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نبذة عن
ير هذا التقر

رسالة تحذيرية
ير عىل بيانات يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" تعّرب عن الطريقة اليت ينوي بها البنك األهيل األردين االضطالع بأنشطتها. ويمكن تحديد البيانات املستقبلية  يحتوي هذا التقر

 أو نتائج معينة 
ً
باستخدام مصطلحات تطلعية، مثل "تخطط"، أو "تسىع"، أو "تفرتض"، أو "تواصل"، أو "تؤمن"، أو أي من أشكال تلك الكلمات اليت تفيد بأن أفعاًال أو أحداثا

"ربما" أو "عىس" أو "ينبيغ" أو "قد" أو "سوف" أو "بإمكانها أن" تحدث أو تتحقق.

ير وصحة املعلومات الواردة فيه بأكرب قدر ممكن. ومع ذلك، فإن البيانات التطلعية، بحكم طبيعتها، عادًة ما ترافقها   لضمان دقة التقر
ً
 مضنيا

ً
لقد بذل البنك األهيل األردين جهدا

 بني النتائج الفعلية والبيانات املتوقعة أو الضمنية. فهذه البيانات عرضة ملخاطر تفوق قدرة 
ً
يا  جوهر

ً
مخاطر وشكوك متأصلة تحيط بالتوقعات املستقبلية، اليت قد تسبب اختالفا

.
ً
 بأن األحداث املتضمنة يف هذه البيانات التطلعية سوف تقع فعليا

ً
البنك األهيل األردين عىل التحكم فيها، ومن ثّم، ال تمثل ضمانا ير اإلستدامة الثاين والذي يربز أنشطة البنك وأدائه يف اجلوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية لعام ٢٠١٨.نأمل أن يشهد  يفتخر البنك األهيل األردين بتقديم تقر

يادة يف اعتماد إدارة االستدامة. ير عىل الزتامنا املزتايد بالر هذا التقر

يرنا عىل قضايا االستدامة اجلوهرية لكل من البنك األهيل األردين وأصحاب  ير: اخليار األسايس. يركز تقر ير مع معايري املبادرة العاملية إلعداد التقار يتوافق التقر
املصلحة لديه.

ير االستدامة | ٢ تقر ير االستدامة  ١ | تقر

ير وعىل أدائنا من خالل الطرق التالية: نرحب بتعليقاتكم عىل هذا التقر



صاحب اجلاللة اهلاشمية
امللك عبدهللا الثاين ابن احلسني املعظم



صاحب السمو املليك
ويل العهد األمري حسني بن عبد هللا الثاين



ير االستدامة الثاين لعام ٢٠١٨، حيث نقدم أداء البنك األهيل األردين يف املجاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية. يف البنك األهيل األردين، نسىع ألن   بكم يف تقر
ً
مرحبا

 ونوفر لعمالئنا خدمات مالية مدفوعة باالبتكار وندعم التنمية االجتماعية واالقتصادية للمملكة األردنية.
ً
 وبيئيا

ً
 مسؤوًال مجتمعيا

ً
نصبح بنكا

من خالل مساهمة البنك يف التوظيف والتنوع االقتصادي واالشتمال املايل وتنمية املجتمع، قام البنك األهيل األردين بدور رائد يف تحقيق الرؤية واالسرتاتيجية الوطنية 
 أهمية مواءمة جهود االستدامة لدينا مع املبادئ التوجيهية الدولية.

ً
األردنية لعام ٢٠٢٥. إننا ندرك أيضا

ير االستدامة. كما يتوافق  ير (GRI)، وهو أول معيار عاملي لنرش املبادئ التوجيهية إلعداد تقار ير مع معايري املبادرة العاملية إلعداد التقار وعىل هذا النحو، يتوافق هذا التقر
ير البنك األهيل األردين حول االستدامة مع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة (SDGs)، ويه مجموعة من األهداف العاملية للقضاء عىل الفقر وحماية البيئة  تقر

وتحقيق السالم واالزدهار، وسيتم تحقيقها بحلول عام ٢٠٣٠.

 بمواضيعه االسرتاتيجية الثالثة، يف تقديم خدمة ممتازة لعمالءه وتحفزي االبتكار ودفع التمزي التشغييل. يلزتم البنك بإظهار 
ً
تتمثل مهمة البنك األهيل األردين مسرتشدا

الشفافية والزناهة واملساءلة يف جميع أنشطته من أجل تحقيق مهمته.
 

. ارتفع صايف ربح البنك بعد الرضيبة بنسبة ٦٠٪ 
ً
 كبريا

ً
 ماليا

ً
عىل الرغم من العمل يف سياق املصاعب االقتصادية والسياسية واالجتماعية، فقد حققنا يف عام ٢٠١٨ نموا

مقارنة بعام ٢٠١٧، مما يؤكد عىل أهمية التنمية االقتصادية واالستقرار يف األردن للبنك. نسىع لزتويد عمالئنا من األفراد والرشكات الصغرى واملتوسطة والرشكات الكربى 
بأفضل تجربة من خالل برامج التدريب املختلفة، نبين قدرات موظفينا ونتأكد من تحوهلم إىل أفضل املستشارين ونقدم أفضل خدمة للعمالء. يف عام ٢٠١٨، حققنا معدل 
رضا للعمالء بنسبة ٧٩٪، باإلضافة إىل ذلك ، و كجزء من اخلدمات املرصفية املريحة اليت نقدمها، يعد البنك األهيل األردين أول بنك يطلق خدمات مرصفية رقمية. حيث 
يارة  يمكن لعمالئنا فتح حسابات جديدة عرب اإلنرتنت بالكامل، من منازهلم أو مكاتبهم، وطلب ما يصل إىل ٢٥ خدمة مختلفة من خدمات البنك، وذلك دون احلاجة إىل ز

أي فرع من فروعنا.

 عن طرق لتقليل تأثرينا البييئ. نجحنا هذا العام يف إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة توليد إجمالية قدرها ٢٫٥٢ ميجاواط، وانخفض استهالكنا الكيل 
ً
نحن نبحث دائما

.
ً
للكهرباء بنسبة ٤٢٪ مقارنة مع عام ٢٠١٧، وسيكون مبىن املقر اجلديد "مبىن صديق للبيئة" والذي يجرى تشييده حاليا

أود أن أغتنم هذه الفرصة ليك أعربعن امتناين لتوجيهات مجلس اإلدارة وتفاين موظفينا والدعم املستمر من املساهمني وأصحاب املصلحة من املجتمع والذين ساهموا 
يف استمرار نجاح البنك. وبينما نتقدم أكرث يف رحلة االستدامة، نتطلع إىل تحديد املزيد من الفرص وتعظيم القيمة اليت يمكننا إضافتها إىل أصحاب املصلحة وإىل اململكة. 

، تحقيق اسرتاتيجيتنا الرامية إىل تحقيق االزدهار املشرتك.
ً
يف ظل سعينا املتواصل لدمج االستدامة يف هيكل أعمالنا، يمكننا من خالل العمل معا

رئيس مجلس اإلدارة
السيد سعد نبيل املعرش 

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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. بصفته البنك 
ً
 وله وجود متعدد اجلنسيات ويعمل يف أكرث من ٦٠ فرعا

ً
البنك األهيل األردين مؤسسة مالية أردنية رائدة منذ أكرث من ٦٣ عاما

 ما كان البنك األهيل األردين يف الصدارة من أجل تطوير قطاع خاص مستقر وقوي. يسىع البنك لتقديم 
ً
الوطين األول يف اململكة األردنية، دائما

ية بأسلوب سلس ومرن يليب طموحات واحتياجات عمالئنا من األفراد والرشكات الصغرى واملتوسطة والرشكات الكربى. خدمات مالية واستشار

 تركز خدماتنا عىل إنشاء خدمة مجتمعية محلية تساعد األشخاص عىل إدارة أمواهلم بأمان وتقدم املشورة الصحيحة.تشمل منتجاتنا، عىل سبيل 
املثال احلسابات املرصفية والقروض وبطاقات اخلصم واالئتمان وكذلك مجموعة متنوعة من املنتجات غري املرصفية، تشمل التحويالت الواردة 
والصادرة وشيكات اإليداع املأمونة وبيع ورشاء العمالت. تتمزي محافظنا بالتنوع والشمولية ونرحب بمجموعة كبرية من القطاعات والفئات 

العمرية واملجتمعات.

قام البنك األهيل األردين بوضع اسرتاتيجية طموحة ٢٠١٨-٢٠٢١ للحفاظ عىل نموه املايل املستدام والقوي، وباستثمارات كبرية يف التكنولوجيا حيث 
 بتحديث النظام املرصيف األسايس يف األردن يف عام ٢٠١٩ ، وكما نخطط إلطالق النظام املرصيف األسايس اجلديد يف عام ٢٠٢٠ يف 

ً
يقوم البنك حاليا

فلسطني.

نبذة
عن البنك

ير االستدامة | ١٠ تقر ير االستدامة  ٩ | تقر



رسالتنا

رؤيتنا
املوضوع األول:

التمحور حول
العمالء

املوضوع الثالث:

االبتكار

املوضوع الثاين:

التمزي
التشغييل

ِقَيمنا

مؤسسة مالية متخصصة بتقديم خدمات 
متمزية من خالل االبداع والكفاءة والرتكزي 

عىل احتياجات العمالء.

يحقق  مزدهر  واقتصاد  مجتمع  ببناء  ملزتمون 
وتمزي  بإبداع  العمالء  وخدمة  المايل،  االشتمال 
يز والء وانتماء الموظفني، وتحقيق نمو  وابتكار وتعز

مستدام وعائد مجٍد للمساهمني.

االزدهار المشرتك  .

الشفافية والمصداقية يف التعامل  .

ارضاء العمالء هو محور اهتمامنا  .

االلزتام التام بالقوانني والتعليمات وأسس   .

الحوكمة الرشيدة.
خلق بيئة ابداعية قائمة عىل مواكبة التطور   .

التكنولويج.
الموظف هو أساس النجاح  .

موضوعاتنا اإلسرتاتيجية، تعتمد أهدافنا االسرتاتيجية املتسقة مع ميثاقنا
رسالتنا ورؤيتنا وقيمنا عىل موضوعاتنا االسرتاتيجية الثالثة املذكورة 

أدناه.

ملكية البنك

٪٦.٤٥٢

٪٥.٥٥٨
٪١٠.٠٠١

٪١٠.٣٨١

املساهمني الرئيسيني

بنك بيبلوس مؤسسة الضمان االجتمايع مركز املستثمر األردين رشكة مصانع األجواخ األردنية

ير االستدامة | ١٢ تقر ير االستدامة  ١١ | تقر



اربد

جرش

البلقاء

مأدبا

الكركمعان

الطفيلة

العقبة

عمان

الزرقاء

املفرق

جنني

طولكرم

نابلس

رام هللا

بيت حلم

اخلليل

ليماسول

رشكاتنا التابعةالتواجد يف السوق

يفخر البنك األهيل األردين، الذي يقع مقره يف عمان 
 
ً
حاليا البنك  لدى   .

ً
أيضا وقربص  فلسطني  يف  بوجوده 

 
ً
 واحدا

ً
 يف األردن و٨ فروع يف فلسطني وفرعا

ً
٥٦ فرعا

 ١٣١ عن  يزيد  ما  لدينا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  قربص.  يف 
رصاف آيل يف األردن وفلسطني.

الرشكات التالية مملوكة بالكامل للبنك األهيل األردين.

 
ً
ختريت مرارا

ُ
تقدم رشكة األهيل للوساطة خدمات الوساطة املالية. وقد ا

 بني أفضل رشكات الوساطة ويه تتداول يف كل أنواع األوراق املالية 
ُ
وتكرارا

يف بورصة عّمان.

نشئت رشكة األهيل فنتك لتطوير إمكانيات الشباب األردين واستنباط حلول 
ُ
أ

تقنية مالية جديدة من خالل مختلف األنشطة واملبادرات. توفر الرشكة 
الفرصة للمبتكرين لترسيع تنفيذ نماذج أعماهلم وتقدم ما يزيد عن ٢٠٠ 

ألف دوالر أمرييك يف رأس املال التشغييل باإلضافة إىل الوصول إىل شبكة 
البنك العاملية للمستشارين واملوجهني ومساحات عمل مجانية والوصول 
إىل ما يزيد عن ١٣٠ واجهة برمجة تطبيقات يف بيئة االختبارات االفرتاضية 
للبنك، مما يتيح القدرة عىل إنشاء تطبيقات مواجهة العمالء من خالل 

منصة الربمجة االفرتاضية املفتوحة اخلاصة بالبنك. وبمجرد أن يجتاز 
املبتكرون عمليات املراجعة والتحقق من االمتثال، يبدؤون يف تشغيل 
تطبيقاتهم مبارشة مع عمالء البنك ليصبحوا جزًءا من عائلة األهيل.

تأسست يف تموز عام ١٩٩٩، وكانت أول رشكة للتمويل 
األصغر يف القطاع اخلاص يف األردن. تقدم رشكة األهيل 

للتمويل األصغر تسهيالت ائتمانية للرشكات الصغرية 
ومتناهية الصغر، مما يدعم التنمية االقتصادية 

واالجتماعية يف اململكة األردنية. تتمثل مهمة الرشكة يف 
تقديم خدمات مالية حديثة لألفراد ذوي الدخل املنخفض، 
خاصة النساء والشباب، لتمكينهم وإرشاكهم يف األنشطة 

يز  اإلنتاجية ومساعدتهم عىل تنمية مشاريعهم وتعز
وضعهم االقتصادي واالجتمايع وتحسني نوعية حياتهم.

توفر الرشكة األهلية للتأجري التموييل مجموعة شاملة من 
املنتجات املرصفية وحلول التمويل البديلة غري التقليدية من 

أجل تلبية االحتياجات املختلفة لعمالئها.  

[GRI 102-45]

ير االستدامة | ١٤ تقر ير االستدامة  ١٣ | تقر



بصفتنا مؤسسة مالية رائدة يف األردن، فإننا ندرك مدى أهمية دمج مفهوم االستدامة يف عملياتنا املرصفية للحفاظ عىل مكانتنا 

يف  إقليمي  كرائد  وتقويتها  مكانتنا  عىل  احلفاظ  إىل  نهدف  املصلحة.  أصحاب  إىل  قيمة  أعىل  إضافة  وضمان  مسؤول  كمرصف 

االستدامة عرب القطاع املايل يف األردن واملنطقة. لذا، فإن البنك يسىع لدمج مفهوم االستدامة بشكل أكرب يف اسرتاتيجية أعماله 

ويف ثقافة املؤسسة ودمجها يف كل نوايح التنظيم.

إدارة 
االستدامة
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إطار عمل االستدامة

يز تواجدها يف السوق  يعمل إطار عمل االستدامة والسياسات واألمور اجلوهرية عىل توجيه البنك التخاذ قرارات سليمة وإدارة املخاطر ودفع التنمية املستدامة يف اململكة وتعز
يز قدرة األردن عىل التغلب عىل التحديات اإلقليمية واالقتصادية. وتعز

أخالقيات العمل
والسوقية  االئتمانية  املخاطر  إلدارة  نشط  نهج  اتباع  مع  املؤسسة،  مستوى  عىل  واالمتثال  للمخاطر  ومتكامل  مثايل  عمل  إطار  بتضمني  األردين  األهيل  البنك  يلزتم 

والتشغيلية وتحديدها، وضمان احلفاظ عىل الشفافية واملساءلة تجاه أصحاب املصلحة. 

الصريفة املسؤولة
مهمتنا يه أن نصبح البنك األفضل يف األردن، حيث نقدم خدمات مرصفية ممتازة ومسؤولة لعمالئنا. وعىل هذا النحو، فنحن نلزتم بضمان سري أعمالنا بطريقة 

مسؤولة وندرك التأثريات االجتماعية والبيئية ألعمالنا عىل األردن والعامل. 

صاحب العمل املفّضل
يف البنك األهيل األردين، نؤمن بأن موظفينا هم العمود الفقري للمؤسسة. فهم يشكلون أساس نجاحنا احلايل ومفتاح نجاحنا يف املستقبل. نحن نلزتم بضمان احلفاظ 

عىل مكانتنا كصاحب العمل األفضل يف اململكة.

التأثري االجتمايع اإليجايب
املجتمع  من  كبرية  رشائح  عىل  تؤثر  اليت  االجتماعية  بالتحديات  املتعلقة  القضايا  يف  الوطنية  اجلهود  ودعم  املجتمع  يف  نشط  دور  بأداء  نلزتم  األردين،  األهيل  البنك  يف 

واملساهمة يف تحقيق  أهداف التنمية املستدامة.

احلماية البيئية
نحن ندرك التأثري الذي يسببه استهالكنا عىل البيئة. لذلك، نلزتم بإيجاد طرق الستهالك املوارد الطبيعية تتسم بأكرب قدر ممكن من املسؤولية وتحديد طرق لتعظيم 

االستفادة من التكنولوجيا وتقليل بصمتنا البيئية عىل الكوكب.

إرشاك أصحاب املصلحة

يف البنك األهيل األردين، ندرك أن النجاح املستمر للبنك يعتمد عىل العديد من العالقات املتبادلة مع أصحاب املصاحل لدينا. نسىع إىل تحقيق أقىص قيمة ألصحاب املصلحة من 
خالل اتباع نهج شامل وتحديد فرص وإدارة املخاطر احلالية واملستقبلية والعمل بشكل مسؤول. نحن نقوم بذلك مع إظهار الشفافية واملساءلة والزناهة ألصحاب املصلحة لدينا.

وعن طريق إرشاك أصحاب املصاحل واحلفاظ عىل حوار مستمر واسرتاتييج معهم، يمكننا التأكد من أن عملياتنا ومنهج إدارة االستدامة لدينا قوية وشاملة. ويف هذا الصدد، يهدف 
تواصلنا مع أصحاب املصاحل إىل تحديد احتياجاتهم وضمان تقديم أفضل ما لدينا للوفاء بتلك االحتياجات. نعمل باستمرار عىل مراجعة اسرتاتيجية مشاركة أصحاب املصاحل 

يز عالقاتنا مع أصحاب املصاحل لدينا. وتحديثها واليت تنشأ عن نظام قيمة يهدف إىل بناء الثقة وتعز

عمالؤنا

كيف يتعامل البنك األهيل األردين مع أصحاب املصلحةمجموعة أصحاب املصلحة

وسائل التواصل االجتمايع املوقع اإللكرتوين •  خدمات اهلاتف اجلوال للبنك األهيل •  اخلدمات اإللكرتونية للبنك األهيل •  الفروع •   •
مركز االتصاالت الفعاليات واألنشطة •   • ahlibot مديرو العالقات •  اجهزة الرصاف اآليل •   •

ير سنويةاملساهمون يف الرشكة تقار مؤتمرات املستثمرين •  وحدة عالقات املستثمرين •  اجتماعات اجلمعية العمومية •   •

قروض ملرشوعات الطاقة املتجددةبيئتنا  •

دعم املرشوعات اليت تعزز اإلرشاف البييئ  •

املنظمون والوكاالت 
الرسمية لدينا

األنظمة واللوائح ير إىل اهليئات التنظيمية والرقابية •  تقار  •
املراجعات التنظيمية  •

برامج ومبادرات تجربة خربة املوظفموظفونا ية الواضحة •  مؤرشات األداء الرئيسية ومراجعات األداء الدور برامج التعليم وتطوير القدرات •   •
اللقاءات املفتوحة االجتماعات الداخلية •  ميثاق السلوك املهين •  خدمات املوارد البرشية •   •

اللحظات الفارقة برامج التطوع•  اللجان الداخلية •   •

ير االستدامة • أنشطة املسؤولية املجتمعية  تقار ير سنوية •  تقار  • مجتمعنا املحيل

دعوات للمزايدات سياسة املشرتيات •   • موردونا
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تقييم األهمية النسبية

تلزتم عملية تقييم األهمية النسبية للبنك األهيل األردين باملعايري الدولية وُتحدد من خالل احلوار املستمر مع أصحاب املصاحل األساسيني. يف عام ٢٠١٨، حدثنا قضايانا اجلوهرية 
للرتكزي عىل القضايا ذات األهمية اجلوهرية األكرب للبنك وأصحاب املصاحل به. يحدد اجلدول التايل القضايا األكرث أهمية مع رسم حسب أصحاب املصلحة وأهمية الرشكة يف املخطط 

األيرس. 

األداء االقتصادي واملايل

إدارة املخاطر 

التواجد يف السوق

احلوكمة؛ الشفافية واالمتثال

خصوصية العمالء وأمن البيانات

رضا العمالء 

جذب الكفاءات والتطوير واالستبقاء

االشتمال املايل

نمو الرشكات الصغرى واملتوسطة

االبتكارات الرقمية

اإلقراض واالستثمار املسؤول

التنوع وتكافؤ الفرص

ممارسات الرشاء املستدامة

االستثمار املجتميع والفرص االجتماعية االقتصادية

التوعية املالية والتعليم

التأثري البييئ املبارش للعمليات

أمور جوهرية
املعايري الدولية
ير إلعداد التقار

مجلس معايري
املحاسبة املستدامة

مبادئ
االستثمار املسؤول

مبادئ
خط االستواء

أهداف 
التنمية املستدامة

رؤية األردن 
الوطنية 2025

القضية التصنيف

١

٢
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٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤
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األداء االقتصادي واملايل

إدارة املخاطر 

التواجد يف السوق 

احلوكمة؛ الشفافية واالمتثال

خصوصية العمالء وأمن البيانات

رضا العمالء

جذب الكفاءات والتطوير واالستبقاء

االشتمال املايل

نمو الرشكات الصغرى واملتوسطة

االبتكارات الرقمية

اإلقراض واالستثمار املسؤول

التنوع وتكافؤ الفرص

ممارسات الرشاء املستدامة

االستثمار املجتميع والفرص االجتماعية االقتصادية 

التوعية املالية والتعليم

التأثري البييئ املبارش للعمليات

ير  يف إطار جهودنا لضمان إطار األهمية النسبية بالبنك يف أعىل مستويات اجلودة واالتساق مع قابلية املضاهاة، هدفنا إىل جعل قضايانا اجلوهرية تتماىش مع أطر تقار

ير املذكورة. للحصول عىل   لدى املؤسسات املالية حول العامل ومع رؤية األردن الوطنية ٢٠٢٥. يوضح اجلدول التايل قضايانا اجلوهرية مع أطر التقار
ً
االستدامة األكرث استخداما

ير. الصيغة الكاملة من االختصارات املذكورة يف اجلدول أدناه، ُيرىج الرجوع إىل امللحق أ يف هذا التقر

التأثري عىل البنك األهيل األردين

مصفوفة األهمية النسبية
البنك األهيل األردين (٢٠١٨)

أقل أهمية مهمة يف غاية األهمية
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رئيس مجلس اإلدارة
سعد املعرش

الرئيس التنفيذي / املدير العام
محمد موىس داود

أمانة رس املجلس

ير األمور اجلوهرية اليت يشملها التقر

احلوكمة؛ الشفافية واالمتثال  •

أهداف التنمية املستدامة

حوكمة الرشكات
حوكمة الرشكات - يه نظام القواعد واآلليات والعمليات اليت تحكم وتوجه الرشكة، وتقتيض التوازن بني مصاحل الرشكة ومصاحل أصحاب املصلحة فيها. يدرك البنك األهيل 
يز الثقة الشاملة يف البنك، وتمكيننا من  األردين أن حوكمة الرشكات اجليدة تشكل األساس للنجاح املؤسيس، حيث توفر اإلطار املناسب لنا لتحقيق أهدافنا اإلسرتاتيجية، وتعز

املساهمة بفعالية يف تطوير القطاع املرصيف يف األردن.

 
ً
 مع وضع هذا يف االعتبار، يتبع البنك مجموعة من إرشادات حوكمة الرشكات- الصادرة عن البنك املركزي األردين وكذلك أفضل املمارسات الدولية، اليت نلزتم بتنفيذها وفقا

للبيئة املرصفية األردنية واألطر الترشيعية والقانونية اليت تحكم البنك. من خالل إطار عمل حوكمة الرشكات، نتبىن مبادئ العدالة والشفافية واإلفصاح واملساءلة.

 

مجلس اإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي / املدير العام
أحمد احلسني

جلان املجلس
جلنة التسهيالت العامة

جلنة احلاكمية املؤسسية

جلنة الرتشيح واملكافآت

جلنة االسرتاتيجيات وحاكمية تكنولوجيا املعلومات

جلنة إدارة املخاطر واالمتثال

جلنة التدقيق

االسرتاتيجيات واالبداع
املخاطر

التدقيق الداخيل

االمتثال ومكافحة غسل األموال
الرقابة الداخلية

قطاع األعمالقطاع االئتمانقطاع الدعمإدارة املوارد البرشيةاإلدارة املالية

الرشكات الكربى وتمويلمراجعة االئتمانتقنية املعلوماتاملسؤولية املجتمعية
املشاريع

الرشكات الصغرى واملتوسطة

اخلدمات املرصفية لألفراد

اخلزينة واالستثمار

تطوير األعمال واالتصاالت
املؤسسية

تنفيذ االئتمان

معاجلة االئتمان اللوجستيات

املشرتيات والعقود

التنظيم واالجراءات البنكية

العمليات واخلدمات املركزية
املشرتكة

األهلية للتمويل األصغر

األهيل للوساطة املالية

األهيل للتأجري التموييل

رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية

فروع فلسطني

فرع قربص

اللجان اليت يرأسها الرئيس التنفيذي / املدير العام

( GEXCO ) جلان اإلدارة العليا -

( JCC ) 2 جلنة التسهيالت املشرتكة -

( ALCO ) جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات -

( BCC ) ية العمل - جلنة استمرار

- جلنة املشرتيات العليا

- جلنة معاجلة االئتمان

ينة واالستثمار واملؤسسات املالية - جلنة اخلز

- جلنة العقارات

اهليكل التنظيمي العام

أخالقيات العمل
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مجلس إدارة البنك األهيل األردين
يتحمل مجلس اإلدارة مهام تحديد األهداف اإلسرتاتيجية للبنك ووضع اخلطط الواضحة لضمان املسؤولية واملساءلة ومراقبة أداء البنك وأنظمة التحكم لديه. يجب أن يضم 

 من 
ً
 عىل األقل تنتخبهم اجلمعية العمومية ويجب أن يكون ٤ من بينهم مستقلني. وباإلضافة إىل ذلك، فإن كل أعضاء املجلس غري تنفيذيني ويشكلون جزءا

ً
املجلس ١١ عضوا

جلنة احلاكمية املؤسسية، جلنة التدقيق، جلنة الرتشيح واملكافآت، جلنة ادارة املخاطر واالمتثال، جلنة التسهيالت العليا وجلنة االسرتاتيجيات وحاكمية تكنولوجيا املعلومات. 

تضارب املصاحل
للحفاظ عىل نزاهة البنك، وضعنا سياسة تضارب املصاحل للتعامل مع أي تضارب يف املصاحل وضبط حركة املعلومات بني اإلدارات وتنص هذه السياسة عىل وجوب اإلفصاح عن 

أي تضارب محدد يف املصاحل.

٢٠١٦ مجلس إدارة الرشكة

نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني يف 
املجلس

إجمايل عدد أعضاء املجلس

      إناث

      ذكور

٣١

١٣

٢

١١

٢٠١٧

٣١

١٣

٢

١١

٢٠١٨

٣١

١٣

٢

١١

التدقيق الداخيل

تمتثل إدارة التدقيق الداخيل بالبنك األهيل األردين بأحدث املعايري الدولية الصادرة عن معهد املدققني الداخليني (IIA) واملعايري اخلاصة (١٠٠٠) ومعايري األداء (٢٠٠٠). تخضع هذه 
السلطة  تعريف  مع  لدينا  الداخيل  التدقيق  ألنشطة  محدد  غرض  وجود  نضمن  فإننا  اخلاصة،  املعايري  وباعتماد  هلا.  االمتثال  يف  استمرارنا  لضمان  املستمر  للتحديث  املعايري 
واملسؤولية يف امليثاق. وباعتماد معايري األداء، فإننا نؤكد عىل إدارة املسؤول التنفيذي عن التدقيق لنشاط التدقيق الداخيل بفعالية لضمان التوجه االسرتاتييج لتقييم األداء 

وإضافة قيمة للمنظمة.

 لضمان اجلودة لتقييم 
ً
 خارجيا

ً
 لتقييم تنفيذ أي سياسات بيئية أو اجتماعية ومتابعة تلك السياسات. ويف عام ٢٠١٩، سنجري تقييما

ً
يا نحن نجري عمليات التدقيق الداخلية دور

 للوائح البنك املركزي األردين وللمعايري الدولية.
ً
إدارة التدقيق الداخيل بالبنك والتأكد من عملها وفقا

 

االمتثال ومكافحة غسل األموال

تلزتم إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال بالبنك بضمان امتثال البنك وسياساته الداخلية بكل القوانني واللوائح وأفضل املمارسات العاملية الصادرة عن كل من اجلهات 
املخاطر.  ومصفوفة  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  ودليل  عميلك"  "اعرف  سياسة  البنك  يف  بها  املعمول  املحددة  اإلجراءات  وتشمل  والدولية.  املحلية  التنظيمية 
يبية للعاملني يف مجال مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ورضيبة احلساب األجنيب وقانون االمتثال. وباإلضافة إىل ذلك، تنظم اإلدارة ورشات عمل تدر

ميثاق السلوك املهين
يمثل ميثاق السلوك املهين بالبنك األهيل وثيقة أساسية تحدد أخالقيات العمل والقيم والضوابط. وتهدف إىل تنظيم كل أنشطة البنك فيما يتصل بأصحاب املصلحة. وتشمل 

مكونات امليثاق استخدام املعلومات الرسية واحلاالت اليت قد تؤدي إىل تضارب املصاحل والقواعد واإلجراءات اليت تحكم طريقة التعامل مع أصحاب املصاحل.
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األداء االقتصادي واملايل   •

إدارة مخاطر منتظمة  •

خصوصية العمالء وأمن البيانات   •

رضا العمالء   •

نمو الرشكات الصغرى واملتوسطة  •

اإلقراض واالستثمار املسؤول   •

ممارسات الرشاء املستدامة  •

أبرز معامل األداء لعام ٢٠١٨

معدل رضا العمالء ٧٩٪  •

  ahlibot١٤,٠٠٠ إجمايل مستخدمي  •

يادة صايف األرباح بنسبة ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ ز  •

ال توجد حوادث الخرتاق البيانات  •

توقيع اتفاقية رشاكة مع مبادرة الرشق األوسط لالستثمار  •

يادة عدد املوردين بنسبة ٨٩٪ ز  •

ير األمور اجلوهرية اليت يشملها التقر أهداف التنمية املستدامة

مهمتنا أن نصبح البنك األفضل يف األردن، حيث نقدم خدمات مرصفية ممتازة ومسؤولة لعمالئنا. وهلذا، نلزتم بضمان استمرارنا بتسيري أعمالنا بطريقة مسؤولة وندرك 
التأثريات االجتماعية والبيئية ألعمالنا عىل األردن والعامل.

الصريفة املسؤولة

ممارسات األعمال املستدامة

عىل احلياة  اقتصادية صعبة إىل جانب عدم االستقرار السيايس والضغوط املرتبطة بالزناعات اإلقليمية، واليت أثرت سلباً  واجهت اململكة األردنية يف السنوات األخرية ظروفاً 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف اململكة.ويفخر البنك األهيل األردين، باعتباره مزوداً رائداً للحلول املالية، بمساهمته الرئيسية يف النمو االقتصادي واالستقرار يف اململكة، 
فنحن قادرون، من خالل توفري مجموعة واسعة من اخلدمات املالية، عىل تلبية احتياجات الشباب وكبار رجال األعمال وأصحاب الرشكات واملجتمع األردين، مما يحفز نمو 

االقتصاد األردين. ويعاجل هذا األمر فجوات التمويل ويزيد من مستويات الدخل وموارد التوظيف ويقلل من معدالت البطالة ويساهم يف الرفاه االجتمايع للمملكة.
يز األداء املايل املستقبيل للرشكات من خالل دمج العوامل البيئية واالجتماعية واحلوكمة يف اعتبارات اإلقراض، كما يحتضن  ويساهم البنك يف تحسني سلوك الرشكات وتعز

يادة الكفاءة وتقليل استهالك الورق واعتماد التقنيات والقنوات اليت تليب احتياجات  البنك االبتكار حيث يهدف إىل مواكبة التطورات التكنولوجية ألتمتة عملياتنا الداخلية وز
عمالئنا وتقدم حلوًال صديقة للبيئة. ونشجع عىل استخدام القنوات اإللكرتونية مثل منصاتنا املرصفية عرب اإلنرتنت، مما يقلل من استهالك الورق وعمليات التنقل.

للتأكد من تقديم البنك األهيل األردين نفس املستوى من ممارسات األعمال املستدامة، قام البنك يف عام ٢٠١٨ وبالرشاكة مع مدرسة فرانكفورت بتحسني عمل إدارة تنفيذ 
ير االئتمان الصادرة إىل البنك املركزي األردين. االئتمان، من خالل مراجعة جميع العقود مع اإلدارة القانونية للبنك واألتمتة اجلزئية لتقار

يزها أحد أهم أدوار إدارة مراجعة االئتمان، واليت تتم من خالل تنفيذ إجراءات سليمة ملنح تسهيالت   باإلضافة إىل ذلك، تعد املحافظة عىل جودة محفظة ائتمان البنك وتعز
ائتمانية جديدة والتأكد من أن هذه التسهيالت تتوافق مع السياسة االئتمانية للبنك وتعليمات البنك املركزي األردين. تقوم دائرة معاجلة االئتمان بمراجعة جميع املتطلبات، 

ويتم حالياً حل املشكالت التشغيلية بالتنسيق مع اإلدارات املعنية، باإلضافة إىل ما ييل:

•  االنتهاء من متطلبات تطوير نظام معاجلة االئتمان (الرتكزي).

.IFRS9 ير املالية ير واملخصصات، واليت تتعلق بتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقار االنتهاء من متطلبات معاجلة االئتمان/ وحدة التقار  •
ية يمتلكها البنك وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة. املساهمة يف تطوير إسرتاتيجية عقار  •

اخلدمات املرصفية الشخصية 
ية وانتهاًء بمساعدة عمالئنا عىل إدارة أمواهلم بأمان. وبذلك، نليب احتياجاتهم الشخصية   من اخلدمات االستشار

نقدم مجموعة متنوعة من احللول املرصفية الشخصية بدءاً
اليت تعتمد عىل أنماط حياتهم وأهدافهم املختلفة.لقد انتقلنا من تقديم قروض اإلسكان العادية إىل العمل أيضاً كمستشارين ملساعدة عمالئنا عىل رشاء منازهلم، ومساعدتهم 

عىل اتخاذ القرار األفضل الحتياجاتهم وأهدافهم.

 كما نقدم مجموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات من خالل مجموعة مخصصة تتناسب مع احتياجات نمط عمالئنا، بما يف ذلك احلسابات والبطاقات والقروض، باإلضافة 

إىل اخلدمات غري املالية مثل صناديق األمانات ومنتجات الضمان البنيك اخلاصة بنا.

ونشجع الناس عىل توفري احتياجاتهم وتطلعاتهم املختلفة؛ حيث يتمثل دورنا هنا يف تسليط الضوء بشكل كبري عىل أهمية االدخار للعمالء وتقديم خيارات وبرامج التوفري املختلفة.
وقمنا بتحسني خدماتنا اإللكرتونية خالل عام ٢٠١٨، كجزء من خطة الرقمنة للبنك، كما أضفنا العديد من اخلدمات اليت ستكون متاحة عرب تطبيق البنك األهيل واخلدمات 
يارة أي من فروعنا يف جميع أنحاء اململكة، مما يضمن لعمالئنا رحلة سلسة  املرصفية عرب اإلنرتنت، والسماح للعمالء بفتح حساباتهم رقمياً، واستكمال العملية من خالل ز

وتجربة ممتازة.
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اخلدمات املرصفية للرشكات
يطمح البنك األهيل األردين منذ تأسيسه يف عام ١٩٥٥ إىل أن يكون رائداً يف تمويل املقرتضني من الرشكات. لتحقيق مهمتنا، قام البنك بتنفيذ أعىل معايري جودة اخلدمة وأفضل 

املمارسات الدولية والتمزي التشغييل، ويقدم منتجات وخدمات مالية شاملة جلميع املقرتضني من الرشكات ذات السمعة الطيبة.     
 

ترتكز إسرتاتيجية البنك طويلة األجل للعالقات مع املقرتضني من الرشكات عىل تقديم تسهيالت ائتمانية متكاملة وشاملة، بما يف ذلك قروض األعمال والتمويل التجاري 
والضمانات املرصفية. لذلك، فإن هدفنا الرئييس جعل البنك األهيل األردين اخليار األول للمقرتضني من الرشكات، مما يزيد إيرادات البنك وتحسني العائد عىل رأس املال العامل.
منتجاتنا املالية اخلرضاء، بما يف ذلك إطالق تمويل مشاريع الطاقة املتجددة ومنتجات توفري  ومن منطلق املساهمة الكبرية يف تطوير صناعة الطاقة يف األردن، وسعنا مؤخراً 
الطاقة للمقرتضني من الرشكات، كما نرايع االعتبارات البيئية يف عملية منح برامج القروض اخلاصة بنا وتجديدها، ونراجع أنشطة عمالئنا لتقييم أي آثار سلبية قد تصيب البيئة 

بسببها واتخاذ تدابري استباقية إذا تم تحديد أي آثار بيئية سلبية.  

يادة قيمة االستدامة للبنك. ولتحقيق هذا اهلدف، تركز إسرتاتيجيتنا  وتتطور دائرة اخلدمات املرصفية للرشكات باطراد ونمو بشكل ثابت. وباملثل، فقد ركزت الدائرة دائماً عىل ز
لالستدامة بشكل كبري عىل ثالثة مجاالت رئيسية: تبين سياسات ائتمانية متقدمة، وعملية اعتماد ائتمانية قوية، وتوظيف موظفني ذو خربة عالية. وبذلك نضمن إجراء تقييم 

يز النمو املستدام للبنك ونجاحه. دقيق للجدارة االئتمانية للمقرتضني من الرشكات، وبالتايل تقليل املخاطر وتعز

يز  ية لتعز ونهدف اليوم إىل تمكني الرشكات واالقتصادات من االزدهار من خالل تزويد عمالئنا بمجموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات املالية، باإلضافة إىل اخلدمات االستشار
كفاءة أعمال عمالئنا ونجاحها وتمزيها، كما نساهم يف تحسني األداء املايل للبنك األهيل األردين واململكة األردنية ككل من خالل تقديم املشورة حول كيفية إدارة األعمال.

(SMEs) الرشكات الصغرى واملتوسطة
 جازماً بأن تطوير قطاع الرشكات الصغرى 

كان البنك األهيل األردين أول بنك أردين ينئش مجموعة مخصصة تركز فقط عىل الرشكات الصغرى واملتوسطة. ونعتقد اعتقاداً
يادة األعمال والرشكات الناشئة. يز ثقافة ر واملتوسطة يف األردن يلعب دوراً أساسياً يف تنمية االقتصاد واملساهمة يف االشتمال املايل وتعز

ية، باإلضافة إىل القنوات اإللكرتونية، كما نقدم  ونصل إىل عمالئنا من الرشكات املتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر داخل وخارج عّمان من خالل فروعنا ومراكزنا التجار
ية اليت تليب أفضل احتياجات الرشكات املتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، بما يف ذلك العامالت ورجال األعمال ويمتد ليتسع أصحاب الرشكات  احللول املالية واالستشار
املتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر وموظفيها.وتشمل محفظتنا قطاعات متنوعة مع العديد من أنواع املنتجات اليت تناسب احتياجاتهم، بما يف ذلك املنتجات الصديقة 

يادة تحفزي نمو الرشكات الصغرى واملتوسطة يف اململكة وتسهيل  للبيئة والطاقة املتجددة واملنتجات املوفرة للطاقة، كما نقدم فرتات سداد مرنة وأسعار فائدة معقولة لز
حصوهلا عىل التمويل الالزم. ونقدم برنامج ضمان القروض بالرشاكة مع الرشكة األردنية لضمان القروض ومرشوع تسهيالت ضمان القروض للمؤسسات الصغرية 

يبية لعمالئنا  واملتوسطة املؤهلة اليت ليس لديها ضمان عيين، كما نقوم بتوزيع محفظة القروض بالتساوي بني الرشكات اليت تديرها النساء والرجال. كما نقدم أيضاً برامج تدر
يز مهاراتهم الفنية والشخصية. ونعتقد أن هذا جزء من إطار االزدهار املشرتك للبنك الذي ال يزال الرشيك الفعال للعمالء بجميع الوسائل. لتعز

يز الثقافة وتشجيع عمالئنا عىل دمج مؤرشات االستدامة االجتماعية والبيئية وحضهم عىل تطبيق أفضل املمارسات، كما نقوم  ونحاول كجزء من الزتامنا باالستدامة، تعز
يادة ويع العميل بشأن التأثري املبارش وغري املبارش ألداء اإلستدامة عىل  يارات ميدانية لتقييم الزتام العمالء احلاليني واملحتملني تجاه العوامل البيئية واالجتماعية واحلوكمة، وز بز
سمعة الرشكة ووضعها املايل والقانوين. ونتأكد أيضاً من أن أصول عمالئنا مؤمنة وأعماهلم مرخصة، وأن احتياطات السالمة وآليات التخزين وطرق إعادة التدوير قائمة. عالوة 
عىل ذلك، نقوم بتقييم معدل ترك العمل ودفع الرواتب يف الوقت املناسب وعمالة األطفال وأجهزة إنذار احلريق وأي شهادات اعتماد من األيزو لعمالئنا.ويف حالة اكتشافنا 

ية وتقديم توصيات هلم. يارات دور ألي من املشكالت اليت قد تؤثر سلباً عىل البيئة وحقوق اإلنسان واملجتمع، فقد نطلب من العميل بمراقبة األداء وإجراء ز

يبية يف دائرة الرشكات الصغرى واملتوسطة يف موضوعات رئيسية، مثل االئتمان والتحليل  يز مهاراتنا ومعرفتنا، ففي عام ٢٠١٨، تلقى موظفونا ٢,٣٧٠ ساعة تدر  نسىع دائما لتعز
املايل وإدارة املخاطر، باإلضافة إىل تقديم دورات متقدمة شاملة تتيح هلم احلصول عىل شهادة رسمية من مدرسة فرانكفورت للتمويل واإلدارة (خرباء معتمدين يف تمويل 

املؤسسات الصغرى واملتوسطة).

والتعمري  لإلنشاء  األورويب  البنك  مع  االسرتاتيجية  برشاكتنا  جداً  نفخر  الصدد،  هذا  ويف  املستدامة؛  التنمية  نحو  خطوات  اتخاذ  عىل  الرتكزي  يف  األردين  األهيل  البنك  وسيستمر 
(EBRD). يف عام ٢٠١٨، استخدمنا جزءاً من خط التسهيالت الذي تلقيناه من البنك األورويب لإلنشاء والتعمري لتمويل عمالئنا من الرشكات املتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر، 

مما يضمن هلم إمكانية تمويل رأس املال العامل واألصول الثابتة. ونؤمن بأن رشاكتنا مع البنك األورويب لإلنشاء والتعمري، واليت تشمل أيضاً تلقي املساعدة الفنية، ستعزز 
استمرار رؤية البنك األهيل األردين احلقيقية لتنمية مؤسستنا املالية.

تلقى البنك األهيل األردين مساعدة من مدرسة فرانكفورت للتمويل واإلدارة لتحويل منهجيات العمل وسري العمل ليكون أكرث تركزياً عىل العمالء، مع التمزي التشغييل العايل 
ية، واليت تم من خالهلا إنجاز الكثري. واالبتكار، وبدأنا باخلدمات االستشار

يز قدراتنا باعتبارها مكوناً رئيسياً للنجاح يف تحقيق أهدافنا النهائية، واليت ستنعكس عىل عمالئنا من الرشكات املتوسطة والصغرى واملتناهية  يادة تعز ونفخر برشاكتنا ونتطلع إىل ز
الصغر.

وقع البنك اتفاقية مع مبادرة الرشق األوسط لالستثمار(MEII)، اليت تهدف اىل تسهيل وصول عمالء الرشكات الصغرى واملتوسطة والرشكات املتناهية الصغر اىل البنوك، من 
ية وبرامج تدريب مقدمة  خالل امكانية التقدم بطلب التسهيالت من خالل موقع "تموييل" االلكرتوين، اضافة اىل تمكني العمالء املستهدفني من احلصول عىل خدمات استشار
من خرباء متخصصني يف مبادرة الرشق االوسط لالستثمار. وتعد رشاكة البنك االهيل االردين االسرتاتيجية مع مبادرة الرشق األوسط لالستثمار هامة ملا هلا من أثر فعال يف 

يز تحقيق االشتمال املايل يف األردن. يز الوصول اىل البنوك وخدماتها اضافة اىل تعز تعز
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سوزان
رشيكة رئيسية ومصممة

سايل
مديرة العمليات

سهى
مديرة املعرض والعالقات العامة

ينة يف تصميم محفظة من الديكورات املزنلية وأدوات املائدة واالكسسوارات، تتخصص رشكة األوىل للز

حيث ُتصنع منتجات الرشكة من قبل أطراف ثالثة، وتتم معاجلة تجارة محفظتها من خالل متجرها الرائد يف 
عّمان، مع العديد من منافذ بيع التجزئة يف منطقة الرشق األوسط، ومن خالل التجارة اإللكرتونية.

صب  أعمال  مع  اإلسالمي،  واخلط  الفن  عىل  ينة  للز األوىل  برشكة  اخلاصة  واملنتجات  التصميمات  جوهر  يرتكز 
الفنية  لألهمية  املزتايدة  واإلمكانات  العاملية  والقيمة  األهمية  عىل  التعرف  يف  الرشكة  رؤية  وتتمثل  حديثة. 

يخية للفن اإلسالمي املعارص.   والثقافية والتار

املهندس خالد عيل الطراونه

قصة نجاح: رشكة عيل صاحل الطراونه وأوالده

خربة  طورنا  حيث  اإلنشائية،  املقاوالت  مجال  يف  سنوية  بوترية   ٢٠٠٥ عام  يف  تأسيسها  منذ  رشكتنا  ازدهرت 
كبرية، مع أكرث من ١٧٠ موظفاً محرتفاً من بينهم مهندسني وخرباء وفنيني نفخر بكونهم حجر أساس لنجاح 

رشكتنا.

ُصممت  النجاح.  عىل  قدرتنا  يف  وفري  حظ  األردين  األهيل  البنك  لنا  قدمها  اليت  املمزية  للخدمات  وكان 
االزدهار  إىل  أدت  واليت  رشكتنا،  الحتياجات  خصيصاً  للبنك  املبارشة  وغري  املبارشة  االئتمانية  التسهيالت 
احلقيقي لرشكتنا، مما أسفر يف تأهيلنا للمنافسة يف مختلف املناقصات.  يزتامن ذلك مع تجربة موظفي 

البنك األهيل األردين الذين يمتلكون اخلربة الالزمة لتنفيذ أعماهلم بكفاءة وفعالية.

ونفخر باخلدمات احليوية والرائدة اليت تقدمها رشكتنا ملختلف الصناعات كجزء من مسؤوليتنا االجتماعية، 
بما يف ذلك املشاريع اليت قمنا بتنفيذها واليت تخدم قطاع التجارة واإلسكان يف اململكة. كما نفخر بفرص 
لدعم مبادرات تنمية املجتمع اليت هلا تأثري عميق عىل ازدهار  العمل اليت أتحناها للشباب. ونسىع دائماً 

اململكة.

قصة نجاح: رشكة األوىل للزينة املحدودة
ينة املحدودة (Decoration One LTD) يف عام ٢٠١٠ باعتبارها رشكة تصميم وإنتاج أردنية، تديرها سوزان بعلبيك بوصفها رشيكة رئيسية ومصممة وسايل  سست رشكة األوىل للز

ُ
أ

بعلبيك مديرة للعمليات وسها بعلبيك مديرة املعرض والعالقات العامة.

ينة منذ البداية، حيث ساعد يف تقديم قرض هلا باعتبارها رشكة صغرية ومتوسطة احلجم مملوكة لنساء، وبأسعار فائدة  وكان البنك األهيل األردين مع رشكة األوىل للز
ممزية وورش عمل ومحادثات ومرونة يف املدفوعات. وتعاملت الرشكة مع البنك األهيل األردين ملدة ٧ سنوات، زادت خالهلا سبل التعاون واملساعدة وفهم ديناميات 

األعمال وتأثريها عىل البيانات املالية.
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الدكتور املهندس هيثم أحمد املعابرة

قصة نجاح: رشكة أحمد محمد املعابرة ورشكاه

املعابرة،  محمد  أحمد  الرشكة  مؤسس  املرحوم  لوالدي  العملية  التجربة  واقع  من  رشكتنا  تأسيس  انبثق 
والذي بدأ نشاطه يف مجال املقاوالت اإلنشائية منذ بداية السبعينات. وحملنا مسرية العمل منذ خمسني 

عاماً إىل يومنا هذا بكل عزيمة وهمة وكفاءة حيث تطورت أعمال رشكتنا ونمت إىل ما نحن عليه اآلن.

 وقد شارك البنك األهيل األردين عن كثب يف عمليات رشكتنا منذ تأسيسها حيث واصلنا توسيع أعمالنا 

يقدم  والذي  الرشكة،  ازدهار  عىل  واضح  تأثري  بالبنك  واملتوسطة  الصغرى  الرشكات  لدائرة  وكان  وتنويعها. 
ية املالية املهنية لتلبية احتياجاتنا. لقد تغلبنا عىل العديد من العقبات والصعوبات بفضل  اخلدمات االستشار

دعمهم املستمر وتقديم اخلدمات اليت نحتاجها يف الوقت املناسب وفقا للمعايري العالية.

وال نزال ندعم مبادرات تنمية املجتمع، خاصة املبادرات اليت تستهدف الشباب األردين والعديد من املبادرات 
األخرى اليت تضمن االزدهار يف مختلف الصناعات.

األداء املايل 
عىل الرغم من الظروف االقتصادية السائدة يف األردن، تمكن البنك األهيل األردين من تحقيق نمو ملحوظ يف معظم مؤرشاته املالية يف عام ٢٠١٨، حيث ارتفع صايف الربح بعد 
الرضائب بنسبة ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٧. بلغ رصيد صايف املوجودات الثابتة (حجم االستثمار الرأسمايل) ٨١,٢٢٤,٥٢٦ ديناراً أردنياً مقارنة بـ ٥٦,٣٦٣,٧٢٨ ديناراً أردنياً يف نهاية عام 
إىل  لتصل  النقدية  والتأمينات  العمالء  وودائع  املرصفية  واملؤسسات  البنوك  ودائع  رصيد  يادة  بز قمنا  املوجودات،  مجموع  يادة  ز إىل  باإلضافة   .٪٤٤ قدرها  يادة  بز  ،٢٠١٧
يادة قدرها حوايل ١٨٫٤ مليون دينار أردين مقارنة بالعام السابق. ونحرص أيضاً عىل خفض تكاليفنا، ففي عام ٢٠١٨، خفض البنك األهيل األردين  ٢,٢٦٧,٣٤٦,٢٥٣ ديناراً أردنياً، بز

تكاليف التشغيل (باستثناء مكافآت املوظفني) بنسبة ١١٫٢٪ مقارنة بالتكاليف املتكبدة يف عام ٢٠١٧.

٢٠١٦األداء املايل (دينار أردين)

االيرادات

رأس املال املكتتب به و املدفوع

مجموع املوجودات

مجموع حقوق املساهمني

التكاليف التشغيلية*

مكافآت املوظفني

رضيبة الدخل

نسبة كفاية رأس املال (%)

العائد عىل حقوق امللكية (%)

صايف الودائع

صايف الربح بعد الرضائب

١١٥,٩٢٥,٥٧١

١٧٥,٠٠٠,٠٠٠

٢,٨١٥,٥١٨,٥٥٠

٣٠٢,٦٦٥,٤٠٤

٣٧,١٣٣,٨٣٥

٤٣,١٨٥,٩٨١

١,٩٠٦,٠١٥

١٣٫٣٣

٢٫٠٤

٢,١٢٤,٦٤٨,٤١٤

٦,٢٧٤,٩٣٣

٢٠١٧

١١٨,٣٦٩,٩٥٢

١٨٣,٧٥٠,٠٠٠

٢,٧٢٨,٩٥١,٥٧٧

٣٠٦,١٨٦,٢٦١

٤٠,١٦٧,٩٢١

٤٠,١٨٤,٨٠٦

٦,٧٦٠,٠٤٢

١٤٫٠٤

٤٫٣٨

١,٩٩٦,٩٦٥,٠٧٠

١٣,٣١٨,٨٨٥

٢٠١٨

١١٢,١٦١,٠٦٧

١٩٢,٩٣٧,٥٠٠

٢,٧٨٣,٤٨٧,٩١٤

٣٠١,٣١٢,٣٣٤

٣٥,٦٨١,٤١٢

٤١,٢٣٤,٧٤٩

١١,٩٣٣,٤٧٥

١٤٫٧٣

٧

٢,٠٠٩,٩٣٠,٠٩٨

٢١,٢٧٧,٢٨٠

* هذا الرقم ال يشمل مكافآت املوظفني
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               مخاطر االئتمان

نتبىن يف البنك األهيل األردين إسرتاتيجية شاملة تحدد مخاطر االئتمان وتدرسها وتراقبها، حيث نقوم بمراقبة نقاط الضعف االئتمانية ومتابعتها وتقييم مخاطر االئتمان وتقييم 
تركزيات االئتمان. ونضمن من خالل املراقبة املستمرة ملستويات املخاطر القصوى املقبولة بقاء هذه املستويات ضمن املعايري اليت حددها مجلس اإلدارة.

كما نحسب اخلسارة املتوقعة للعمالء بناًء عىل نموذج IFRS9. عالوة عىل ذلك، نستخدم نظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يقيس الوضع االئتماين لعمالئنا. ومن خالل 
سياسة االئتمان وإجراءات العمل اخلاصة بنا، وضعنا معايري منح االئتمان وتركزي االئتمان وقواعد الضمان املقبولة وفصل قرارات تنفيذ االئتمان عن قرارات املنح، كما نقوم 

ية تحلل جودة محفظة االئتمان وتكتشف نقاط ضعف اجلودة. ير دور بإعداد تقار

إدارة املخاطر
يلزتم البنك األهيل األردين بتضمني إطار متكامل للمخاطر واالمتثال عىل مستوى املؤسسة، حيث نتبع نهجاً نشطاً يف إدارة وتحديد مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل ومخاطر 
أمن املعلومات، مع ضمان احلفاظ عىل الشفافية واملساءلة أمام أصحاب املصلحة للبنك. ويتماىش نظامنا إلدارة املخاطر مع أحدث املمارسات املحلية والدولية بشأن إدارة جميع 

.T-insight ير  عىل أتمتة حسابات نسبة رأس املال باستخدام نظام إعداد التقار
أنواع املخاطر اليت قد يواجهها البنك وقياسها ومراقبتها. ونعمل من اآلن فصاعداً

                مخاطر السوق

ير التنظيمية اليت تراقب أسعار الفائدة وأسعار  يراقب البنك باستمرار املخاطر الناشئة عن تقلبات األسعار يف األسواق املحلية والدولية ويقيسها من خالل إعداد مجموعة من التقار
العمالت وأسعار األسهم، فضًال عن تأثريها عىل محفظة استثمارات البنك.

ير وإعدادها لضمان رصد املخاطر وتقييمها بطريقة مناسبة.  كما يقوم البنك بانتظام بمراجعة التقار

وقمنا مؤخراً بتحديث سياسة مخاطر السيولة وسياسة مخاطر أسعار الفائدة وخطة تمويل الطوارئ.  وبذلك، حددنا مستويات املخاطر املقبولة ملخاطر السوق والسيولة، ونراقب 
هذه املستويات باستمرار لضمان بقائها ضمن املعايري املقبولة.  ومع تقدم البنك لألمام، نعمل عىل توسيع نطاق اإلرشاف يف فروعنا يف قربص وفلسطني، ونقوم حالياً بمراقبة 

مراكز العملة والودائع ونسبة السيولة والنشاط االستثماري.

                 املخاطر التشغيلية

تنص سياسة املخاطر التشغيلية للبنك عىل آليات حساب املخاطر املرتبطة بعملياتنا الداخلية واألفراد واألنظمة وكذلك األحداث اخلارجية، مثل املخاطر القانونية. ويشمل ذلك 
نظاماً للتقييم الذايت عىل مستوى املؤسسة والذي يقوم بإنشاء ملفات مخاطر ترسد جميع املخاطر التشغيلية وإجراءات املراقبة وتحديد نقاط الضعف، كما ندير قاعدة بيانات 
للخسائر الناتجة عن املخاطر التشغيلية، لتقييم مستويات الضعف وضمان تطبيق إجراءات مراقبة فعالة. عالوة عىل ذلك، نرشك موظفينا يف ورش توعية لتعميق معرفتهم 

باملخاطر التشغيلية وأهمية اإلبالغ عنها.

              مخاطر أمن املعلومات

يز الضوابط وآليات األمن عىل األنظمة املختلفة، وتشجيع استخدام ممارسات األمان اجليدة املتعلقة  نهدف إىل القضاء عىل املخاطر املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات من خالل تعز
باستخدام التكنولوجيا يف القطاع املرصيف.مل ُتسجل أي حوادث خرق بيانات يف البنك يف عام ٢٠١٨.

يادة وعيهم بمخاطر أمن املعلومات. عالوة عىل ذلك، قمنا بتنفيذ برنامج األمن السيرباين، بما يتوافق مع متطلبات  يبية ملوظفي البنك وفروعه لز وعقدنا يف عام ٢٠١٨ دورات تدر
األمن السيرباين للبنك املركزي األردين. ومع تقدمنا لألمام، نستعد للحصول عىل شهادة ISO 27001 يف إدارة أمن املعلومات.

                بازل

ية، نقوم  ية عملياتنا التجار نحسب نسبة رأس املال وفقاً ملتطلبات بازل 3، بهدف احلفاظ عىل تطورات القطاع املرصيف محدثة وتحسني جودة رأس املال. وللحفاظ عىل استمرار
بإعداد سيناريوهات اختبار اإلجهاد اليت تحلل احلساسية عىل مستويات كل من سيناريوهات البديل الواحد والبديل املتعدد. تقوم سيناريوهات اختبار اإلجهاد بتقييم أي نتائج 
ير تقييم يستند إىل عملية تقييم كفاية رأس املال الداخيل (ICAAP) عىل مستوى الفرع وعىل  مقابل كفاية رأس املال واألرباح واخلسائر املتوقعة. عالوة عىل ذلك، نقوم بإعداد تقر

املستوى املوحد، وكذلك مراقبة مستويات املخاطر املقبولة للبنك.
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أهيل بوت
تم تقديم ahlibot يف نهاية عام ٢٠١٧، وأصبح أول مساعد خلدمات املحادثة املرصفية الشخصية يف اململكة، باستخدام تطبيق   Facebook Messenger  للتواصل مع 
العمالء عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع. يقدم ahlibot للمستخدمني من خالل املحادثة باللغتني العربية واإلنجلزيية إمكانية التعرف السهل عىل خدمات البنك وحلوله 

ومنتجاته املرصفية، باإلضافة إىل تلقي اإلعالنات وآخر األخبار.  ويمكن أيضاً من خالل ahlibot تحويل العمالء للمحادثة املبارشة مع أحد الوكالء لتلبية احتياجات الدعم 
املرصيف األكرث تقدماً. يف عام ٢٠١٨، قدم ahlibot أيضاً تحديثات مبارشة ملباريات كأس العامل وأرسلت رسائل تذكري يف الوقت املناسب للمستخدمني خالل شهر رمضان املبارك.

يوفر ahlibot وسيلة خلدمة العمالء بشكل أرسع وأكرث فاعلية مع ضمان أعىل مستويات األمان وحماية املعلومات، وايضاً يساهم يف توسيع الشبكة الرقمية للبنك. ومنذ 
إطالق ahlibot يف عام ٢٠١٧، نمت هذه اخلدمة بشكل كبري، وارتفع عدد الرسائل واملراسالت من ١٥٧,٠٠٠ رسالة يف عام ٢٠١٧ إىل ٧٥٠,٠٠٠ رسالة يف نهاية عام ٢٠١٨. باإلضافة إىل 

ذلك، زادت قاعدة مستخدمينا من ٤,٠٠٠ مستخدم يف عام ٢٠١٧ إىل ١٤,٠٠٠ مستخدم يف نهاية عام ٢٠١٨.
 

حفظ بيانات العمالء
يبية ملوظفي الفروع حول أهمية  يقوم البنك األهيل األردين بالعديد من األنشطة لضمان أمان بيانات العميل الشخصية والرسية، وتشمل هذه األنشطة عقد دورات تدر
التعامل مع بيانات العمالء بحذر، ورفع الويع بني جميع املوظفني حول املوضوع وتأثريه عىل سمعة البنك وإرسال رسائل تذكريية للموظفني عرب الربيد اإللكرتوين حول 

احلاجة إىل االلزتام بأحكام الرسية.

للعام الرابع عىل التوايل، يحصل البنك األهيل األردين عىل شهادة معيار األمان لصناعة بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS)، وهو أعىل معيار دويل يف ممارسات أمن املعلومات. 
مسؤوًال يتعامل مع املعلومات بعناية فائقة، كما نلزتم بمتطلبات الالئحة العامة حلماية البيانات (GDPR) يف فرع قربص،  ويشهد هذا اإلنجاز عىل الزتام البنك بكونه بنكاً 

ونخطط لتنفيذ متطلبات الالئحة العامة حلماية البيانات يف األردن يف عام ٢٠١٩.

سلسلة التوريد املستدامة 
قمنا يف عام ٢٠١٨ بزتويد عدد موردينا بشكل كبري مقارنة بعام ٢٠١٧، حيث وصل عددهم إىل ٢١٦ مورد. كما ندرك التأثري غري املبارش طويل األجل للمشرتيات املحلية عىل االقتصاد 
األردين. وتعطي سياسة مشرتيات البنك األولوية للموردين املحليني، مما يساهم يف تطوير االقتصاد األردين. كما يتم تصنيع املواد اليت نستخدمها، مثل صناديق املحفوظات 

وحقائب الربيد واملحافظ محلياً. ويف عام ٢٠١٨، بلغ معدل مشرتياتنا املحلية ٢٠٪. 

ونخطط إلطالق نظام تخطيط موارد املؤسسة (ERP) يف عام ٢٠١٩، والذي سيقوم برقمنة عملية الرشاء يف البنك.

٢٠١٦شكاوي العمالء

١٤٤٧عدد شكاوي العمالء

٢٠١٧

١٢٣٣

٢٠١٨

٧١٨

٢٠١٧ املشرتيات

عدد املوّردين

عدد املوّردين املحليني

إجمايل املشرتيات (مليون دينار أردين)

 إجمايل اإلنفاق عىل املشرتيات من املوردين املحليني (مليون دينار أردين)

 نسبة اإلنفاق عىل املوردين املحليني (%)

٢٠١٨

٢١٦

٤٣

 ٩

 ١

١٢

وحدة معاجلة شكاوي العمالء
مفصًال يوضح طبيعة الشكاوي املستلمة وتصنيفها واقرتاح توصيات  ياً  شهر يراً  يضم البنك وحدة مستقلة خاصة تركز عىل تلقي شكاوي العمالء ومعاجلتها. تعد الوحدة تقر
ير عىل اإلدارات ذات الصلة للتأكد من أنها عىل دراية بأعداد وأنواع الشكاوي الواردة والعمل عىل تقليلها. ويف عام  للمساعدة يف تقليل عدد الشكاوي املتكررة. ُتوزع هذه التقار

٢٠١٨، رفعنا معدل االستجابة للشكاوي يف البنك لتصل إىل ٩٨٪.

الرتكزي عىل العمالء
تتمثل فكرتنا اإلسرتاتيجية األوىل يف البنك األهيل األردين يف الرتكزي عىل العمالء، حيث نويل أهمية كبرية لضمان حصول عمالئنا عىل تجربة استثنائية طوال الرحلة املرصفية. 
تتحدد هويتنا املؤسسية من خالل شعارنا "أنتم أهيل"، الذي يذكر عمالء البنك بأنهم جزء ال يتجزأ من عائلة البنك األهيل. وحققنا يف عام ٢٠١٨ معدل رضا العمالء بنسبة 

.٪٧٩
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ملحة عن القوى العاملة

يلزتم البنك األهيل األردين باحلفاظ عىل مكانته بوصفه صاحب العمل املفّضل يف األردن. يشكل موظفونا العمود الفقري للبنك، فهم جزء ال يتجزأ من قدرة البنك عىل تحقيق 
أهدافه اإلسرتاتيجية. نضع موظفينا يف املرتبة األوىل، ونحاول باستمرار توفري بيئة عمل يكون فيها موظفونا سعداء ومزدهرين ومحققني إمكاناتهم بالكامل.

ولنبقى أفضل صاحب عمل يف األردن، نوفر ملوظفينا مزايا تنافسية. وتشمل هذه املزايا القروض املدعومة والتأمني عىل احلياة والتأمني الصيح وتغطية اإلعاقة وعدم القدرة 
عىل العمل وإجازات الوالدية والزواج واحلداد وصندوق االدخار وخطط األجور املتغرية وحوافز األداء.

املفاوضة اجلماعية

أغلبية موظفني البنك األهيل أعضاء يف النقابة العامة للعاملني يف املصارف والتأمني واملحاسبة ويعود ذلك لسياسة البنك الداخلية والذي يوفر للموظفني خيار االنضمام يف 
النقابة العامة للعاملني يف املصارف والتأمني واملحاسبة. هذا يعكس الزتام البنك يف دعم حقوق املوظفني يف ممارسة حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية.

٢٠١٦إجمايل عدد القوى العاملة

إجمايل عدد املوظفني

حسب اجلنس

إناث

ذكور

حسب الُعمر
تحت سن 30 عاماً

بني سن 30 و50 عاماً
 أكرب من 50 عاماً

التوطني

١,٣٨٤

٥٥٨

٨٢٦

٣٤٦

٩١٣

١٢٥

١,٣٨٤

٢٠١٧

١,٢٠٩

٤٦٧

٧٤٢

٣٢٦

٨١٠

٧٣

١,٢٠٨

٢٠١٨

١,٢١٦

٤٧٨

٧٣٨

٣٨٧

٧٧٦

٥٣

١,٢١٦

إجمايل القوى العاملة حسب مستوى اإلدارة يف عام ٢٠١٨

اإلدارة العليا

اإلدارة املتوسطة

املوظفون غري اإلداريني

١٦

٢٩٠

٩١٠

صاحب العمل املفّضل
جذب الكفاءات والتطوير واالستبقاء   •

التنوع وتكافؤ الفرص  •

نسبة توظيف اإلناث حوايل ٤٠٪  •

نسبة توظيف الشباب ٣٢٪  •

تقديم ٣٣٢ برنامج تطوير مهين للموظفني  •

توقيع اتفاقية مع مؤسسة فريدوم هاوس "Freedom House" إلجراء دراسة لتدقيق النوع االجتمايع  •

٧٥٪ من املوظفني اجلدد تحت سن ٣٠ عاماً  •

انخفاض إجمايل معدل الدوران الوظيفي بنسبة ٧٪ مقارنًة بعام ٢٠١٧  •

أبرز معامل األداء لعام ٢٠١٨ ير األمور اجلوهرية اليت يشملها التقر أهداف التنمية املستدامة

تأهيل املوظفني وتطوير قدراتهم

يدرك البنك األهيل األردين تماماً الدور الفعال الذي يلعبه بناء القدرات يف نجاح مؤسستنا، فمن خالل تدريب وتطوير مهارات موظفينا، سنكون قادرين عىل االستفادة من املزايا 
طويلة األجل لقوى عاملة قادرة عىل االستقالل بشكل كبري عن اخلرباء أو مصادر املعرفة اخلارجية، مما يعزز الشعور بامللكية والتمكني ويرفع قدرة موظفينا التخاذ اإلجراءات 

وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

يباً مجموع ساعاته ٢٤,٤٨٨ ساعة يف ذلك العام، وهو أقل بمقدار طفيف عن   ويف عام ٢٠١٨، استثمرنا ١٩٦,٤٩٢ ديناراً أردنياً يف تدريب املوظفني. باإلضافة إىل تلقي موظفينا تدر
 ألن إجمايل القوى العاملة كان أكرب يف عام ٢٠١٧. وكان عدد ساعات التدريب للموظفات حوايل ٤٠٪ 

عام ٢٠١٧ إال أن متوسط عدد ساعات التدريب كان أعىل لكل موظف نظراً
من إجمايل ساعات التدريب.
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نقدم من خالل مركز التدريب يف البنك مجموعة متنوعة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي اليت تزيد من كفاءة املوظفني واملعرفة املرصفية واملهارات الشخصية والفنية. 
قيمت داخل البنك وبالتعاون مع معاهد التدريب 

ُ
يبية أ ففي عام ٢٠١٨، قدمنا ٣٣٢ برنامجاً للتطوير الوظيفي يف األردن وفلسطني وقربص. وشملت هذه الربامج، برامج تدر

يبية عرب اإلنرتنت يف عام ٢٠١٨، ونخطط لتوسيع فرص التعلم اإللكرتوين ملوظفينا يف  املحلية املتخصصة وكذلك دورات تطوير وظيفي يف اخلارج. كما قدمنا ثالث دورات تدر
املستقبل. وباإلضافة إىل برامج التدريب، حصل موظفونا عىل ١٧ شهادة وحرضوا ٤٩ فعالية، تضم ورش عمل ومؤتمرات ومنتديات ومؤتمرات قمة.

 من إدارة التحول بالبنك. ويشمل ذلك التدريب أثناء العمل واإلرشاد 
ونهدف إىل تحويل موظفينا ليصبحوا أفضل مستشاري عمالء عىل اإلطالق، باعتبار ذلك جزءاً

والتمارين اإلبداعية. كما يتم قياس أدائهم من خالل مجموعة من مؤرشات األداء الرئيسية، مثل حجم املبيعات وعدد الشكاوي.

يز مهارات موظفينا. وتشمل هذه الربامج برنامج التدريب عىل األداء الوظيفي  يبية احلالية وتطوير برامج جديدة لتعز ونحن من اآلن فصاعداً، نخطط لتوسيع برامجنا التدر
والسيع للحصول عىل شهادات مهنية متخصصة ودورات تدريب املدربني ودورات يف اللغة اإلنجلزيية.

٢٠١٦التدريب

إجمايل عدد ساعات التدريب

      إناث

      ذكور

متوسط ساعات التدريب لكل موظف

      إناث

      ذكور

٢٢,٠٠٨

٩,١٥٩

١٢,٨٤٩

٧

٧

٨

٢٠١٧

٢٤,٨٧٩

٩,٠٩٢

١٥,٧٨٧

٦٫٥

٦

٧

٢٠١٨

٢٤,٤٨٨

٩,٢٤٢

١٥,٢٤٦

٧٫٥

٧

٨

٢٠١٦مراجعات األداء والتطوير الوظيفي

١٠٠النسبة املئوية ملجموع املوظفني الذين تلقوا مراجعة منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي (%)

٢٠١٧

١٠٠

٢٠١٨

١٠٠

خربة املوظفني يف عام 2018

٧٣نسبة خربة املوظفني (%)

برنامج تكريم املوظفني يف عام ٢٠١٨

٢٢٣إجمايل عدد املكرمني (١٠ - ٢٥ عاماً)

يز ثقافة األداء اجليد، قام البنك يف عام ٢٠١٨  ونجري بانتظام مراجعات أداء وتطوير وظيفي جلميع موظفينا وتساوي نسبة ١٠٠٪ من مراجعات األداء والتطوير الوظيفي. ولتعز
بتطوير بطاقات أداء متوازنة ومؤرشات أداء رئيسية جلميع الوظائف يف البنك - مقارنة بـ ٧٠٪ من الوظائف يف عام ٢٠١٧ - مصحوبة بنظام إلكرتوين يتيح للموظفني عرض أهدافهم 

وإنجازاتهم بانتظام.

خربة املوظفني

تمثل "تجربة املوظف" ملتقى الطرق الذي يجمع بني توقعات املوظفني واحتياجاتهم ورغباتهم وفعالية التصميم التنظيمي املصنوع ملعاجلة تلك االمور. وحلساب جودة 
تجربة موظفينا، قمنا بتطبيق النظرية اليت طورها "جاكوب مورغان" ويه منهجية تقيس تصور املوظفني للبيئة املادية، البيئة الثقافية والبيئة التكنولوجية، فيما ييل بيان بفئات 

الرتتيب:

لقد عملنا عىل عدة مبادرات لتحسني تجربة موظفينا، واستناداً إىل نتائج درجة تجربة موظفينا يف عام 2018، انتقلت درجة تجربة البنك من "نائش" يف نهاية عام 2017 إىل 
"مشارك أو مخول أو ممكن".

خلدمتهم الطويلة يف البنك، نقدم هلم جائزة سنوية إلظهار امتناننا وتقديرنا إلنجازهم  من مؤسستنا لعدة سنوات أو عقود، ولذا وتكريماً  ونفخر بموظفينا الذين كانوا جزءاً 
املستمر.

٨٠٪ و أكرث (خبري) 

٧٠٪ - ٨٠٪ (مشارك، مخول، ممكن)

٦٠٪ - ٧٠٪ (نائش)

٦٠٪ وأقل (ال يمتلك اخلربة)
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التنوع وتكافؤ الفرص  
وندرك يف البنك األهيل األردين األهمية اليت تضفيها اخللفيات ووجهات النظر املختلفة عىل أعمالنا، ونتبىن بالبنك سياسة التنوع واإلدماج عىل جميع مستوياته، ونسىع إىل تهيئة 

بيئة ديناميكية ومحرتمة، وننظر بعني املساواة إىل جميع املتقدمني املؤهلني للعمل يف البنك بغض النظر عن العرق، اجلنس، اهلمم أو الدين.

آلية الشكاوي الداخلية
تمثل حماية حقوق موظفينا خطاً أحمر للبنك. من خالل إجراءات التظلم الداخلية اخلاصة بنا، نوفر إطاراً آمناً ورسياً حيث يمكن ملوظفينا إثارة املخاوف بشكل رسي بشأن جوانب 
نظام إدارة البنك اليت قد يكون هلا تأثري سليب عىل مصاحل البنك وأصحاب املصلحة. تشمل احلاالت اليت يجب اإلبالغ عنها، عىل سبيل املثال ال احلرص، التحرش اجلنيس، التميزي 

واملخاطر اليت تهدد صحة األفراد وسالمتهم. تضمن إجراءاتنا أخذ التظلم عىل محمل اجلد والتحقيق فيه بدقة وحله. 

توظيف اإلناث
يباً يف عام ٢٠١٨، وهذا أعىل من متوسط توظيف اإلناث يف القطاع املرصيف يف األردن بنسبة ٣٥٪، وأعىل بكثري من  ونفتخر بأن معدل توظيف اإلناث يف البنك وصل إىل ٤٠٪ تقر
يادة معدل توظيف اإلناث لدينا يف املستقبل. يعمل البنك األهيل األردين بالتعاون مع البنك األورويب لإلنشاء والتعمري ومدرسة  املتوسط الوطين البالغ حوايل ١٥٪. ونتطلع إىل ز

يادة عدد املوظفات يف مناصب اإلدارة العليا. فرانكفورت للتمويل واإلدارة، عىل تطوير برامج التطوير الوظيفي اليت تهدف إىل ز

إجراء دراسة لتدقيق النوع االجتمايع

توظيف اإلناث يف عام ٢٠١٨

إجمايل عدد املوظفات

عدد املوظفات يف اإلدارة املتوسطة

عدد املوظفات يف اإلدارة العليا

٤٧٨

٧٧

٢

لدراسة   "Freedom House" هاوس  فريدوم  مؤسسة  مع  اتفاقية   ٢٠١٨ عام  يف  البنك  وقع 
تدقيق النوع االجتمايع وضمان املساواة بني اجلنسني يف بيئة العمل وسياساته ولوائحه باإلضافة 
إىل ثقافتنا املؤسسية، من منظور املساواة بني اجلنسني. بنكنا أول بنك يف اململكة األردنية اهلاشمية 
يقوم بإجراء هذا النوع من التدقيق، حيث تضمنت املراجعة تقييم بيانات املوارد البرشية بالبنك، 
مع  مناقشة  ومجموعات  شخصية  مقابالت  وتنظيم  إلكرتوين  استبيان  تعبئة  إىل  باإلضافة 

املوظفني.

توظيف الشباب
يادة كبرية عن عام ٢٠١٧ حيث كان معدل توظيف الشباب فيه ٢٧٪ فقط، أضف إىل ذلك أن ٧٥٪ من إجمايل  بلغ معدل توظيف الشباب يف عام ٢٠١٨ بالبنك ٣٢٪، وذلك ز
يادة وجود الشباب املؤهلني واملتحمسني يف البنك األهيل األردين والقطاع املرصيف عموماً من خالل مبادراتنا  املوظفني اجلدد يف عام ٢٠١٨ كانوا تحت سن ٣٠ عامُا. ونتطلع إىل ز

يادية للشباب األردين، بما يف ذلك رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية.  املختلفة اليت تستفيد من اإلمكانات الر
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املوظفون اجلدد يف عام ٢٠١٨

إجمايل عدد املوظفني اجلدد

حسب اجلنس

إناث

ذكور

حسب الُعمر
تحت سن ٣٠ عاماً

٣٠ - ٤٩ عاماً
 أكرب من ٥٠ عاماً

١٨٢

٦٨

١١٤

١٣١

٥٠

١

٢٠١٦معدل ترك العمل/ الدوران الوظيفي

معدل ترك العمل (٪)

إجمايل عدد املوظفني الذين تركوا العمل

حسب اجلنس

إناث

ذكور

حسب الُعمر
تحت سن ٣٠ عاماً

٣٠ - ٤٩ عاماً
أكرب من ٥٠ عاماً

١٠

١٣٨

٤٤

٩٤

٤٧

٦٥

٢٦

٢٠١٧

٢١

٢٥٥

١١٢

١٣٣

٥٥

١٢٦

٦٤

٢٠١٨

١٤

١٧١

٥٦

١١٥

٥٤

٩٦

٢١

٢٠١٦اإلجازة الوالدية

عدد املوظفني الذين حصلوا عىل إجازة والدية

      إناث

      ذكور

العائدون من إجازة والدية

      إناث

      ذكور
املوظفات العائدات من إجازة األمومة واللوايت ال يزلن يعملن بالبنك بعد مرور ١٢ شهراً

٤٦

-

٣٩

-

٤

٢٠١٧

٣٦

-

٣٦

-

٧

٢٠١٨

٣٨

٤٧

٣٥

٤٧

٣٥

جلنة الصحة والسالمة يف عام ٢٠١٨

٣٪نسبة إجمايل القوى العاملة املمثلة يف اللجان الرسمية للصحة والسالمة

جذب املوظفني واستبقاؤهم
يف عام ٢٠١٨ استقبلنا ١٨٢ موظفون جدد، حيث كانت الغالبية العظمى من املوظفني اجلدد يف البنك ٧٥٪ من الشباب. وعىل الرغم من أن غالبية املوظفني اجلدد كانوا من 
الذكور، إال أن هناك توازناً جيداً نسبياً بني املوظفني اجلدد من الذكور واإلناث، حيث كانت نسبة املوظفني اجلدد من الذكور ٦٢٪ مقابل ٣٨٪ من اإلناث. ومع تقدمنا لألمام، 

يادة عدد املوظفات يف البنك األهيل األردين. نتطلع إىل ز

الصحة والسالمة
نهدف دائماً يف البنك األهيل األردين إىل تلبية معايري الصحة والسالمة يف أي مكان نعمل فيه وبوصفنا مسؤولني عن املخاطر، فإننا ندرك أهمية حماية موظفينا، الذين يمثلون 
أهم االصول لدينا. قد تؤدي اإلصابات وسوء حالة موظفينا إىل فقدان أيام العمل أو فرص العمل، ويساهم وجود مكان عمل آمن وصيح يف رفع معنويات املوظف اجليد 

وتحسني اإلنتاجية. لذلك، فإن احلفاظ عىل مكان عمل آمن وصيح يمثل استثماراً جيداً بعوائد واعدة.

يبية شاملة عن السالمة العامة وفقاً ملتطلبات البنك املركزي األردين، كما نقوم   ونهدف إىل تحديد املخاطر املحتملة عند االقتضاء وإيجاد حلول هلذه املشكالت. ونقدم دورة تدر
ية للبنك، حيث إن بعضهم حصلوا عىل شهادات يف اإلرشاف عىل الصحة والسالمة وغريهم تدربوا عىل اإلخالء يف حاالت  بتدريب موظفينا بشكل مستمر يف جميع املباين اإلدار

يباً، حيث يمثلون ٣٪ من موظفينا. الطوارئ واالستجابة للحوادث. وتتكون جلنة الصحة والسالمة يف البنك من ٣٧ موظفاً تقر

اإلجازة الوالدية
يدرك البنك األهيل األردين أهمية احلفاظ عىل توازن صيح بني العمل واحلياة، حيث نشجع موظفينا عىل موازنة مسؤولياتهم الوالدية مع حياتهم املهنية من خالل سياسة 
اإلجازة الوالدية، واليت تحق جلميع املوظفني. تشمل سياستنا إجازة أمومة تصل إىل عرشة أسابيع براتب كامل، بما يف ذلك العالوات واملكافآت، باإلضافة إىل تقديم إجازة أبوة 
ليوم واحد. ونسمح لألمهات بعد العودة إىل العمل، بأخذ إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة عام واحد لتقديم دعمنا لألمهات اجلدد. ويحق للموظفات أيضاً أخذ إجازة إضافية 

غري مدفوعة األجر ملدة عام لرعاية أطفاهلن.  انخفض إجمايل معدل ترك العمل يف البنك من ٢١٪ يف عام ٢٠١٧ 
إىل ١٤٪ يف عام ٢٠١٨. وبلغ معدل ترك العمل بني اإلناث ١٢٪ يف 

عام ٢٠١٨، أي بانخفاض قدره ١٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٧. ولدعم 
موظفينا الذين انتهت عقودهم، لدينا برنامج "ال زلتم أهيل" الذي 

يوفر للموظفني املستقيلني خدمات الدعم فيما يتعلق بالتأمني 
الطيب والقروض املدعومة واملساعدة يف إعادة التوظيف من خالل 

رشكات التوظيف واملساعدة يف بناء سريهم الذاتية، باإلضافة إىل 
يبية احرتافية. تقديم دورات تدر
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االستثمار يف املجتمع املحيل (االستثمار املجتميع)

االستثمارات يف املجتمع (دينار أردين)

إجمايل عدد ساعات العمل يف األعمال التطوعية للعاملني

عدد املتطوعني

٢٠١٨

٩٥٤,٧٩٠

٤٢٠

١٧٥

التأثري االجتمايع اإليجايب

االشتمال املايل   •

نمو الرشكات الصغرى واملتوسطة   •

االبتكارات الرقمية   •

االستثمار املجتميع والفرص االجتماعية االقتصادية  •

التوعية املالية والتعليم  •

AHLI FINTECH :إطالق أول مسابقة هاكاثون  •

بلغ عدد األفراد املنتفعني من املالبس اليت تم جمعها من خالل "باص جمع املالبس" ١٠٣,٣٤٢ فرداً  •

إطالق برنامج أهيل٧٧٧  •

توقيع رشاكة مع رشكة نوى لتقييم األثر االجتمايع  •

أبرز معامل األداء لعام ٢٠١٨ ير األمور اجلوهرية اليت يشملها التقر أهداف التنمية املستدامة

املسؤولية املجتمعية 
يلزتم البنك األهيل األردين باحلفاظ عىل مكانته بوصفه "بنك مسؤول مجتمعياً". نقوم بغرس مبادئ االستدامة يف ثقافتنا املؤسسية، من خالل مشاركة القوى العاملة لدينا 
وضمان إضافة أعىل قيمة ألصحاب املصلحة. ونضمن، من خالل تعيني "رواد االستدامة" يف معظم إدارات البنك، أن القوى العاملة لدينا تدرك وتشارك يف مشاريع االستثمار 

املجتميع اخلاصة بنا. باإلضافة إىل أن برنامجنا التطويع يحفز ويخرب املوظفني بالفرص التطوعية.

نملك إسرتاتيجية راسخة للمسؤولية املجتمعية تركز عىل دعم اجلهود الوطنية للتصدي للتحديات املجتمعية اليت تؤثر عىل قطاعات كبرية يف املجتمع. ومن خالل تأسيس ورعاية 
املبادرات املتنوعة، يدعم البنك أهداف التنمية الوطنية للمملكة األردنية اهلاشمية ويعاجل االحتياجات االجتماعية والبيئية واالقتصادية للمجتمع. وبامليض قدماً، نتطلع لتوسيع 

نطاق املبادرات اخلاصة بنا وتحقيق أكرب عدد من املستفيدين.

ركائز املسؤولية املجتمعية:

الفن والثقافةاالبتكار واإلبداع االجتمايعالبيئةالتعليم والشبابالتمكني املجتميع

اللجنة االجتماعية

تضطلع اللجنة االجتماعية بالبنك األهيل األردين بدور أسايس يف تحقيق تطلعات البنك اخلاصة باملسؤولية املجتمعية. تشمل مسؤوليات اللجنة مشاركة املوظفني لضمان وجود 
يز العالقات  ثقافة مؤسسية جيدة ونرش الوالء بني املوظفني، مما يؤدي إىل تحسني األداء واإلنتاجية، باإلضافة إىل تنظيم األنشطة املتنوعة والفعاليات للموظفني وأرسهم وتعز
معهم بدرجة أكرب ودعم مواهبهم. ومن خالل اللجنة االجتماعية، يتم توفري منصة للموظفني يستطيعون من خالهلا مشاركة املعرفة واخلربات لديهم بمنأى عن إجراءات 

العمل اخلاصة بهم.

 وتقوم اللجنة كل عام بتنظيم أنشطة ومبادرات اجتماعية. ففي عام ٢٠١٨، شمل ذلك عقد فعاليات يف مناسبات مثل عيد امليالد املجيد وعيد األم وعيد الفصح وإفطار رمضان 
ياضية ورحالت يف أنحاء األردن شملت رحالت ثقافية وخصومات مختلفة وأسعاراً بعروض خاصة للموظفني. وأنشطة ر
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يلزتم البنك األهيل األردين بتمكني املجتمعات املحلية يف األردن لتحقيق النجاح 
واالزدهار، من خالل دعم أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية للمملكة 
باحتياجات  وثيقاً  ومن خالل مبادرات التمكني املجتميع لدينا، نويل اهتماماً 
يف  املرأة  دور  يز  وتعز الفقر،  قضايا  حل  عىل  نركز  الوطنية.  التنمية  اسرتاتيجية 
ية وتوفري  يز السالمة املرور القوى العاملة ودعم منظومة الرعاية الصحية وتعز

اخلدمات ألصحاب اهلمم. يف عام 2018 قمنا:
رشكة نوى للتنمية املستدامة

وقع البنك األهيل األردين اتفاقية رشاكة جمعته مع رشكة نوى للتنمية املستدامة واليت تعد إحدى مبادرات مؤسسة ويل العهد. تهدف املبادرة إىل ترسيخ ثقافة العطاء 
والثقة يف املجتمع من خالل ربط املتربعني مع اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف اململكة. ومن خالل هذه الرشاكة، قدم البنك األهيل األردين دعمه ملبادرة "اكتفاء ذايت 
من خالل الزراعة املزنلية" السايع إىل تمكني مجموعة من األرس ذات الدخل املتدين. تمثل الزراعة مصدراً للدخل من أجل تحقيق االستقالل املايل لألرس األقل حظاً. 
ولذلك، قمنا يف عام ٢٠١٨ بمساعدة ١٠ أرس من ذوي الدخل املنخفض يف تحقيق االكتفاء الذايت بدرجة أكرب عن طريق زراعة املحاصيل يف املنازل اخلاصة بهم، وتمكينهم 

من احلصول عىل محاصيل زراعية ذات جودة مرتفعة وتحقيق دخل من خالل بيع الفائض من املحاصيل.

بدعم األرس العفيفة بالتعاون مع جمعية تكية أم عيل، اليت تركز عىل التصدي للفقر واجلوع. يف عام ٢٠١٨، تم رفع عدد الكفاالت لألرس العفيفة إىل ١٠٠ أرسة يف محافظات   •

اململكة املختلفة عىل مدار العام. شمل ذلك توزيع طرود اخلري الغذائية خالل شهر رمضان الفضيل ودعم نشاطات اجلمعية ومبادراتها املختلفة.

بدعم حملة مؤسسة احلسني للرسطان "حصالة اخلري"، واليت تستهدف طالب املدارس بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، ودعمنا كذلك العديد من حمالت التوعية بمرض   •

الرسطان، بما يف ذلك الربنامج األردين لرسطان الثدي. 

يز الثقافة املؤسسية للموظفني من خالل تحفزيهم للمشاركة برتك أثر إيجايب يف املجتمع املحيل. ونتيجة لذلك، يشارك العديد من املوظفني  يعمل البنك األهيل األردين عىل تعز  •

والعمالء لدينا يف حملة التّربع بالدم اليت يقيمها البنك سنوياً بالتعاون مع بنك الدم الوطين.
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قصة نعيمة

امرأة من جوفة الشونة اجلنوبية ويه واحدة من ثالثون اخ واخت تقول نعيمة 
مقاعد  عىل  نفيس  أتصور  باألمل  مفعمة  عمري  من  عرش  الثامنة  يف  "كنت 
فرتكت  احللم  هذا  تحقيق  إمكانية  عدم  أدركت  ما  رسعان  اجلامعية،  الدراسة 

اجلامعة بعد عام واحد من التحايق بها نظراً لظرويف املادية الصعبة".

مل استسلم وقررت البحث عن فضاء آخر، مل تكن املحاولة سهلة، يف البداية بدأت 
بطهو الطعام لألفراد امللتحقني بدورات باجلامعة األردنية للبيئة التوعوية وعندما 
حديقة  يف  اتعلمه  ما  أطبق  وبدأت  الدورات  بهذه  التحقت  الظروف  سمحت 

املزنل.

نعيمة االنسانة املفعمة املشبعة باحلماسة أدركت انها وعائلتها يستطيعون انتاج 
وتربية  السماد  صناعة  يمكنهم  كما  وطعام  خضار  من  االرسة  تحتاجه  ما 
احليوانات ولكن األرض تحتاج اىل استصالح واىل إزالة صخور، وهذا ما تم وقفت 
مستصلحة  ارض  اىل  باملزنل  املحيطة  املنطقة  وتحولت  واحد  رجل  وقفة  العائلة 
لتغذية  السماد  بإنتاج  نعيمة  وبدأت  للدجاج  مزنل  بناء  تم  كما  زراعتها  يمكن 

األرض طبيعيا فتأكل مما تزرع وتبيع ما يزيد.

نعيمة االن أحد انشط املتدربات يف تدريس هذا النوع من االعتماد الذايت وإنتاج 
ما تحتاجه االرسة وقد أصبحت أيضا مدربة يف اجلمعية األردنية للبيئة التوعوية. 
لقد برهنت نعيمة يف عملها انها تعرف ما تريد وتكرس ذاتها إلنجازات مرحلية، 
ازود  للبذور  بنكاً  سأنئش  وتقول  تضحك  االن؟  نفسك  ترين  اين  سؤاهلا  وعند 
حديقيت بما تحتاجه كما ازود جرياين الذين أشجعهم واساعدهم عىل استصالح 

ارضهم وزراعتها.

وماذا بعد؟ ادخر لتعليم ابنايئ يف اجلامعة ان شاء هللا.

بنك املالبس اخلريي

يف إطار التعاون اإلسرتاتييج مع اهليئة اخلريية اهلاشمية، واصل البنك األهيل األردين دعمه 
من  التربعات  جلمع  البنك  من  املُهدى  املالبس  جمع  باص  خالل  من  اخلريي  املالبس  لبنك 
املالبس واألحذية وألعاب األطفال لدعم األرس العفيفة يف كافة أنحاء األردن، ليصل مجموع 

.
املنتفعني منذ انطالقه ٢١٣,١٦١ فرداً

يقوم البنك األهيل األردين أيَضا بتقديم الدعم غري املبارش لألرس يف اململكة من خالل صناديق 
احلسني  ومؤسسة  املالبس  بنك  لدعم  فروعنا  من  كبري  عدد  يف  املوجودة  التربعات  جمع 

للرسطان وصندوق األمان ملستقبل األيتام.
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برنامج أهيل ٧٧٧

معدالت بطالة الشباب يف األردن تشهد ارتفاع مزتايد وتصنف عىل أنها واحدة من أعىل املعدالت يف املنطقة والعامل. ونتيجة لذلك، سيشهد هذا تأثري سليب طويل املدى عىل 

الرفاه االجتمايع األردين والنمو االقتصادي واالستقرار. لذلك، قرر البنك األهيل األردين أن يصب تركزيه االسرتاتييج عىل التمكني الوظيفي للشباب يف األردن بهدف توفري فرص 

 يرغب البنك أن يخوضه للمساعدة يف معاجلته.
ً
 رئيسيا

ً
العمل داخل البنك وبناء قدرات الشباب وخلق فرص العمل للشباب. وهذا يعترب دورا

 يف القطاع املرصيف، والذي يتيح لطالب اجلامعات فرصة فريدة لتمكينهم. 
ً
ونتيجة لذلك، تم إطالق برنامج األهيل٧٧٧ يف عام ٢٠١٨ وهو أول برنامج من هذا النوع يف اململكة وأيضا

 يتوافق مبارشة مع تحقيق األهداف االسرتاتيجية للبنوك عىل نطاق واسع. كما أنه يتوافق مع املبادئ التوجيهية الدولية، مثل 
ً
يشجع الربنامج التمكني الوظيفي للشباب وأيضا

 مع اهلدفني الرابع والثامن من أهداف األمم 
ً
"الشباب وخطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠" ، اليت أعدتها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة، وتتماىش أيضا

املتحدة للتنمية املستدامة. تم تصميم برنامج األهيل٧٧٧ بطريقة تساعد الطالب املشاركني خوض تجربة تعليمية عرب البنك، حيث تتاح هلم الفرصة لكسب التدريب العميل 

والتفاعل مع العمالء ومعرفة املزيد عن قطاع العمليات املرصفية وبناء ثقتهم يف مكان العمل.

باإلضافة إىل اخلربة العملية، يوجد تركزي رئييس عىل خلق ثقافة العطاء، حيث ُيطلب من الطالب املشاركني االنضمام إىل مبادرات البنك املتعلقة باملسؤولية االجتماعية واملشاركة 

َرسي. تساعد هذه 
ُ
ية للبنك وأهداف البنك يف تحقيق جو أ  باالنتماء الوطين وتتماىش مع العالمة التجار

ً
مع مجموعة متنوعة من املجتمعات يف األردن. تبين هذه التجربة شعورا

 عىل إنشاء شخصيات ديناميكية من خالل خوض الشباب ملجموعة مختلفة من طبقات املجتمع 
ً
 اليت يشارك فيها الطالب أيضا

ً
املبادرات واألنشطة الالمنهجية املسؤولة مجتمعيا

اليت مل يكن من املحتمل أن يواجهوها.

نحن فخورون بأننا تلقينا أكرث من ٢٢٠٠ طلب يف املرحلة األوىل من الربنامج واليت تضمنت سلسلة من التحديات واالختبارات من بينها، الدافع الشخيص لدى الطالب وحماسهم 

واملثابرة والقدرة عىل التحمل العقيل. تم منح الفائزين بهذه التحديات مقابلة مع أعضاء فريق اإلدارة العليا بالبنك، حيث تم اختيار ٥٠ طالًبا لينطقلوا اىل املرحلة األوىل من برنامج 

 يف عدد من 
ً
يبات تختص باملعرفة يف املنتجات واملهارات الشخصية. شارك هؤالء الطالب أيضا األهيل٧٧٧. بدأ الطالب املختارون رحلتهم مع البنك يف مركز االتصال حيث تلقوا تدر

، تمكن الطالب من املساهمة بوقتهم لدعم البنك من خالل إكمال بعض املهام اليت تدعم 
ً
 يف نجاح هذه املبادرات. وأيضا

ً
 رئيسيا

ً
مبادرات املسؤولية املجتمعية وكان هلم دورا

البنك يف تحقيق أهدافه وغاياته. باملقابل، فإن الطالب الذين شاركوا يف املرحلة األوىل من برنامج األهيل٧٧٧ قد اكتسبوا تجربة مخّصصة لتحقيق أثر إيجايب يف القوى العاملة 

األردنية بعد التخرج.

يثبت هذا الربنامج الزتام البنك األهيل األردين بتوفري وسائل ومنصات فعالة لتمكني الشباب األردين واالستثمار فيه وتزويدهم باملهارات الالزمة للنجاح املهين من خالل التدريب 

الفعال. يتطلع البنك األهيل األردين إىل توسيع هذا الربنامج ومواصلة تطوير مهارات الشباب األردين.

التنمية  لتحقيق  األساس  يمثل  التعليم  أن  نعتقد  نحن 
تمكني  أن   

ً
أيضا نعتقد  املجتمع.  يف  والرخاء  املستدامة 

أفضل،  مستقبل  لتحقيق  أسايس  عنرص  األردن  يف  الشباب 
وينبيغ توحيد اجلهود من أجل القضاء عىل الفقر وتحسني 
وتجهزيهم  الشباب  مهارات  تنمية  إن  املعييش.  مستوى 
اآلخرين  ومساعدة  النجاح،  لتحقيق  الالزمة  بالدراية 
واالستثمار يف تقدم االقتصاد الوطين من العنارص األساسية 

يف تمكني الشباب. يف العام ٢٠١٨:

• قدمنا الدعم لصاحل "صندوق الطالب الفقري"  يف جامعة البلقاء التطبيقية. 

• دعمنا مرشوع نرش الثقافة املالية يف األردن من خالل برامج التوعية بالتعاون مع البنك املركزي األردين.

• دعمنا معروضة البنك داخل متحف األطفال- األردن، بهدف دعم ثقافة األطفال املالية بأسلوب تفاعيل. ومن خالل املعروضة يتم التعرف عىل مفهوم األموال وقيمتها عرب 

يخ، عالوة عىل أهمية البنوك واملؤسسات املالية.  التار

• تربع البنك ملكتبة خزانة اجلاحظ بمجموعة مكونة من ١,٨٠٠ من الكتب واإلصدارات بعد حدوث حريق مأساوي باملكتبة التهم قرابة ١٠ آالف كتاب.

• قدمنا الدعم لربنامج "بناء مهارات األطفال املالية" الذي ينظمه برنامج "املدخرون الصغار".

• وقع البنك اتفاقية مع مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية لدعم الربامج اليت تهدف إىل تنمية التعليم يف األردن.  باإلضافة إىل ذلك، سيواصل البنك األهيل األردين تقديم 

الدعم للربامج واألبحاث اليت تقوم بها املؤسسة، فضال عن مساهمته يف رعاية "منتدى مهارات املعلمني" يف األردن.

يارة مركز هيا الثقايف الذي يهدف لتطوير املهارات الفنية واإلبداعية لشباب األردن، من خالل املشاركة يف العديد من الربامج الفنية  • استمر البنك يف رشاكته مع صندوق ز

يارة مركز هيا الثقايف. والثقافية، وتوفري قبة فلكية ومرسح ورسد الروايات وورشات عمل متنوعة. ونتيجة لدعمنا، تمكن ١٠٠٠ طالب من ز
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ية عمالت محلية لإلمرباطور
الرومانية: فيالدلفيا

الفرتة األموية
األردن

يادة األعمال عرب كافة القطاعات.  من الربامج اليت تدعم االبتكار، والبحث العلمي ور
ً
يكفل البنك األهيل األردين عددا

يز  •  وللسنة الثانية عىل التوايل، قام البنك بدعم طلبة وخرييج اجلامعات األردنية من التخصصات الطبية، وذلك من خالل دعمه ملسابقة أكاديمية حكيم، واهلادفة لتعز

يادية املعنية بتطوير نظام الرعاية الصحية عن طريق التكنولوجيا يف األردن. املشاريع واألعمال الر

•  دعم البنك مشاركة إحدى الفرق يف املسابقة الوطنية للمربمجني الصغار اليت نظمتها رشكة احرتام العقل لالستشارات التكنولوجية والتدريب للطلبة.

متحف البنك األهيل األردين للنُّميات    

يخية  تار  
ً
صكوكا املعدنية  العمالت  وتعترب  العمالت.  جمع  أو  دراسة  يه  النُّميات 

 إلنتاج إرث 
ً
تحتوي عىل ثروة من املعلومات عن تطور املجتمعات عرب العامل. وسعيا

تعليمي يف اململكة يتيح عرض تطور العمالت واملقايضات، أسس البنك األهيل األردين 
متحف النُّميات يف العام ١٩٩٩، وهو املتحف األول من نوعه يف األردن. يحتوي املتحف 
تقارب  زمنية  فرتة  تغطي  معدنية  عملة   ٣٥,٠٠٠ من  أكرث  من  مكونة  مجموعة  عىل 
 
ً
يخها إىل ٦٠٠ سنة ق. م.  يعرض املتحف أيضا ٢,٥٠٠ سنة، وأقدم مسكوكة يعود تار

واحدة من أفضل املجاميع النحاسية األموية يف العامل.

النُّميات  علم  جهابذة  بتأليفها  قام  الكتب  من  مجاميع  بها  مكتبة  عىل  يحتوي  كما 
يف  املتحف  يقع  العلم.  هذا  يف  املتخصصة  الدوريات  إىل  إضافة  العامل،  مستوى  عىل 

 للجمهور
ً
نفس مبىن مقر البنك يف الشيمساين، وهو مفتوح مجانا
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 مبادرة النشميات

يبية اهلادفة لتحسني فرص  ية والتدر أطلقنا مبادرة "النشميات" يف عام ٢٠١٤، ويه تهدف لتطوير فرص تنمية املشاريع النسائية يف األردن، من خالل تقديم اخلدمات االستشار
يز دورها يف اإلنتاج والتصدير من خالل  ، عرب تعز

ً
 واقتصاديا

ً
التمويل املرصيف للمشاريع النسائية. هذا فضال عن تقديم البنك للخدمات املساندة للمرأة الريفية لتمكينها اجتماعيا

يز مهاراتها. توجيهها نحو احلرف الصناعية واليدوية املختلفة وتعز

يبية، بالتعاون  وشارك البنك، كجزء من مبادرة النشميات، بأكرث من ١٠٠٠ مرشوع نسايئ يف جميع أنحاء اململكة من خالل ورش العمل والندوات وجلسات التوعية والدورات التدر
يز االستدامة االقتصادية يف األردن (USAID/BEST) ومؤسسة األمرية تغريد وغرفة صناعة األردن والرشكة األردنية لضمان  مع مؤسسات مختلفة مثل مرشوع السياحة لتعز
يع، التسويق اإللكرتوين، رفع مستوى  القروض  ومركز تطوير األعمال واملؤسسة األملانية للتعاون الدويل. وتم العمل عىل اجلوانب التالية؛ رفع مستوى الويع حول تمويل املشار

خربة السيدات يف مجال عملهن وفتح أسواق جديدة لعرض منتجات السيدات ورفع مستوى ويع السيدات بفرص التصدير وعوائق التصدير احلالية.

يبية وورشات العمل. ُنظمت إحدى ورشات العمل لعرشين امرأة بعنوان "تمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة"، وركزت عىل  يف عام ٢٠١٨، تم عقد الكثري من الدورات التدر
املصاحل املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وكيفية احلصول عىل تمويل.

 يرغبون بفتح مشاريعهم اخلاصة. ويف هذه الورشة، تم إعطاء محارضة عىل كيفية 
ً
يبية، حيث تم االجتماع بـ ٤٠ طالبا  ويف اجلامعة األردنية، قام البنك بتنظيم ورشة عمل تدر

يادة األعمال. عالوة عىل ذلك، شاركت مبادرة النشميات اخلاصة بالبنك األهيل األردين يف بازار السلط بموقع مؤسسة إعمار السلط، املنظم من  تأسيس الرشكة وأساسيات ر
يز االستدامة االقتصادية يف األردن، حيث زار البازار أكرث من ٣٠٠ متسوق تم عرض منتجات متعددة وتسويقها بواسطة مشاريع نسائية. قبل مرشوع السياحة لتعز

AHLI FINTECH Accelerator برنامج مسارع أعمال

كجزء من رشكة AHLI FINTECH، تم يف عام ٢٠١٨ إطالق أول مسابقة هاكاثون AHLI FINTECH. أقيمت املرحلة األوىل من املسابقة يف ثمان جامعات باألردن وحرضها ٤٥ 

 للمرحلة الثانية من املسابقة لفرص التأهل بمشاركة مجانية يف برنامج مسارع 
ً
يقا ، تأهل ١٤ فر

ً
يقا  ممن قاموا بالتسجيل يف املسابقة. ومن بني الـ ٤٥ فر

ً
 مكون من ٩٠ طالبا

ً
يقا فر

يادة األعمال وكيفية استخدام منصة الربمجيات االفرتاضية املفتوحة اخلاصة بالبنك،  األعمال AHLI FINTECH Accelerator. وخالل املسابقة تم توفري ورش عمل حول ر

يادية ناشئة. باإلضافة إىل ذلك، تم إطالع املشاركني عىل نظام املدفوعات يف األردن ومنهجية الرشكات الناشئة املرنة والتطبيق الفعيل  باإلضافة إىل كيفية تقديم عرض لفكرة ر

لتقنية بلوك تشني (Blockchain) يف البنوك.

.
ً
وبعد اجلولة الثانية، تم اختيار ٥ فرق لالنضمام لربنامج مسارع أعمال AHLI FINTECH Accelerator مجانا

أصدر برنامج مسارع أعمال AHLI FINTECH Accelerator الدعوة لتقديم الطلبات وحدد ٣١ كانون األول ٢٠١٨ كموعد نهايئ للمجموعة األوىل، وتم استالم عدد كبري من 

الطلبات عىل املستوى العاملي.

شارك ممثلو AHLI FINTECH كمتحدثني و/أو مرشفني يف عدد من املؤتمرات وورشات العمل املتصلة بالربنامج ودعم االبتكار عىل املستوى املحيل والدويل.

يبية املقامة باجلامعة األردنية.  مشاركون يف ورشات العمل التدر

يارة ز يرىج  املعلومات  من  يد  ملز

ahlifintech.com
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احلماية البيئية
ير األمور اجلوهرية اليت يشملها التقر

التأثري البييئ املبارش للعمليات  •

أبرز معامل األداء لعام ٢٠١٨ أهداف التنمية املستدامة

إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة توليد إجمالية قدرها ٢٫٥٢ ميجاواط  •

انخفاض بنسبة ٤٢٪ يف إجمايل استهالك الكهرباء مقارنة بعام ٢٠١٧  •

يف طور إنشاء مبىن صديق للبيئة كمقر جديد للبنك  •

اإلدارة البيئية
بإيجاد  األردين  األهيل  البنك  يلزتم  لذلك،  البيئة.  عىل  استهالكنا  تأثري  ندرك 
املسؤولية  من  ممكن  قدر  بأكرب  تتسم  الطبيعية  املوارد  الستهالك  طرق 
واالستفادة من التكنولوجيا وتقليل بصمتنا البيئية عىل الكوكب. فعىل مر 
املوارد  استهالك  إلدارة  طرق  بتحديد  البيئية  مسؤوليته  البنك  عزز  السنني، 
البييئ  تأثرينا  لتقليل  طرق  إيجاد  خالل  من  بهذا  ونقوم  كفاءة.  أكرث  بشكل 

املبارش وتقديم مجموعة من املنتجات واخلدمات الصديقة للبيئة لعمالئنا.

 تركز إسرتاتيجيتنا البيئية، املوضحة فيما ييل، عىل الركائز األربع التالية: املجال 
واملوارد  املالية  وغري  املالية  واخلدمات  املنتجات  البرشي،  املجال  التشغييل، 

الطبيعية.

املجال البرشي

املوارد الطبيعية

املجال التشغييل

املنتجات 
واخلدمات املالية 

وغري املالية

إدارة املوارد وترشيد 
استخدامها

مراعاة االعتبارات البيئية يف 
تقديم منتجاتنا وخدماتنا

املساهمات العامة

املساهمات النوعية 
واملشاركة

الويع البييئ
 برعاية البيئة وجميع مواردها.

ً
 وثيقا

ً
 من هذا اإلدراك، نويل اهتماما

ً
ندرك، يف البنك األهيل األردين، أهمية حماية البيئة ورضورتها. وانطالقا

وقع البنك األهيل األردين اتفاقية لدعم مبادرة "بصمات خرضاء" إلعادة تدوير الورق وتزويد املدارس احلكومية بأوراق بيضاء من اإليرادات. شارك متطوعون من البنك يف زراعة 
يز  ٢٠٠ شجرة كجزء من مبادرة القافلة اخلرضاء، من خالل رشاكتنا مع اجلمعية العربية حلماية الطبيعة. كما قمنا بدعم أنشطة نادي البيئة يف مدرسة راهبات الوردية بهدف تعز

ويع الطالب بأهمية احلفاظ عىل البيئة.

املنتجات واخلدمات الصديقة للبيئة

يهدف البنك األهيل األردين إىل املساهمة يف جيل مستقبيل يحصل عىل الطاقة من خالل املوارد الطبيعية مثل األنظمة الكهروضوئية (PV) واملنتجات املوفرة للطاقة وسخانات 
اخلدمات  منها  للبيئة،  الصديقة  املشاريع  متابعة  يف  عمالءنا  تدعم  اليت  اخلدمات  من  متنوعة  مجموعة  نقدم  كما  العازلة.  واملواد  الكفاءة  عالية  واألجهزة  الشمسية  الطاقة 
ية املجانية ملشاريع الطاقة النظيفة واملتجددة وخدمات اإلرشاف عىل تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة واالستثمار فيها ودعم الدراسات لتحديد فرص  االستشار

توفري الطاقة.

ونقدم بالتعاون مع البنك املركزي األردين، قرض الطاقة املتجددة، حيث يمول هذا القرض ما يصل إىل ٩٠٪ من قروض املعدات والرتكيب بحد أقىص ٤ ماليني دينار أردين. وندعم 
.LED من خالل هذه القروض مجموعة متنوعة من أنظمة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف األردن، مثل التدفئة الشمسية واأللواح الكهروضوئية وإضاءة

 يصل إىل ٨٠٪ من رأس املال الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة كجزء من اتفاقنا مع صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة. عالوة عىل ذلك، نقدم احللول 
ً
 نقدم قرضا

ية لألردنيني ومساعدتهم يف احلصول عىل القروض الالزمة لتمويل مشاريعهم الصديقة للبيئة. املالية واالستشار

، يقدم برنامج Go-Green العديد من املمزيات لعمالئنا من األفراد والرشكات الصغرى واملتوسطة الراغبني يف رشاء منتجات صديقة للبيئة من شبكة من املوردين، بما يف 
ً
أخريا

ذلك خطة التقسيط بدون فوائد مع تمويل املنتجات الصديقة للبيئة بنسبة ١٠٠٪.
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محطة الطاقة الشمسية
أطلق البنك األهيل األردين يف ايار ٢٠١٨ محطة طاقة شمسية بسعة توليد إجمالية قدرها ٢٫٥٢ ميجاواط، حيث تغذي املحطة فروع البنك وإداراته بالطاقة ضمن اختصاص رشكة 

الكهرباء األردنية. ونتوقع توليد ٥,٢٠٠,٠٠٠ كيلوواط/ ساعة خالل السنة األوىل.

٢٠١٦استهالك الطاقة  

إجمايل استهالك الكهرباء (كيلوواط/ ساعة)

 إجمايل استهالك الوقود (لرت)

إجمايل استهالك احلرارة (لرت)

انبعاثات الغازات الدفيئة املبارشة (نطاق ١) (مكائف ثاين أكسيد الكربون)

انبعاثات الغازات الدفيئة غري املبارشة (نطاق ٢) (مكائف ثاين أكسيد الكربون)

٢٠١٧٢٠١٨

إدارة النفايات يف ٢٠١٨

إجمايل استهالك الورق (كيلو جرام)

إجمايل الورق املعاد تدويره (كيلو جرام)

إجمايل استهالك املياه (لرت)

كثافة استهالك املياه (لرت/موظف)

٨٤,١٨٨

٧٠,٢٩٠

١٥,٥٢٩

١٢,٨٤٤

2016

4,986,940

4,279,272

2,495,114

2018 2017

واط) إجمايل استهالك الكهرباء (كيلو 

إدارة النفايات
نحن ملزتمون بإدارة استهالكنا للموارد الطبيعية بطريقة مسؤولة، وتعترب إدارة املياه قضية بالغة األهمية يف اململكة األردنية، حيث تندر مواد املياه العذبة بها. وندرك يف البنك 

األهيل األردين أهمية إدارة استهالكنا للمياه بطريقة مسؤولة؛ لذلك، قمنا برتكيب تكنولوجيا كفاءة استخدام املياه يف جميع فروعنا.

وننصح جميع موظفينا يف البنك بأن يكونوا عىل دراية باستهالك الورق واستخدام األظرف، ونشجع عادات أفضل إلعادة التدوير. ولتقليل إستخدام الورق إىل أقىص حد ممكن، 
فإننا نستخدم طابعة الشبكات ونقوم بإبالغ جميع الفروع واإلدارات باستهالكها الشهري للورق. ومع تقدمنا لألمام، نتطلع إىل خفض استهالك الورق لدينا بشكل أكرب من 
خالل اجلهود املزتايدة لرقمنة عملياتنا الداخلية وأتمتة إجراءاتنا، كما تتضمن خططنا املستقبلية توسيع نطاق استخدام نظام اإلبالغ T-insight وتطوير نظام إنشاء القرض 

اخلاص بإدارة الرشكات الصغرى واملتوسطة بالبنك وإطالق نظام تخطيط موارد املؤسسة لرقمنة عملية الرشاء لدينا.

عالوة عىل ذلك، نحن فخورون باإلبالغ أن إنشاء مبىن املقر اجلديد سيكون "مبىن صديق للبيئة"؛ مما يعين أننا سنستخدم تقنيات بناء صديقة للبيئة واستخدام مواد بناء معاد 
تدويرها بالكامل حيثما أمكن ذلك.

كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة

يادة كفاءتها، قمنا بتنفيذ عدد من التغيريات عىل فروعنا ومكاتبنا، ومن هذه التغيريات تركيب مصابيح LED وإعداد مؤقتات ألنظمة التدفئة والتربيد  لتقليل استهالك الطاقة وز
ية للتأكد من أن أنظمة اإلضاءة وتكييف  يف البنك وضبط منظم احلرارة واستبدال معظم املراجل بمكيفات هواء حديثة. ويقوم موظفو الصيانة بالبنك بإجراء فحوصات دور
اهلواء تعمل بكفاءة يف البنك.عالوة عىل ذلك، استبدلنا املركبات القديمة اليت يستخدمها البنك بالسيارات اهلجينة، مما قلل استهالكنا للطاقة والوقود. يف عام ٢٠١٨، شهدنا 
 بنسبة ٤٢٪ يف استهالكنا للكهرباء مقارنة بعام ٢٠١٧. يرجع هذا االنخفاض الكبري بشكل أسايس إىل تركيب محطة الطاقة الشمسية، باإلضافة إىل مبادراتنا األخرى لتوفري 

ً
انخفاضا
الطاقة.
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EBRD

ERP

GDPR

ICAAP

IFRS

IIA

GRI

MEII

PCI DSS

PV

SDG

SME

املالحق 
امللحق أ - االختصارات 

ير ونطاق جوانبه   اكتمال التقر

األهمية النسبية

إرشاك أصحاب املصلحة

سياق االستدامة

ير دورة إعداد التقار

التوازن

قابلية املقارنة

الدقة واملوثوقية

الوضوح

التأكيد

ير كامًال قدر اإلمكان. حاول البنك األهيل األردين جعل هذا التقر
ير أنشطة إدارات البنك الرئيسية، ويشمل األنشطة يف فروعه يف األردن وفلسطني وقربص، عند االقتضاء. يغطي هذا التقر

ير يغطي أهم األمور املتعلقة بالبنك وأصحاب املصلحة. يعتقد البنك األهيل األردين أن هذا التقر
ير، يتألف التقييم اجلوهري للبنك األهيل األردين من أربع خطوات:  مع مبادئ معايري املبادرة العاملية إلعداد التقار

ً
تماشيا

 ملدى تأثريها عىل البنك وأصحاب املصلحة؛ ٣) التحقق من صحة املوضوعات ذات 
ً
 ١) تحديد املواضيع ذات الصلة؛ ٢) إعطاء األولوية للموضوعات وفقا

األولوية من خالل املراجعات والتقييمات؛ ٤) مراجعة مصفوفة األمور اجلوهرية عىل أساس سنوي.
 

قام البنك األهيل األردين بتحديد جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني ودراستهم، وحدد الطرق اليت يتعامل بها البنك معهم لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.

أخذ البنك األهيل األردين االتجاهات اإلقليمية لالستدامة اليت تؤثر عىل أنشطة البنك يف االعتبار.
ير السنة امليالدية ٢٠١٨. يشمل التقر

ير إىل إظهار الشفافية وتقديم أدائنا يف املوضوعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بطريقة متوازنة. يسىع هذا التقر

ير بعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. يتم إجراء مقارنات خالل التقر

ير دقيقة وتمثل أفضل بيانات متوفرة للبنك األهيل األردين وأصحاب املصلحة لديه، قدر اإلمكان. جميع املعلومات الواردة يف هذا التقر

ير فئات واسعة بدرجات متفاوتة من فهم اخلدمات التمويلية واملرصفية.لذلك، سىع البنك األهيل األردين لضمان فهم جميع القراء  يستهدف هذا التقر
ير بسهولة. املتوقعني هلذا التقر

ير لتدقيق أو تأكيد من جهة خارجية. مل يخضع التقر

البنك األورويب لإلنشاء والتعمري

تخطيط موارد املؤسسة

الالئحة العامة حلماية البيانات

عملية التقييم الداخيل لكفاية رأس املال

ير املالية املعايري الدولية إلعداد التقار

معهد املدققيني الداخليني

ير املبادرة العاملية إلعداد التقار

مبادرة الرشق األوسط لالستثمار

شهادة معيار األمان لصناعة بيانات بطاقات الدفع

كهروضويئ

أهداف التنمية املستدامة

الرشكات الصغرى واملتوسطة

ير وحدوده امللحق ب - نطاق التقر

[GRI 102-46]
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ير. بالنسبة خلدمة االفصاحات  ير (GRI) :اخليار األسايس. ويقدم اجلدول أدناه مرجعية ملحتويات املبادرة العاملية يف هذا التقر ير وفًقا ملعايري املبادرة العاملية للتقار تم إعداد هذا التقر
ير وافصاحات اجلوانب اجلوهرية 40-102 إىل 49-102 وتتوافق مع األجزاء اخلاصة بها يف منت  ية، فقد أكدت GRI صحة فهرس محتوى معايري املبادرة العاملية للتقار اجلوهر

ير.  ير. وقد أجريت هذه اخلدمة عىل النسخة العربية من التقر التقر

ير مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

(GRI) ير معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير (GRI) رقم ١٠١: التأسيس ٢٠١٦ معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير إفصاح عامة تقار

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير  ير (GRI) رقم ١٠٢: تقار التقار

إفصاح عامة ٢٠١٦

اإلفصاح

نبذة عن املؤسسة

١٠٢-١ اسم املؤسسة
ية، املنتجات واخلدمات ١٠٢-٢ األنشطة، العالمات التجار

١٠٢-٣ موقع املقر الرئييس
١٠٢-٤ موقع العمليات

١٠٢-٥ امللكية والشكل القانوين
١٠٢-٦ األسواق اليت يعمل بها البنك

١٠٢-٧ حجم املؤسسة
١٠٢-٨ معلومات عن املوظفني والعاملني اآلخرين

يد ١٠٢-٩ سلسلة التور
١٠٢-١٠ تغيريات كبرية يف املؤسسة وسلسلة التوريد اخلاصة بها

١٠٢-١١ املبدأ أو النهج االحرتازي
١٠٢-١٢ املبادرات اخلارجية
١٠٢-١٣ عضوية الروابط

البنك األهيل األردين
١٠, ١٢ - ١٤

عّمان، األردن
١٣ 

١٢ 
١٣ 

١٣ 

٣٧-٤٤
٣٦

ال توجد تغيريات مهمة.
 ٣٣-٣٤

١٨
عضوية البنك األهيل األردين:

اتحاد املصارف العربية  •
جمعية البنوك  •

يادة األعمال وتنمية املشاريع متناهية الصغر والصغرية  اللجنة االسرتاتيجية الوطنية لر  •

واملتوسطة
منتدى االسرتاتيجيات األردين  •

هيئة األوراق املالية  •

مركز ايداع االوراق املالية  •

بورصة عمان  •
نقابة أصحاب رشكات اخلدمات املالية  •

انجاز  •

URL (عناوين) أسباب عدم االفصاحرقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير  ير (GRI) رقم ١٠٢: تقار التقار

إفصاح عامة ٢٠١٦

ير (GRI) رقم ١٠١: التأسيس ٢٠١٦ معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير إفصاح عامة تقار

ير مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

(GRI) ير أسباب عدم االفصاحرقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان (عناوين) URLاإلفصاحمعيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

اإلسرتاتيجية

١٠٢-١٤ بيان من كبار صانيع القرار

األخالقيات والزناهة

١٠٢-١٦ القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك

احلوكمة

١٠٢-١٨ هيكل احلوكمة

١٠٢-٢١ استشارة أصحاب املصلحة بشأن املوضوعات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

١٠٢-٢٢ تكوين أعىل هيئة حاكمة وجلانها

١٠٢-٢٥ تضارب املصاحل

١٠٢-٢٦ دور أعىل هيئة حاكمة يف تحديد الغرض والقيم واإلسرتاتيجية

رشكاؤنا يف العمل

١٠٢-٤٠ قائمة مجموعات أصحاب املصلحة

١٠٢-٤١ اتفاقيات املفاوضة اجلماعية

١٠٢-٤٢ تحديد واختيار أصحاب املصلحة

١٠٢-٤٣ النهج تجاه إرشاك أصحاب املصلحة

١٠٢-٤٤ املوضوعات واملخاوف الرئيسية املثارة

٧-٨

١١-١٢

٢١-٢٢

١٨

٢٢-٢٣

٢٣

٢٣

١٨

٣٧

١٨

١٨

١٨
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معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير  ير (GRI) رقم ١٠٢: تقار التقار

إفصاح عامة ٢٠١٦

ير (GRI) رقم ١٠١: التأسيس ٢٠١٦ معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير إفصاح عامة تقار

ير مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

(GRI) ير رقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان (عناوين) URLاإلفصاحمعيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير ممارسات إعداد التقار

١٠٢-٤٥ الكيانات املدرجة يف البيانات املالية املوحدة

ير ونطاق املوضوعات ١٠٢-٤٦ تعريف محتوى التقر

١٠٢-٤٧ قائمة باملوضوعات األساسية

١٠٢-٤٨ إعادة صياغة املعلومات

ير ١٠٢-٤٩ تغيريات يف إعداد التقار

ير ١٠٢-٥٠ فرتة إعداد التقار

ير ١٠٢-٥١ تاريخ أحدث تقر

ير ١٠٢-٥٢ دورة إعداد التقار

ير ١٠٢-٥٣ جهة االتصال اخلاصة باألسئلة املتعلقة بالتقر

(GRI) ير  ملعايري املبادرة العاملية إلعداد التقار
ً
ير وفقا ١٠٢-٥٤ مطالبات التقار

(GRI) ير ١٠٢-٥٥ فهرس محتويات معايري املبادرة العاملية إلعداد التقار

١٠٢-٥٦ التأكيد اخلاريج

١٤

٦٢

١٩-٢٠

عدم إعادة صياغة املعلومات

ال توجد تغيريات مهمة

١ كانون الثاين، ٢٠١٨ - ٣١ كانون األول ٢٠١٨

٢٠١٧

سنوية

١

١

٦٣-٦٩

ير لتأكيد من جهة خارجية مل يخضع التقر

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

١٠٣: نهج اإلدارة ٢٠١٦

األداء االقتصادي
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٣٢
٣٢
٣٢

ممارسات الرشاء

مكافحة الفساد

١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه
١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته

١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه
١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته

١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٢٠٥-١ العمليات اليت ُتقَيّم عىل أساس املخاطر املتعلقة بالفساد
٢٠٥-٢ التواصل والتأهيل حول سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

٢٠٤-١ نسبة اإلنفاق عىل املوردين املحليني

٣٦
٣٦
٣٦

٢٤
٢٤
٢٤

٢٤
٢٤

٣٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٢٠١:  التقار
األداء االقتصادي ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ١٠٣: نهج  التقار

اإلدارة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٢٠٤:  التقار
ممارسات الرشاء ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٢٠٤:  التقار
ممارسات الرشاء ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٢٠٥:  التقار

مكافحة الفساد ٢٠١٦

٢٠١٣٢-١ القيمة االقتصادية املبارشة املنتجة واملوزعة

ير (GRI) رقم ٢٠٠: سلسلة املعايري االقتصادية معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

املوضوعات األساسية

(GRI) ير رقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان (عناوين) URLاإلفصاحمعيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير االستدامة | ٦٦ تقر ير االستدامة  ٦٥ | تقر

ير مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

أسباب عدم االفصاحأسباب عدم االفصاح



(GRI) ير رقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان (عناوين) URLاإلفصاحمعيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

١٠٣: نهج اإلدارة ٢٠١٦

الطاقة
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٣٠٢-١ استهالك الطاقة داخل املؤسسة

٣٠٢-٤ احلد من استهالك الطاقة

االنبعاثات
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٣٠٥-١ انبعاثات الغازات الدفيئة (نطاق ١) املبارشة

٣٠٥-٢ انبعاثات الغازات الدفيئة غري املبارشة (النطاق ٢) من الطاقة

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٣٠٢:  التقار

الطاقة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ١٠٣: نهج  التقار

اإلدارة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٣٠٥:  التقار

االنبعاثات ٢٠١٦

ير (GRI) رقم ٣٠٠: سلسلة املعايري البيئية معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

(GRI) ير رقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان (عناوين) URLاإلفصاحمعيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير (GRI) رقم ٤٠٠: سلسلة املعايري البيئية معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

٥٧
٥٧-٥٩
٥٧-٥٩

٥٧
٥٧-٥٩
٥٧-٥٩

٥٩

٥٧-٥٩

٥٩

٥٩-٦٠

الوظائف
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٣٧-٣٨
٣٧-٣٨
٣٧-٣٨

الصحة والسالمة املهنية
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

التدريب والتعليم
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٣٨-٣٩
٣٨-٣٩
٣٨-٣٩

 لكل موظف
ً
٤٠٤-١ متوسط ساعات التدريب سنويا

٤٠٤-٢ برامج لرفع مستوى مهارات املوظفني وبرامج املساعدة عىل االنتقال إىل مناصب أعىل
٤٠٤-٣ النسبة املئوية للموظفني الذين يتلقون مراجعات منتظمة عن األداء والتطوير الوظيفي

٣٩
٣٩
٣٩

٤٠٣-١ تمثيل العمال يف جلان الصحة والسالمة الرسمية املشرتكة بني اإلدارة 

والعاملني

٤٤
٤٤
٤٤

٤٤

٤٠١-١ تعيينات املوظفني اجلدد ومعدل ترك املوظفني للعمل
٤٠١-٣ اإلجازة الوالدية

٤٣
٤٤

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

١٠٣: نهج اإلدارة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

٤٠١: التوظيف ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

١٠٣: نهج اإلدارة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٤٠٣:الصحة  التقار

والسالمة املهنية ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ١٠٣: نهج  التقار

اإلدارة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٤٠٤:  التقار

التدريب والتعليم

ير االستدامة | ٦٨ تقر ير االستدامة  ٦٧ | تقر

ير مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير

أسباب عدم االفصاحأسباب عدم االفصاح



ير االستدامة  ٦٩ | تقر

ير (GRI) رقم ٤٠٠: سلسلة املعايري البيئية معيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

(GRI) ير رقم (أرقام) الصفحة/الصفحات و/أو عنوان (عناوين) URLاإلفصاحمعيار املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير مؤرش محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

١٠٣: نهج اإلدارة ٢٠١٦

التنوع وتكافؤ الفرص
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٤١-٤٢
٤١-٤٢
٤١-٤٢

٤١-٤٢

املجتمعات املحلية
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

خصوصية العمالء
١٠٣-١ رشح املوضوع األسايس ونطاقه

١٠٣-٢ نهج اإلدارة ومكوناته
١٠٣-٣ تقييم نهج اإلدارة

٤١٨-١ شكاوى جوهرية تتعلق بانتهاك خصوصية العمالء وفقدان بيانات العمالء

٣٥
٣٥
٣٥

٤١٣-١ عمليات بمشاركة املجتمع املحيل، تقييم التأثريات، وبرامج التطوير

٤٥
٤٥-٤٦
٤٥-٤٦

٤٥-٤٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٤٠٥:  التقار

التنوع وتكافؤ الفرص

معيار املبادرة العاملية 
ير (GRI) رقم  إلعداد التقار

١٠٣: نهج اإلدارة ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٤١٣:  التقار
املجتمعات املحلية ٢٠١٦

معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ١٠٣: نهج  التقار

اإلدارة ٢٠١٦

٣٤-٣٦ معيار املبادرة العاملية إلعداد 
ير (GRI) رقم ٤١٨:  التقار
خصوصية العمالء ٢٠١٦

٤٠٥-١ تنوع هيئات احلوكمة واملوظفني

أسباب عدم االفصاح




