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ير  يرسين بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أقدم حلرضاتكم تقر
االستدامة الرابع عن العامني 2020 و2021، الذي يربز أداء 
االستدامة، بما يف ذلك اجلوانب املختلفة مثل التأثريات 

االقتصادية والبيئية واالجتماعية. ونسلط الضوء عىل أنشطتنا 
الرئيسية وخططنا االسرتاتيجية والتشغيلية للسنوات القادمة. 

ظهر يف العامني املاضيني الكثري من التحديات والصعوبات 
بسبب جائحة كوفيد-19 اليت أدت إىل العديد من الصدمات 

خارجية املنشأ واالضطرابات االجتماعية واالقتصادية يف 
منطقتنا. وقد دخل األردن لتوه مرحلة االنتعاش االقتصادي 

 خالل السنوات 
ً
 مزتايدا

ً
 اقتصاديا

ً
بعد اجلائحة، وإننا نتوقع نموا

القليلة القادمة. 

واصلنا خالل عامي 2020 و2021، العمل يف مبادرات 
واسرتاتيجيات االستدامة، حيث تم تقديم "قيمة أكرب 

ألصحاب املصلحة" هادفة وقابلة للقياس بما يتماىش مع 
رؤيتنا لـ "االزدهار املشرتك". وإننا مستمرون يف الرتكزي عىل 

ية العميل والتمزي التشغييل  أهدافنا االسرتاتيجية الثالثة: مركز
وتحفزي االبتكار. ويف أواخر عام 2021، قمنا بتحديث اسرتاتيجيتنا 

للسنوات األربع القادمة بهدف الرتكزي عىل النمو والتحول 
 آلخر التطورات التكنولوجية والتوجهات والبيئة التنافسية 

ً
وفقا

ومتطلبات العمالء املتغرية باستمرار. 

كلمة رئيس مجلس 
اإلدارة

يز قدراتنا  عىل مدار العامني املاضيني، واصلنا العمل عىل تعز
اإلبداعية والتكنولوجية ونموذج األعمال، وستظهر نتائج الكثري 
من استثماراتنا احلالية يف العامني املقبلني وسينعكس تأثريها 
 عىل املوظفني والعمالء واملجتمع واملساهمني. وقدمنا 

ً
إيجابا

كذلك خالل العامني املاضيني منتجات وخدمات رقمية 
جديدة لتحسني تجربة عمالئنا. عىل سبيل املثال، نرشنا تطبيق 
طور من خالل أحدث منصة عاملية 

ُ
البنك األهيل عىل املوبايل امل

KONY، ويتمزي بمجموعة من اخلصائص اليت تمكن عمالئنا 
األفراد من إجراء معامالتهم املرصفية عن ُبعد. وقامت رشكة 

األهيل للتكنولوجيا املالية التابعة بالكامل للبنك باالستثمار 
يف رشكة InvoiceQ وترسيع أعماهلا، حيث قام فريق 

متمزي من املتخصصني بتقديم منصة فواتري رقمية قائمة 
 
ً
 كبريا

ً
عىل "الربمجيات كخدمة - SAAS" وقد القت رواجا

يف كل من األردن واألسواق اإلقليمية األخرى بما يف ذلك 
اململكة العربية السعودية. وإننا مستمرون يف تنمية فريق 
يز قدراتهم يف علوم البيانات، وتطوير املنتجات،  االبتكار وتعز

واملدفوعات، وتطوير الربامج.

نحن فخورون بأننا أصبحنا "البنك الرقمي األول"، حيث قمنا 
برقمنة معظم معامالت عمالئنا، ومستمرون كذلك يف 

أتمتة ورقمنة معظم عملياتنا وخدماتنا، واستخدام تقنيات 
فعالة مثل أتمتة العمليات اآللية، وإعادة هندسة األعمال، 

وتوثيق نموذج التشغيل وإعادة تصميمه. إن التعاون الفعال 
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بني وظائف االبتكار واملخاطر واالمتثال واملوارد البرشية 
وتكنولوجيا املعلومات والعمليات ومركز التمزي يسهم يف 

تحسني خدمات العمالء وبيئة العمل للموظفني، حيث أننا 
ملزتمون بتحسني تجربة عمالئنا وموظفينا. 

يسعدين وبكل فخر أن أشري إىل أن البنك األهيل حل يف املرتبة 
 للتغيري 

ً
48 يف قائمة Fortune للرشكات العاملية األكرث تأثريا

العاملي لعام 2020، فقد كان البنك أول مؤسسة يف العامل 
 السرتاتيجية 

ً
العريب تنضم إىل هذه القائمة، وذلك تقديرا

"االزدهار املشرتك". ويجدر الذكر أنه مل يكن بوسعنا تحقيق هذا 
الثناء والتقدير العامليني لوال تفاين الفريق التنفيذي وموظفينا، 

واإلرشاف املستمر والدعم والتوجيه من أعضاء مجلس 
اإلدارة.

سنواصل مشاركتنا االجتماعية واالقتصادية الفعالة لتحقيق 
نتائج أفضل لكافة أصحاب املصلحة من خالل تشجيع التطوع 
بني موظفينا وتحسني النمو ودعم قطاع الرشكات الصغرية 

واملتوسطة، واملساواة بني اجلنسني، وتوسيع نطاق رشاكاتنا 
مع املنظمات املجتمعية اليت تتحىل بقيم مثل قيمنا وتحب 

التأثري اإليجايب.

إننا نشكر عمالئنا وموظفينا ومساهمينا واملنظمني وأعضاء 
 
ً
مجلس اإلدارة وداعمينا عىل والئهم للبنك األهيل. شكرا
ألرسة البنك األهيل عىل اجلهد واملساعدة يف التغلب عىل 

العقبات والتحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 عىل مدار 
العامني املاضيني، وكذلك عىل احلماس والتفاؤل باملستقبل. 

 من االزدهار والصحة والتقدم.
ً
 جديدا

ً
نتمىن لكم عاما

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام، 

السيد سعد نبيل املعرش 

رئيس مجلس اإلدارة 
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ير االستدامة الرابع للبنك األهيل األردين  نقدم لكم تقر
)البنك األهيل( الذي يربز أداء االستدامة للعامني 2020-2021؛ 
ير االستدامة السابقة تسلط الضوء عىل أداء  وقد كانت تقار

االستدامة للبنك األهيل لسنة تقويمية واحدة، وتم نرش 
آخرها يف عام 2019. 

 لوباء كوفيد-19 والظروف غري املتوقعة، مل نتمكن من 
ً
نظرا

ير االستدامة لعام 2020، وبالتايل، قمنا بشمول عام  إعداد تقر
ير. فعىل الرغم من أن القيود احلكومية أثرت  2020 يف هذا التقر

عىل عملياتنا وأداء االستدامة، مما حد من عدد مبادراتنا 
ير، إال أننا ركزنا جهودنا ومواردنا يف  خالل الفرتة املشمولة بالتقر

دعم جهود اململكة.

ير االستدامة إىل تسليط الضوء  إننا نهدف من خالل تقار
عىل أنشطة البنك وتوضيح أداء البنك االقتصادي والبييئ 

 ملعايري املبادرة العاملية 
ً
ير وفقا واالجتمايع. تم إعداد هذا التقر

ير )GRI(، للرتكزي عىل قضايا االستدامة اهلامة  إلعداد التقار
للبنك األهيل وأصحاب املصلحة.

نبذة عن هذا 
ير التقر
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ية رسالة تحذير
ير عىل بيانات يمكن اعتبارها  يحتوي هذا التقر

“بيانات تطلعية” تعرب عن الطريقة اليت ينوي بها 
البنك األهيل االضطالع بأنشطته. ويمكن تحديد 
البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية 

مثل “يخطط” أو “يسىع” أو “يفرتض” أو “يتواصل” 
أو “يؤمن” أو أي من أشكال تلك الكلمات اليت تفيد 
 أو نتائج معينة “ربما” أو “عىس” 

ً
بأن أفعااًل أو أحداثا

أو “ينبيغ” أو “قد” أو “سوف” أو بإمكانها أن تحدث 
 لضمان 

ً
 مضنيا

ً
أو تتحقق. بذل البنك األهيل جهدا

ير وصحة املعلومات الواردة فيه بأكرب قدر  دقة التقر
ممكن. ومع ذلك، فإن البيانات التطلعية، بحكم 

طبيعتها، عادة ما ترافقها مخاطر وشكوك متأصلة 
 
ً
تحيط بالتوقعات املستقبلية، اليت قد تسبب اختالفا

 بني النتائج الفعلية والبيانات املتوقعة أو 
ً
يا جوهر

الضمنية. فهذه البيانات عرضة ملخاطر تفوق قدرة 
البنك األهيل عىل التحكم فيها، ومن ثم، ال تمثل 

 بأن األحداث املتضمنة يف هذه البيانات 
ً
ضمانا

.
ً
التطلعية سوف تقع فعليا

ير  مفهوم تصميم التقر
يتون كرمز لنا. فبعد  منذ تأسيس البنك ونحن نتبىن شجرة الز

 من تأسيس البنك، ها نحن نقدم هذه الشجرة 
ً
66 عاما

 يف 
ً
يا  محور

ً
يرنا الرابع عن االستدامة ألنها تؤدي دورا يف تقر

يتون أهم  التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلدنا. وتعد الز
شجرة يف اململكة األردنية حيث يقدم قطاعها منافع اقتصادية 
 يعكس رؤيتنا نحو "اإلزدهار 

ً
 جيدا

ً
واجتماعية للمجتمع، ورمزا

املشرتك".

https://www.facebook.com/JordanAhliBank

www.instagram.com/jordanahlibank

www.twitter.com/jordanahlibank

https://www.linkedin.com/company/
jordan-ahli-bank

https://www.Tiktok.com/@Jordanahlibank

www.youtube.com/Jordanahlibank

 ويرسنا سماع مالحظاتكم ومقرتحاتكم املقدمة من خالل 
info@ahli.com 

ُيمكنكم االطالع باستمرار عىل كافة أنشطتنا من خالل 
متابعتنا عىل منصات التواصل االجتمايع: 

5تقرير االستدامة 2021-2020
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إطالق نظام املهاتفة عرب شبكة بروتوكول اإلنرتنت  	

 ملعايري املبادرة  	
ً
نرش تقرير االستدامة األول وفقا

العاملية إلعداد التقارير

االستثمار يف الطاقة املتجددة وتحسني املعايري البيئية 	

إطالق أول مساعد شخيص الكرتوين ناطق باللغتني  	
العربية واإلنجلزيية يف الرشق األوسط “أهيل بوت”

رشاء نظام مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 	

جوائز 2017:
جائزة التمزي يف تطوير بيئة التكنولوجيا املالية 	

جائزة االبتكار والتمزي يف تعزيز املسؤولية املجتمعية 	

التمزي املرصيف يف تمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة 	

وصول معدل رضا العمالء إىل ٪79 	

تطبيق جديد خلدمات األفراد مع تحسينات كبرية 	

االتفاق مع مؤسسة فريدوم هاوس لدراسة تدقيق  	
النوع االجتمايع كأول بنك يف األردن يقوم بهذا 

اإلجراء

مستوى نضج احلوكمة 3.95 / 5 	

العمل بإجازة رعاية األطفال 	

	  Ahli Fintech Hackathon إطالق مسابقة
)هاكاثون ملشاريع التكنولوجيا املالية(

انطالق برنامج أهيل 777  	

تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة توليد إجمالية  	
2.52 ميجاواط

2018

2017

 رحلتنا يف االستدامة
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أول بنك يف األردن يطلق خدمة واتساب لألعمال  	
”Whatsapp for Business“

	  T24 إىل R18 ترقية النظام املرصيف األسايس من

زيادة بنسبة 53٪ يف عدد ساعات التدريب املقدمة  	
ملوظفينا

بلغ إجمايل معدل الدوران 13.2٪، أي أقل من  	
السنوات الثالث املاضية

 1,368 ساعة تطوع 	

39٪ زيادة يف االستثمارات املجتمعية 	

إطالق مرشوع الثقافة املؤسسية 	

صياغة سياسة مكافحة العنف والتحرش والتميزي يف  	
العمل

احلد من استهالك الورق بنسبة ٪4.4 	

انخفاض يف استهالك الكهرباء والوقود بنسبة ٪15  	
و8٪ عىل التوايل

6,290,395 معاملة رقمية 	

إجراء فحص شامل لربنامج وخطط إدارة استمرارية  	
العمل ضمن املواقع البديلة الستمرارية العمل 

والتعايف من الكوارث

إطالق تطبيق Kony Retail Mobile املحّدث  	
بممزيات جديدة

إطالق منصة الدفع الفوري اإللكرتوين 	

تحسن درجة الثقافة املؤسسية من 21.39٪ يف 2018  	
إىل 40.2٪ عام 2021

4,977,755 معاملة رقمية 	

ترتيبات العمل املرنة واعتماد سياسة العمل من  	
املزنل

ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية عن متوسط  	
القطاع املرصيف البالغة ٪35.23

أداء متمزي يف االستجابة للوباء 	

إطالق "Kony" اخلدمات املرصفية لألفراد عرب  	
اإلنرتنت 

إطالق تطبيق "أنا مني" للتعرف و التحقق من اهلوية  	
الرقمية

احلصول عىل جائزة Fortune للرشكات العاملية  	
 للتغيري العاملي

ً
األكرث تأثريا

2020

20192021
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نبذة عن البنك األهيل
أحد بنوك اململكة األردنية اهلاشمية الذي ساهم ألكرث من 66 

 بشكل كبري يف نمو وتطور القطاع املايل يف األردن، حيث 
ً
عاما

وضع اسرتاتيجيات تستند إىل رؤيته الطموحة لقيادة القطاع 
املرصيف األردين نحو التنمية االقتصادية املستدامة. ونركز 

عىل تقديم مجموعة كبرية من اخلدمات واملنتجات املرصفية 
اليت تقدم قيمة مضافة وكفاءة لتحقيق أعىل مستوى من 
رضا العمالء وتلبية االحتياجات املتغرية لعمالئنا من األفراد 

والرشكات الصغرى واملتوسطة والرشكات الكربى.

يلزتم البنك األهيل بتقديم خدمات استثنائية لعمالئه من 
شأنها أن تعكس جوهر هوية البنك ومبادئه، ولدينا مجموعة 

متنوعة من اخلدمات اليت تركز عىل دعم املجتمعات املحلية 
ملساعدة العمالء عىل إدارة أمواهلم بأمان وتقديم خدمات 

املشورة واالستشارات عند احلاجة. وتشمل خدماتنا القروض 
وبطاقات اخلصم املبارش وبطاقات االئتمان واحلواالت الواردة 
والصادرة وبيع ورشاء العمالت وخدمات أكرث شمواًل خلدمة 

العمالء من كافة الرشائح. كما نقدم مجموعة متنوعة من 
احللول واخلدمات واملنتجات غري املرصفية.

يز منتجاته وخدماته املرصفية  يكرس البنك األهيل جهوده لتعز
بشكل مستمر ال سيما أثناء فرتة الوباء حيث ركزنا عىل 

يتنا وتقديم خدمة  االبتكار ورقمنة عملياتنا لضمان استمرار
عمالء متمزية.

وخالل الظروف غري املتوقعة والقيود اليت فرضتها احلكومة، 
بذلنا جهدنا يف تلبية احتياجات عمالئنا ودعم جهود اململكة 

لتحقيق التأثري اإليجايب ملجتمعنا ولعائلة البنك األهيل.
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ميثاقنا

رؤيتنا

تحقيق االزدهار الشامل خلدمة عمالئنا 
ومجتمعنا.

رسالتنا

تقديم خدمات رقمية متكاملة 
ومستدامة بهدف خدمة عمالئنا 

ومجتمعنا.

 قيمنا

االختصاص، املهنية، التمزي، االلزتام، 
املصداقية، االبداع واالبتكار.

طموحاتنا االسرتاتيجية

النمو بأدائنا االقتصادي بشكل مستدام ودفع عمليات البنك لتكون أكرث مرونة، من 
خالل تحويل خدماتنا ومنتجاتنا إىل حلول رقمية مبتكرة، خللق تجربة ممزية لعمالء 

البنك األهيل بما يتواءم مع إطار اإلزدهار املشرتك.

إطار االزدهار املؤسيس املشرتك

العمالء، املساهمون، املوردون 
والرشكاء، املوظفون، اجلهات الرقابية، 

واملجتمع والبيئة.

أهدافنا االسرتاتيجية

نمو األداء االقتصادي املستدام طويل األمد 	

يز العالقة مع اصحاب املصلحة  	 تعز

التحول الرقمي 	

تقديم حلول مبتكرة 	

اعتماد عمليات مرنة 	

يز تكامل البيانات 	 تعز

يز تجارب العمالء 	 تعز

من خالل املحاور الرئيسية الثالث:

خدمة العمالء

االبداع واالستدامة 

التمزي التشغييل 
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ملكية البنك
البنك األهيل هو رشكة مساهمة عامة محدودة. 

التواجد يف السوق
يفخر البنك األهيل األردين الذي يقع مقره يف عمان األردن، 
 يف 

ً
 49 فرعا

ً
بوجوده يف فلسطني وقربص ولدى البنك حاليا

 يف قربص، 
ً
 واحدا

ً
األردن و9 فروع ومكتب يف فلسطني وفرعا

باإلضافة إىل وجود 139 جهاز رصاف آيل يف األردن وفلسطني.

املفرق
إربد

الزرقاء

عمان

جرش 

البلقاء

مادبا

الكركمعان

الطفيلة

العقبة

فروعنا يف األردن

فروعنا يف فلسطني

فرعنا يف قربص

اخلليل

بيت حلم

رام هللا

  نابلس

  طولكرم

جنني

ليماسول

٪٦٧.٨٢٦

٪١٠.٣٨١

٪١٠.٢٤٩

٪٦.٤٥٢

٪٥.٠٩٣

كبار ا�ساهمني

ا�ؤسسة العامة للضمان االجتما�بنك بيبلوس

رشكة مركز ا�ستثمر األردين رشكة مصانع األجواخ األردنية

ا�ساهمون اآلخرون
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بيئتنامساهمونا عمالؤنا

مجموعة أصحاب املصلحة

إدارة االستدامة
يلزتم البنك األهيل باالستدامة وإبالغ أصحاب املصلحة 

بتفاصيل أداء االستدامة. وتضمن دائرة "املسؤولية املجتمعية 
وبرامج االستدامة" دمج االستدامة يف أعمالنا بهدف التأثري 

يز مكانتنا كبنك رائد يف األردن.  يف مجتمعنا وبالتايل تعز
ً
إيجابا

الفروع 	
اخلدمات اإللكرتونية )أهيل موبايل  	

أو أهيل أونالين(
املوقع االلكرتوين 	
وسائل التواصل االجتمايع بما  	

فيها خدمة واتساب لألعمال
أجهزة الرصاف اآليل 	

دائرة شؤون املساهمني 	
اإلفصاحات 	
ية 	 ير الدور التقار
اجتماعات اهليئة العامة 	
وحدة عالقات املستثمرين 	
مؤتمرات املستثمرين 	
ير السنوية 	 ير االستدامة والتقار تقار

يع  	 تسهيالت للمشار
الصديقة للبيئة 

دعم املرشوعات اليت  	
تعزز اإلرشاف البييئ

محطة توليد طاقة  	
شمسية

ما يهمنا اآلن
إرشاك أصحاب املصلحة

نحن نؤمن بأن اإلفصاح عن تأثرياتنا البيئية واالجتماعية 
واالقتصادية ألصحاب املصلحة يدعم هدفنا يف احلفاظ 

عىل الشفافية وخلق تأثري إيجايب يف مجتمعنا. وإننا كذلك 
ملزتمون بإرشاك كافة أصحاب املصلحة لضمان مشاركتهم 
يف عملياتنا املرصفية ونهج االستدامة، وبالتايل تقوية عالقاتنا 

مع جميع أصحاب املصلحة لدينا. ونعمل خالل هذه املشاركة 
عىل تحديد احتياجاتهم لضمان خدمتهم وتجاوز توقعاتهم.

مديرو العالقات 	
الفعاليات واألنشطة 	
مركز االتصال املبارش 	
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برامج التعليم وتطوير القدرات 	
مؤرشات األداء الرئيسية ومراجعات  	

األداء الدورية
خدمات املوارد البرشية 	
برامج ومبادرات تجربة املوظف 	
ميثاق السلوك املهين 	
االجتماعات الداخلية 	
اللقاءات املفتوحة 	
اللجان الداخلية 	
 برنامج التطوع “كلنا أهل” 	
اللحظات الفارقة 	
مرشوع الثقافة املؤسسية 	

ير السنوية 	 التقار
ير االستدامة 	 تقار
أنشطة املسؤولية املجتمعية  	
خدمات االستشارات املالية  	

وغري املالية

ير للهيئات  	 تقار
التنظيمية

االمتثال للقوانني  	
واألنظمة

املراجعات التنظيمية 	
معايري ممارسات  	

حوكمة الرشكات

سياسة املشرتيات 	
دعوات للمزايدات 	

 مجتمعنا موظفونا
املحيل

موردونا
 املنظمون
 والوكاالت
الرسمية
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تقييم األهمية النسبية

ير للعامني 2021-2020،  لتحديث قضايانا اجلوهرية يف هذا التقر
قمنا بإرشاك أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني إلعداد 

قائمة تضم 15 قضية جوهرية ذات تأثري عىل قدرة البنك 
األهيل عىل تحقيق رؤيته وأهداف االستدامة. 

وقد اشتملت عملية تقييم األهمية النسبية عىل ثالث 
خطوات:

الشكل1: تقييم األهمية النسبية وإرشاك أصحاب املصلحة

تحديد القضايا ذات الصلة

حددنا 35 قائمة طويلة من قضايا االستدامة 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية بناًء عىل 

.GRI معايري

1

تحديد أولويات القضايا

ُطلب من أصحاب املصلحة تقييم 
قائمة القضايا بناًء عىل طريقة 

التصنيف من 1 إىل 5، من خالل 
استطالع عرب االنرتنت.

2

3
التحقق من القضايا اهلامة

تحقق رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي من نتائج تقييم األهمية 

النسبية وإدراجها يف مصفوفة األهمية 
النسبية.
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يةالرتتيب  الرؤية الوطنيةSASBUN SDGsمعايري GRIالقضايا اجلوهر
األردنية لعام 2025

مكافحة الفساد1

خصوصية العمالء2

التدريب والتعليم3

التنوع وتكافؤ الفرص4

األداء االقتصادي5

التوظيف6

االشتمال املايل7

نمو الرشكات الصغرى واملتوسطة8

التأثري االقتصادي غري املبارش9

عدم التميزي10

 التوعية املالية11

العالقة بني العمال واإلدارة12

الطاقة13

السلوك املناهض للمنافسة14

ممارسات األمان15

*GRI: : املبادرة العاملية إلعداد التقارير 
SASB: مجلس معايري املحاسبة املستدامة

UN SDGs: أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة

تم تحديد هذه القضايا اجلوهرية من خالل االطالع عىل الرؤى الوطنية والدولية والقطاعية، بما فيها معايري املبادرة العاملية إلعداد 
ير )GRI( ومجلس معايري املحاسبة املستدامة )SASB( وأهداف التنمية املستدامة )SDGs( والرؤية الوطنية األردنية لعام 2025. التقار

ية النهائية للبنك األهيل الشكل2: القضايا اجلوهر

م
ته

ارا
قر

 و
حة

صل
 امل

ب
حا

ص
م أ

قيي
ىل ت

 ع
ثري

لتأ
ا

أهمية التأثريات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

مكافحة الفساد

ذو أهمية

ذو أهمية منخفضةذو أهمية متوسطة

اجتمايع بييئ اقتصادي ذو أهمية عالية 

خصوصية العمالء

التدريب والتعليم

التنوع وتكافؤ الفرص

األداء االقتصادي

التوظيف

االشتمال املايل

 نمو الرشكات
الصغرى واملتوسطة

التأثري االقتصادي غري املبارش

عدم التميزي

 التوعية املالية

العالقة بني العمال واإلدارة

الطاقة

السلوك املناهض للمنافسة

ممارسات األمان

التواجد يف السوق

االمتثال االجتمايع واالقتصادي

املجتمعات املحلية

الصحة والسالمة املهنية

سياسة عامة

تقييم حقوق اإلنسان
الرضيبة

االلزتام البييئ

ممارسات املشرتيات

صحة العميل وسالمته

النفايات

املياه والرصف الصيح

املواد

عمالة األطفال

التقييم البييئ للمورد

العمل اجلربي أو اإلجباري
االنبعاثاتالتقييم االجتمايع للمورد

التسويق والتعليم

التنوع البيولويج
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ية يف عام 2019 القضايا اجلوهر
بعد التحقق من القضايا اجلوهرية لعام 2020-2021، الحظنا 

الفرق بني القضايا احلالية وتلك املتعلقة بعام 2019.

تشابهت القضايا االجتماعية يف كل من تقييم األهمية 	 
النسبية لعامي 2019 و2021 بنسبة 80%، وقد تم إضافة 
ير ما يشري إىل  إدارة العمل وعدم التميزي يف هذا التقر

اهتمام أصحاب املصلحة بتتبع التقدم يف معظم القضايا 
 .

ً
االجتماعية املدرجة مسبقا

عام 2019، تم إعطاء األولوية للتأثري البييئ املبارش 	 
للعمليات، حيث تم التطرق للجوانب البيئية املختلفة 

مثل الطاقة واالنبعاثات واملواد والنفايات. أما عام 2021، 
أعطى أصحاب املصلحة األولوية للطاقة فقط من بني 

كافة القضايا البيئية، األمر الذي يعكس اهتمام أصحاب 
املصلحة بمعرفة املبادرات أو التدابري اجلديدة املتخذة فيما 

يتعلق بالطاقة. 

كانت غالبية القضايا االقتصادية لعام 2019 مختلفة عن 	 
يرين يف األداء  تلك املحددة لعام 2021، حيث اشرتك التقر
االقتصادي فقط، وهذا يعكس أهمية مكافحة الفساد 
 ألصحاب املصلحة 

ً
أو السلوك املناهض للمنافسة وفقا

واهتمامهم بمعرفة تأثرينا غري املبارش عىل مجتمعاتنا.

Flaceholder Image. Will be 
replace with approved image.
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إطار عمل االستدامة
عمدنا إىل ترتيب هذه القضايا اجلوهرية يف خمس ركائز إلنشاء إطار االستدامة للبنك األهيل بما يتوافق مع أهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة.

ملزتمون بإجراء عملياتنا وأنشطتنا بمسؤولية، 
باستخدام التكنولوجيا للمساعدة يف احلد من التأثري 

عىل البيئة.

احلماية البيئية

نلزتم بأداء دور نشط يف املجتمع ودعم اجلهود 
الوطنية يف القضايا املتعلقة بالتحديات االجتماعية.

التأثري االجتمايع 
اإليجايب

نؤمن بأن موظفينا هم العمود الفقري للمؤسسة، 
ولذلك نقوم بدعم موظفينا باستمرار، ونحفزهم 

 لقيمنا.
ً
عىل تقديم أفضل ما عندهم تجسيدا

صاحب العمل 
املفضل

نلزتم بتنفيذ نموذج مؤسيس لنظام إدارة املخاطر 
واالمتثال، لضمان الشفافية واملساءلة تجاه أصحاب 

املصلحة.

أخالقيات العمل

تكمن مهمتنا يف تقديم خدمات مرصفية ممتازة 
ومسؤولة لعمالئنا، مع ضمان سري أعمالنا بطريقة 

 ألعىل املعايري. 
ً
مسؤولة ووفقا

الصريفة املسؤولة
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 مسؤوليتنا تجاه
 االستدامة

من أجل حوكمة فعالة للبنك 	

من أجل اقتصاد مزدهر 	

من أجل قوى عاملة ملهمة  	

من أجل دمج اجتمايع معزز 	

من أجل تقليل األثر البييئ السليب 	



من أجل حوكمة فّعالة 
للبنك

 إلطار احلوكمة 
ً
ُتمثل اسرتاتيجيتنا وقيمنا أساسا

الرشيدة لتحقيق النمو املستدام والنجاح عىل 
املدى الطويل. وتعد حوكمة الرشكات الفعالة 

يز املساءلة  بالغة األهمية يف املؤسسات املالية لتعز
واملصداقية والثقة بني املوظفني والعمالء 

واملستثمرين. وإن إرشاف والزتام قيادتنا يف البنك 
األهيل يسهم يف ترسيخ احلاكمية املؤسسية يف ميثاق 

السلوك املهين وعملياتنا. 
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 اهليكل التنظيمي

اإلبداع واالبتكار إدارة املوارد البرشية اإلدارة املالية

)ALCO( جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات

جلنة فريق إدارة األزمات

اللجنة العليا للمشرتيات

)GEXCO( جلنة معاجلة االئتمانجلنة اإلدارة العليا

ينة واالستثمار واملؤسسات املالية جلنة اخلز

جلنة العقارات

اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات

اللجان اليت يرأسها الرئيس التنفيذي/ املدير العام

 رشكة األهيل للتأجري
التموييل

 رشكة األهيل
للوساطة املالية

 الرشكة األهلية
للتمويل األصغر

 رشكة األهيل
للتكنولوجيا املالية

فروع فلسطني فرع قربص

)JCC 2( جلنة التسهيالت املشرتكة 2 
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الرئيس التفيذي/ املدير العام
 محمد موىس داود

 مجلس اإلدارة 
سعد نبيل املعرش )الرئيس(

نائب الرئيس التنفيذي/ املدير العام
أحمد عوض احلسني

الرشكات الكربى وتمويل
يع  املشار تقنية املعلومات مراجعة االئتمانهندسة العمليات

الرشكات الصغرى
واملتوسطة 

 العمليات واخلدمات املركزية
املشرتكة تنفيذ االئتمانالرقابة الداخلية

اخلدمات الرصفية لألفراد معاجلة االئتماناللوجستيات

ينة واالستثمار اخلز املشرتيات والعقود

تطوير الربامج وجودة
اخلدمات 

 التسويق واالتصاالت املؤسسية واملسؤولية
 املجتمعية

أمانة رس املجلس

التدقيق الداخيل

املخاطر

جلنة التسهيالت

قطاع األعمال قطاع االئتمان قطاع الدعم مركز التمزي

جلنة احلاكمية املؤسسية

جلنة الرتشيح واملكافآت

جلنة االسرتاتيجيات وحاكمية
تكنولوجيا املعلومات 

جلنة إدارة املخاطر

جلنة التدقيق

جلنة االمتثال

مكتب االسرتاتيجيات وإدارة املشاريع

االمتثال ومكافحة غسل األموال

جلان املجلس
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توجه وتدير أداء إدارات البنك لتحقيق املزيد من النمو والربحية للبنك.	 

إعداد اإلسرتاتيجية العامة للبنك واقرتاح اإلسرتاتيجيات اخلاصة جلميع الوحدات العاملة يف البنك.	 

تحديد املعايري األساسية للخطط والسياسات اإلسرتاتيجية إلدارة سري العمليات يف جميع وحدات 	 
التشغيل.

ية املعتمدة وإعداد اخلطط التصحيحية 	  مراقبة أداء اإلدارات املختلفة يف ضوء اخلطط واملوازنات التقدير
النحرافات األداء إن وجدت.

جلنة اإلدارة العليا

أعىل سلطات اإلدارة التنفيذية وتستمد صالحياتها من موافقات مجلس اإلدارة. 	 

تتخذ قرارات إدارة التسهيالت االئتمانية للعمالء من الرشكات الكربى وتمويل الرشكات الصغرى 	 
واملتوسطة، وتكون القرارات مبنية عىل إجمايل التعرضات االئتمانية للعمالء ودرجة تصنيف املخاطر من 

وكالة موديز.

تتكون من أربعة أعضاء برئاسة الرئيس التنفيذي/ املدير العام.	 

يكتمل نصاب اللجنة بحضور جميع األعضاء أو من ينوب عنهم ويتم اتخاذ القرارات باألغلبية رشيطة 	 
.
ً
أن يكون رأي الرئيس مرجحا

 جلنة التسهيالت
املشرتكة

إدارة املوجودات واملطلوبات من حيث: مواءمة اآلجال، دراسة مخاطر أسعار الفائدة، دراسة مخاطر 	 
السيولة، متابعة النسب القانونية، مراقبة كلف التمويل، األرباح والنمو وكافة األمور املتعلقة بإدارة 

املوجودات واملطلوبات.

تحديد أسعار الفوائد ملختلف أنواع التسهيالت املرصفية والودائع بالدينار األردين والعمالت األجنبية.	 

دراسة متطلبات جلان إدارة املوجودات واملطلوبات اخلاصة بكل من فروعنا يف فلسطني وقربص وأخذ 	 
القرارات الالزمة بشأنها.

التخطيط االسرتاتييج لقاعدة رأس املال ومصادر األموال يف البنك من خالل السياسة االئتمانية 	 
ية. والسياسة االستثمار

تطبيق ومراجعة سياسة التسعري الداخيل )FTP( بشكل دوري.	 

مراقبة مراكز العمالت األجنبية للبنك.	 

اإلرشاف عىل تطبيق سياسة إدارة مخاطر أسعار الفائدة وسياسة إدارة مخاطر السيولة وسياسة خطة 	 
الطوارئ للسيولة.

مراقبة نسبة كفاية رأس املال للبنك.	 

 جلنة إدارة املوجودات
واملطلوبات

يه مجموعة من املدراء التنفيذيني املعنيني باتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة وتفعيل خطط التعايف 	 
ية العمل يف حالة األزمات ومن وظائف اللجنة ترشيح متحدث رسمي باسم البنك للتعامل  واستمرار

مع وسائل اإلعالم وكما تعىن اللجنة بتنسيق جهود التواصل مع اجلهات ذات العالقة.

يعترب فريق إدارة األزمات اجلهة املسؤولة عن تفعيل بروتوكوالت تقييم األرضار والتعايف من خالل 	 
ية األعمال وأداء الفرق واللجان األخرى. اإلرشاف املبارش عىل عمليات االسرتداد واستمرار

ية األعمال توصياتها للجنة فريق ادارة األزمات بخصوص تفعيل 	  ترفع اللجنة التوجيهية إلدارة استمرار
ية العمل عىل مستوى البنك. خطط استمرار

يق إدارة  جلنة فر
األزمات

تتألف إدارتنا التنفيذية من 9 جلان، لكل منها مسؤولياتها الرئيسية اخلاصة اليت تسهم يف تحقيق أهداف البنك.
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هلا الصالحية بالرشاء للمبالغ اليت تزيد عن 100,000 دينار وال تتجاوز مبلغ مليون دينار.	 

 اللجنة العليا
يات للمشرت

اللجنة املختصة بالنظر يف محفظة الديون املتعرثة بما يف ذلك:	 

ية وإعداد اسرتاتيجيات ملعاجلة املحفظة. 	 إجراء عمليات التدقيق السنوية والدور
تسوية الديون واجلدولة واهليكلة وإعدام الديون. 	
 للمبالغ والقيم وضمن اختصاص اللجنة. 	

ً
تكوين املخصصات وفقا

 جلنة معاجلة
االئتمان

ية إلدارة االستثمارات املحلية واألجنبية للبنك واملوافقة عليها قبل رفعها 	  مراجعة السياسة االستثمار
لالعتماد من ِقبل مجلس إدارة البنك.

ية 	  ية متاحة وضمن السقوف املحددة يف السياسة االستثمار البت يف قرارات املشاركة بأي فرص استثمار
ينة واالستثمارات، وكما ييل: وبناء عىل التوصيات املقرتحة من دوائر اخلز

 رشاء وبيع األوراق املالية للرشكات املدرجة وغري املدرجة. 	
ينة واالستثمارات واملؤسسات املالية للدول والبنوك املراسلة  	 اعتماد السقوف االئتمانية املقرتحة من دائرة اخلز

واخلاصة بكافة العمليات املرصفية لكل من فروع األردن وفلسطني وقربص.
اعتماد السقوف اخلاصة باملتاجرة والتداول لألوراق املالية وأدوات القطع واملشتقات املالية. 	

ينة  جلنة اخلز
 واالستثمار

واملؤسسات املالية

بيع ورشاء العقارات.	 

ية. 	  تحديد قيمة املزادات العقار

 للمبالغ والقيم اليت تقع ضمن اختصاص اللجنة.	 
ً
اعتماد املقيمني وفقا جلنة العقارات

ضمان التوافق االسرتاتييج لتكنولوجيا املعلومات لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للبنك بطريقة 	 
مستدامة. 

ربط أهداف املؤسسة “بأهداف املحاذاة” وأهداف اإلدارة.	 

مراقبة جودة اخلدمات الفنية والتكنولوجية وتحسني كفاءتها وفعاليتها باستمرار.	 

 ألهداف دوائر األعمال والتكنولوجيا 	 
ً
 للمبادئ اهلندسية والفنية للبنك ووفقا

ً
يع وفقا ضمان تنفيذ املشار

واالبتكار.

ير املدققني الداخليني واخلارجيني حول العمليات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وإخطار 	  اعتماد تقار
ير. مجلس اإلدارة بتلك التقار

ية إىل مجلس اإلدارة حول مدى الزتام البنك بمتطلبات البنك املركزي األردين املتعلقة 	  ير دور تقديم تقار
بحوكمة وإدارة املعلومات والتكنولوجيا. 

ير اإلنجاز املتعلق بااللزتام بمتطلبات تعليمات احلوكمة وإدارة املعلومات 	  مراجعة واعتماد تقر
والتكنولوجيا، اليت توضح مستوى اإلنجاز لكل بند من بنود التعليمات، بشكل نصف سنوي. 

 اللجنة التوجيهية
 لتكنولوجيا
املعلومات
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31٪31٪31٪31٪31٪نسبة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني يف املجلس

1313131313 إجمايل عدد أعضاء مجلس اإلدارة

22112إناث

1111121211ذكور

يتحمل مجلس اإلدارة مهام تحديد األهداف االسرتاتيجية 
للبنك األهيل ووضع اخلطط الواضحة لضمان املسؤولية 
واملساءلة واإلرشاف ومراقبة أداء البنك وأنظمة الضبط 

الداخلية فيه. بموجب القانون، يجب أن يضم مجلس اإلدارة 
 عىل األقل تنتخبهم اهليئة العامة عىل أن يكون 

ً
11 عضوا

 يف 
ً
 13 عضوا

ً
من بينهم 4 اعضاء مستقلني. ويوجد حاليا

مجلس اإلدارة، من بينهم 4 أعضاء مستقلني.كما أن جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة غري تنفيذيني. قام املجلس بتشكيل 
سبعة جلان: ويه جلنة احلاكمية املؤسسية، جلنة التدقيق، 
جلنة الرتشيح واملكافآت، جلنة إدارة املخاطر، جلنة االمتثال، 
جلنة التسهيالت وجلنة االسرتاتيجيات وحاكمية تكنولوجيا 

املعلومات.

مجلس اإلدارة
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لضمان أن مواضيع احلاكمية تؤخذ بعني االعتبار عند اتخاذ 
القرارات املهمة، فقد تم إدراجها ضمن اختصاص جلنة 

احلاكمية املؤسسية، ويه جلنة منبثقة عن مجلس اإلدارة 
يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل و غري تنفيذي. وبالتايل، 

تتألف جلنة احلاكمية املؤسسية من ثالثة أعضاء مستقلني غري 
تنفيذيني وعضوين غري تنفيذيني غري مستقلني. وتتوىل جلنة 

احلاكمية املؤسسية متابعة التقدم املحرز يف نضج احلوكمة لدى 
البنك والذي برأينا يؤثر عىل اإلدارة البيئية لألداء والشفافية. 

لذلك فقد ركزنا عىل أهمية التنوع اجلندري بني أعضاء 
مجلس اإلدارة ومشاركة أعضاء مجلس اإلدارة الشباب 

لتحسني األداء والشفافية.

يف اإلطار العام، يقع عىل عاتق مجلس اإلدارة، وشؤون 
احلاكمية املؤسسية وشؤون املجلس، واالمتثال، واملدققون 
مسؤولية ضمان وجود هيكل حوكمي مناسب للمؤسسة 

بهدف احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل البنك وجميع أصحاب 
املصلحة، نحن نؤمن يف البنك األهيل، بأن وجود هيكل 

حوكمي رشيد ومتطور يتم ممارسته وفق أفضل املعايري 
يساهم اىل حد كبري يف تحقيق مكانتنا االسرتاتيجية وأهدافنا 

من خالل بيئة أعمال واسرتاتيجية مسؤولة واليت تضمن 
معايري عالية من الزناهة واملساءلة واملسؤولية والشفافية 

واإلفصاح. وبالتايل، تضمن احلوكمة الرشيدة عمليات 
مستدامة ذات مصداقية عالية وعالقات منفتحة وشفافة 
مع مختلف أصحاب املصلحة، وتمنحنا القدرة عىل تطوير 

وتنفيذ اسرتاتيجية مستدامة طويلة املدى تستهدف تقديم 
قيمة مضافة جلميع األطراف ذات العالقة، بداًل من مجرد 

تحسني األهداف قصرية املدى. إننا فخورون بإنجازات مجلس 
اإلدارة حيث أثمرت جهود أعضاؤه خالل السنوات الست 
 Deloitte’s Global األخرية بالتعاون مع رشكة ديلويت

 ألفضل 
ً
Consultancy يف خلق بيئة حوكمة ممزية وفقا

املمارسات العاملية، ومن خالل التطبيق وااللزتام باملعايري 
العاملية للحاكمية املؤسسية.

ومن هنا فإننا نؤكد حرصنا عىل إبقاء هذا الزخم يف تطوير 
سس احلوكمة الرشــيدة وتحسني ممارساتنا للوصول اىل 

ُ
أ

درجة النضوج احلوكمي الذي نطمح له ووفق أعىل املعايري 
واملستويات العاملية.

كما أننا وخالل العام 2021، قمنا بتطوير حوكمة الرشكات 
يف البنك األهيل من خالل تشكيل مجلس اإلدارة، والعالقة 

مع أصحاب املصلحة، واالستجابة للمشهد التنظيمي املتطور 
للحوكمة، حيث تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للفرتة 

2021-2025 املؤهلني حسب األصول لشغل املقاعد املستقلة 
وغري املستقلة يف مجلس اإلدارة. وقد تم عند تشكيل مجلس 
يز مشاركة املرأة   ألهمية تعز

ً
اإلدارة مراعاة التنوع اجلنيس نظرا

يف املناصب القيادية وعضوية مجلس اإلدارة، ولتوفري مزيج 
متوازن من اخلربات واملهارات واملؤهالت املختلفة والسمات 
 
ً
التكميلية الالزمة لتلبية مسؤوليات مجلس اإلدارة، ونظرا

لتأثريها اإليجايب عىل الدور اإلرشايف الفعال ملجلس اإلدارة، 
وذلك بهدف تحقيق االزدهار املشرتك املستدام ضمن إطار 

.
ً
حوكمي رشيد يف بيئة أعمال متغرية ديناميكيا

كما قمنا بإعادة تشكيل جلان املجلس إضافة اىل تطوير 
العالقة بيننا وبني رشكاتنا اململوكة بالكامل يف إطار حوكمي 

 عىل تطوير هيكل العالقات فيما 
ً
رشيد. ونواصل العمل حاليا

بيننا وتنفيذ اعىل ممارسات احلوكمة الرشيدة من خالل 
مصفوفة صالحيات وخطوط عالقات واضحة بني الدوائر 

الرقابية اضافة اىل تطبيق معايري مالئمة الختيار أعضاء 
مجلس اإلدارة واليت ترايع اخلربة والعمر والتنوع اجلندري.

وإن ما يبعث عىل االعزتاز اليوم هو مستوى التعاون بني 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ضمن اعىل املستويات 

لتتكامل اجلهود لتحقيق النتائج املرجوة، حيث اننا استكملنا 
 جميع التوصيات اليت وضعها تقييم الطرف الثالث، 

ً
يبا تقر

 لتحقيق األهداف 
ً
وإننا عىل ثقة بأننا لن ندخر جهدا

اإلسرتاتيجية اليت وضعناها واليت نطمح إليها. 

احلاكمية املؤسسية
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Flaceholder Image. Will be 
replace with approved image.

ميثاق السلوك املهين
كأساس للتحكم يف أنشطتنا اليومية وضمان الزتام موظفينا 

ية بشكل مسؤول، يمثل ميثاق  بسلوك املمارسات التجار
السلوك املهين بالبنك األهيل وثيقة تحدد أخالقيات العمل 

والقيم والضوابط. يهدف امليثاق إىل تنظيم كافة أنشطة 
البنك املتعلقة بتوقعات أصحاب املصلحة، وقد وقع عليه كافة 

املوظفني. 

ويشمل امليثاق مكافحة الفساد وانتهاك خصوصية املعلومات 
واملمارسات غري الصحيحة اليت قد تؤدي إىل تضارب يف املصاحل 

ومجموعة من اإلجراءات اليت تنظم طريقة التعامل مع 
أصحاب املصلحة.

تضارب املصاحل
للحفاظ عىل نزاهة البنك، قمنا بتحديد سياسة تضارب املصاحل 

اليت تعاجل أي تضارب يف املصاحل، وتنظم العمل بني اإلدارات 
وتنص عىل وجوب اإلفصاح عن أي تضارب مصاحل. 
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 اإلطار العام إلدارة املخاطر

 مكونات اإلطار
 العام إلدارة

املخاطر

 املعلومات والتواصل
واإلبالغ

 االسرتاتيجية وتحديداملراجعة والتنقيح
األهداف

 احلوكمة والثقافة
املؤسسية

إدارة األداء

 إدارة املخاطر
األهداف اإلسرتاتيجية إلدارة املخاطر

يز الويع بني  تتضمن أهدافنا االسرتاتيجية إلدارة املخاطر تعز
موظفينا لتحديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا، ولذلك فإننا 
نعمل عىل رشح وتوضيح مفاهيمنا ومعايرينا من خالل 

تحديد األدوار واملسؤوليات الواضحة اليت تساعدنا عىل مراقبة 
هذه املخاطر واحلد من تأثريها و/ أو احتمالية حدوثها. إضافة 

إىل ذلك، تشمل األهداف ربط هذه املخاطر بعملية التخطيط 
ية  اإلسرتاتييج واستخدام منهجية وتقنيات وأدوات إدار

لتحديد وتقييم ومعاجلة هذه املخاطر. وإننا نسىع إىل تحقيق 
هذه األهداف من خالل تحديد اخلطوات الفعالة لتنفيذ إطار 
إدارة املخاطر املؤسسية؛ وبالتايل، خلق القيمة املضافة للبنك. 
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ثقافة إدارة املخاطر

 مجلس اإلدارة

جلنة احلاكمية املؤسسيةاللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة

 جلنة التدقيقجلنة إدارة املخاطر

اإلدارة التنفيذية

خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثاينخط الدفاع األول

امللكية، املسؤولية واملساءلة للتقييم  	
املبارش للمخاطر ومراقبتها والتخفيف 

منها

قطاعات األعمال والدعم ووحدات  	
العمل يف البنك 

إدارة املخاطر 	

إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال  	
وتمويل اإلرهاب

اإلدارة املالية 	

الرقابة الداخلية 	

التدقيق الداخيل 	

بصفتنا مؤسسة مالية رائدة، فقد قمنا بتطوير ثقافة متكاملة للمخاطر 
يجية  يز فعالية إدارتنا، حيث اعتمدنا عملية تدر  يف تعز

ً
 رئيسيا

ً
تؤدي دورا

لتطبيق هذه الثقافة من خالل مجموعة من السياسات واإلجراءات 
وتدريب املوظفني والتواصل بني اإلدارات. ومل تقترص هذه الثقافة عىل 

الوظائف اإلرشافية أو املتخصصة، بل إن كافة الوحدات التشغيلية 
مسؤولة عن إدارة املخاطر يف ضوء إدارتنا وسياساتنا ومدى تقبل 

املخاطر، وتشجع اإلدارة العليا كافة موظفينا عىل اإلفصاح عن أي 
مالحظات تتعلق بمخاطر محتملة و/ أو متوقعة. 

Sustainability Report 2020-2021 30

حاكمية إدارة املخاطر
تعترب عملية إدارة املخاطر عملية تكاملية ضمن كافة 

ية ابتداًء من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  املستويات اإلدار
وصواًل إىل كافة دوائر الوحدات التنظيمية وبحيث تشمل 

جميع دوائر وموظفي البنك، وكما هو موضح ضمن خطوط 
الدفاع الثالث:
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*PCI-DSS: معايري أمن بيانات بطاقات الدفع
SWIFT برنامج أمان العمالء :SWIFT CSP

COBIT 2019: تعليمات حاكمية املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة هلا
ISO 27001: املعيار الدويل لنظام إدارة أمن املعلومات

مخاطر 
التشغيل

بازل

مخاطر أمن 
املعلومات

مخاطر االئتمان

مخاطر السوق

نضمن أن يكون التعرض ملخاطر 
االئتمان ضمن حدود املخاطر املقبولة 
اليت يحددها مجلس اإلدارة، ونراقب 

حدود مخاطر االئتمان وتقييمها 
لكل عميل باستخدام نظام تصنيف 

املخاطر من موديز، ونقوم بتقدير 
اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة لعمالئنا 

بناًء عىل نموذج املعايري الدولية 
.)IFRS9( 9 ير املالية رقم للتقار

يقوم البنك بإدارة مخاطر السوق 
الناتجة عن اخلسائر اليت قد يتعرض 

هلا البنك نتيجة أي مراكز مالية داخل 
أو خارج املزيانية جراء تغريات تحدث 

يف أسعار السوق عىل مستوى أسعار 
الفائدة، أسعار الرصف، أسعار أدوات 

امللكية، وأسعار السلع باالستناد اىل 
منظومة من السياسات واالجراءات 

اليت تضمن ادارة مثل هذا النوع 
من املخاطر ضمن مستويات املخاطر 

املقبولة للبنك.

يقوم البنك باحتساب نسبة كفاية 
رأس املال باالستناد لتعليمات رأس 
 III ملعيار بازل 

ً
املال التنظيمي وفقا

الصادرة عن البنك املركزي االردين، 
واجراء عملية التقييم الداخيل لكفاية 

ير التقييم، ومراقبة  رأس املال، تقار
مستويات املخاطر املقبولة للبنك.

نهدف اىل تحديد وتنفيذ ومراقبة 
العمليات واملنهجيات لضمان امن 

املعلومات، وتعمل ادارة مخاطر أمن 
املعلومات واألمن السيرباين لدينا 
يز الويع االمين ملوظفينا  عىل تعز
وامتثاهلم للوائح حماية البيانات 

واملعايري الدولية يف هذا املجال 
مثل PCI-DSS وSWIFT SCPو 

.ISO27001و COBIT 2019

يقوم البنك بتطبيق نظام إدارة 
مخاطر التشغيل وانشاء ملفات 

املخاطر ملختلف وحدات البنك واليت 
تتضمن كافة أنواع مخاطر التشغيل 

واإلجراءات الرقابية اليت تحد منها، 
 لتحديد نقاط الضعف 

ً
وتقييمها ذاتيا

وقياس مدى مستوى فعالية اإلجراء 
الرقايب.

الشكل3:أهم املخاطر

دائرة إدارة املخاطر 
تشمل الوظائف الرئيسية للدائرة تحديد وقياس ومراقبة 

جميع املخاطر املحتملة اليت يتعرض هلا البنك األهيل أو قد 
يتعرض هلا، والتحوط من تلك املخاطر للتخفيف من تأثريها 

عىل أنشطة البنك املختلفة وضمان إدارة هذه املخاطر بما 
يتماىش مع اسرتاتيجية البنك؛ وبالتايل، تعظيم حقوق 

املساهمني. 
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خالل عامي 2020 و2021، حقق موظفوا 
إدارة تكنولوجيا املعلومات النجاح باجتياز 

أكرث من 20 شهادة احرتافية يف مجاالت 
مختلفة تعىن بتقنية املعلومات واالعمال 

املساندة هلا.

ية األعمال  إدارة استمرار
يادية، فقد قمنا بتطوير واعتماد  بصفتنا مؤسسة مالية ر

ية العمل من خالل تبين متطلبات  اإلطار العام إلدارة استمرار
اجلهات الرقابية وأفضل املمارسات الدولية يف هذا املجال، 

حيث اجريت دراسات عديده لتحديد وتقييم املخاطر املحتملة 
ية العمل،  ومدى تأثريها عىل عمليات البنك لضمان استمرار
يز  وقدم البنك أساسيات املرونة التنظيمية كنهج اسايس لتعز

قدرات التعايف املثىل واليت تحمي جميع حقوق املساهمني 
ية  وتقلل مخاطر السمعة، واملحافظة عىل عالمتنا التجار

ضمن نطاق االمتثال جلميع متطلبات البنك املركزي االردين.

ية  وقد اثبتت الفرتة الوبائية السابقة نجاح خطط إدارة استمرار
العمل واليت ادت اىل احلد من تأثري هذه األزمة عىل 

عملياتنا وخدماتنا. وقد تمكنا من استخدام االسرتاتيجيات 
والسياسات احلالية للتكيف مع هذه األزمة واحلد من تأثريها. 

يوهات اختبارات  وقمنا كذلك بإعداد مجموعة من سينار
األوضاع الضاغطة ملحاكاة تأثري وباء كوفيد-19 عىل البنك.

ومن منطلق حرصنا الدائم عىل ضمان كفاءة وجاهزية 
ية العمل ومن خالل تنسيق اجلهود  املواقع البديلة الستمرار

املشرتكة بني مختلف دوائر البنك. فقد قمنا بإجراء عدة 
اختبارات ملواقع التعايف من الكوارث و املوقع البديل بشكل 

ناجح و ممنهج، حيث تم تفعيل جميع فروع املوالت وأجهزة 
الرصاف اآليل بما يف ذلك أجهزة الرصاف اآليل يف فلسطني 

ونظام SWIFT يف فلسطني وقربص من خالل موقع التعايف 
من الكوارث ملدة يومني )48 ساعة( ومن ثم العودة إىل 

املوقع الرئييس بنجاح، و يجدر الذكر انه تم خالل العام 2021 
اجراء اربع اختبارات ملوقع التعايف من الكوارث مع إرشاك 

مزودي خدمات خارجني، و ذلك للوقوف عىل جاهزية موقع 
ية عمل البنك. التعايف من الكوارث ولضمان استمرار

عالوة عىل ذلك، قدمت إدارة تكنولوجيا املعلومات يف البنك 
تطبيق اخلدمات املرصفية لألفراد عرب اهلاتف املحمول مع 

مزيات جديدة تشمل عىل سبيل املثال ال احلرص فتح حساب 

مرصيف وإجراء معامالت الرصاف اآليل دون بطاقة ودون 
يارة الفرع لتمكني عمالئنا من أداء عملياتهم مع  احلاجة إىل ز

االلزتام بقواعد التباعد االجتمايع، وبالتايل احلد من مخاطر 
وباء كوفيد-19. 
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اخلطة املستقبلية 

تبين أفضل املمارسات واملعايري الدولية 
 ،ISO31000 املطبقة يف إدارة املخاطر

اطار إدارة املخاطر املؤسسية.

استكمال تطبيق اسرتاتيجية إدارة 
املخاطر املعتمدة لألعوام )2023-2020( 

للوصول اىل مستوى االنجاز املستهدف.

مراجعة وتحديث االطار احلوكمي 
إلدارة املخاطر وتطوير أنظمة وأدوات 

قياس ومراقبة إدارة املخاطر ومنظومة 
ير. التقار

يز إدارة مخاطر التشغيل  االستمرار بتعز
من خالل عقد ورش عمل جديدة لكل 

من فروع األردن وفلسطني.

ية العمل  فحص خطط استمرار
الفرعية واملوقع البديل وموقع التعايف 

من الكوارث.

تطوير اسرتاتيجية ومنظومة إدارة 
مخاطر أمن املعلومات ومخاطر 
االمن السيرباين بما يتوافق مع 

متطلبات البنك املركزي األردين وأفضل 
املمارسات واملتطلبات الدولية مثل 

ISO، COBIT، NIST، اخل....

االرشاف عىل تطبيق االطار العام 
لالمن السيرباين للقطاع املرصيف األردين 
املعتمد من قبل البنك املركزي االردين.

نرش ثقافة إدارة املخاطر وتطوير قنوات 
يبية  االتصال وعقد الدورات التدر
وورش العمل ونرشات التوعية.

يز مستويات الثقافة املؤسسية و  تعز
الرىض الوظيفي لدى موظفي إدارة 

املخاطر.
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إننا ملزتمون بمكافحة كافة املمارسات االحتيالية اليت قد 
تعيق نمونا وتطورنا املستدامني، ويف هذا السياق، تناولنا 

إرشادات وقواعد مكافحة الفساد يف العديد من السياسات 
ير األخرى يف البنك، ومنها:  واإلجراءات ونماذج التقار

سياسة اإلبالغ عن املخالفات	 

سياسة اإلفصاح والشفافية	 

ميثاق السلوك املهين	 

قواعد إجراءات البنك األهيل	 

سياسة مكافحة االحتيال	 

سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال واإلرهاب	 

سياسة االمتثال	 

نماذج اإلبالغ عن احلوادث املشبوهة	 

سياسة ونماذج شكاوى العمالء	 

نماذج اإلفصاح	 

 مكافحة الفساد

 مل نواجه عامي 2020-2021 أي
حوادث فساد

 بحيث يسهل عىل املوظفني 
ً
يتم تعميم كافة سياساتنا داخليا

الوصول إليها، بينما تحتاج بعض النماذج واإلفصاحات إىل 
إقرارات متكررة من جانب املوظفني. ويتم تجديد سياساتنا 

باستمرار وعند احلاجة لضمان االمتثال للقوانني واللوائح 
الوطنية والدولية. وإننا نهدف يف السنوات القادمة إىل تزويد 

عمالئنا بموجز حول سياساتنا من خالل قنواتنا اإللكرتونية 
 عىل الزتامنا بمكافحة 

ً
)مثل املوقع الرسمي( وذلك تأكيدا

الفساد واملمارسات االحتيالية األخرى، ونهدف كذلك إىل 
اعتماد حل الكشف عن االحتيال املايل والوقاية منه يف سياق 

الزتامنا بمكافحة أي ممارسات احتيالية. 
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مل نواجه عام 2021 أية عقوبات تتعلق 
بالسلوكيات املناهضة للمنافسة 

وممارسات االحتكار. 

توسيع نطاق اإلرشاف واملتابعة 
لكافة أعضاء املجموعة. وتعديل 
ميثاق جلنة االمتثال إلدراج املزيد 

من املسؤوليات واإلجراءات.

ية يف البنك حيث شمل الربنامج التدرييب كل من مواضيع االمتثال الرقايب،  استهدف التدريب مختلف املستويات اإلدار
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، العقوبات والقوانني الدولية، قانون االمتثال الرضييب، معيار اإلبالغ املشرتك، وإدارة 

شكاوى العمالء.

مل يتم فرض أي غرامات مالية عىل 
البنك من قبل اجلهات الرقابية.

تطوير وتحديث املنهج املستند 
 باالعتبار املعايري 

ً
للمخاطر آخذا

الدولية املعتمدة لذلك حيث يتم 
تصنيف العمالء بناًء عىل درجة 

مخاطرهم املتعلقة بغسل االموال 
وتمويل اإلرهاب.

نهدف إىل احلفاظ عىل أعىل معايري الشفافية وتبين القيم 
األخالقية واملساءلة يف خدماتنا وعملياتنا املرصفية، ولتحقيق 

ذلك، فإن ميثاق السلوك املهين وسياساتنا تتناول السلوك 
املناهض للمنافسة وكذلك ممارسات االحتكار. وإننا كذلك 
ملزتمون بإرشاك كافة أصحاب املصلحة لضمان مشاركتهم 
يز الثقة مع جميع أصحاب  يف عملياتنا املرصفية، وبالتايل تعز

املصلحة.

تواصل وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
الزتامها بحماية البنك من مخاطر غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب من خالل تقييم ومراجعة النهج القائم عىل املخاطر، 
وتحديث سياسات أو إجراءات االمتثال للقوانني واللوائح 

االمتثال ومكافحة غسل األموال
تلزتم إدارة االمتثال ومكافحة غسل األموال بضمان امتثال البنك لكافة القوانني والتعليمات وأفضل املمارسات العاملية املعمول 
بها والصادرة عن اجلهات ذات االختصاص سواء محليا او دوليا، وهلذه الغاية قام البنك األهيل بتبين تطبيق السياسات وإجراءات 

العمل ذات العالقة باالمتثال ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لغايات منع وحماية البنك من مخاطر غسل األموال 
وتمويل االرهاب او أي من اجلرائم املالية اليت من املمكن ان يتعرض هلا .

أنجزنا عامي 2020 و2021 ما ييل:

تطوير منهجية التقييم الشامل 
للعمالء ومراقبتهم.

 السلوك املناهض
للمنافسة

املعمول بها وأفضل املمارسات العاملية، وتحقيق مستوى 
مناسب من العناية الواجبة بناًء عىل مستوى مخاطر العمالء، 
يبية تتناول موضوعات االمتثال املختلفة.   وإجراء دورات تدر
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 أثرت الظروف االقتصادية السائدة يف األردن ووباء كوفيد -19 
عىل األداء املايل للبنك األهيل يف عام 2020، حيث انخفض 

صايف الربح بعد الرضائب بنسبة 56% مقارنة بعام 2019. ومع 
يادة بنسبة 36% يف صايف أرباحنا بعد  ذلك، كان هنالك ز

الرضائب عام 2021 مقارنة بعام 2020. 

٠
٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

صايف األرباح بعد الرضائب (مليون دينار أردين)

٢١٠٢٨ ٢٣٠٧٢*

١٠٠٤٤

١٤٠٢٣

٠
٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

١

٢

٣

 إجمايل األصول (مليار دينار أردين)

٢٠٧٨ ٢٠٧٧ ٢٠٨٥ ٢٠٩٥

األداء االقتصادي

٠
٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

يف أخرى (مليون دينار أردين) مصار

٢٣٠١٥ ٢٢٠٣٦ ٢٢٠١١ ٢١٠٩٢

وعىل غرار السنوات السابقة، واصلنا تخفيض املصاريف 
األخرى عام 2021 لتصل إىل 21.92 مليون دينار؛ أي بنسبة 

تخفيض قدرها 0.86% مقارنة بعام 2020.

يادة إجمايل موجوداتنا، استطعنا تخفيض  باإلضافة إىل ز
يفنا األخرى عام 2020 بنسبة 1.1% مقارنة بعام 2019،  مصار

أي من 22.36 مليون دينار عام 2019 إىل 22.11 مليون 
دينار عام 2020. 

*قـام البنـك خـالل السـنة املنتهيـة يف 31 كانـون األول 2021 بتعديـل أرقـام املقارنة 
بأثـر رجـيع نتيجـة تعديالت محاسبيـــة مـن سـنوات سـابقة وتـم التعديـل حسـب 

املعيار املحاسبـي الدويل رقـم )8( – السيـــاسات املحاسبية حيـث مل يقـم البنـك 
بقيـد موجـودات رضيبية مؤجلة عىل كل مما ييل:

1   كامل رصيد مخصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمرحلة األوىل والثانية 
بعد سنة التطبيق.

2  كامل صايف رصيد احتياطي القيمة العادلة السالب بالصايف.

وبناء عىل ما سبق أصبح صايف أرباح البنك بعد الرضيبة للعام 2019 بقيمة 
23.72 مليون دينار أردين.

من أجل اقتصاد مزدهر

يادة قيمة إجمايل األصول إىل 2.85 مليار دينار  وقد قمنا بز
عام 2020 مقارنة بـ 2.77 مليار دينار نهاية عام 2019. وتمكنا 

يادة إجمايل األصول عام 2021 بنسبة 4% مقارنة  كذلك من ز
بعام 2020 حيث بلغت 2.95 مليار دينار يف عام 2021 مقارنة بـ 

2.85 مليار دينار عام 2020. 
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 مّنا بأن قطاع الرشكات الصغرى واملتوسطة يف األردن 
ً
إيمانا

يز ثقافة  يسهم يف تنمية االقتصاد، و االشتمال املايل، وتعز
يادة األعمال، أسس البنك األهيل كأول بنك يف األردن  ر

دائرة عمل متخصصة للرشكات الصغرى واملتوسطة. ومنذ 
ذلك احلني، ومدراء العالقات لدينا يعملون يف مراكز األعمال 

املنترشة يف مناطق مختلفة من اململكة لتقديم اخلدمات 
ية لعمالئنا من كافة قطاعات الرشكات  املالية واالستشار

الصغرى واملتوسطة والرشكات الناشئة وسيدات األعمال. 

يادة حصتنا يف السوق وربحيتنا، بل  ال يقترص هدفنا عىل ز
ية  ويشمل توسيع نطاق وصول خدماتنا املالية واالستشار

لعمالئنا؛ وبالتايل دعم االشتمال املايل والتنمية االقتصادية. 

واصل البنك األهيل خالل عامي 2020 و2021، دعمه لعمالئه 
ية أعماهلم خالل فرتة جائحة كورونا،  للحفاظ عىل إستمرار

من خالل العديد من املبادرات، حيُث قدم البنك برنامج 
جديد “برنامج أهيل عزويت” اهلادف لتمويل رأس املال 

العامل ونفقات الرشكة لتسهيل األعمال، إضافة للعمل 
عىل تخفيض أسعار الفائدة عىل التسهيالت وتأجيل سداد 
القروض وبما يتوائم مع التعليمات الصادرة باخلصوص؛ 

وبالتايل احلفاظ عىل ديمومة أعمال الرشكات. 

 مجموعة الرشكات الصغرى واملتوسطة
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 برامج جديدة
 للرشكات الصغرى

واملتوسطة

برنامج تمويل
نقاط البيع 

برنامج أعمايل

 بطاقات االئتمانبرنامج أماليك
لألعمال

 قروض خاصة
يع من  ألصحاب املشار
خالل الربامج اخلاصة

باقات وحزم الرشكاتبرنامج مرشويع

 مّنا لالرتقاء بمستوى خدماتنا وتقديم املزيد من 
ً
وسعيا

التحسينات، قمنا بتطوير خدماتنا البنكية اإللكرتونية ليتمكن 
عمالئنا من إنجاز العديد من املعامالت املرصفية من خالل 

رابط خاص الكرتوين لتقديم الطلبات البنكية بكل سهولة 
ويرس يف أي وقت ومن أي مكان، باإلضافة إىل إحلاق كوادرنا 
يبية وورش  العاملة يف هذا املجال بالعديد من الدورات التدر

يز مهاراتهم الفنية واملهنية.  العمل املتخصصة لصقل وتعز

 لدور البنك يف االستثمار يف قطاع الرشكات الصغرى 
ً
 وإمتدادا

واملتوسطة، واصلنا تسخري كافة السبل واألدوات لتمكني 
عمالئنا من هذا القطاع وفتح املزيد من اآلفاق أمامهم ، كما 

يز  واصلنا رعاية العديد من املؤتمرات اإلقليمية لدعم وتعز
بيئة األعمال احلاضنة للقطاع فضاًل عن املسايع لسد الفجوة 
التمويلية للقطاع من خالل حمالت الرتويج لربامج التمويل 

املختلفة.
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 بتسهيل الوصول إىل اخلدمات املالية ضمن 
ً
وقد قمنا أيضا

رشوط مرنة ال سيما تلك القروض املدعومة من البنك املركزي 
األردين، وواصلنا العمل مع رشكائنا االسرتاتيجيني مثل 

الرشكة األردنية لضمان القروض، والبنك األورويب لإلنشاء 
والتعمري ومبادرة الرشق األوسط لالستثمار لدعم القطاع. 

ويف ضوء إيماننا بأهمية أتمتة عمليات اإلقراض وتسهيل 
 عىل تطوير نظام 

ً
الوصول إىل التمويل، يعمل البنك حاليا

إقراض خاص بالرشكات الصغرى واملتوسطة بغرض تقديم 
حلول مبتكرة هلم. 

 لتوحيد منهجية أعمالنا وسياساتنا وإجراءاتنا 
ً
نهدف دوما

اليت ترايع املخاطر البيئية واالجتماعية. وسنواصل تنمية رأس 
املال البرشي والقدرة التكنولوجية للتكيف مع معايري السوق 

املتغرية واملتطلبات املستقبلية.
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من أجل قوى عاملة 
ملهمة

تشكل قوتنا العاملة العمود الفقري للبنك وأكرث املوجودات 
قيمًة. لذلك، فإننا ندعم موظفينا باستمرار ليشعروا باحلماس 

تجاه وظائفهم وتحفزيهم عىل بذل قصارى جهدهم من 
خالل تجسيد قيمنا. 
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املفاوضة اجلماعية
أغلبية موظفي البنك األهيل مشمولون باتفاقيات املفاوضة 

اجلماعية. ويعود ذلك لسياسة البنك الداخلية اليت توفر 
للموظفني خيار االنضمام يف “النقابة العامة للعاملني يف 

املصارف والتأمني واملحاسبة “ عند توقيع عقودهم مع البنك 
األهيل. وهذا يعكس الزتام البنك بدعم حقوق املوظفني يف 

ممارسة حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية. 

انخفض يف العامني املاضيني إجمايل القوى العاملة لدينا 
 عام 

ً
 عام 2021 مقارنة بـ 1186 موظفا

ً
ليصل إىل 1084 موظفا

 بنسبة 9% يف إجمايل القوى العاملة. ويعزى 
ً
2019؛ أي انخفاضا

ذلك إىل أوضاع السوق الناتجة عن وباء كوفيد-19 حيث مل 
نقم بتعيني بدالء ملوظفينا املستقيلني خالل تلك الفرتة. 
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إناث إجمايل التعيينات اجلديدةذكور

التوظيف

جذب املوظفني واستبقاؤهم
أثر وباء كوفيد-19 عىل عمليات التوظيف لدينا، فقد تم تعيني 

 فقط يف البنك عام 2020، وهو مستوى 
ً
 جديدا

ً
56 موظفا

متدين غري مسبوق، وذلك بسبب محدودية فرص العمل 
 الناتجة عن وباء كوفيد-19. عام 

ً
يف البنك ويف السوق عموما

يادة العدد بنسبة  2021، تمكنا من جذب املزيد من املوظفني وز
 مقارنة بعامي 2018 

ً
88%، ومع ذلك، ال يزال العدد منخفضا

و2019. 

يادة نسبة التعيينات اجلديدة لإلناث عام 2019 إىل %44،  بعد ز
انخفضت النسبة عام 2020 إىل 25% لتصل إىل أدىن مستوياتها. 

يادة هذه النسبة مرة أخرى إىل  وقد استطعنا عام 2021 من ز
35% وذلك يف سياق الزتامنا بإدراج اإلناث املؤهالت يف القوى 

العاملة. 
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رغم انخفاض معدل دوران املوظفني عام 2020 إىل أدىن نسبة 
يف السنوات القليلة املاضية، إال أنه قد ارتفع عام 2021 ليصل 

إىل أعىل معدل دوران يف السنوات القليلة املاضية. يعزى تدين 
معدل الدوران عام 2020 إىل محدودية فرص العمل املتاحة يف 

السوق، وبالتايل قل عدد االستقاالت خالل ذلك العام، ويف 
عام 2021، توفرت اخليارات وفرص العمل يف السوق ما أدى 

يادة معدل الدوران.  إىل ز

٠
٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٥

١٠

١٥

٢٠

٪١٤.٢

٪١١.٤

٪٨.٢

٪١٥.٥

 معّدل دوران ا�وظفني

منافع املوظفني
إننا يف البنك األهيل نقدم ملوظفينا مزايا تشجعهم عىل العمل 

بكامل إمكانياتهم وتجعلنا من أرباب العمل املفضلني. 
 بداًل 

ً
 أساسيا

ً
فبالنسبة ملوظفينا الدائمني، يقدم البنك 16 راتبا

من 12، ما يشجع املوظفني عىل االنضمام إىل بنكنا.
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مل نواجه عامي 2020 – 2021 أي 
حوادث تميزي

إننا يف البنك األهيل حريصون عىل االمتثال للقيم االجتماعية، 
بما يف ذلك مبادئ حقوق اإلنسان عند التعامل مع موظفينا. 

ورغم عدم وجود سياسة خاصة هلذه القيم، إال أننا قمنا 
بتضمني هذه القيم يف حقوق موظفينا من خالل السياسات 

واإلجراءات التالية : 

الشكل5: السياسات واإلجراءات اليت تتناول حقوق املوظفني

سياسة قروض 
املوظفني

سياسة اإلفصاح ميثاق السلوك املهين
والشفافية

سياسة املكافآت معايري اجلدارة
واحلوافز واالحتفاظ

سياسة اإلبالغ الرسي 
عن املخالفات

سياسة اإلحالل 
والتعاقب

سياسة تقييم أداء سياسة املوارد البرشية
املوظف

حقوق اإلنسان

سياسة مكافحة العنف 
والتحرش والتميزي يف 

العمل

القواعد اإلجرائية

سياسة التأمني
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يب ساعات التدر

متوسط ساعات التدريب لكل موظف
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2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة، وعىل الرغم من ذلك، 
يبية احلالية من خالل  قمنا بتطوير وتوسيع برامجنا التدر

يز تحفزي وكفاءات القوى العاملة  إضافة برامج جديدة لتعز
لدينا. 

 للوباء، انخفض متوسط ساعات التدريب يف عامي 2020 
ً
نظرا

و2021 إىل أدىن مستوياته منذ سنوات، ففي عام 2020، انخفض 
متوسط الساعات للموظفات بنسبة 57% مقارنة بعام 

2019 وبقي كما هو عام 2021. وانخفض متوسط الساعات 
للموظفني الذكور عام 2020 بنسبة 61% مقارنة بعام 2019 
 عام 2021 بنسبة 10% مقارنة 

ً
وانخفض بشكل طفيف أيضا

بعام 2020. 

 

إننا نؤمن بأهمية تنوع القوى العاملة من خلفيات مختلفة، 
يز أداء  األمر الذي يساهم يف تحسني أنشطتنا التشغيلية وتعز
البنك، ودفع االبتكار، وجذب األكفاء. وننظر بعني املساواة إىل 

جميع املتقدمني املؤهلني للعمل يف البنك بغض النظر عن 
العرق أو العمر أو اجلنس أو أصحاب اهلمم أو الدين، خللق 

بيئة عمل ديناميكية ومحرتمة.
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٤١٢
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نركز يف البنك األهيل عىل تزويد موظفينا بأنشطة تدريب 
يز قدرتهم عىل تقديم خدمات  وتطوير شاملة لتمكني وتعز

عالية اجلودة لعمالئنا. وإننا ملزتمون يف تزويد موظفينا، منذ 
يز  انضمامهم إلينا، بالعديد من برامج التدريب والتطوير لتعز

كفاءاتهم ومهاراتهم الفنية و السلوكية. 

يبية عن  تم بسبب وباء كوفيد-19 تقديم معظم برامجنا التدر
ُبعد، مما أدى إىل انخفاض كبري يف ساعات التدريب عامي 

التنوع وتكافؤ الفرص

التدريب والتعليم
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نجري بانتظام مراجعات األداء لكافة موظفينا بشكل نصف سنوي وسنوي بناًء عىل مؤرشات األداء الرئيسية املوحدة، وذلك 
ية الثقافة التنظيمية يف ضوء منهجية عمل مؤسسية واضحة وقابلة للقياس. إننا ندعم التطوير الوظيفي  لضمان نجاح واستمرار
ونعطي األولوية لتطوير موظفينا الداخليني، فقد حظي 15% خالل العام 2021 من قوتنا العاملة بفرص التطور الوظيفي يف البنك، 

 تطوير خرييج اجلامعات اجلدد، فقد شكل اخلريجني اجلدد غالبية التعيينات عام 2021. 
ً
وندعم أيضا

 من القوى العاملة لدينا بسبب 
ً
إضافة إىل ذلك، نقدم برنامج التحول الوظيفي بهدف دعم موظفينا الذين مل يعودوا جزءا

التقاعد أو إنهاء العمل باالستقالة. ويتيح هذا الربنامج للموظفني إمكانية حضور أي دورة أو برنامج أو شهادة ويقوم 
بتعويضهم عن 10% من قيمتها؛ بحد أقىص 1500 دينار أردين. وقد تم عام 2020 منح 3 موظفني هذه الفرصة بناًء عىل طلبهم ومل 

يتقدم أحد هلذا الربنامج عام 2021. 

2018201920202021مراجعة األداء

100%100٪100%100٪)%( نسبة إجمايل املوظفني الذين تلقوا مراجعة منتظمة لألداء
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نعمل يف البنك األهيل عىل تلبية معايري الصحة والسالمة يف 
أي مكان نعمل فيه. وبوصفنا مسؤولني عن إدارة املخاطر، 

فإننا ندرك أهمية حماية موظفينا الذين يمثلون أهم 
املوجودات لدينا. وقد تؤدي اإلصابات وسوء حالة موظفينا 

إىل فقدان أيام العمل أو فرص العمل، ويساهم وجود 
مكان عمل آمن وصيح يف رفع معنويات املوظفني وتحسني 

اإلنتاجية. لذلك، فإن احلفاظ عىل مكان عمل آمن وصيح 
 بعوائد واعدة. 

ً
 جيدا

ً
يمثل استثمارا

ونهدف إىل تحديد املخاطر املحتملة عند االقتضاء وإيجاد 
يبية شاملة عن  حلول هلذه املشكالت. ونقدم دورة تدر

 ملتطلبات البنك املركزي األردين. كما 
ً
السالمة العامة وفقا

ية  نقوم بتدريب موظفينا بشكل مستمر يف جميع املباين اإلدار
للبنك، حيث إن بعضهم حصلوا عىل شهادات يف اإلرشاف 

عىل الصحة والسالمة وغريهم تدربوا عىل اإلخالء يف حاالت 
الطوارئ واالستجابة للحوادث. 

يف سياق الزتامنا بتوفري مكان عمل آمن وصيح، ال سيما 
يادة عدد املوظفني أعضاء جلنة الصحة  أثناء الوباء، قمنا بز

والسالمة عامي 2020 و2021، حيث تألفت اللجنة من 82 
 .

ً
موظفا

إننا يف البنك األهيل نتخذ العديد من اإلجراءات لضمان 	 
صحة وسالمة القوى العاملة لدينا.

ية متصلة بغرفة التحكم 	  إن كافة فروعنا ومبانينا اإلدار
واليت تتلقى إخطارات يف حالة حدوث أعطال. وتتم 

 وإرسال متخصص عىل 
ً
مراجعة هذه اإلخطارات يوميا

الفور إلصالح املشكالت.

 

نعمل عىل تحديث خطط اإلخالء 
والطوارئ، حيث سيشكل 90 موظفا من 

ية فريق إدارة األزمات  موظفي املباين اإلدار
يبهم عىل اإلخالء واإلسعافات  وسيتم تدر

األولية ومكافحة احلرائق، وذلك يف الربع 
األول من عام 2022. وسيكون لكل مبىن 

إداري نقطة تجمع خاصة.

الصحة والسالمة

 ٢٠٢٠-٢٠٢١ جلنة الصحة والسالمة

٪٩٣

٪٧

 إجمايل القوى العاملة اليت تمثل جلنة

الصحة والسالمة
أخرى
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من أجل دمج اجتمايع معزز
يعد الرتكزي عىل العميل أحد أهدافنا اإلسرتاتيجية حيث نكرس أنفسنا 

لتقديم خدمة عالية اجلودة وتحقيق رضا العمالء. ويعد التأثري االجتمايع 
اإليجايب أحد ركائز إطار عمل االستدامة وذلك يتمثل بالزتاماتنا بتأدية دور 

يز املجتمع.  رئييس يف تعز
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2018201920202021شكاوي العمالء*

2871642870 شكاوى وردت من جهات خارجية ومثبتة

23239 شكاوى واردة من اهليئات التنظيمية

0000إجمايل الترسيبات أو الرسقات أو اخلسائر لبيانات العميل

 خصوصية العمالء
ورضاهم

نضمن يف البنك األهيل تطبيق أعىل معايري خصوصية 
العمالء واعتماد متطلبات امتثال جميع إداراتنا وموظفينا 

جلميع القوانني واللوائح املتعلقة بمتطلبات الرسية املرصفية.

 )CX نتتبع رضا عمالئنا من خالل معدل رضا العمالء )مؤرش
الذي يتم احتسابه مرة يف منتصف العام يف أبريل وأخرى 

يف نهاية العام يف أكتوبر. ورغم الوباء والظروف غري املتوقعة، 

يتوفر لدى البنك األهيل وحدة متخصصة بتلقي ومعاجلة 
ير شهرية توضح  شكاوى العمالء. وتعد هذه الوحدة تقار

طبيعة الشكاوى الواردة، وتصنيفها، وتقرتح التوصيات 
للمساعدة يف احلد من الشكاوى املتكررة. 

راجع البنك عامي 2020 و2021 سياساته وإجراءاته وعمل 
عىل تحديثها. وقمنا كذلك بتحديث نظام شكاوى العمالء 
يز كفاءتنا من حيث خصوصية العمالء؛ وبالتايل توفري  لتعز

تجربة أفضل هلم أثناء التعامل مع البنك األهيل. وسنضيف 
يف العام املقبل مزية جديدة إىل خدمات شكاوى العمالء، 

حيث سيتلقى عمالؤنا رسالة نصية قصرية إلبالغهم بأن 

ير،  ير االستدامة لعام 2019 اخلاص بنا، أبلغنا عن شكاوى العمالء احلقيقية وغري احلقيقية لعام 2018 )883 شكوى( و2019 )411 شكوى(. ضمن هذا التقر *يف تقر

نحن ُنبلغ عن شكاوى العمالء احلقيقية فقط لعام 2018 )287 شكوى( و2019 )164 شكوى(.

يادة معدل رضا عمالئنا مقارنة بعام 2019 حيث  تمكنا من ز
وصل مؤرش CX إىل 79.1% عام 2020 و79.4% عام 2021.

نحرص عىل معاجلة كافة شكاوى العمالء برسية تامة، فخالل 
عامي 2020 و2021، حرصنا عىل االلزتام بخصوصية العمالء مع 

 
ً
ية، وكان ذلك جليا االلزتام بجميع القوانني واللوائح السار

 من االنتهاكات. 
ً
حيث مل يتم اإلبالغ إاّل عن عدد قليل جدا

 تقديم برامج 
ً
البنك قد تلقى شكواهم بنجاح. وسيتم أيضا

يبية ملوظفي خدمة العمالء والوحدات املعنية. إضافة إىل  تدر
ذلك، سنواصل الزتامنا بخصوصية العمالء وحماية البيانات، 

وسنعتمد عام 2022 حلول مثل حل تصنيف البيانات وحل 
النسخ االحتياطي لألجهزة الطرفية )DLO( حلماية بيانات 

 
ً
عمالئنا. ويف ضوء رقمنة عملياتنا وخدماتنا، سنعتمد أيضا

حل “أمان الثقة الصفرية” لضمان أمن العمليات واخلدمات 
للعمالء عىل أي جهاز ويف أي مكان وزمان. 
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نتطلع إىل مرحلة ما بعد الوباء حيث ال توجد 
قيود حكومية تؤثر عىل أدائنا االجتمايع، 

وبالتايل احلصول عىل املزيد من فرص 
التطوع وعدد أكرب من املستفيدين.

خالل فرتة الوباء، كان علينا االلزتام بتنفيذ أوامر الدفاع 
الصادرة فيما يتعلق بزوار مباين وفروع إدارات البنك، فقمنا 
باالستعانة بخدمات رشكة أمن حلماية موجوداتنا وموظفينا 

وعمالئنا. وبدعم من رشكة الرواد األمنية، قمنا برتكيب 
أجهزة إنذار وكامريات ملراقبة مواقعنا، وتم ربط ممارساتنا 

األمنية بمديرية األمن العام التابعة لوزارة الداخلية وتوفري 
املراقبة عىل كافة املداخل واملخارج. 

التنمية املجتمعية
باتباع اسرتاتيجية راسخة للمسؤولية املجتمعية، تركز إدارة 

املسؤولية املجتمعية وبرامج االستدامة عىل مواجهة 
التحديات االجتماعية اليت تؤثر عىل رشائح كبرية من املجتمع. 

ويحقق البنك أهدافه ويدعم أهداف التنمية الوطنية 
للمملكة األردنية من خالل إطالق ورعاية مختلف املبادرات 
والفعاليات، وبرنامج التطوع الداخيل، ونهدف مستقباًل إىل 

يادة عدد املستفيدين.  توسيع نطاق مبادراتنا وز

 بلغ 1,368 ساعة تطوع عام 2019، 
ً
 قياسيا

ً
حقق البنك رقما

حيُث أثر الوباء والقيود احلكومية عىل فرص التطوع لدينا 
فقلت عدد ساعات التطوع بنسبة 80%، فلم تبلغ إال 268 
ساعة عام 2020. يف عام 2021، حصلنا عىل املزيد من فرص 
التطوع فارتفعت ساعات التطوع لدينا بنسبة 30% مقارنة 

بعام 2020 بواقع 349 ساعة تطوع.

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

برنامج التطوع الداخيل

٤٢٠

١,٣٦٨

٢٦٨
٣٤٩

0

٣٠٠

٦٠٠

١٢٠٠

٩٠٠

١٥٠٠

عدد ساعات التطوع

ممارسات األمان
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تشمل الركائز االسرتاتيجية للمسؤولية املجتمعية ما ييل: 

 الفن والثقافةاالبتكار واإلبداع االجتمايعالبيئةالتعليم والشبابالتمكني املجتميع

 لالحتياجات االسرتاتيجية للتنمية الوطنية مع الرتكزي 
ً
إننا ملزتمون بتمكني ازدهار املجتمعات املحلية يف األردن، ونويل اهتماما كبريا

يز دور املرأة يف القوى العاملة. عىل تعز

التمكني املجتميع

انضممنا عام 2021 إىل املجلس الذي يضم مماريس 
املسؤولية املجتمعية من مؤسسات القطاع اخلاص.

ينسق املجلس االستثمارات واجلهود املكرسة لدعم 
املجتمع بهدف تعظيم األثر اإليجايب.

مجلس األثر املجتميع )نوى(

ضمن إطار رشاكتنا اإلسرتاتيجية مع املؤسسة تم 
إنشاء مرشوع الصوف اللّباد يف العام 2016، حيُث تم 
توفري 28 فرصة عمل للسيدات يف غور األردن اجلنويب.

وقمنا بدعم املرشوع من خالل رشاء هدايا ملوظفينا 
 بجهودهم ومشاركتهم يف 

ً
من منتجات املرشوع عرفانا

األنشطة التطوعية. 

يب  يد للتنمية والتدر مؤسسة األمرية تغر

تعاون البنك مع برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 
املتحدة لتقديم حلول مالية إلكرتونية وذلك من 

 
ً
خالل تقديم بطاقات MasterCard املدفوعة مسبقا

إىل الالجئني السوريني يف األردن لتلبية احتياجاتهم 
ية بداًل  األساسية حلياة كريمة واملواد الغذائية الرضور

من القسائم النقدية.

برنامج األغذية العاملي

عام 2021 دعمنا مؤسسة األمرية تغريد للتنمية 
والتدريب لتقديم 20 فرصة عمل للسيدات من 

املجتمع املحيل، وكذلك تدريب أكرث من 30 سيدة 
بالتعاون مع مؤسسات أجنبية متخصصة.

تمكني املرأة
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التعليم والشباب

يف سياق الرشاكة اإلسرتاتيجية للبنك مع مؤسسة 
امللكة رانيا، واصلنا دعم "مبادرة مدرسيت" من خالل 

تنفيذ برنامج “مساحيت” خالل العامني املاضيني.

وعام 2020، شاركت 200 فتاة يف “أندية مساحيت” بما 
يتماىش مع الوضع الوبايئ يف األردن وباستخدام 

التقنيات البديلة واإلنرتنت، وتم تزويدهن بحقائب 
تحتوي عىل بروشورات تفاعلية وكافة األدوات الالزمة 

اليت ستجذبهن للمشاركة واستكمال األنشطة عن 
 بتقديم الدعم يف صيانة وتجديد 

ً
بعد، وقمنا أيضا

ملعب املدرسة واحلديقة.

 كما واصل البنك األهيل دعم معروضة البنك 
يز الثقافة  التفاعلية يف متحف األطفال بهدف تعز

املالية والتعليم لدى األطفال.

 عام 2021، قمنا بدعم مسابقة القراءة لألطفال الذين 
 لتشجيعهم عىل 

ً
ترتاوح أعمارهم بني 7 و 12 عاما

استثمار العطلة الشتوية يف تطوير معرفتهم من 
خالل القراءة.

يادة الويع  وقمنا كذلك برعاية أسبوع املال العاملي لز
بأهمية التخطيط واإلدارة املالية.

مؤسسة امللكة رانيا

واصل البنك تقديم الدعم من خالل رعاية حملة 
“العودة إىل اجلامعات” عام 2020 للمساعدة يف جمع 

املال لتأمني االحتياجات األساسية لأليتام ومساعدتهم 
عىل مواصلة رحلتهم التعليمية.

صندوق األمان ملستقبل األيتام 

بالتعاون مع منصة نوى، وزع البنك 250 حقيبة 
مدرسية وقرطاسية عىل طالب إحدى املدارس األقل 

 عام 2021.
ً
حظا

حملة “أهيل ميع بمدرسيت”

يكا بهدف  عام 2021 ، دعم البنك األهيل أكاديمية يور
تأهيل وتدريب 600 طالب من املدارس احلكومية من 
خالل دورات التكنولوجيا املتقدمة، وتم بالتعاون مع 

عدد من اجلامعات األردنية تقديم التدريب للطالب يف 
مجال أمن املعلومات والذكاء االصطنايع والربمجة.

املرشوع التكنولويج الوطين - املرحلة الثانية 

 من إيمان البنك بأن التعليم هو األساس لتحقيق 
ً
انطالقا

التنمية املستدامة واالزدهار يف املجتمع، وأن تمكني الشباب 
يف األردن يسهم بشكل كبري يف تحقيق غد أفضل، والقضاء 

عىل الفقر وتحسني مستوى املعيشة، فإن البنك يحرص عىل 

دعم مختلف أنشطة تعليم الطالب وتمكينهم، ال سيما 
، بهدف خلق بيئة تعليمية نموذجية 

ً
يف املناطق األقل حظا

يز القيم احلياتية واملهارات الشخصية والفكرية  تساهم يف تعز
 عىل املخرجات التعليمية.

ً
للطالب، األمر الذي ينعكس إيجابا
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الشكل 6: املهام اليت يؤديها موظفو برنامج أهيل 777

تقديم/ تدقيق 
خدمة “أنا مني”

الرتويج للخدمات 
املرصفية

فتح حسابات جديدة للعمالء 
املشاركني يف فعاليات البنك 

إعداد إعالنات البنك عىل 
منصات التواصل االجتمايع 

املختلفة

أهيل 777
كان الربنامج عام 2018 األول من نوعه يف القطاع املرصيف 

ويف اململكة. فبعد نجاح املراحل السابقة من الربنامج، فتحنا 
األبواب مرة أخرى أمام طلبة وخرييج اجلامعات للتقدم 
للربنامج عامي 2020 و2021. وقد تم حىت اآلن إطالق ست 
أفواج، ويف عام 2021، بلغ عدد الطالب واخلريجني الذين 

التحقوا بالربنامج 362 من جميع أنحاء اململكة. 

ويوفر الربنامج لطلبة اجلامعة وخريجيها فرصة خوض رحلة 
التمكني املهين املدفوعة من خالل البنك، حيث تم تصميم 

الربنامج بطريقة تتيح للطلبة املشاركني تجربة التعلم العميل، 
والتعامل مع العمالء احلقيقيني، ومعرفة املزيد عن قطاع 

يز ثقتهم يف مكان العمل.  عمليات البنك وتعز

يز ثقافة رد  إضافة إىل اخلربة العملية، يركز البنك عىل تعز
اجلميل للمجتمع، وذلك من خالل تشجيع الطلبة عىل 

االنضمام إىل مبادرات املسؤولية املجتمعية والتواصل مع 
مختلف رشائح املجتمع يف جميع أنحاء اململكة، األمر الذي 

يعزز اإلحساس باالنتماء الوطين ويتفق مع قيم البنك 
ية. عىل وجه االختصار، يهدف برنامج أهيل  وعالمتنا التجار

777 إىل تطوير املهارات املهنية والقيادية للطلبة واخلريجني، 
وإعدادهم لسوق العمل بمهارات ال يمكن اكتسابها من 

خالل رحلتهم األكاديمية.

واجه الربنامج الكثري من التحديات بسبب وباء كوفيد-19، 
ولكننا تمكنا من جعل املشاركني يعملون عن بعد من 

منازهلم.
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البيئة

إننا ندرك رضورة حماية البيئة وكافة مواردها من خالل استثماراتنا املجتمعية.

تعاون البنك عام 2021 مع اجلمعية لرتكيب أنظمة 
الطاقة الشمسية يف محمية املوجب للمحيط احليوي 

ويف اجلمعية األردنية للوقاية من حوادث الطرق.

جمعية أجنحة األمل

مبادرة أطلقتها مؤسسة األمرية عالية إلعادة تدوير 
 .

ً
الورق وتزويد املدارس احلكومية باحتياجاتها مجانا

وواصل البنك دعمه هلذه املبادرة عامي 2020 و2021 كما 
يف السنوات السابقة.

مبادرة “بصمات خرضاء”

إننا منذ عام 2016 ندعم اجلمعية العربية حلماية 
الطبيعة ونساهم يف تلبية االحتياجات البيئية 

واالقتصادية واالجتماعية للمجتمعات املحلية يف 
املناطق املحرومة.

فقد ساهمنا يف زراعة أكرث من 40 دونم باألشجار 
املثمرة، مما ساهم يف احلد من نسبة ثاين أكسيد 
، وتحقيق 

ً
 سنويا

ً
الكربون يف اهلواء بمقدار 35 طنا

 
ً
األمن الغذايئ لألرس املستفيدة اليت تتلقى دخاًل سنويا

يرتاوح بني 4000 و6000 دينار من بيع املحاصيل.

برنامج القافلة اخلرضاء
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االبتكار واإلبداع االجتمايع

بمناسبة اليوم العاملي للرسطان عام 2020، نظم البنك 
حملة توعوية “قد التحدي”، بالتعاون مع املؤسسة 

واشتملت احلملة عىل العديد من األنشطة ملوظفينا 
وعائالتهم بهدف نرش الويع لدى أبناء املجتمع األردين 

بأهمية اتباع نمط حياة صيح وتحفزيهم عىل تبنيه 
للوقاية من األمراض. 

وواصل البنك يف العامني السابقني دعم "برنامج 
رعاية" من خالل تسخري جميع فروع البنك يف كافة 
محافظات اململكة الستقبال الراغبني باالشرتاك يف 

الربنامج واستيفاء الرسوم منهم، مع امكانية التقسيط 
لعمالء البنك.

مؤسسة احلسني للرسطان

قام البنك عام 2020 برعاية ثالث عائالت تعيش يف قرى 
األطفال لتأمني احتياجاتهم وتوفري حياة كريمة هلم، 

وجددنا تعاوننا عام 2021 لكفالة 5 عائالت.

قرى األطفال SOS األردنية

 ملؤسسة احلسني للرسطان 
ً
 غري مبارشا

ً
قدمنا دعما

وصندوق األمان ملستقبل األيتام وبنك املالبس اخلريي 
من خالل صناديق جمع التربعات النقدية املوضوعة يف 

مختلف فروعنا. 

صناديق جمع التربعات 

خالل عام 2021، قمنا بكفالة 100 أرسة عفيفة بالتعاون 
مع التكية لتحقيق األمن الغذايئ، وقمنا برعاية يوم 

يع وجبات اإلفطار خالل شهر رمضان املبارك.  لتوز

تكية أم عيل 

دعم البنك يف العامني املاضيني حملة قرى األطفال 
SOS األردنية اليت تم إطالقها يف عيد األم جلمع 

التربعات. 

ية اربد يف أجواء  وتم تكريم “األمهات البديالت” يف قر
احتفالية وأنشطة ترفيهية.

عيد األم

بمناسبة الذكرى املئوية لتأسيس اململكة األردنية عام 
2021، دعمنا وزارة التنمية االجتماعية يف حملتها من 

خالل تقديم قسائم إىل 1000 أرسة يف جميع أنحاء 
اململكة خالل شهر رمضان املبارك.

تأسيس اململكة األردنية اهلاشمية

واصل البنك يف العامني املاضيني رعاية املسابقة 
يادية املتعلقة  يع الر يز املشار السنوية اليت تهدف إىل تعز
بتطوير الرعاية الصحية من خالل التكنولوجيا، وبالتايل 

يز جودة وكفاءة الربنامج الوطين للصحة اإللكرتونية  تعز
يف األردن.

مسابقة أكاديمية حكيم السنوية

يف سياق برنامجنا الداخيل التطويع، نظم البنك 
حمالت التربع بالدم السنوية عامي 2020 و2021 

بالتعاون مع بنك الدم الوطين لزتويده بوحدات 
لتعويض النقص وتلبية احتياجاته من الدم بعد فرتة 

اإلغالق الوبايئ.

حملة التربع بالدم السنوية

إننا نقدم الدعم لبنك املالبس اخلريي منذ عام 2016 
من خالل التربع بحافلة جمع املالبس.

ية األردنية اهلاشمية اهليئة اخلري

 من الربامج اليت تعزز الثقافة اإليجابية بني 
ً
يرىع البنك عددا

 عىل التطوع ورد اجلميل للمجتمع. 
ً
موظفينا حيث نشجع دائما

 من الربامج اليت تشجع االبتكار والبحث 
ً
ونرىع كذلك عددا

يادة األعمال يف العديد من القطاعات. العلمي ور
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الشكل7: فصول الكتاب

 عمان يف العصور 
القديمة 

الفصل 4الفصل 3الفصل ٢ الفصل 1

عمان يف العصور 
الكالسيكية 

عمان يف العصور 
اإلسالمية

كتالوج يحتوي عىل 409 
مسكوكة تحمل اسم 

مدينة عمان

الفن والثقافة
يز الرتاث احلضاري والثقايف يف األردن وإيصال  نهدف إىل تعز

الفن إىل رشيحة أكرب من خالل دعم الربامج الثقافية والفنية، 
ويف هذا السياق، أنشأ البنك متحف النميات عام 1999.

ُمتحف البنك األهيل األردين للنُّميات
النميات: يه دراسة أو جمع املسكوكات واألوراق النقدية 

يخية تحتوي عىل الكثري من  وامليداليات اليت تشكل وثائق تار
املعلومات حول تطور املجتمعات يف جميع أنحاء العامل. 

 يف اململكة ليعرض 
ً
 وتعليميا

ً
يا  حضار

ً
 منا لتوفري إرثا

ً
وسعيا

يخ النقود وتطورها، أنشأ البنك متحف النميات، وهو األول  تار
من نوعه يف البالد يف بنك تجاري، والذي يحتوي عىل أكرث من 
يخ  . ويعود تار

ً
35,000 قطعة نقدية يزيد عمرها عن 2,500 عاما

أقدم مسكوكة إىل 600 سنة قبل امليالد.

كما يحتوي املتحف عىل مكتبة متخصصة وفيها مجموعة 
من الكتب اليت ألفها أهم العلماء حول العامل. يقع املتحف يف 

مبىن املقر الرئييس للبنك األهيل يف الشميساين وهو مفتوح 
 من األحد إىل اخلميس من الساعة 8:00 

ً
أمام اجلمهور مجانا

 حىت 3:30 مساًء. 
ً
صباحا

بمناسبة مئوية تأسيس اململكة األردنية اهلاشمية، سيتم 
إصدار كتاب موسوم بـ “مسكوكات مدينة عمان يف ُمتحف 

يات” للدكتور حسن الزيود. ويتكون  البنك األهيل األردين للنمُّ
الكتاب من مقدمة وأربعة فصول رئيسية.
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بالتعاون مع مؤسسة نوى تم تنفيذ املبادرات التالية:

قمنا بالتعاون مع "نوى" بدعم وزارة الصحة يف 
حملتها عام 2020 للتعامل مع الظروف االستثنائية 

الناتجة عن وباء كوفيد-19، مما عزز قدرة الوزارة يف 
محاربة تداعيات هذه األزمة.

حملة “معًا ملواجهة كورونا”

وزع البنك عام 2021 البطانيات عىل ما يقارب 700 فرد 
من األرس العفيفة بهدف تخفيف الضغوط االقتصادية 

يف ظل الظروف الصعبة للوباء.

حملة “دفا األهيل”

 مع العائالت املترضرة خالل فرتة الوباء، تم 
ً
تضامنا

يع طرود غذائية للعائالت األشد حاجًة. توز

مبادرة “يوميتهم علينا” 

دعمنا هذه املبادرة للمساهمة يف تحفزي املواطنني عىل 
تلقي مطعوم كورونا من خالل منحهم جوائز مالية 
عند تلقي املطعوم، حيث تم تقديم هذه اجلوائز من 

خالل السحب العشوايئ. 

يون األردين املبادرة الوطنية للتلفز

واصلنا تعاوننا من خالل دعم حملة الرب واإلحسان 
السنوية ومسابقة امللكة علياء للمسؤولية االجتماعية، 

وتم اختيار موضوع عام 2021 "الصحة النفسية 
لألطفال خالل اجلائحة". 

الصندوق االردين اهلاشمي للتنمية 
ية  البرش

عام 2021، قمنا برعاية املؤتمر السادس الذي نظمه 
املجلس ملناقشة شؤون جودة اخلدمة وسالمة املرىض 

بعد كوفيد-19، ويهدف املؤتمر إىل تزويد مقدمي 
الرعاية الصحية يف األردن باملعرفة واملهارات الالزمة 

لتحسني أدائهم.

مجلس اعتماد املؤسسات الصحية

جهودنا خالل الوباء
يؤمن البنك برضورة دعم اجلهود الوطنية ملواجهة التحديات 

املجتمعية اليت تؤثر عىل قطاعات واسعة من املجتمع، 

فشاركنا خالل فرتة الوباء يف مبادرات مختلفة للتغلب عىل 
الظروف غري املتوقعة اليت يواجهها العامل . 

57تقرير االستدامة 2021-2020

]12-102[



ممارسات الرشاء املستدامة
إننا ملزتمون بضمان قيام املوردين واملقاولني بأنشطتهم عىل 

أساس املبادئ األخالقية والبيئية، وملزتمون كذلك بدعم 
النمو االقتصادي يف األردن من خالل االستثمار مع املوردين 

املحليني، ويتجىل ذلك يف سياسة املشرتيات اليت تعطي 
األولوية للموردين املحليني.

بعد نجاح استخدام منصة الفوترة الرقمية يف العامني 
املاضيني، تهدف دائرة املشرتيات يف البنك إىل أتمتة عمليات 

وإجراءات الفوترة بالكامل من خالل هذه املنصة.

0
٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٥٠

١٠٠

٢٠٠

١٥٠

٢٥٠

٣٠٠

٢١٦

٢٩٧

١٥٠
١٧٥ ١٦٠

١٣٠

٢٠٠

٤٣

عدد ا�وردينعدد ا�وردين ا�حليني

 عدد موردي البنك األهيل وا�وردين ا�حليني

تم إجراء 125 فاتورة باستخدام منصة 
Invoice Q الفوترة الرقمية

رغم انخفاض عدد موردينا عام 2020 بشكل كبري مقارنة بعام 
2019؛ بنسبة 49% بسبب وباء كوفيد-19 واستجابات اململكة، إال 

أننا حافظنا عىل الزتامنا بالنمو االقتصادي يف األردن وإعطاء 
األولوية للموردين املحليني حيث بلغت نسبة املوردين املحليني 

 إىل انخفاض نسبة إجمايل 
ً
87%. وقد أدى الوباء أيضا

مشرتياتنا 36%، ومع ذلك كان االنخفاض يف نسبة اإلنفاق 
عىل املوردين املحليني طفيف وبنسبة %6. 

عام 2021، قلت القوانني واللوائح املفروضة استجابًة للوباء 
فارتفعت نسبة موردينا 17% مقارنة بعام 2020 حيث أصبح %91 

يادة إجمايل إنفاقنا عىل املشرتيات  منهم محليني، وقمنا بز
من املوردين املحليني حيث بلغت 22 مليون دينار أردين. 

املناسبات االجتماعية
يف سياق الزتامنا بالتنمية املجتمعية، قام البنك عامي 2020 و2021، بالتعاون مع قسم التسويق لدينا، برعاية العديد من 

يع مالبس عيد  املناسبات االجتماعية بما يف ذلك بطوالت املدارس واملؤتمرات والربامج اإلذاعية وغريها. وقمنا كذلك بتوز
، وذلك بالتعاون مع اهليئة اخلريية األردنية 

ً
األضىح وعيد امليالد واهلدايا واأللعاب واحللويات عىل أطفال األرس األقل حظا

اهلاشمية يف عام 2021.
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من أجل تقليل 
األثر البييئ السليب

تعد حماية البيئة إحدى ركائز االستدامة لدينا وإننا 
ية بمسؤولية  ملزتمون بإجراء عملياتنا وأنشطتنا التجار

وكذلك احلد من تأثرينا عىل البيئة. 
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املجال التشغييل:
إدارة استهالك املوارد وترشيد استخدامها 

يف عملياتنا.

املنتجات واخلدمات املالية وغري املالية:
مراعاة التأثريات البيئية من: خالل تقديم 

منتجات وخدمات صديقة للبيئة. 

املوارد الطبيعية: 
تنفيذ املساهمات العامة لتحسني 

كفاءة الطاقة.

املجال البرشي:
 رفع ويع املوظفني بأهمية احلفاظ عىل البيئة 

وتشجيع مساهماتهم ومشاركتهم.

احلماية البيئية
ندرك يف البنك األهيل قيمة االستدامة البيئية ولذلك نسىع 

جاهدين لتقديم عملياتنا وخدماتنا املختلفة بأقل تأثري بييئ 
ممكن.

 ولطاملا أكدنا عىل أهمية حماية البيئة من خالل تفانينا يف 
إدارة استهالك مواردنا كأحد رواد التمويل يف اململكة.

وتركز اسرتاتيجيتنا البيئية املبينة أدناه عىل أربع ركائز:
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حل البنك األهيل يف املرتبة 48 ضمن قائمة Fortune للرشكات العاملية 
 ،)Fortune’s Change the World List( األكرث تأثريًا للتغيري العاملي

ويعد البنك األهيل أول مؤسسة عربية تنضم هلذه القائمة. 

رقمنة خدماتنا وعملياتنا
نقدم مجموعة من املنتجات واخلدمات املالية لعمالئنا األفراد، 

والرشكات الصغرى واملتوسطة، والرشكات الكربى، وقد 
 من خالل االبتكار ورقمنة 

ً
اعتمدنا منهجية مستدامة بيئيا

خدماتنا وعملياتنا.

يف عامي 2020 و2021، قمنا بإجراء تغيريات جديدة حيث عملنا 
عىل رقمنة عدد كبري من خدماتنا لتصبح يف متناول عمالئنا، 

مما ضمن تلقي اخلدمات املالية دون انقطاع خالل جائحة 
وباء كوفيد-19.

وكذلك أطلقنا منصة “أنا مني”، ويه خدمة تحتضنها رشكة 
األهيل للتكنولوجيا املالية، تم تطويرها بأيٍد أردنية بالرشاكة 

مع رشكيت مايكروسوفت )Microsoft( وأوراكل )Oracle(؛ 
وهذه اخلدمة تساعد يف التعرف والتحقق من هوية عمالئنا 

بشكل إلكرتوين من خالل تقنيات الذكاء االصطنايع 
 Reality وتقنيات تحسني الواقع Artificial Intelligence

.Blockchain وتقنيات بلوكتشني Enhancement

تسمح خدمة “أنا مني” لعمالئنا املستقبليني بفتح حساباتهم 
يارة الفرع، األمر الذي  البنكية بشكل إلكرتوين دون احلاجة لز

ساعد األردنيني غري املقيمني باالنضمام إىل البنك وخاصًة يف 
فرتة الوباء. 

واصلنا كذلك أتمتة أكرث من 32 عملية يف البنك من خالل 
UiPath Automation وMS Power Platform، ما حد 

بشكل كبري من التدخل البرشي واألعمال الورقية.

 InvoiceQ دعمت رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية رشكة
الناشئة يف مجال التكنولوجيا املالية عام 2020، وقامت الرشكة 

بمساعدة البنك يف رقمنة عمليات الفوترة باستخدام 
منصة الفواتري اإللكرتونية لديهم، األمر الذي ساعد يف إلغاء 
استخدام الفواتري الورقية والتسليم اليدوي للمستندات من 

موردينا وبالتايل تقليل البصمة الكربونية. 

 أتمتة تأجيل القروض للسماح للعمالء املؤهلني 
ً
تم أيضا

بتأجيل قروضهم بسهولة من خالل موقعنا اإللكرتوين، وتم 
 .

ً
كذلك أتمتة األعمال اليت كانت تستكمل ورقيا

إننا نهدف إىل مواصلة رقمنة البنك ومواكبة وترية التطور 
الرسيع يف القطاع املايل باستخدام التقنيات املتقدمة 

واالقرتاب من بيئة خالية من الورق.
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القرض صديق البيئة
يف ضوء الزتامنا بتقديم مجموعة من املنتجات واخلدمات 

الصديقة للبيئة، أطلقنا خدمة تعد األوىل من نوعها يف 
األردن؛ القرض صديق البيئة، لرشاء منتجات صديقة للبيئة 

بفائدة 0%، بالتعاون مع العديد من مقدمي املنتجات 
الصديقة للبيئة، ما يساعد العمالء عىل توفري املصاريف واحلد 

من األثر البييئ.

 استهالكه للطاقة، وقد ّنفذ بعض 
ً
يدرك البنك األهيل دائما

التغيريات مثل “البيئة االفرتاضية” ، حيُث تم تركيب وحدات 
انارة موفرة للطاقة يف جميع فروعه ومكاتبه، وإعداد مؤقتات 

ألنظمة التدفئة والتربيد، وضبط منظمات احلرارة، واستبدال 
املراجل بمكيفات هواء حديثة، واستخدام السيارات اهلجينة.

ومنذ عام 2018، أطلق البنك األهيل محطة طاقة شمسية 
بقدرة توليد إجمالية تبلغ 2.52 ميجاواط، تغذي إدارات البنك 

وفروعه. 

إضافة إىل ذلك، تم تنفيذ مرشوع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية يف فرع إربد الرئييس بقدرة 33 كيلو واط، 

ويغطي 65% من استهالك الطاقة، ويف ذات السياق، تم 
تقييم تصميم جميع الفروع اجلديدة وإجراء تحسينات عىل 

 لنموذج الطاقة املتكاملة. وسنواصل 
ً
النحو املطلوب وفقا

.
ً
إجراء التقييمات والتحسينات يف السنوات القادمة أيضا

انخفض استهالكنا للطاقة غري املتجددة 
بنسبة 11٪ عام 2021 مقارنة بعام 2019

 كفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة

٣٦,٥٥٠

٣٣,٤٧٥

٢٥,٠٦٢

٣١,٦٧٧

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

استهالك الطاقة غري اتجددة (لرت) - الوقود والديزل

٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠
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)LEED( يادة يف تصميمات الطاقة والبيئة نظام الر
 LEED( إن سيع البنك للحصول عىل شهادة ليد الذهبية

Gold Certification( يعكس إيمان البنك األهيل بأهمية 
اتسام مقره الرئييس اجلديد بالكفاءة يف استخدام املوارد 

مع احلد من التأثري البييئ أثناء التشييد واالستخدام. فقد 
تم تصميم مقرنا الرئييس اجلديد باستخدام أنظمة حديثة 

وصديقة للبيئة تساهم يف ترشيد استهالك املياه والطاقة 
وتقلل من انبعاث الغازات الدفيئة مقارنة باملباين اليت تفتقر 

للمزيد من املعلومات حول املباين اخلرضاء وابتكارات 
يارة الرابط:  االستدامة، بإمكانكم ز

شارك البنك األهيل بفاعلية يف املناقشات مع هذه املؤسسات لصياغة 
اسرتاتيجيات التصميم والبناء 

Mixity رشكة
يقع مقرها الرئييس يف اململكة 
املتحدة وتتوىل مهام التصميم

مجموعة عزت مريج
تتوىل االمتثال لنظام 
يادة يف تصميمات  الر

الطاقة والبيئة LEED من 
عمان

Engicon إنجيكون
تتوىل مهام اهلندسة والتصميم 

اإلنشايئ والكهروميكانييك

لنظام ليد )LEED(. مما يساهم يف احلصول عىل مبىن صيح 
وعايل األداء وذو بصمة كربونية محدودة باإلضافة إىل ضمان 

توفري تكاليف التشغيل أثناء االستخدام. 

إن هذا املقر اجلديد يعزز مكانتنا املرموقة ويعكس مدى 
إهتمامنا بالبيئة، فقد تم تصميمه بأسلوب يضمن تشغيله 
ية  بطريقة اقتصادية، وتسهل عمليات الصيانة عىل استمرار

تشغيل املبىن عىل النحو األمثل للعقود القادمة. 

 املقر الرئييس اجلديد املستدام واألخرض
للبنك األهيل

https://ahli.com/ar/greeninnovation
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ترويج املركبات 
الصديقة للبيئة

سهولة الوصول

جودة املواد الديمومة
املستعملة

استخدام املواد القابلة 
إلعادة التدوير

استخدام املوارد التكلفة
املتوفرة يف األسواق 

املحلية

جودة البيئة يف 
األماكن املغلقة

اإلضاءة 
الطبيعية

قابلية الصيانة

كفاءة استخدام جودة البناء
الطاقة واملياه

يادة نسبة املساحات  ز
اخلرضاء واحلد من 

 املساحات
 املعبدة

 الشكل8: العوامل املبتكرة والنموذجية اليت يتم مراعاتها أثناء التصميم

ينا  يطمح البنك األهيل باحلصول عىل شهادة ليد الذهبية الرسمية ملبناه املصمم بشكل مستدام من خالل التعرف مع مستشار
عىل العديد من املعايري املبتكرة والنموذجية اليت يجب مراعاتها يف التصميم
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املـالحـق 

امللحق أ: األداء البييئ واالجتمايع واحلوكمة •

ير  • امللحق ب: فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير وحدوده • امللحق ج: نطاق التقر



امللحق أ: األداء البييئ واالجتمايع واحلوكمة

2018201920202021األداء املايل )بالدينار األردين(

109,790,122118,077,369111,562,255111,257,490اإليرادات

192,937,500200,655,000200,655,000200,655,000رأس املال املكتتب به واملدفوع

2,783,487,9142,766,697,3532,845,997,0412,953,416,753مجموع املوجودات

301,312,334311,683,694322,329,962327,719,498مجموع حقوق امللكية ملساهمي البنك

23,154,45222,358,84522,112,20521,921,378املصاريف األخرى

41,234,74940,257,25537,431,42435,929,881نفقات املوظفني

11,933,47513,966,7557,062,37412,936,342رضيبة الدخل

14.7315.6615.5315.92نسبة كفاية رأس املال )%(

7.008.553.314.38نسبة العائد عىل حقوق امللكية )%(

1,520,516,8721,463,693,5621,469,506,9331,464,675,116إجمايل التسهيالت االئتمانية املبارشة

1,424,510,1891,369,737,5831,369,633,8321,357,684,639التسهيالت االئتمانية املبارشة- بالصايف

2,009,930,0982,014,166,6662,048,212,3522,165,537,085 إجمايل الودائع

75.6572.6771.7567.64نسبة القروض إىل الودائع)%( 

21,277,28023,722,77010,439,70614,230,432صايف الربح بعد الرضائب

2018201920202021األداء االجتمايع

إجمايل القوى العاملة

1,2161,1861,1441,084 إجمايل عدد املوظفني

بحسب عقود التوظيف

1,2141,1841,1421,077دائمة

2227مؤقتة

بحسب نوع التوظيف

1,2161,1861,1441,084دوام كامل

0000دوام جزيئ

األداء االجتمايع
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2018201920202021األداء االجتمايع

بحسب اجلنس

478467439412إناث

738719705672ذكور

بحسب العمر

387380331291أقل من 30

787762769757بني 30 و 50

+5042444436

التوطني

1,2131,1831,1411,080عدد املوظفني األردنيني

3334عدد املوظفني غري األردنيني

 إجمايل القوى العاملة حسب الفئة

15161615اإلدارة العليا

197209216198اإلدارة الوسطى

1,004961912871املوظفني غري اإلداريني

التعيينات اجلديدة

18212556105إجمايل عدد التعيينات اجلديدة

بحسب اجلنس

68551437إناث

114704268ذكور

بحسب العمر

131974382أقل من 30

50281122بني 30 و 50

+501021

دوران املوظفني

1402110480215.5 معّدل دوران املوظفني)%(

17313594168إجمايل دوران املوظفني

بحسب اجلنس

62613964إناث

1117455104ذكور
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2018201920202021األداء االجتمايع

بحسب العمر

47583159أقل من 30

107705495بني 30 و 50

+50197914

إجازة رعاية األطفال

عدد املوظفني املستحقني إلجازة رعاية األطفال

478467439412إناث

738719705672ذكور

عدد املوظفني احلاصلني عىل إجازة رعاية األطفال

39262332إناث

47303428ذكور

العائدين من إجازة رعاية األطفال

31242327إناث

47303428ذكور

العائدين من إجازة رعاية األطفال واستمروا بالعمل لدى البنك مدة 12 شهرًا بعد ذلك

33262131إناث

45302927ذكور

 توظيف اإلناث

478467439412إجمايل عدد املوظفات

52545853عدد املوظفات يف اإلدارة الوسطى

1221عدد املوظفات يف اإلدارة العليا

القوى العاملة

1,2161,1861,1441,084 إجمايل عدد املوظفني

املوظفني الشباب

387380331291أقل من 30

املوظفون ذوي اإلعاقة

2333عدد املوظفني ذوي اإلعاقة

00160.250.0260.028نسبة املوظفني ذوي اإلعاقة

تقرير االستدامة 2021-2020 68

]1-405[ ,]3-401[ ,]8-102[



2018201920202021األداء االجتمايع

نسبة األفراد يف قيادة املنظمة

بحسب العمر

0000أقل من 30

0.740.840.870.92بني 30 و 50

+500.490.510.520.46

بحسب اجلنس

0.080.170.170.09إناث

1.151.181.221.29ذكور

بحسب اجلنسية

1.151.261.311.29 األردنيني

0.080.080.090.09 غري األردنيني

نسبة املوظفني بحسب الفئات التالية

بحسب العمر

أقل من 30

0000اإلدارة العليا

0.990.840.520.37اإلدارة الوسطى

30.8431.228.4126.48املوظفني

بني 30 و 50

0.740.840.870.92اإلدارة العليا

14.1415.617.0516.7اإلدارة الوسطى

49.8447.8149.3052.21املوظفني

+50

0.490.510.520.46اإلدارة العليا

1.071.181.311.2اإلدارة الوسطى

1.892.022.011.66املوظفني

بحسب اجلنس

إناث

0.080.170.170.09اإلدارة العليا

4.284.555.074.89اإلدارة الوسطى

34.9534.6533.1333.03املوظفني
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2018201920202021األداء اإلجتمايع

ذكور

1.151.181.221.29اإلدارة العليا

11.9213.0713.8113.38اإلدارة الوسطى

47.6246.3746.5947.32املوظفني

بحسب اجلنسية

 األردنيني

1.151.261.311.29اإلدارة العليا

16.1217.5418.7918.17اإلدارة الوسطى

82.4880.9479.6380.17املوظفني

 غري األردنيني

0.080.080.090.09اإلدارة العليا

0.080.080.090.09اإلدارة الوسطى

0.080.080.090.18املوظفني

نسبة الراتب األسايس واألجور بني النساء والرجال

0.070.100.100.03اإلدارة العليا

0.280.270.30.3اإلدارة الوسطى

0.640.670.650.62املوظفني

التدريب

7.59.53.93.6متوسط ساعات التدريب لكل موظف

بحسب اجلنس

78.33.63.6إناث

810.54.13.7ذكور

حسب فئة الوظيفة

913.53.53.2اإلدارة العليا

7.510.74.23.1اإلدارة الوسطى

7.37.43.74.4املوظفني
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2018201920202021األداء اإلجتمايع

الصحة والسالمة

3377نسبة القوى العاملة اليت تمثل جلنة الصحة والسالمة

املشرتيات

216297150175عدد املوردين

43200130160عدد املوردين املحليني

9251628إجمايل املشرتيات )مليون دينار أردين(

1201222إجمايل املشرتيات من املوردين املحليني )مليون دينار أردين(

12807580نسبة اإلنفاق عىل املوردين املحليني

برنامج التطوع الداخيل

4201,368268349ساعات التطوع

175432173163عدد املتطوعني

18251221عدد الفعاليات

األداء البييئ
2018201920202021استهالك الطاقة

2,495,1142,129,0462,053,5222,142,319استهالك الكهرباء )كيلو واط بالساعة(

8,982.417,664.577,392.6797,712.35استهالك الكهرباء )جيجا جول(

36,55033,47525,06231,677استهالك الطاقة غري املتجددة )لرت( )ديزل ووقود(

1,329.641,217.78859.061,078.06استهالك الطاقة غري املتجددة )جيجا جول( )ديزل ووقود(

10,79422,12836,50036,264إجمايل استهالك احلرارة ) لرت(

 انبعاثات الغازات الدفيئة املبارشة )النطاق 1(
)مكائف ثاين أكسيد الكربون(

97.80881.90180.4983.97

انبعاثات الغازات الدفيئة املبارشة )النطاق 2(
)مكائف ثاين أكسيد الكربون(

1,684.6061,441.7691,390.6241,450.757

2,051.901,795.141,7961,976كثافة الطاقة*

84,18880,41157,67261,629استهالك الورق )كيلو غرام(

استهالك الطاقة / إجمايل عدد املوظفني *
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ير امللحق ب: فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقار

 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو اإلجابات

املبارشة
 أسباب عدم

اإلفصاح

املعيار 101: أساسيات 2016

اإلفصاحات العامة

املعيار 102: اإلفصاحات العامة 2016

امللف املؤسيس

البنك األهيل األردين102-1: اسم املؤسسة

8, 37, 10261-2: األنشطة والعالمات التجارية واملنتجات واخلدمات

عمان، األردن102-3: موقع املقر الرئييس

10210-4: موقع العمليات

10210-5: امللكية والشكل القانوين

10210-6: األسواق اليت يعمل بها البنك

10, 22, 10223-7: حجم املؤسسة

66, 67, 68, 69, 70 102-8: معلومات عن املوظفني والعاملني اآلخرين

10258-9: سلسلة التوريد

ال توجد تغيريات كبرية 102-10: تغيريات كبرية يف املؤسسة وسلسلة التوريد اخلاصة بها

29, 30, 31, 32 102-11: املبدأ أو النهج االحرتازي

51, 52, 54, 55, 10257-12: املبادرات اخلارجية

 اتحاد املصارف العربية، جمعية102-13:عضوية الروابط
 البنوك يف األردن، منتدى

 االسرتاتيجيات األردين، هيئة
 األوراق املالية، مركز ايداع

 األوراق املالية، بورصة عمان،
 نقابة أصحاب رشكات اخلدمات

 املالية، جمعية املتداولني
 باألسواق املالية، اجلمعية

 الوطنية حلماية املستثمر، غرفة
 التجارة الدولية ورشكة املبادرة

لدعم الرواد

ير )GRI(، اخليار   ملعايري املبادرة العاملية إلعداد التقار
ً
ير وفقا لقد تم إعداد هذا التقر

ير. بالنسبة خلدمة  الرئييس، ويقدم اجلدول أدناه مرجعية ملحتويات املبادرة يف هذا التقر
اإلفصاح عن األهمية النسبية )Materiality Disclosures service(، تشري خدمات 
ير GRI إىل أن فهرس محتوى معايري املبادرة العاملية إلعداد  املبادرة العاملية إلعداد التقار

ير GRI معروض بوضوح وأن مراجع اإلفصاحات 102-40 إىل 102-49 تتماىش  التقار
ير. تم تنفيذ اخلدمة عىل النسخة اإلنجلزيية  مع األقسام املناسبة يف محتوى التقر

ير. من التقر
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 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو اإلجابات

املبارشة
 أسباب عدم

اإلفصاح

املعيار 101: أساسيات 2016

اإلفصاحات العامة

املعيار 102: اإلفصاحات العامة 2016

االسرتاتيجّية

2, 3 102-14: بيان من كبار صانيع القرار

األخالقيات والزناهة

1029-16: القيم واملبادئ واملعايري وقواعد السلوك

احلوكمة

10226-18: هيكل احلوكمة

 102-21: استشارة أصحاب املصلحة بشأن املوضوعات االقتصادية
 والبيئية واالجتماعية

13 ,12

26 102-22: تكوين أعىل هيئة حوكمة وجلانها

10228-25: تضارب املصاحل

 102-26: دور أعىل هيئة حوكمة يف تحديد الغرض والقيم
 واالسرتاتيجية

27 ,26

إرشاك أصحاب املصلحة

12, 13 102-40: قائمة مجموعات أصحاب املصلحة

10241-41: اتفاقيات املفاوضة اجلماعية

10212-42: تحديد واختيار أصحاب املصلحة

12, 10214-43: النهج املتبع تجاه إرشاك أصحاب املصلحة

12, 10213-44: املوضوعات واملخاوف الرئيسية املثارة
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 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو اإلجابات

املبارشة
 أسباب عدم

اإلفصاح

املعيار 101: أساسيات 2016

اإلفصاحات العامة

ير ممارسة تقديم التقار

36, 10266-45: الكيانات املدرجة يف البيانات املالية املوحدة

10279-46: تعريف محتوى التقرير ونطاق املوضوعات

10215-47: قائمة املوضوعات اجلوهرية

36 ، 49 ، لقد تم إعادة 102-48: إعادة صياغة املعلومات
صياغة بيانات محددة من 
أداء املوارد البرشية )لعامي 
2018 و2019( يف هذا التقرير 

بناًء عىل إعادة حساب هذه 
. للحصول عىل 

ً
األرقام داخليا

أحدث قيم بياناتنا لعامي 2018 
و2019، يرىج الرجوع إىل هذا 

التقرير.

ال يوجد تغيريات كبرية102-49: التغيريات يف إعداد التقارير

1 يناير 2020 - 31 ديسمرب 1022021-50: فرتة إعداد التقارير

2019 102-51: تاريخ أحدث تقرير

سنوية102-52: دورة إعادة التقرير

1025-53: جهة االتصال لألسئلة املتعلقة بالتقرير

 ملعايري املبادرة العاملية إلعداد
ً
 102-54: مطالبات التقارير وفقا

 التقارير
4 

72, 73, 74, 75, 76, 10277-55: فهرس محتويات املبادرة العاملية إلعداد التقارير

 مل يتم التأكيد عىل هذا التقرير102-56: التأكيد اخلاريج
خارجًيا

املوضوعات اجلوهرية

املعيار 200 سلسلة املعايري االقتصادية

األداء االقتصادي

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

36 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

36 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

36 103-3: تقييم منهج اإلدارة

36, 20166-1: القيمة االقتصادية املبارشة املنتجة وتوزيعهااملعيار 201: األداء االقتصادي 2016
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 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو
اإلجابات املبارشة

أسباب عدم اإلفصاح

التأثري االقتصادي املبارش

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

37, 38, 39, 10361-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

37, 38, 39, 61 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

37, 38, 39, 61 103-3: تقييم منهج اإلدارة

 املعيار 203: التأثري االقتصادي املبارش
2016

37, 38, 39, 20361-1: استثمارات وخدمات البنية التحتية املقدمة

37, 38, 39, 20361-2: التأثري االقتصادي الكبري غري املبارش

مكافحة الفساد

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

10334-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

34 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

34 103-3: تقييم منهج اإلدارة

املعيار 205: مكافحة الفساد 2016

 205-1: العمليات اليت خضعت للتقييم عىل أساس املخاطر
املتعلقة بالفساد

34

 205-2: التواصل والتأهيل حول سياسات وإجراءات مكافحة
 الفساد

34

20534-3: حوادث الفساد املؤكدة واإلجراءات املتخذة

السلوك املناهض للمنافسة

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

35 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

35 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

35 103-3: تقييم منهج اإلدارة

 املعيار 206: السلوك املناهض
للمنافسة 2016

 206-1: اإلجراءات القانونية للسلوك املناهض للمنافسة
وممارسات االحتكار

35

75تقرير االستدامة 2021-2020

]55-102[



 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو
اإلجابات املبارشة

أسباب عدم اإلفصاح

املعيار 300 سلسلة املعايري البيئية

الطاقة

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

60, 61, 62, 63, 64 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

60, 61, 62, 63, 64 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

60, 61, 62, 63, 64 103-3: تقييم منهج اإلدارة

املعيار 302: الطاقة 2016

62, 30271-1: استهالك الطاقة داخل املؤسسة

30271-3: كثافة الطاقة

62, 30271-4: احلد من استهالك الطاقة

60, 61, 62, 63, 64, 30271-5: تخفيض متطلبات الطاقة من املنتجات واخلدمات

سلسلة املعايري االجتماعية 400

التوظيف

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

41 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

41 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

41 103-3: تقييم منهج اإلدارة

املعيار 401: الوظائف 2016
41, 42, 67 401-1: تعيني املوظفني اجلدد ومعدل ترك العمل

42, 43, 40168-3: إجازة رعاية األطفال

العالقة بني العمال واإلدارة

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

32 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

32 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

32 103-3: تقييم منهج اإلدارة

 املعيار 402: العالقة بني العمال
واإلدارة 2016

 402-1: احلد األدىن لفرتات اإلشعار فيما يتعلق بالتغيريات
التشغيلية

32
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 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو
اإلجابات املبارشة

أسباب عدم اإلفصاح

التدريب والتعليم

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

45, 46 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

45, 46 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

45, 46 103-3: تقييم منهج اإلدارة

املعيار 404 - التدريب والتعليم 2016

45, 40470-1: متوسط ساعات التدريب يف السنة لكل موظف

 404-2: برامج تحسني مهارات املوظفني وبرامج املساعدة عىل
االنتقال

45,46

 404-3: النسبة املئوية للموظفني الذين يتلقون مراجعات
 منتظمة عن األداء والتطوير الوظيفي

46

التنوع وتكافؤ الفرص

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

45 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

45 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

45 103-3: تقييم منهج اإلدارة

 املعيار 405: التنوع وتكافؤ الفرص
2016

26, 45, 68, 69, 40570-1: تنوع هيئات احلوكمة واملوظفني

40570-2: نسبة الراتب األسايس واألجور بني النساء والرجال

عدم التميزي

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

44 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

44 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

44 103-3: تقييم منهج اإلدارة

40644-1: حوادث التميزي واإلجراءات التصحيحية املتخذةاملعيار 406: عدم التميزي 2016
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 معيار املبادرة العاملية إلعداد
ير اإلفصاحالتقار

 رقم )أرقام( الصفحة
 )الصفحات( و/أو
اإلجابات املبارشة

أسباب عدم اإلفصاح

ممارسات األمان

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

50 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

50 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

50 103-3: تقييم منهج اإلدارة

 410-1: أفراد األمن املدربون عىل سياسات أو إجراءات حقوقاملعيار 410: املمارسات األمنية
اإلنسان

50

خصوصية العمالء

املعيار 103: نهج اإلدارة 2016

49 103-1: رشح املوضوع اجلوهري وحدوده

49 103-2: نهج اإلدارة ومكوناته

49 103-3: تقييم منهج اإلدارة

 418-1: شكاوى جوهرية تتعلق بانتهاك خصوصية العميلاملعيار 418: خصوصية العمالء 2016
وفقدان بيانات العميل

49
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ير وحدوده امللحق ج: نطاق التقر
ير ونطاق جوانبه حاول البنك األهيل استكمال هذا التقرير قدر اإلمكان. يغطي هذا التقرير إدارات البنك الرئيسية، ويشمل اكتمال التقر

األنشطة يف فروعه يف األردن وفلسطني وقربص، عند االقتضاء.

 مع األهمية النسبية
ً
يعتقد البنك األهيل أن هذا التقرير يغطي أهم األمور املتعلقة بالبنك وأصحاب املصلحة فيه. تماشيا

مبادئ معايري املبادرة العاملية إلعداد التقارير، يتألف التقييم اجلوهري للبنك األهيل من أربع خطوات:1( 
 ملدى تأثريها عىل البنك وأصحاب 

ً
تحديد املوضوعات ذات الصلة 2( إعطاء األولوية للموضوعات وفقا

املصلحة 3( التحقق من صحة املوضوعات ذات األولوية من خالل املراجعات والتقييمات 4( مراجعة 
مصفوفة األمور اجلوهرية عىل أساس سنوي.

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

قام البنك األهيل بدراسة االتجاهات اإلقليمية لالستدامة اليت تؤثر عىل أنشطته.سياق االستدامة

ير يشمل هذا التقرير العامني 2020 و2021.دورة إعداد التقار

يسىع هذا التقرير إىل إظهار الشفافية وتقديم أدائنا يف املوضوعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التوازن
بطريقة متوازنة.

يتم إجراء مقارنات خالل التقرير مقارنًة بعامي 2018 و2019.قابلية املقارنة

جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير دقيقة وتمثل أفضل بيانات متوفرة للبنك األهيل وأصحاب الدقة
املصلحة لديه قدر اإلمكان.

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

مل يخضع التقرير لتدقيق أو تأكيد من جهة خارجية.التأكيد
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