


تمكين
الغـــــد





تـقـرير االستدامــة
النسخة الخامسة 2021

اإلدارة العامة

عمان - منطقة الشميساني - شارع األمير شاكر بن زيد - بناية رقم 37

ص.ب )7693( عّمان 11118 - المملكة األردنية الهاشمية

هاتف اإلدارة العامة: )5005555( 6 962+ 

فاكسميلي: )5678121 - 5691675( 6 962+

هاتف مركز الخدمة الهاتفية )إسكان 7/24( والبنك الناطق:

080022111 أو )5200400( 6 962+

HBHOJOAXXXX :سويفت

info@hbtf.com.jo

www.hbtf.com



4

ملحق أ: نطاق التقرير وحدوده
ملحق ب: خريطة أصحاب المصلحة

 ملحق ج: مؤشر محتويات المبادرة
العالمية العداد التقارير

خدمة العمالء

01
21

خدمات مصرفية
مسؤولة

02
29

المسؤولية
المجتمعية

04

51

الحوكمة واالمتثال
وادارة المخاطر

05

57

موظفينا

03
41

06 المالحق

66
67
69

06
08
09
11
12

قائمة المحتويات:
حول هذا التقرير

رسالة الرئيس التنفيذي

تركيبة مساهمي بنك ا�سكان لعام 2021

تفرعنا

ا�داء المالي للمجموعة

أبرز معالم ا�داء وا�نجاز

ملتزمون باالستدامة

05

13



5

حول هذا التقرير

يغطــي هــذا التقريــر أنشــطة االســتدامة األساســية لبنك اإلســكان في المملكــة األردنية الهاشــمية 
خــال الفتــرة الممتــدة مــن 1 كانــون الثانــي إلــى 31 كانــون األول 2021، وفــي بعــض الحــاالت يقــدم 
التقرير معلومات حول عملياتنا على مستوى مجموعة بنك اإلسكان، ويأتي إصدار هذا التقرير إيمانًا 

منــا بــأن تحقيق هدفنا المتمثل بالنمو ال يأتي إال بمســاعدة األفراد والشــركات علــى االزدهار والنمو.

ويمثــل هــذا التقريــر خامــس تقريــر عــن بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، وقــد تــم إعــداد 
هذا التقرير وفقًا للمستوى األساسي للمبادئ التوجيهية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير 
)Global Reporting Initiative )GRI، والتــي أكــدت صحة مواقع افصاحات األهمية النســبية 

 .)GRI 102-40-102-49(

ــادرة  ــات المب ــرس محتوي ــق ج لفه ــى الملح ــاع عل ــى االط ــل، يرج ــن التفاصي ــد م وللمزي
العالميــة إلعــداد التقاريــر.

ــات  ــن المعلوم ــول أي م ــا واألداء وح ــتدامة لدين ــج االس ــول نه ــم ح ــم وماحظاتك ــب بآرائك نرح
الموجــودة ضمــن هــذا التقريــر عبــر البريــد اإللكترونــي: 

Sustainability@hbtf.com.jo
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رسالة الرئيس التنفيذي
أصحاب المصلحة المحترمون، 

االستدامة  تقرير  لحضراتكم  أقدم  أن  يسعدني 

الخامس لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل، والذي يعكس 

نهجنا  تطوير  تجاه  نظهره  الذي  والعزم  االلتزام  مدى 

سعينا  ويؤكد  المجتمعية،  ومسؤوليتنا  المستدام 

وألصحاب  وموظفينا  لعمائنا  األجل  طويلة  قيم  لبناء 

المصلحة اآلخرين، ونرى أن مستوى الوعي تجاه قضايا 

وقت  أي  من  أهمية  أكثر  وأصبح  ازدياد،  في  االستدامة 

والعماء.  األعمال  منظور  من  مضى 

فهم  يسهل  بحيث  واضح  أعمال  لنموذج  تبنينا  ومع 

نسير  إننا  القول  يمكنني  بسرعة،  أعمالنا  وتنفيذ 

يتعلق  فيما  للغاية  طموحون  كمؤسسة  وإننا  االستراتيجية،  أهدافنا  لتحقيق  الصحيح  الطريق  على 

أكثر  وبيئة  عداًل  أكثر  ومجتمع  مزدهر  اقتصاد  تحقيق  في  المساهمة  في  هدفنا  ويتمثل  باالستدامة، 

لدينا.  المصلحة  أصحاب  لكل  صحة 

أهدافنا  توجيه  نحو  نعمل  فإننا  معًا،  يسيران  االجتماعي  والتقدم  االقتصادي  التقدم  بأن  منا  وإيمانًا 

المصلحة  وألصحاب  لنا  مستدامة  األجل  طويلة  قيمة  لتقديم  وإجراءاتنا  وسلوكياتنا  واستراتيجياتنا 

من  متزايدة  مجموعة  ونواجه  التطور  وسريعة  معقدة  أعمال  بيئة  ظل  في  نعمل  أننا  وندرك  لدينا، 

في  نهجنا  ذلك  في  بما  األوجه،  متعددة  لخطة  بتبنينا  نفخر  لكن  والمعايير،  والتصنيفات  القواعد 

التنوع والمساواة والشمول في مؤسستنا، وتفاعاتنا مع موردينا، والمنتجات والخدمات التي نقدمها 

المجتمعي. تأثيرنا  زيادة  أجل  من  والمؤسسات  الجهات  من  العديد  مع  شراكتنا  وتعزيز  لعمائنا، 

المصرفي  العمل  تواجه  التي  المتعددة  التحديات  لمواجهة  جيد  وضع  في  اإلسكان  بنك  أن  وأعتقد 

بشكل عام، من خال تسجيل نسب نمو جيدة في العديد من المؤشرات الهامة التي كانت األفضل 

المصرفي. القطاع  ضمن 
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ولتعزيز االنتقال نحو طرق مستدامة لممارسة األعمال ضمن حلول تكنولوجية مبتكرة، سيستمر البنك 

في تقديم أحدث التطبيقات اإللكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا، إلى 

جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا 

وتحسين  وتسهيل  الريادية  البنك  مكانة  على  يحافظ  أن  شأنه  من  والذي  المجال،  هذا  في  الحديثة 

وبأفضل  تواجدهم  أماكن  في  للعماء  المصرفية  الحلول  أفضل  تقديم  لضمان  المتبعة  اإلجراءات 

األردني. المصرفي  السوق  في  المتقدمة  البنك  بمكانة  يليق  وبما  الممكنة  الوسائل 

وتمكين  دعم  في  شاركوا  الذين  المصلحة  أصحاب  لجميع  امتناني  عن  أعرب  أن  أود  الختام  وفي 

االستدامة،  مجال  في  ثابتة  بصمة  التقرير  هذا  يقدم  أن  وآمل  باستمرار،  المستدامة  البنك  ممارسات 

أصحاب  حقوق  يضمن  وبما  عملنا،  جوانب  لجميع  االستدامة  مجال  في  ُقدمًا  المضي  إلى  وأتطلع 

المجتمع. على  بالنفع  ويعود  المصلحة 

واهلل ولي التوفيق

عّمار الصفدي

الرئيــس التنفيذي
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تركيبة مساهمي بنك اإلسكان للعام 2021

بنــك اإلســكان مــزود خدمــات ماليــة متكاملــة تأســس فــي العــام 1973، ويعمل في ســبعة أســواق 
مختلفــة، إقليميــة وعالميــة. يقع مقرنا الرئيســي في عمان، األردن، وبرأســمال يبلــغ 315 مليون دينار 
أردنــي. نحــن فــي مقدمــة البنوك األردنية فــي العديد من المؤشــرات، وتم تنظيم عمــل البنك وفق 

قطاعات أعمال رئيســية وهي:

األفراد 	 

الشركات 	 

الخزينة 	 

التمويل المؤسسي 	 

ونســعى إلــى تقديــم حلــول مبتكــرة وفعالــة لعمائنــا مــن حيــث التكلفــة مــع التركيز علــى تقوية 
الرقمنة.

2021

%10.2

%38.6

%18.6

%17.2

%15.4
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تفّرعنا

60

16

1

2
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إضافة إلى تواجد البنك في عدد من الدول 

فلسطين
عدد الفروع 15 

البحرين
عدد الفروع 1

سوريا
عدد الفروع 31

الجزائر
عدد الفروع 7

بريطانيا
عدد الفروع 1

ليبيا
مكتب تمثيل

ا مارات
مكتب تمثيل

العراق
مكتب تمثيل
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األداء المالي للمجموعة 

ا�رباح بعد الضريبة

الموجودات

1.2 مليار دينار4.4 مليار دينار

5.2 مليار دينار8.2 مليار دينار

110.1 مليون دينار163.1 مليون دينار

ودائع العمالء

حقوق الملكيةالتسهيالت االئتمانية

ا�رباح قبل الضريبة

وللمزيــد مــن المعلومــات عــن آداء البنــك المالــي خــال العــام 2021، يرجــى االطــاع علــى التقريــر 
الســنوي للبنــك للعــام 2021 بالضغــط علــى الرابــط التالــي:

https://hbtf.com/uploads/2022/03/annual-report-2021-ar.pdf
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أبرز معالم األداء واإلنجاز 

587 ألف العمالء من 
ا�فراد والشركات

2,859
عدد الموظفين

16.5 ساعة متوسط
ساعات التدريب   

لكل موظف

115
عدد الفروع

34.5% نسبة الشباب
من القوى العاملة

59.8% نسبة الورق 
المعاد تدويره

35.8% نسبة ا�ناث
من القوى العاملة 

98% نسبة ا�نفاق على
موردين محليين من

إجمالي نفقات الشراء
دعم 289 مورد محلي

214 عدد
أجهزة الصراف ا�لي

22.6 مليون إجمالي 
عدد معامالت العمالء

26.5% نسبة نمو عدد
المعامالت عبر

ا�سكان موبايل
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ملتزمون باالستدامة

تضمنــت التقاريــر الســنوية لبنــك اإلســكان منــذ التأســيس فــي العــام 1973 عرضــًا لممارســات 
الحوكمة واألداء المالي لدى البنك. ومنذ عام 2010، قام البنك بنشــر تقارير ســنوية عن المســؤولية 
االجتماعيــة، حيــث رّكــزت فــي المقام األول على مبــادرات خدمة المجتمع فــي المملكة، ومنذ عام 
2017 دأب البنــك علــى إصــدار تقرير شــامل معني باالســتدامة تأكيدًا منه على االلتــزام باإلفصاح عن 

ممارســات االســتدامة بــكل شــفافية التــي تهــم أصحــاب المصالــح لدينــا، والتــي تغطي علــى نطاق 
شــامل جوانــب الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية. 

نهج بنك اإلسكان نحو االستدامة

ــز  ــاالت التركي ــتدامة، ومج ــاتنا المس ــا لممارس ــة عرضن ــر طريق ــا بتغيي ــام قمن ــذا الع ــر ه ــي تقري ف
الرئيســة للبنــك وهي علــى النحــو التالي: 

إطار االستدامة لدى

 بنك ا�سكان

 خدمة العمالء
الحوكمة واالمتثال

وإدارة المخاطر

خدمات

مصرفية مسؤولة

موظفينا

المسؤولية

المجتمعية
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القضايا الجوهرية

قمنــا خــال العــام بإجــراء العديــد مــن المبــادرات مــع أصحــاب المصلحة الرئيســيين لدينا الســتطاع 
آرائهــم حــول مجــاالت الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية األكثــر أهميــة بالنســبة لنــا، وبما 
يســاعدنا علــى دمــج القضايــا البيئية واالجتماعيــة والحوكمة في اســتراتيجيتنا لمواجهــة التحديات، 
وفي عام 2021، حددنا 14 موضوعًا يعتبرها أصحاب المصلحة األكثر صلة ببنك اإلســكان، وتغطي 
المجاالت الرئيســية التالية: تعزيز ممارســات الحوكمة المؤسســية، تعزيز ممارســات األعمال، العناية 
بالعمــاء وإثــراء تجربتهــم، االهتمــام والعنايــة بالموظفيــن، االســتثمار واالشــراك المجتمعــي، تقليــل 

بصمتنــا البيئيــة، ويعكــس تقريــر االســتدامة للعــام 2021 التقــدم المحــرز فــي تلــك المجاالت.

ويمثــل تحليــل القضايــا الجوهريــة ذات األهميــة النســبية جــزءًا مــن حوارنــا مــع أصحــاب المصلحــة، 
وبمــا يتوافــق مــع معايير المبــادرة العالمية إلعــداد التقاريــر )GRI( ويعطينا معلومــات قيمة لتحديد 
األولويــات، وتوليــد تأثيــر إيجابي على المجتمع، وتقليــل المخاطر، وتقليل التكاليــف، وتوليد اإليرادات.

التحول الرقمي

ا�داء المالي 

الحوكمة واالمتثال وإدارة المخاطر 
الشفافية 

العناية بالعمالء
منتجات وخدمات يسهل الوصول إليها 

االستثمار وا�شراك المجتمعي 

ا�من السيبراني وأمن وسرية المعلومات 
منتجات وخدمات مستدامة 

الشمول المالي والصحة المالية 

تطوير رأس المال البشري وجذب الكفاءات 

التنوع والشمول والرفاه 
المشتريات المسؤولة

البصمة البيئية 

1

2021

2

34

5

7
68

9

11

12

13

14

10
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إشراك أصحاب المصلحة

]40 -102 GRI[

ــا  ــز عملن ــا ومراك ــع دوائرن ــى جمي ــة، وتتبن ــاب المصلح ــاركة أصح ــم لمش ــل داع ــار عم ــج إط ننته
وموظفينــا الــدور الُمنــاط بهــم لضمــان عاقــات فّعالــة مــع أصحــاب المصلحــة وذات منفعــة 
متبادلــة، وقمنــا باعتمــاد نهــج شــامل للعمــل مــع أصحــاب المصلحــة لدينــا لتحقيــق التــوازن بيــن 

احتياجاتهــم ومصالحهــم وتوقعاتهــم مــع مصالحنــا بمــرور الوقــت. 

لضمــان وحمايــة مشــاركة أصحــاب المصلحــة، وبشــكل ســنوي، نعمــل علــى إجــراء مراجعــة 
مســتقلة لممارســتنا الحاليــة إلشــراك أصحــاب المصلحة داخل بنك اإلســكان. تحدد هــذه المراجعة 
مجــاالت الفــرص وتقــدم التوصيــات حــول كيفيــة المضــي قدمــًا بطريقة حكيمــة وفعالــة في هذا 
المجــال، وبالنظــر إلــى أن مشــاركة أصحــاب المصلحــة ال مركزيــة في بنك اإلســكان، فــا يوجد فريق 
واحــد يديــر جميــع العاقــات واألســئلة مــن أصحــاب المصلحــة، فــي حالــة عــدم رضــا أحــد أصحــاب 

المصلحــة عــن الخدمــة أو المســاعدة التــي يتلقونهــا مــن نقطــة االتصــال التــي نوفرهــا لهــم.

وفيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين لدينــا، وأســباب تعاملنــا وتواصلنــا 
ــة  ــاب المصلح ــول أصح ــات ح ــن المعلوم ــد م ــم، وللمزي ــا معه ــل به ــي نتعام ــرق الت ــم والط معه

ــق ب. ــى الملح ــاع عل ــى اإلط ــم، يرج ــل معه ــراكهم والتواص ــي إش ــا ف ــي نتبعه ــاليب الت واألس

أصحاب المصلحة الرئيسيين لدى البنك

الجهات الحكومية
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قنوات التواصل  سبب التواصل أصحاب المصلحة

الفروع.	 

مركز العناية بالعماء.	 

الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 	 

والهاتف المحمول.

قنوات التواصل المختلفة.	 

الحمات اإلعانية والترويجية المختلفة.	 

رسائل البريد اإللكتروني.	 

االستطاعات والمسوحات الدورية. 	 

استقبال وتحليل ومعالجة الشكاوى 	 

المحقة منها. 

لفهم تطلعاتهم واحتياجاتهم المالية 	 

بشكل أفضل.

لتقديم المشورة المناسبة، والحلول 	 

المالية االستباقية وخدمات ذات قيمة 

مضافة.

للتأكد من حفاظنا على مستويات 	 

عالية من الخدمة التي يتوقعها عمائنا 

ويستحقونها. 

إلباغهم واطاعهم على أخر التطورات 	 

التي شهدتها منتجاتنا. 

لضمان دقة وخصوصية معلومات 	 

عمائنا.

لتنمية وحماية استثماراتهم وثرواتهم.	 

لتأمين حصولهم على وصول مريح إلى 	 

خدماتنا المصرفية.

للحصول على خدمات مصرفية ذات 	 

أسعار تنافسية.

العمالء

التقارير السنوية وتقارير االستدامة.	 

الموقع اإللكتروني للبنك.	 

االجتماع السنوي للهيئة العامة.	 

لتزويد المساهمين الحاليين 	 

والمستقبليين بالمعلومات ذات الصلة 

وفي الوقت المناسب. 

إلدارة توقعات المساهمين ومخاطر 	 

السمعة.

للحفاظ على عاقات قوية، ومواكبة 	 

التطورات في السوق.

لضمان الحوكمة الرشيدة وتعميق 	 

الثقة التي نوليها لمساهمينا ولعامتنا 

التجارية.

المساهمون

خدمة المجتمع واألعمال التطوعية 	 

)فريق عطاء اإلسكان(.

اجتماعات وجهًا لوجه واالجتماعات 	 

الجماعية.

االستطاع السنوي لرضا الموظفين. 	 

استقبال ومتابعة شكاوى الموظفين.	 

برامج المكافآت والحوافز.	 

التدريب والتطوير.	 

لتزويد الموظفين بالتوجيه االستراتيجي 	 

وإبقائهم على علم بأنشطة البنك.

لضمان بقائنا صاحب العمل المفضل، 	 

الذي يوفر بيئة عمل آمنة، وصحية 

وإيجابية وملهمة.

لفهم واستجابة احتياجات ومخاوف 	 

موظفينا.

الموظفون
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قنوات التواصل  سبب التواصل أصحاب المصلحة

التعامل مع الوزارات المعنية والجهات 	 

الرقابية.

التقارير الدورية المقدمة للهيئات 	 

الحكومية.

االلتزام باللوائح والقوانين.	 

دعم المبادرات ذات االهتمام على 	 

المستوى الوطني. 

لبناء وتعزيز العاقات مع الجهات 	 

الحكومية، سواء كشريك في التنمية 

المستدامة في المملكة أو كعميل.

توفير مدخات في عمليات التطوير 	 

التشريعي التي ستؤثر على االقتصاد 

وأنشطتنا وعملياتنا. 

المشاركة في النمو االقتصادي والحد 	 

من عدم المساواة والبطالة.

للحفاظ على عاقات مفتوحة وصادقة 	 

وشفافة وضمان االمتثال لجميع 

المتطلبات القانونية والتنظيمية. 

الجهات الحكومية 

العقود. 	 

التفاعل المستمر مع الموردين 	 

والمقاولين ألغراض الشراء.

المفاوضات واالجتماعات الفردية.	 

للحصول على المنتجات أو الخدمات 	 

المطلوبة إلجراء أعمالنا.

للحفاظ على العرض المثالي والوقت 	 

لكافة احتياجاتنا من السلع والخدمات 

الضرورية لعملياتنا.

لتشجيع الممارسات المسؤولة عبر 	 

سلسلة التوريد الخاصة بنا.

الموردون

المساهمة في رفع مستوى الشمول 	 

المالي ألفراد المجتمع ككل. 

وسائل االعام المختلفة )المرئي، 	 

والمقروء، والمسموع(.

وسائل التواصل االجتماعي.	 

التقارير السنوية وتقارير االستدامة.	 

المبادرات المجتمعية.	 

دعم النشاطات البيئية واالجتماعية. 	 

إلنشاء شراكات تعمل على تسهيل 	 

أنشطة االستدامة المتكاملة لدينا.

خلق الوعي بالتزامنا ومبادراتنا المتكاملة 	 

في مجال االستدامة.

المجتمع
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مساعدة المجتمع على مواجهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ــدة،  ــم المتح ــتدامة لألم ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــد م ــي العدي ــتثماراتنا ف ــطتنا واس ــاهم أنش تس
وعملنــا علــى تحليل مســاهمة أعمالنا فــي أهداف التنمية المســتدامة وحددنا األهــداف األكثر صلة 
بنشــاطنا وأعمالنا واســتراتيجيتنا، وندرك بشــكل تام أهمية اســتمرارنا في التوافق مع هذه األهداف 

فــي المســتقبل علــى الرغــم مــن أن أهــداف التنميــة المســتدامة ليســت ملزمــة لنــا.

أهداف التنمية المستدامة األكثر صلة بعمل بنك اإلسكان خالل العام 2021: 

نلتــزم باالســتجابة الحتياجــات عمائنــا، ومســاعدة رواد األعمال على إنشــاء أعمالهم وخلــق الوظائف، 

وتقوية االقتصاد المحلي.

نتعامــل مــع الحــد مــن أوجــه عدم المســاواة مــن خال تعزيــز مشــاركة المرأة والشــباب فــي كوادرنا 

وضمــان حصولهــم علــى أجــر عــادل دون تمييز، إضافــة إلى مســاعدة عمائنا كافة علــى االنتقال إلى 

اقتصاد مستدام.

ــاء  ــكان، والقض ــي كل م ــاء والفتيات ف ــد النس ــكال التمييز ض ــع أش ــى جمي ــاء عل ــى القض ــعى إل نس

علــى جميــع أشــكال العنــف واالســتغال الموجــه نحوهــم، إضافــة إلــى ســعينا نحــو تعزيــز مشــاركة 

المــرأة مشــاركة كاملــة وفعالــة وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا للقيــادة علــى قــدم المســاواة مــع 

ــا.  ــة أعمالن ــي كاف ــتويات صنع القرار ف ــع مس ــى جمي ــل عل الرج

ــادة فــرص حصــول المشــاريع الصناعيــة الصغيــرة الحجــم وســائر المشــاريع، علــى  العمــل علــى زي

ــادة اعتمــاد التكنولوجيــات والعمليــات  ــادة كفــاءة اســتخدام المــوارد وزي الخدمــات الماليــة، مــع زي

ــًا. ــليمة بيئي ــة والس ــة النظيف الصناعي

نحــن نشــجع الشــفافية ومكافحــة الفســاد والمؤسســات القويــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، 

ــن  ــر م ــدر كبي ــد بق ــى الح ــعى إل ــرص، ونس ــؤ الف ــان تكاف ــون وضم ــيادة القان ــز س ــى تعزي ــل عل ونعم

التدفقــات غيــر المشــروعة لألمــوال، والفســاد والرشــوة بجميــع أشــكالهما.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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أهداف التنمية المستدامة األخرى التي يؤثر عليها بنك اإلسكان خال العام 2021: 



العقبة، ا�ردن

خدمة العمالء



العقبة، ا�ردن

خدمة العمالء
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عمالء بنك اإلسكان 

بلغ عدد عمائنا )مودعين ومقترضين( من األفراد والشركات حوالي 587,215 عميل في عام 2021 مسجًا 
معدل نمو 2.5% عن العام 2020، بلغت نسبة اإلناث منهم 38.5%، ونسعى جاهدين إلى االهتمام بهم 
ومساعدتهم على االزدهار والنمو، من خال فهم احتياجاتهم ورغباتهم الُمتعددة والعمل على تلبيتها، 

وجعل الخدمات المصرفية المقدمة لهم أكثر سهولة وأمانًا، مع ضمان الحفاظ على خصوصيتهم.

عمالء بنك اإلسكان الحاصلين على قروض

سجلت محفظة قروض األفراد لدينا نموًا من حيث القيمة خال العام 2021 لتصل إلى 1.5 مليار دينار 
إلى 154  لتصل  نموًا  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  قروض  محفظة  سجلت  كما  نسبته %4.9،  بما  أو 
مليون دينار أو ما نسبته 4.4%، فيما سجلت محفظة الشركات الكبيرة انخفاضًا لتصل إلى 1.6 مليار دينار.

2017

2018

2019

2020

2021

1,379

1,389

1,414

1,460

1,532

149

155

134

147.3

153.5

1,820

1,898

1,822

1,833

1,593

فيمــا ســجل عــدد المقترضيــن مــن الشــركات الكبيــرة نمــوًا ليصــل عددهــم إلــى 585 شــركة أو مــا 
نســبته 3.9%، وســجل عــدد المقترضيــن مــن العمــاء األفراد وعمــاء الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
لدينــا انخفاضــًا خــال العــام 2021 ليصل عددهم إلــى حوالي 96 ألف و2.9 ألف مقتــرض على التوالي.

2017

2018

2019

2020

2021

108,477

108,178

103,512

98,992

95,951

3,285

3,037

2,610

2,941

2,852

424

432

559

563

585
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سّد الفجوة بين الجنسين

يتطلــب دمــج ممارســات التمويــل المســتدام فــي أعمالنــا المصرفيــة لألفــراد المراقبــة المســتمرة 
ــاء  ــط العم ــان تراب ــى ضم ــدف إل ــرات ته ــًا تغيي ــب أيض ــا، ويتطل ــة بن ــتدامة الخاص ــات االس لممارس

وتقســيمهم ونموهــم فــي جانــب االئتمــان.

الرجــال  تفضيــل  نحــو  أكبــر  بشــكل  يميــل  العالمــي  المصرفــي  النظــام  كان  مضــى  وفيمــا 
كمقترضيــن، واليــوم نجــد أن هــذه الفجــوة أخــذت باالنخفــاض فــي االقتصــادات المتقدمــة، إال أنهــا 
ما زالت تشهد اتساعًا في االقتصادات النامية، إذ تلجأ األسر التي تقودها النساء غالبًا إلى اإلقتراض 

مــن جهــات غيــر بنكيــة )أفــراد أخريــن( بســبب حواجــز محــو األميــة الثقافيــة والماليــة.

واليــوم شــّكلت نســبة النســاء المقترضــات مــن إجمالي عــدد العمــاء األفــراد المقترضيــن 18.5%، فيما 
شّكلت نسبة القروض المممنوحة لهن 15.9% من إجمالي قروض العماء األفراد في عام 2021. 

بينمــا يواصــل الرجــال تمثيــل نســبة أكبــر بكثيــر مــن إجمالــي حجــم اإلقــراض لدينــا مقارنــة بالنســاء، 
فإننا فخورون باإلباغ عن أن النمو الســنوي من حيث أعداد العماء وحجم االقراض لكا الجنســين 

كان تقريبًا متساويًا.

2017

%18.44

%15.89
%15.35%14.42

%15.12%14.77

%18.11%18.01%18.07%17.92

2018201920202021

نسبة ا�قراض الممنوح للنساء من حيث عدد العمالء ورصيد محفظة قرض

العمالء ا�فراد خالل ( 2021-2017)

نسبة من العددنسبةمن رصيد المحفظة
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تبسيط الخدمات الرقمية 

تولــد خدماتنــا الرقميــة قيمــة مــن مختلــف النواحــي االقتصاديــة والحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة 
والمؤسســية لعمائنــا وأعمالنــا، ومــن خــال هــذه الخدمــات، نهــدف إلــى تحقيق مــا يلي:

توفيــر وصــول أســهل وســريع إلــى الخدمــات الماليــة لشــريحة الشــباب، والتــي عــادًة مــا ُتظهــر . 1
تفضيــاً للخدمــات الرقميــة أكثر من غيرها من الشــرائح.

توفير وصول أكثر أمانًا وسهولة إلى الخدمات المالية لكبار السن.. 2

تكييف وصول المرأة إلى الخدمة بما يعكس دورها في إدارة أسرتها.. 3

تقصير الوقت الازم للحصول على االئتمان للعماء وزيادة كفاءة العملية لموظفي االئتمان.. 4

تقليل تكاليف تشغيل الفروع عن طريق تشجيع إجراء الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.. 5

اعتماد الحلول االقتصادية التي تقلل من استخدام الورق.. 6

تعزيــز الثقافــة الماليــة والمصرفيــة لــدى شــريحة صغــار الســن لمــا لــه مــن أثــر بالــغ فــي وعيهــم . 7
المالي.

ــة  ــا الرقمي ــليمة لخدماتن ــة الس ــان الحوكم ــا وضم ــة لدين ــة الخلفي ــل الواجه ــة تعدي ــدرك أهمي ون
ــا علــى تحديــث سياســات األعمــال واالئتمــان ذات الصلــة. القائمــة والجديــدة، وعملن

التحّول الرقمي

يــؤدي القطــاع المالــي دورًا مهمــًا في تعزيــز النمو االقتصــادي وديمومتــه، وأصبح لزامًا علــى البنوك 
التكيــف بســرعة مــع احتياجــات عمائها واألولويــات الوطنية واالتجاهــات العالمية، وقــد عملنا على 
 ،”Machine Learning”االســتثمار بشــكل اســتراتيجي في مبادرات التحول الرقمي، وتحليل البيانات، و
مــع التركيــز على أنشــطتنا األساســية، وفي عالــم أعمال اليــوم، تلعــب “Big Data” واألدوات الرقمية 
دورًا محوريــًا بشــكل متزايــد فــي العمليــات التجاريــة، واســتجابًة لذلــك، قمنــا بدمــج التفكيــر الرقمي 
ــن  ــات ولك ــات والمنتج ــم الخدم ــب تقدي ــي جوان ــط ف ــس فق ــتنا، ولي ــب مؤسس ــع جوان ــي جمي ف

أيضــًا فــي األســاليب التي نتبعهــا إلدارة المخاطــر ورأس المال.

في الســنوات األخيرة، قطعنا خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي عبر مجاالت مختلفة من أعمالنا، 
وتمكنا من استيعاب التغيرات السريعة والكبيرة في سلوك عمائنا وتفضياتهم لصالح الخدمات 
الرقميــة، وأصبحــت منصاتنــا الرقميــة تقــدم خدماتنــا كقنــاة رئيســية يســتطيع من خالهــا العميل 

الحصــول علــى كافــة الخدمــات المصرفيــة دون الحاجة إلى زيــارة الفرع.

ونحــو المزيــد مــن التحســين المســتمر قمنــا بمزيــد مــن االســتثمار فــي التكنولوجيــا المصرفيــة، إذ 
تتيــح التكنولوجيــا لــكل مــن البنــوك والعمــاء التفاعــل عــن بعــد بطريقــة مأمونــة مــن خــال منافذ 
التجزئــة المحليــة القائمــة. وبمــا يســاعدنا علــى التحــول نحو اعتمــاد أكبر علــى المركزية التشــغيلية 
لزيــادة الكفــاءة وتقليــل تكلفــة الخدمــات المقدمة، ونعمل بشــكل جاد نحو توســيع بنيتنــا التحتية 

الرقميــة للوفــاء بمتطلبــات الرقمنــة المتغيــرة باســتمرار. 
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ــورة ليــس فقــط فــي  ــا المتمثــل فــي إحــداث ث ــا نحــو التحــول الرقمــي مدفوعــة بهدفن إن خطتن
كيفيــة تعامــل عمائنــا مــع البنــوك ولكــن أيضًا فــي حياتهــم اليومية، وتوفــر حلولنــا الرقمية قيمة 

كبيــرة مــن خــال تعزيــز تجربــة العمــاء، وخفــض التكاليف، وإضافــة األمان إلــى العمليــات المالية. 

ونســعى لتوفيــر خدمــات ذات مســتوى متميــز وتوافريــه عاليــة ســهل الوصــول إليها قـــدر اإلمـــكان 
مــن خــال قنواتنــا الرقميــة المتنوعــة، ونســعى إلــى تقديــم تجربــة عمــاء متميــزة لكافــة عمائنــا 

والمحافظــة علــى قنــوات مفتوحــة معهــم لاســتجابة لرغباتهــم واحتياجاتهم.

وخــال العــام 2021 أظهــرت قنواتنا الرقمية أداًء متميزًا، مما يدلل على نجاحها ومدى تبني عمائنا 
لهــذه القنــوات فــي إجــراء عملياتهــم اليوميــة مــن جهــة، ويبيــن مــدى الجهــد المبــذول مــن قبــل 

البنــك فــي تبســيط وتســهيل اســتخدام هــذه القنــوات مــن جهــة أخــرى.

أداء قنواتنا الرقمية

160,048
عدد المعامالت عبر

(E-Commerce) ا�نترنت

3,221,135
عدد المعامالت عبر

الهاتف المحمول
(إسكان موبايل)

982,807
عدد المعامالت عبر

مركز الخدمة الهاتفية
إسكان 7/24

13,506,105
عدد المعامالت

عبر الصرافات ا لية

20172018201920202021

عدد المعامالت عبر 

)E-Commerce( اإلنترنت
149,89099,518104,601122,633160,048

عدد المعامالت عبر 

الهاتف المحمول 

)إسكان موبايل(

987,4861,377,1341,985,2182,546,4033,221,135

عدد المعامالت عبر 

مركز الخدمة الهاتفية 

إسكان 7/24

218,577288,686300,452412,309982,807

عدد المعامالت عبر 

الصرافات اآللية
11,273,95511,578,74811,634,80211,600,67313,506,105

* عــدد المعامــات يمثــل عدد الحركات المالية، باســتثناء معامات مركز الخدمة الهاتفية إســكان 7/24 

التــي تمثــل المكالمات الواردة له.
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بنكي للحياة ..... بنك المستقبل 

نســعى إلى بناء بنك المســتقبل من خال التكيف مع توقعات العماء وتطورات العمل المصرفي 
واستخدام أفضل الموارد من أنظمة وموارد بشرية ومالية، مركزين على ما يلي: 

رقمنــة الخدمــات: تعزيــز قــدرات قنواتنــا الرقميــة ووضعهــا فــي خدمــة العمــاء وتقديــم تجربــة . 1
رقمية للعميل.

مركزية العمليات: تركيزًا على عمائنا وتبسيط رحلتهم مع البنك، قمنا بتخفيف أعباء العمليات . 2
ونقلهــا إلــى اإلدارة لتوجيــه جهــود فروعنــا المصرفيــة لتحويلهــا إلى نقــاط بيع متطورة لتســويق 

منتجاتنــا وخدماتنــا.

اســتخدام الــذكاء االصطناعــي فــي أتمتــة العمليــات: أتمتــة العمليــات باســتخدام تقنيــة الروبــوت . 3
والــذكاء االصطناعــي لزيــادة الفاعليــة والكفــاءة فــي تطويــر أداء البنــك، حيــث يقــوم الروبــوت 
المصرفــي بكافــة العمليــات المصرفيــة الروتينيــة اليوميــة بكفــاءة ودقــة وســرعة، ممــا ســيتيح 
المزيــد مــن الوقــت للعنصــر البشــري للعمــل علــى الجانــب االبتــكاري وتطويــر منتجــات ترقــى إلــى 
تطلعــات العمــاء إن لــم تتجاوزهــا والتركيــز بالدرجــة األولى على مســتوى الخدمــة المقدمة لهم. 

تفّرعنا

تمكنــا مــن الحفــاظ علــى ريــادة القطــاع المصرفــي المحلــي للعــام 2021 وللعديــد مــن الســنوات 
الســابقة بحجــم شــبكة الفــروع المصرفيــة والتــي بلــغ عددهــا 115 فرعــًا ومكتبــًا فــي نهايــة عــام 
2021 والتــي تتضمــن فرعيــن متنقليــن وفرعــًا متخصصــًا لألطفــال، يدعمهــا 214 جهــاز صــراف آلــي

عدد المعامالت عبر الفروع

20172018201920202021

عدد المعامالت عبر 

الفروع
7,671,2107,322,5806,919,4625,798,9184,701,450

تعزيز تجربة العميل

عملنــا علــى تحســين تفاعلنــا مــع عمائنــا عبر مختلــف وحــدات أعمالنا، مما ســاهم بتعزيــز جهودنا 
الرامية إلى تقديم تجربة عماء متميزة، وأســهم تطوير خدماتنا الرقمية على مختلف المســتويات 
فــي حفاظنــا على ســمعة البنــك بوصفه عامًة تجاريًة رائــدة، ومعيارًا للخدمــات المصرفية الرقمية 
فــي المملكــة التــي ُتمكــن العمــاء مــن التحكــم فــي قراراتهــم ومعاماتهــم الماليــة فــي عالــم 
الخدمــة الذاتيــة المتوفــرة دائمًا، ونواصل العمل على استكشــاف التقنيات المصرفيــة الحديثة؛ مما 

يمكننــا مــن رفع مســتوى مشــاركة عمائنــا وجعلها أكثر اتســاقًا وأكثــر تخصيصًا.
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ــكاوى  ــات وآراء وش ــتقبال ماحظ ــة الس ــل مفتوح ــوات تواص ــى قن ــة عل ــى المحافظ ــرص عل ونح
عمائنــا لفهــم احتياجاتهــم وتطلعاتهــم المتناميــة وتطوير خدماتنــا ومنتجاتنا، من خــال قنواتنا 

المتنوعــة، وهي: 

الموقع اإللكتروني.	 

شبكات التواصل االجتماعي.	 

مركز العناية وخدمة العماء.	 

مركز الخدمة الهاتفية إسكان 7/24.	 

قسم الشكاوى )دائرة االمتثال(.	 

وخال العام 2021 أظهرت نتائج دراسة رضا العماء التي أجريناها ودراسة المتسّوق الخفي العديد 
مــن المؤشــرات اإليجابيــة علــى صعيد الخدمــات المقدمة، منها أن معدل ســهولة الجهــد المبذول 
عنــد التعامــل مــع البنــك قــد بلــغ 86.8%، ووفقــًا لدراســة المتســوق الخفــي، فقــد بلــغ ُمعــدل األداء 

العام لفروعنا %83.5. 



الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر

خدمات مصرفية
مسؤولة

وادي الموجب، ا�ردن



الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر

خدمات مصرفية
مسؤولة

وادي الموجب، ا�ردن
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نهــدف فــي بنــك اإلســكان إلــى توفير حيــاة أفضــل لعمائنــا، وتمكيــن المجتمعــات التــي نعمــل بها 
ماليــًا، مــن خــال تقديــم خدمــات ومنتجــات مصممة بشــكل يمكــن الجميــع الوصول إليهــا بعدالة 
وبشــفافية ودون تمييــز، واالســتفادة منهــا بــكل ســهولة ويســر، ويعــد توفيــر أعلــى معاييــر الرعايــة 

والخدمــة لعمائنــا أحد أهــم أولوياتنا.

التمويل المسؤول

ــراد  ــات األف ــع احتياج ــقة م ــون متس ــا لتك ــتراتيجية أعمالن ــة إس ــى مواءم ــدوام عل ــى ال ــا عل عملن
وأهــداف المجتمــع والمســاهمة فيهــا، وبمــا يتوائــم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ونعمــل على 
جعــل جميــع أعمالنــا المســتقبلية ومنتجاتنــا وخدماتنــا التــي نقدمهــا داعمــة لمســتقبل مســتدام، 
مــع تحقيــق أهدافنــا التجاريــة طويلــة األجــل، ونعــي تمامــًا مســؤوليتنا المشــتركة فــي تشــكيل 
وتأميــن مســتقبلنا ومســتقبل المجتمعــات التــي نعمــل بهــا، ونعلــم أّن أهــداف التنمية المســتدامة 
موجهة إلى الحكومات، إال أنها تســتند إلى سلســلة من األهداف المحددة والبرامج المحددة، وبما 
يمكن للبنوك تقديم مســاهمات كبيرة في تحقيقها، ومن خال القيام بذلك، نتوافق بوضوح مع 

احتياجــات المجتمــع والعمــاء ومختلــف أصحــاب المصلحــة.

ونهــدف إلــى دفــع عجلــة النمــو فــي المملكــة، ونســعى إلــى القيــام بذلــك بطريقــة مســتدامة 
وشــاملة، مــن خــال المســاعدة فــي توفيــر فــرص عمــل وتوليــد آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة 
إيجابيــة، ونســعى إلــى توليــد القيمــة لعمائنــا وموظفينــا وعمائنــا وبقيــة أصحــاب المصلحــة لدينا.

القروض الخضراء

في السنوات األخيرة اكتسب سوق القروض الخضراء زخمًا عالميًا، وسعى العديد من المستثمرين 
والمقرضيــن إلــى تقليــل مخاطــر الحوكمة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية في اســتثماراتهم مع 
زيــادة أداء المقترضيــن فــي نفــس الوقــت مــن خــال توفيــر أدوات ماليــة مبتكــرة، وتماشــيًا مع هذه 
الجهــود الوطنيــة والعالميــة، عملنــا علــى تقديم حلــول تمويلية خضــراء تمول االنتقال إلــى اقتصاد 

أخضر وتحول عمائنا نحو مصادر طاقة بديلة وأنشــطة تجارية مســتدامة.

القــروض الخضــراء التــي نقدمهــا لعمائنــا تمثــل تســهيًا ائتمانيــًا لدعــم عمائنــا الســاعين الذيــن 
يســعون لتحقيق النمو االقتصادي من خال مشــاريع وممارســات مستهدفة بيئيًا، أو تلك المشاريع 
التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية يمكن إثباتها، وخال العام 2021 قدمنا الدعم الازم لهذا النوع 

مــن اإلقــراض تمثــل بمنــح مبلــغ يزيــد عــن 15 مليــون دينــار لهــذه المشــاريع. 

2,688,6193,319,8438,980,734290,78015,012,000 

2017201820192021 2020

*إجمالــي قيمــة األصــول “الخضــراء”: الطاقــة المتجــددة، وكفــاءة الطاقــة، والعقــارات الخضــراء/ المبانــي الفعالــة، وإدارة النفايــات 
المســتدامة، والنقــل النظيــف، واإلدارة المســتدامة للميــاه، والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ، وتقنيــات إزالــة الكربــون
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التزامنا نحو الشمول المالي

يتعلــق الشــمول المالــي بعــدم تــرك أي شــخص خلــف الركــب، ممــا يعنــي أن جميــع األفــراد 
والمؤسســات المتوســطة والصغيــرة يجب أن يكون لديهم خيار الوصول إلــى المنتجات والخدمات 
ــى  ــول عل ــات، والحص ــراء المدفوع ــة، وإج ــات البنكي ــراء المعام ــابات وإج ــح الحس ــة كفت المصرفي
االئتمــان، والخدمــات الرقميــة والتأميــن، عبر قنوات مختلفة يســهل الوصول إليهــا كأجهزة الصراف 
اآللــي، والخدمــات المصرفيــة عبــر االنترنــت، والفــروع المصرفيــة، واألجهــزة المحمولــة، أي أن يتــم 

تصميمهــا لجميــع المســتخدمين. 

ويعــد النظــام المالــي الشــامل والصحــي مفيــدًا لجميــع أطــراف المجتمــع ويتمتــع فيــه األفــراد 
بوصــول أكبــر وأكثــر مرونــة للخدمــات الماليــة الحيوية، ويشــجع على ريــادة األعمال، ويمكــن البنوك 
مــن تنويــع قاعــدة عمائهــا وخدماتهــا ومنتجاتها، وتحســين عامتهــا التجارية وســمعتها، ويمكن 
الشــمول المالــي األفــراد مــن التخطيط المالي بشــكل أفضــل، ونحن في بنك اإلســكان بذلنــا المزيد 
مــن الجهــود لتعزيز مســتوى الشــمول المالي في المملكة، إذ نعتبر االندمــاج المالي لمختلف فئات 
المجتمع أمرًا أساسيًا وجوهريًا لنا في جهودنا نحو دمج االستدامة في أعمالنا، وخال العام 2021 
واصلنــا االســتثمار لتحديــد طــرق جديــدة لخدمــة جميــع شــرائح عمائنــا وتطويــر منتجــات وخدمــات 
مبتكرة لتلبية احتياجات األفراد المستبعدين ماليًا، أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية، 
من خال االســتمرار بفتح الحســاب األساســي، وهو حســاب جاري مخصص لألفراد الذين ال يملكون 

حســابات مصرفية وبشــروط ومميزات خاصة.

وخال العام قمنا بالمشاركة في مبادرة االدخار الوطنية »ادخر لتزدهر« التي أطلقها البنك المركزي 
األردني بمناســبة يوم االدخار العالمي، وشــاركنا في ورش العمل التي عقدت لنشــر الوعي االدخاري 
لــدى فئــة النســاء وطــاب المدارس وفئة الشباب، وتحســين منظومــة االدخار من خــال التعاون مع 
المؤسســات الماليــة الرســمية بمــا فيهــا قطــاع البنــوك العاملــة فــي المملكــة وشــركات مقدمــي 

خدمــات الدفــع اإللكتروني باإلضافة إلى المؤسســات الحكومية وغيــر الحكومية ذات العاقة.

إضافــة إلــى تقديمنــا لعــدد مــن المنتجــات األخــرى كبرنامــج القــروض الســكنية المدعومــة )ســكن 
كريــم لعيــش كريم( وبرنامج التقســيط الميســر.

القيمة النقدية للمنتجات والخدمات المصممة لتحقيق منفعة اجتماعية محددة )دينار( *

20172018201920202021

40,563,46739,707,22038,203,61636,836,88135,104,789سكن كريم

473,071414,227363,428351,410355,536برنامج التقسيط )سلف( **

N.AN.A897,965227,270655,501الحساب البنكي األساسي***

)*( األرقام الواردة أعاه تمثل أرصدة القروض الممنوحة ضمن كل منتج

)**( يعود انخفاض حجم برنامج تقسيط المشتريات إلى عروض التقسيط بشكل مباشر من الشركات باإلضافة إلى ارتباطها 

بالتزامات العماء مقارنة بدخولهم.

)***( تم البدء بتطبيق الحساب البنكي األساسي خال عام 2019.
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الشمول المالي

20172018201920202021

الحســابات  مــن  المئويــة  النســبة 

الجديــدة ألشــخاص يمتلكــون حســابات 

مــرة. ألول  بنكيــة 

8.88.08.26.99.5

الحســابات  مــن  المئويــة  النســبة 

االئتمــان  بطاقــات  لحاملــي  الجديــدة 

مــرة. ألول 

34.242.855.645.546.7

ــروض  ــي الق ــن إجمال ــة م ــبة المئوي النس

المحليــة لقطاعــات األعمــال المحرومين 

أو األقــل حظًا.*

29.329.529.930.430.5

* النسب الواردة أعاه تمثل قروض الممنوحة ضمن منطقتي الشمال والجنوب لمحفظتي الشركات الصغيرة وقروض األفراد.

وعملنــا علــى تعزيــز الشــمول المالــي اإللكترونــي )digital financial inclusion( وتذليــل الحواجــز التي 
تحــول دون توفيــر التوعية المالية األساســية للعماء الحالييــن والمحتملين، من خال إعداد منتجات 
مناســبة تســتهدف احتياجاتهــم وتراعــي مواردهــم االقتصاديــة، وإيجــاد وســائل تتســم بالكفــاءة 

للوصــول إليهــم من خال رســائل تســويقية فعالة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعــد المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة محــوًرا رئيســيًا ومحــركًا لنمــو االقتصــاد 
المحلــي، وقــّدم البنــك الدعم لهذه المشــروعات من خال القــروض المدعومة مــن البنك المركزي 

األردنــي وعدد مــن الجهات الدولية.

وفــي نهايــة عــام 2021، نمــا حجــم القــروض المخصصــة لعمــاء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
بنســبة 4.4٪ على أســاس ســنوي مقارنة بعام 2020، وإذ نؤكد التزامنا بمســاعدة الشــركات الصغيرة 
ــات  ــن الخدم ــة م ــم حزم ــال تقدي ــن خ ــتدامة م ــة المس ــا التجاري ــاء أعماله ــى بن ــطة عل والمتوس
والعــروض المخصصــة لهــم، إضافــة إلــى مواصلتنــا المشــاركة بتمويــل البرامــج الخاصة بالمشــاريع 

الصغيــرة والمتوســطة المختلفــة للمســاهمة فــي تنشــيط األعمــال التجاريــة المختلفــة.

القيمة النقدية لبرامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة )دينار(

20172018201920202021

9,468,1158,198,9238,120,0676,706,8139,297,366برامج البنك المركزي

السلف الصناعية متوسطة 

األجل.
4,598,52610,015,37912,250,69135,970,58851,929,518

اتفاقية قروض المشاريع 

الصغيرة الناشئة.
248,273333,525837,701937,7091,937,871

البرنامج الوطني لمكافحة 

جائحة كورونا.
---29,484,40827,734,055
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المرأة في األعمال التجارية

نــدرك الــدور المهــم الــذي تلعبــه المنتجــات والخدمــات الماليــة المصممــة خصيصــًا لتمكيــن المــرأة 
مجتمعيــًا واقتصاديــًا، فعندمــا تتمكــن المــرأة مــن الوصــول إلــى المنتجــات والخدمــات المصرفيــة 
مــن أدوات االقتــراض واالدخــار، يمكنهــا التحكــم فــي مواردهــا الماليــة وعملياتها المســتقبلية، مما 
يمكنهــن مــن اتخــاذ قــرارات مالية واســتثمارية مســتنيرة، وزيادة مرونــة أعمالهن، وتقليــل تعرضهن 
للصدمــات البيئيــة، وزيــادة دخولهــن، ويتضــح هــذا مــن زيــادة إقراضنــا الممنــوح للنســاء علــى مــدار 

الســنوات الماضيــة. 

دعم العمالء من ذوي االحتياجات الخاصة

التزامــًا منــا بدعــم عمائنــا من ذوي االحتياجــات الخاصة، قمنا باتخــاذ العديد من اإلجــراءات والتدابير 
بهــذا الخصــوص، وبما يتوافق مع أحكام تعليمات حماية المســتهلك المالــي للعماء ذوي اإلعاقة 

الصــادرة عــن البنك المركزي األردني، ومن هذه اإلجراءات: 

الموقــع اإللكترونــي الجديــد: عملنــا علــى توفيــر موقــع إلكترونــي جديــد يوفــر إمكانيــة الوصول 
واالســتخدام ألكبــر عــدد من الجمهور، واســتيفاء شــروط المبــادئ التوجيهية الخاصــة بالوصول إلى 
 )W3C( والمبــادئ التوجيهيــة التــي وضعهــا اتحــاد الشــبكة العالميــة ،)WCAG( الموقــع اإللكترونــي
لجعــل محتــوى اإلنترنــت أكثــر ســهولة للعمــاء ذوي اإلعاقة، بحيث يكــون هذا الموقــع في متناول 
األشــخاص الذين يســتخدمون التكنولوجيا المســاعدة مثل برامج قراءة الشاشــة وبرنامج المحادثة 

الصوتيــة وكذلــك مــن ال يملكــون القــدرة على اســتخدام المــاوس أو جهاز التأشــير.

تتضمن إمكانية الوصول لموقعنا اإللكتروني الجديد المزايا التالية:

تباينات اللون القوية.	 

التخطيط المرن لصفحات الموقع )تغيير الحجم وفقًا لعرض الجهاز(.	 

استخدام العناوين لجعلها مقروءة من خال أدوات قراءة الشاشة.	 

اتاحة إمكانية تكبير وتصغير الخط لصفحات الموقع.	 

فروعنا

ــن  ــد م ــات الخاصة في العدي ــن ذوي االحتياج ــاء م ــة للعم ــدرات خاص ــات ومنح ــر رامب ــا بتوفي قمن
فروعنــا، وقمنــا بتوفيــر مكاتــب مســتقلة يمكــن مــن خالهــا تقديم الخدمــة لهم.

أجهزة الصراف االلي

قمنــا بتوفيــر امكانيــة الوصــول واســتخدام أجهــزة الصــراف اآللي لدينــا للعمــاء ذوي اإلعاقــة دون 
أي صعوبــات وتعقيــدات وذلك علــى النحو التالي:

توفير أجهزة صراف آلي ضمن ارتفاع يناسب استخدام العماء ذوي اإلعاقة.	 

توفير أجهزة صراف آلي مدعمة بلوحة مفاتيح بطريقة بريل أو بطريقة تتيح تمييز األرقام.	 

توفير خاصية الخدمات الصوتية ضمن أجهزة الصراف اآللي.	 
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مكافحة الجرائم المالية

ــة  ــب اجتماعي ــن عواق ــا م ــا له ــة لم ــة المالي ــن الجريم ــد م ــي الح ــوي ف ــاد والق ــا الج ــن بدورن نؤم
واقتصاديــة خطيــرة، وبجعــل النظــام المالــي بيئــة معاديــة للنشــاط اإلجرامــي، ويدعــم االمتثــال 
للحد من الجرائم المالية نهجنا نحو هدف تمكين األعمال التجارية المستدامة من خال ضمان أننا 
ال نســعى فقــط إلــى القضاء على الممارســات التجارية اإلجرامية وغير األخاقيــة، ولكن أيضًا التركيز 
علــى تحقيــق أفضــل النتائــج الممكنة لعمائنا بما يتماشــى مــع القواعد واللوائــح المعمول بها في 

األســواق في التــي نعمل بها.

وللوفــاء بهــذه المســؤوليات عملنــا على االســتثمار بشــكل كبير فــي تعزيز قدراتنا على الكشــف عن 
الجرائم المالية وردعها واإلباغ عنها.

الحد من اآلثار البيئية

تعبيرًا عن دورنا الريادي في اقتصاد المملكة، نسعى بشكل جاد إلى تقليل بصمتنا البيئية السلبية 
وخلق قيمة طويلة األجل، من خال ترشيد استخدام المياه والموارد األخرى، فضًا عن تقليل توليد 

النفايات، والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

ونســعى إلــى أن نكــون بنــكًا صديقــًا للبيئة، نــؤدي دورًا محوريًا في دعــم الجهــود الوطنية من أجل 
تحقيــق نمــو أخضــر، وقمنــا بتصميــم مقــر اإلدارة العامــة الجديــد فــي منطقــة الشميســاني وفقــًا 

. LEED Principlesلمعاييــر التصنيــف الذهبي لنظام الريــادة في تصميمات الطاقة والبيئــة

كفاءة استخدام الموارد

استهالك الطاقة 

شــهد اســتهاك الطاقــة لــدى البنــك خــال عــام 2021 انخفاضــًا نســبته مــا يقــارب 9% ليصــل إلــى 
حوالــي 77.78 ألــف جيجــا جــول، وهــو مــا يؤكــد جهودنــا نحــو تحســين بصمتنــا البيئيــة.

فعلــى صعيــد الطاقــة المباشــرة )التــي تنتــج عــن اســتهاك الوقــود الخــاص بالتدفئــة والمولــدات 
والتنقــات(، فقــد شــهد اســتهاك البنــك منهــا خــال عــام 2021 انخفاضــًا بلغت نســبته 39% ليصل 

إلــى 143 ألــف لتــر حيــث لــم يحصــل حــاالت انقطــاع فــي الكهربــاء تســتدعي تشــغيل المولــدات.
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أمــا بالنســبة للطاقــة غيــر المباشــرة )التــي تنتــج عــن اســتهاك الكهربــاء(، فقــد انخفــض اســتهاك 
البنــك منهــا خــال عــام 2021 بنســبة قدرهــا %5.5. 

57,503

3,726

53,777

54,894

3,488

51,460

65,255

7,422

72,677

84,581
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14,938,000

53,777
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65,255
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20,863,624
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20,0000,000

72,000
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* تــم فــي العــام 2019 تشــغيل مبنــى اإلدارة العامــة الجديــد فــي منطقــة الشميســاني، ممــا نجم 
عنه زيادة في اســتهاك الطاقة.
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انبعاثات الغازات الدفيئة 

ــن  ــة ع ــرة الناتج ــات المباش ــاق 1 )االنبعاث ــات النط ــن انبعاث ــة كل م ــازات الدفيئ ــات غ ــمل انبعاث تش
اســتخدام المولــدات ومركبــات النقــل المزودة بالديزل والبنزيــن(، وانبعاثات النطــاق 2 )االنبعاثات غير 

المباشــرة الناتجــة عــن اســتهاك الطاقة الــواردة إلى البنك من شــركة الكهربــاء األردنية(.

ــى  ــل إل ــام 2021 لتص ــال ع ــبته 5.5% خ ــًا نس ــة انخفاض ــازات الدفيئ ــات الغ ــي انبعاث ــهد إجمال ش
15,941 طــن، كمــا شــهدت كثافــة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة لــكل موظــف انخفاضَا لتصــل إلى 5.6 

طــن / موظــف نتيجــة انخفــاض اســتهاك الطاقــة المباشــرة.

261.3

11,622.30

11,883.60

4.9

244.6

11,121.10

11,365.70

4.6

488.8

14,104.30

14,591.10

6.2

628.8

16,231.9

16,860.7

7.0

381.4

15,560

15,941.4

5.6

20172018201920202021

استهالك المياه

نبــذل جهــودًا كبيــرة نحــو إدارة اســتهاكنا للميــاه لمــا فــي مبنــى اإلدارة العامــة وفي كافــة فروعنا 
ونشــجع جميــع موظفينــا إلــى االنتباه إلى اســتهاكهم من الميــاه، ونضمن من خــال برنامج دوري 
للصيانة عدم إهدار أي كمية من المياه، ونعمل على مراقبة فواتير االستهاك لماحظة أي تغييرات 
تطــرأ علــى االســتهاك وتحديــد األســباب لذلك وخــال العــام 2021 ســجل إجمالي اســتهاك المياه 
لدينا 36,604 م3 ويكمن ســبب ارتفاع اجمالي اســتهاك المياه في عودة الموظفين بشــكل كامل 
إلى العمل من خال المكاتب، إضافة إلى تشــغيل مباني إدارية جديدة لم تكن مســتغلة من قبل، 

علما بأّن معدل اســتهاك المياه كل موظف قد انخفض بواقع 0.97 م3 .
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تقليــل اســتهالك الــورق

يعــد تخفيض اســتهاك الورق أحد أهدافنا البيئيــة التي ترافق رؤيتنا الموجهة نحو الرقمنة، وواصلنا 

العمــل علــى تحويــل العديــد مــن عملياتنــا الداخليــة إلــى عمليــات الكترونيــة وعلــى تشــجيع تبنــي 

األفكار والتقنيات المبتكرة في جميع الفروع ومباني اإلدارة الرئيسية، ونظرا لزيادة عدد الموظفين 

لدينــا خــال عــام 2021، إضافــة إلــى عــودة العمــل كمــا هــو قبــل الجائحــة ممــا أدى إلــى زيــادة فــي 

اســتهاك الــورق عــن العــام الماضــي بنســبةِ 11.9% ، مــع االســتمرار بالعمــل علــى تنفيــذ العديد من 

األدوات واالســتراتيجيات التــي تســاهم فــي خفــض اســتهاكنا مــن الــورق على النحــو التالي: 

التوعية بتنشيط الطباعة الذكية على الوجهين.	 

االستمرار بالتوعية بالطباعة ما بين موظفينا لتحسين كفاءة الطباعة وتقليل األخطاء.	 

استبدال آالت التصوير والطباعة بآالت ذكية، تخفض استهاك الطاقة وتستهلك كمية أقل من الحبر.	 

وحرصًا منا على دعم قطاع التعليم وكافة الجهود الرامية إلى رفد العملية التعليمية بمتطلبات 

النجــاح والتقدم وتحســين مخرجاتها ونوعيتها، وعملنا على المشــاركة فــي مبادرة بصمات خضراء 

إلعــادة تدويــر الــورق المنبثقــة عن مؤسســة األميــرة عالية والتــي بموجبها ســيتم إعــادة تدوير الورق 

التالــف لدينــا واســتبداله بــورق جديــد يتــم توزيعــه علــى المــدارس الحكومية فــي المملكــة مجانًا.

ويجــدر بالذكــر أّن البنــك شــارك فــي هذه المبــادرة منذ العــام 2018، تعزيــزًا لمســؤوليته المجتمعية 

ورغبتــه فــي دعــم المــدارس الحكومية كواجب وطني انتهجتــه اإلدارة العليــا والتنفيذية في البنك 

علــى مــدار الســنوات الماضيــة.

كمــا أدى تبنينــا المســتمر للحلــول المبتكــرة وصقلهــا إلى تحول في ســلوك العماء حــول الخدمات 

المصرفية الرقمية، والتي تعزز الثقافة الخضراء من خال البيانات اإللكترونية والمعامات الرقمية.
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306,282
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%40.1
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213,876

140,402

%65.6

216,321

126,662

%58.60

242,009

144,702

%59.80

20172018201920202021

59.80%

نسبة إجمالي الورق
المعاد تدويره 

إعادة تدوير األصول والمواد الثابتة

ــى  ــا عل ــل معه ــيتم التعام ــي س ــر الت ــاة العناص ــد دورة حي ــن بتمدي ــن المختصي ــا م ــوم فريقن يق
أنهــا خــردة، مــن خــال تصنيف األصــول والمــواد الثابتة التي تــم إنقاذهــا، وتقديمها كتبرعــات عينية 
للعديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات غيــر الربحيــة، إضافــة إلــى القيــام باســتبدال البطاريــات 
الســائلة القديمــة بجميــع أنواعهــا؛ حيــث يكــون التعاقــد مــع المورديــن على أســاس أخــذ البطاريات 

القديمــة وإتافهــا بالطــرق الرســمية.

المشتريات المحلية المستدامة 

نولــي أهميــة قصــوى للتوريــد والشــراء المســؤول، ونطبــق نهــج عــادل ومســتدام ومســؤول 
وأخاقــي لسلســلة التوريــد الخاصــة بنــا، ونتفهــم أننا كمؤسســة كبيرة ذات سلســلة توريد واســعة 
ــدى  ــة(، وإح ــة أو محتمل ــة )فعلي ــة وبيئي ــرات اجتماعي ــا تأثي ــتريات له ــا للمش ــإن اختياراتن ــاق، ف النط
الطــرق التــي يمكننــا مــن خالهــا إحــداث فــرق فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا، هــي الســعي 
لخلــق اقتصــاد متــوازن ومســتدام يمكــن للجميــع المشــاركة فيــه، ونســعى إلــى إشــراك المورديــن 

المحلييــن مــن خــال سلســلة التوريــد الخاصــة بنــا.



39

وحوالــي 96.7% مــن المورديــن لدينــا محلييــن، وتــم إنفــاق 98% مــن ميزانيــة المشــتريات مــع 
المورديــن المحلييــن، ونتمتــع بعاقــات طويلــة األمــد مــع العديــد مــن موردينــا، ونحــن فخــورون بأّن 
البنــك يواصــل توفيــر مصــدر مســتدام لازدهــار االقتصــادي وفــرص العمــل، ونشــجع الموردين على 

دمــج الممارســات المســتدامة ومســؤولية الشــركات فــي عملياتهم.
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نكــّرس جهودنــا لتعزيــز تنميــة رأســمالنا البشــري وإشــراكهم، ونقــوم بتفعيــل هــذا االلتــزام مــن 

خــال برامجنــا لجذب وتطوير وإشــراك واســتبقاء الموظفين األكفاء والملتزميــن، ونعمل على تعزيز 

التنــوع والشــمول، واتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان صحــة موظفينــا وســامتهم ورفاههــم، ونعتبــر 

صحــة ورفاهيــة موظفينــا أولويــة لنــا ونؤمــن بــأّن األشــخاص األصحــاء يميلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر 

ســعادة وأكثر مشــاركة وإنتاجية. 

ومــع التغيــرات المتســارعة التــي شــهدتها األســواق، واجهــت أعمالنا تحديــات غير مســبوقة تطلبت 

تكيفــًا ســريعًا، حمــل موظفونا مســؤوليتهم تجــاه أصحاب المصلحــة لدينا ونفــذوا عملهم بتفاٍن 

واحتــراف قــل نظيــره. وبفضــل كل موظــف مــن موظفينــا تمكنــا مــن مواجهــة التحديــات بنجــاح 

وتحقيــق النمــو ومــن البقــاء شــريكًا موثوقــًا بــه لعمائنــا. 

ــا  ــتدامة أعمالن ــن اس ــكار وتضم ــى االبت ــجع عل ــاملة تش ــة وش ــة متنوع ــوة عامل ــة ق ــزم بتنمي ونلت

وتحافــظ علــى مكانتنــا الرائــدة فــي الســوق، ونحترم ونشــجع جميــع موظفينــا، ونقــدر إمكاناتهم 

ــخص  ــرك أي ش ــة، دون ت ــدرات المختلف ــر والق ــن والعم ــس، والدي ــرق، والجن ــن الع ــر ع ــض النظ بغ

ــب.  ــن الرك ــف ع يتخل

بناء بيئة عمل مثالية 

نعمــل بجــٍد لخلــق بيئــة عمــل صحيــة وإيجابيــة وأخاقيــة - بيئــة تمّكــن موظفينــا وتعــود بالفائــدة 

عليهــم وتســاعدنا كمؤسســة - ونســعى نحــو بناء مــكان عمل متوازن بيــن الجنســين وتوفير فرص 

متســاوية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.

يتمحور نهجنا إلدارة كوادرنا حول عدد من الركائز األساسية:

ــا 	  ــا وخططن ــدم توجهاتن ــا يخ ــا، وبم ــاظ به ــا واالحتف ــب وتطويره ــتقطاب المواه ــال اس ــن خ إدارة المواهــب، م

ــتقبلية. المس

التنــوع والشــمول، مــن خــال بنــاء بيئــة عمــل مفضلــة، تعكــس المجتمــع ككل ويكــون شــامًا ومتســاوًيا بيــن 	 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــين واألش الجنس

صحة موظفينا وســالمتهم ورفاههم، من خال إلهام وتمكين موظفينا لبناء مســتقبل أكثر صحة ورفاهية 	 

ألنفسهم وألسرهم، مع توفير بيئة عمل صحية.

إشراك موظفينا، من خال التزامنا بأن نكون مؤسسة يتم فيها التعامل مع الموظفين بثقة وإنصاف متبادلين، 	 

وحيث يشــعر موظفينا على اختاف مســتوياتهم اإلدارية بأنهم ملتزمون بأهدافنا وقيمنا ومبادئنا.

التصميــم التنظيمــي وإدارة التغييــر، مــن خال ترســيخ قيــم ثقافتنا ودعمها بسياســات محدثــة بانتظام ويتم 	 

إيصالهــا من خال تدريبنا الدائم لموظفينا.

تمكيــن موظفينــا، مــن خــال تقديــم حزمــة مــن المزايا المصممــة خصيصــًا لموظفينــا والتي تدعم اســتقرارهم 	 

االجتماعــي واالقتصادي.
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موظفينا

في نهاية عام 2021 بلغ عدد أفراد الموظفين العاملين في المملكة األردنية الهاشمية 1834 موظف 
و1025 موظفة، منهم 1.15% إدارة عليا، و18.32% إدارة الوسطى، و4.16% من ذوي االحتياجات الخاصة.
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التصميم التنظيمي وإدارة التغيير

الموظفين،  كافة  لدى  وقيمنا  أهدافنا  ونعزز  وندير  مستمرة،  ممارسة  موظفينا  تطوير  نعتبر 
ونزودهم بالدعم والتوجيه الذي يحتاجون إليه لضمان ثقافة متسقة في جميع أماكن تواجدنا، 
اإلنصاف  وخدماتنا، “  منتجاتنا  تطوير  عند  نتبعها  التي  األفكار  نفس  على  وقيمنا  أهدافنا  وتستند 

والمجتمعات. والعائات  باألفراد  واالهتمام “  والصدق 

وخال العام 2021 حرصنا كل الحرص على منح كوادرنا حقهم في تطوير وتنمية مهاراتهم من 
خال تنظيم 280 دورة تدريبية عن بعد شملت 2675 موظف وموظفة، ومن أهم الدورات التدريبية 

التي تم عقدها كان:

The Future of Digital HRDigital Marketing Strategyتعريف بقانون فاتكا Strategy of Digital
Transformation

Enviro-Social Governanceأمن المعلومات واألمن دورة تدريبية في االستدامة
السيبراني

 Regional Finance
2021 Conference

مصطلحات التجارة الدولية 
Incoterms 2020

كشف تزوير التواقيع والوثائق 
Credit Analysis for Bankers Customer Relationshipوالمستندات

)Management )CRM

Team Building Activities مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب

إتكيت التعامل مع االشخاص 
ذوي اإلعاقة

583,729

281,233

234,390

258,500

277,446

2017

2018

2019

2020

2021
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برامج االلتحاق بدراسة الشهادات األكاديمية والمهنية )عدد المشاركين(

2

8

3

11

2

48

3

49

2

83

20172018201920202021

التدريب )الساعات(

20172018201920202021

78.4

81.1

74.2

109.1

57.0

34.0

24.1

25.0

17.7

15.8

8.1

1.3

22.6

23.8

20.5

18.3

14.5

8.7

12.34

12.04

12.36

12.1

12.5

5.17

16.5

17

15.5

16.6

16.5

13.3

برامج التدريب )عدد المشاركين(

20172018201920202021

2,270

165

37

1,128

N.A

999

265

17

650

N.A

1,433

200

16

750

2,733

872

22

1

0

2,463

796

676

7

1834

13,606
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صحة موظفينا وسالمتهم ورفاهيتهم 

نعمــل علــى توقــع المخاطــر الصحيــة فــي مــكان العمــل والتخفيــف منهــا، ونعتبــر صحــة وســامة 
ورفاهيــة موظفينــا أهمية قصوى، وندعم الموظفين أثناء وبعــد اإلصابات أو األمراض، وخال العام 

2021 لــم يكــن لدينا أية حــوادث إصابة مهنية.

اإلجازة الوالدية

يحــق لآلبــاء لدينــا الحصــول علــى إجازة قصيــرة مدفوعة األجــر لمدة ثاثــة أيام بعــد والدة طفلهم، 
ــوة. وفــي عــام 2021 اســتحق 111 موظفــًا إجــازة األب

أمــا فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومة، فإننــا نلتزم بتقديــم إجازات أمومــة مدتها 70 يوم لألمهــات لدينا، 
تضمــن لهــم الحصــول علــى فرصــة التفــرغ للتمتــع بتلــك االجــازة ثــم العــودة لانخــراط مجــدد في 

العمــل، وفــي عــام 2021 اســتحققن 125 موظفــة إجــازة أمومة.

ومن الجدير ذكره أن جميع موظفينا قد عادوا للعمل بعد انقضاء إجازاتهم الوالدية 

اإلجازة الوالدية

20172018201920202021

112

%100

-

120

%100

-

108

%100

94

99

%100

81

125

%100

111
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إشراك موظفينا

نعمــل بشــكل تعاونــي مــع موظفينــا للمســاهمة فــي نجــاح أعمالنــا، وتتمثــل رؤيتنــا فــي ضمــان 
ــا  ــا ومبادئن ــاط بأهدافن ــه باالرتب ــن خال ــعرون م ــن، يش ــاف متبادلي ــة وإنص ــا بثق ــة موظفين معامل
ــاح  ــي االنفت ــاهم ف ــة، تس ــرة ومرن ــة معاص ــة وصحي ــل آمن ــة عم ــر بيئ ــى توفي ــدف إل ــا، ونه وقيمن
والشــمول فــي بيئتنا، ونســعى إللهــام موظفينا للتفكيــر بطرق إبداعية من خال تشــجيعهم على 

تقديــم أيــة اقتراحات من شــأنها تحســين وتطوير بيئــة العمل.

ــه  ــف ل ــن الموظ ــم م ــل أي تظل ــك لح ــكوى وذل ــم والش ــة للتظل ــمية داخلي ــراءات رس ــا إج ولدين
عاقــة بأوضــاع العمــل أو االنضبــاط أو تعامل غير منصــف من قبل اإلدارة أو من أحــد الزماء، ويمكن 
للموظــف أن يقــدم شـــكواه إمــا بشـــكل شـــفهي أو بشـــكل كتابــي للمديرالمباشــر. أمــا إذا كانـــت 
الشـــكوى علـــى المشـــرف نفســـه، فيمكن للموظـــف أن يتواصل مع مديره المباشـــرأو مع مديــــر 
دائــــرة المــــوارد البشــــرية أو باســــتخدام الخــط الســــاخن لدائــرة التدقيــق الداخلــــي، ويتــم رفــع 
الشــــكوى مــــن خــال التسلســل اإلداري حتــى يتــم التوصــــل لحــل منصــف، ويوجد لدينا سياسة 
إلدارة الشــكاوى المتعلقة بســوء السلوك المهني والتي تشمل اإلساءة اللفظية، اإلساءة الجسدية، 
استبعاد أو عزل السلوك، حجب المعلومات الحيوية عمدًا ألداء  العمل، ويتم اتخاذ اإلجراءات الازمة 

فــي ضــوء نتائــج مــا يســفر عنــه التحقيــق.

تمكين موظفينا

ــر  ــادي، ونفخ ــي واالقتص ــتقرارهم االجتماع ــم اس ــي تدع ــا الت ــن المزاي ــد م ــا بالعدي ــزّود موظفين ن
بكوننــا صاحــب عمل مفضل في األردن، ونعمل باســتمرار على زيــادة رضا موظفينا واالحتفاظ بهم، 
ونعمــل علــى تقييم خطط المكافآت الخاصة بنا على أســاس ســنوي، مــع األخذ في االعتبار تقلبات 
الســوق والتطــورات الخارجيــة، ويعتمــد نظــام المكافآة لدينــا على معايير عادلة وشــفافة مصممة 

لتعزيــز ثقافــة التحفيــز، ومــن أهــم المزايــا التــي نقدمهــا لموظفينــا: 

الرعاية الطبية والتأمين.	 

القروض السكنية للموظفين.	 

التأمينات االجتماعية.	 

القروض الشخصية للموظفين.	 

تنوعنا وشموليتنا

يتمحــو نهجنــا حــول بنــاء بيئــة عمــل أفضل مــن خال تعزيــز ثقافتنــا المتوعــة والشــاملة لاختافات 
بين موظفينا، وتعكس بشكل أفضل المجتمع الذي نعيش فيها، ويمثل رأس مالنا البشري العمود 
الفقــري الــذي يضمــن أدائنا ألعمالنا بشــكل مســتدام، وكمؤسســة يرتكــز علمها على األفــراد نفخر 
بقدرتنــا علــى الحفــاظ علــى مجموعــة موهوبــة مــن الموظفيــن المتفانيــن، ونــرى أنــه مــن الضــرورة 

تطويــر ورعايــة وتشــجيع األفــراد ذوي األداء العالي الذيــن يمكنهم تعزيز ثقافة االلتــزام بالعمل.

ونلتــزم بالحفــاظ علــى مــكان عمــل خــاٍل مــن كل أشــكال التمييــز غيــر القانونــي وغيــر العــادل علــى 
أســاس الجنــس أو العــرق أو أو الحالــة االجتماعيــة أو العمر أو اإلعاقة، وال نقبل أي شــكل من أشــكال 
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التمييــز، أو التحــرش أو المضايقــة أو أيــة أفعــال أخــرى مهينــة ألي ســبب كان فــي بيئــة العمــل لدينــا. 
ونشــجع موظفينــا دائمــًا علــى اإلبــاغ عــن أي جريمــة ماليــة مشــتبه بها، بمــا في ذلك جرائم غســل 

األموال والرشــوة والفســاد، فضًا عن انتهاكات قواعد الســلوك. 

ــا  ــس كل طاقاتن ــى تكري ــل عل ــا، ونعم ــة لدين ــوى العامل ــن الق ــبته 35.8% م ــا نس ــرأة م ــل الم وتمث
لتمكيــن المــرأة ورفــع مشــاركتها فــي القــوى العاملــة، وأيضــًا علــى تمكيــن فئــة الشــباب وزيــادة 
تمثيلهــم، إذ تمثــل فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 18 إلــى 30 نســبة 34.5% مــن إجمالــي 

القــوى العاملــة لدينــا. 

20172018201920202021

20172018201920202021

945

1481

984

1479

1243127312771209

987

1790

82

1157

51

1060

21

1037

153

1069

114

995

1363

1,019

1,398

1025

1834

2017

%39.00

%6.50

%18.40%15.40

%10.1

%18.1

%40.00
%42.20%42.2

%35.8

2018201920202021

مشاركة ا�ناث في القوى العاملة

اناث في المناصب ادارية العليا والوسطىاناث من مجموع موظفي البنك
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استقطاب الموظفين واالحتفاظ بهم 

نحــرص علــى تحســين وإثــراء جــودة الخدمــة المقدمــة لعمائنــا بمــا يدعــم تحقيــق أهدافنــا 
االســتراتيجية، وذلــك مــن خــال اســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والموهوبــة، وواصلنــا خــال 
العام زيادة عدد كوادرنا عالية الكفاءة وجذب أفضل الكفاءات لرفد مختلف الدوائر ومراكز العمل 
باالحتياجــات الفعليــة مــن الكــوادر البشــرية. والعمــل بشــكل مســتمر علــى المحافظــة علــى هــذه 
الكــوادر وتعزيــز قدرتهــم علــى التطــور فــي مجــاالت عملهــم، باإلضافــة إلــى توفيــر فــرص نقــل 
وترقيــة للموظفيــن الداخلييــن واختيــار الموظفيــن المتميزيــن والمؤهليــن مــن خــال تطبيــق أســس 
المنافسة المعتمدة على الشفافية والمهنية، باإلضافة إلى ترسيخ سمعة البنك كوجهة مفضلة 

.Employer of choice ــرة ــاب الخب ــدد وأصح ــن الج ــن الخريجي ــة م ــابة المحلي ــاءات الش للكف

ونوفــر فرصــًا متكافئــة للعمــل الائــق والتطويــر الوظيفــي لجميــع موظفينــا، ونســعى إلــى ضمــان 
تكافــؤ الفــرص للجميــع، بغــض النظر عــن الجنس والديــن والعمر والحالــة االجتماعية، ونســعى إلى 
جــذب األفضــل واالحتفــاظ بــه وبمــا يتوافق مــع إســتراتيجية أعمالنــا وأهدافنــا وقيمنا وبما يســاعدنا 

علــى تحقيق أهدافنا االســتراتيجية.

ونقــوم بالترويــج لعامتنــا التجاريــة كأحــد أفضل أصحاب العمــل في المملكة من خال المشــاركة 
فــي معــارض التوظيــف والتواجــد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وأخبارنــا الصحفيــة كجــزء مــن 

عمليــة جــذب المواهــب لدينــا.

وفــي عــام 2021، عملنــا علــى تعييــن الكــوادر البشــرية النســائية والشــبابية وبلغــت نســبة توظيــف 
ــف  ــبة توظي ــت نس ــن بلغ ــي حي ــدد، ف ــن الج ــدد الموظفي ــي ع ــن إجمال ــي 32.4% م ــاء حوال النس

ــي .%70 ــر 18-30 حوال ــن عم ــباب بي الش

التوظيف

20172018201920202021

177202235230117إجمالي عدد الموظفين الجدد المعينين 

عدد الموظفين الجدد المعينين:

9912313416679ذكور

78791016438إناث 

الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 

و30 عام
1661801829982

الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 31 

و50 عام
10205011334

123181الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 51 عام
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فــي عــام 2021، بلــغ معــدل الــدوران لدى بنــك اإلســكان 4.13% مقارنة بـــ7.99% في العــام الماضي، 
وهــو مؤشــر إيجابــي لقيــاس نجاح البنــك في الحفاظ علــى موظفيه من جهة ورضــا الموظفين من 

جهــٍة أخــرى.

الدوران الوظيفي حسب الفئة العمرية ونوع الجنس

20172018201920202021

4.13%7.99%14.25%7.3%5.7%معدل الدوران الوظيفي العام 

3.48%10.15%18.5%8.9%6.1%ذكور

4.39%4.12%8.9%4.5%5.1%إناث 

الموظفيــن الذيــن تتــراوح أعمارهم 

بيــن 18 و30 عامــًا
%5.4%5.1%4.9%3.88%6.18

الموظفيــن الذيــن تتــراوح أعمارهم 

بيــن 31 و50 عامــًا
%4.0%6.9%12%9.90%2.4

ــم  ــد أعماره ــن تزي ــن الذي الموظفي

ــًا  ــن 51 عام ع
%24.6%31.6%87.9%62.74%6.09
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 نواصــل التزامنــا بمســؤوليتنا االجتماعيــة مــن خــال اعتمــاد اســتراتيجية خاصــة شــملت قطاعــات 

عــدة كان أبرزهــا: التعليــم، الصحــة، وخدمــة المجتمــع، وريــادة األعمــال/ والشــباب والرياضــة، إضافة 

إلــى أنشــطتنا فــي جانــب المســؤولية االجتماعيــة الداخليــة والســعادة المؤسســية، وبمــا يتماشــى 

مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة. يتــم تطبيــق نشــاط المســؤولية االجتماعية على 

القطاعــات التــي يتــم اعتمادهــا ضمــن االســتراتيجية الســنوية للمســؤولية االجتماعيــة، والتــي يتــم 

اعتمادهــا وميزانيتهــا ســنويًا حســب سياســات واجــراءات البنــك، علمــًا بأنــه يمكــن تغييرهــا مــن عام 

آلخر وحســب واقــع الحال.

وخــال الفتــرة )2017-2021( تجــاوزت نســبة مســاهمتنا المجتمعيــة فــي األردن مبلــغ 7 مليــون دينار، 

أو مــا نســبته 1.03% مــن األرباح قبــل الضريبة لــذات الفترة.

وخــال العــام 2021 واصلنــا تبنــي مجموعــة مــن القطاعــات لتكون في أولى ســلم أولوياتنــا لما لها 

من أثر مباشــر على المجتمع، إضافة لمجموعة من الشــراكات االســتراتيجية مع كبرى المؤسســات 

التــي ُتعنــى بالخدمــة االجتماعيــة، ومــن خــال تطبيق اســتراتيجيتنا التي نســعى إلى ضمــان توظيف 

الميزانيــة المرصــودة بكفــاءة للوصــول إلــى أكبر عدد من المســتفيدين.

ومن أبرز القطاعات التي تبناها البنك في مجال المسؤولية االجتماعية للعام 2021 ما يلي:

قطاع التعليم

فــي إطــار تنفيــذ برامــج مســؤوليتنا المجتمعيــة، واصلنــا تقديمنــا للدعــم والمســاعدة لعــدد مــن 

المبــادرات والمؤسســات المعنيــة بقطــاع التعليــم حيــث تــم تقديــم عــدد مــن المنــح التعليميــة 

مــن خــال مجموعــة مــن المؤسســات نذكــر منهــا جمعيــة األيــدي الواعــدة، ومؤسســة إيليــا نقــل، 

ومركــز البنيــات للتربيــة الخاصــة/ جمعيــة الشــابات المســلمات، ومدرســة Kings Academy، ونــادي 

ــاني.   ــون اإلنس الع

واحتفــاًء باإلنجــازات الوطنيــة التــي تحققت على مدار مئة عام من عمر الدولــة األردنية والبناء عليها، 

قمنا برعاية مبادرة دعم البيئة التعليمية من خال التبرع بـ 270 جهاز لوحي )تابلت( مزودة بخطوط 

إنترنــت فّعالــة لمــدة ســنة واحــدة لطلبــة عــدد مــن المــدارس الحكوميــة فــي المملكــة، وبالتنســيق 

مــع اللجنــة العليا لاحتفاالت بمئوية تأســيس الدولة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

كمــا قمنــا برعايــة حفــل اســتقبال الطلبــة المســتجدين المســجلين فــي جامعــة الحســين التقنيــة- 

إحــدى مبــادرات مؤسســة ولــي العهــد، بمناســبة بــدء العــام الدراســي 2022-2021.
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قطاع الصحة

عملنا خال العام 2021 على تجديد اتفاقية الشراكة االستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان 

لألعــوام 2021- 2022، لدعــم مجموعــة مــن البرامــج التي تهــدف إلى تمكين المؤسســة، إضافة إلى 

تقديمنــا الدعــم والمســاعدة لعــدد مــن الجمعيــات المعنيــة بقطــاع الصحــة، ومستشــفى جــرش 

الحكومــي، والجمعية األردنيــة للتأمينات الصحية.

قطاع خدمة المجتمع 

إيمانــًا منــا بأهميــة دعم المؤسســات والمنظمات غير الربحيــة ذات األهداف اإلنســانية والنبيلة، قمنا 

بتجديــد اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية مــع تكيــة أم علي، إضافة إلــى تقديمنا الدعــم للعديد من 

 ،SOS ــال ــرى األطف ــة ق ــع كجمعي ــة المجتم ــاع خدم ــي قط ــة ف ــات الفاعل ــات والمؤسس الجمعي

الصنــدوق األردنــي الهاشــمي، وجمعيــة دار أبــو عبــد اهلل للعمــل الخيــري والتنمــوي، وجمعيــة األيدي 

الواعــدة وغيرها الكثير. 
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ريادة األعمال

قمنــا بتجديــد شــراكتنا االســتراتيجية مع مؤسســة نهــر األردن، وتقديــم الدعم لبرامجها، واســتفاد 

مــن هــذا الدعــم )3( برامــج تنفذها مؤسســة نهــر األردن وهي؛ برنامــج حماية الطفل واألســرة وخط 

الحمايــة 110، وبرنامــج تمكيــن المجتمعــات - محــور التشــبيك الوظيفــي، باإلضافــة إلــى المشــاريع 

اإلنتاجية/ الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة اإلنتاجي. كما قمنا بدعم مؤسسة األميرة تغريد للتنمية 

والتدريــب الفتتــاح مركــز خــاص فــي منطقة الصفــاوي/ المفــرق لتمكين وتدريــب وتأهيــل المرأة من 

خــال تطويــر حرفــة الصــوف والخياطــة والتصنيــع الغذائي والتجميل مــن خال عقــد دورات تدريبية 

وورش حرفيــة لتعليــم مهــارات أساســية في الحيــاة باإلضافة إلى مهارات حرفيــة ومهنية مختلفة 

تســهم فــي زيــادة إنتاجيتهــا وبالتالــي الحصــول علــى فــرص عمــل لتحســين دخــل األســرة.

المؤتمرات والمهرجانات 

خال العام 2021 عملنا على رعاية عـدد مـن المؤتمـرات والمهرجانـات، مـن أبرزهـا مهرجـان جـرش 

للثقافـــة والفنـــون فـــي دورتـه الخامســـة والثاثين، ومؤتمـــر الجمعيـة األردنيـــة للتأمينـات الصحيـة 

بعنـــوان "نحـــو تغطيـــة صحيـــة شـــاملة فـــي األردن"، والمنتـــدى العالمـــي للتواصـــل االجتماعـــي، 

وفعاليـــات غرفـة التجـــارة األمريكيـة.

المسؤولية االجتماعية الداخلية والسعادة المؤسسية

تجســيدًا لــرؤى البنــك واهتمامــه بــرأس مالــه البشــري، عملنا علــى تعزيــز التواصل الداخلــي من خال 

توفيــر بيئــة عمــل جاذبة ومحفــزة لإلبــداع واالبتكار وبما يتماشــى مع قيمنــا وأهدافنا اإلســتراتيجية، 

ونفذنــا العديــد مــن األنشــطة في مجال الســعادة المؤسســية التي تهدف إلى تحويــــل مفهــــوم 

الســــعادة إلى واقــــع ملمــــوس فــــي بيئــــة العمــــل، وترســـيخ القيم اإليجابيـــة كقيمـــة أساســـية، 

ولمـــا لذلك مــــن تأثيــــر إيجابــــي علــــى الموظفيــــن من خــال تحفيزهم ورفــع معنوياتهم.

ومــن أهــم المبــادرات التــي عملنــا علــى تنفيذهــا خــال العــام، تقديــم الهدايــا للموظفــات بعيــد 

األم، وتكريــم أقــدم الموظفــات بالتزامــن مع االحتفال بيوم المرأة العالمــي، وعقد فعالية تفاعلية 

لشــخصية "Mr. Coin" للتواصــل مــع موظفــي البنــك ونشــر األجــواء اإليجابيــة. 
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كمــا نّظمنــا أســبوعًا تفاعليــًا للتوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي وســرطان البروســتات وبالتعــاون مــع 

مؤسسة الحسين للسرطان، الهتمامه بصحة وسامة موظفيه، وتعزيز التواصل من خال التوعية 

والتثقيــف فــي الجانب الصحي.



الحوكمة واالمتثال
وإدارة المخاطر

وادي رم، ا�ردن



الحوكمة واالمتثال
وإدارة المخاطر

وادي رم، ا�ردن
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الرشيدة،  بالحوكمة  الصارم  التزامنا  إلى  كبير  حد  إلى  يرجع  كبنك  نجاحنا  بأّن  راسخًا  إيمانًا  نؤمن 
تم  وقد  لدينا،  المصلحة  أصحاب  لجميع  األجل  طويلة  مستدامة  قيمة  خلق  من  تمكننا  والتي 
جوانب  جميع  تغطية  لضمان  واألدلة  المخاطر،  وضوابط  الداخلية،  السياسات  من  العديد  وضع 
األعمال وإدارتها بشكل جيد، وتشمل هذه المجموعة الواسعة إدارة المخاطر، واالمتثال، والتدقيق، 
التابعة  المتخصصة  الفرعية  اللجان  وتساعد  السلوك،  وقواعد  واألخاق  والتقييم،  والمكافآت، 

بها. القيام  عليهم  يتعين  التي  والمهام  المسؤوليات  في  المجلس  أعضاء  اإلدارة،  لمجلس 

الحوكمة

نلتزم في بنك اإلسكان على الدوام بأعلى معايير الحوكمة، وندرك أّن الحوكمة السليمة للشركات 
أمر أساسي الستمرارية وازدهار األعمال، ولتحقيق هذه الغاية نتبنى أفضل الممارسات المتبعة في 
مجال الحوكمة، ونقوم باستمرار بمراجعة إطار الحوكمة لدى البنك بشكل دوري للتأكد من مدى 
التوافق مع تعليمات قانون الشركات األردني، وتعليمات حوكمة الشركات الصادر عن هيئة األوراق 
من  وغيرها  األردني،  المركزي  البنك  عن  الصادر  للبنوك  المؤسسية  الحاكمية  وتعليمات  المالية، 

اللوائح والتعليمات ذات العاقة محليًا وعالميًا. 

إجمالي  من   %23 نسبته  وبما  نساء   3 منهم  عضوًا   13 من  اإلسكان  بنك  إدارة  مجلس  ويتكون 
األعضاء، ويتسم جميع األعضاء بقاعدة معرفية متنوعة ومجموعة مهارات متوازنة تعزز من قدرة 

األمثل. بالشكل  مسؤولياته  نطاق  ضمن  تقع  التي  والمهام  األدوار  أداء  على  المجلس 

مهام  وملخص  بالحوكمة  يتعلق  فيما  البنك  وسياسة  نهج  حول  التفاصيل  من  المزيد  ولمعرفة 
ومسؤوليات مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه، يرجى مراجعة دليل الحاكمية المؤسسية 

التالي: الرابط  على  المنشور 

https://hbtf.com/uploads/07/2021/dlyl-alhakmyt-almwssyt-lbnk-alaskan2-.pdf
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https://hbtf.com/uploads/2021/07/dlyl-alhakmyt-almwssyt-lbnk-alaskan-2.pdf
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ويعمل مجلس إدارة البنك ضمن سبعة لجان فرعية تركز على مجاالت مختلفة، كما يلي: 

الهيكل التنظيمي للبنك 
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األخالقيات واالمتثال

نلتزم بأعلى مســتويات من أخاقيات العمل بما يتوافق والمعايير والممارســات المحلية والعالمية، 

ونعتبــر النزاهــة أحــد أهــم قيمنــا األساســية، ونرى بأنها قيم راســخة فــي ثقافتنا، وجميــع موظفينا 

علــى درايــة تامــة بجانبهــم مــن المســؤولية للحفــاظ علــى بيئــة عمــل أخاقيــة عبــر تحديــد أي ســوء 

تصرف والتصرف بناًء على ذلك. 

ــوق  ــرام لحق ــدم احت ــز أو ع ــوة أو تميي ــوادث رش ــجيل أي ح ــم تس ــم يت ــك، ل ــم البن ــد عل ــى ح وعل

المواطنيــن أو عمــل قســري لــدى موظفينــا خــال عــام 2021. ونلتــزم بتوفيــر بيئــة عمــل خاليــة مــن 

الســلوك غيــر الائــق أو التمييــز أو المضايقــة علــى أســاس الِعــرق، أو اللــون أو الديــن أو الجنــس أو أيــة 

عوامــل أخرى.

ميثاق السلوك المهني وأخالقيات العمل

نمتلك برنامجًا تدريبيًا قويًا لضمان تطوير جميع موظفينا لفهم واضح لسياســاتنا وتوقعاتنا حول 

مبــادئ وممارســات الســلوك األخاقــي وأمــن المعلومــات وحمايــة العمــاء باإلضافة إلــى الكفاءات 

والمهــارات الوظيفيــة والمعرفــة العامــة، ويتــم تزويــد جميــع الموظفيــن بدليــل الموظــف وميثــاق 

أخاقيــات العمــل وســلوكه، وينبغــي علــى جميــع الموظفيــن توقيــع التــزام يفيــد باطاعهم على 

مــا ورد فــي الميثــاق، ويتم مراجعة الميثاق بشــكل ســنوي، وُيمكن لجميــع الموظفين االطاع على 

الميثــاق بســهولة عبــر موقعنــا الداخلــي. 

معدل االستجابة للتوقيع على نموذج تعهد شخصي بااللتزام بميثاق السلوك المهني

20172018201920202021

%100%100%100%100%100

االمتثال

نتبنــــى فــي بنــك االســكان نظامـــًـا فّعــااًل لتحديــــد وإدارة متطلبــــات االمتثــال لكافــة المتطلبــات 

الرقابيــة التــي يخضــع لهــا البنــك، ولدينــا ثقافــة امتثــال تقــوم علــى أســاس إدارة مخاطــر االمتثــال 

بشــكل اســتباقي ونلتــزم بشــكل تــام بمزاولــة أنشــطتنا المصرفيــة بما يتوافــق مع جميــع القوانين 

واللوائــح المتعلقــة بالعمــل المصرفــي والمعمــول بهــا فــي المملكة، حيث يســاهم نظــام المتثال 

فــي تعزيــز المحافظــة على ســمعة البنك وحمايــة عمائنا.

يوجــد لدينــا إجــراءات عمــل تفصيليــة وواضحــة فيمــا يتعلــق باالمتثــال الرقابــي ومكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واالمتثــال لقوانيــن العقوبات الدولية وتشــمل هذه اإلجــراءات كافة األدوار 

المطلوبــة مــن جميع المســتويات الوظيفية لــدى البنك.
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كمــا نتبنــى سياســات لضمــان التعامــل مــع عمائنــا بعدالــة وشــفافية مــن خــال وجــود سياســات 

ووحــدة مســتقلة لشــكاوى العمــاء ترفع تقاريــر دورية للجنة االمتثــال المنبثقة عن مجلــس اإلدارة؛ 

حيث  استلمت وحدة معالجة شكاوى العماء خال العــــام 2021 )1,989( شــــكاوى فــــي مجاالت 

مختلفــــة، منها: )العقود وشــــروط التعامــل، بيئــة العمــل، أســعار الفوائــد، العمــوالت والرســوم، 

ــويق  ــواالت، تســ ــة، الحــ ــات البنكيــ ــة، البطاقــ ــات اإللكترونيــ ــي، الخدمــ ــلوك التعامــــل المهنــ ســ

الخدمــــات والمنتجــــات، الضمانــــات والكفــــاء، واالســــتعام االئتمانــــي(، وقــــد قامــــت الوحــــدة 

بدراســــة كافــــة هــــذه الشــكاوى وتحليلهــــا وإعــام العمــــاء بنتائــج دراســــتها وتصنيفهــا فــي 

ســــجات البنــــك كشــــكوى )محقــــة أو غيــر محقــــة( واإلجــراءات المتخــــذة حيالهــا.

ونقــوم بإصــدار رســائل توعية دورية في مجــاالت االمتثال الرقابي ومكافحة غســل األموال وتمويل 

اإلرهاب واالمتثال للعقوبات الدولية لتعزيز فهم الموظفين في مجال االمتثال وأفضل الممارسات 

المصرفية بهذا الجانب.

وخــال العــام 2021 واصلنــا تقديــم التدريــب علــى أفضــل الممارســات المتعلقــة بمكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل مكافحــة اإلرهــاب واالمتثــال للعقوبــات الدوليــة لجميــع موظفــي البنــك مــن أجل 

زيــادة الوعــي الكامــل باللوائــح واإلجــراءت، وتم عقد مــا مجموعــه 5 دورات  Class Room -في مجال 

االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب، وبعــدد 79 موظــف باإلضافة إلــى تغطية عدد 

5085 موظــف تلقــوا تدريــب في نفــس مجال من خال التعليم اإللكتروني وبعــدد 6 دورات تدريبية.

التدريب في مجال االمتثال

20172018201920202021

مجــال  فــي  تدريــب  تلقــوا  الذيــن  الموظفيــن  عــدد 

ــل  ــوال وتموي ــل األم ــات غس ــة عملي ــال ومكافح االمتث

 Class Room اإلرهــاب 

908350610106  79

5 7 192321عدد الدورات

مجــال  فــي  تدريــب  تلقــوا  الذيــن  الموظفيــن  عــدد 

ــل  ــوال وتموي ــل األم ــات غس ــة عملي ــال ومكافح االمتث

 E-learningاإلرهــاب

N.AN.A2,015 2,536 5085

N.AN.A26  6عدد الدورات
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إدارة المخاطر

يلتــزم البنــك بتبّنــي أفضــل الممارســات فــي مجــال إدارة المخاطــر، والتــي تضمــن تحديــد المخاطــر 

وتحليلهــا وتوقعهــا والعمــل علــى إدارتهــا بالشــكل الــذي يخفــف مــن آثاراهــا، ويحــرص علــى 

إبقائهــا ضمــن مســتويات المخاطــر المقبولــة، وبمــا يمّكــن البنــك مــن مواجهــة التحديــات بشــكل 

أكثــر كفــاءة وفعاليــة للوصــول إلــى التــوازن األمثــل بيــن حجــم المخاطــر والعائــد، ويمتلــك البنــك 

إطــارًا خــاص بــإدارة المخاطــر يهــدف إلى وضع مفهــوم شــامل إلدارة المخاطر على مســتوى كافة 

األنشــطة والعمليــات بكفــاءة وفاعليــة، وبمــا يســاعد فــي تحقيــق بيئــة رقابية مناســبة والمســاعدة 

فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة مع األخــذ باالعتبار حجــم المخاطــر المحيطة والمحتملــة التي يمكن 

أن يتعــرض لهــا البنــك، ويتضمــن أيضا األنشــطة واألدوات واألســاليب وهيكل الحوكمــة الذي يضمن 

وجــود فهــم واضــح لجميع أنواع المخاطر التي يمكن أن تواجهها أعمــال وعمليات البنك والتي تم 

تحديدهــا ضمــن مصفوفــة المخاطــر الرئيســية المعتمــدة، بمــا فــي ذلــك وضــع التدابيــر المناســبة 

للتعامــل معهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم البنــك وبشــكل مســتمر فــي تحديــد وقيــاس ومراقبــة 

وإدارة المخاطــر الرئيســية التــي يواجههــا مقابــل الحــدود ومســتويات التحمــل المقبولــة، وتقديــم 

تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس إدارة البنــك حــول أيــة تجــاوزات عــن هــذه الحــدود مــع اإلجــراءات 

التصويبيــة الازمة لمعالجــة هذه التجاوزات.

المســتخدمة  والوســائل  األدوات  وتحســين  بتطويــر  المخاطــر  إدارة  مجموعــة  اســتمرت  وقــد 

فــي إدارة المخاطــر لديــه، والتــي شــملت جوانــب متعــّددة مثــل مخاطر االئتمــان ومخاطر التشــغيل 

ومخاطــر الســوق والســيولة ومخاطــر األمــن الســيبراني والتــي تهــدف إلــى تعزيز آليــة مراقبــة وإدارة 

هــذه المخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة للتخفيف مــن اآلثــار الســلبية المحتملة لهذه 

المخاطر.

تحــرص مجموعــة إدارة المخاطــر أيضــا علــى مراجعــة كافــة السياســات والمنهجيــات وأطــر 

العمــل الخاصــة بهــا بشــكل دوري ومواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي التشــريعات الخاصــة بــإدارة 

المخاطــر والتــي تهــدف إلــى ضمــان التوافــق مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة وأفضــل الممارســات 

المصرفيــة وتطويــر أســاليب العمــل باإلضافة إلى موائمــة األهداف االســتراتيجية الخاصة بمجموعة 

إدارة المخاطــر مع األهداف االســتراتيجية للبنك.

والتزامــًا مــن مجموعــة إدارة المخاطــر بنشــر ثقافــة المخاطــر بيــن موظفــي البنــك كافــة، فقــد تــم 

خــال العــام 2022 عقــد ورشــات توعيــة بمخاطــر التشــغيل ومكافحــة االحتيــال وفــي مجــال أمــن 

المعلومــات، والتوعيــة فيمــا يخــص السياســات واإلجــراءات األمنيــة مــن خــال رســائل التوعيــة التــي 

يتــم إرســالها إلــى موظفــي البنــك والعمــاء عبــر مختلــف وســائل االتصــال والتواصــل االجتماعــي.
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األمن السيبراني وأمن المعلومات

نضمــن فــي بنــك اإلســكان حماية خصوصيــة عمائنــا وتأمين معلوماتهــم الشــخصية بأقصى قدر 

مــن العنايــة لكســب ثقتهــم ووالئهــم، ولقــد قمنــا بتنفيــذ العديــد مــن تدابيــر األمــان والخصوصية 

لحماية عمائنا وتسهيل المعامات عبر منصات مختلفة: عبر اإلنترنت، والهاتف المحمول، وأجهزة 

اآللي. الصراف 

ونهــدف إلــى إيجــاد بيئــة ســيبرانية مرنــة وموثوقــة وتعزيــز قــدرات أمــن المعلومــات واألمــن 

الســيبراني وبما يشــمل الموارد البشــرية والتكنولوجيا والعمليات لمواجهة مخاطر أمن المعلومات 

واألمن الســيبراني، والحفاظ على المعلومات لدينا ضمن بيئة آمنة عبر مختلف مراحل دورة حياتها 

بــدءًا مــن إنشــائها مــرورًا بتناقلهــا ومعالجتهــا وتخزينهــا وانتهــاًء بإتافهــا والتعــاون مــع الجهــات 

المعنيــة للتعــرف على المخاطــر الخاصة بتكنولوجيــا المعلومات واألمن الســيبراني وإدارتها ووضع 

الضوابــط الازمــة للتقليــل مــن اثرهــا لتكــون ضمــن مســتوى المخاطــر المقبــول  وبنــاء منظومــة 

تشــاركية لرفــع مســتوى الجاهزيــة لاســتجابة للحوادث األمنيــة الســيبرانية والتصــدي لمخاطر أمن 

المعلومــات واألمــن الســيبراني وتقليل اآلثــار الناتجة عنها إلى المســتوى المقبول فــي البنك، إضافة 

إلــى رفــع مســتوى الوعــي بأمــن المعلومات واألمن الســيبراني لــدى موظفينــا وعمائنا.

وخال عام 2021 لــــم نســــجل أيـــة حالـــة انتهـــاك أو فقدان للبيانـات، وإننــــا نعمل على اســتخدام 

تقييمــــات مخاطــــر أمــــن المعلومــــات بهــــدف ضمــــان مراقبــــة البنــــك للمســــائل األمنيــــة ذات 

األهميــة وتحديدهــا ومعالجتهــا بشكل مستمر، ويتم من خال مركز أمن المعلومات لدينا ارسال 

العديــد مــن الرســائل التوعويــة لفريــق موظفينــا فيمــا يخــص األمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات 

وعقد ورشــات عمل لتوعية الموظفين بأهم المخاطر والتهديدات وطرق االســتجابة المناســبة لها 

وتعزيــز قدرتهــم علــى حمايــة معلومــات البنــك بمــا يضمــن ســريتها.



محمية ضانا، ا�ردن

المالحق



محمية ضانا، ا�ردن

المالحق
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ملحق أ: نطاق التقرير وحدوده

)GRI 102- 46(

نطاق التقرير وحدوده

ترتبــط البيانــات واإلفصاحــات الــواردة فــي هــذا التقرير بجميــع العمليات واإلجــراءات األساســية التي تقع 

فــي نطــاق عمــل بنــك اإلســكان فــي األردن، مــا لــم يــرد خــاف ذلــك. كمــا أنــه ال يحتــوي علــى أيــة بيانــات 

تتعلــق بالمشــاريع المشــتركة والمقاوليــن، مــا لم يذكر خــاف ذلك. ويتضمــن التقرير المبــادرات الجارية 

التــي أطلقهــا البنك خــال الســنوات الماضية.

عملية تحديد المحتوى

وتماشيًا مع المبادئ التوجيهية لكتابة التقارير التي وضعتها المبادرة العالمية إلعداد التقارير، يستخدم 

بنك اإلسكان أربع خطوات لتقييم األمور الجوهرية، وهي:

1( تحديد المواضيع ذات الصلة.

2( تحديد المواضيع ذات األولوية تبعًا لتأثير الشركة وأصحاب المصلحة وآثارهما.

3( التحقق من أولويات المواضيع وتحديدها من خال المراجعة والتقييم.

4( مراجعــة المضمــون علــى أســاس ســنوي. وتضمنــت التقييمــات المبدئيــة علــى مواضيــع اإلفصــاح من 

مواضيــع إفصــاح المبــادرة العالمية إلعداد التقارير )GRI(، ومــن ثم تم دمج القائمة بالمواضيع الـ14 التي 

تــم طرحهــا في إطــار األمــور الجوهرية علــى الصفحة 14.

تغطي بيانات األداء الواردة في التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021 .دورة تقديم التقارير

لم يخضع هذا التقرير لتدقيق وتأكيد من جهة خارجية.الضمانات
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ملحق ب: خريطة أصحاب المصلحة

)GRI 102- 40( )GRI 102- 42( )GRI 102- 43( )GRI 102- 44(

استجابة بنك االسكان قنوات االتصال أولويات أصحاب المصلحة أصحاب المصلحة

الحوار المباشر 	 

مع العماء في 

االجتماعات الشخصية 

في فروعنا أو على 

وسائل االعام 

االجتماعية ونقاط 

االتصال الرقمية 

األخرى مثل الفيسبوك 

وتويتر.

آالت طباعة البطاقات 	 

الفورية عبر الفروع 

الرئيسية.

الفروع.	 

مركز العناية بالعماء.	 

الخدمات المصرفية 	 

عبر اإلنترنت والهاتف 

المحمول.

 الموقع اإلكتروني.	 

 قنوات التواصل 	 

االجتماعي. 

استبيان رضا العماء 	 

السنوي.

خدمة ممتازة وسهل 	 

الوصول إليها.

خدمات مبتكرة.	 

البقاء على اطاع 	 

على أحدث الخدمات 

والعروض الجديدة.

الشفافية والوضوح 	 

وسهولة الحصول 

على معلومات 

الخدمات والمنتجات 

التي تناسب 

احتياجاتهم

امن المعلومات 	 

وحماية البيانات.

استخدام خدمات 	 

مصرفية الكترونية 

آمنة وسهلة.

أسعار ورسوم 	 

تنافسية.

الخبرة في التخطيط 	 

المالي.

العمالء

 يشمل عماء البنك ما يقرب 

من 587 ألف عميل خدمات 

مصرفية لألفراد )مودعين 

ومقترضين(، باإلضافة إلى 

حوالي 3000 شركة صغيرة 

ومتوسطة، وأكثر من 550 

شركة كبيرة تستخدم 

الخدمات المصرفية 

للشركات والخزينة واالستثمار.

تقارير سنوية وفصلية.	 

نمو صافي الدخل.	 

اجتماعات مجلس 	 

اإلدارة.

تقارير سنوية وتقارير 	 

االستدامة.

اجتماعات الهيئة 	 

العامة.

األداء المالي القوي	 

ارتفاع سعر وأرباح 	 

األسهم

االستثمار في النمو 	 

واالبتكار والمنتجات 

المتنوعة واألسواق 

الجديدة.

تحليل المخاطر 	 

الديناميكية وإدارتها.

الشفافية واإلفصاح.	 

العامة التجارية 	 

اإليجابية.

المساهمون 

يعتمد نجاح ونمو بنك 

االسكان على قدرته على 

جذب االستثمارات محليًا 

ودوليًا. يوفر مساهمين 

البنك رأس المال الازم للنمو 

المستدام، كما يقدمون 

المشورة على المستوى 

االستراتيجي.

 نلتزم بتحقيق عوائد 

مستدامة طويلة األمد 

للمستثمرين في مجموعة 

متنامية من األسواق 

المتنوعة.
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برامج تنمية األفراد.	 

التقدم الوظيفي 	 

والخيارات الوظيفية.

جلسات توعية عن 	 

سياسات وإجراءات 

البنك 

حمات صحية ألننا 	 

نحرص على موظفينا 

وذلك باتباع أسلوب 

حياة صحي داخل 

وخارج البنك.

خطط اإلحال 	 

الوظيفي. 

االستطاع السنوي 	 

لرضا الموظفين. 

اجتماعات مفتوحة.	 

تغطية تأمينية لجميع 	 

الموظفين.

قنوات االتصال مع 	 

اإلدارة

اإلنصاف وتكافؤ 	 

الفرص.

سياسة الموارد 	 

البشرية.

برامج المكافآت 	 

والحوافز.

التدريب والتطوير.	 

قنوات مشاركة 	 

متعددة مع البنك

األمن والرضا 	 

الوظيفي.

رواتب وامتيازات 	 

موظفين منافسة.

فرص للتطوير والنمو 	 

وتنمية المهارات.

بيئة عمل منسجمة 	 

وجاذبة.

الصحة والسامة.	 

الموظفون 

تضم القوى العاملة لدينا 

2859 موظف في األردن.

تقارير دوائر التدقيق 	 

واالمتثال للمتطّلبات 

القانونّية.

التقارير الشهرية 	 

المقّدمة للهيئات 

الرقابية.

اللوائح والقوانين.	 

التقارير الدورية 	 

المقّدمة للهيئات 

الرقابّية.

المراجعات الرقابّية.	 

مدونة قواعد 	 

السلوك.

االمتثال لجميع 	 

المتطلبات القانونية 

والتنظيمية.

حماية العميل.	 

المواءمة مع الرؤية 	 

الوطنية

الهيئات التنظيمية 

والرقابية 

)البنك المركزي األردني، 

هيئة األوراق المالية، مراقبة 

الشركات...الخ(.

الفروع المتنقلة.	 

محفظة المال 	 

المحمول، بطاقة 

النقد اإللكترونية.

التدريبات القصيرة 	 

والطويلة األجل، 

والتدريب أثناء العمل، 

وبرامج التوعية 

المهنية.

أنشطة المسؤولية 	 

المجتمعية والحمات 

التطوعية.

المنتجات المصممة 	 

للطاب واألطفال.

وسائل التواصل 	 

االجتماعي.

التقارير الّسنوّية.	 

برامج تطوير القدرات.	 

خلق فرص العمل.	 

إثراء الموارد البشرية 	 

المحلية.

تنمية المشاريع 	 

الصغيرة والمتوسطة.

التعليم المالي. 	 

اإلدماج المالي.	 

العناية البيئية.	 

المجتمع

نسعى إلى تمكين التنمية 

االقتصادية االجتماعية 

والمجتمعية عبر شبكتنا.

الحفاظ على اختيار 	 

عادل وتنافسي.

الحفاظ على عاقات 	 

تعاونية ذات مصالح 

مشتركة.

المناقصات 	 

والعطاءات.

العقود واالتفاقيات.	 

دعوة لتقديم 	 

عطاءات بكل شفافية 

وعدالة.

فرص عمل جديدة.	 

قنوات اتصال 	 

مفتوحة.

الموردون 

)نشرك أكثر من 250 مورد 

ومقاول لدعم عملياتنا( 

)GRI 102- 40( )GRI 102- 42( )GRI 102- 43( )GRI 102- 44(
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ملحق ج: مؤشر محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير

.)GRI( ُأِعّد هذا التقرير وفقًا للخيار األساسي لمعايير المبادرة العالمية للتقارير

بالنســبة لخدمــة اإلفصــاح عن األهمية النســبية، ُتشــير خدمات المبــادرة العالمية إلعــداد التقارير إلى 
أّن فهــرس محتويــات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر معــروض بوضــوح، وأّن مراجــع اإلفصاحــات 
40-102 إلــى 49-102 تتماشــى مــع األقســام المائمــة لهــا فــي متــن التقريــر؛ حيــث تــم تنفيــذ هــذه 

الخدمــة وفًقــا للنســخة العربية مــن التقرير.

ــي  ــوارد ف ــر ال ــي التقري ــر ف ــداد التقاري ــة إلع ــادرة العالمي ــوى المب ــع محت ــى مراج ــور عل ــن العث يمك
الجــدول أدنــاه.

مؤشر محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
معيار المبادرة 

العالمية إلعداد 

التقارير

رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 101: األسس 2016

اإلفصاحات المعيارية العامة

الملف المؤسسي

GRI 102: اإلفصاحات 

المعيارية العامة 

2016

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.1-102 اسم المنظمة

2-102 األنشطة، والعامات التجارية، والمنتجات، 

والخدمات
8

األردن، عمان3-102 موقع المقر الرئيسي

 4 -102موقع العمليات
الجزائر،  فلسطين،  الهاشمية،  األردنية  المملكة 

وليبيا اإلمارات  البحرين،  العراق،  بريطانيا،  سوريا، 

8 5-102 الملكية والشكل القانوني

6-102 األسواق التي تخدمها المنظمة 

يمتلك البنك 115 فرعًا موزعة على جميع أنحاء 
المملكة األردنية الهاشمية، و 31 فرعًا في 

سوريا 15 فرعًا في فلسطين 7 افرع في الجزائر 
وفرعًا واحدًا في البحرين، وفرع واحدا في 

بريطانيا، وشركتين تابعتين في األردن، إضافة 
إلى مكاتب تمثيل في كل من العراق واإلمارات 

وليبيا.

8-712-102 حجم المنظمة

843-102 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين

38-939-102 سلسلة التوريد

10-102 التغيرات الهامة على المنظمة وسلسلة 

التوريد الخاصة بها

لم تكن هناك تغييرات كبيرة خال الفترة 

المشمولة بالتقرير.

62-1163-102 مبدأ أو منهج التحوط

54-52,34,19-1218-102 المبادرات الخارجية

13-102 عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية

المجلس األردني لألبنية الخضراء، جمعية إنجاز، 
جمعية إدامة، منتدى الفكر العربي، منتدى 

االستراتيجيات األردني، نقابة العاملين في 
المصارف
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االستراتيجية 

GRI 102: اإلفصاحات 

المعيارية العامة 

2016

6-147-102 بيانات من كبار صناع القرار

إشراك أصحاب المصلحة، ملحق ب.15-102 اآلثار والمخاطر والفرص الرئيسية

األخالقيات والنزاهة 

GRI 102: اإلفصاحات 

المعيارية العامة 

2016

https://www.hbtf.com/ar/VisionandMission 16-102 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 

الحوكمة 

GRI 102: اإلفصاحات 

المعيارية العامة 

2016

58-1859-102 هيكل الحوكمة 

إشراك أصحاب المصلحة 

GRI 102: اإلفصاحات 

المعيارية العامة 

2016

15-17, 67-4068-102  قائمة مجموعات أصحاب المصلحة 

41-102  اتفاقيات المفاوضة الجماعية 

يلتزم البنك بالقوانين والتعليمات المعمول 

بها في المملكة، وذلك فيما يتعلق بإتفاقيات 

المفاوضات الجماعية، وال يتوفر حاليًا لدى البنك 

أية معلومات بهذا الخصوص وسيتم إدراج مثل 

هذه المعلومات في التقارير الاحقة.

15 , 67-4268-102  تحديد واختيار أصحاب المصلحة

15- 17, 67-4368-102  منهج إشراك أصحاب المصلحة 

67-4468-102 الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة

ممارسة تقديم التقارير 

GRI 102: اإلفصاحات 

المعيارية العامة 

2016

45-102 الكيانات المدرجة في البيانات المالية 

الموحدة

تتضمن البيانات المالية أنشطة بنك اإلسكان وال 

تشمل أي كيان آخر.

66 46-102تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

4714-102  قائمة الموضوعات الجوهرية

48-102  إعادة صياغة المعلومات
لم تكن هناك أي إعادة صياغة للمعلومات 

خال هذه الفترة.

49-102  التغييرات في إعداد التقارير
لم تكن هناك أي تعديات مادية خال هذه 

الفترة.

5066-102  الفترة المشمولة بالتقرير

تقرير االستدامة 51.2020-102  تاريخ أحدث تقرير 

سنوي.52-102  دورة إعادة التقرير

53Sustainability@hbtf.com.jo-102  جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير

54-102  ادعاءات إعداد التقارير وفًقا لمعايير 

)GRI( المبادرة العالمية للتقارير
69

55-102  فهرس محتوى المبادرة العالمية
)GRI( للتقارير

69

56-102  التحقق الخارجي
ال يطلب بنك اإلسكان ضمانات خارجية عند 

إعداد تقرير االستدامة.

https://www.hbtf.com/ar/VisionandMission
mailto:Sustainability@hbtf.com.jo
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معيار المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير
اإلفصاح

رقم الصفحة/ أرقام الصفحات و/أو 

الروابط اإللكترونية

جدول المعايير االقتصادية  200للمبادرة العالمية إلعداد التقارير 

 األداء االقتصادي 

المبادرة العالمية

:103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

130-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

230-103 منهج اإلدارة ومكوناته

330-103 تقييم منهج اإلدارة

المبادرة العالمية

 : 201)GRI(إلعداد التقارير

األداء االقتصادي 2016

 201-1

القيمة االقتصادية المباشرة المنتجة 

والموزعة

12

 201-4

المساعدات المالية المتلقاة من 

الحكومة

 لم تقدم الحكومة أي مساعدات مالية 

للمؤسسة

 اآلثار االقتصادية غير المباشرة

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

52-153-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

52-253-103 منهج اإلدارة ومكوناته

52-355-103 تقييم منهج اإلدارة

المبادرة العالمية

 :203 )GRI( إلعداد التقارير

اآلثار االقتصادية غير المباشرة 2016

 203-1

استثمارات البنية التحتية والخدمات 

المدعومة

55-52

2-203 اآلثار االقتصادية غير المباشرة 

الهامة
55-52

ممارسات الشراء

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
38

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
39-38

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
39-38

المبادرة العالمية

:204 )GRI( إلعداد التقارير

ممارسات الشراء 2016

 204-1

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
39
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مكافحة الفساد 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
60,34-61

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
60,34-61

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
60-61

المبادرة العالمية

:205 )GRI( إلعداد التقارير

مكافحة الفساد 2016

 205-2

التواصل والتدريب بشأن سياسات 

وإجراءات مكافحة الفساد

61

 205-3

وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات 

المتخذة

ال يوجد حاالت مؤكدة للفساد وال يوجد 

أي دعاوى قانونية تتعلق بالفساد ضد 

بنك اإلسكان أو أحد من موظفيه خال 

فترة إعداد التقرير.

جدول المعايير البيئية 300 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

المواد

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
38-34

103-2

منهج اإلدارة ومكوناته

38-34

103-3

 تقييم منهج اإلدارة
35-34

المبادرة العالمية

:301 )GRI( إلعداد التقارير

المواد 2016

1-301 المواد المستخدمة بالوزن أو 

الحجم
38-37

2-301 المواد الُمدخلة الُمعاد تدويرها 

المستخدمة
38
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الطاقة 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
35-34

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
35-34

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
35-34

المبادرة العالمية

:302 )GRI( إلعداد التقارير

الطاقة 2016

 302-1

استهاك الطاقة داخل المنظمة
35

 302-2

استهاك الطاقة خارج المنظمة
35

 302-3

كثافة الطاقة
35

المياه والنفايات السائلة 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
36,34

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
36,34

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
36

المبادرة العالمية

:303 )GRI( إلعداد التقارير

المياه والنفايات السائلة 2018

 303-5

استهاك المياه 
37-36
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االنبعاثات 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
36,34

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
36,34

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
36,34

المبادرة العالمية

:305 )GRI( إلعداد التقارير

االنبعاثات 2016

 305-1

انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )نطاق 1(
36

 305-2

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة 

للطاقة )نطاق 2(

36

 305-4

كثافة انبعاثات غازات الدفيئة
36

جدول المعايير االجتماعية 400 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

  التوظيف 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
48,43

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
48,43

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
48,43

المبادرة العالمية

:401 )GRI( إلعداد التقارير

التوظيف 2016

 401-1

تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك 

الموظفين للعمل

48

2-401 الحوافز المقدمة للموظفين 

م للموظفين  بدوام كامل والتي ال ُتقدَّ

المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي

N/A

345-401 إجازة رعاية الطفل
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التدريب والتعليم

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
44-43

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
44-43

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
44-43

المبادرة العالمية

:404 )GRI( إلعداد التقارير

التدريب والتعليم 2016

 404-1

متوسط ساعات التدريب في السنة لكل 

موظف

44

 404-2

برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج 

المساعدة على االنتقال

44

التنوع وتكافؤ الفرص 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
47-46

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
47-46

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
47-46

المبادرة العالمية

:405 )GRI( إلعداد التقارير

التنوع وتكافؤ الفرص 2016

 405-1

تنوع هيئة اإلدارة والموظفين
47



76

عدم التمييز

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
47-46

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
47-46

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
47-46

المبادرة العالمية

:406 )GRI( إلعداد التقارير

عدم التمييز 2016

1-406

حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية 

المتخذة

لم يكن هناك أي حوادث متعلقة 

بالتمييز خال عام 2021.

المجتمعات المحلية 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 103-1

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
52

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
52

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
52

المبادرة العالمية

:413 )GRI( إلعداد التقارير

المجتمعات المحلية 2016

 413-1

العمليات التي تنطوي على مشاركة 

المجتمع المحلي، وتقييمات األثر، وبرامج 

التنمية

55-52

خصوصية العميل 

المبادرة العالمية

 :103 )GRI( إلعداد التقارير

منهج اإلدارة 2016

 1-103

شرح الموضوع الجوهري وحدوده
63

 103-2

منهج اإلدارة ومكوناته
63

 103-3

تقييم منهج اإلدارة
63

 المبادرة العالمية

:418 GRI إلعداد التقارير

خصوصية العميل 2016

 418-1

الشكاوى الموثَّقة المتعلقة بانتهاك 

خصوصية العميل وفقدان بيانات 

العميل

ال توجد شكاوى متعلقة بخروقات 

خصوصية العماء أو بيان فقدان بيانات 

العماء.
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