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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ّ
مكن البنك من تقديم الخدمات لعمالئه في ظل جائحة كورونا،
إن تراكم الخبرة والتخطيط المسبق للتعامل مع الظروف االستثنائية

خاصة في فترات اإلغالق ،حيث كان في مقدمة البنوك ضمن أعلى مستويات الجاهزية لتقديم خدماته للعمالء خالل األزمة .وذلك من

خالل امتالكه لبنية تكنولوجية متطورة مكنته من تقديم خدماته المصرفية إلكترونياً دون حاجة العمالء لزيارة الفروع .كل ذلك تعزز من

إلى السيدات والسادة مساهمي وعمالء

خالل اإلدارة الحصيفة للمخاطر على المستوى المؤسسي واالرتقاء بمنظومة أمن المعلومات واألمن السيبراني وتفعيل أنماط العمل

المرن .كما فرضت جائحة كورونا سرعة استجابة من البنك الستحقاقات التحول الرقمي؛ فعمل على مواصلة االرتقاء بالخدمات المقدمة

مجموعة بنك األردن الكرام

للعمالء عبر القنوات الرقمية واإللكترونية من خالل التحديثات المستمرة التي يطبقها على قنوات تقديم الخدمة ،بما يلبي احتياجات
وتطلعات العمالء ،إلى جانب استحداث قنوات بديلة لتقديم الخدمات وبصورة استباقية في السوق المصرفي .كما تم العمل على

إلى فريق موظفي مجموعة بنك األردن

المشاريع والمبادرات التي تتعلق بإطالق حلول رقمية ووسائل دفع متطورة تواكب التوجهات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية.

وضمن هذا السياق يعمل البنك أيضاً على استكمال مراحل تطبيق مشروع نظام إدارة المحتوى اإللكتروني على المستوى المؤسسي

إلى شركائنا في الدول التي نعمل فيها

باعتباره األساس االستراتيجي لعدد من المشاريع المهمة والتي يجب أن يتم ربطها به والتي سوف تعمل على تهيئة بنية البنك التحتية

في جانب ترشيق العمليات وخفض تكاليفها.

على الرغم من التحديات التي واجهتها مجموعة بنك األردن عام  2020والتي

السادة الكرام،،،

أفرزتها جائحة كورونا ،إال أننا فخورون بإنجازات المجموعة وبما قدمناه لعمالئنا
ولمجتمعاتنا على حد سواء .فقد استطاع البنك التعامل مع هذه التحديات بفضل
قوة مركزه المالي ومتانة قاعدته الرأسمالية وكفاية مخصصاته ونسب سيولته

المرتفعة ،وعمل على استدامة عملياته وتوفير خدماته ومنتجاته المصرفية عبر
مختلف القنوات اإللكترونية والرقمية والتقليدية ،وبجهود متواصلة من فريق
موظفيه حتى في ظل أصعب الظروف التي عايشناها.

ودعنا عام  2020األب والمؤسس توفيق فاخوري "أبو شاكر" بعد حياة مليئة بالعطاء واإلنجاز وبشواهد اقتصادية مرموقة ،كان
ّ

مؤسسها ،عبر سنوات حياته .ونحن على العهد بمواصلة النهج ذاته واالستمرار بالثوابت التي أرسى ركائزها ،وسنكمل مسيرة التميز

ونعمل بروح العائلة الواحدة لنصل بمؤسستنا ،بنك األردن ،إلى المزيد من التقدم والنجاح.

السادة الكرام،،،
شهد االقتصاد العالمي عام  2020تراجعاً غير مسبوق نتيجة جائحة كورونا وآثارها السلبية ،إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً  ،حيث طالت

اإلغالقات معظم القطاعات االقتصادية ،وأشارت التوقعات إلى أن التراجع االقتصادي على مستوى العالم سيكون أعلى من التراجع الذي

ُس ّجل خالل األزمة المالية العالمية ،فمن المتوقع أن يسجل االقتصاد العالمي عام  2020تراجعاً بمعدل  ،%3.5ليعود إلى النمو عام 2021

لقد جاءت نتائج أعمال البنك للعام  2020منسجمة مع الظروف االقتصادية التي أفرزتها جائحة كورونا والتي كان لها تداعيات على تراجع

األنشطة االقتصادية وانخفاض أسعار الفوائد وتراجع في حجم التجارة العالمية وأسعار النفط أيضاً  ،حيث حقق البنك صافي ربح عائد

لحقوق مساهميه بمبلغ  35.8مليون دينار مقابل  40.2مليون دينار خالل عام  2019بتراجع بلغ  .%10.9وجاء تراجع الربحية بشكل رئيس بأثر

زيادة المخصصات المرصودة بالعام  ،2020فقد حرص البنك على التحوط لبعض الحسابات والقطاعات التي شهدت ارتفاعاً في احتمالية

التعثر سواء من ناحية تأثر هذه القطاعات بالجائحة أو انخفاض القيمة التقديرية للضمانات ،مما استوجب رصد المزيد من المخصصات
في سبيل التحوط نتيجة لألوضاع االقتصادية الراهنة وحالة عدم اليقين التي سيطرت على المشهد االقتصادي في ظل الجائحة وتبعاتها
المستقبلية .ونتيجة لذلك فقد ارتفع مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية من  18.6مليون دينار عام
 2019إلى  31.9مليون دينار عام  ،2020وهذا ينسجم مع سياسة البنك التحوطية لتغطية المخصصات للديون غير العاملة بنسبة تتجاوز

 .%100هذا باإلضافة إلى االنعكاسات على انخفاض هوامش البنك نتيجة انخفاض العوائد على التسهيالت االئتمانية حيث شهدت أسعار

الفوائد على أدوات السياسة النقدية انخفاضاً بمقدار  150نقطة أساس ،وبلغ صافي إيراد الفوائد والعموالت  127.8مليون دينار بتراجع
 %8.8عن نهاية عام  ،2019وبالرغم من تراجع الربحية فال تزال نسب العوائد ضمن مستويات جيدة ومقبولة في ظل الظروف التي عصفت

باقتصادات الدول التي نعمل فيها وحجم المخصصات التي تم رصدها ،حيث بلغ العائد على متوسط األصول  ،%1.31والعائد على متوسط
حقوق مساهمي البنك  %8.24في نهاية عام  ،2020كما إن قاعدة رأسمال البنك كافية لمواجهة الصدمات والمخاطر التي يمكن أن

يتعرض لها البنك.

بحدود  %5.5مدفوعاً بتوقع بدء انحسار هذه الجائحة وتخفيف القيود على عمل القطاعات االقتصادية وبدء التعافي االقتصادي .يدعم

ذلك إعالن طرح اللقاحات والبدء بحمالت التطعيم منذ نهاية العام الماضي .2020

سجل إجمالي األصول  2.7مليار دينار في نهاية عام  2020بارتفاع بلغت نسبته  %0.2مقارنة بنهاية
وعلى صعيد المركز المالي للبنكّ ،

لقد كان البنك قادراً على مواكبة تحديات هذه الجائحة بفعل قوة مركزه المالي ومؤشرات المتانة والمالءة المالية التي تعتبر من أفضل

األموال ،فقد بلغت محفظة البنك االئتمانية (بالتكلفة المطفأة) حوالي  1.5مليار دينار بارتفاع بنسبة  %4.1مقارنة بعام  ،2019كما نمت

عام  .2019كما سجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك  454.8مليون دينار بارتفاع بنسبة  .%9.8وفي جانب توظيفات واستثمارات مصادر

النسب في القطاع المصرفي األردني ومتطلبات الجهات الرقابية في الدول التي يعمل فيها ،فبلغت نسبة كفاية رأس المال %19.08
وهي أعلى من النسبة المقرة والبالغة  %14.5لعام  2020حسب متطلبات بازل  IIIوالجهات الرقابية .كما سجلت نسبة تغطية المخصصات

محفظة الموجودات المالية بحوالي  %26.6لتسجل  448.1مليون دينار .وسجلت ودائع العمالء تراجعاً بنسبة  %0.5لتصل إلى  1.9مليار
دينار ،بما لم يكن له أثر على متطلبات العمالء التمويلية واحتياجات السيولة للبنك.

للتسهيالت غير العاملة (بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات)  %107.2وهي تعتبر من أفضل النسب في القطاع المصرفي ،وبلغت نسبة

السيولة القانونية للمجموعة  %130.7كما في نهاية عام  ،2020هذا في ظل تواضع فرض التوظيفات الجيدة خالل عام .2020

ونتيجة للتحديات االقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظاللها على األسواق التي يعمل فيها بنك األردن ،مما أدى

تصدر االهتمام بالملف الصحي األولويات لدى الحكومات على مستوى دول العالم ،مع الموازنة كذلك باالهتمام بالجانب االقتصادي،
وقد
ّ

التحول إلى التخطيط التشغيلي (قصير المدى) واعتماد السنة القادمة  2021امتداداً لالستراتيجية السابقة  2020-2018الستكمال

إلى حالة من عدم اليقين حول مدى استمرارية وعمق التبعات الفعلية لألزمة بصورتها الشاملة على القطاعات االقتصادية ،فقد تقرر

حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية باتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات التي عملت على تخفيف حدة الجائحة على القطاعات
االقتصادية .فعمل البنك خالل عام  2020على تسيير أعماله بكل كفاءة واقتدار وانتهج استراتيجية عمل تحوطية تكفل استدامة

اإلنجاز وخاصة على مستوى المشاريع ذات األولوية العالية ،وللتمكن من قراءة األثر الفعلي لألزمة ،واعتبار التحديات الناتجة عن األزمة
فرصة للعمل على إعادة تنظيم وترتيب األعمال ومعالجة التحديات الداخلية.

األعمال وتحافظ على ديمومة النمو واالستقرار بأعلى معايير إدارة المخاطر .وقام البنك باتخاذ العديد من اإلجراءات التي كان من شأنها

التخفيف من اآلثار االقتصادية على عمالء الشركات واألفراد ،بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل األقساط أو التخفيض من أعباء
خدمة الدين من خالل تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات األكثر تأثراً باألزمة ،وخاصة برنامج دعم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي األردني .كما ساهم أيضاً في المبادرات المجتمعية التي تم إطالقها

في األردن وفلسطين لمواجهة آثار الجائحة ولتخفيف األعباء والهموم ،خاصة عن كاهل الفئات األكثر تضرراً  ،حيث تجاوز المبلغ المدفوع
مشكال ما نسبته حوالي  %72من إجمالي مبالغ
 1.15مليون دينار لصندوق "همة وطن" في األردن وصندوق "وقفة عز" في فلسطين،
ً
المسؤولية المجتمعية المدفوعة عام .2020
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السادة الكرام،،،
سعى بنك األردن عام  2020إلى تطوير نماذج أعماله في سبيل تحقيق السرعة والجاهزية واالرتقاء بتقديم خدماته للعمالء ومركزية

العمليات في ظل توسع البنك اإلقليمي ،وعليه تم إعادة تقييم النموذج المطبق حالياً إلدارة وقياس األداء لقطاعات األعمال وتصميم
وصوال إلى
نماذج أعمال تناسب متطلبات البنك الحالية والمستقبلية على المستوى المالي والمنتجات والعمالء والقنوات المتنوعة
ً

نضج عمليات التسعير لموجودات ومطلوبات البنك واحتساب الربحية للمنتجات والخدمات على مستوى المجموعة ،بما يعكس رؤيتنا
للمخاطر والكلف الفعلية وتطوير مؤشرات األداء ،وبالتالي فقد استوجب ذلك مراجعة وتطوير البنية التحتية ألنظمة اإلدارة المالية

وهيكلية الميزانية وتركيبتها وتوزيع الكلف من خالل تطبيق الممارسات الفضلى في هذا المجال ،حيث عمل البنك بالمباشرة بتطبيق
مشروع  .Performance Management Frameworkيدعم ذلك أيضاً االستمرار بتعزيز إدارة المخاطر بمفهوم شمولي من خالل استكمال

تطبيق مشروع تطوير منظومة إدارة المخاطر على مستوى مجموعة بنك األردن ( )Enterprise Risk Managementومشاريع تطوير

العملية االئتمانية ،واالرتقاء بمنظومة أمن المعلومات والمخاطر وفقاً ألفضل الممارسات العالمية ،هذا باإلضافة إلى استكمال
المشاريع المتعلقة بأنظمة البيانات الضخمة وذلك في محاولة من البنك ألتمتة عملية استخراج البيانات وجمعها ومعالجتها وعرضها
بصورة أكثر فعالية وكفاءة لدعم متخذي القرار.

إن مركــز البنــك المالــي المتيــن وقــوة قاعدتــه الرأســمالية واســتكمال إنجــاز المشــاريع االســتراتيجية ،ســتعزز مــن قــدرة البنــك علــى خــوض
ـواز ،فــإن البنــك قــادر أيضــاً علــى
التحديــات مــع انحســار الجائحــة وعــودة الحيــاة تدريجيــاً لطبيعتهــا وبــدء التعافــي االقتصــادي .وفــي جانــب مـ ٍ

تقييــم الفــرص واالســتفادة منهــا فــي حــال اســتمرار الجائحــة لحيــن عــودة الحيــاة إلــى طبيعتهــا ،وهــذا يأتــي منســجماً مــع ســرعة اســتجابة

البنــك فــي مواكبــة التطــورات والتحديــات فــي بيئــة األعمــال ،إلــى جانــب اقتنــاص الفــرص مــن خــال الدخــول ألســواق جديــدة وتســخير األدوات
والتقنيــات الحديثــة فــي تقديــم الخدمــات لنتمكــن مــن رســم مســار جديــد أكثــر تكيفــاً ومرونــة ،فبعــد تواجــد البنــك فــي البحريــن ،مــن خــال

تأســيس فــرع جملــة تقليــدي اســتطاع مــن خاللــه تعزيــز مركــزه التنافســي اإلقليمــي وتنويــع إيراداتــه وأصبــح بنــكاً لــه تواجــد فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي وشــمال أفريقيــا ،فإنــه يتجــه حاليــاً نحــو الســوق العراقــي حيــث يتــم اســتكمال رخــص وإجــراءات التأســيس الفتتــاح فــرع

وإدارة إقليميــة فــي بغــداد.

السادة الكرام،،،
فيما يتعلق بتوزيع األرباح النقدية على المساهمين ،فإن مجلس إدارة بنك األردن يوصى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على

المساهمين بنسبة  %12من رأسمال البنك وبمبلغ  24مليون دينار.

وفي الختام ،ومع نهاية فترة والية مجلس اإلدارة ،أتقدم بالشكر والتقدير للجهود المبذولة منكم على مدار السنوات األربع الماضية،
مما أسهم في تحقيق رفعة ومكانة البنك كمؤسسة رائدة في األسواق التي يعمل فيها .وأتقدم بالشكر لمساهمينا وعمالئنا

على دعمهم وثقتهم بمؤسسة بنك األردن ،وكل التقدير لفريق موظفي البنك على جهودهم وعطائهم وتفانيهم في تقديم أفضل

الخدمات للعمالء وفي ظل كافة الظروف .والشكر موصول للبنك المركزي األردني لدوره ودعمه لكافة القطاعات االقتصادية ،خاصة

خالل أزمة جائحة كورونا ،في ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه.

وهللا ولي التوفيق

شاكر توفيق فاخوري
رئيس مجلس اإلدارة
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ

اﻹدارة 2020
اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي 2020
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻹﻧﺠﺎزات 2020

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺴﻨﺔ 2020
أﻫﺪاف ﺧﻄﺘﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 2021
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2020

التقرير السنوي

األداء االقتصادي 2020
سيطرت حالة عدم اليقين على أداء االقتصادات حول العالم خالل العام  2020جراء تبعات أزمة جائحة كورونا والتي وصفت بأنها األسوأ منذ
الكساد الكبير .حيث أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن يتراجع االقتصاد العالمي بنسبة  %4.4في عام  2020في ظل
دخول  %85من االقتصاد العالمي في حالة إغالق عام لعدة أسابيع .حيث أن البلدان التي تعتمد أكثر على الخدمات كثيرة المخالطة والبلدان
المصدرة للنفط معرضة لضعف بمستويات التعافي أكثر من االقتصادات المدفوعة بالصناعات التحويلية .وإقليمياً فمن المتوقع أن تشهد
منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى انكماشاً في  2020بمتوسط قدره  ،%4.1حيث تم تعديل توقعات النمو بمزيد من التخفيض خالل العام
الحالي خاصة للدول التي تعتمد اقتصاداتها على األنشطة الخدمية أو بشكل رئيس على واردات النفط.

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ 2020
4.0%

3.2%

2.0%
0.0%
-2.0%
-4.0%

-3.3%

-6.0%
-8.0%

-4.4%

-5.2%
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻧﻴﺴﺎن

ﺣﺰﻳﺮان

ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول

وعلى المستوى المحلي ،فقد تركت جائحة كورونا على االقتصاد األردني تأثيراً سلبياً كبيراً كما كان متوقعاً لها من قبل الجهات الدولية
والمحلية ،حيث سجل االقتصاد األردني انكماشاً للمرة األولى في تاريخه ليتراجع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في الربع الثاني من
عام  2020بنسبة  %3.6مقابل نمو بلغت نسبته  %1.7في الربع ذاته من عام  .2019وعن أداء االقتصاد األردني خالل النصف األول من عام ،2020
فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية حوالي  14.6مليار دينار ليسجل بذلك انكماشاً بنسبة  %1مقارنة مع النصف األول من
عام  .2019كما سجل معدل النمو باألسعار الثابتة انكماشاً بنسبة  %1.2خالل النصف األول من عام  2020مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت  %1.9في
نفس الفترة من عام  .2019وفي أحدث توقعات أداء االقتصاد األردني التي أصدرها صندوق النقد الدولي فقد توقع انكماش االقتصاد في عام
 2020بنسبة .%5

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردن 2020
4.0%

وجاء أداء أبرز مؤشرات االقتصاد األردني في ظل تأثر االقتصاد بتبعات جائحة كورونا وفق التالي:
1 .الدخل السياحي وحواالت العاملين وحجم تداول العقار :أظهرت األرقام الصادرة عن البنك المركزي األردني انخفاض الدخل السياحي بنسبة
 %70في أول ثمانية أشهر من عام  2020ليسجل  839مليون دينار ،كما أظهرت األرقام انخفاض تحويالت العاملين في الخارج بنسبة  %10في
أول ثمانية أشهر لتسجل  1.6مليار دينار .فيما أظهرت أرقام دائرة األراضي والمساحة تراجع حجم التداول في سوق العقار في المملكة خالل
ً
مقارنة بنفس الفترة من عام .2019
بانخفاض بلغت نسبته %28
العشرة شهور األولى من عام  2020ليسجل ما قيمته  2.6مليار دينار
ٍ
2 .التجارة الخارجية :انخفضت الصادرات الكلية خالل التسعة أشهر األولى من عام  2020بنسبة  %5.5مقارنة بنفس الفترة من عام  2019لتسجل
حوالي  4.2مليار دينار ،كما انخفضت المستوردات في التسعة أشهر األولى من عام  2020بنسبة  %13.8لتسجل حوالي  8.8مليار دينار ،مما أدى
إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة  %20ليبلغ حوالي  4.7مليار دينار حتى نهاية أيلول  2020مقارنة مع نفس الفترة من عام .2019
3 .المالية العامة :انخفض إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية خالل الثمانية أشهر األولى من عام  2020لتسجل ما مقداره  4.74مليار
دينار ،أي بانخفاض مقداره  131.2مليون دينار أو ما نسبته  .%2.7فيما ارتفع إجمالي اإلنفاق خالل الثمانية أشهر األولى من عام  2020ليسجل
مسجال بذلك ارتفاعاً مقداره  11.6مليون دينار أو ما نسبته  .%0.2نتيجة لذلك ،فقد سجل عجز الموازنة العامة بعد
حوالي  5.77مليار دينار،
ً
المساعدات خالل الثمانية أشهر األولى من عام  2020ما قيمته  1.035مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ  892.3مليون دينار خالل نفس الفترة
من عام .2019
4 .الدين العام :ارتفع إجمالي الدين العام (الخارجي والداخلي) في نهاية الثمانية أشهر األولى من عام  2020ليسجل  33.2مليار دينار أو ما نسبته
 %106.4من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لنهاية شهر آب  ,2020أي بزيادة بنسبة  %10.4عن نهاية عام  2019وبمبلغ  3.1مليار دينار.
5 .ارتفع معدل البطـالة خالل الربع الثالث من عام  2020ليصل إلى  %23.9من إجمالي قوة العمل مقابل  %19.1في الربع الثالث من عام ،2019
ويعتبر هذا االرتفاع مؤشراً خطيراً حيث تشير التقديرات المحلية والدولية الحتمالية ارتفاع معدل البطالة ليسجل  %35في حال استمرت
تداعيات فيروس كورونا بالتفاقم.
6 .بخصوص مؤشـرات بورصـة عمـان :في ظل تباطؤ نشاط األعمال بشكل عام والتداول في بورصة عمان بشكل خاص فقد بلغ حجم التداول
التراكمي بنهاية األحد عشر شهراً األولى من عام  2020ما قيمته  867.6ملـيون دينـار مقابل  1,427.0مليون دينار في نهاية تشرين الثاني
من عام  2019منخفضاً بمبلغ  559.4مليون دينار وبنسبة  .%39.2وانخفضت القيمة السوقية الرأسمالية إلى حوالي  12,372.0مليون دينار
وبنسبة  %16.2في نهاية تشرين الثاني من عام  2020مقارنة مع نفس الفترة من عام .2019
7 .ودائع وتسهيالت القطاع المصرفي األردني :ارتفعت ودائع القطاع المصرفي لتسجل  36.3مليار دينار في نهاية تشرين األول من عام 2020
وبنسبة ارتفاع  %2.7عن نهاية عام  .2019حيث ارتفعت ودائع الدينار بمبلغ  766.4مليون دينار وبنسبة  .%2.8فيما ارتفعت الودائع بالعملة
األجنبية بمبلغ  204.2مليون دينار وبنسبة  .%2.5وفي جانب تسهيالت القطاع المصرفي ،فقد ارتفعت لتسجل  28.7مليار دينار في نهاية
تشرين األول من عام  2020وبنسبة  %6عن نهاية عام  .2019وفي جانب إجمالي االحتياطي الرسمي من العمالت األجنبية لدى البنك المركزي
مسجال انخفاضاً طفيفاً بنسبة  %0.9عن نهاية عام .2019
في نهاية تشرين األول من عام  ،2020فقد بلغ  12.1مليار دوالر
ً

الناتج المحلي اإلجمالي:
انكمش الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة خالل النصف األول من عام  2020بفعل تأثر االقتصاد األردني بالتداعيات السلبية لجائحة كورونا
ً
محصلة لتحقيق معظم
ليسجل تراجعاً بنسبة  %1.2مقارنة بالفترة ذاتها من عام  .2019جاء هذا التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
القطاعات االقتصادية تراجعاً في األداء خالل النصف األول من عام  .2020فقد سجل قطاع النقل واالتصاالت تراجعاً بنسبة  ،%4.4كما سجل قطاع
اإلنشاءات تراجعاً بنسبة  ،%4في حين سجل كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم تراجعاً بنسبة  %2.6لكل منهما،
أما قطاع التعدين والمحاجر فقد سجل تراجعاً بنسبة  ،%1.8وتراجع قطاع الكهرباء والمياه بنسبة .%1.2
ً
مقارنة بنفس الفترة من عام  ،2019حيث نما قطاع
في حين شهدت بعض القطاعات االقتصادية نمواً في أدائها خالل النصف األول من عام 2020
خدمات المال والتأمين والعقارات بنسبة  ،%1.9ومن ثم قطاع الزراعة بنسبة  ،%1.6في حين حقق قطاع الخدمات الحكومية نمواً بنسبة .%1.4

2.4%

ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  – 2015ﺣﺰﻳﺮان 2020
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ﻧﻴﺴﺎن

ﺣﺰﻳﺮان
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ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول

2016
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ﻧﺼﻒ أول 2019

-1.2%

ﻧﺼﻒ أول 2020
وفيما يتعلق بالمستوى العام لألسعار (معدل التضخم) خالل العشرة أشهر األولى من عام  2020فقد سجل ما نسبته  %0.43مقابل  %0.30خالل نفس
الفترة من عام  .2019ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا االرتفاع مجموعة األلبان ومنتجاتها ،الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة،
الفواكه والمكسرات والتبغ والسجائر ،في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الوقود واإلنارة واإليجارات والمالبس.
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التقرير السنوي

المالية العامة:
تأثر أداء مؤشرات المالية العامة خالل عام  2020بفعل إيقاف األعمال الكلي والجزئي بأثر جائحة كورونا واإلجراءات التي تم اتخاذها الحتواء
انتشار فيروس كورونا ،حيث تراجع إجمالي اإليرادات المحلية والمنح الخارجية خالل الثمانية أشهر األولى من عام  2020لتسجل ما مقداره 4.74
مليار دينار مقابل  4.9مليار دينار خالل نفس الفترة من عام  ،2019أي بانخفاض مقداره  131.2مليون دينار أو ما نسبته  ،%2.7حيث بلغت المنح
الخارجيــــة خـــالل الثمانية أشهر األولــــى من عام  2020ما مقداره  623.3مليون دينار مقابل  151.8مليون دينار خالل نفس الفترة من عام
 .2019في حين بلغت اإليرادات المحلية خالل الثمانية أشهر األولى من عام  2020ما مقداره  4.12مليار دينار مقابل  4.72مليار دينار خالل نفس
الفترة من عام  ،2019أي بانخفاض مقداره  602.7مليون دينار أو ما نسبته  %12.8مقارنة بنفس الفترة من عام  .2019وقد جاء االنخفاض في
اإليرادات المحلية نتيجة النخفاض حصـيلة اإليرادات غير الضريبية بحوالي  852.9مليون دينار وارتفاع اإليرادات الضريبية بحـوالي  250.2مليون
دينار .في حين بلغ إجمالي اإلنفاق خالل الثمانية أشهر األولى من عام  2020حوالي  5.77مليار دينار مقابل  5.76مليار دينار خالل نفس الفترة
مسجال بذلك ارتفاعاً مقداره  11.6مليون دينار أو ما نسبته  .%0.2وقد جاء هذا االرتفاع في إجمالي اإلنفاق نتيجة الرتفاع النفقات
من عام ،2019
ً
الجارية بمقدار  136.7مليون دينار أو ما نسبته  ،%2.6في حين انخفضت النفقات الرأسـمالية بحوالي  125.1مليون دينار أو ما نسبته  %26.7خالل
ذات فترة المقارنة.
وبذلك فقد أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بعد المساعدات خالل الثمانية أشهر األولى من عام 2020
بحوالي  1,035مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ  892.3مليون دينار خالل نفس الفترة من عام  .2019وعلى صعيد العجز في الموازنة قبل
المساعدات فقد بلغ  1,658.3مليون دينار في نهاية الثمانية أشهر األولى من عام  2020مقابل عجز بلغ  1,044مليون دينار خالل نفس الفترة
من عام  .2019هذا ويذكر أن نسبة تغطية اإليرادات المحلية إلجمالي النفقات الجارية قد بلغت  %75.8في نهاية شهر آب من عام  2020مقابل
 %89.1خالل نفس الفترة من عام .2019
اﻹﻳﺮادات
واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق
0.2%

2.7%

 5,777.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

 4,742.6ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

 1,035ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

ﻧﺴﺒﺔ  ٪ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
5.1%

2016

17

2.5%

2017

3.3%

%106.4
نسبة المديونية إلى  GDPفي
نهاية آب 2020

القطاع النقدي والمصرفي:
أظهر أداء القطاع المصرفي األردني خالل العام  2020متانة عالية وقوة في األداء ،فبالرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على االقتصاد
الوطني بقطاعاته المختلفة ،إال أن مؤشرات قطاع البنوك تؤكد سالمة وقوة هذا القطاع ،وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة دون تأثير
يذكر على تلك المؤشرات ،حيث جاء أداء القطاع المصرفي مدعوماً بحزمة من اإلجراءات االحترازية التي أطلقها البنك المركزي األردني بهدف
احتواء التداعيات السلبية لفيروس كورونا على أداء االقتصاد المحلي ،تمثل أبرزها في السماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض األفراد والشركات،
خاصة المتوسطة والصغيرة ،والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس ،وذلك من خالل تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية لألفراد والشركات بدون
عموالت وفوائد تأخير ،وكذلك السماح بجدولة التسهيالت للشركات المتأثرة دون أن يؤثر ذلك على تصنيفها االئتماني في شركة المعلومات
االئتمانية (كريف) ،باإلضافة إلى ضخ سيولة إضافية لالقتصاد الوطني بقيمة  1050مليون دينار من خالل تخفيض االحتياطي النقدي اإللزامي
من  %7إلى  ،%5وتخفيض كلف التمويل ،وزيادة آجال التسهيالت القائمة والمستقبلية للقطاعات االقتصادية ،بما فيها المشاريع المتوسطة
والصغيرة ،من خالل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية وبمبلغ  500مليون دينار ،إلى جانب دعم إجراءات الشركة األردنية
لضمان القروض بتخفيض عموالت برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية ،كما تم تخفيض أسعار الفوائد
على أدوات السياسة النقدية بما مجموعه  150نقطة أساس بهدف خفض كلف التمويل وخدمة الدين لكافة النشاطات االقتصادية ،كما قام البنك
المركزي األردني بتخفيض كلف التمويل لبرنامج البنك المركزي لدعم القطاعات االقتصادية التنموية.
نهاية عام 2019

النصف األول 2020

نسبة كفاية رأس المال
تعتبر النسبة أعلى من متطلبات السلطات الرقابية

%18.28

%17.93

نسبة السيولة القانونية
الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي األردني %100

%133.8

%129.9

%5.0

%5.4

نسبة الديون غير العاملة إلجمالي التسهيالت
تعتبر النسبة منخفضة وضمن المستويات اآلمنة

وحول أداء مؤشرات القطاع المصرفي خالل العام  2020في ظل كافة المعطيات السابق ذكرها ،فقد سجلت السيولة المحلية حتى نهاية العشرة
شهور األولى من عام  2020ارتفاعاً بنسبة  %4.7مقارنة مع مستواها المتحقق في نهاية عام  2019لتصل إلى حوالي  36.6مليار دينار .وارتفع
رصيد ودائع القطـاع المصرفي بحوالي  970.6مليون دينار وبنسبة  %2.7في نهاية العشرة شهور األولى من عام  2020مقارنة مع نهاية عام
 2019لتصل إلى  36.3مليار دينار ،حيث كان معظم االرتفاع في ودائع الدينار بحوالي  766.4مليون دينار وبنسبة  %2.8لتبلغ قيمتها حوالي 27.9
مليار دينار ،فيما ارتفعت الودائع بالعملة األجنبية بقيمة  204.2مليون دينار لنفس الفترة وبنسبة  %2.5لتبلغ حوالي  8.4مليار دينار.

2.4%

2018

%10.4+
إجمالي الدين العام  33.2مليار دينار
في نهاية آب 2020

أهم مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في األردن

اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

3.1%

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية ،بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر آب من عام  2020نحو  33.2مليار
دينار أو ما نسبته  %106.4من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لنهاية شهر آب من عام  ،2020مقابل  30.1مليار دينار أو ما نسبته  %95.2من
الناتج المحلي اإلجمالي لعام  .2019علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو  7.6مليار دينار في نهاية شهر آب
من عام  .2020وفيما يتعلق بصافي الدين العام (الداخلي والخارجي) ،فقد بلغ  30.4مليار دينار أو ما نسبته  %97.7من الناتج المحلي اإلجمالي
المقدر لنهاية شهر آب من عام  ،2020مقابل بلوغه حوالي  28.8مليار دينار أو ما نسبته  %91.1من الناتج المحلي اإلجمالي لعام .2019

2019

2020
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ – آب

إجمالي موجودات القطاع المصرفي

 55.9مليار دينار

%4.3+
مقارنة بنهاية العام 2019

إجمالي ودائع القطاع المصرفي

 36.3مليار دينار

%2.7+
مقارنة بنهاية العام 2019

إجمالي تسهيالت القطاع المصرفي

 28.7مليار دينار

%6.0+
مقارنة بنهاية العام 2019
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التقرير السنوي

أما التسهيالت االئتمانية فقد سجلت نمواً بمبلغ  1.6مليار دينار وبنسبة  %6مقارنة برصيدها في نهاية عام  2019لتصل إلى  28.7مليار دينار.
ومن حيث نمو التسهيالت االئتمانية وفقاً للنشاط االقتصادي مقارنة بنهاية عام  ،2019فقد سجل رصيد التسهيالت الممنوحة لقطاع الزراعة
أعلى نسبة نمو فبلغت  %22.3وبمبلغ  75مليون دينار ،يليه قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بنسبة نمو بلغت  %11.9وبمبلغ  76مليون دينار،
كما وارتفعت التسهيالت المقدمة لقطاع خدمات النقل بحوالي  %8.5وبمبلغ  29مليون دينار ،وعلى صعيد أبرز القطاعات التي ساهمت في
النمو المتحقق والبالغ  1.6مليار دينار فقد ساهم قطاع أخرى (األفراد) بنسبة  %29.4من النمو المتحقق ،وقطاع التجارة العامة بنسبة ،%19.1
ومن ثم قطاع اإلنشاءات بنسبة  .%16.3هذا وقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفـي لتصل إلى حوالي  56مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت
حوالي  4.3%مقارنة برصيدها في نهاية عام .2019
وفيما يتعلق بالوسط المرجح ألسعار الفوائد على الودائع والتسهيالت في السوق المصرفي ،فقد شهد انخفاضاً خالل العشرة أشهر األولى
من عام  ،2020حيث بلغ معدل الوسط المرجح ألسعار الفوائد على ودائع الطلب في نهاية شهر تشرين األول  2020ما نسبته  %0.25وعلى ودائع
التوفير ما نسبته  %0.33وعلى الودائع ألجل ما نسبته  ،%3.69أي بانخفاض  19نقطة أساس على ودائع الطلب ،وبانخفاض  33نقطة أساس على
ودائع التوفير ،وكذلك  115نقطة أساس لودائع األجل مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية عام  .2019وفيما يتعلق بالوسط المرجح ألسعار
الفوائد على التسهيالت في نهاية شهر تشرين األول  2020فقد بلغ  %7.27للجاري مدين بانخفاض مقداره  122نقطة أساس مقارنة بمستواه
في نهاية عام  ،2019باإلضافة إلى انخفاضه على القروض والسلف بمقدار  133نقطة أساس ليصل إلى  ،%7.16وانخفاضه على الكمبياالت
المخصومة بمقدار  90نقطة أساس ليسجل  %8.65مقارنة بمستواه في نهاية عام .2019

نشاط السوق المالي:
شهدت مؤشرات بورصة عمان في ظل تباطؤ نشاط األعمال خالل العام  2020تراجعاً كبيراً في مؤشراتها ،حيث انخفض حجم التداول بنسبة
 %39.2في نهاية األحد عشر شهراً األولى من العام  2020مقارنة بالفترة ذاتها من العام  ،2019وعلى صعيد القيمة السوقية الرأسمالية
لألسهم المدرجة في البورصة فقد انخفضت إلى  12.4مليار دينار ،أي بنسبة انخفاض  %16.2مقارنة مع القيمة السوقية الرأسمالية خالل نفس
الفترة من عام  ،2019وانخفض الرقم القياسـي العـام ألسعار األسهم المرجح بالقيمة السوقية إلى  2,898.8نقطة مقارنة بـ  3,479.5نقطة
خالل ذات الفترة من عام  ،2019أي بنسبة انخفاض بلغت  ،%16.7وبلغت نسبة مساهمة غير األردنيين في الشركات المدرجة في البورصة خالل
األحد عشر شهراً األولى من عام  2020ما نسبته  %51.3وهي ذات نسبة المساهمة المسجلة في نفس الفترة من عام .2019

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٪

65.1%

2016

61.8%

2017

56.7%

49.7%

2018

2019

39.8%

2020
ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ

التجارة الخارجية:
انخفض إجمالي التجارة الخارجية (الصادرات الوطنية والمستوردات) خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام  2020بمقدار  1.4مليار دينار وبما
نسبته  %10.3مقارنة مـع الفترة ذاتها من العام السابق ليصل حجمها إلى حوالي  12.5مليار دينار ،حيث سجلت الصادرات الوطنية انخفاضاً
بحوالــي  27.5مليون دينار وبنسبة  %0.7خالل نفس فترة المقارنة لتصل إلى ما يقارب  3.7مليار دينار .وقد استحوذت السوق األمريكية على
المصدر لها وبنسبة  %25.2من إجمالي الصادرات الوطنية ،تالها السوق السعودي بنسبة  %11.7والسوق الهندي
المرتبة األولى من بين الدول
ّ
بنسبة  ،%9.8أما مستوردات المملكة خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام  2020فقد انخفضت بمبلغ  1.4مليار دينار وبما نسبته %13.8
لتصل إلى حوالي  8.8مليار دينار ،وقد استحوذ سـوق الصين الشعبية على المرتبة األولى من بين الدول المستورد منها وبنسبة %15.9
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من إجمالي المستوردات ،يليه السوق السعودي بنسبة  %12.7والسوق األمريكية بنسبة  .%7.9وفيما يتعلق بالتركيب السلعي للمستوردات
فقد استحوذ النفط الخام ومشتقاته على ما نسبته  %8.2من إجمالي المستوردات ،يليه وسائط النقل وقطعها بنسبة  %7.6من إجمالي
المستوردات ،ومن ثم مستوردات الخيوط النسيجية ومنتجاتها بنسبة  %5.3من إجمالي المستوردات ،ونتيجة التطورات التي شهدتها التجارة
الخارجية فقد انخفض عجز الميزان التجاري إلى  4.7مليار دينار وبنسبة  %20مقارنة بنفس الفترة من عام .2019

3,700
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

%0.7

13.8%

8,847
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

اﻟﻤﺴﺘﻮردات

اﻟﺼﺎدرات

 2020أﻳﻠﻮل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  2019أﻳﻠﻮل

اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
 4.7ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
%20ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2019

آفاق األداء االقتصادي :2021
تعرض االقتصاد العالمي لهبوط غير مسبوق خالل العام  2020بفعل تداعيات جائحة كورونا والتي دفعت بغالبية دول العالم التخاذ إجراءات غير
مسبوقة تمثلت بتقييد للنشاطات واألعمال وانتهاج سياسة التباعد االجتماعي وفرض حظر تجول شامل وجزئي امتد ألشهر عدة في عدد كبير
من دول العالم .وفي ظل هذه المعطيات ،توقع صندوق النقد الدولي تراجع االقتصاد العالمي بنسبة  -%4.4في عام  ،2020لكنه توقع نمواً غير
مسبوق لالقتصاد العالمي في العام  2021وعند مستوى  %5.2بفعل بوادر االنفراج التي بدأت في نهاية العام  2020الناتجة عن توصل عدد من
شركات األدوية العالمية لتطوير لقاحات ،وفي هذا السياق فقد توقع صندوق النقد الدولي بأن تسجل منطقة آسيا الصاعدة والنامية في عام
 2021أعلى نمو عالمي وبنسبة  ،%8وكذلك توقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً بمعدل  ،%5.2إضافة لنمو متوقع في الواليات المتحدة األمريكية
بنسبة .%3.1
وفي ضوء ذلك فقد اتجه النمو االقتصادي في األردن خالل العام  2020نحو التباطؤ في ظل جائحة كورونا ،حيث توقعت الجهات الدولية بأن
ينكمش االقتصاد األردني بنسبة  %5-خالل عام ( 2020توقعات أكتوبر  )IMF – 2020مقابل التوقع السابق بتراجع ( %3.7توقعات حزيران - 2020
 ،)IMFوحول توقعات العام المقبل فقد تم تقدير نمو اقتصاد األردن بنسبة  ،%3.4وفق تقديرات الصندوق .وهذه التقديرات جاءت أعلى من توقعات
الحكومة األردنية في مشروع الموزانة العامة للدولة  2021والتي افترضت تحقيق االقتصاد األردني نمواً باألسعار الثابتة بنسبة  %2.5في عام
 .2021وتم تقدير ارتفاع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي ألسعار المستهلك إلى نحو  %1.3في عام  ،2021إضافة إلى تقدير نمو الصادرات
الوطنية بنسبة  %6.5ونمو المستوردات السلعية بنسبة  %7.1للعام  .2021ولكن في ظل توقع بدء انحسار الجائحة بالعام  2021فإن توقعات النمو
االقتصادي محفوفة بالمخاطر لحين رؤية نتائج أداء القطاعات واستجابتها لحمالت التطعيم محلياً وإقليمياً وبدء التعافي والعودة التدريجية لنمط
الحياة الطبيعية.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للحكومة لعام  2021فقد تم تقدير اإليرادات العامة بمبلغ  7.9مليار دينار .أما في جانب النفقات،
قدر العجز
قدر إجمالي اإلنفاق لعام  2021بنحو  9.9مليار دينار بارتفاع مقداره  565.4مليون دينار عن المعاد تقديره  .2020وترتيباً على ذلكّ ،
فقد ّ
المالي بعد المنح الخارجية بحوالي  2.05مليار دينار أو ما نسبته  %6.5من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر مقابل  2.16مليار دينار معاد تقديره لعام
قدر العجز بنحو  2.6مليار دينار أو ما نسبته  %8.3من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 3.01
 2020أو ما نسبته  %7.1من الناتج .أما قبل المنح ،فقد ّ
مليار دينار معاد تقديره لعام  2020أو ما نسبته  %9.8من الناتج.
وفي ظل برنـامج "تسهيـل الصندوق الممتد" الذي وقعه األردن مع صندوق النقد الدولي في شهر آذار من العام  2020كأول برنامج يمنحه
الصندوق مع انتشار جائحة كورونا ،والذي يمتد لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها حوالي  1.3مليار دوالر أمريكي ،فقد صادق المجلس التنفيذي
لصندوق النقد الدولي على المراجعة األولى من برنامجه مع األردن ،حيث أشاد المجلس باإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الحتواء اآلثار الصحية
واالقتصادية لجائحة كورونا ،مشيراً إلى أن الجائحة قد أثرت على االقتصاد األردني بشكل كبير ،لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب ،كما
أشاد بقدرة وزارة المالية على تسديد جميع التزاماتها المالية واألقساط المستحقة في وقتها ونفاذها إلى األسواق ،وبرغم التحديات الجسيمة
أمام السلطات ،فهي ال تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خالل السياسات اإلصالحية ووقف تزايد الدين العام .حيث
أن البرنامج قائم على األولويات التي وضعتها الحكومة ويحتوي على العديد من اإلصالحات الهيكلية في مجال تقليل كلفة ممارسة األعمال
كالطاقة والعمالة ،وتحسين الشفافية الحكومية ،وتعزيز اإليرادات عن طريق محاربة التهرب والتجنب الضريبي دون فرض أية ضرائب جديدة أو
زيادة أية ضرائب حالية.
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ﺗﻄﻮر ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ

األنشطة واإلنجازات 2020

النتائج المالية:
في ضوء التحديات والمتغيرات االقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والتي رافقها حدوث انكماش اقتصادي في الدول التي يعمل فيها البنك،
وتضرر معظم قطاعات االقتصاد وتعطل األعمال بفعل تطبيق حظر التجول الجزئي والشامل ،وانتهاج سياسة التباعد االجتماعي ،األمر الذي ّ
مثل
تحدياً أمام البنك ألخذ مزيد من الحيطة والحذر في توجيه التسهيالت االئتمانية للقطاعات المتضررة ،كذلك فإنه ّ
مثل فرصة في التوسع في تمويل
القطاعات التي ستشهد رواجاً بفعل األزمة.
في ضوء كل المعطيات السابقة ،فإن بنك األردن أخذ على عاتقه تسيير أعماله بكل كفاءة واقتدار وانتهاج استراتيجية عمل تحوطية تكفل
استدامة األعمال وتحافظ على ديمومة النمو واالستقرار بأعلى معايير إدارة المخاطر .حيث سجل إجمالي األصول ما قيمته  2.7مليار دينار في
نهاية عام  2020بارتفاع بلغت نسبته  %0.2مقارنة بنهاية عام  ،2019كما سجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك  454.8مليون دينار ،وعلى
صعيد توظيفات واستثمارات مصادر األموال ،فقد بلغت محفظة البنك االئتمانية (بالتكلفة المطفأة)  1.47مليار دينار بارتفاع بنسبة  %4.1مقارنة
بعام  2019وذلك نتيجة لنمو التسهيالت الموجهة لقطاع األفراد بمبلغ  69.3مليون دينار وبنسبة  ،%14.2كما نمت التسهيالت الموجهة لقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ  1.9مليون دينار وبنسبة  ،%0.8فيما تراجعت تسهيالت قطاع الشركات الكبرى بمبلغ  62.3مليون دينار
وبنسبة  %14.2عن نهاية عام .2019
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

وفي ظل ما تقدم ،فقد قام البنك بأخذ مزيد من المخصصات لمواجهة أيه ظروف حالية ومحتملة في ظل جائحة كورونا وحالة عدم اليقين لما
ستؤول إليه األمور نتيجة لذلك ورغبة منه في مزيد من التحصين لمحافظه االستثمارية واالئتمانية لمواجهة أية أضرار حالية أو قادمة على مستوى
عمالئه أفراداً وشركات ومؤسسات ،حيث تم زيادة مصروف الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية بمبلغ  13.2مليون دينار وهو ما ترك
األثر الرئيسي وأدى النخفاض الربحية ليسجل صافي الربح العائد لمساهمي البنك  35.8مليون دينار في نهاية عام  2020باإلضافة إلى تراجع الربح
التشغيلي للبنك بنسبة  %8.8ليسجل  127.8مليون دينار ،وذلك بأثر تخفيض البنك المركزي ألسعار الفوائد على أدواته النقدية وبالتالي انخفاضها
بالسوق المصرفي وتراجع األرصدة المستغلة لقطاع الشركات بأثر ضعف نشاط االستيراد والتصدير.

ﺗﻄﻮر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
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استهدفت رؤية بنك األردن لعام  2020العمل على القيام بنقلة نوعية في أداء قطاعي الخدمات المصرفية لألفراد والعمليات من خالل تنفيذ
مجموعة من المشاريع لتطوير البنية التحتية التقنية والخدمية للبنك وتطوير المنتجات من خالل مواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها
الصناعة المصرفية بما يساهم في استقطاب شرائح جديدة من العمالء ،وتعزيز العالقة مع العمالء القائمين .وقد عملت قطاعات األعمال خالل عامي
 2018و 2019على بناء خطط عملها باالستناد إلى رؤية البنك من أجل العمل على تحقيق المستهدفات على المستوى الكلي والقطاعي وباستخدام
منهجية بطاقات األداء المتوازن لجسر الفجوة فيما بين عملية بناء االستراتيجية وعملية التنفيذ .وقد أثمرت رؤية البنك خالل المرحلتين األولى
والثانية عن مجموعة من اإلنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية التقنية وتطوير قنوات التوزيع اإللكترونية والرقمية والتي تعتبر من أهم الركائز
التنافسية على مستوى القطاع المصرفي األردني .وفيما يتعلق بالعام  ،2020فقد تم استكمال العمل على مجموعة من المشاريع االستراتيجية
مثل إدارة المحتوى اإللكتروني ،وإدارة المخاطر ،واالرتقاء بأنظمة وقواعد البيانات ،وإطالق مشروع جديد بهدف االرتقاء باألداء المالي المؤسسي.
كما سرعت جائحة كورونا من إنجاز المشاريع والمبادرات التي تتعلق بإطالق حلول رقمية ووسائل دفع متطورة تواكب التوجهات الحديثة في مجال
التكنولوجيا المالية .ونتيجة للتحديات االقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظاللها على األسواق التي يعمل فيها بنك األردن ،مما
أدى إلى حالة من عدم اليقين حول مدى استمرارية وعمق التبعات الفعلية لألزمة بصورتها الشاملة على القطاعات االقتصادية ،فقد تقرر التحول
إلى التخطيط التشغيلي (قصير المدى) من خالل اإلدارة باألهداف باستخدام الموازنة التقديرية واعتماد السنة القادمة  2021امتداداً لالستراتيجية
السابقة  2018-2020الستكمال اإلنجاز خاصة على مستوى المشاريع ذات األولوية العالية ،وللتمكن من قراءة األثر الفعلي ألزمة فيروس كورونا،
واعتبار التحديات الناتجة عن األزمة كفرصة من أجل العمل على إعادة تنظيم وترتيب األعمال ومعالجة التحديات الداخلية.
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ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

تأثر أداء البنك المالي خالل عام  2020بسبب تراجع النشاط االقتصادي إقليمياً ومحلياً بأثر جائحة كورونا وتبعات ذلك على قطاعات األعمال من شركات
ومؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى جانب قطاع األفراد ،وبأثر تخفيض أسعار الفائدة في السوق المصرفي وحالة عدم اليقين المرتفعة التي سادت
بيئة األعمال .وفي ضوء هذه التحديات والمتغيرات االقتصادية ،فقد أخذ بنك األردن على عاتقه تسيير أعماله بكل كفاءة واقتدار وانتهاج استراتيجية
عمل تحوطية تكفل استدامة األعمال وتحافظ على ديمومة النمو واالستقرار بأعلى معايير إدارة المخاطر .رافق ذلك استمرار نهج البنك بالتطوير
والتحديث المستمر لدعم مسيرة التفوق ،حيث واصل البنك استحداث خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير أخرى قائمة سعياً منه نحو مزيداً من
االرتقاء بتجربة العمالء ومحاكاة تطلعاتهم من جهة وتحقيق طموحاتهم من جهة أخرى ،من خالل تبني وتطبيق مشاريع وبرامج عمل تهدف إلى
تبســيط إجــراءاته وتطويــر ســير العمليــات وأتمتتهــا لغايات تسهيل المعامالت المصرفية للعمالء ليصبـح بنـك األردن الخيار األمثل لديهم .حرص
البنك كذلك على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية في التطبيقات اإللكترونية والقنوات البديلة حيث كان لبنك األردن بصمتـه فـي التكنولوجيـا
والتحـول الرقمـي فـي سبيل تحقيـق الكفـاءة التشـغيلية ،والقابلية للتوسـع بمرونـة .كمــا ســيواصل البنــك تركيــزه علــى إدارة مصــادر
واســتخدامات األمــوال بالكفاءة المطلوبة.
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كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتسهيالت غير العاملة (بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات) ما يقارب  %107.2وهي تعتبر من أفضل النسب
في القطاع المصرفي ،وعلى صعيد مؤشر السيولة ،فإن البنك يمتلك مستويات سيولة مريحة تفوق النسب المطلوبة من الجهات الرقابية في الدول
التي يعمل فيها ،فقد وصلت نسبة السيولة القانونية  %130.7كما في نهاية عام  .2020وفيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال التنظيمي ،فقد
بلغت  %19.08وهي أعلى من النسبة المقررة والبالغة  %14.50حسب متطلبات بازل  IIIوالجهات الرقابية وأعلى من متوسط القطاع المصرفي البالغ
 %17.93كما في نهاية النصف األول .2020

وعلى صعيد مصادر األموال ،فقد سجلت ودائع العمالء تراجعاً بنسبة  %0.5لتصل إلى  1.9مليار دينار ،بما لم يكن له أثر على متطلبات العمالء
التمويلية واحتياجات السيولة للبنك ،حيث ارتفعت ودائع التوفير لتصل إلى  855.3مليون دينار ،وارتفعت ودائع الطلب إلى ما قيمته  549.1مليون
دينار ،فيما انخفضت ودائع األجل لتصل إلى  470.3مليون دينار ،كذلك انخفضت شهادات اإليداع لتسجل  34.4مليون دينار.
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المركز التنافسي:
حافظ البنك على مركزه المتقدم بين البنوك والمؤسسات المالية في األسواق التي يعمل فيها .كما واصل البنك تطبيق سياساته االئتمانية
واالستثمارية والمحافظة على جودة محفظته االئتمانية من خالل االستثمار والتوظيف الفعال لمصادر األموال في مختلف األنشطة االقتصادية
المنتجة ،ووفقاً لمتغيرات السوق .هذا وقد بلغت الحصة السوقية لبنك األردن  -األردن لودائع العمالء في نهاية تشرين الثاني  2020ما نسبته
 ،%4.12في حين سجلت في جانب التسهيالت االئتمانية ما نسبته  .%4.27أما الحصة السوقية لبنك األردن  -فلسطين مقارنة بالقطاع المصرفي
الفلسطيني فقد سجلت في جانبي ودائع العمالء والتسهيالت االئتمانية في نهاية تشرين الثاني من عام  2020ما نسبته  %3.67و %3.83على
التوالي .وفي بنك األردن  -سورية فقد بلغت الحصة السوقية من إجمالي البنوك الخاصة التقليدية في جانبي ودائع العمالء والتسهيالت
االئتمانية في نهاية أيلول من عام ( 2020حسب أحدث بيانات صادرة) مقارنة بنهاية العام السابق ما نسبته  %1.92و %3.52على التوالي.

منتجات وخدمات البنك:
واصل بنك األردن تقديم منتجات وخدمات متنوعة لعمالئه في قطاعات األفراد ،الشركات الكبرى ،المؤسسات المتوسطة والصغيرة ،واألنشطة
االستثمارية .حيث عمل خالل سنة  2020على طرح مجموعة من الحمالت والبرامج لعمالئه في قطاع التجزئة إلى جانب تلبية احتياجات عمالئه
التمويلية من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى .يدعم ذلك فريق موظفي البنك الذين يتميزون بالكفاءة والمهنية
لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للعمالء.

خدمات األفراد وقنوات التواصل:
واصل البنك عملياته التطويرية لالرتقاء بالمنتجات والخدمات المقدمة لقطاع عمالء األفراد وتصميمها بشكل يحاكي متطلباتهم وتطلعاتهم.
وكذلك األمر استمر البنك بتوفير حلول رقمية حديثة وتحسين تجربة العمالء بما يواكب المستجدات في الصناعة المصرفية.
فعلى صعيد مواكبة أنظمة الدفع الحديثة ،أطلق بنك األردن منتج  BOJ Pay Stickerللبطاقات المدينة حيث يتم إلصاقها على األجهزة مثل الجهاز
الخلوي ليتمكن العميل من إجراء حركات المشتريات على أجهزة نقاط البيع  POSالمدعمة بخاصية  Contactlessمحلياً ودولياً  .وتم إطالق خدمة
السحب من الصرافات اآللية لبنك األردن دون الحاجة الستخدام البطاقة وذلك من خالل تطبيق  BOJ Mobileوفي هذا السياق تم تعديل سقف
المشتريات الالتالمسية دون رقم سري على البطاقات المدينة والمدفوعة مسبقاً وبطاقات  BOJ Stickerحيث أصبح السقف اليومي  150دينار دون
محدد أسبوعي ويومي لعدد الحركات .كما تم إطالق تطبيق "بصيرة" الخاص بالعمالء المكفوفين وكبار السن وذلك بهدف تسهيل عملية إيصال
المعلومات لجميع عمالء بنك األردن بطرق عصرية ومتطورة .ومن خالل هذا التطبيق يتم تحويل لغة بريل المطبوعة على البروشورات الخاصة
إلى لغة منطوقة ومسموعة بالعربية؛ وذلك لتسهيل وصول كافة شرائح المجتمع للخدمات المصرفية وخاصة المكفوفين وغير المتمكنين من
القراءة ،واالســتفادة منها دون االستعانة بشخص أسوة بباقي شـرائح المجتمع .إضافة إلى إطالق خدمة الدفع الفوري  CliQمن خالل تطـبيـق
 BOJ Mobileوالذي يتيح للعمالء تحويل واستقبال األموال من البنوك المحلية المفعلة للخدمة وباستخدام أكثر من خيار (رقم  ،IBANاالسم
المستعار ،رقم الهاتف) .وتماشياً مع سعي البنك الدائم لتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعمالئه وحفاظاً على السالمة العامة فقد تم إطالق خدمة
فتح الحسابات للعمالء األفراد من خالل تطبيق  ZOOMحيث تمكن هذه الخدمة العميل من فتح حساب بنكي من خالل زيارة الموقع اإللكتروني
للبنك واختيار خاصية فتح الحساب عبر  ZOOMوله الخيار بإتمام هذه العملية عن طريق موظفي الفروع أو مركز الخدمة الهاتفية من خالل خاصية
تسجيل المكالمة واستكمال الشروط لفتح الحساب دون الحاجة لزيارة الفرع.
بدأ البنك في عام  2020بتنفيذ خطة التحول الرقمي للفروع تدريجياً والقائمة على تحويل عمل الفرع من نظام العمليات القديم إلى نظام عمليات
جديد بما يتواكب مع استراتيجية البنك المعتمدة على الجاهزية ،والتركيز على العميل ،باإلضافة إلى سعي البنك لتقديم كافة المنتجات والخدمات
للعمالء في أي وقت وبأي مكان من خالل قنوات البنك المختلفة .حيث تم تطبيق نموذج عمليات الفرع الجديد على مجموعة من الفروع .كما
تم إطالق نظام تقييم الخدمة من العميل  Dynamic Voice of Customerوالذي يستهدف قياس تجربة العمالء عبر قنوات التوزيع التقليدية
واإللكترونية والرقمية من خالل إرسال رسائل نصية للعمالء بشكل فوري بعد كل حركة ،حيث تم تطبيقه في عدد من الفروع ( 28فرعاً في المرحلة
األولى) ليتم تقييم تجربة العمالء للخدمات المقدمة من خالل هذه الفروع.
وتوافقاً مع استراتيجية البنك الخاصة بالتركيز على العميل باإلضافة إلى تطوير قنوات البنك الرقمية واإللكترونية لخدمة العمالء الحاليين
والمستقبليين ،وضمن توجهات البنك لالرتقاء في الخدمات المقدمة للعميل ،فقد استمر العمل على تطوير نظام الهاتف النقال BOJ Mobile
باعتباره مشروع مستمر ضمن رؤية البنك بأن يكون هذا النظام وسيلة رئيسية لمواكبة الخدمات البنكية العصرية ومن ثم لتوجيه عمالء التجزئة
له كبديل للفرع حيث تم إدخال مجموعة من التحسينات والخدمات الجديدة على تطبيق الهاتف النقال .كما تم إطالق  BOJ Mobileلمستخدمي
أجهزة هواتف هواوي عبر  .Huawei AppGalleryكما وتم في هذا السياق تطوير الموقع اإللكتروني للبنك ،من خالل إعادة تصميمه وتطويره
ليتناسب مع الهوية الجديدة واالستفادة من التكنولوجيا األحدث المتوفرة حسب أفضل الممارسات.
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أما في جانب تعزيز شبكة الصراف اآللي ،فقد تم استبدال مجموعة من أجهزة الصراف اآللي في األردن بأجهزة أكثر تطوراً من ناحية المزايا
والخدمات التي تقدمها ،كما تم تشغيل مجموعة من الصرافات اآللية في مواقع تابعة ألمانة عمان .فيما بلغ عدد الصرافات اآللية في الخدمة ما
يقارب  176صرافاً آلياً في األردن .وتم افتتاح فروع جديدة ضمت (المنطقة الحرة – المطار ،ضاحية األمير راشد ،ضاحية الرشيد) ،ونقل فرع كفرنجة
إلى موقع جديد .وفي فلسطين تم االنتهاء من أعمال تحديث فرع العيزرية وفرع طولكرم .ووصل عدد أجهزة الصراف اآللي إلى  45جهازاً .
وبهدف تقديم حلول تمويلية متميزة ومرنة لعمالء البنك ،فقد أطلق البنك حملة تستهدف عمالء الرواتب المحولة من الشركات المعتمدة
والذين يقومون بالحصول على قروض شخصية جديدة بقيمة  20ألف دينار فأكثر وراتب العميل المعتمد والمحول من الشركة المعتمدة بقيمة
 700دينار فأكثر ،حيث تم منح العميل جائزة نقدية حسب قيمة صافي القرض الجديد الممنوح للعميل .كما تم إطالق حملة لشراء القروض
السكنية بما يعزز تنافسية البنك في هذا المنتج ،وإطالق حملة القروض العقارية بحلتها الجديدة وبمجموعة من المزايا تحت عنوان "بيتنا".
وفي ظل الظروف الصحية الصعبة بسبب تداعيات فيروس كورونا ورغبة العمالء بتوفير سيولة لتسديد المصاريف الشهرية ،تم إطالق حملة
القروض الشخصية " 6أقساط" والتي تقوم بتشجيع العمالء على عمل  Top-Upلقروضهم القائمة وبأقل المتطلبات وذلك لشريحة من العمالء
حسب دراسة الشرائح التي قام بها البنك .وتم التعديل على طلبات القروض الشخصية  Top-Upمن حيث آلية التعامل مع الطلبات الواردة فيما يخص
التسعير والعموالت المستوفاة ومسار العمليات.
كما تــم تجديد حملة  30/70خــالل عــام  2020الخــاصة بالسيارات الجديدة/الوكـــاالت .باإلضافة إلـــى االشتراك بمنصة ( )Tamweelnaشركة
الشبكة التجارية الذكية بما يمكن البنك من الوصول للعمالء من خالل شبكة التجار والشركات التي تتعامل معها الشركة .وفي جانب البطاقات
االئتمانية فقد أطلق البنك عدداً من الحمالت الترويجية وحمالت االسترداد النقدي خالل عام  .2020كما طرح البنك منتج دفتر شيكات على البطاقة
االئتمانية ،بحيث يمكن للعميل الحصول على دفتر شيكات فئة خمس ورقات لمرة واحدة في السنة ضمن محددات وشروط معينة .باإلضافة إلى
مجموعة من الخصومات والعروض لدى استخدام بطاقات الدفع والبطاقات االئتمانية لبنك األردن.
وعلى مستوى فروع فلسطين ،فقد استمر العمل على تطوير المنتجات والخدمات بما يلبي حاجات العمالء وتوقعاتهم ،ومن أبرز اإلنجازات في هذا
المجال ،إطالق حملة القروض الشخصية بمزايا تنافسية .كما تم إطالق حملة  Top-Upلعمالء رواتب القطاع العام والقطاع الخاص .هذا باإلضافة إلى
حملة القروض الشخصية لألطباء المختصين ،ومجموعة من أصحاب المهن الحرة ،والعسكريين ،وحملة القروض الشخصية بضمان رهن عقار .كما
عمل البنك على إطالق مجموعة من الحمالت الترويجية والخصومات على البطاقات في فروع فلسطين .باإلضافة إلى اعتماد مجموعة من صاالت
االنتظار ( )VIPلحملة بطاقات فيزا البالتينية .وفي جانب قروض السيارات ،تم إطالق حمالت قروض السيارات الخصوصي والعمومي بمزايا متعددة
وسهولة إجراءات التنفيذ .كما أطلق البنك حملة تحديث البيانات بما يسهم في تقديم المنتجات المالئمة للعمالء واستكمال قاعدة بياناتهم .هذا
ً
تلبية الحتياجات عمالئه وفقاً لدرجة تأثرهم بجائحة كورونا وحسب سياسة البنك في هذا الجانب وبما ينسجم
وقد أتاح البنك تأجيل أقساط القروض
مع الجهود الحكومية التي تم تطبيقها في الدول التي يعمل فيها.

خدمات الشركات:
استمر البنك بتعزيز نشاطه لخدمة قطاع الشركات الكبرى على الرغم من الصعوبات التي واجهت القطاع جراء تبعات أزمة كورونا .وبهدف
المنافسة بقوة والحفاظ على حصة البنك السوقية ،تم التركيز على عملية تجهيز مدراء العالقة لمواجهة تحديات السوق وتطوير قدراتهم في
كافة الجوانب .ومن أبرز القطاعات التي تم تمويلها خالل عام  2020قطاع التجارة ،الصناعة ،الخدمات ،الطاقة (الكهرباء والمياه).
وفي جانب تعزيز القدرات التسويقية ،فقد تم اعتماد منهجية ووسائل تسويقية تمكن مدراء العالقة من التعرف على الشركات العاملة في
السوق والوصول إلى هذه الشركات .كما تم وضع آليات لتتبع النشاطات التسويقية ،ومن هذه الوسائل :اعتماد نظام آلي مطور ( )KINZإلدارة
الفرص التسويقية ،وتفعيل دور قسم الدراسات من خالل إعداد دراسات قطاعية لدائرتي الشركات والتجارية وقوائم بأسماء أفضل العمالء في
القطاع .هذا باإلضافة إلى تطوير تقارير الزيارة .كما يتم أيضاً ربط اإلنتاجية بالنشاطات التسويقية ومتابعة إنجازات مدراء العالقة.
ومن الجدير ذكره أن تواجد بنك األردن ،من خالل فرع البحرين ،عمل على تعزيز تواجد البنك إقليمياً وأتاح بناء شراكات جديدة والتوسع في تقديم
باقة من الحلول المالية ومنتجات التمويل التجاري للصناديق السيادية والشركات والمؤسسات المالية وذلك من خالل المشاركة بقروض التجمع
البنكي واستثمارات األوراق المالية في دول الخليج العربي ومصر .األمر الذي يعزز مركز البنك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
حد سواء.
ويقوي عالقاته مع المؤسسات المالية والمصرفية على ٍ
استهدف البنك تأسيس دائرة متخصصة إلدارة المعامالت البنكية بھدف تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الشركات والتي تُ عنى بشكل رئیس
بتطوير خدمة إدارة النقد وتمویل عملیات التجارة الخارجیة ،وتطویر الخدمات المقدمة من خالل القنوات الرقمیة لعمالء الشركات والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsوفقاً ألفضل الممارسات في ھذا المجال .وعليه تم استكمال العملية التنظيمية وتأسیس الدائرة بحیث تُ عنى
بإدارة أھداف المنتجات والمعامالت البنكية إلدارة النقد والتمويل والتبادل التجاري وخدمات األوراق المالیة .إضافة إلى دراسة احتیاجات ورغبات
العمالء ومن ثم تطویر وبیع المنتجات والخدمات البنكية لهم.
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التقرير السنوي

خدمات المؤسسات المتوسطة والصغيرة (:)SMEs
يولي بنك األردن أهمية كبيرة لتمويل قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة باعتباره رافداً أساسياً لالقتصاد ومحركاً أساسياً لتوفير فرص
حد سواء .فقد استمر البنك في تلبية االحتياجات التمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة من خالل التمويل
العمل في األردن وفلسطين على ٍ
الطويل والقصير األجل للقطاعات التجارية والصناعية والخدمية ،وذلك من خالل مراكزه المتخصصة والمنتشرة في معظم محافظات المملكة
وفي المحافظات الفلسطينية .حيث يعمل مدراء العالقة في هذه المراكز على التواصل المستمر مع العمالء وتوفير الخدمات بمستوى عالي
الجودة .ومن أبرز القطاعات التي تم تمويلها خالل عام  2020كانت قطاع األنشطة العقارية ،قطاع التجارة ،قطاع المطاعم والمقاصف ،وقطاع الزراعة
والصناعات التحويلية .وفي فلسطين فقد تم تقديم الخدمات االئتمانية لقطاع الصناعات التحويلية وقطاع األنشطة العقارية.
وبهدف تطوير العالقة مع عمالء هذا القطاع فقد تم استحداث  ، )CVI( Customer Value Indexوالذي أصبح جزءاً من إدارة العالقة وتوجيه الجهود.
هذا وقد تم إعداد استراتيجية جديدة لقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة وتم وضع خطة عمل يتم تنفيذها على مراحل ،مما سيعزز مركز البنك
التنافسي ضمن قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة .SMEs
وضمن إطار السعي الدؤوب لتصميم منتجات تحاكي متطلبات وتطلعات العمالء ،تم إطالق منتج جديد "إيجارتي " يستهدف العمالء الجدد والقائمين
على اختالف قطاعاتهم االقتصادية .حيث يتم منح تمويل على عقود إيجارات (تجاري وسكني) لعقارات مؤجرة لكل من :البنوك المختلفة ،مؤسسات
وهيئات حكومية ،السفارات والبعثات الدبلوماسية ،شركات االتصاالت ،شركات عالمية عاملة في األردن ،كبرى الشركات المساهمة العامة ،بسقف
قيمته  500ألف دينار للعميل الواحد وحسب الدرجة االئتمانية لكل عميل .كما شارك بنك األردن بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لمواجهة
جائحة كورونا من خالل المشاركة ببرنامج البنك المركزي األردني حيث بلغ حجم القروض الممنوحة ضمن هذه المبادرة  34.4مليون دينار لعام 2020
لعدد  248عميل ،وشكلت هذه القروض حوالي  %7.6من إجمالي القروض الموافق عليها ضمن هذا البرنامج.

خدمات التأجير التمويلي:
يفتح بنك األردن أمام عمالئه خيارات واسعة ومتنوعة لتوفير التمويل الالزم لهم؛ حيث يستمر بتقديم خدمات التأجير التمويلي التي تقوم على
أساس اإلجارة المنتهية بالتملك ،وذلك تلبية الحتياجات عمالئه ممن ال يميلون للتعامل بطرق التمويل التقليدية ،وقد استطاعت خدمات التأجير
التمويلي توسيع مجموعة الخدمات المقدمة من خاللها لتشمل كافة عمليات شراء األصول من خطوط اإلنتاج والشاحنات والحافالت ومختلف
أنواع اآلليات واألجهزة والمعدات .من خالل شركة األردن للتأجير التمويلي يقوم البنك بتقديم خدمة التأجير التمويلي للعقارات لألفراد والشركات
من كافة القطاعات ،والخدمة متاحة لألفراد والمؤسسات والشركات في قطاعات عديدة تشمل :القطاع الطبي ،الصناعي ،العقاري ،النقل،
التعليم ،السياحة ،المقاوالت ،االتصاالت والخدمات األخرى.

التنظيم والعمليات والبنية التقنية:
واصل بنك األردن خالل عام  2020إنجاز مجموعة من المشاريع وبرامج العمل على صعيد التنظيم والعمليات واألنظمة اآللية ،واستمر في تطوير
بيئة عملياته وأنظمته التكنولوجية ومواكبة متطلباته الحالية والمستقبلية وفروعه الخارجية وشركاته التابعة ،بهدف تعزيز مستوى الخدمة
المقدمة للعمالء وضمان انسيابية الخدمة على مستوى الفروع واإلدارات في البنك.
فعلى صعيد المشاريع المتعلقة بإدارة العالقة مع العمالء ،تم استكمال العمل على مشروع نظام إدارة العالقة مع العمالء ( ،)CXحيث يعتبر
مشروعاً تحويلياً للبنك يؤدي إلى تعزيز تجربة العمالء من خالل توفير بيئة موحدة لخدمتهم عبر مختلف القنوات التفاعلية ،إضافة إلى توفير
قاعدة بيانات تمكن البنك من خلق نظرة شمولية للعميل  360-degree viewوبالتالي فهم أفضل الحتياجاته وتجربته البنكية ،حيث باشر البنك
العمل على تطبيق  CX – Service Moduleوالذي ضم إطالق مجموعة من خدمات البطاقات المدينة والمدفوعة مسبقاً للعمالء القائمين على
نظام  ،CXكما يعمل البنك على تحديث منظومة الدفع بالبطاقات من خالل تطوير نظام الدفع بالبطاقات على الهاتف النقال ()Tokenization
والذي يهدف لتمكين العميل من استخدام تطبيق الهاتف النقال لعمليات الدفع من خالل خلق محفظة إلكترونية تتفاعل مع الهاتف النقال
من جهة والبطاقة من جهة أخرى ،وهي ال تزال في مرحلة التطوير.
وأما في جانب المشاريع المتعلقة برفع االعتمادية على البيانات ،فقد حرص البنك على استمرارية العمل على المشاريع االستراتيجية وتسريع
عجلة التنفيذ لتطبيق المشاريع على البيئة الحية ،خاصة المشاريع المتعلقة بالـ  Big Dataألتمتة عملية استخراج البيانات وجمعها ومعالجتها
وعرضها بصورة أكثر فعالية وكفاءة لدعم متخذي القرار ،وضمن هذا السياق ،تم تطبيق نظام تحليل األعمال البنكية وقياس األداء المتخصص
بأعمال ومنتجات الخدمات المصرفية لألفراد وفروع فلسطين ،كما سيساهم في اتخاذ القرارات االستراتيجية المدعومة بالبيانات التحليلية
والمتوفرة ضمن أنظمة البنك وبشكل يومي ،كما تم العمل على أتمتة العديد من الخدمات المصرفية المقدمة لعمالء البنك ليساهم ذلك
برفع جودة الخدمة المقدمة واالرتقاء بتوقعات العمالء ،واألهم أن تلك الخدمات اإللكترونية ستلبي احتياجات العميل في أي وقت ومكان في
ظل الظروف الصحية الصعبة ،وتضمن الحد من التأثير السلبي على المركز المالي للبنك وسط الظروف االقتصادية الصعبة الناتجة عن الجائحة،
جار على تطوير نظام إدارة المحتوى اإللكتروني والذي يعتبر من أهم
وعلى مستوى المشاريع المتعلقة بتطوير كفاءة العمليات ،فإن العمل ٍ
المشاريع على مستوى قطاع العمليات وعلى مستوى استراتيجية البنك ،حيث إن الحاجة التاريخية للبنك كانت تتمثل بإدارة المحتوى الورقي
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والتخفيف من أعباء التداول الورقي والذي يلبي بذات الوقت المتطلبات الرقابية والحاجة لالحتفاظ بالمستندات ،كما تتم أتمتة بعض العمليات
المتكررة ،ويذكر أن العمل باعتماد الحوسبة السحابية استمر على عدة أنظمة رئيسية ومستحدثة.
هذا وقد تم العمل على إعداد دراسات تنظيمية وتطوير عدد من اإلدارات واستحداث أو دمج دوائر وفقاً ألفضل الممارسات اإلدارية ،بما يمكن البنك
من االرتقاء في أنظمته وأعماله وتطوير بيئة خدماته .في ظل التطورات والتغيرات التي تطرأ على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي،
والتي تشكل تحدياً واضحاً لمجموعة بنك األردن في سعيها االستراتيجي للوصول ألفضل مكان على صعيد القطاع المصرفي ،فقد تم استحداث
هيكل تنظيمي إلدارة جديدة وبمسمى "إدارة التخطيط االستراتيجي والمشاريع" وتتبع لها (دائرة إدارة المشاريع ودائرة التخطيط االستراتيجي
والدراسات) وتم تعديل الهيكل التنظيمي واعتماده ،كما تم تأسيس دائرة المعامالت البنكية ( )Transaction Bankingتبعاً ألفضل الممارسات
العالمية في هذا الخصوص.
فيما يتعلق بفروع فلسطين ،فقد تم إعداد دراسة تنظيمية لتطوير الهيكل التنظيمي لدائرة المبيعات في اإلدارة اإلقليمية ،كما تم تعديل
تبعية دوائر اإلدارة اإلقليمية التالية( :دائرة الرقابة المالية ،دائرة الموارد البشرية ،وحدة الخدمات اإلدارية واللوازم ،دائرة األنظمة اآللية ،دائرة
بدال من مساعد المدير اإلقليمي ،وذلك بعد أن تم إلغاء وظيفة مساعد المدير
العمليات المركزية) لتصبح تابعة للمدير اإلقليمي مباشرة
ً
اإلقليمي ،وتم تعديل الهيكل اإلداري لفروع فلسطين بما يتواءم وينسجم مع الواقع الفعلي وكافة التعديالت التي تمت على هياكل اإلدارة
اإلقليمية ،وتم اعتماده أصولياً .
فيما يتعلق بفرع البحرين ،فقد تم استحداث وظيفة موظف الرقابة المالية ،وذلك بهدف تطبيق خطط التعاقب الوظيفي بحسب المتطلبات
الصادرة من المصرف البحريني المركزي ،باإلضافة إلى تفعيل مبدأ الرقابة الثنائية ،وبالتالي تقليل المخاطر بما يحمي مصالح البنك ،كما تم إعداد
دراسة تنظيمية لفرع البحرين وتم إضافة عدد من الوظائف بما يواكب توسع أعمال الفرع ،أبرزها وظيفة محلل بيانات بحيث جاء ذلك ليتوافق مع
ما هو مقترح تطبيقه على مستوى اإلدارة العامة؛ من إضافة وظائف متخصصة في تحليل البيانات على مستوى مخاطر محافظ االئتمان ،وبما
يساعد ويساهم في تطوير وتحسين جودة القرار االئتماني على مستوى دوائر تنمية األعمال ،باإلضافة إلى وظيفة خبير اقتصادي .Economist
على مستوى تطوير منظومة إدارة االمتثال والمخاطر واالرتقاء بأمن المعلومات ،فقد استمر البنك بتطبيق الممارسات الفضلى في عمليات
مراقبة وإدارة المخاطر ،وفي هذا السياق؛ فقد استهدف البنك تطوير منظومة إدارة المخاطر على مستوى مجموعة بنك األردن من خالل
استكمال مراحل تنفيذ المشروع الشمولي ) ERM (Enterprise Risk Management Frameworkوالذي يهدف لالرتقاء بكافة عناصر إدارة االئتمان
والمخاطر على المستوى المؤسسي وبالتعاون مع شركة موديز ،باإلضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير العملية االئتمانية.
وضمن هذا السياق ،فقد تمت المباشرة بإعداد سياسة ائتمانية موحدة على مستوى المجموعة ومراجعتها والتعديل عليها ،إضافة إلى
العمل على إعداد سياسة الضمانات ومخففات المخاطر بصورة جديدة ومحدثة على مستوى مجموعة بنك األردن ،كما تم وضع اتفاقيات تعامل
وإجراءات عمل تضبط عملية إدخال أسماء مدققي الحسابات مع الدوائر ذات العالقة ،وفحص وعمل تحقق لقائمة المدققين المعتمدة بشكل
سنوي ،كما وتم االنتهاء من تطوير الطلب االئتماني لعمالء الشركات والتجارية  CCMفي مرحلته الثانية حيث تم إضافة مجموعة من التعديالت
على النظام ،أبرزها إضافة مؤشر أهمية العميل ( )CVIضمن الـ  ،CRوإظهار جميع تفاصيل تسهيالت العميل لدى البنوك األخرى ضمن الـ ،CR
كما تم تطوير إجراءات مؤشرات اإلنذار المبكر  (EWS) Early Warning Signalsلعمالء الشركات والتجارية ،وذلك لغايات اتخاذ اإلجراء المطلوب في
التوقيت المناسب لتفادي تعثر العمالء و/أو االضطرار إلى كشف حساباتهم وتصنيفها ضمن الحسابات تحت المراقبة أو المشكوك في تحصيل
أرصدتها بما يحمي ويحقق مصلحة البنك ،كما بدأ العمل على مشروع  Performance Management Frameworkوالذي يهدف إلى قياس األداء
الحقيقي لدوائر األعمال على المستوى المالي والمنتجات والعمالء والقنوات المتنوعة ،وبخصوص مراحل اإلنجاز ،فقد تم االنتهاء من المرحلة
األولى للمشروع.
كما استمر تطبيق مشروع إدارة الخدمات األمنية التقنية ( )Manage Security Servicesبالتعاون مع شركة  ،ScanWaveاألمر الذي ساهم بتمكين
فرقتي أنظمة المعلومات وأمن المعلومات من التركيز على المستوى األعلى إلدارة أمن المعلومات ،حيث تم تطبيق المشروع على مستوى
مجموعة بنك األردن ،والذي يشمل :المراقبة لألنظمة والتطبيقات وقواعد البيانات  ،SIEMإدارة منظومة األمن السيبراني ،تعليمات النظام
األوروبي العام لحماية البيانات  GDPRواستكمال تطبيق مشروع  COBITإصدار  .2019كما تم التعديل تنظيمياً على وحدة معالجة شكاوى
العمالء ضمن دائرة االمتثال ،وفقاً ألفضل الممارسات العالمية لدى البنوك وذلك من خالل إضافة وظيفة مسؤول عن  ،Payment Fraudونقل
وظيفة منسق االمتثال /دوائر العمليات لتكون تابعة لدائرة االمتثال.
ووفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني ولجنة بازل الدعامة األولى والثانية ،فقد تم االنتهاء من إعداد وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
 ICAAPعن البيانات المالية كما في  .2019/12/31هذا وأظهرت نتائج عملية التقييم بأن البنك يحتفظ بقاعدة رأسمالية مناسبة لتغطية كافة
أنواع المخاطر التي من الممكن أن تواجهه ،وليست فقط تلك التي تم احتسابها ضمن الدعامة األولى .ومن الجدير ذكره أن مجلس اإلدارة يلتزم
بتطبيق أفضل ممارسات الحاكمية المؤسسية ويولي كامل عنايته بتطبيق أسس الحاكمية المؤسسية بما يتوافق مع بيئة العمل المصرفي
والتشريعات الناظمة ألعمال البنك .وعلى صعيد إدارة االمتثال ،فإن البنك يواصل التزامه وامتثاله للقوانين والتعليمات واإلجراءات واألنظمة
الرقابية في كافة الدول التي يعمل داخلها.
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الموارد البشرية:

المجتمعية:
المسؤولية
ّ

انطالقاً من إدراك البنك بأن القدرات والكفاءات المصرفية المؤهلة والمتخصصة هي ركيزة أساسية لالرتقاء بمستوى البنك وتقديم الخدمة للعمالء،
فقد صمم البنك خطته التدريبية لعام  2020لتلبية االحتياجات التدريبية للموظفين ورفع مستوى أدائهم المهني بما يتماشى مع رؤية البنك وأبرز
الممارسات المصرفية في مجال التعلم والتطور .كما تم تحليل االحتياجات التدريبية على جميع مستويات البنك وبما يتوافق مع استراتيجية الدوائر
وخطط التطوير الفردية للموظفين .وفي ذات السياق ،فقد استكمل البنك برنامج (البيع االستشاري والبيع االحترافي ،)Sales Academy /باإلضافة
إلى البرامج التدريبية الداخلية والخارجية األخرى .ونظراً للظروف التي عايشناها في عام  2020بسبب جائحة كورونا ،فقد تم العمل على تنفيذ البرامج
التدريبية بنظام التعلم عن بعد والتوسع بتنفيذ برامج التدريب اإللكتروني حيث تم تحويل وتصميم البرامج التدريبية الدورية لفيديوهات تعليمية وذلك
من قبل دائرة التعلم والتطور .واستمر البنك بتطبيق برنامج مهنتي الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لطالب الجامعات والمدارس لالطالع على بيئة
العمل بما يضمن جاهزية الطالب لالنخراط في سوق العمل ،وذلك خالل الربع األول من عام  2020بأثر تبعات جائحة كورونا.

إيماناً من رؤية بنك األردن وتوجهاته لدعم المؤسسات الوطنية والمساهمة في تطوير وتقدم المجتمع في مختلف المجاالت التعليمية والصحية
والثقافية واالجتماعية والرياضية ،فقد واصل البنك تقديم دعمه للعديد من المبادرات التي تعنى بتنمية المجتمع المحلي وازدهاره من خالل تقديم
الدعم للجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية ،حيث تمثلت المبادرات بما يلي:

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2020
%11
ﺑﻨﻜﻴﺔ /ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻣﻬﺎرات ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ /إدارﻳﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻌﺎم 2020
%9

%5
%1
%4

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻣﻬﺎرات اﻟﺒﻴﻊ

%13

ﺷﻬﺎدة ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ
أﺧﺮى

%43

دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

%3 %4
%12

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
دﺑﻠﻮم
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

•المبادرات التعليمية والثقافية
يدرك البنك أهمية دعم قطاع التعليم وذلك لتمكين المجتمعات المحلية ،حيث قام البنك بتجديد االتفاقية مع جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم
والتنمية من خالل دعم مبادرة "متحفنا للكل" في متحف األطفال والتي تتيح فرصة الدخول المجاني لألطفال وعائالتهم للمتحف في أول سبت من
كل شهر ،كما قدم البنك دعمه لمركز دراسات القدس وللمعهد الملكي للدراسات الدينية .وقد حرص البنك على استمرارية تنفيذ المنح الدراسية
أنت).
لطالبين في مدارس  ،King’s Academyباإلضافة إلى دعم فرقة المسرح الحديث إلقامة األداء المسرحي (إال ِ
كما وتم تقديم الدعم لمؤسسة إنجاز من خالل تقديم الرعاية الذهبية لبرنامج "تبني المدارس" الذي تم من خالله القيام بأعمال تحديث كاملة لمبنى
مدرسة الشميساني األساسية للبنات ،باإلضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج الفرعية للطالبات وعددها ( )4برامج مهنيةُ ،عقد منها برنامجين عن
طريق التعلم عن بعد ،وذلك بهدف بناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات الشخصية واالجتماعية والمهنية الالزمة التي ستمكنهن من اتخاذ القرارات
الهامة في حياتهن ،وخاصة في عملية تحديد مسارات حياتهن المهنية المستقبلية.

دون اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
%76

%19

هذا وقد عمل البنك على تطبيق أفضل الممارسات اإلدارية في أنظمة العمل ،حيث قام بتطبيق نمط العمل المرن خالل فترات اإلغالق التي
فرضتها جائحة كورونا وبعدها أيضاً  ،مما ّ
مكن البنك من المحافظة على استمرارية العمل وتقديم خدماته بأعلى درجات الكفاءة حتى في ظل
اإلغالق الكامل لالقتصاد ،حيث أتاح مرونة العمل بنسب مختلفة وفقاً لطبيعة عمل الدائرة.
كما وفر البنك بيئة عمل صحية كفلت تطبيق إجراءات الصحة والسالمة العامة في اإلدارة العامة وكافة فروعه ،إلى جانب اتخاذه كافة اإلجراءات
االحترازية التي من شأنها الحد من تفشي وباء كورونا داخل أماكن العمل .هذا باإلضافة إلى الحرص على نشر تعاميم التوعية بضرورة التقيد
باإلجراءات حفاظاً على صحة وسالمة موظفيه ومتعامليه .واعتباراً من بدء األزمة قام البنك بعمل بروتوكول لتخفيض آثار العدوى تمثل في
تخفيض القوى العاملة بمبنى اإلدارة العامة والفروع وبتمكين العمل عن بعد لـ  %70من كادر الموظفين .كما تم متابعة ارتداء الموظفين
للكمامات الجراحية التي تم توفيرها وبكثرة بكل مكان ،ونقل بعض المهام ليتم إدارتها من مركز التدريب ،وعقد جميع االجتماعات الخارجية
ومعظم االجتماعات الداخلية عن طريق  Teamsأو .Zoom

قام البنك أيضاً بتقديم الدعم الالزم الستكمال تنفيذ مراحل المشروع الوطني لنشر الثقافة المالية الذي أطلقه البنك المركزي بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم ومؤسسة إنجاز في عام  2015والذي سيستمر لعام  ،2021وذلك من خالل إعداد منهاج مادة "الثقافة المالية" للطالب من الصف السابع ولغاية
اللزمة لمواكبة متطلبات العصر في مجال ّ
الصف الثاني عشر ،بهدف إكسابهم المعرفة ّ
المالية ،ومنحهم المهارات والسلوكيات السليمة
الثقافة
ّ
الخاصة باألعمال المالية ،والتي يؤمل منها تمكينهم من اتخاذ القرارات المالية الفعالة والسليمة في حياتهم اليومية ومستقبلهم العملي.
هذا وقد قام البنك مؤخراً بتجديد الشراكة االستراتيجية مع جمعية مؤسسة إيليا نقل والتي سيتم بموجبها تقديم الدعم المادي لطالبين
ولمدة  4سنوات أكاديمية بهدف منحهم الفرصة للتعلم وتطوير مهاراتهم التي سوف تؤهلهم ليكونوا أفراداً منتجين ومبدعين وفاعلين
في مجتمعاتهم.
وفي فلسطين فقد حرص بنك األردن على مدار ستة أعوام على تجديد عضويته لدى مؤسسة التعاون ،والتي تُ عنى بتقديم وتنفيذ العديد من البرامج
والمشاريع على مدار العام في مجاالت (التعليم ،الثقافة ،رعاية األيتام ,وبرنامج القدس إلعمار البلدات القديمة).
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•المبادرات المجتمعية
استمر البنك في تبني عدد كبير من المبادرات واألنشطة والفعاليات الخيرية ،بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة لخدمات المسؤولية المجتمعية
التي يقدمها .وفي هذا السياق ،قام البنك بتقديم الدعم المادي لصندوق "همة وطن" والذي أنشئ لدعم الجهود الرسمية لمكافحة وباء فيروس
كورونا ولحماية صحة وسالمة المواطنين في األردن ،كما قدم البنك دعمه لصندوق "وقفة عز" لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في فلسطين،
ودعم البنك كذلك تكية أم علي من خالل كفالة  15عائلة لمدة سنة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية ،كما قدم البنك دعمه لجمعية النجاة
الخيرية ومحافظة رام هللا والبيرة بهدف توزيع الطرود الغذائية واألضاحي للعائالت العفيفة في فلسطين خالل شهر رمضان وعيد األضحى.

الدمج بين األطفال األصحاء واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.
• المبادرات البيئية والرياضية
حرصاً من بنك األردن على أن يكون في مقدمة الداعمين لألنشطة البيئية ،قام البنك بدعم الجمعية العربية لحماية الطبيعة ،وذلك من خالل زراعة 360
شجرة ضمن برنامج القافلة الخضراء والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر إلى جانب تحقيق أمن غذائي وتوفير مورد دخل لألسر
العفيفة ،باإلضافة إلى مشروع إقامة حديقة لمدرسة اإلناث اإلعدادية في مخيم غزة/جرش التابعة لمدارس وكالة الغوث.

قدم البنك كذلك الدعم للجمعيات والمؤسسات الخيرية لتمكينهم من تنفيذ مبادراتهم وأهدافهم في خدمة المجتمع ،ونذكر منها( :الملتقى
الوطني للتوعية والتطوير ،مؤسسة األميرة تغريد للتنمية ،نادي العون اإلنساني ،النادي األردني للصم ،جمعية سكينة لإلسناد االجتماعي ،جمعية
الشابات المسلمات ،جمعية الصحة النفسية (مركز بدوة للتربية الخاصة) ،جمعية إبداع ،جمعية رابطة أهالي كفر عانة وجمعية رعاية شؤون
المقابر اإلسالمية) .وخالل شهر رمضان المبارك ،قام البنك بالشراكة مع مركز هيا الثقافي بتوزيع وجبات اإلفطار للعائالت األقل حظاً والمتضررين من
جائحة كورونا.
كما دعم البنك الجهات التي تُ عنى بالقطاع الصحي ،مثل مؤسسة الحسين للسرطان وذلك من خالل رعاية مبادرة "السبع قمم" ،إضافة إلى دعم مبادرة
(هدف من أجل الحياة) وبمشاركة فريق من موظفي بنك األردن وحصولهم على المركز األول في البطولة اإللكترونية  ،FIFA 2020وجمعية العون
الطبي للفلسطينيين من خالل دعم عيادة "القلب والشرايين" في مخيم جرش ودعم مشروع إنشاء قسم األشعة في المبنى الجديد لعيادات مخيم
حطين ،باإلضافة إلى دعم بنك الشفاء والصحة األردني.

ولتعزيز دور البنك في دعم األنشطة الرياضية المختلفة من خالل التركيز على مساعدة الفئات األقل حظاً وذوي االحتياجات الخاصة ،قدم البنك الدعم
المادي للجنة البارالمبية األردنية.
هذا وقد بلغ حجم الدعم المقدم ألنشطة المسؤولية المجتمعية لنهاية عام  2020ما قيمته  1.6مليون دينار أردني.

إضاءات على إجراءات البنك لمواجهة جائحة كورونا:
إن تراكم الخبرة والعمل ضمن خطط موضوعة مسبقاً للتعامل مع الظروف االستثنائية مكنت بنك األردن من تقديم الخدمات لعمالئه في ظل الظروف
االستثنائية التي عايشناها بأثر جائحة كورونا ،وخاصة ًفي فترات اإلغالق حيث كان في مقدمة البنوك ضمن أعلى مستويات الجاهزية لتقديم خدماته
للعمالء خالل األزمة .عزز ذلك امتالك البنك لبنية تكنولوجية متطورة مكنته من تقديم خدماته المصرفية إلكترونياً دون حاجة العمالء لزيارة الفروع .كل
ذلك تعزز بدعم من إدارة المخاطر على المستوى المؤسسي واالرتقاء بأمن المعلومات وتفعيل خطط الطوارئ واألزمات ونمط العمل المرن.
انطالقاً من اهتمام البنك بدعم وتمكين المرأة في المجتمع المحلي ،قدم البنك دعمه لجمعية ملتقى سيدات األعمال والمهن األردني إلنشاء مختبر
"االبتكار والريادة النسائي" وهو أول مختبر ابتكاري نسائي في المملكة بالتعاون مع .ReThinkers
وإيماناً بأهمية تقديم خدمات الرعاية الخاصة بفئة كبار السن والسعي لتوفير المكان المناسب لهم لإلقامة أو للمشاركة في البرامج (الثقافية،
الترفيهية ،أنشطة اللياقة البدنية وغيرها) والتي من شأنها إدخال البهجة والسرور على نفوسهم ،وزيادة قدرتهم على التفاعل االجتماعي ،فقد قام
منزال الستضافة النساء والرجال محدودي الموارد المادية
األسرة البيضاء – منتدى الرواد الكبار ،التي توفر للمسنين
بنك األردن بتقديم دعمه لجمعية
ً
ّ
باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لالنتساب كأعضاء في المنتدى والمشاركة في برامجه المختلفة .وسعياً لنشر الثقافة المؤسسية الخاصة ببنك األردن
والقائمة على التكافل والعطاء ،وتأكيداً على ضرورة توفير الحياة الكريمة لألطفال فاقدي السند األسري وضمان مستقبل مشرق لهم ،بشكل أقرب
قدم البنك دعمه لقرى األطفال  – SOSإربد وللسنة الثالثة على التوالي ،من خالل ّ
تبني منزل في القرية من
ما يكون للحياة ضمن العائلة الطبيعيةّ ،
تلبي كافة احتياجات األطفال.
خالل تغطية المصاريف الجارية للمنزل لمدة عام والتي ّ
هذا وقد قام البنك بتقديم الدعم المادي في فلسطين لجمعية الياسمين الخيرية بهدف إنشاء روضة دمج نموذجية وصفوف تعليمية خاصة باألطفال
ذوي االحتياجات الخاصة ،األمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على نفوس األطفال ومساعدتهم على تلقي خدمات تعليمية وعالجية احترافية ،تقوم على مبدأ
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جاءت استجابة البنك السريعة للتعامل مع الجائحة من خالل مجموعة من اإلجراءات والمبادرات وفيما يلي أبرزها:
1.توفير خدمات البنك من خالل القنوات اإللكترونية والرقمية دون حاجة العمالء لزيارة الفروع .مع إتاحة خدمات البنك أيضاً والتواصل مع العمالء
من خالل مركز االتصال المباشر  .Contact Centerهذا إلى جانب الرسائل التوعوية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي للبنك والتي
تضمنت رسائل للعمالء وتحفيزهم على تحميل واستخدام تطبيق  BOJ Mobileلتعامالتهم المصرفية وتنفيذ الخدمات المصرفية الخاصة بهم من
خالل التطبيق.
2.تواصــل مــدراء العالقــة بشــكل مســتمر مــع عمــاء قطاعــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبــرى لالطمئنــان عليهــم والتعــرف
علــى احتياجاتهــم وتلبيتهــا خاصـ ً
ـة فــي الفتــرة األولــى مــن األزمــة.
3.تطبيق إجراءات للتخفيف من اآلثار االقتصادية على عمالء الشركات واألفراد شملت إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل األقساط أو التخفيض من
أعباء خدمة الدين من خالل تخفيض الفوائد .ولتوفير السيولة لتسديد المصاريف الشهرية لألفراد ،تم إطالق حملة القروض الشخصية " 6أقساط"
والتي تقوم بتشجيع العمالءعلى عمل  Top-upلقروضهم القائمة وبأقل المتطلبات وذلك لشريحة من العمالء حسب دراسة الشرائح التي قام
بها البنك.
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4.المشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات األكثر تأثراً باألزمة وخاصة برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه
البنك المركزي األردني .مما ساهم في تمكين العمالء من الحصول على التمويل الالزم للتعامل مع اآلثار السلبية لفيروس كورونا على أعمالهم
والحفاظ على األيدي العاملة لديهم .حيث بلغ حجم القروض الممنوحة ضمن هذه المبادرة  34.4مليون دينار لعام  2020استفاد منها  248عميل.
5 .المساهمة في دعم المبادرات المجتمعية التي تم إطالقها في األردن وفلسطين لمواجهة آثار الجائحة ،ولتخفيف األعباء والهموم خاصة عن
مشكال
كاهل الفئات األكثر تضرراً حيث تجاوز المبلغ المدفوع  1.15مليون دينار لصندوق "همة وطن" في األردن وصندوق "وقفة عز" في فلسطين
ً
ما نسبته حوالي  %72من إجمالي مبالغ المسؤولية المجتمعية المدفوعة في العام .2020
6.العمل على المشاريع والمبادرات التي تتعلق بإطالق حلول رقمية ووسائل دفع متطورة تواكب التوجهات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية.
ومواصلة االرتقاء بالخدمات المقدمة للعمالء عبر القنوات الرقمية واإللكترونية من خالل التحديثات المستمرة التي يطبقها على قنوات تقديم
الخدمة بما يلبي احتياجات وتطلعات العمالء .إلى جانب استحداث قنوات بديلة لتقديم الخدمات وبصورة استباقية في السوق المصرفي ،يذكر منها:
•التحديث المستمر على تطبيق  BOJ Mobileوإطالق اإلصدارت الحديثة وإضافة خدمات جديدة وتحسينات من خالل هذه اإلصدارات .حيث ارتفع عدد
العمالء المشتركين في تطبيق  BOJ Mobileبنسبة  %74في نهاية عام  2020مقارنة بعام  .2019ويشكلون ما نسبته  %47من العمالء المؤهلين
لالشتراك في  .BOJ Mobileكما تم إطالق  BOJ Mobileلمستخدمي هواتف هواوي عبر .Huawei AppGallery
•إطالق منتج  BOJ Pay Stickerللبطاقات المدينة حيث يتم الصاقها على األجهزة مثل الجهاز الخلوي أو المحفظة ليتمكن العميل من إجراء حركات
المشتريات على أجهزة نقاط البيع  POSالمدعمة بخاصية  Contactlessمحلياً ودولياً .
•إطالق خدمة السحب النقدي دون بطاقة ( )Cardlessوذلك لسعي البنك لتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعمالئه والعمل على تطوير تجربة العمالء
حيث يتم طلب الخدمة من خالل تطبيق .BOJ Mobile
•إطالق خدمة الدفع الفوري  CliQمن خالل تطبيق  BOJ Mobileوالذي يتيح للعمالء تحويل واستقبال األموال من البنوك المحلية المفعلة للخدمة
وباستخدام أكثر من خيار ( رقم  ،IBANاالسم المستعار ،رقم الهاتف).
•تعديل سقف المشتريات الالتالمسية دون رقم سري على البطاقات المدينة والمدفوعة مسبقاً وبطاقات  BOJ Stickerحيث أصبح السقف اليومي
 150دينار ،وال يوجد محدد أسبوعي ويومي لعدد الحركات.
•إطالق" تطبيق "بصيرة" الخاص بالعمالء المكفوفين وكبار السن وذلك بهدف تسهيل عملية إيصال المعلومات لجميع عمالء بنك األردن بطرق
عصرية ومتطورة .وذلك لتسهيل وصول كافة شرائح المجتمع للخدمات المصرفية وخاصة المكفوفين وغير المتمكنين من القراءة ،واالستفادة
منها دون االستعانة بشخص أسوة بباقي شرائح المجتمع.
•إطالق خدمة فتح الحسابات الجديدة من خالل تطبيق  ZOOMحيث تمكن هذه الخدمة العميل من فتح حساب بنكي من خالل زيارة الموقع
االلكتروني للبنك واختيار خاصية فتح الحساب عبر  ZOOMوله الخيار بإتمام هذه العملية عن طريق موظفي الفروع أو مركز الخدمة الهاتفية من
خالل خاصية تسجيل المكالمة واستكمال الشروط لفتح الحساب دون الحاجة لزيارة الفرع.
•إطالق خدمة فتح الحسابات الجديدة من خالل  BOJ Mobileفي نهاية عام  2020وذلك في ظل سعي البنك الدائم نحو توفير أحدث الخدمات التي
تعمل على تحسين وتطوير تجربة العمالء وتوفير الوقت والجهد على العمالء والموظفين والتقليل من استخدام النماذج الورقية .حيث تمكن
هذه الخدمة العمالء من فتح حساب جديد ألول مرة في البنك من خالل تطبيق  BOJ Mobileبسهولة ودون الحاجة لزيارة الفرع.
7.توفير بيئة عمل صحية كفلت تطبيق إجراءات الصحة والسالمة العامة في اإلدارة العامة وكافة فروعه ،إلى جانب اتخاذه كافة اإلجراءات
االحترازية التي من شأنها الحد من تفشي وباء كورونا داخل أماكن العمل لحماية الموظفين والعمالء على حد سواء .فاعتباراً من بدء األزمة قام
البنك بعمل بروتوكول لتخفيض آثار العدوى تمثل في تخفيض القوى العاملة بمبنى اإلدارة العامة والفروع وبتمكين العمل عن بعد لـ  %70من
كادر الموظفين .كما تم حث الموظفين ومتابعتهم الرتداء الكمامات الجراحية التي تم توفيرها وبكثرة بكل مكان ،ونقل بعض المهام ليتم إدارتها
من مركز التدريب ،وعقد جميع االجتماعات الخارجية ومعظم االجتماعات الداخلية عن طريق  Teamsأو .Zoom

تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لسنة 2020
ارتفعت موجودات البنك إلى  2,712.4مليون دينار في نهاية سنة  2020مقابل  2,708.1مليون دينار في نهاية سنة  2019بنسبة نمو بلغت
 ،%0.2واستمرت الجهود في تنمية حقوق المساهمين والمحافظة على التوازن بين الربحية واالستثمار اآلمن ،وتجنب االستثمارات ذات
المخاطر المرتفعة ،وتوفير السيولة النقدية الالزمة لمواجهة االلتزامات المالية ذات اآلجال المختلفة واالستخدام األمثل لألموال المتاحة
بكفاءة وفعالية تمثلت في المحافظة على متانة المركز المالي ،ونمو القوة اإليرادية للبنك.

بالمليون دينار

موجودات البنك

األهمية النسبية %

2020

2019

2020

2019

629.8

780.8

%23.2

%28.8

1,466.7

1,409.5

%54.1

%52.0

محفظة الموجودات المالية

448.1

354.0

%16.5

%13.1

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

60.9

58.8

%2.2

%2.2

موجودات ضريبية مؤجلة وأخرى

106.9

105.0

%4.0

%3.9

2,712.4

2,708.1

%100

%100

نقد وأرصدة وإيداعات لدى البنوك
تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

مجموع الموجودات

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﻨﺔ 2020

%23.2
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة وإﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

%4.0

%2.2
%16.5

ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة  -ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ وأﺧﺮى

%54.1
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األهمية النسبية %

بالمليون دينار

بالمليون دينار

األهمية النسبية %

إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية حسب النوع
(بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدماً )

2020

2019

2020

2019

1,909.2

1,919.1

%70.4

%70.9

تسهيالت األفراد (التجزئة)

557.7

488.4

%34.4

%31.9

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

70.8

151.2

%2.6

%5.6

القروض العقارية

259.1

238.6

%16.0

%15.6

تأمينات نقدية

119.8

120.6

%4.4

%4.5

تسهيالت الشركات الكبرى

375.8

438.1

%23.2

%28.6

مخصصات ضريبة الدخل ومتنوعة

25.2

28.8

%0.9

%1.1

تسهيالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

245.6

243.7

%15.2

%15.9

مطلوبات ضريبية مؤجلة

0.049

3.1

%0.002

%0.1

تسهيالت الحكومة والقطاع العام

181.4

122.7

%11.2

%8.0

أموال مقترضة ومطلوبات أخرى

125.0

65.2

%4.6

%2.4

إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة

1,619.6

1,531.5

%100

%100

حقوق الملكية  -مساهمي البنك

454.8

414.3

%16.8

%15.3

7.6

5.8

%0.3

%0.2

2,712.4

2,708.1

%100

%100

المطلوبات وحقوق الملكية
ودائع عمالء

حقوق غير المسيطرين
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2020

2019

2020

2019

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻟﺴﻨﺔ 2020

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020

%11.2

%0.3
وداﺋﻊ ﻋﻤﻼء
وداﺋﻊ ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ

%16.8

ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻷﻓﺮاد )اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ(
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

%0.002 %4.6

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

%0.9
%4.4

أﻣﻮال ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

%2.6

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ

%34.4

%15.2

ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

%16.0

%23.2

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  -ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ
ﺣﻘﻮق ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮﻳﻦ

%70.4

التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة:
نما إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة في سنة  2020بمبلغ  88.1مليون دينار وبنسبة  %5.8عن سنة  2019ليصل إلى
 1,619.6مليون دينار ،حيث اتبع البنك سياسة ائتمانية متوازنة وبإشراف اللجنة التنفيذية ،في ضوء تخفيض أسعار الفوائد والعائد المتوقع
على التسهيالت ،وبعد دراسة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان في األسواق التي يعمل بها البنك في ظل جائحة كورونا ،والمحافظة على جودة
المحفظة االئتمانية ،إلى جانب العمل على تحصيل القروض المستحقة .وبلغت نسبة التسهيالت غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت (بعد تنزيل
الفوائد المعلقة)  %7.8مقابل  %6.9لسنة  2019وهي ضمن النسبة المعيارية.

مصروف الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية:
استمر البنك في اتباع سياسة واضحة للتحوط في آلية خسارة متوقعة ،وأخذ مخصص تدني للديون غير العاملة بشكل إفرادي لكل دين وكذلك على
المحفظة ،وحسب متطلبات معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية والسلطات الرقابية وتوصيات مدققي حسابات البنك ،وتعزيزاً للمركز المالي،
فبلغت نسبة تغطية مخصص التدني لمحفظة التسهيالت غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة والتأمينات النقدية  %107.2لسنة  2020مقابل ما
يقارب  %100لسنة .2019
وبلغت القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانيـة  529مليون دينار مقابـل  526.2مليون دينار في السنة الماضية.

واستمر العمل على تمويل القطاعات االقتصادية المنتجة وذات الجدوى االقتصادية منخفضة التأثر بالجائحة ،وتمويل قطاع األفراد والمؤسسات
المتوسطة والصغيرة والقطاع العام ،بهدف استمرارية توزيع المخاطر وإدارة األموال المتاحة بفعالية وكفاءة.
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محفظة الموجودات المالية:

ودائع العمالء:

ارتفعت محفظة الموجودات المالية بحوالي  94.1مليون دينار سنة  2020وبحوالي  %26.6عن سنة  .2019حيث ارتفعت الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بنحو  3.6مليون دينار وبنسبة  .%4.5كما ارتفعت الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بحوالي
 76مليون دينار وبنسبة  ،%27.9وهي تمثل استثمارات البنك في سندات الخزينة الحكومية وبكفالتها وسندات وأسناد قرض شركات وبنوك
وسندات حكومية خارجية .في حين ارتفعت الموجودات المالية من خالل قائمة الربح أو الخسارة بمبلغ  14.6مليون دينار.

بلغت ودائع عمالء البنك  1,909.2مليون دينار في نهاية سنة  2020مقارنة بمبلغ  1,919.1مليون دينار في نهاية سنة  2019وبتراجع مقداره
 9.9مليون دينار وبنسبة  .%0.5واستمر العمل على استقطاب ودائع التوفير بالحمالت المستمرة والمحافظة على الودائع الثابتة وذات التكاليف
األقل ،وتوسيع قاعدة المودعين ،حيث ارتفعت ودائع التوفير لسنة  2020بنسبة  %8.2عن سنة  2019وكذلك األمر بالنسبة للحسابات الجارية
وتحت الطلب بنسبة  ،%17.5في حين انخفضت الودائع ألجل وشهادات اإليداع بنسبة  ،%23.6كما بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  702.4مليون
دينار مقابل  641.8مليون دينار للسنة السابقة.

محفظة الموجودات المالية

بالمليون دينار

األهمية النسبية %

ودائع العمالء حسب أنواعها وأهميتها النسبية

األهمية النسبية %

بالمليون دينار

2020

2019

2020

2019

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

15.2

0.6

%3.4

%0.2

حسابات جارية وتحت الطلب

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

84.5

80.9

%18.8

%22.9

ودائع التوفير

855.3

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

348.4

272.5

%77.8

%77.0

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

470.3

554.8

المجموع

448.1

354.0

%100

%100

شهادات إيداع

34.4

106.2

%1.8

1,909.2

1,919.1

%100

المجموع

2020

2019

2020

2019

549.1

467.4

%28.8

%24.4

790.7

%44.8

%41.2

%24.6

%28.9
%5.5
%100

اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﺴﻨﺔ 2020
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺴﻨﺔ 2020

%3.4
%18.8
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

%1.8
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ

وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

%28.8

%24.6

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر

%77.8

ﺷﻬﺎدات إﻳﺪاع

%44.8
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اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﺴﻨﺔ 2020

حقوق الملكية – مساهمي البنك:
ارتفعت حقوق مساهمي البنك إلى  454.8مليون دينار سنة  2020بارتفاع مقداره  40.5مليون دينار وبنسبة  ،%9.8حيث ارتفع االحتياطي
القانوني سنة  2020إلى  99.2مليون دينار بزيادة مقدارها  5.1مليون دينار وبنسبة  ،%5.4فيما انخفض احتياطي القيمة العادلة بالصافي بمبلغ
 31.1مليون دينار وبنسبة  %124.4عن السنة السابقة  .2019هذا وقد قرر مجلس اإلدارة أن يرفع توصيته إلى الهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية
على المساهمين بنسبة  %12من رأس المال وبمبلغ  24مليون دينار ،وتدوير باقي األرباح.

كفاية رأس المال:

بلغت نسبة كفاية رأس المال  %19.08سنة  2020مقابل  %18.31سنة  ،2019وهي أعلى من الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي األردني
وفقاً لتعليمات لجنة بازل  IIIوالبالغ  ،%14.5كما بلغت نسبة رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ) %18.6 (CET1لسنة  2020مقابل
 %17.75في السنة السابقة.

نتائج أعمال البنك:

بلغت اإليرادات اإلجمالية للبنك  182.3مليون دينار سنة  2020مقابل  192.8مليون دينار للسنة الماضية بانخفاض بلغت نسبته  ،%5.5حيث
مسجال ارتفاعاً بنسبة  .%2.7في حين بلغ صافي إيراد الفوائد
بلغ إجمالي الدخل  153.5مليون دينار مقابل  149.4مليون دينار في سنة ،2019
ً
ً
مقارنة بسنة .2019
والعموالت  127.8مليون دينار محققاً تراجعاً بحوالي %8.8
كما بلغت األرباح قبل الضريبة والمخصصات  84.4مليون دينار سنة  2020مقابل  80.7مليون دينار سنة  .2019وقد تم اقتطاع مصروف الخسائر
االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية ومصروف العقارات التي آلت ملكيتها للبنك والمخصصات المتنوعة وضريبة الدخل ليصبح صافي
الربح للبنك  35.5مليون دينار لسنة  2020مقابل  40.4مليون دينار سنة  2019بانخفاض بلغت نسبته حوالي .%12
بالمليون دينار

األرباح الصافية قبل الضرائب والمخصصات وبعدها

التغير
مبلغ
ّ

2020

2019

2020

صافي األرباح قبل الضريبة والمخصصات

84.4

80.7

3.7

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

31.9

18.6

13.2

مخصص عقارات آلت ملكيتها للبنك

)(0.4

0.4

)(0.8

مخصصات متنوعة

0.8

0.5

0.3

األرباح الصافية قبل الضريبة

52.1

61.1

)(9.0

مصروف ضريبة الدخل

16.6

20.7

)(4.1

األرباح المتاحة بعد الضريبة

35.5

40.4

)(4.9

%3.6

%10.5
%10.9

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﻌﻤﻮﻻت
أرﺑﺎح اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أرﺑﺎح اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وإﻳﺮادات أﺧﺮى

%75.0
المصروفات والمخصصات:
ارتفع إجمالي المصروفات والمخصصات في سنة  2020ليصل إلى  101.4مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي  %14.9مقارنة بسنة .2019
وكان ذلك محصلة لالرتفاع في مصروف الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية بمبلغ  13.2مليون دينار ،وارتفاع بند االستهالكات
واإلطفاءات بمبلغ  528.1ألف دينار وبنسبة  %6.1في حين انخفضت نفقات الموظفين بمبلغ  2.5مليون دينار .كما ارتفعت المصاريف األخرى
بحوالي  2.4مليون دينار نظراً الرتفاع بند التبرعات ،واألنظمة وصيانتها.
أما رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا سنة  ،2020فقد بلغت حوالي  2.6مليون دينار ،في حين بلغت أتعاب مدققي الحسابات لبنك األردن
 135.2ألف دينار وأتعاب التدقيق لبنك األردن – سورية بلغت  5.6ألف دينار ،ولشركة تفوق لالستثمارات المالية بلغت  4.6ألف دينار ،ولشركة
األردن للتأجير التمويلي بلغت  4.5ألف دينار.

المصاريف والمخصصات واألهمية النسبية

بالمليون دينار

األهمية النسبية %

2020

2019

2020

2019

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

31.9

18.6

%31.4

%21.1

مخصص عقارات آلت ملكيتها للبنك ومخصصات متنوعة

0.4

0.9

%0.4

%1.0

نفقات الموظفين

31.0

33.5

%30.6

%38.0

2020

2019

2020

2019

مصاريف أخرى

28.9

26.5

%28.5

%30.0

الفوائد المقبوضة

136.7

159.8

%75.0

%82.9

استهالكات وإطفاءات

9.2

8.7

%9.1

%9.9

صافي إيرادات العموالت

19.9

23.7

%10.9

%12.3

المجموع

101.4

88.2

%100

%100

أرباح الموجودات المالية

19.2

0.7

%10.5

%0.4

أرباح العمالت األجنبية وإيرادات أخرى

6.5

8.6

%3.6

%4.5

182.3

192.8

%100

%100

إجمالي اإليرادات المتحققة وأهميتها النسبية

المجموع
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األهمية النسبية %

بالمليون دينار
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اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرﻳﻒ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﺴﻨﺔ 2020

ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
3,000,000

%9.1

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

2,500,000

ﻣﺨﺼﺺ ﻋﻘﺎرات آﻟﺖ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ

أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

%31.4

وﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى

%28.5

%0.4

اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت وإﻃﻔﺎءات

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

%30.6

العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك

%8.24

%9.72

العائد على رأس المال

%17.7

%20.2

العائد على متوسط الموجودات

%1.31

%1.52

 17,134دينار

 18,886دينار

دخل الفوائد إلى متوسط الموجودات

%5.04

%6.00

مصروف الفائدة إلى متوسط الموجودات

%0.71

%1.63

هامش الفائدة إلى متوسط الموجودات

%2.66

%4.37

%107.20

%99.05

%7.80

%6.90

نسبة التسهيالت غير العاملة /إجمالي التسهيالت (بعد تنزيل الفوائد المعلقة)

المؤشرات المالية للسنوات
الخمس األخيرة ()2020 - 2016
السنة المالية

المبلغ بآالف الدنانير
2016

2017

2018

2019

2020

مجموع الموجودات

2,338,839

2,565,132

2,619,080

2,708,102

2,712,413

إجمالي التسهيالت االئتمانية

1,297,832

1,541,582

1,575,119

1,531,540

1,619,616

مجموع الودائع (عمالء وبنوك)

1,752,603

1,910,697

2,013,035

2,070,343

1,979,950

405,447

433,665

411,891

414,333

454,758

حقوق غير المسيطرين

6,989

5,491

5,566

5,774

7,649

صافي الربح قبل الضريبة

62,315

67,583

62,959

61,130

52,074

حقوق الملكية  -مساهمي البنك
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2018

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

ﺗﻄﻮر ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻷرﺑﺎح

أﻟﻒ دﻳﻨﺎر

أهم النسب المالية

2020

تغطية مخصص التدني للتسهيالت غير العاملة بالصافي
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أهداف الخطة المستقبلية لمجموعة بنك األردن 2021
• المسار االستراتيجي:
نسعى في بنك األردن إلى ترشيق عملياتنا وتطوير منتجاتنا وخدماتنا واالرتقاء بقنوات التواصل التقليدية واإللكترونية والرقمية ،بحيث نكون
البنك األفضل والخيار األول للعمالء ،لتحقيق أداء متوازن ومستدام لتعظيم القيمة لمساهمينا وشركائنا ،وتمكين فريق عملنا ،وخدمة
مجتمعاتنا في الدول التي تعمل بها المجموعة ،وذلك من خالل القيام بما يلي:
1.التركيز على االستثمار والتطوير المستمر لخدمات قطاعي الخدمات المصرفية لألفراد والشركات المتوسطة والصغيرة ,باإلضافة إلى
استقطاب أفضل العمالء من ذوي الجدارة االئتمانية في قطاع الشركات الكبرى ،بما يساهم في إدارة المخاطر وتنويعها والتركيز على
القطاعات االقتصادية الواعدة في الدول التي تعمل بها المجموعة.
ابتداء من مواجهة العميل ( )Front Officeومروراً بالمخاطر
2.ترشيق أعمال البنك; من خالل تطوير منظومة الخدمات المقدمة للعمالء،
ً
وانتهاء بالعمليات الداخلية ( )Back Officeوالتي سوف تكون العمود الفقري لالرتقاء بمستوى الخدمات وتقديمها
واالمتثال ()Middle Office
ً
للعمالء بفعالية وكفاءة عبر مختلف قنوات التواصل وبما يساهم في ضبط النفقات.
3.تطوير الخدمات اإللكترونية والرقمية; لتعزيز تجربة العمالء على اختالف شرائحهم واالرتقاء بمفهوم الخدمة الذاتية ،ولتقديم الخدمات
بسهولة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم في مختلف األوقات.

• سوف يعمل البنك على تحقيق أهدافه من خالل تعزيز قدراته وجداراته في المجاالت التالية:
	-اإلبداع والريادة :على مستوى عدة مجاالت منها المدفوعات اإللكترونية من خالل تطوير مجموعة من المنتجات تحاكي احتياجات كبار العمالء،
وتطوير منتجات بعمالت متعددة ،والبطاقات االفتراضية ،وبطاقات خاصة بعمالء الشركات ،وتطوير محافظ الدفع اإللكتروني باإلضافة إلى
االستمرار في تطوير بنك الموبايل من خالل إطالق اإلصدارات الجديدة وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة عبر تطبيق بنك األردن وتنويعها
بما يلبي احتياجات كافة شرائح العمالء ،باإلضافة إلى استقطاب العمالء الجدد إلكترونياً  ،وتطوير منصة متخصصة للخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت لعمالء تنمية أعمال الشركات والتجارية مع التوجه لتطوير الخدمات اإللكترونية لتصبح منصات تواصل للعمالء من خالل تعميق
مفاهيم اإلشراك ( )Engagementوالنصح ( )Advisoryوتطويرها من خالل هذه المنصات.
الفعـال للمـخاطـر :من خـالل اسـتـكمال تطبيـق مشـروع تطـوير منظـومة إدارة المخـاطر على مسـتـوى مجمـوعـة بنك األردن
	-الـتقـييم
ّ
( )Enterprise Risk Managementومشاريع تطوير العملية االئتمانية ،باإلضافة إلى االرتقاء بمنظومة أمن المعلومات والمخاطر وفقاً ألفضل
الممارسات العالمية لمجابهة تحديات األمن السيبراني.
	-تطوير منظومة إدارة البيانات والتحليل :بهدف تهيئة البنية التحتية ألنظمة المعلومات والبيانات على مستوى المجموعة من خالل
استكمال العمل على تطبيق منظومة البيانات الضخمة  Big Dataوتحليل وعرض البيانات ،لدعم عمليات صنع القرار ،وتطوير مختلف جوانب
العمل في البنك باالستناد إلى المعلومات.
	-تطوير األداء المالي المؤسسي :من خالل إعادة تقييم النموذج المطبق حالياً في بنك األردن إلدارة وقياس األداء لدوائر األعمال وتحديد فرص
وصوال
التحسن في هذا األداء ومن ثم تصميم نماذج تناسب متطلبات البنك على المستوى المالي والمنتجات والعمالء والقنوات المتنوعة
ً
إلى نضج عمليات التسعير واحتساب الربحية للمنتجات والخدمات على مستوى المجموعة.
	-ترشيد وضبط النفقات :سيتم ذلك بشكل أساسي من خالل استكمال مراحل تطبيق مشروع نظام إدارة المحتوى اإللكتروني على المستوى
المؤسسي باعتباره األساس االستراتيجي لعدد من المشاريع المهمة والتي يجب أن يتم ربطها به وسوف تعمل على تهيئة بنية البنك
التحتية في جانب ترشيق العمليات وخفض تكاليفها ،باإلضافة إلى بذل الجهد لضبط المصاريف اإلدارية والعمومية وترشيد النفقات في
كافة مجاالت العمل ،لمواجهة ضغوطات انخفاض الهوامش والعمل على زيادة الدخل من خالل العموالت واإليرادات األخرى من غير الفوائد.
	-تمكين فريق العمل :تم بناء خطة التدريب بالتوافق مع توجهات البنك االستراتيجية ,وخاصة تطبيق مشروع  ،ERMوتطبيق منظومة البيانات
الضخمة  Big Dataوكذلك تطبيق مشروع إدارة األداء المالي المؤسسي ،حيث سيعمل البنك على توفير الفرص التدريبية الالزمة التي تتناسب
واالحتياجات الفعلية بما يساهم في االرتقاء بمستويات األداء ،وسوف يستمر في تحسين بيئة العمل في البنك من خالل تطوير وأتمتة
خدمات وعمليات الموارد البشرية ،وبناء وتطوير أنظمة وسياسات العمل المرن والعمل عن بعد.
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قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة (أ)
 31كانون األول

عمـان  -األردن
بنــك األردن (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ
2020

2019

إيضاح

دينار

دينار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

7

349,537,989

384,396,176

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

8

190,722,330

188,323,327

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

9

89,525,567

208,123,765

مشتقات أدوات مالية

41

-

38,261

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

10

15,157,042

628,716

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

11

84,526,410

80,865,636

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

12

1,466,739,098

1,409,525,437

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

13

348,454,969

272,535,799

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

14

53,993,594

52,802,587

موجودات غير ملموسة

15

6,872,445

5,986,282

موجودات ضريبية مؤجلة

21

21,808,399

22,804,298

16

85,076,144

82,071,242

الموجودات

موجودات أخرى
مجموع الموجودات

2,712,413,987

2,708,101,526

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

17

70,762,354

151,244,578

ودائع عمالء

18

1,909,187,576

1,919,098,107

تأمينات نقدية

19

119,819,309

120,593,921

مخصصات متنوعة

20

5,302,150

5,011,211

مخصص ضريبة الدخل

21

19,881,866

23,803,895

مطلوبات ضريبية مؤجلة

21

48,946

3,081,065

أموال مقترضة

22

84,582,326

23,667,921

مطلوبات أخرى

23

40,422,412

41,493,803

2,250,006,939

2,287,994,501

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس المال المكتتب به (المدفوع)

24

200,000,000

200,000,000

اإلحتياطي القانوني

25

99,190,875

94,065,645

اإلحتياطي اإلختياري

25

46,537

134,165

احتياطي المخاطر المصرفية العامة

25

2,804,326

2,196,491

إحتياطي خاص

25

5,849,743

5,849,743

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

26

)(12,855,521

)(12,268,120

إحتياطي القيمة العادلة

27

)(6,092,218

24,954,157

أرباح مدورة

28

165,814,735

99,400,640

مجموع حقوق الملكية  -مساهمي البنك

454,758,477

414,332,721

حقوق غير المسيطرين

7,648,571

5,774,304

مجموع حقوق الملكية

462,407,048

420,107,025

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2,712,413,987

2,708,101,526

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .
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قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

قائمة (ب)
للسنة المنتهية في  31كانون األول

عمـان  -األردن
بنــك األردن (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ

2020

2019

إيضاح

دينار

دينار

الفوائد الدائنة

30

136,687,914

159,814,954

ينزل :الفوائد المدينة

31

28,779,524

43,447,831

107,908,390

116,367,123

19,847,212

23,743,185

127,755,602

140,110,308

ارباح عمالت أجنبية

33

2,642,709

3,233,546

أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

34

15,056,222

)(15,230

توزيعات نقدية من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

11

510,741

547,272

أرباح اإلعتراف بموجودات مالية

11

3,652,011

صافي إيرادات الفوائد
صافي إيرادات العموالت

32

صافي إيرادات الفوائد والعموالت

أرباح بيع موجودات مالية  -أدوات دين
ايرادات اخرى

35

191,679

قائمة الدخل الشامل الموحدة
عمـان  -األردن
بنــك األردن (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ

الربح للسنة  -قائمة (ب)

استهالكات وإطفاءات

2020

2019

دينار

دينار

35,467,062

40,378,045

البنود القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الربح أو الخسارة الموحدة :
التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

)(397,243

1,016,235

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

4,167,292

)(14,208

3,770,049

1,002,027

البنود غير القابلة للتحويل الحقاً لقائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -بالصافي بعد الضريبة
التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل  -بالصافي بعد الضريبة

3,865,275
153,482,560

149,404,551

36

30,980,308

33,497,668

14و15

9,254,938

8,726,851

إجمالي الدخل الشامل الموحد العائد إلى:

إجمالي الدخل الشامل الموحد  -قائمة (د)
نفقات الموظفين

للسنة المنتهية في
 31كانون األول

بنود الدخل الشامل اآلخر :

5,336,976

إجمالي الدخل

قائمة (ج)

2,337,257

-

725,655

)(2,730,094

3,062,912

)(2,730,094

42,300,023

38,649,978

مصاريف أخرى

37

28,881,388

26,492,603

مساهمي البنك

40,502,256

38,442,114

مصروف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

38

31,868,913

18,629,356

حقوق غير المسيطرين

1,797,767

207,864

(المسترد من) مصروف تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك

16

)(357,796

429,848

42,300,023

38,649,978

مخصصات متنوعة

20

781,231

498,064

إجمالي المصروفات

101,408,982

88,274,390

الربح قبل الضرائب

52,073,578

61,130,161

16,606,516

20,752,116

35,467,062

40,378,045

ينزل  :ضريبة الدخل

21

الربح للسنة  -قائمة (ج) و (د)

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .

ويعود إلى :
مساهمي البنك

35,794,598

40,163,256

حقوق غير المسيطرين

)(327,536

214,789

الربح للسنة

35,467,062

40,378,045

حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك)
مخفض  /أساسي

39

0.179

0.201

تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

قائمة (د)
االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

بنك االردن (شركة مساهمة عامة محدودة) عمان  -االردن
رأس المـال

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

مخاطر

المكتتب به

قانونــي

اختيــاري

مصرفيــة

خـــــــاص

فروقات ترجمة

إحتياطـــي

أربــاح مــدورة

إجمالي حقوق

إجمالي حقوق

إجمالي

مساهمي البنك

غير المسيطرين

حقوق الملكية

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

200,000,000

94,065,645

134,165

2,196,491

5,849,743

)(12,268,120

24,954,157

99,400,640

414,332,721

5,774,304

420,107,025

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

-

)(87,628

)(87,628

)(16,828

-

)(587,401

-

2,821,474

2,041,989

2,125,303

4,167,292

الربح للسنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

-

-

35,794,598

35,794,598

)(327,536

35,467,062

أرباح متحققة من بيع أدوات ماليةمدرجة ضمن موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -بالصافي بعد الضريبة

-

-

-

-

-

-

)(31,374,787

33,712,044

2,337,257

-

2,337,257

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

-

-

-

-

-

)(397,243

-

)(397,243

-

)(397,243

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -
بالصافي بعد الضريبة

-

-

-

-

-

-

725,655

-

725,655

-

725,655

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)

-

)(87,628

)(87,628

)(16,828

-

)(587,401

)(31,046,375

72,328,116

40,502,256

1,797,767

42,300,023

المحول إلى اإلحتياطيات

-

5,212,858

-

624,663

-

-

-

)(5,914,021

)(76,500

76,500

-

الرصيد في نهاية السنة

200,000,000

99,190,875

46,537

2,804,326

5,849,743

)(12,855,521

)(6,092,218

165,814,735

454,758,477

7,648,571

462,407,048

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
الرصيد في بداية السنة

(المدفوع)

عامــة

عمالت أجنبية

القيمة العادلـة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيد في بداية السنة

200,000,000

87,947,294

134,330

2,258,450

5,849,039

)(12,256,254

26,668,016

101,289,732

411,890,607

5,566,440

417,457,047

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

-

)(165

)(165

)(31

-

)(11,866

-

4,944

)(7,283

)(6,925

)(14,208

الربح للسنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

-

-

40,163,256

40,163,256

214,789

40,378,045

التغير في القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة ضمن
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

-

-

-

-

-

1,016,235

-

1,016,235

-

1,016,235

التغير في القيمة العادلة ألدوات الملكية المدرجة ضمن
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل -
بالصافي بعد الضريبة

-

-

-

-

-

-

)(2,730,094

-

)(2,730,094

-

)(2,730,094

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ج)

-

)(165

)(165

)(31

-

)(11,866

)(1,713,859

40,168,200

38,442,114

207,864

38,649,978

المحول إلى اإلحتياطيات

-

6,118,516

-

)(61,928

704

-

-

)(6,057,292

-

-

-

األرباح الموزعة *

-

-

-

-

-

-

-

)(36,000,000

)(36,000,000

-

)(36,000,000

200,000,000

94,065,645

134,165

2,196,491

5,849,743

)(12,268,120

24,954,157

99,400,640

414,332,721

5,774,304

420,107,025

الرصيد في نهاية السنة

* بموجــب اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي المنعقــد بتاريــخ  4أيــار  2019تقــرر توزيــع مــا مقــداره  %18مــن رأس مــال البنــك نقــداً علــى المســاهمين
أي مــا يعــادل  36,000,000دينــار.
** بموجب تعليمات السلطات الرقابية:
 يحظر التصرف باحتياطي المخاطر المصرفية العامة واإلحتياطي الخاص اال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية .ـ يشــمل رصيــد األربــاح المــدورة  21,808,399دينــار ال يمكــن التصــرف بــه كمــا فــي  31كانــون األول  2020لقــاء منافــع ضريبيــة مؤجلــة بمــا فــي ذلــك
ـا  ،إســتناداً لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي .
الرســملة أو التوزيــع اال بمقــدار مــا يتحقــق منــه فعـ ً
ـ يشــمل رصيــد األربــاح المــدورة  439,810دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020يحظــر التصــرف بــه والناجمــة عــن أثــر التطبيــق المبكــر للمعيــار
فعــا مــن خــال عمليــات البيــع .
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9إال بمقــدار مــا يتحقــق منــه
ً
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 يحظــر التصــرف بإحتياطــي القيمــة العادلــة بمــا فــي ذلــك الرســملة أو التوزيــع أو إطفــاء الخســائر أو أي وجــه مــن أوجــه التصــرف األخــرى إال بمقــدارـا مــن خــال عمليــات البيــع إســتناداً لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وهيئــة األوراق الماليــة ،كمــا يشــمل رصيــد االربــاح
مــا يتحقــق منــه فعـ ً
المــدورة مبلــغ  813.437دينــار
 كمــا فــي  31كانــون األول  2020يحظــر التصــرف بــه مــن خــال التوزيــع كأربــاح علــى المســاهمين او اســتخدامه ألي أغــراض أخــرى اال بموافقــةمســبقة مــن البنــك المركــزي االردنــي والناتجــة عــن تطبيــق تعميــم البنــك المركــزي االردنــي رقــم  10/1/1359بتاريــخ  25كانــون الثانــي 2018
وتعليمــات البنــك المركــزي االردنــي رقــم  2018/13بتاريــخ  6حزيــران .2018
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .
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التقرير السنوي

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

قائمة (هـ)
للسنة المنتهية في  31كانون األول

عمـان  -األردن
بنــك األردن (شركة مساهمة عامة محدودة) ّ

2020

2019

دينار

دينار

52,073,578

61,130,161

14و15

9,254,938

8,726,851

35

)(717,916

إيضاح
التدفق النقدي من عمليات التشغيل:
الربح قبل الضرائب  -قائمة (ب)
تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالكات وإطفاءات
مصروف الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية

38

(أرباح) خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة غير متحققة

34

تأثير تغير في أسعار الصرف

33

(المسترد من ) مصروف مخصص عقارات آلت ملكيتها للبنك

16

(أرباح) خسائر بيع ممتلكات ومعدات

31,868,913

18,629,356

)(14,988,346

22,192

)(2,530,549

)(3,246,156

أرباح اإلعتراف بموجودات مالية

11

)(3,652,011

مخصصات متنوعة

20

781,231

خسائر تقييم موجودات مالية آلت ملكيتها للبنك
فروقات عمالت أجنبية

35

التغير في الموجودات والمطلوبات :

498,064

)(357,796
3,808,660

3,232

-

10,617,369

النقص (الزيادة) في أرصدة مقيدة السحب

-

429,848

75,540,702

الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

6,692

326,702
86,526,942
)(1,464,875

النقص في االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)

118,685,314

27,202,911

(الزيادة) النقص في تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

)(92,428,376

43,539,293

(النقص ) في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر)

)(80,000,000

-

(النقص) الزيادة في تأمينات نقدية

)(774,612

(النقص) الزيادة في مطلوبات أخرى

)(3,013,214

النقص (الزيادة) في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

460,020

(الزيادة) في الموجودات األخرى

)(3,026,481

)(9,910,531

(النقص) الزيادة في ودائع العمالء
الزيادة في أموال مقترضة
صافي التغير في الموجودات والمطلوبات
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل
الضرائب ومخصص تعويض نهاية الخدمة والقضايا المدفوع
مخصص تعويض نهاية الخدمة والقضايا المدفوع
الضرائب المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

20

21

التدفق النقدي من عمليات االستثمار :
(شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
استحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

)(4,561,114

51,305,621
3,325,004

60,135,362

4,365,730

744,851

125,563,521

2,332,182

76,285,553

212,090,463

)(22,692,105

)(23,151,663

)(138,276,286

)(132,384,857

)(415,042

53,178,406

61,855,877
-

(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

)(481,231

)(681,001

188,257,799

63,646,459

)(42,479,888

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

2,900,734

17,488,194

(شراء) ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

)(6,877,093

)(7,036,457

)(2,124,672

)(1,986,497

276,515

مشتقات مالية
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(شراء) موجودات غير ملموسة
صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات اإلستثمار

10

التدفق النقدي من عمليات التمويل :
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
صافي التدفقات النقدية من (اإلستخدامات النقدية في) عمليات التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

)(81,344,217
4,167,292

)(14,208

4,110,492

)(35,752,514

)(21,524,770

53,053,565

33

2,530,549

40

434,442,966

40

412,918,196

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )49جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها .
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82,830

)(102,697,876

)(56,800

أرباح موزعة على المساهمين
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

900,708

)(27,660

)(35,738,306
3,246,156

اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة
1.معلومات عامة

	-إن البنك شركة مساهمة عامة اردنية مركزها الرئيسي في عمان – المملكة االردنية الهاشمية تأسس خالل عام  1960تحت رقم ()1983
بتاريخ  3آذار  1960طبقاً الحكام قانون الشركات رقم  33لسنة  1962برأسمال مقداره  350ألف دينار أردني موزع على  70ألف سهم
بقيمة اسمية مقدارها خمسة دنانير للسهم الواحد ،وقد تم زيادة رأس مال البنك عدة مرات كان آخرها بموجب اجتماع الهيئة العامة غير
العادي والمنعقد بتاريخ  9نيسان  ،2016حيث تقرر رفع رأس مال البنك من  155/1مليون دينار إلى  200مليون دينار وذلك عن طريق رسملة
 13,702,858دينار من اإلحتياطي اإلختياري ورسملة  31,197,142دينار من األرباح المدورة  ،وقد تم إستكمال كافة اإلجراءات القانونية
المتعلقة بزيادة رأس المال بتاريخ  19نيسان .2016
	-يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه وفروعه داخل المملكة وعددها ( )80فرعاً وفروعه
في فلسطين وعددها ( )16فرع وفرع البنك في مملكة البحرين والشركات التابعة له في سورية واألردن (بنك األردن  -سورية وشركة تفوق
لإلستثمارات المالية وشركة األردن للتأجير التمويلي).
	-حصل البنك على كافة الموافقات الالزمة من البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية في العراق على تأسيس فرع للبنك في جمهورية
العراق وما زال في مرحلة التأسيس.
	-تم إقـرار القوائـم الماليـة الموحدة من قبل مجلس إدارة البنك في جلسته رقم ( )629بتاريخ  28كانون الثاني  2021وهي خاضعة لموافقة
البنك المركزي األردني .

 2.أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

	-تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات
التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية كما تم إعتمادها من البنك المركزي األردني.
	-إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم اعتماده من قبل البنك المركزي األردني تتمثل في
ما يلي:
	-يتم تكوين مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم (« )2018/13تطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية ( »)9تاريخ  6حزيران  2018ووفقاً لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد  ،أن الفروقات الجوهرية
تتمثل فيما يلي:
•تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرضات االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها دون
خسائر ائتمانية.
•عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9مع
تعليمات البنك المركزي األردني رقم ( )2009/47تاريخ  10كانون األول  2009لكل مرحلة على حدا ويتم إعتماد النتائج األشد.
	-يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت االئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني ووفقا
لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.
	-تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن موجودات أخرى وذلك بالقيمة التي آلت ملكيتها للبنك
أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بشكل إفرادي ،ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد يتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال
يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقاً  ,كما تم اعتبارا من بداية العام  2015احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء
ديون والتي مضى على استمالكها فترة تزيد عن  4سنوات استناداً لتعميم البنك المركزي األردني رقم  4076/1/15تاريخ  27آذار  2014ورقم
 2510/1/10تاريخ  14شباط  ,2017علماً بأن البنك المركزي األردني قد أصدر تعميم رقم  16239/1/10بتاريخ  21تشرين الثاني  2019اقر فيه
تمديد العمل بالتعميم  2150/1/10بتاريخ  14شباط  ،2017بعد تأجيل احتساب المخصص حتى نهاية العام  2020وتعديل البند ثانياً منه ،هذا
وبموجب تعميم البنك المركزي األردني رقم  16628/3/10بتاريخ  27كانون األول  ،2020تم تمديد العمل في التعميم رقم  2510/1/15حتى
تاريخ  31كانون األول .2021
	-يتم احتساب مخصصات إضافية في البيانات المالية الموحدة مقابل بعض االستثمارات الخارجية للبنك في بعض الدول المجاورة ضمن الخسائر
االئتمانية المتوقعة.
	-ان صافي محصلة الفروقات بين متطلبات البنك المركزي األردني والمعايير الدولية للتقارير المالية تتمثل في قيام البنك برصد مخصصات
إضافية ليتماشى مع هذه المتطلبات.
	-تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل والمشتقات المالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية
الموحدة  ،كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط لمخاطر التغير في قيمتها العادلة.

3.العملة الوظيفية وعملة العرض

	-ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الوظيفية للبنك.

381,389,401
434,442,966

56

التقرير السنوي

4.األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

ان اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن ادارة البنــك القيــام باجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر
فــي مبالــغ الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وكذلــك االفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة ,كمــا ان هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر
فــي االيــرادات والمصاريــف والمخصصــات بشــكل عــام والخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهر
فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة الموحــدة ,وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك اصــدار احــكام واجتهــادات
هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا ,ان التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة
لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع
وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل.
يتــم مراجعــة االجتهــادات والتقديــرات واالفتراضــات بشــكل دوري ،ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة الماليــة التــي حــدث فيهــا
هــذه التغيــر فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى هــذه الفتــرة الماليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة الماليــة التــي
حــدث فيهــا هــذه التغيــر وفــي الفتــرات الماليــة المســتقبلية فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى الفتــرة الماليــة والفتــرات الماليــة المســتقبلية.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:
التدني في قيمة العقارات المستملكة
يتــم قيــد التدنــي فــي قيمــة العقــارات المســتملكة اعتمــاداً علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن معتمديــن لغايــات
احتســاب التدنــي فــي قيمــة االصــل ،ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري ،كمــا تــم اعتبــاراً مــن بدايــة العــام  2015احتســاب مخصــص
تدريجــي لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى علــى اســتمالكها فتــرة تزيــد عــن  4ســنوات اســتناداً لتعميــم البنــك المركــزي
األردنــي رقــم  4076/1/15تاريــخ  27آذار  2014ورقــم  2510/1/10تاريــخ  14شــباط  ,2017علمــاً بــأن البنــك المركــزي األردنــي قــد أصــدر تعميــم
رقــم  16239/1/10بتاريــخ  21تشــرين الثانــي  2019اقــر فيــه تمديــد العمــل بالتعميــم  2150/1/10بتاريــخ  14شــباط  ،2017بعــد تأجيــل إحتســاب
المخصــص حتــى نهايــة العــام  2020وتعديــل البنــد ثانيــاً منــه ،هــذا وبموجــب تعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم  16628/3/10بتاريــخ 27
كانــون األول  ،2020تــم تمديــد العمــل فــي التعميــم رقــم  2510/1/15حتــى تاريــخ  31كانــون األول .2021
االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة للموجــودات الملموســة والموجــودات غيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب
االســتهالكات واالطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــار االنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ويتــم
قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للســنة.
ضريبة الدخل
يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــاً لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية ويتــم احتســاب واثبــات
الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الــازم.
مخصص القضايا
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة أيــة التزامــات قضائيــة محتملــة اســتناداً للدراســة القانونيــة المعــدة مــن قبــل المستشــار القانونــي فــي
البنــك والتــي تحــدد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا بالمســتقبل ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســة بشــكل دوري.
مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتــم احتســاب وتكويــن مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة والــذي يمثــل التزامــات البنــك تجــاه الموظفيــن نظيــر خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة
والســابقة والتــي يتــم خصمهــا لتحديــد قيمتهــا الحاليــة.
الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقــوم االدارة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم قيــد خســارة
التدنــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للســنة.
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
يتطلــب مــن إدارة البنــك اســتخدام إجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا وتقديــر مخاطــر الزيادة
الهامــة فــي مخاطــر اإلئتمــان للموجــودات الماليــة بعــد اإلعتــراف األولــي بهــا ومعلومــات القيــاس المســتقبلية لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة,
ان أهــم السياســات والتقديــرات المســتخدمة مــن قبــل إدرة البنــك مفصلــة ضمــن اإليضــاح رقــم (.)43
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تقييم نموذج األعمال
يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم واختبــار
معــا لتحقيــق هــدف
نمــوذج األعمــال ,يحــدد البنــك نمــوذج األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات الماليــة ً
أعمــال معيــن ,ويتضمــن هــذا التقييــم الحكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء الموجــودات وقيــاس
أدائهــا ،والمخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء الموجــودات وكيفيــة إدارتهــا وكيــف يتــم تعويــض مــدراء الموجــودات ,يراقــب المصــرف الموجــودات
الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي تــم اســتبعادها قبــل اســتحقاقها لفهــم
ـزءا مــن التقييــم المتواصــل
ســبب اســتبعادها ومــا إذا كانــت األســباب متفقــة مــع الهــدف مــن األعمــال المحتفــظ بهــا ,وتعتبــر المراقبــة جـ ً
للمجموعــة حــول مــا إذا كان نمــوذج األعمــال الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المتبقيــة مناسـ ًـبا  ،وإذا كان من غير المناســب
ـتقبليا لتصنيــف تلــك الموجــودات.
مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي نمــوذج األعمــال وبالتالــي يتــم إدخــال تغييـ ًـرا مسـ
ً
زيادة هامة في مخاطر االئتمان
يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهراً لموجــودات المرحلــة األولــى
 ،أو الخســارة االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للموجــودات مــن المرحلــة الثانيــة أو المرحلــة الثالثــة ,ينتقــل األصــل إلــى المرحلــة الثانيــة
فــي حــال زيــادة مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي ,ال يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9مــا الــذي
يشــكل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ,وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألي مــن الموجــودات قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر  ،يأخــذ
البنــك فــي االعتبــار المعلومــات الكميــة والنوعيــة المســتبقبلية المعقولــة والمدعومــة ,ان التقديــرات والمســتخدمة مــن قبــل إدرة البنــك
المتعلقــة بالتغيــر المهــم فــي مخاطــر اإلئتمــان والتــي تــؤدي الــى تغيــر التصنيــف ضمــن المراحــل الثــاث ( 1و 2و  )3موضحــة بشــكل مفصــل
ضمــن اإليضــاح رقــم (.)43
إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندمــا يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس جماعــي  ،يتــم تجميــع األدوات الماليــة علــى أســاس خصائــص المخاطــر المشــتركة
(مثــل نــوع األداة  ،درجــة مخاطــر االئتمــان  ،نــوع الضمانــات ،تاريــخ االعتــراف األولــي  ،الفتــرة المتبقيــة لتاريــخ اإلســتحقاق  ،الصناعــة  ،الموقــع
الجغرافــي للمقتــرض ،الــخ) ,يراقــب البنــك مــدى مالءمــة خصائــص مخاطــر االئتمــان بشــكل مســتمر لتقييــم مــا إذا كانــت ال تــزال مماثلــة ,إن
هــذا األمــر مطلــوب لضمــان أنــه فــي حالــة تغييــر خصائــص مخاطــر االئتمــان ،تكــون هنــاك إعــادة تقســيم للموجــودات بشــكل مناســب ,وقــد
ينتــج عــن ذلــك إنشــاء محافــظ جديــدة أو نقــل موجــودات إلــى محفظــة حاليــة تعكــس بشــكل أفضــل خصائــص مخاطــر االئتمــان المماثلــة لتلــك
المجموعــة مــن الموجــودات.
إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
ـيوعا عندمــا حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان (أو عندمــا تنعكــس تلــك
يعــد إعــادة تقســيم المحافــظ والحــركات بيــن المحافــظ أكثــر شـ ً
ـهرا إلــى آخــر  ،أو العكــس ،
الزيــادة الكبيــرة) وبالتالــي تنتقــل األصــول مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تتــراوح مدتهــا بيــن ( )12شـ ً
ولكنهــا قــد تحــدث ً
أيضــا ضمــن المحافــظ التــي يســتمر قياســها علــى نفــس األســاس مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرا أو
مــدى الحيــاة ولكــن مقــدار تغييــرات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة نظـ ًـرا الختــاف مخاطــر االئتمــان مــن المحافــظ.
النماذج واالفتراضات المستخدمة
يســتخدم البنــك نمــاذج وافتراضــات متنوعــة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة وكذلــك فــي تقييــم خســارة االئتمــان المتوقعــة
والموضحــة فــي االيضــاح رقــم ( ,)43يتــم تطبيــق الحكــم عنــد تحديــد أفضــل النمــاذج المالئمــة لــكل نــوع مــن الموجــودات وكذلــك لتحديــد
االفتراضــات المســتخدمة فــي تلــك النمــاذج  ،والتــي تتضمــن افتراضــات تتعلــق بالدوافــع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان.
 .أتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
ً
وفقــا
يصنــف البنــك األدوات الماليــة أو مكونــات الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي إمــا كأصــل مالــي أو إلتــزام مالــي أو كأدة ملكيــة
لجوهــر اتفاقيــات التعاقــد وتعريــف األداة ,يخضــع إعــادة تصنيــف األداة الماليــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لجوهرهــا وليــس لشــكلها
القانونــي.
ويحــدد البنــك التصنيــف عنــد االعتــراف المبدئــي وكذلــك إجــراء إعــادة تقييــم لذلــك التحديــد ،إن أمكــن وكان مناسـ ًـبا ،فــي تاريــخ كل قائمــة
المركــز المالــي الموحــدة.
وعنــد قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــةُ ،يعــاد قيــاس بعــض مــن موجــودات ومطلوبــات البنــك بالقيمــة العادلــة ألغــراض إعداد التقاريـــر
الماليــة ,ويســتعين البنــك عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات ببيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للمالحظــة ,وفــي
مهنيــا ,ويعمــل البنــك بتعــاون
حــال عــدم وجــود مدخــات المســتوى ( ،)1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بمقيمييــن مســتقلين مؤهليــن
ً
وثيــق مــع المقيمييــن المؤهليــن الخارجيــن لوضــع تقنيــات تقييــم وبيانــات مناســبة علــى نمــوذج تقديــر القيمــة العادلــة.
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 .بقياس القيمة العادلة
فــي حــال تعــذر الحصــول مــن األســواق النشــطة علــى القيــم العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز
المالــي الموحــدة  ،يتــم تحديــد تلــك القيــم العادلــة باالســتعانة بمجموعــة مــن تقنيــات التقييــم التــي تتضمــن اســتعمال نمــاذج حســابية,
ويتــم التحصــل علــى البيانــات المدخلــة لتلــك النمــاذج مــن بيانــات الســوق  ،إن أمكــن ,وفــي غيــاب تلــك البيانــات الســوقية  ،فيتــم تحديــد القيــم
العادلــة عــن طريــق اتخــاذ أحــكام ,وتتضمــن تلــك األحــكام اعتبــارات الســيولة والبيانــات المدخلــة للنمــاذج مثــل تقلــب المشــتقات ونســب الخصم
ذات مــدى أطــول ونســب الدفعــات المســبقة ونســب التعثــر فــي الســداد بشــأن األوراق الماليــة المدعمــة بالموجــودات ,وتعتقــد اإلدارة أن
تقنيــات التقييــم المســتخدمة التــي تــم إختيارهــا هــي مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة.
 .جاألدوات المالية المشتقة
يتــم الحصــول بشــكل عــام علــى القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة
ونمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا إن كان مناسـ ًـبا ,وفــي حــال عــدم وجــود األســعار ،تُ حــدد القيــم العادلــة
باســتخدام تقنيــات تقييــم تعكــس بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة ,وتتضمــن تلــك التقنيــات إجــراء مقارنــة مــع أدوات مماثلــة عنــد وجــود
أســعار الســوق القابلــة للمالحظــة وتحليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة ونمــاذج خيــار التســعير وتقنيــات التقييــم األخــرى المســتخدمة عمومــاً
مــن متشــاركي الســوق ,إن العوامــل الرئيســية التــي تأخذهــا اإلدارة باالعتبــار عنــد تطبيــق النمــوذج هــي:
	-التوقيت المتوقع وإحتمالية الحدوث للتدفقات النقدية المستقبلية على األداة ،حيث تخضع تلك التدفقات النقدية بشكل عام إلى بنود
مطلوبا في الحاالت التي تكون فيها قدرة الطرف المقابل لتسديد األداة بما يتفق
شروط األداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد يكون
ً
مع الشروط التعاقدية محل شك .
بناء على تقديرها لهامش النسبة بشأن األداة أعلى من النسبة التي ال تحمل مخاطر,
النسبة
تلك
اإلدارة
	-نسبة خصم مناسبة لألداة ,تحدد
ً
وعند تقييم األداة باإلشارة إلى أدوات مقارنة ،تراعي اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف األداة على أساس النظام الذي يتم معه مقارنة
المركز القائم ,وعند تقييم األدوات على أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة للمكونات الرئيسية ،تضع اإلدارة في اعتبارها كذلك ضرورة
إجراء تعديالت لحساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة االئتمان وتكاليف خدمات المحافظ وعدم التأكد بشأن النموذج.
عقود اإليجار:
يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار ,تســتخدم هــذه الشــروط لزيــادة المرونــة التشــغيلية مــن حيــث إدارة
العقــود ،ان معظــم خيــارات التمديــد واإلنهــاء المحتفــظ بهــا قابلــة للتجديــد مــن قبــل كل مــن البنــك والمؤجــر.
اقتصاديــا خيــار التمديــد ،أو عــدم خيــار
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار  ،تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافـ ًـزا
ً
ـدا بشــكل
ـ
مؤك
ـار
ـ
اإليج
ـد
ـ
عق
كان
إذا
ـار
ـ
اإليج
اإلنهــاء ,يتــم تضميــن خيــارات التمديــد (أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات اإلنهــاء) فقــط فــي مــدة عقــد
ً
معقــول أن يتــم تمديــده (أو لــم يتــم إنهائــه) ,تتــم مراجعــة التقييــم فــي حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر
علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة المســتأجر.
المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيمــا يلــي التقديــرات الرئيســية التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للبنــك والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة
علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة:
تحديــد العــدد والــوزن النســبي للســيناريوهات النظــرة المســتقبلية لــكل نــوع مــن أنــواع المنتجــات  /الســوق وتحديــد المعلومــات المســتقبلية
ذات الصلــة بــكل ســيناريو عنــد قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة  ،يســتخدم البنــك معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومــة تســتند إلــى
افتراضــات الحركــة المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه المحــركات علــى بعضهــا البعــض.

خصم مدفوعات اإليجار
يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام ســعر إعــادة الخصــم ومنحنــى العائــد ،طبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات لتحديــد معــدل االقتــراض
اإلضافــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار.
نعتقــد بــأن تقديراتنــا المعتمــدة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة معقولــة ومتماثلــة مــع التقديــرات المعتمــدة فــي إعــداد القوائــم
الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019باســتثناء مــا يلــي:
انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم ،ممــا أدى إلــى تعطيــل األعمال واألنشــطة
االقتصاديــة ,وتســببت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19فــي شــكوك علــى الصعيــد العالمــي ,وأعلنــت الســلطات الماليــة والنقديــة ،المحلية
والدوليــة علــى الســواء ،عــن تدابيــر دعــم مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لمواجهــة اآلثــار الســلبية المحتملــة ،حيــث أنــه فــي الوقــت الحالــي
هنــاك زيــادة كبيــرة مــن عــدم التيقــن فــي تحديــد االثــر االقتصــادي الــذي يتجلــى ،علــى ســبيل المثــال ،فــي حجــم الســيولة وتقلــب أســعار
الموجــودات وأســعار صــرف العمــات االجنبيــة وانخفــاض ملحــوظ فــي أســعار الفائــدة الطويلــة األجــل وتقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر
وبنــاء علــى ذلــك قامــت إدارة بنــك األردن بمراقبــة الوضــع عــن كثــب وقــد قامــت بتفعيــل
اإلئتمانيــة وإختــاف عوامــل االقتصــاد الكلــي ،
ً
خطتهــا الســتمرارية األعمــال وممارســات إدارة المخاطــر االخــرى إلدارة أيــة إضطرابــات محتملــة التــي قــد يتســبب فيهــا تفشــي فيــروس
كورونــا (كوفيــد )-19علــى أعمــال البنــك وعملياتــه وأدائــه المالــي.
كمــا قامــت إدارة بنــك األردن بدراســة اآلثــار المحتملــة للتقلبــات االقتصاديــة الحاليــة فــي تحديــد المبالــغ المعتــرف بهــا للموجــودات الماليــة
وغيــر الماليــة للبنــك والتــي تمثــل أفضــل تقديــرات اإلدارة اســتنادا إلــى المعلومــات التــي يمكــن مالحظتهــا ،علمــا انــه نظــراً للوضــع الحالــي
فــإن االســواق تبقــى متقلبــة كمــا تســتمر المبالــغ المســجلة حساســة للتقلبــات نتيجــة لذلــك.
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
تطلبــت حــاالت عــدم التأكــد الناجمــة عــن تفشــي فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -تحديــث المدخــات واالفتراضــات المســتخدمة لتحديــد «الخســائر
بنــاء علــى مجموعــة مــن الظــروف
االئتمانيــة المتوقعــة» كمــا فــي  31كانــون األول  ,2020وتــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
ً
االقتصاديــة المتوقعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ وبالنظــر إلــى التطــور الســريع للوضــع الحالــي ،أخــذ البنــك فــي االعتبــار تأثيــر التقلــب العالــي
فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي المســتقبلية عنــد تحديــد شــدة واحتماليــة الســيناريوهات االقتصاديــة لتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة,
وقــد انعكــس هــذا التقلــب مــن خــال التعديــل فــي طــرق بنــاء الســيناريوهات واألوزان األساســية المحــددة لهــذه الســيناريوهات ،ويتــم تحديــد
العوامــل المســتقبلية المســتخدمة مــن التوزيــع اإلحصائــي لعوامــل مؤشــر دورة االئتمــان ،والتــي يمكــن أن تســتمد مــن عــدد مــن العوامــل
التاريخيــة القابلــة للمالحظــة مثــل عوائــد المخاطــر ونمــو االئتمــان والهوامــش أو االفتراضــات االئتمانيــة وكذلــك النظــرة المســتقبلية.
هــذا وقــد قــام البنــك بتحديــث عوامــل االقتصــاد الكلــي المســتخدمة فــي إحتســاب إحتماليــة التعثــر لتعكــس التطــور الناتــج مــن جائحــة
كورونــا (كوفيــد  )19وذلــك بالتنســيق مــع شــركة موديــز ( ،)Moody’sوالتــي تــم تحديدهــا مــن التوزيعــات اإلحصائيــة لعوامــل مؤشــر دورة
االئتمــان ,و يقــوم البنــك بإجــراء الدراســة والمراجعــة الدوريــة لهــذه العوامــل والســيناريوهات بشــكل مســتمر.
اضافــة لذلــك ،أولــت إدارة بنــك األردن اهتمامــا خاصــا بتأثيــر فيــروس كورونــا )كوفيــد )-19علــى العوامــل النوعيــة والكميــة عنــد تحديــد الزيــادة
الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وتقييــم مؤشــرات تدنــي القيمــة للمخاطــر فــي القطاعــات التــي يحتمــل تأثرهــا ,وقــد أدى ذلــك إلــى خفــض
تصنيــف بعــض التعرضــات االئتمانيــة واالعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ومخصصــات تدنــي القيمــة علــى النحــو المبيــن فــي اإليضــاح
رقــم ( )43مــن القوائــم الماليــة الموحــدة .

احتمالية التعثر
ً
ﺗﻘدﯾرا الحتماليــة التعثر عن الســداد
تشــكل احتماليــة التعثــر مدخــا رئيسـ ًـيا فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ,وتعتبر احتماليــة التعثــر
ً
علــى مــدى فتــره زمنيــة معينــة  ،والتي تشــمل إحتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضات والتوقعــات المتعلقــة بالظروف المســتقبلية.
الخسارة بإفتراض التعثر
تعتبــر الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة ﻋن التعثــر فــي اﻟﺳداد ,وهــو يســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة
التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع الممــول تحصيلهــا ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضمانــات اإلضافيــة والتعديــات
االئتمانيــة المتكاملــة.
قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة يســتخدم البنــك  ،بيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للمالحظــة ,وفــي حال
عــدم وجــود مدخــات المســتوى ( ، )1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بنمــاذج تقييــم مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات المالية.
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التقرير السنوي

 5.التغير في السياسات المحاسبية

.بمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لــم يطبــق البنــك المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة لكــن غيــر ســارية المفعــول بعــد كمــا بتاريــخ
القوائــم الماليــة الموحــدة وتفاصيلهــا كمــا يلــي:

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 .أتعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك:
تـــم اتبـــاع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي
أو بعــد أول كانــون الثانــي  2020او بعــد ذلــك التاريــخ  ،فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك ،والتــي لــم تؤثــر بشــكل جوهــري علــى
المبالــغ واالفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليـــــة الموحــدة للســنة والســنوات الســابقة  ،علمــاً بأنــه قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى المعالجــــة
المحاسبيـــــة للمعامــــات والترتيبات المستقبليـــة:

المعايير أو التعديالت الجديدة
تعديل معيار أسعار الفائدة – المرحلة الثانية

(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ،39والمعيار الدولي

تاريخ التطبيق
 1كانون الثاني 2021

للتقارير المالية رقم  ، 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 4والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )16

المعايير الجديدة والمعدلة

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (" )1عرض

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية,

القوائم المالية"

(بدأ من اول كانون الثاني )2020

توضيــح هــذه التعديــات تعريــف األعمــال حيــث نشــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة

التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2020 – 2018
الممتلكات والمعدات :المتحصل قبل االستخدام المطلوب أو المقصود من الممتلكات والمعدات (تعديالت

 1كانون الثاني 2022

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،إلــى جانــب اإلطــار المفاهيمــي المعــدل،

المرجع إلى اإلطار المفاهيمي (تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم )3

 1كانون الثاني 2022

إلعــداد التقاريــر الماليــة ،حيــث تحتــوي الوثيقــة علــى تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة

تصنيف االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1

 1كانون الثاني 2023

و 37و )38وتفســيرات لجنــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقــام ( 12و )19وتفســير

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم “ 17عقود التأمين” و التعديالت على المعيار الدولي للتقاريير المالية

 1كانون الثاني 2023

«اإلطــار المفاهيمــي إلعــداد التقاريــر الماليــة» المعــدل ,يشــمل ذلــك التعريفــات
المعدلــة للموجــودات والمطلوبــات باإلضافــة إلــى إرشــادات جديــدة بشــأن القيــاس
وإلغــاء االعتــراف والعــرض واإلفصــاح.

إلعــداد التقاريــر الماليــة ( 2و 3و 6و )14والمعاييــر المحاســبية الدوليــة أرقــام ( 1و 8و34

تعديل معيار أسعار الفائدة (تعديالت على المعيار

و ( 20و )22وتفســير اللجنــة الدائمــة لتفســير المعاييــر رقــم ( )32مــن أجــل تحديــث تلــك
تشــير إليــه مــن نســخة مختلفــة مــن اإلطــار المفاهيمــي

بيع أو منح األصول بين المستثمر وشركة الحليفة أو مشروع مشترك (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير

يعيــد هــذا التعديــل تعريــف النشــاط التجــاري ,وفقــاً للتعليقــات التــي تلقاهــا مجلــس

معاييــر المحاســبة الدوليــةُ ،يعتقــد أن تطبيــق اإلرشــادات الحاليــة معقــد للغايــة ويــؤدي
إلــى عــدد كبيــر جــداً مــن المعامــات المؤهلــة للتصنيــف كاندماجــات أعمــال.

إصــاح معــدل الفائــدة المعيــاري»  -توفــر هــذه التعديــات بعــض اإلعفــاءات فيمــا

الدولي للتقارير المالية رقم  ،9ومعيار المحاسبة الدولي

يتعلــق بإصــاح معــدل الفائــدة المعيــاري ,وتتعلــق هــذه اإلعفــاءات بمحاســبة التحــوط

(بدأ من اول كانون الثاني ),2020

بشــكل عــام فــي إنهــاء محاســبة التحــوط ,ومــع ذلــك ،يجــب أن يســتمر تســجيل أي تحــوط

رقم  ،39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()7

ولهــا تأثيــر علــى إصــاح ســعر الفائــدة بيــن البنــوك )ليبــور( والــذي ال يجــب أن يتســبب
غيــر فعــال فــي قائمــة الدخــل الشــامل ,وبالنظــر إلــى الطبيعــة الواســعة للتحوطــات
التــي تنطــوي علــى عقــود قائمــة علــى ســعر إيبــور ،فــإن اإلعفــاءات ســتؤثر علــى

الشــركات فــي جميــع الصناعــات.
امتيازات اإليجار

(بدأ من  1حزيران )2020

على معيار المحاسبة الدولي رقم )16

رقم “ 17عقود التأمين”

التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارات واالقتباســات مــن إطــار العمــل أو لإلشــارة إلــى مــا

"إندماج األعمال" (بدأ من اول كانون الثاني )2020

التي يمكن الحصول عليها منه)  -تكلفة تنفيذ العقد (تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم )37

 1كانون الثاني 2022

تعديــات علــى المراجــع الخاصــة باإلطــار المفاهيمــي فــي معاييــر المعاييــر الدوليــة

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()3

العقود الخاسرة (عقد تكون فيه التكلفة اإلجمالية المطلوبة للوفاء بالعقد أعلى من المنفعة االقتصادية

 1كانون الثاني 2022

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

امتيــازات االيجــار المتعلقــة بفيــروس الكورونــا (تعديــات علــى المعيــار الدولــي العــداد
التقاريــر الماليــة رقــم )16

المالية رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28

متاح للتطبيق االختياري  /تاريخ

التطبيق مؤجل إلى أجل غير مسمى

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك عندمــا تكــون قابلــة للتطبيــق
واعتمــاد هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة قــد اليكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك فــي
فتــرة التطبيــق أألولــي.

6.أهم السياسات المحاسبية

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متماثلــة مــع السياســات المحاســبية التــي تــم اتباعهــا فــي إعــداد
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019باســتثناء أثــر تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدولية الجديــدة والمعدلة
والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الماليــة التــي بــدأت فــي أو بعــد األول مــن كانــون الثانــي  2020والــواردة فــي اإليضــاح ( – 5أ).
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك والمنشــآت الخاضعــة لســيطرته (المنشــآت التابعــة لــه)  ،وتتحقــق الســيطرة عندمــا
يكــون للبنــك :
المستثمر بها .
المنشأة
على
السيـطرة
على
•القدرة
َ
المستثمر بها .
•تتعرض للعوائد المتغيرة  ،أو له الحق في العوائد المتغيرة  ،الناتجة من ارتباطاته مع المنشأة
َ
المستثمر بها.
•له القدرة على استعمال سلطته للتأثير على عوائد المنشأة
َ
ويعيــد البنــك تقديراتــه بشــأن مــا إذا كان يســيطر علــى المنشــآت المســتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف أن ثمــة تغيــرات علــى
واحــد أو أكثــر مــن نقــاط تحقــق الســيطرة المشــار إليهــا أعــاه.
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وفــي حــال انخفضــت حقــوق تصويــت البنــك عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا  ،فيكــون لــه القــدرة علــى
الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت لمنــح البنــك القــدرة علــى توجيــه أنشــطة المنشــأة التابعــة ذات الصلــة مــن جانــب واحــد ,ويأخــذ
البنــك فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للبنــك حقــوق تصويــت فــي المنشــأة المســتثمر بهــا تكفــي لمنحــه
القــدرة علــى الســيطرة مــن عدمهــا ,ومــن بيــن تلــك الحقائــق والظــروف:
•حجم حقوق تصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى .
•حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى.
•الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى  .وأية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك  ،أو ال يترتب عليه  ،مسؤولية حالية
لتوجيه األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة  ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.
يتــم توحيــد المنشــأة التابعــة عنــد ســيطرة البنــك علــى المنشــأة التابعــة وتتوقــف عندمــا يفقــد البنــك الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة,
وبالتحديــد ،ان نتائــج عمليــات المنشــآت التابعــة المســتحوذ عليهــا او التــي تــم اســتبعادها خــال العــام متضمنــة فــي قائمــة الربــح او الخســارة
الموحــدة مــن تاريــخ تحقــق الســيطرة وحتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة.
يتــم توزيــع األربــاح والخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل الــى المالكيــن فــي المنشــأة وحصــة غيــر المســيطرين ،يتــم توزيــع الدخــل
الشــامل للمنشــآت التابعــة الــى المالكيــن فــي المنشــأة وحصــة غيــر المســيطرين حتــى وان كان هــذا التوزيــع ســيؤدي الــى ظهــور عجــز فــي
رصيــد حصــة غيــر المســيطرين.
يتــم إجــراء تعديــات علــى القوائــم الماليــة للمنشــآت التابعــة ،عنــد الضــرورة ،لتتماشــى سياســاتها المحاســبية المســتخدمة مــع السياســات
المحاســبية المتبعــة فــي البنــك .ويتــم اســتبعاد جميــع األصــول والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات
واألرصــدة فيمــا بيــن البنــك والمنشــآت التابعــة عنــد التوحيــد.
يتــم تحديــد حصــص غيــر المســيطرين فــي المنشــآت التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكيــة البنــك فــي هــذه المنشــآت ,إن حصــص
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﻢ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒدايــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق حصــص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮيــن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة,
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ,األصــول ,يتــم اختيــار القيــاس علــى أســاس االســتحواذ ,يتــم قيــاس الحصــص األخــرى غيــر المســيطرة
ً
بعــد الحيــازة ،فــإن القيمــة الدفتريــة للحقــوق غيــر المســيطرة هــي قيمــة هــذه الحصــص عنــد اإلعتــراف المبدئــي باإلضافــة إلــى حصــة
الحصــص غيــر المســيطرة مــن التغيــرات الالحقــة فــي حقــوق الملكيــة ,يعــود إجمالــي الدخــل الشــامل إلــى حصــص غيــر المســيطرين حتــى لــو
أدى ذلــك إلــى وجــود عجــز فــي رصيــد حصــص غيــر المســيطرين.
يتــم المحاســبة عــن التغيــرات فــي حصــص البنــك فــي المنشــآت التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعامــات حقــوق ملكيــة,
يتــم تعديــل القيمــة الحاليــة لحصــص البنــك وحصــص غيــر المســيطرين لتعكــس التغيــرات فــي حصصهــا النســبية فــي المنشــآت التابعــة ,يتــم
إثبــات أي فــرق بيــن المبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه تعديــل حصــص غيــر المســيطرين والقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع أوالمســتلم مباشــرة
فــي حقــوق الملكيــة وينســب إلــى مالكــي البنــك.
عندمــا يفقــد البنــك الســيطرة علــى منشــأة تابعــة ،يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
بالفــرق بيــن ( )1إجمالــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة العادلــة ألي حصــص متبقيــة و( )2القيمــة الحاليــة الســابقة لألصــول
(بمــا فــي ذلــك الشــهرة)  ،مطروحــا منهــا مطلوبــات المنشــأة التابعــة وأي حصــص لغيــر المســيطرين ,يتــم احتســاب جميــع المبالــغ المعتــرف
ً
ســابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة التابعــة كمــا لــو أن البنــك قــام مباشــرة بالتخلــص مــن الموجــودات أو
بهــا
المطلوبــات المتعلقــة بالمنشــأة التابعــة ,تعتبــر القيمــة العادلــة لالســتثمار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة فــي
تاريــخ فقــدان الســيطرة كقيمــة عادلــة عنــد اإلعتــراف المبدئــي للمحاســبة الالحقــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()9
األدوات الماليــة عندمــا تنطبــق احــكام المعيــار  ،أو تكلفــة اإلعتــراف المبدئــي باإلســتثمار فــي شــركة حليفــة أو مشــروع مشــترك.

يمتلك البنك كما في  31كانون األول  2020الشركات التابعة التالية:
اسم الشركة

راس المال المدفوع

نسبة ملكية البنك

طبيعة عمل الشركة

مكان عملها

تاريخ التملك

٪
شركة تفوق

لالستثمارات المالية
بنك االردن  -سورية *
شركة األردن للتأجير
التمويلي

 3,5مليون دينار أردني
 3000مليون ليرة
سورية

 20مليون دينار أردني

100

وساطة مالية

عمان

 23آذار 2006

49

أعمال مصرفية

سورية

 17آيار 2008

100

تأجير تمويلي

عمان

 24تشرين األول 2011

إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة لألعوام  2020و 2019كما يلي:
 31كانـــــــــــــون األول 2020
اســـم الشركـــة

للعــــــــــــــــــام 2020

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

إجمالي اإليرادات

إجمالي المصاريف

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

شركة تفوق لالستثمارات المالية

5,828,061

181,040

311,221

233,138

بنك االردن  -سورية *

47,376,307

32,379,107

1,408,044

2,050,271

شركة األردن للتأجير التمويلي

29,359,260

4,467,660

1,877,867

464,067

 31كانـــــــــــــون األول 2019
اســــم الشركـة

للعــــــــــــــــــام 2019

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

إجمالي اإليرادات

إجمالي المصاريف

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

شركة تفوق لالستثمارات المالية

5,780,304

211,366

540,816

328,947

بنك االردن  -سورية *

53,849,233

42,377,741

3,690,478

3,269,415

28,262,123

4,784,310

2,016,553

59,949

شركة األردن للتأجير التمويلي

* نظراً ألن لدى البنك السيطرة على السياسات المالية والتشغيلية وإدارة البنك في سوريا ،تم توحيد حسابات بنك األردن – سورية في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

معلومات القطاعات
ـاً
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معـ فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد
تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــا للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل االدارة التنفيذيــة
وصنــاع القــرار فــي البنــك,
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة
بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
صافي ايرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات ومصروفــات الفوائــد لجميــع األدوات الماليــة باســتثناء تلــك المصنفــة كمحتفــظ بها للمتاجــرة أو تلــك المقاســة أو المحددة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة فــي «صافــي إيــرادات الفوائــد» كـــ «إيــرادات فوائــد» و «مصروفــات فوائــد « فــي قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة ,كمــا تُ ــدرج الفوائــد علــى األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الربــح أو الخســارة ضمــن حركــة القيمــة العادلــة خــال الســنة.
معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــأداة الماليــة خــال العمــر المتوقــع لــأداة
الماليــة أو ،عنــد اإلقتضــاء ،لفتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو المطلوبــات الماليــة ,كمــا تقــدر التدفقــات النقديــة
المســتقبلية بمراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة.
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التقرير السنوي

تُ حتســب إيــرادات الفوائــد  /مصروفــات الفوائــد مــن خــال العمــل بمبــدأ معــدل الفائــدة الفعــال علــى القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للموجــودات
الماليــة غيــر المتدنيــة إئتمانيــاً (أي علــى أســاس التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي قبــل التســوية ألي مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة) أو
إلــى التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة ,وبخصــوص الموجــودات الماليــة المتدنيــة إئتمانيــاً  ،تُ حتســب إيــرادات الفوائــد مــن خــال تطبيــق
معــدل الفائــدة الفعــال علــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة المتدنيــة إئتمانيــاً (أي إجمالــي القيمــة الدفتريــة مطروحــاً منــه مخصص
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة) ,أمــا بخصــوص الموجــودات الماليــة التــي نشــأت أو تــم األســتحواذ عليهــا وهــي متدنيــة إئتمانيــاً  ،فــإن معــدل
الفائــدة الفعــال يعكــس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة فــي تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع اســتالمها مــن األصــل المالــي.
تتضمــن إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للبنــك ً
أيضــا الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة
للمشــتقات المصنفــة كأدوات تحــوط فــي تحوطــات التدفقــات النقديــة لمخاطــر ســعر الفائــدة ,وبخصــوص تحوطــات القيمــة العادلــة لمخاطــر
أســعار الفائــدة حــول مصاريــف وإيــرادات الفوائــد ُ ،يــدرج أيضــاً الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة للمشــتقات المحــددة  ،وتــدرج كذلــك
تغيــرات القيمــة العادلــة للمخاطــر المحــددة للبنــد المتحــوط لــه فــي إيــرادات ومصروفــات الفوائــد ،كمــا وتتضمــن مصاريــف الفوائــد قيمــة
الفوائــد مقابــل إلتزامــات عقــود اإليجــار.
صافي إيرادات العموالت
ـزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــال ,كمــا تتضمــن
يتضمــن صافــي إيــرادات ومصروفــات العمــوالت رسـ ً
ـوما غيــر الرســوم التــي تشــكل جـ ً
العمــوالت المدرجــة فــي هــذا الجــزء مــن قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للبنــك العمــوالت المفروضــة علــى خدمــة القــرض ،وعمــوالت
عــدم االســتخدام المتعلقــة بالتزامــات القــروض عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى ترتيــب محــدد لإلقــراض وعمــوالت
التمويــل المشــترك للقــروض.
تُ حتســب مصاريــف عمــوالت فيمــا يتعلــق بالخدمــات عنــد اســتالم الخدمــات العقــود مــع العمــاء التــي ينتــج عنهــا اعتــراف بــأدوات ماليــة قــد
يكــون جــزء منهــا ذا صلــه بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9أو ( ،)15فــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالعمــوالت بالجــزء الــذي يخــص
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9والجــزء المتبقــي يتــم االعتــراف بــه حســب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (. )15
صافي إيرادات المتاجرة
يشــمل صافــي إيــرادات المتاجــرة جميــع المكاســب والخســائر مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لألصــول الماليــة والمطلوبــات الماليــة
المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ,لقــد اختــار البنــك عــرض حركــة القيمــة العادلــة الكاملــة ألصــول ومطلوبــات المتاجــرة فــي دخــل المتاجــرة ،بمــا فــي
ذلــك أي إيــرادات ومصروفــات وأربــاح أســهم ذات صلــة.
صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة الموحدة:
يشــمل صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة جميــع المكاســب والخســائر الناتجــة
عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة باســتثناء
الموجــودات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ,ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟبنــك عــرض اﻟﺤﺮكــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة فــي هــذا الســطر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
تُ عــرض حركــة القيمــة العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للتحــوط اإلقتصــادي حيثمــا ال تُ َط َبــق محاســبة التحــوط فــي «صافــي الدخــل مــن
أدوات ماليــة أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمة الربــح أو الخســارة « ,وﻣﻊ ذﻟك  ،وفيمــا يتعلــق بعالقــات اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  ،تُ عــرض اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ ﻧﻔس ﺳطــر البنــد ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة ﻛﺑﻧد متحــوط لــه  ,وبخصــوص
ـوط ،بمــا فــي ذلــك
التدفقــات النقديــة
ّ
المعينــة والفعالــة وعالقــات محاســبة التحــوط بشــأن صافــي اإلســتثمار ،تــدرج أربــاح وخســائر أداة التحـ ّ
تحوطيــة مدرجــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ،فــي نفــس البنــد كبنــد متحــوط لــه يؤثــر علــى قائمــة الربــح أو
فعاليــة ّ
أي عــدم ّ
الخســارة الموحــدة.
إيراد توزيعات االرباح
تتحقــق إيــرادات توزيعــات األربــاح عنــد إثبــات حــق اســتالم المدفوعــات ،وهــو التاريــخ الســابق ألربــاح األســهم المدرجــة ،وعـ ً
ـادة التاريــخ الــذي
يوافــق فيــه المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح األســهم غيــر المدرجــة.
يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،أي:
•بخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة  ،تدرج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن بند ارباح
(خسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .
•بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،تُ درج أرباح األسهم في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة ضمن بند توزيعات ارباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .
الم ّ
صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغير المحتفظ ألغراض المتاجرة  ،تُ درج إيرادات
•بخصوص أدوات حقوق الملكية غير ُ
توزيعات األرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
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األدوات الماليـة
االعتـراف المبدئـي والقياس:
ً
طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة
ُيعتــرف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للبنــك عندمــا يصبــح البنــك
لــأداة ويتــم االعتــراف بالقــروض والســلف للعمــاء حــال قيدهــا الــى حســاب العمــاء.
تُ قــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــاً بالقيمــة العـــادلة ،وتضــاف تكاليــف المعامــات التـــي تعــود مباشــرة إلــى االستحـــواذ أو
إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجــوات الماليــة أو المطلوبــات الماليـــة ،أو خصمهــا منهــا  ،حســب الضــرورة ،عند
االعتـــراف المبدئـــي  ،كمــا تُ ثبــت تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
•إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي ،فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي:
بناء على أسلوب تقييم يستخدم فقط مدخالت
•إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو ً
يمكن مالحظتها في السوق  ،فإنه ُيعترف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي (أي ربح أو خسارة اليوم األول) .
•في جميع الحاالت األخرى  ،تُ عدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول من خالل تضمينه
 /تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام) .
بعــد االعتــراف األولــي ،ســيتم اخــذ الربــح أو الخســارة المؤجلــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة علــى أســاس منطقــي ،فقــط إلــى الحــد
الــذي ينشــأ فيــه عــن تغييــر فــي عامــل (بمــا فــي ذلــك الوقــت) يأخــذه المشــاركون فــي الســوق بعيــن االعتبــار عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام
او عنــد الغــاء االعتــراف مــن تلــك األداة.
الموجودات المالية
اإلعتراف المبدئي
يتــم اإلعتــراف بكافــة الموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصــل مالــي بموجــب عقــد تتطلــب شــروطه تســليم
األصــل المالــي ضمــن اطــار زمنــي محــدد مــن قبــل الســوق المعنــي ،ويتــم قياســه مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة
باســتثناء تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة ,يتــم االعتــراف بتكاليــف المعاملــة المتعلقــة
مباشــرة بإســتحواذ الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
القياس الالحق
يتطلــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9الحقــاً بالتكلفــة
المطفــأة أو القيمــة العادلــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة
للموجــودات الماليــة,
وعلى وجه التحديد:
•ادوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي يكون لها تدفقات نقدية
تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم  ،ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة .
كال من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين  ،والتي
•أدوات التمويل المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى ً
يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم  ،ويتم قياسها الحقاً بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
•يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أساس القيمة العادلة  ،أو المحتفظ بها للبيع) واإلستثمارات في
حقوق الملكية الحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
•ومع ذلك ،يمكن للبنك أن يقوم باختيار /تحديد غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي باألصل المالي على أساس كل أصل على حدى كما يلي:
•يمكن للبنك القيام باالختيار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ
بها للتداول أو االستبدال المحتمل المعترف به من قبل المشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( ، )3في الدخل الشامل اآلخر.
•يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل لاللغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من قائمة الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق في المحاسبة
(المشار إليها بخيار القيمة العادلة) .
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك إلدارة األصل.
بالنســبة لألصــل الــذي يتــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن شــروطه التعاقديــة
ينبغــي أن تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.
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التقرير السنوي

لغايــات اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIفــإن األصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد
االعتــراف األولــي ,قــد يتغيــر هــذا المبلــغ األساســي علــى مــدى عمــر األصــل المالــي (علــى ســبيل المثــال؛ إذا كان هنــاك تســديد ألصــل الديــن),
تتكــون الفائــدة مــن البــدل للقيمــة الزمنيــة للنقــود ،ولمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــال فتــرة معينــة مــن الوقــت
وخيــارات ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى ،باإلضافــة إلــى هامــش الربــح ,يتــم إجــراء تقييــم لمدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ
األصلــي القائــم بالعملــة المقــوم بهــا األصــل المالــي.
إن التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تمثــل مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم والتــي تتوافق مــع ترتيــب التمويل
األساســي ,إن الشــروط التعاقديــة التــي تنطــوي علــى التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر المرتبطــة بترتيب
التمويــل األساســي ،مثــل التعــرض للتغيــرات فــي أســعار األســهم أو أســعار الســلع ،ال تــؤدي إلــى تدفقــات نقديــة تعاقديــة والتــي تكــون فقــط
مــن مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة ,كمــا يمكــن أن يكــون األصــل المالــي الممنــوح أو المســتحوذ عليــه عبــارة عــن ترتيــب التمويــل األساســي
ً
قرضــا فــي شــكله القانونــي.
بغــض النظــر عمــا إذا كان
تقييم نموذج االعمال
يعتبــر تقييــم نمــاذج األعمــال إلدارة الموجــودات الماليــة أمـ ًـرا أساسـ ًـيا لتصنيــف األصــل المالــي ,يحــدد البنــك نمــاذج األعمــال علــى مســتوى
معــا لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن ,وال يعتمــد نمــوذج األعمــال الخــاص بالبنــك علــى
يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات الماليــة ً
نوايــا اإلدارة فيمــا يتعلــق بــأداة فرديــة ،وبالتالــي يتــم تقييــم نمــوذج األعمــال عنــد مســتوى جماعــي وليــس علــى أســاس كل أداة علــى حــدى.
يتبنــى البنــك أكثــر مــن نمــوذج أعمــال واحــد إلدارة أدواتــه الماليــة التــي تعكــس كيفيــة إدارة البنــك لموجوداتــه الماليــة مــن أجــل توليــد
التدفقــات النقديــة .تحــدد نمــاذج أعمــال البنــك مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو بيــع
الموجــودات الماليــة أو كليهمــا.
•ياخذ البنك في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل ,ومع ذلك ،ال يتم إجراء هذا التقييم على أساس
السيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول ،مثل ما يسمى بسيناريوهات «الحالة األسوأ» أو «حالة اإلجهاد» ,كما يأخذ البنك
في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة مثل:
•السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على الحصول على اإليرادات التعاقدية،
والحفاظ على معدل ربح محدد ،ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق
التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
•كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيين بذلك؛ و
•المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج) ،وعلى وجه الخصوص الطريقة التي تدار بها
تلك المخاطر .
•كيفية تعويض مديري األعمال (على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو على التدفقات النقدية
التعاقدية المحصلة ) .
عنــد اإلعتــراف المبدئــي باألصــل المالــي ،يقــوم البنــك بتحديــد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا مؤخـ ًـرا هــي جــزء مــن نمــوذج
أعمــال قائــم أو فيمــا إذا كانــت تعكــس بدايــة نمــوذج أعمــال جديــد ,يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم نمــاذج أعمالــه فــي كل فتــرة تقريــر لتحديــد
فيمــا إذا كانــت نمــاذج األعمــال قــد تغيــرت منــذ الفتــرة الســابقة.
عندمــا يتــم إلغــاء اإلعتــراف بــأداة الديــن التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /
الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ,فــي
المقابــل  ،بالنســبة لالســتثمار فــي حقــوق الملكيــة الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن الربــح  /الخســارة
المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ال يتــم إعــادة تصنيفهــا الحقــاً إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة بــل يتــم
تحويلهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة الموحــدة .
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الختبار التدني.
الموجودات المالية -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط:
ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تعريــف «أصــل المبلــغ» علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل المالــي بتاريــخ االعتــراف األولــي ,يتــم تعريــف «الفائــدة»
علــى أنهــا االعتبــار للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بأصــل المبلــغ القائــم خــال فتــرة زمنيــة معينــة وتكاليــف
اإلقــراض األساســية األخــرى (مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،وكذلــك هامــش ربــح.
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فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة ،اخــذ البنــك فــي االعتبــار الشــروط
التعاقديــة لــأداة ,ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تنطــوي علــى مــدة تعاقديــة يمكــن أن تغيــر توقيــت أو مقــدار
التدفقــات النقديــة التعاقديــة وعليــه ال تســتوفي الشــرط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة فقــط ,عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك
بعيــن االعتبــار:
	-األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية.
	 -ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد.
	-الشروط التي تحدد مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة هي :
	-موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ؛ أو /و
	-موجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال غير تلك المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع ؛ أو
	-موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة .
يتــم قيــاس هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة ،مــع االعتــراف بأيــة أربــاح  /خســائر ناتجــة عــن إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة.
إعادة التصنيف
إذا تغيــر نمــوذج األعمــال الــذي يحتفــظ بموجبــه البنــك بموجــودات ماليــة ،يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت للتأثــر ,تســري
ـارا مــن اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر األولــى بعــد التغييــر فــي
متطلبــات التصنيــف والقيــاس المتعلقــة بالفئــة الجديــدة بأثــر مســتقبلي اعتبـ ً
نمــوذج األعمــال والــذي ينتــج عنــه إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة للبنــك ,يتــم النظــر فــي التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة
فــي اطــار السياســة المحاســبية المتعلقــة بتعديــل واســتبعاد الموجــودات الماليــة المبينــة ادنــاة.
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﮐل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر ,وعلى وجه التحديد:
جزءا من عالقة تحوطية محددة  ،فإنه يعترف بفروقات العملة
	-فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست ً
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .
جزءا من عالقة تحوطية محددة ،فإنه
	-فيما يتعلق بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي هي ليست ً
ُيعترف بفروقات الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في قائمة ا الربح أو الخسارة الموحدة ,كما ُيعترف بفروقات الصرف األخرى في
الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات .
جزءا من عالقة محاسبية
ليست
هي
والتي
الخسارة
أو
الربح
قائمة
خالل
من
العادلة
	-فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة
ً
تحوطية محددة  ،فإنه ُيعترف بفروقات الصرف من ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
	-فيما يتعلق بأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل ُ ،يعترف بفروقات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ الدخل الشامل اآلخر
ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
خيار القيمة العادلة
يمكــن تصنيــف أداة ماليــة ذات قيمــة عادلــة يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة (خيــار
القيمــة العادلــة) عنــد االعتــراف األولــي بهــا حتــى إذا لــم يتــم اقتنــاء األدوات الماليــة أو تكبدهــا بشــكل أساســي لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء
 ,ﯾﻣﮐن اﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﮐﺎن ﯾﻘﺿﻲ أو ﯾﻘﻟل ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﻣن عــدم تطابــق اﻟﻘﯾﺎس أو االعتــراف اﻟذي ﮐﺎن ﺳﯾﻧﺷﺄ
ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت  ،أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح والخســائر ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس مختلــف («ﻋدم التطابــق المحاســبي») ,
يمكــن اختيــار خيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة فــي الحــاالت التاليــة :
	-إن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي .
ً
وفقا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو االستثمار؛ أو
جزء من محفظة تُ دار على أساس القيمة العادلة ،
	-إن كانت المطلوبات المالية تمثل ً
ً
وثيقا بالعقد األساسي.
ارتباطا
	-إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق
ً
ال يمكــن إعــادة تصنيــف هــذه األدوات مــن فئــة القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة أثنــاء االحتفــاظ بهــا أو إصدارهــا ,يتــم قيــد
الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة مــع إدراج أي أربــاح أو خســائر غيــر محققــة
ناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي إيــرادات االســتثمار.
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التدني
يقــوم البنــك باإلعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الربــح أو الخســارة :
	-األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .
	-تسهيالت إئتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء) .
	-موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (اوراق ادوات الدين) .
	-موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر .
	-تعرضات خارج قائمة المركز المالي الموحدة خاضعة لمخاطر اإلئتمان (عقود الضمان المالي الصادرة) .
ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية.
باســتثناء الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة اإلئتمانيــة المنخفضــة (والتــي تــم أخذهــا باإلعتبــار بشــكل منفصــل أدنــاه) ،
يجــب قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خــال مخصــص خســارة بمبلــغ يعــادل :
شهرا  ،أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن تلك األحداث االفتراضية على
•الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ()12
ً
شهرا بعد تاريخ اإلبالغ ،ويشار إليها بالمرحلة األولى .
األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون ()12
ً
شهرا  ،أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع األحداث االفتراضية المحتملة
•الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ()12
ً
على مدى عمر األداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.
يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة لــأداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك األداة الماليــة
بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي ,وبخصــوص جميــع األدوات الماليــة األخــرى  ،تقــاس الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ يعــادل الخســارة
ـهرا.
اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
مرجحــا محتمـ ًـا للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتمــان ,يتــم قيــاس هــذه القيمــة علــى أنهــا القيمــة
تعتبــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقديـ ًـرا
ً
الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للبنــك بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها والتــي تنشــأ مــن
ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ،مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة الفعــال ألصــل.
بالنســبة للســقوف غيــر المســتغلة ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة
التعاقديــة المســتحقة للبنــك إذا قــام المقتــرض بســحب التمويــل والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك تلقيهــا إذا تــم اســتغالل التمويــل.

وفــي حــال تعــذر تحديــد حــدث منفــرد ،وبــدال مــن ذلــك  ،قــد يتســبب التأثيــر المشــترك لعــدة أحــداث فــي تحــول الموجــودات الماليــة إلــى
موجــودات ذات قيمــة إئتمانيــة متدنيــة  ,يقــوم البنــك بتقييــم فيما إذا ﮐﺎن قــد حصــل تدنــي إئتمانــي ألدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
المقاســه ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخــل الشــامل اآلخــر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﺗﻘرﯾر ,ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هنــاك تدنــي إئتمانــي فــي
أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ والعائــدة للشــركات ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﻧدات واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻟﯽ زﯾﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل.
يعتبــر القــرض قــد تدنــى إئتمانيــاً عنــد منــح المقتــرض امتيــازاً بســبب تدهــور وضعــه المالــي  ،مــا لــم يتوفــر دليــل علــى أنــه نتيجــة لمنــح
االمتيــاز  ،فــإن خطــر عــدم إســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد إنخفــض إنخفاضــأ كبيــراً  ،وال توجــد هنــاك مؤشــرات أخــرى للتدنــي ,
وبخصــوص الموجــودات الماليــة التــي يكــون هنــاك تفكيــر فــي إجــراء تنــازالت حولهــا ولكنهــا ال تمنــح  ،يعتبــر األصــل قــد تدنــى إئتمانيــاً عندمــا
يتوفــر دليــل واضــح علــى تدنــي االئتمــان بمــا فــي ذلــك الوفــاء بتعريــف التخلــف عــن الســداد ,يشــمل تعريــف التخلــف عــن الســداد مؤشــرات
يومــا أو أكثــر ,وعلــى الرغــم مــن ذلــك  ،فــإن الحــاالت التــي ال
إحتماليــة عــدم الســداد والتوقــف إذا كانــت المبالــغ مســتحقة الدفــع لمــدة (ً )90
يومــا مــن االســتحقاق يتــم دعمهــا بمعلومــات معقولــة .
يتــم فيهــا االعتــراف بانخفــاض القيمــة للموجــودات بعــد (ً )90
الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانياً
نظــرا ألن األصــل يكــون ذو قيمــة
يتــم التعامــل مــع الموجــودات الماليــة المشــتراة أو التــي نشــأت المتدنيــة إئتمانيــاً بطريقــة مختلفــة
ً
ائتمانيــة منخفضــة عنــد االعتــراف األولــي ,وبخصــوص هــذه الموجــودات ،يســتدرك البنــك جميــع التغيــرات فــي الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة
علــى مــدى الحيــاة منــذ االعتــراف األولــي كمخصــص خســارة  ،وتســتدرك أي تغييــرات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ,يــؤدي التغييــر
اإليجابــي لمثــل هــذه األصــول إلــى تحقيــق مكاســب تدنــي القيمــة.
تعريف التخلف في السداد
ُيعتبــر تعريــف التخلــف عــن الســداد أمــراً فــي غايــة األهميــة عنــد تحديــد الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة ,يســتخدم تعريــف التخلــف عــن الســداد
فــي قيــاس قيمــة الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة وفــي تحديــد مــا إذا كان مخصــص الخســارة يســتند إلــى الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة
لمــدة  12شــهراً أو لمــدى الحيــاة ،ألن التخلــف عــن الســداد هــو أحــد مكونــات احتماليــة التخلــف عــن الســداد ( )Probability of Default؛ التــي
تؤثــر علــى كل مــن قيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ادنــاه.
يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد:
يوما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو
•تخلف المقترض عن السداد ألكثر من ً 90
•من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل.

بالنســبة لعقــود الضمــان المالــي ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بيــن المدفوعــات المتوقعــة لتســديد حامــل أداة الديــن
المضمونــة مطروحــا منهــا أي مبالــغ يتوقــع البنــك اســتالمها مــن حامــل األداة أو العميــل أو أي طــرف آخــر.

ُيصمــم تعريــف التخلــف عــن الســداد بشــكل مناســب ليعكــس الخصائــص المختلفــة ألنــواع مختلفــة مــن األصــول ,وتعتبــر الســحوبات علــى
ـددا أو تــم إعالمــه بحــد أصغــر مــن المبلــغ الحالــي غيــر المســدد.
ـدا محـ ً
المكشــوف مســتحقة الدفــع بمجــرد إنتهــاك العميــل حـ ً

يقــوم البنــك بقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس المحفظــة للقــروض التــي تتقاســم خصائــص المخاطــر
االقتصاديــة المماثلــة ,يســتند قيــاس مخصــص الخســارة إلــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة لألصــل باســتخدام معــدل الفائــدة
الفعــال األصلــي لألصــل ،بغــض النظــر عمــا إذا تــم قياســها علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس المحفظــة.

عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع المقتــرض التزامــه االئتمانــي ،يأخــذ البنــك فــي الحســبان المؤشــرات النوعيــة والكميــة,
وتعتمــد المعلومــات المقيمــة علــى نــوع األصــل ،وعلــى ســبيل المثــال فــي اإلقــراض للشــركات ،فــإن المؤشــر النوعــي المســتخدم هــو خــرق
العهــود ،وهــو أمــر غيــر مناســب لإلقــراض بالتجزئــة ,إن المؤشــرات الكميــة ،مثــل التأخــر فــي الســداد وعــدم ســداد إلتــزام آخــر للطــرف المقابل،
ورداخليــا أو
هــي مدخــات رئيســية فــي هــذا التحليــل ,كمــا يســتخدم البنــك مصــادر معلومــات متنوعــة لتقييــم التخلــف عــن الســداد والتــي تُ َط
ً
يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة.

يتــم تكويــن مخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم (« )2018/13تطبيــق المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة ( »)9تاريــخ  6حزيــران  2018ووفقــاً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنــك أيهمــا أشــد  ،أن
الفروقــات الجوهريــة تتمثــل فيمــا يلــي:
•تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرضات االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها دون
خسائر ائتمانية.
•عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9مع
تعليمات البنك المركزي األردني رقم ( )2009/47تاريخ  10كانون األول  2009لكل مرحلة على حدا ويتم إعتماد النتائج األشد.
الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
يعتبــر األصــل المالــي « متدنــي إئتمانيــاً « عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل
المالــي ,يشــار إلــى الموجــودات الماليــة المتدنــي إئتمانيــاً كموجــودات المرحلــة الثالثــة ,تشــمل األدلــة علــى التدنــي اإلئتمانــي بيانــات يمكــن
مالحظتهــا حــول األحــداث التاليــة:
	-صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر.
	-إخالل في العقد  ،على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد .
تنازال ؛ أو
	-قيام البنك بنمح المقترض  ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ،
ً
	-إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
	-شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة .
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الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة وإلتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمــان المالــي التــي تخضــع لمتطلبــات انخفــاض
القيمــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي  ,إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر
ـدال مــن الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهراً .
االئتمــان ،ســيقوم البنــك بقيــاس مخصــص الخســارة علــى أســاس مــدى الحيــاة بـ ً
ال يقــوم البنــك باعتبــار الموجــودات الماليــة ذات المخاطــر االئتمانيــة «المنخفضــة» بتاريــخ التقريــر المالــي انــه لــم يحصــل لهــا زيــادة هامــة
فــي مخاطــر اإلئتمــان  ,نتيجـ ً
ـة لذلــك  ،يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة وإلتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمــان المالــي
التــي تخضــع إلنخفــاض القيمــة للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان .
ارتفاعــا كبيــرا منــذ االعتــراف األولــي ،يقــوم البنــك بمقارنــة مخاطــر
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت
ً
حــدوث التخلــف فــي الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر اســتناداً إلــى اإلســتحقاق المتبقــي لــأداة مــع وجــود خطــر حــدوث تخلــف
متوقعــا لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي عندمــا تــم االعتــراف بــاألداة الماليــة ألول مــرة  ,عنــد
عــن الســداد كان
ً
كل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون معقولــة وقابلــة للدعــم ،بمــا فــي ذلــك الخبــرة
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بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية .
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التقرير السنوي

تمثــل الســيناريوهات االقتصاديــة المتعــددة أســاس تحديــد احتماليــة التخلــف فــي الســداد عنــد االعتــراف األولــي وفــي تواريــخ التقاريــر
الالحقــة ,ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة احتماليــة مختلفــة للتخلــف عــن الســداد ,إن ترجيــح الســيناريوهات المختلفــة يشــكل
أســاس متوســط اإلحتمــال المرجــح للتخلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد ارتفعــت بشــكل كبيــرة.
بالنســبة إلــى تمويــل الشــركات ،تشــمل المعلومــات اإلستشــرافية اآلفــاق المســتقبلية للصناعــات التــي تعمــل فيها األطــراف المقابلــة للبنك،
والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخبــراء االقتصادييــن والمحلليــن المالييــن والهيئــات الحكوميــة ومراكــز الفكــر ذات الصلــة وغيرهــا
مــن المنظمــات المماثلــة  ،باإلضافــة إلــى األخــذ فــي اإلعتبــار المصــادر الداخليــة والخارجيــة المتنوعــة للمعلومــات االقتصاديــة الفعليــة
والمتوقعــة ,وبخصــوص تمويــل االفــراد ،تتضمــن معلومــات اإلقــراض اإلستشــرافية التوقعــات االقتصاديــة عينهــا مثــل اإلقــراض المؤسســي
وتوقعــات إضافيــة للمؤشــرات االقتصاديــة المحليــة  ،خاصــة للمناطــق التــي تركــز علــى صناعــات معينــة  ،باإلضافــة إلــى معلومــات داخليــة
عــن ســلوك العمــاء المتعلقــة بالســداد ,يخصــص البنــك لنظائــره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطــر اﺋﺗﻣﺎن داﺧﻟيــة ذات ﺻﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ ﺟودﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ,وتعــد
أساســيا علــى الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وهــي تســتند إلــى التغييــر فــي إحتماليــة التخلــف عــن
مؤشــرا
المعلومــات الكميــة
ً
ً
ـاء علــى التغيــر فــي إحتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة مــن خــال مقارنــة:
الســداد بنـ ً
•إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و
•إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها على أساس الحقائق والظروف عند االعتراف
األولي للتعرض.
تُ عتبــر إحتماليــات التخلــف عــن الســداد إستشــرافية ،ويســتخدم البنــك المنهجيــات والبيانــات ذاتهــا المســتخدمة فــي قيــاس مخصصــات
الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــه.
إن العوامــل النوعيــة التــي تشــير إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان تنعكــس فــي نمــاذج إحتماليــة التخلــف عــن الســداد فــي الوقــت
المناســب ,ومــع ذلــك ،ال يــزال البنــك ينظــر بشــكل منفصــل فــي بعــض العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت زيــادة
كبيــرة ,وفيمــا يتعلــق باإلقــراض للشــركات ،فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى األصــول التــي تشــملها «قائمــة المراقبــة» حيــث يــدرج التعــرض
فــي قائمــة المراقبــة عندمــا يكــون هنــاك مخــاوف حــول تدهــور الجــدارة االئتمانيــة للطــرف المقابــل ,وبشــأن إﻗﺮاض االفــراد ،يــاﺧﺬ البنــك
ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻮﻗﻌﺎت ﺤﺼﻮل فتــرات عــدم ســداد وتحمــل عــدم حصولــه ،وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة .
وحيــث أن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي هــي مقيــاس نســبي ،فــإن تغييـ ًـرا معينــاً  ،بالقيمــة المطلقــة ،فــي
إحتماليــة عــدم الســداد ســيكون أكثــر أهميــة بالنســبة ألداة ماليــة ذات إحتماليــة عــدم ســداد أولــي أقــل مقارنـ ً
ـة بــأداة ماليــة ذات إحتماليــة
عــدم ســداد أعلــى .
يومــا ،يعتبــر البنــك أن زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت ،ويكــون األصــل
وكصمــام أمــان عنــد تجــاوز إســتحقاق أصــل ألكثــر مــن (ً )30
فــي المرحلــة الثانيــة مــن نمــوذج انخفــاض القيمــة ،بمعنــى أن مخصــص الخســارة يقــاس كرصيــد خســارة إئتمانيــة متوقعــة مــدى الحيــاة.
تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يتــم التعديــل علــى األصــل المالــي عندمــا يتــم إعــادة التفــاوض علــى الشــروط التعاقديــة التــي تنظــم التدفقــات النقديــة ألصــل مالــي أو
يتــم تعديلهــا بطريقــة أخــرى بيــن االعتــراف األولــي واســتحقاق األصــل المالــي ,يؤثــر التعديــل علــى مبلــغ و /أو توقيــت التدفقــات النقديــة
ـا حتــى إذا
التعاقديــة إمــا فــوراً أو فــي تاريــخ مســتقبلي ,باإلضافــة إلــى ذلــك ،سيشــكل إدخــال أو تعديــل العهــود القائمــة لقــرض قائــم تعديـ ً
ـاء علــى
ـ
بن
لــم تؤثــر هــذه التعهــدات الجديــدة أو المعدلــة علــى التدفقــات النقديــة علــى الفــور ولكنهــا قــد تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة
ً
مــا إذا كان التعهــد مســتوفياً أم ال (علــى ســبيل المثــال تغييــر فــي الزيــادة فــي معــدل الفائــدة الــذي ينشــأ عندمــا يتــم فســخ التعهــدات) .
يقــوم البنــك ﺑﺈﻋﺎدة التفــاوض علــى القــروض مــع العمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لزيــادة التحصيــل وتقليــل مخاطــر التعثــر فــي
الســداد ,يتــم تيســير شــروط ســداد القــرض فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا المقتــرض قــد بــذل كل الجهــود المعقولــة للدفــع بموجــب الشــروط
التعاقديــة األصليــة ،وأن يكــون خطــر هــام مــن التعثــر فــي الســداد أو التقصيــر قــد حــدث بالفعــل ومــن المتوقــع أن يتمكــن المقتــرض مــن
الوفــاء بالشــروط المعدلــة ,تشــمل الشــروط المعدلــة فــي معظــم الحــاالت تمديــد فتــرة اســتحقاق القــرض ،التغييــرات فــي توقيــت التدفقــات
النقديــة للقــرض (تســديد األصــل والفائــدة) ،تخفيــض مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتحقة (األصــل واإلعفــاء مــن الفائــدة) وتعديــات التعهدات,
ينتهــج البنــك سياســة انتظــار وتطبــق علــى إقــراض الشــركات واألفــراد.
ً
وفقــا لسياســة البنــك ،فــإن
عندمــا يتــم تعديــل أصــل مالــي ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان هــذا التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء اإلعتــراف ,
التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف عندمــا يــؤدي إلــى اختــاف كبيــر فــي الشــروط .
•اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ،ﻣﺜﻞ عدم بقاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ على أنها فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي القائم ( ، )SPPIأو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغيير في اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ  ،أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  ،أو اإلستحقاق  ،أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ,
وإذا كانت هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهري  ،إذن .
•إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية
وفقا للشروط المعدلة  ،وخصم كال المبلغين على أساس الفائدة الفعلية األصلية.
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فــي حالــة إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي ،يتــم إعــادة قيــاس مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ إلغــاء اإلعتــراف لتحديــد صافــي
القيمــة المدرجــة لألصــل فــي ذلــك التاريــخ  ,إن الفــرق بيــن هــذه القيمــة المدرجــة المعدلــة والقيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة الجديــدة
مــع الشــروط الجديــدة ســوف يــؤدي إلــى ربــح أو خســارة عنــد إلغــاء اإلعتــراف  ,ســيكون لألصــل المالــي الجديــد مخصــص خســارة يتــم قياســه
ـهرا باســتثناء الحــاالت النــادرة التــي يعتبــر فيهــا القــرض الجديــد قــد نشــأ متدنــي ائتمانيــا,
ـاء علــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
بنـ ً
ينطبــق هــذا فقــط فــي الحالــة التــي يتــم فيهــا االعتــراف بالقيمــة العادلــة للقــرض الجديــد بخصــم كبيــر لمبلــغ القيمــة االســمية المعــدل
حيــث ال يــزال هنــاك خطــر كبيــر للتعثــر عــن الســداد ولــم يتــم تخفيضــه نتيجــة التعديــل ,يراقــب البنــك مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة
المعدلــة مــن خــال تقييــم المعلومــات النوعيــة والكميــة ،مثــل مــا إذا كان المقتــرض فــي حالــة تعثــر ســابقة بموجــب الشــروط الجديــدة .
عنــد تعديــل الشــروط التعاقديــة ألصــل مالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى الغــاء اإلعتــراف  ،يحــدد البنــك مــا إذا كانــت مخاطــر ائتمــان الموجــودات
الماليــة قــد زادت زيــادة كبيــرة منــذ االعتــراف األولــي مــن خــال مقارنــة:
•إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية مقدرة على أساس البيانات عند االعتراف األولي والشروط التعاقدية األصلية ؛ مع
•إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.
وبخصــوص الموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة التحمــل للبنــك ،عندمــا ال ينتــج عــن التعديــل إلغــاء اإلعتــراف  ،فــإن تقديــر إحتماليــة عدم
الســداد يعكــس مــدى قــدرة البنــك علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة المعدلــة مــع مراعــاة خبــرات البنــك الســابقة مــن إجــراءات التحمــل المماثلــة
 ،وكذلــك مختلــف المؤشــرات الســلوكية  ،بمــا فــي ذلــك أداء الدفــع للمقتــرض فــي ظــل الشــروط التعاقديــة المعدلــة ,إذا بقيــت مخاطــر اإلئتمــان
متوقعــا عنــد اإلعتــراف األولــي ،فــإن مخصــص الخســارة يقــاس بمبلــغ يســاوي الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــه مــدى الحيــاة,
أعلــى بكثيــر ممــا كان
ً
وعمومــا ،يقــاس مخصــص الخســارة للقــروض التــي يتــم تحملهــا علــى أســاس الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهراً عندمــا يتوفــر دليــل
ً
علــى تحســن ســلوك المقتــرض فــي الســداد بعــد التعديــل ممــا يــؤدي إلــى عكــس الزيــادة الكبيــرة الســابقة فــي مخاطــر االئتمــان.
عندمــا ال يســفر التعديــل عــن إلغــاء االعتــراف ،يقــوم البنــك باحتســاب ربــح  /خســارة التعديــل لمقارنــة إجمالــي القيمــة الدفتريــة قبــل التعديــل
المعــدل حيــث
وبعــده (باســتثناء مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة)  ,ويقــوم البنــك بعــد ذلــك بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألصــل ُ
تُ ــدرج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناشــئة مــن األصــل المالــي المعــدل فــي حســاب العجــز النقــدي المتوقــع مــن األصــل األصلــي.
يقــوم البنــك بإلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي عنــد إنتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ،أو عندمــا تقــوم
بتحويــل األصــل المالــي وكافــة المخاطــر وعوائــد ملكيــة الموجــودات إلــى طــرف آخــر ,أمــا فــي حالــة عــدم قيــام البنــك بالتحويــل أو اإلحتفــاظ بمخاطــر
ومنافــع الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمراره بالســيطرة علــى األصــل المحــول ،يقــوم البنــك باإلعتــراف بحصتــه المتبقيــة فــي األصــل المحــول
والمطلوبــات المتعلقــة بــه فــي حــدود المبالــغ المتوقــع دفعهــا ,أمــا فــي حالــة إحتفــاظ البنــك بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المالــي
المحــول بشــكل جوهــري ،فــإن البنــك يســتمر باإلعتــراف باألصــل المالــي وبأيــة إقتراضــات مرهونــة للعوائــد المســتلمة.
كل مــن المبلــغ المســتلم والمســتحق
عنــد إلغــاء اإلعتــراف بأصــل مالــي بالكامــل ،يتــم اإلعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة المدرجــة لألصــل ومجمــوع ٍ
والمكاســب أو الخســائر المتراكمــة والتــي تــم اإلعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة الموحــدة  ،مــع اســتثناء االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة المحــدد الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،حيــث
ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة الحقــاً .
الشطب
ﯾﺗم ﺷطــب الموجــودات الماليــة ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون هنــاك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد  ،ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ البنــك,
يقــوم البنــك بتصنيــف األمــوال أو المبالــغ المســتحقة لشــطبها بعــد اســتنفاد جميــع طــرق الدفــع الممكنــة  ,ولكــن فــي حــال تــم شــطب
التمويــل أو الذمــم المدينــة  ،يســتمر البنــك فــي نشــاط اإلنفــاذ لمحاولــة اســترداد الذمــة المدينــة المســتحقة  ،والتــي يتــم إثباتهــا فــي قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد اســتردادها.
عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
•للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛
•ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :ال يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة المركز المالي الموحدة حيث
أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة ,ومع ذلك  ،يتم تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم
االستثمارات
•التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص ؛ و
•عندما تشتمل األداة المالية على مكون مسحوب وغير مسحوب  ،وال يمكن للبنك تحديد الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مكون التزام
القرض بشكل منفصل عن تلك على المكون المسحوب  :فإن البنك يقدم مخصص خسارة مجمع لكال المكونينُ ,يعرض المبلغ المجمع كخصم
من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون المسحوب ,تُ عرض أي زيادة في مخصص الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للمكون المسحوب كمخصص.
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التقرير السنوي

المطلوبات المالية وحقوق الملكية
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضمون الترتيب التعاقدي,

يمكــن تحديــد اإللتــزام المالــي بخــاف االلتــزام المالــي المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة أو اإلعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن أن يدفعــه مشــتري
كجــزء مــن دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد االعتــراف األولــي إذا :

إن المطلوبــات الماليــة هــي التــزام تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر أو لتبــادل أصــول ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع كيــان آخــر وفــق
شــروط قــد تكــون غيــر مواتيــة للبنــك أو عقــد ســيتم تســويته أو ربمــا يتــم تســويته بــأدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك وهــو عقــد مــن
غيــر المشــتقات حيــث يكــون البنــك ملــزم أو قــد يكــون ملــزم بتســليم عــدد متغيــر مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه  ،أو عقــد المشــتقات
علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة التــي ســيتم أو يمكــن تســويتها بخــاف تبــادل مبلــغ محــدد مــن النقــد (أو أصــل مالــي آخــر) لعــدد محــدد مــن
أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك.

كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو
ـزءا مــن مجموعــة موجــودات الماليــة أو مطلوبــات ماليــة أو كليهمــا  ،والتــي تــدار ويقييــم أدائهــا علــى أســاس
كان اإللتــزام المالــي ُيشــكل جـ ً
ً
وفقــا إلســتراتيجية إدارة المخاطــر أو االســتثمار الموثقــة للبنــك  ،وكانــت المعلومــات المتعلقــة بتشــكيل المجموعــة
القيمــة العادلــة ،
مقدمــة داخليــا علــى هــذا األســاس ؛ أو
ـزءا مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات  ،ويســمح المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
إذا كان اإللتــزام المالــي يشــكل جـ ً
( )9بعقــد هجيــن بالكامــل (المركــب) ليتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

القروض والسلف
	-تتضمن «القروض والسلف» المدرجة في بيان المركز المالي الموحدة ما يلي:
ً
مضافا إليها تكاليف المعاملة المباشرة اإلضافية،
مبدئيا بالقيمة العادلة
	-القروض والسلف المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ والتي يتم قياسها
ً
والحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة؛
	-القروض والسلف التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المحددة على انها على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة؛ يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات المعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة؛ و
	-ذمم اإليجار
	-يتم تعليق الفوائد والعموالت على التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقاً لتعليمات البنك المركزي األردني ووفقاً
لتعليمات السلطات الرقابية في سوريا وسلطة النقد الفلسطينية أيهما أشد .
	-يتم تحويل التسهيالت اإلئتمانية والفوائد المعلقة الخاصة بها والمغطاة بمخصصات بالكامل خارج قائمة المركز المالي الموحدة ،وذلك
وفقاً لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.
	-يتم قيد الفوائد المعلقة للحسابات المقام عليها قضايا خارج قائمة المركز المالي الموحدة ،وذلك وفقاً لقرارات مجلس اإلدارة بذلك الخصوص.
عندمــا تقــوم المجموعــة بشــراء أصــل مالــي وإبــرام اتفاقيــة فــي وقــت واحــد إلعــادة بيــع األصــل (أو أصــل مشــابه إلــى حــد كبيــر) بســعر ثابــت
فــي تاريــخ الحــق (إعــادة الشــراء أو اقتــراض األســهم)  ،يتــم احتســاب المقابــل المدفــوع كقــرض أو ســلفة ،وال يتــم االعتــراف باألصــل فــي
القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.
أدوات حقوق الملكية
راس المال
أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت فائــدة متبقيــة فــي موجــودات المنشــأة بعــد خصــم جميــع مطلوباتهــاُ ,يعتــرف بــأدوات حقــوق
الملكيــة الصــادرة عــن البنــك وفقــاً للعوائــد المســتلمة ،بعــد خصــم تكاليــف اإلصــدار المباشــرة.
اسهم الخزينة
ُيعتــرف بإعــادة شــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك وتخصــم مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين ,ال يتــم إثبــات أي مكســب  /خســارة
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك.
أدوات مركبة
تصنــف األجــزاء المكونــة لــأدوات المركبــة (مثــل األوراق القابلــة للتحويــل) الصــادرة مــن البنــك بشــكل منفصــل كمطلوبــات ماليــة وحقــوق
ً
وفقــا لمضمــون الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات االلتزامــات الماليــة وأدوات حقــوق الملكيــة ,إن خيــار التحويــل الــذي ســيتم تســويته
ملكيــة
مــن خــال تبديــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر بعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة هــو أداة حقــوق ملكيــة.
فــي تاريــخ اإلصــدار ،تُ قــدر القيمــة العادلــة لمكــون المطلوبــات باســتخدام معــدل الفائــدة الســائد فــي ســوق األدوات المماثلــة غيــر القابلــة
أوال وتســجل باقــي المطلوبــات الماليــة علــى أســاس التكلفــة
للتحويــل ,وفــي حالــة وجــود مشــتقات غيــر مضمنــة ذات صلــة  ،يتــم فصلهــا ً
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة حتــى إطفائهــا عنــد التحويــل أو فــي تاريــخ اســتحقاق األداة.
المطلوبات المالية
تُ صنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة أو المطلوبات المالية األخرى.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
ﺗُ ﺻﻧف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮐون اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( )1ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ( )2ﺗﺻﻧف
ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة  ,يصنــف االلتــزام المالــي كمحتفــظ بــه للمتاجــرة إذا كان:
	-تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب ؛ أو
جزءا من محفظة األدوات المالية المحددة التي يديرها البنك ولديه نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى
	-عند اإلعتراف األولي  ،يعد هذا ً
القصير؛ أو
	-هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.
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تــدرج المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة  ،ويعتــرف بــأي اربــاح او خســائر تنشــأ مــن
ـزءا مــن عالقــة تحــوط محــددة ,يشــتمل صافــي األربــاح
إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال تكــون فيــه جـ ً
 /الخســائر المعتــرف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة علــى أي فوائــد مدفوعــة علــى المطلوبــات الماليــة ويجــري تضمينهــا فــي
بنــد «صافــي الربــح او الخســارة الموحــدة مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة.
ومــع ذلــك ،فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة ُ ،يــدرج مبلــغ التغييــر
فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة والــذي نتــج عــن التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة لتلــك االلتزامــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  ،مــا
لــم يــؤدي االعتــراف بآثــار التغييــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر الــى خلــق أو زيــادة عــدم التوافــق محاســبياً فــي
قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدةُ ,يعتــرف بالمبلــغ المتبقــي مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لإللتــزام في قائمــة الربــح أو الخســارة الموحدة
 ،واليعــاد تصنيــف التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المنســوبة إلــى مخاطــر ائتمــان المطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
ـدال مــن ذلــك  ،تحــول إلــى أربــاح محتجــزة عنــد إلغــاء االعتــراف بااللتــزام المالــي.
الحقــاً لقائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ,وبـ ً
وبخصــوص إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة  ،ﺘدرج كافــة
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
عنــد تحديــد مــا إذا كان االعتــراف بالتغيــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ســيخلق أو يزيــد مــن عــدم التطابــق
المحاســبي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة  ،فــإن البنــك يقييــم مــا إذا كان يتوقــع تعويــض آثــار التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان
الخاصــة بالمطلوبــات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة بتغييــر فــي القيمــة العادلــة ألداة ماليــة أخــرى تــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
مطلوبات مالية أخرى
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة  ،بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة ,وبعــد
ـروض،
ـ
والق
ـع
ـ
الودائ
ـك
ـ
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ـي
ـ
ف
ـا
ـ
بم
ـرى،
ـ
األخ
ـة
ـ
المالي
ـات
يتــم قيــاس المطلوبـ
ً
ذلــك تُ قــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى مــدار الفتــرة
ذات الصلــة ,إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يخصــم بالضبــط المدفوعــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــال العمــر المتوقــع
لاللتــزام المالــي ،أو  ،عنــد االقتضــاء  ،فتــرة أقصــر  ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف األولــي.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يلغــي البنــك اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فقــط عنــد الوفــاء أو إلغــاء أو انتهــاء التزامــات البنــك ,كمــا ُيعتــرف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ألغــي اإلعتــراف بهــا والمبلــغ اﻟﻣدﻓوع واﻟمســتحق ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
عندمــا يبــادل البنــك أداة ديــن واحــدة مــع المقــرض الحالــي بــأداة أخــرى بشــروط مختلفــة إختالفــاً كبيــراً  ،فــإن هــذا التبــادل ُيحتســب كإطفــاء
ويعتــرف بمطلوبــات ماليــة جديــدة ,وبالمثــل  ،يعالــج البنــك التعديــل الجوهــري لشــروط اإللتــزام القائــم أو جــزءاً
للمطلوبــات الماليــة األصليــة ُ
منــه كإطفــاء للمطلوبــات الماليــة األصليــة واعتــراف باإللتــزام الجديــد ,ويفتــرض أن تختلــف الشــروط اختالفــاً جوهريــاً إذا كانــت القيمــة الحاليــة
المخفضــة للتدفقــات النقديــة فــي إطــار الشــروط الجديــدة  ،بمــا فــي ذلــك أي رســوم مدفوعــة بالصافــي بعــد طــرح أي رســوم مســتلمة
ومخصومــة باســتخدام المعــدل الفعــال األصلــي بفــارق ( )10فــي المائــة علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخفضــة للتدفقــات النقديــة
المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة األصليــة.
األدوات المالية المشتقة
يدخــل البنــك فــي مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الماليــة المشــتقة والتــي ُيحتفــظ ببعضهــا للتــداول بينمــا ُيحتفــظ بأخــرى إلدارة التعــرض
لمخاطــر أســعار الفائــدة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ,تتضمــن المشــتقات الماليــة العقــود اآلجلــة للعمــات
األجنبيــة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة عبــر العمــات  ،ومقايضــات العجــز االئتمانــي.
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ً
الحقــا إلــى قيمتهــا العادلــة فــي
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات ويعــاد قياســها
يتــم إثبــات المشــتقات الماليــة
ً
تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــد ,يتــم إثبــات األربــاح  /الخســائر الناتجــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة علــى الفــور مــا لــم تحــدد
المشــتقة وتكــون فعالــة كأداة تحــوط ،وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة علــى طبيعــة
عالقــة التحــوط ,يحــدد البنــك بعــض المشــتقات إمــا كتحوطــات القيمــة العادلــة لألصــول أو للمطلوبــات المعتــرف بهــا أو إللتزامــات الشــركة
(تحوطــات القيمــة العادلــة) أو تحوطــات معامــات التنبــؤ المحتملــة أو تحوطــات مخاطــر العمــات األجنبيــة لاللتزامــات الثابتــة (تحوطــات
التدفقــات النقديــة) أو تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة (تحوطــات االســتثمار الصافــي) .

محاسبة التحوط
ُيحــدد البنــك بعــض المشــتقات كأدوات تحــوط فيمــا يتعلــق بمخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر ســعر الفائــدة فــي تحوطــات القيمــة العادلــة
أو تحوطــات التدفقــات النقديــة أو تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة حســب االقتضــاء ,كمــا يتــم المحاســبة عــن تحوطــات
مخاطــر الصــرف األجنبــي علــى التزامــات البنــك كتحوطــات للتدفــق النقــدي ,ال يطبــق البنــك محاســبة التحــوط للقيمــة العادلــة علــى تحوطــات
محفظــة مخاطــر ســعر الفائــدة ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لــذﻟك  ،ﻻ يســتخدم البنــك اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻣواﺻﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط بإســتخدام ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم ( ، )39أي أن البنــك يــطﺑق ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدولــي رقــم (. )9

ُيعتــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي فــي حيــن ُيعتــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الســالبة كمطلوبــات
ـهرا
ماليــة ,تُ عــرض المشــتقات كأصــول غيــر متداولــة أو مطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت فتــرة االســتحقاق المتبقيــة لــأداة أكثــر مــن ( )12شـ ً
ـهرا ,كمــا تُ عــرض المشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة أو مطلوبــات متداولــة.
وال يتوقــع تحقيقهــا أو تســويتها خــال ( )12شـ ً
المشتقات المتضمنة
يتــم التعامــل مــع المشــتقات المتضمنــة فــي المطلوبــات الماليــة أو غيرهــا مــن عقــود مضيــف األصــول غيــر الماليــة كمشــتقات منفصلــة
عندمــا ال تكــون مخاطرهــا وخصائصهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بمخاطــر العقــود المضيفــة وال تقــاس العقــود المضيفــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الربــح أو الخســارة.

عنــد بدايــة عالقــة التحــوط ،يوثــق البنــك العالقــة بيــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه ،باإلضافــة إلــى أهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجيتها
للقيــام بمعامــات تحــوط متنوعــة ,عــاوة علــى ذلــك ،عنــد بدايــة التحــوط وعلــى أســاس مســتمر ،يوثــق البنــك مــا إذا كانــت أداة التحــوط فعالــة
فــي تقــاص التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه التــي يمكــن أن تعــزى للخطــر المتحــوط لــه  ،والتــي تلبــي
عندهــا جميــع عالقــات التحــوط متطلبــات فعاليــة التحــوط التاليــة:
•توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط ؛ و
•ﻻ ﯾﮭﯾﻣن أﺛر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻟﯽ ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ و
•نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والتي يقوم البنك بالتحوط له فعلياً وكمية أداة التحوط التي
يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له.

تُ عــرض المشــتقات الضمنيــة كأصــل غيــر متــداول أو مطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت فتــرة االســتحقاق المتبقيــة لــأداة الهجينــة التــي
ـهرا ,تُ عــرض المشــتقات األخــرى المتضمنــة
ـهرا وال يتوقــع تحقيقهــا أو تســويتها خــال  12شـ ً
يرتبــط بهــا المشــتق الضمنــي أكثــر مــن  12شـ ً
موجــودات أخــرى أو مطلوبــات أخــرى.

يقــوم البنــك بإعــادة تــوازن عالقــة التحــوط مــن أجــل االمتثــال لمتطلبــات نســبة التحــوط عنــد الضــرورة ,فــي مثــل هــذه الحــاالت  ،قــد يتــم
تطبيــق اإليقــاف علــى جــزء فقــط مــن عالقــة التحــوط  ,علــى ســبيل المثــال  ،قــد تُ عــدل نســبة التحــوط بطريقــة تجعــل جــزء مــن بنــد التحــوط
ـزءا مــن عالقــة التحــوط.
ـزءا مــن عالقــة التحــوط  ،وبالتالــي ال يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إال لحجــم بنــد التحــوط الــذي لــم يعــد جـ ً
ال يعــد جـ ً

عقود الضمان المالي
عقــد الضمــان المالــي هــو عقــد يتطلــب مــن المصــدر أن يســدد دفعــات محــددة لتعويــض حاملــه عــن الخســارة التــي تكبدهــا بســبب إخفــاق
المديــن المحــدد فــي ســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها وفقــا لشــروط أداة الديــن.

إذا ﺗوﻗﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻟﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﻟﮐن مــا زال ھــدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطــر لعالقــة التحــوط هــذه
هــو ذات الشــيء  ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌدل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط لعالقــة اﻟﺗﺣوط (ﻣﺛل إﻋﺎدة ﺗوازن اﻟﺗﺣوط) ﺑﺣﯾث ﺗﺟﺗﻣﻊ معاييــر التأهيــل مــرة أخــرى.

مبدئيــا بالقيمــة العادلــة لهــا ،وفــي حالــة عــدم تحديدهــا بالقيمــة العادلــة
تقــاس عقــود الضمانــات الماليــة الصــادرة مــن كيــان يعــود للبنــك
ً
مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة والتــي ال تنتــج عــن تحويــل أصــل مالــي  ،يتــم قياســها الحقــاً :
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد
ً
وفقا لسياسات تحصيل
مناسبا  ،مبلغ األرباح أو الخسائر المتراكم المعترف به
مبدئيا  ،مطروحاً منه  ،عندما يكون ذلك
•المبلغ المعترف به
ً
ً
اإليرادات للبنك ،أيهما أكبر.
تُ عــرض ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة ﮐمخصصــات ﻓﻲ قائمــة اﻟﻣرﮐز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة
ويعــرض إعــادة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .
التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
تقــاس االلتزامــات بتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق مبدئيــاً بقيمتهــا العادلــة ،وإذا لــم تحــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الربــح أو الخســارة  ،فإنهــا تُ قــاس الحقــاً :
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9؛ و
•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد
ً
وفقا لسياسات تحصيل
مناسبا  ،مبلغ األرباح أو الخسائر المتراكم المعترف به
مبدئيا  ،مطروحاً منه  ،عندما يكون ذلك
•المبلغ المعترف به
ً
ً
اإليرادات للبنك  ،أيهما أعلى.

فــي بعــض عالقــات التحــوط  ،يحــدد البنــك القيمــة الحقيقيــة للخيــارات فقــط ,وفــي هــذه الحالــة  ،يؤجــل تغييــر القيمــة العادلــة لمكــون
القيمــة الزمنيــة لعقــد الخيــار فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  ،علــى مــدى فتــرة التحــوط  ،إلــى الحــد الــذي يتعلــق بــه بالبنــد المتحــوط لــه ويعــاد
تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عندمــا ال يــؤدي البنــد المتحــوط لــه إلــى اإلعتــراف بالبنــود غيــر الماليــة,
ال تتضمــن سياســة البنــك إلدارة المخاطــر تحوطــات البنــود التــي تــؤدي إلــى االعتــراف بالبنــود غيــر الماليــة  ،وذلــك ألن مخاطــر البنــك تتعلــق
بالمــواد الماليــة فقــط .
إن البنــود المتحــوط لهــا والتــي يحددهــا البنــك هــي بنــود تحــوط ذات صلــة بالفتــرة الزمنيــة ،ممــا يعنــي أنــه تُ طفــأ القيمــة الزمنيــة األصليــة
للخيــار المتعلــق بالبنــد المتحــوط لــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة علــى أســاس رشــيد (علــى ســبيل المثــال ،
وفقــاً لطريقــة القســط الثابــت) علــى مــدى فتــرة عالقــة التحــوط .
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط  ،يســتبعد البنــك ﻣن التحديــد اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺟل ﻟﻟﻌﻘود اﻵﺟﻟﺔ أو الفــرق علــى أســاس اﻟﻌﻣﻼت ﻷدوات اﻟﺗﺣوط عبــر العمــات
 ,فــي هــذه الحالــة  ،تُ طبــق معاملــة مماثلــة للحالــة المطبقــة علــى القيمــة الزمنيــة للخيــارات ,وتعتبــر معالجــة العنصــر اآلجــل للعقــد اآلجــل
والعنصــر علــى أســاس العملــة أمــراً اختياريــاً ويطبــق الخيــار علــى أســاس كل تحــوط علــى حــدى  ،بخــاف معالجــة القيمــة الزمنيــة للخيــارات
التــي تعتبــر إلزاميــة ,وبخصــوص عالقــات التحــوط والمشــتقات اآلجلــة أو العمــات األجنبيــة مثــل مقايضــات أســعار الفائــدة عبــر العمــات،
عندمــا ُيســتبعد العنصــر اآلجــل أو الفــرق علــى أســاس العملــة مــن التصنيــف  ،فــإن البنــك يعتــرف عمومــاً بالعنصــر المســتبعد فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر.
تحدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغراض التحوط والحركات في احتياطي التحوط في حقوق الملكية.

تُ عــرض االلتزامــات بتوفيــر قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق غيــر المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة
كمخصصــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ويعــرض إعــادة القيــاس فــي اإليــرادات األخــرى.

التحوطات بالقيمة العادلة
ُيعتــرف بتغيــر القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط المؤهلــة فــي قائمــة الربــح او الخســارة الموحــدة فيمــا عــدا عندمــا تحــوط أداة التحــوط أداة
حقــوق الملكيــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،وفــي هــذه الحالــةُ ،يعتــرف بــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ,ﻟﻢ يحــدد
اﻟبنــك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندمــا ﺗحــوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقــوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.

المشتقات المالية
مشتقات مالية للمتاجرة
يتــم إثبــات القيمــة العادلــة لمشــتقات األدوات الماليــة المحتفــظ بهــا ألغــراض المتاجــرة (مثــل عقــود العمــات األجنبيــة اآلجلــة ،عقــود الفائــدة
المســتقبلية ،عقــود المقايضــة ،حقــوق خيــارات أســعار العمــات األجنبيــة) فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتحــدد القيمــة العادلــة وفقــاً
ألســعار الســوق الســائدة ،وفــي حــال عــدم توفرهــا تذكــر طريقــة التقييــم ،ويتــم تســجيل مبلــغ التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة.

ﺗُ ﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للبنــد المتحــوط لــه الــذي لــم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغييــر فــي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ الــذي يمكــن أن يعــزى إﻟﯽ
اﻟﻣﺧﺎطــر اﻟﻣتحــوط لهــا وإجــراء قيــد ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ قائمــة الربــح او الخســارة الموحــدة ,وبخصــوص أدوات الديــن التــي تُ قــاس بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،ال تُ عــدل القيمــة الدفتريــة كمــا هــي بالفعــل بالقيمــة العادلــة ،ولكــن ُيــدرج جــزء الربــح أو الخســارة مــن القيمــة
ـدال مــن الدخــل الشــامل اآلخــر ,عندما
العادلــة علــى البنــد المتحــوط لــه المرتبــط بالخطــر المتحــوط لــه فــي قائمــة الربــح او الخســارة الموحــدة بـ ً
يكــون البنــد المتحــوط لــه أداة حقــوق ملكيــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،تبقــى أربــاح  /خســائر التحــوط فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر لمطابقــة أداة التحــوط.

لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
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عندما ُيعترف بمكاسب  /خسائر التحوط في قائمة الربح او الخسارة الموحدة ،فإنه ُيعترف بها في نفس البند مثل البند المتحوط له.
ال يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط إال عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة (بعــد إعــادة التــوازن ،
إن وجــدت) ,يتضمــن ذلــك حــاالت انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها  ،ويحتســب االســتبعاد لألثــر المســتقبلي ,كمــا
ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط لهــا واﻟﺘﻲ تُ ســتخدم بشــأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌال (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجــاوز تاريــخ التوقــف عــن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
تحوطات التدفق النقدي
ُيســتدرك الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات وأدوات التحــوط األخــرى المؤهلــة والتــي تحــدد وتؤهــل كتحوطــات
ـورا بالتغيــر التراكمــي
للتدفقــات النقديــة فــي احتياطــي التحــوط للتدفقــات النقديــة  ،وهــو مكــون منفصــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  ،محصـ ً
مطروحــا منــه أي مبالــغ أعيــد تدويرهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه مــن بدايــة التحــوط
ً
يعــاد تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقاً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم فــي حقــوق المســاهمين فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة فــي الفتــرات التــي يؤثــر فيهــا بنــد التحــوط علــى الربــح أو الخســارة  ،فــي نفــس ســطر البنــد المتحــوط لــه المســتدرك ,إذا ﻟم يعــد
البنــك يتوقــع ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ  ،فإنــه يعــاد ﺗﺻﻧﯾف ھــذا اﻟﻣﺑﻟﻎ ﻓوراً إﻟﯽ قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة (بعــد إعــادة التــوازن،
إن وجــدت) ,ويشــمل ذلــك الحــاالت التــي تنتهــي فيهــا أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها  ،أو عندمــا ال يعتبــر حــدوث معاملــة
ويحتســب التوقــف بأثــر مســتقبلي ,تيبقــى أي أربــاح  /خســائر معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل
تحــوط محــددة أمــراً محتمـ ًـا بدرجــة كبيــرة ُ ،
اآلخــر ومراكمــة فــي حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت فــي حقــوق الملكيــة ويعتــرف بهــا عنــد تســجيل المعاملــة المتوقعــة فــي النهايــة
فــي الربــح أو الخســارة ,عندمــا يصبــح حــدوث معاملــة كانــت متوقعــة غيــر متوقــع  ،فإنــه يعــاد تصنيــف األربــاح  /الخســائر المتراكمــة فــي
حقــوق المســاهمين ويعتــرف بهــا مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
ـبياً
تُ عالــج تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة محاسـ علــى نحــو مشــابه لتحوطــات التدفقــات النقديــة ,ويعتــرف ﺑﺄي أرﺑاح /
ﺧﺳﺎئــر ﻋﻟﯽ أداة اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل للتحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وﺗراﮐم ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
ُيعــاد تصنيــف األربــاح والخســائر الناتجــة عــن أداة التحــوط المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتحــوط المتراكــم فــي احتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة
إلــى الربــح او الخســارة الموحــدة بنفــس الطريقــة كفروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة العائــدة للعمليــة األجنبيــة كمــا هــو موضــح أعــاه.
التقــاص
يتــم اجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة واظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة فقــط عندمــا
تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص او يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات
فــي نفــس الوقــت.
حسابات مداره لصالح العمالء
تمثــل الحســابات التــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــاء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك ,يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة تلــك الحســابات
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ،يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة المحافــظ مضمونــة رأس المــال المــدارة لصالــح العمــاء
عــن رأس مالهــا.
القيمة العادلة
تُ عــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن معاملــة منظمــة
بيــن المتشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه بطريقــة مباشــرة أو مــا إذا كان مقــدراً
بفضــل أســلوب تقييــم أخــر ,وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أوالمطلوبــات ،يأخــذ البنــك بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد ســعر أي
مــن الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كان يتعيــن علــى المتشــاركين بالســوق أخــذ تلــك العوامــل بعيــن االعتبــار فــي تاريــخ القيــاس ,يتــم تحديــد
القيمــة العادلــة بشــأن أغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات الماليــة وفــق تلــك األســس ،وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بإجــراءات
القيــاس التــي تتشــابه مــع إجــراءات القيمــة العادلــة ولســيت قيمــة عادلــة مثــل القيمــة العادلــة كمــا هــو مســتعمل بالمعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم (. )36
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ـاء علــى مــدى وضــوح
إضافــة إلــى ذلــك ،تُ صنــف قياســات القيمــة العادلــة ،ألغــراض إعــداد التقاريـــر الماليــة ،إلــى المســتوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنـ ً
المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة بالكامــل ،وهــي محــددة كمــا يـــلي:
مدخالت المستوى ()1

المعدلــة) لموجــودات أو مطلوبــات مطابقــة فــي
وهــي المدخــات المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة (غيـــر
ّ
أســواق نشــطة والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس؛

مدخالت المستوى ()2

وهــي المدخــات المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي المســتوى 1
والمالحظــة للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة؛ و

مدخالت المستوى ()3

وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ناشــئة عــن احــداث ســابقة وان
تســديد االلتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.
منافع الموظفين
منافع الموظف قصيرة األجل
يتــم اثبــات منافــع الموظــف قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــات ذات العالقــة ,يتــم إثبــات اإللتــزام المتعلــق بالمبلــغ المتوقــع
دفعــه عندمــا يكــون علــى البنــك إلتــزام قانونــي أو ضمنــي حالــي لدفــع مقابــل الخدمــات الســابقة التــي قدمهــا الموظــف ويمكــن تقديــر
اإللتــزام بصــورة موثوقــة,
منافع الموظف األخرى طويلة األجل
صافــي إلتزامــات البنــك فيمــا يتعلــق بمنافــع الموظــف هــي مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفيــن نظيــر خدماتهــم
فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة ,يتــم خصــم تلــك المنافــع لتحديــد قيمتهــا الحاليــة ,يتــم إثبــات إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة فــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا.
ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس االربــاح الخاضعــة للضريبــة  ،وتختلــف االربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن االربــاح المعلنــة فــي
القوائــم الماليــة الموحــدة الن االربــاح المعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة او مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وانما
فــي ســنوات الحقــة او الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة او مقبولــة التنزيــل الغــراض ضريبيــة.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها البنك,
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات او المطلوبات
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى اساســها ،يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام
طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــاً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام
الضريبــي او تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم امكانيــة
االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــا او كليــا.
وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن بنــد «موجــودات أخــرى» وذلــك بالقيمــة التــي آلــت
بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمها فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي ،ويتــم قيــد
أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد ,يتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابقاً .
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التقرير السنوي

تــم اعتبــاراً مــن بدايــة العــام  2015احتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى علــى اســتمالكها فتــرة
تزيــد عــن  4ســنوات اســتناداً لتعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم  4076/1/15تاريــخ  27آذار  2014ورقــم  2510/1/10تاريــخ  14شــباط ,2017
علمــاً بــأن البنــك المركــزي األردنــي قــد أصــدر تعميــم رقــم  16239/1/10بتاريــخ  21تشــرين الثانــي  2019اقــر فيــه تمديــد العمــل بالتعميــم
 2150/1/10بتاريــخ  14شــباط  ،2017بعــد تأجيــل إحتســاب المخصــص حتــى نهايــة العــام  2020وتعديــل البنــد ثانيــاً منــه ,هــذا وبموجــب تعميــم
البنــك المركــزي األردنــي رقــم  16628/3/10بتاريــخ  27كانــون األول  ،2020تــم تمديــد العمــل فــي التعميــم رقــم  2510/1/10حتــى تاريــخ 31
كانــون األول .2021
الموجودات المالية المرهونة
وهــي تلــك الموجــودات الماليــة المرهونــة لصالــح اطــراف اخــرى مــع وجــود حــق للطــرف االخــر بالتصــرف فيهــا (بيــع او اعــادة رهــن) يســتمر
تقييــم هــذه الموجــودات وفــق السياســات المحاســبية المتبعــة لتقييــم كل منهــا حســب تصنيفــه االصلــي.
عقود إعادة الشراء أو البيع
يســتمر االعتــراف فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالموجــودات المباعــة والتــي تــم التعهــد المتزامــن بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي،
وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا ،ويســتمر تقييمهــا وفقــاً
للسياســات المحاســبية المتبعــة( ،هــذا وفــي حــال وجــود حــق للمشــتري بالتصــرف بهــذه الموجــودات (بيــع او اعــادة رهــن) فيجــب اعــادة
تصنيفهــا ضمــن الموجــودات الماليــة المرهونــة) تــدرج المبالــغ المقابلــة للمبالــغ المســتلمة لهــذه العقــود ضمــن المطلوبــات فــي بنــد
األمــوال المقترضــة ،ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
أمــا الموجــودات المشــتراه مــع التعهــد المتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــا يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة ،وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع ال تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا  ،وتــدرج المبالــغ
المدفوعــة المتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة األخــرى أو ضمــن التســهيالت اإلئتمانيــة حســب
الحــال  ،ويتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد تســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة
الفائــدة الفعليــة.
الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم واي تدنــي فــي قيمتهــا ،ويتــم اســتهالك الممتلــكات والمعــدات
(باســتثناء األراضــي) عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا باســتخدام النســب
الســنوية التاليــة:
٪
مباني

15–2

معدات وأجهزة وأثاث

15-9

وسائط نقل

15

أجهزة الحاسب اآللي

15

تحسينات وديكورات

15

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إلــى
القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الربــح او الخســارة الموحــدة.
يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام ،فــاذا كانــت توقعــات العمــر االنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات المعدة
ســابقاً يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.
يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما اليعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها.
الموجودات غير الملموسة
الشهـــــرة
يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي تكلفــة امتــاك او شــراء االســتثمار فــي الشــركة الحليفــة او التابعــة عــن حصــة البنــك
فــي القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات تلــك الشــركة بتاريــخ االمتــاك  ،يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن االســتثمار فــي شــركات تابعــة فــي
بنــد منفصــل كموجــودات غيــر ملموســة ،أمــا الشــهرة الناتجــة عــن االســتثمار فــي شــركات حليفــة فتظهــر كجــزء مــن حســاب االســتثمار فــي
الشــركة الحليفــة ويتــم الحقــاً تخفيــض تكلفــة الشــهرة بــأي تدنــي فــي قيمــة االســتثمار.
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يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك داللــة علــى أن
قيمــة الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة لوحدة/لوحــدات توليــد النقــد التــي تعــود لهــا الشــهرة
أقــل مــن القيمــة المســجلة فــي الدفاتــر لوحــدة  /وحــدات توليــد النقــد ويتــم تســجيل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
الموجودات غير الملموسة األخرى
الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليهــا ،أمــا الموجودات
غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها بالتكلفة.
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى اســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة ،ويتــم اطفــاء الموجــودات
غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد االطفــاء فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ،أمــا الموجــودات
غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل
أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في نفس الفترة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ،كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر
العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة.
برامج الحاسـوب
تظهر برامج الحاسوب بالتكلفة عند الشراء  ،ويتم اطفاء قيمتها بنسبة  ٪20 - ٪15سنوياً .
التدني في الموجودات غير المالية:
يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة للموجــودات غيــر الماليــة للبنــك فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــا عــدا الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة لتحديــد
فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر حــول التدنــي ،وفــي حــال وجــود مؤشــر حــول التدنــي يتــم تقديــر المبلــغ الممكــن اســترداده مــن تلــك الموجــودات.
فــي حــال زادت القيمــة المدرجــة للموجــودات عــن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن تلــك الموجــودات ،يتــم تســجيل خســارة التدنــي فــي تلــك
الموجــودات ,المبلــغ الممكــن اســترداده هــو القيمــة العادلــة لألصــل – مطروحــا منهــا تكاليــف البيــع – أو قيمــة اســتخدامه أيهمــا أكبــر.
يتم تسجيل كافة خسائر التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ال يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي قيمــة الشــهرة ,بالنســبة للموجــودات األخــرى ،يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة فقــط اذا كانــت
القيمــة الدفتريــة للموجــودات ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي تــم تحديدهــا بعــد تنزيــل االســتهالك او االطفــاء اذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة
التدنــي فــي القيمــة.
العمالت االجنبية
لغــرض القوائــم الماليــة الموحــدةُ ،يعبــر عــن النتائــج والوضــع المالــي لــكل شــركة مــن المجموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة للبنــك ،وعملــة
العــرض للقوائــم الماليــة الموحــدة.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركات التابعــه للبنــك ،وتُ عــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل شــركة مــن المجموعــة بعملــة
الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــا  ,تُ ســجل المعامــات بعمــات غيــر عملتهــا الوظيفيــة للبنــك وفقــاً ألســعار الصــرف
الســائدة فــي تواريــخ تلــك المعامــات ,وفــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ،يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات
األجنبيــة وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ ,كمــا ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
وفقــاً ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ,ال يتــم اعــادة تصنيــف تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة
بعملــة أجنبيــة.
ُتسجل فروقات الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
•فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.
•فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من  /الى عملية أجنبية التي من غير المخطط تسويتها أو من غير
جزءا من صافي االستثمار في العملية األجنبية)  ،والتي ُيعترف
المحتمل تسويتها في المستقبل القريب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات ً
بها مبدئياً في حساب الدخل الشامل اآلخر الموحدة ويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند البيع أو
التصرف الجزئي بصافي االستثمار.
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التقرير السنوي

ومــن أجــل عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للبنــك وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي
ً
وفقــا لمتوســط أســعار الصــرف للفتــرة ،مــا لــم تتغيــر أســعار الصــرف تغيــراً كبيــراً خــال تلــك
تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ,كمــا تحــول االيــرادات
الفتــرة ،وفــي هــذه الحالــة تُ ســتخدم أســعار الصــرف فــي تاريــخ المعامــات ,كمــا تُ ســتدرك فروقــات التحويــل الناشــئة ،إن وجــدت ،فــي قائمــة
الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وتجمــع فــي بنــد منفصــل لحقــوق الملكيــة.
عنــد اســتبعاد عمليــات أجنبيــة (أي التخلــص مــن كامــل حصــة البنــك مــن عمليــات أجنبيــة ،أو الناتــج مــن فقــدان الســيطرة علــى شــركة تابعــة
ضمــن عمليــات أجنبيــة أو االســتبعاد الجزئــي بحصــه فــي ترتيــب مشــترك أو شــركة زميلــة ذات طابــع اجنبــي تصبــح فيهــا الحصــة المحتفــظ
ماليــا) ،فإنــه يعــاد تصنيــف جميــع فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة المتراكمــة فــي البنــد المنفصــل تمثــل حقــوق الملكيــة
بهــا أصـ ًـا
ً
بخصــوص تلــك العمليــة العائــدة لمالكــي البنــك إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
باإلضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بالتخلــص الجزئــي مــن شــركة تابعــة تتضمــن عمليــات أجنبيــة ال ينتــج عنهــا فقــدان البنــك للســيطرة علــى
الشــركة التابعــة ،تعــاد حصتهــا مــن فروقــات الصــرف المتراكمــة إلــى صافــي الدخــل الشــامل بنســبة التــي تــم اســتبعادها وال يعتــرف بهــا
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ,أمــا بخصــوص جميــع التصفيــات الجزئيــة األخــرى (مثــل التصفيــات الجزئيــة للشــركات الحليفــة أو
المشــاريع المشــتركة التــي ال تــؤدي إلــى فقــدان البنــك لتأثيــر مهــم أو ســيطرة مشــتركة) ،فإنــه يعــاد تصنيــف الحصــة مــن فروقــات الصــرف
المتراكمــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
عقود االيجار
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (« )16اإليجــارات» الــذي حــل محــل اإلرشــادات الموجــودة بشــأن عقــود
اإليجــار ،بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (« )17عقــود اإليجــار» والتفســير الدولــي (« )4تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى
عقــد إيجــار “وتفســير لجنــة التفســيرات الســابقة (« )15عقــود اإليجــار التشــغيلي -الحوافــز “وتفســير لجنــة التفســيرات الســابقة (« )27تقويــم
جوهــر المعامــات التــي تأخــذ الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار».

تشمل دفعات اإليجار المأخوذة بعين االعتبار لغايات احتساب اإللتزامات المتعلقة بعقد اإليجار ما يلي:
	-الدفعات الثابتة والتي تتضمن دفعات ثابتة جوهرية.
	-الدفعات المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو نسبة والتي يتم قياسها عند اإلعتراف المبدئي أخذاً بعين اإلعتبار هذا المؤشر أو النسبة في
تاريخ عقد اإليجار.
	-المبالغ المتوقع دفعها يموجب بند ضمان القيمة المتبقية؛ و
	-سعر خيار الشراء عندما تكون البنك على ثقة انها ستقوم بتنفيذ بند خيار الشراء ،دفعات اإليجار عندما يتواجد بند تجديد اختياري ولدى البنك
النية بتجديد عقد اإليجار ،والغرامات المتعلقة باإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن البنك على ثقة انها لن تقوم باإلنهاء المبكر,
يتم قياس االلتزامات المتعلقة بعقود االيجار بناءاً على التكلفة المطفأة بإستخدام معدل الفائدة الفعال ,ويتم إعادة قياس اإللتزامات عندما يكون
هنالك تغيير على دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في مؤشر أو نسبة معينة ،وعندما يكون هنالك تغير في تقديرات اإلدارة فيما يتعلق
بالقيمة الواجبة الدفع تحت بند ضمان القيمة المتبقية ،أو عندما تتغير خطة البنك فيما يتعلق بممارسة خيار الشراء ،التجديد او اإلنهاء للعقد
عندمــا يتــم قيــاس اإللتزامــات المتعلقــة بعقــود اإليجــار بهــذه الطريقــة ،يتــم تســجيل أثــر التعديــات علــى بنــد الحــق فــي اســتخدام األصــل او فــي
يتــم تســجيلها فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة اذا مــا كانــت القيمــة الدفتريــة للحــق فــي اســتخدام األصــل قــد تــم اطفاؤهــا بالكامــل.
يقــوم البنــك بعــرض حــق إســتخدام الموجــودات ضمــن بنــد الممتلــكات والمعــدات ويتــم عــرض اإللتزامــات المتعلقــة بعقــود اإليجــار ضمــن
اإللتزامــات االخــرى (األمــوال المقترضــة) فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة:
اختــار البنــك عــدم االعتــراف بالموجــودات الخاصــة بحــق االســتخدام والتزامــات اإليجــار لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل للبنــود التــي لهــا فتــرة
إيجــار لمــدة  12شــهراً أو أقــل وإيجــارات منخفضــة القيمــة ,حيــث يعتــرف البنــك بدفعــات اإليجــار المرتبطــة بهــذه العقــود كمصاريــف تشــغيلية
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

اســتخدم البنــك الخيــار الثانــي لمنهــج المعــدل بأثــر رجعــي  -الــذي يجيــز عــدم إعــادة عــرض أرقــام المقارنــة والتــي يتــم عرضهــا بموجــب معيــار
المحاســبة الدولــي « 17عقــود اإليجــار»  -والمســموح بــه بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ( )16عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة ( )16ألول مــرة علــى عقــود التأجيــر التشــغيلي بشــكل إفــرادي (لــكل عقــد ايجــار علــى حــده) ،تــم قيــاس الحــق فــي اســتخدام
الموجــودات المؤجــرة عمومــا بمبلــغ التــزام التأجيــر باســتخدام ســعر الفائــدة عنــد التطبيــق ألول مــرة.

البنك كمؤجر
عندما يكون البنك كمؤجر ،فإنه يحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد إيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي,

يحــدد البنــك فيمــا إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يتضمــن بنــود إيجــار ,ويعتبــر العقــد عقــد إيجــار أو يتضمــن إيجــار إذا كان يتضمــن نقــل الســيطرة
علــى أصــل محــدد لفتــرة محــددة مقابــل تعويــض حســب تعريــف العــق التأجيــري فــي المعيــار.

لتصنيــف كل عقــد إيجــار ،يقــوم البنــك بإجــراء تقييــم شــامل لبيــان مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل إلــى حــد كبيــر جميــع المخاطــر والمنافــع
المرتبطــة بملكيــة هــذا األصــل ,إذا كان هــذا هــو الحــال ،فــإن عقــد اإليجــار هــو عقــد إيجــار تمويلــي؛ إذا لــم يكــن كذلــك ،فهــو عقــد إيجــار
تشــغيلي ,كجــزء مــن هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك فــي عيــن االعتبــار مؤشــرات معينــة مثــل مــا إذا كان عقــد اإليجــار هــو الجــزء األكبــر مــن العمــر
االقتصــادي لألصــل,

البنك كمستأجر
فــي تاريــخ توقيــع العقــد ،أو فــي تاريــخ اعــادة تقييــم العقــد الــذي يحتــوي علــى عناصــر اإليجــار ،يقــوم البنــك بتوزيــع كامــل قيمــة العقــد علــى
مكونــات العقــد بطريقــة نســبية تتماشــى مــع القيمــة ,علمــاً بــان البنــك قــد قــرر فيمــا يتعلــق بعقــود االيجــار التــي تتضمــن أرض ومبنــى بــان
تعامــل مكونــات العقــد كبنــد واحــد.

يطبــق البنــك متطلبــات إلغــاء االعتــراف والتدنــي فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9علــى صافــي االســتثمار فــي عقــد اإليجــار ,يقــوم
البنــك بإجــراء مراجعــة دوريــة للقيمــة المتبقيــة غيــر المضمونــة المتوقعــة التــي تــم اســتخدامها فــي احتســاب مبلــغ االســتثمار اإلجمالــي
فــي اإليجــار.

يعتــرف البنــك بحــق اســتخدام األصــل وااللتزامــات الخاصــة بعقــد اإليجــار عنــد بدايــة عقــد اإليجــار ,يتــم قيــاس حــق االســتخدام عنــد االعتــراف
األولــي بالتكلفــة ،التــي تتضمــن القيمــة األوليــة إللتــزام عقــد االيجــار معدلــة لدفعــات االيجــار التــي تمــت فــي تاريــخ بدايــة العقــد أو قبلــه،
باإلضافــة الــى اي تكاليــف مباشــرة أوليــة تحققــت وأيــة تكاليــف متوقعــة تتعلــق بإزالــة األصــل وأو اعــادة األصــل الــى وضعــه قبــل العقــد،
مطروحــاً منهــا أثــر أيــة حوافــز إيجــار قــد تــم إســتالمها.

ـاء علــى
فيمــا يتعلــق بالعقــود المبرمــة قبــل  1كانــون الثانــي  ،2019يحــدد البنــك مــا إذا كان الترتيــب كان أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار بنـ ً
تقييــم مــا إذا كان:
	-يعتمد تنفيذ الترتيب على استخدام أصل محدد أو موجودات محددة ؛
	-كان الترتيب قد نقل حق استخدام األصل.

يتــم الحقــاً اســتهالك حــق اســتخدام األصــل بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت مــن تاريــخ بدايــة العقــد بإعتبــار العمــر االنتاجــي إمــا مــدة عقــد
اإليجــار أوالمتبقــي مــن العمــر االنتاجــي لألصــل المســتأجر إيهمــا أقــل ,يتــم تقديــر العمــر االنتاجــي لألصــل المســتأجر بنفــس اســس تقديــر
العمــر االنتاجــي للممتلــكات والمعــدات ,كمــا يتــم تخفيــض قيمــة الحــق فــي اســتخدام األصــل بشــكل دوري لعكــس قيمــة التدنــي (ان وجــدت)
ويتــم تعديلهــا لعكــس أثــر التعديــات علــى بنــد اإللتزامــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار.

البنك كمستأجر
لــم يكــن هنالــك أي عقــود تأجيــر تمويلــي لــدى البنــك حســب متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي (" )37اإليجــارات" ,تــم تصنيــف الموجــودات
المحتفــظ بهــا كموجــودات أخــرى كعقــود تأجيــر تشــغيلي ولــم يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للبنــك ,تــم االعتــراف
بالمبالــغ المدفوعــة بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة
عقــد اإليجــار ,وكانــت حوافــز اإليجــار المعتــرف بهــا كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي نفقــات التأجيــر ،علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار.

يتــم قيــاس اإللتزامــات المرتبطــة بعقــد اإليجــار عنــد االعتــراف األولــي بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار غيــر مدفوعــة فــي تاريــخ عقــد اإليجــار
مخصومــاً بإســتخدام معــدل الفائــدة المحــدد ضمنيــاً فــي عقــد اإليجــار ،وإذا لــم يكــن باإلمــكان تحديــده فيتــم إســتخدام معــدل االقتــراض
المســتخدم مــن قبــل البنــك ,وعـ ً
ـادة يتــم اســتخدام معــدل االقتــراض المســتخدم مــن قبــل البنــك.
يحــدد البنــك معــدل االقتــراض مــن خــال تحليــل قروضــه مــن مختلــف المصــادر الخارجيــة وإجــراء بعــض التعديــات لتعكــس شــروط اإليجــار ونــوع
الموجــودات المؤجرة.
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البنك كمؤجر
عندمــا يكــون البنــك كمؤجــر ،فإنــه يحــدد عنــد بــدء عقــد اإليجــار مــا إذا كان كل عقــد إيجــار عقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي ,لتصنيــف
كل عقــد إيجــار ،قــام البنــك بإجــراء تقييــم شــامل حــول مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل الــى حــد كبيــر المخاطــر والمنفعــة مــن اســتخدام األصــل
تمويليــا ،ومــا غيــر ذلــك اعتبــر ايجــاراً تشــغيلياً  ,كجــزء مــن فــي هــذا
ـدا
ً
الــى المســتأجر ,اذا هــذا كان هــذا هــو الحــال ،فيكــون عقــد اإليجــار عقـ ً
التقييــم ،اخــذ البنــك فــي عيــن االعتبــار بعــض المؤشــرات مثــل مــا إذا كان عقــد اإليجــار يمثــل جــزء كبيــر مــن عمــر األصــل اإلنتاجــي.
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األول 2019

المجموع
كما في  31كانون األول 2020

توزيع إجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك كما يلي:

البند

مستوى إفرادي

مستوى تجميعي

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

المرحلة األولى

مستوى إفرادي

-

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة
مستوى تجميعي

220,427,349

كما في  31كانون

المجموع

220,427,349
1

2

-

-

-

-

247,706,557

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,680,095

-

-

64,522,523
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

283,107,444

-

-

283,107,444

312,229,080

4

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت

-

-

-

-

-

5

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

6

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

-

283,107,444

62,680,095

283,107,444

312,229,080

7

األرصدة المسددة

()79,698,606

-

-

()79,698,606

()37,133,575

-

األرصدة الجديدة خالل السنة

50,576,970

-

-

50,576,970

63,185,504

8

رصيد بداية السنة

312,229,080

-

-

312,229,080

286,177,151

البند

-

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

اإلجمالي

9

كما في  31كانون األول 2020

-

كما في 31

كانون األول 2019

-

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة  283,107,444دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  312,229,080( 2020دينــــــار كمــا فــي  31كانــون األول
 ،)2019هــذا وتوزعــت األرصــدة وفقــا للمراحــل االئتمانيــة حســب النحــو اآلتــي:

-

349,537,989

384,396,176

ينزل :الخسائر االئتمانية المتوقعة

-

()90,488

()256,615

10

349,628,477

384,652,791

 -متطلبات االحتياطي النقدي

-

91,663,345

102,130,953

 -شهادات إيداع

-

282,000

69,513,000

-

 -ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

112,910,906

95,075,098

-

 -حسابات جارية وتحت الطلب

78,251,193

45,510,029

أرصدة لدى بنوك مركزية :

-

-

-

نقد في الخزينة

المجموع

66,521,033

72,423,711

283,107,444

دينار

دينار

-

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2020

2019

-

 31كانـــــــــــــــــــــــــــون االول

-

7.نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

-

الربح للسهم
يتــم احتســاب الربــح للســهم األساســي والمخفــض والمتعلــق باألســهم العاديــة ,ويحتســب الربــح للســهم األساســي بقســمة الربــح أو الخســارة
للســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــال الســنة ,ويحتســب الربــح للســهم المخفــض بتعديــل
الربــح أو الخســارة للســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة بحيــث تظهــر التأثيــر علــى حصــة الســهم
مــن أربــاح جميــع األســهم العاديــة المتداولــة خــال الســنة والمحتمــل تراجــع عائدهــا.

283,107,444

النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد واألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة واألرصــدة لــدى البنــوك
والمؤسســات المصرفيــة ،وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر واألرصــدة المقيــدة الســحب

312,229,080

التقرير السنوي
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وفيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
كما في  31كانون األول 2020

مستوى إفرادي
256,615
21,966
()54,503
224,078
()133,590
90,488

رصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

المرحلة األولى
مستوى تجميعي
-

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي
-

المرحلة الثالثة
مستوى تجميعي
-

المجموع

-

المجموع

256,615
21,966
()54,503
224,078
()133,590
90,488

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

194,054
172,243
()109,642
256,655
()40
256,615

بنــــوك ومؤسســــات
مصرفيـــة خارجيــــة

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة محليــــة

2019
دينــار
121,074,922
67,251,363
188,326,285
()2,958

2020
دينــار
172,137,756
18,588,480
190,726,236
()3,906

2019
دينــار
121,074,922
18,874,863
139,949,785
()2,695
139,947,090

2020
دينــار
172,137,756
3,588,480
175,728,356
()3,837
175,722,399

2019
دينــار
48,376,500
48,376,500
()263
48,376,237

2020
دينــار
15,000,000
15,000,000
()69
14,999,931

كما في  31كانون
األول 2019

190,722,330

كما في  31كانون األول 2020
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المجموع

121,274,657
60,366,896
5,464,250
69,967
3,448,318
-

المجموع

188,323,327

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

	-بلغ االحتياطي النقدي  91,663,345دينـار كما فـي  31كانون األول  102,130,953( 2020دينار كما في  31كانون االول ,)2019
	-بلغــت األرصــدة مقيــدة السحـب بإستثنـاء االحتياطـي النقــدي  2,275,906دينـار كمـا فـي  31كانـون االول  2,440,098( 2020دينار كما في  31كانون االول .)2019
	-تشمل الودائع آلجل وخاضعة إلشعار  10,635,000دينار تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في  31كانون األول  10,635,000( 2020دينار كما في  31كانـون االول .)2019
	-لم يتم احتساب مخصص خسائر إئتمانية متوقعة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9على األرصدة لدى البنك المركزي األردني كما في  31كانون األول  2020و  2019وذلك وفقاً
لتعليمات البنك المركزي األردني رقم  2018/13بتاريخ  6حزيران  2018فيما يخص تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)9

8.أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل

ينزل :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةa

توزع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني
الداخلي للبنك على النحو التالي:
البند

-

190,624,088

مستوى إفرادي

-

-

مستوى تجميعي

-

-

مستوى إفرادي

101,097
1,051

-

مستوى تجميعي

121,274,657
60,366,896
5,464,250
69,967
3,448,318
101,097
1,051

102,148

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
119,503,328
13,534,979
17,968,927
2,742,570
34,474,900
101,581
-

190,726,236

المجموع

188,326,285

التقرير السنوي
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 توزعت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وفقا للمراحل اإلئتمانية على النحو اآلتي :كما في  31كانون األول 2020

كما في 31

كانون األول 2019

مستوى تجميعي
-

مستوى إفرادي
188,224,704
70,375,920
()64,324,977
194,275,647
()645
()1,186,955
()2,463,959
190,624,088

البند
رصيد بداية السنة
األرصدة الجديدة خالل السنة
األرصدة المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
101,581
()101,581
-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

المرحلة الثالثة

102,226
-

اإلجمالي

188,326,285
70,375,920
()64,324,977
194,377,228
625
()703
102,148

المجموع

152,122,328
111,274,189
()66,390,142
197,006,375
625
()1,186,955
()2,464,662
190,726,236

األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

50,019
()8,730,109
188,326,285

 فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:كما في  31كانون األول 2020

كما في 31

كانون األول 2019

مستوى إفرادي
2,527
702
()282
2,947
()645

رصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى
مستوى تجميعي
-

1,589
()1,036
2,855

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي
431
()431

-

المرحلة الثالثة
مستوى تجميعي
-

-

اإلجمالي

1,076

-

المجموع

2,958
702
()282
3,378
678
()703
1,051

البند

3,634
58
()1,138
2,554
678
1,589
()1,739
3,906

التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

األثر على المخصص -كما في نهاية السنة نتيجة تغيير

431
()25
()2
2,958

 بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال يتقاضى البنك عليها فوائد  50,413,347دينار كما في  31كانون األول  20,497,643( 2020دينار كما في  31كانون األول .)2019 -بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية  3,037,779دينار كما في  31كانون االول  3,023,348 ( 2020دينار كما في  31كانون األول . )2019

التقرير السنوي

88

89

9.إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
بنـوك ومؤسســـات

مصرفيــــة محليــــة

مصرفيـــة خارجيــــة

بنــــوك ومؤسســــات

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2019
دينـار
11,007,225
2,051,089

2020
دينـار
564,000
564,000
()5

2019
دينـار
25,000,000
146,085,000
171,085,000
()88,612

2020
دينـار
89,000,000
89,000,000
()38,428
88,961,572

إيداعات تستحق خالل فترة من  3أشهر إلى  6أشهر
إيداعات تستحق خالل فترة من  6أشهر الى  9أشهر
إيداعات تستحق خالل فترة من  9أشهر الى سنة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2020
دينـار
564,000
24,106,000
37,164,314
()36,937
170,996,388

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
2019
دينـار
36,007,225
2,051,089
89,000,000
89,564,000
()38,433
563,995

ينزل :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

إيداعات تستحق خالل فترة تزيد عن سنة

170,191,000
208,249,314
()125,549
37,127,377

األول 2019

كما في  31كانون

89,525,567

كما في  31كانون األول 2020
المرحلة الثانية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

المرحلة الثالثة

74,000,000
15,000,000
564,000
-

المجموع

-

89,564,000

المجموع

208,123,765

المرحلة األولى

توزع إجمالي اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك على النحو التالي:

البند

مستوى إفرادي

-

-

مستوى تجميعي

-

-

مستوى إفرادي

-

-

مستوى تجميعي

74,000,000
15,000,000
564,000
-

-

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
11,007,225
100,000,000
27,051,089
70,191,000
-

89,564,000

المجموع

208,249,314

التقرير السنوي
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 توزعت اإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وفقا للمراحل اإلئتمانية على النحو اآلتي :كما في  31كانون األول 2020

األول 2019

كما في  31كانون

مستوى تجميعي
-

مستوى إفرادي
208,249,314
564,000
()109,249,314
99,564,000
()10,000,000
89,564,000

البند
رصيد بداية السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األرصدة المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

المرحلة الثالثة

-

اإلجمالي

208,249,314
-

اإلجمالي

235,452,225
564,000
()109,249,314
99,564,000
()10,000,000
89,564,000

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

األرصدة المسددة

األرصدة الجديدة خالل السنة

2,051,089
()29,254,000
208,249,314
208,249,314

 فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:كما في  31كانون األول 2020

األول

كما في  31كانون

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

المرحلة األولى
مستوى إفرادي
125,549
6,103
()106,995
24,657
13,776
38,433

المرحلة الثانية

مستوى تجميعي
-

المرحلة الثالثة
مستوى إفرادي
-

اإلجمالي

اإلجمالي
مستوى تجميعي
-

البند

-

2019
125,549
6,103
()106,995
24,657
13,776
38,433

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التغيرات الناتجة عن تعديالت

رصيد بداية السنة

16,998
112,242
()3,691
125,549
125,549

 -ال يوجد إيداعات مقيدة السحب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية كما في  31كانون االول  2020و .2019

التقرير السنوي
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المرحلة الثانية

مستوى إفرادي

البند

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

-

 -توزيع إجمالي أدوات الدين ضمن الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

المرحلة الثالثة

-

كما في  31كانون األول 2020

المجموع

2019

كما في  31كانون األول

المجموع

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

-

-

-

18,129,573

-

-

18,129,573

7,214,890
-

-

11,034,770

-

-

-

-

-

-

14,875,218
5

 بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة علــى الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل  510,741دينــار للســنةالمنتهيــة فــي  31كانــون األول  547,272( 2020دينــار للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول . )2019
* تــم احتســاب القيمــة العادلــة لإلســتثمارات غيــر المدرجــة وفقــاً لطريقــة نســبة مســاهمة البنــك مــن صافــي األصــول باإلعتمــاد علــى آخــر
قوائــم ماليــة مدققــة للشــركة المســتثمر بهــا أو بإســتخدام مدخــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا.
 قــام البنــك خــال العــام  2020باإلســتثمار فــي موجــودات ماليــة غيــر مدرجــة فــي أســواق خارجيــة نشــطة نتــج عنهــا أربــاح عنــد اإلعتــرافاألولــي تماشــياً مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9بمبلــغ  3,652,011دينــار.

6

84,526,410

80,865,636

7,214,890

مجموع أدوات الدين

25,344,463

25,909,988

-

سندات

25,344,463

25,909,988

7

مجموع أدوات الملكية

59,181,947

54,955,648

-

أسهم غير مدرجة في أسواق خارجية نشطة *

46,726,887

1,219,501

-

أسهم مدرجة في أسواق خارجية نشطة

5,411,781

5,580,083

8

أسهم غير مدرجة في أسواق محلية نشطة *

2,455,669

2,941,952

-

أسهم مدرجة في أسواق محلية نشطة

4,587,610

45,214,112

-

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

9

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

-

2020

2019

-

	11.موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

10

** يمثــل هــذا البنــد موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة متمثلــة فــي حــق مشــروط إلســتالم موجــودات
ماليــة تــم اإلعتــراف بهــا مــن قبــل البنــك بموجــب متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )32و تطبيقــاً لإلتفاقيــة الموقعــة بتاريــخ 23
ـزء ال يتجــزء منهــا و المتعلقــة ببيــع موجــودات رأســمالية  ،هــذا وقــد تــم تقييــم هــذه
كانــون األول  2018و التــي تعتبــر إمتــداد لهــا و جـ ً
الموجــودات بالقيمــة العادلــة لهــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة و الــذي نتــج عنهــا أربــاح تقييــم بنفــس القيمــة.

-

* تــم احتســاب القيمــة العادلــة لإلســتثمارات غيــر المدرجــة وفقــاً لطريقــة نســبة مســاهمة البنــك مــن صافــي األصــول باإلعتمــاد علــى آخــر
قوائــم ماليــة مدققــة للشــركة المســتثمر بهــا.

-

15,157,042

628,716

حق استالم موجودات مالية بالقيمة العادلة **

-

15,000,000

-

أسهم غير مدرجة في أسواق محلية نشطة*

124,159

115,996

-

أسهم مدرجة في أسواق محلية نشطة

32,883

512,720

25,344,463

دينار

دينار

-

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

-

2020

2019

25,344,463

	10.موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

25,909,988

التقرير السنوي
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التقرير السنوي

إن الحركة على أدوات الدين ضمن الموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر خالل السنة كانت
على النحو اآلتي:
البند

كانون األول 2019

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

اإلجمالي

25,909,988

-

-

25,909,988

-

االستثمارات الجديدة خالل السنة

-

-

-

-

25,909,988

االستثمارات المستحقة خالل السنة

-

-

-

-

-

25,909,988

-

-

25,909,988

25,909,988

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

()565,525

-

-

()565,525

-

25,344,463

-

-

25,344,463

25,909,988

التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

وفيما يلي ملخص الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل أدوات الدين ضمن الموجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر:
كما في 31

كما في  31كانون األول 2020

كانون األول 2019

المرحلة األولى
مستوى إفرادي

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

77,271

-

-

77,271

-

-

-

-

-

77,271

-

-

-

-

-

77,271

-

-

77,271

77,271

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

134,933

-

-

134,933

-

-

-

-

-

-

212,204

-

-

212,204

77,271

البند
رصيد بداية السنة
خسارة التدني على اإلستثمارات الجديدة

خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على

االستثمارات المستحقة

التغيرات الناتجة عن تعديالت
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة*

 31كانـــــــــــــــــــــــون االول

كما في 31

كما في  31كانون األول 2020

القيمة العادلة كما في بداية السنة

	12.تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

2020

2019

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

دينـار

دينـار

االفراد (التجزئة)

557,702,675

488,438,680

حسابات جارية مدينة

13,786,902

12,835,949

قروض وكمبياالت *

518,981,439

451,086,250

بطاقات االئـتمان

24,934,334

24,516,481

القروض العقارية

259,123,143

238,577,717

الشركات :

621,426,028

681,832,288

الشركات الكبرى

375,831,841

438,140,685

حسابات جارية مدينة

65,042,272

74,961,948

قروض وكمبياالت *

310,789,569

363,178,737

مؤسسات صغيرة ومتوسطة

245,594,187

243,691,603

حسابات جارية مدينة

50,666,441

55,061,893

قروض وكمبياالت *

194,927,746

188,629,710

الحكومة والقطاع العام

181,364,510

122,691,256

المجمـــوع

1,619,616,356

1,531,539,941

ينزل  :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()141,725,555

()112,104,787

ينزل  :فوائد معلقة

()11,151,703

()9,909,717

1,466,739,098

1,409,525,437

صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

* صافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمـــــــاً البالغـــــــة  16,427,772دينـــــار كمــا فــي  31كانــون األول 17,143,660( 2020
دينــار كمــا فــي  31كانــون األول . )2019
 بلغــت تســهيالت المرحلــة الثالثــة 137,962,291دينــار أي ما نســبته ( )٪8/5من رصيد التســهيالت اإلئتمانية المباشــرة للســنة (114,630,680دينــار أي مــا نسبتـــه ( )٪7/5في نهاية الســنة الســابقة) .
 بلغــت تســهيالت المرحلــة الثالثــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة  126,812,522دينــار أي مــا نســبته ( )٪7/8مــن رصيــد التســهيالت اإلئتمانيــةالمباشــرة بعــد تنزيــل الفوائـــد المعلقــــة للســنة ( 104,723,259دينــار أي مــا نســبته ( )٪6/9فــي نهاية الســنة الســابقة) .
 بلغــت التســهيالت اإلئتمانيــة الممنوحــة للحكومــة األردنيــة وبكفالتهــا 12,813,252دينــار أي مــا نســبته ( )٪0/79مــن إجمالــي التســهيالتاإلئتمانيــة المباشــرة للســنة ( 32,598,476دينــار أي مــا نســبته ( )٪2/13فــي نهايــة الســنة الســابقة)  ،كمــا بلغــت التســهيالت الممنوحــة
للقطــاع العــام فــي فلســطين  57,511,269دينــار ( 46,734,985دينــار فــي نهايــة الســنة الســابقة) باإلضافــة إلــى تســهيالت ممنوحــة إلــى
حكومــات أجنبيــة بمبلــغ  20,158,288دينــار .

* لــم يتــم إدراج مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة أعــاه فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ألن القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي الســندات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل يمثــل قيمتهــا العادلــة ,

95
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 تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي وفقا للمراحل االئتمانية كما يلي:كما في  31كانون األول 2020

مستوى إفرادي
663,999,644
77,492,024
()32,342,669
709,148,999
61,429,998
()46,520,996
()14,702,520
()11,668,629
()16,673,567

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند

مستوى تجميعي
619,153,135
133,583,810
()45,279,106
707,457,839
21,017,814
()9,287,954
()3,161,359
()630,614
10,134,796
()8,212,611
672,800,674

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
100,655,921
900,782
()4,719,654
96,837,049
()61,429,998
47,945,747
()9,622,678
()5,285,853
3,296,048
()102,174
725,428,348

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
33,100,561
1,312,784
()1,753,602
32,659,743
()19,765,834
10,194,415
()6,464,342
()985,622
()38,184
()3,866,352
67,873,963

المرحلة الثالثة

114,630,680
2,851,410
()4,952,378
112,529,712
()1,251,980
()2,331,212
33,950,899
()1,006,282
1,817,435
()49,096
15,551,080

اإلجمالي

1,531,539,941
216,140,810
()89,047,409
1,658,633,342
()19,577,000
()1,463,472
()595,203
()5,151,078
137,962,291

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

()595,203
()17,381,311
1,619,616,356

افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية:
كما في  31كانون األول 2020

مستوى إفرادي
2,033,638
302,216
()120,274
2,215,580
556,325
()104,643
()11,888

الرصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

البند

مستوى تجميعي
5,357,779
660,668
()346,518
5,671,929
829,225
()68,643
()36,702

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
11,796,862
214,720
()1,631,171
10,380,411
()556,325
449,000
()86,163

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
984,202
5,331,446
()18,841
6,296,807
()182,354
634,302
()66,243

المرحلة الثالثة

91,932,306
6,378,560
()2,750,512
95,560,354
()646,871
()910,016
200,996

اإلجمالي

112,104,787
12,887,610
()4,867,316
120,125,081
-

28,836,461
386,866

()555,607
()653,827
()20,710
5,452,368

34,533
186,924
()39,551
10,368,829

()728,991
()1,943,611
()5,160
3,718,047

()400,893
()448,439
()1,845
1,804,197

المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين
27,185,503
()2,472,087

()564,671
()2,481,005
120,382,114

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

()564,671
()2,548,271
141,725,555

التقرير السنوي
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 تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي وفقا للمراحل االئتمانية كما يلي: 31كانون األول 2019

مستوى إفرادي
820,264,824
68,770,402
()30,476,769
858,558,457

23,345,623
()103,952,073
()19,079,422
10,372,676

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

البند

مستوى تجميعي
591,291,301
116,221,082
()53,502,298
654,010,085

10,772,363
()20,996,081
()7,322,366
()1,000,688
()105,236,383
()9,234
663,999,644

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
43,835,749
3,055,428
()2,810,105
44,081,072

()23,345,623
104,496,747
()6,191,098
()17,211,679
()16,309,974
()204
619,153,135

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
27,975,928
2,970,455
()1,822,183
29,124,200

()9,724,840
22,978,514
()7,864,391
()936,607
()1,165,024
()8,474
100,655,921

المرحلة الثالثة

91,750,968
3,209,553
()8,723,295
86,237,226

()1,047,523
()2,527,107
40,457,277
()4,888,808
()473,819
()2,496
33,100,561

اإلجمالي

1,575,118,770
194,226,920
()97,334,650
1,672,011,040

()13,665,106
()1,731,953
()1,861,964
()6,468
114,630,680

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة والمحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()124,917,153
()1,861,964
()26,876
1,531,539,941

افصاح الحركة على مخصص التدني بشكل تجميعي وفقا للمراحل األئتمانية:
 31كانون األول 2019

مستوى إفرادي
1,745,391
314,666
()97,125
1,962,932
108,131
()238,181
()37,908

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

البند

مستوى تجميعي
4,086,242
1,023,407
()323,776
4,785,873
1,072,667
()138,858
()54,344

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
14,672,544
169,370
()3,655,207
11,186,707
()108,131
564,872
()86,832

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
1,114,957
814,799
()445,454
1,484,302
()267,918
1,666,490
()285,474

المرحلة الثالثة

75,385,510
12,096,632
()14,537,099
72,945,043
()804,749
()1,854,323
464,558

اإلجمالي

97,004,644
14,418,874
()19,058,661
92,364,857
-

23,890,590
()1,634,305

()1,461,077
()152,121
984,202

207,575
32,894
()223
11,796,862

()987,629
680,074
()4
5,357,779

()56,276
294,991
()51
2,033,638

بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

األثر على المخصص كما في نهاية الفترة نتيجة تغيير التصنيف
21,593,183
()778,467

()1,555,947
481,439
91,932,306

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

()1,555,947
481,161
112,104,787

التقرير السنوي
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مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب القطاع:

 31كانون األول 2020
الشركـــــات

الرصيد في بداية السنة
خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن التعديالت
التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج المركز المالي
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

االفـــــــــراد
دينـار
36,194,481
8,480,250
()1,724,671
42,950,060
4,213,373
()2,326,083
()82,971
()134,746
44,619,633

القـــــــروض

العقـــاريـــة
دينـار
7,134,274
2,105,683
()680,587
8,559,370
1,860,072
()248,493
()83,297
10,087,652

الشــــــركــــــات
الكبـــــــــــــرى

دينـار
42,395,693
1,367,495
()2,325,393
41,437,795
14,492,439
119,475
()2,158,565
53,891,144

الصغيــــــــرة

والمتــوسطة
دينـار
26,037,867
897,315
()136,665
26,798,517
6,619,619
24,266
()481,700
()171,663
32,789,039

الحكومة

والقطاع العام
دينـار
342,472
36,867
379,339
()41,252
338,087

االجمــــــــــالي
دينـار
112,104,787
12,887,610
()4,867,316
120,125,081
27,185,503
()2,472,087
()564,671
()2,548,271
141,725,555

338,087
338,087

32,239,778
549,261
32,789,039

53,747,406
143,738
53,891,144

1,532,298
8,555,354
10,087,652

101,199
44,518,434
44,619,633

المخصصات على مستوى إفرادي
المخصصات على مستوى تجميعي
الرصيد في نهاية السنة

إعادة التوزيع:
87,958,768
53,766,787
141,725,555

 31كانون األول 2019
الشركـــــات

الرصيد في بداية السنة
خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن التعديالت
التسهيالت المعدومة والمحولة لخارج المركز المالي
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

االفـــــــــراد

العقـــاريـــة

دينـار
29,508,935
9,626,128
()7,598,587
31,536,476
4,370,096
241,454
()87,682
134,137

المخصصات على مستوى إفرادي
المخصصات على مستوى تجميعي
الرصيد في نهاية السنة

القـــــــروض

الكبـــــــــــــرى
دينـار
6,150,599
1,125,767
()1,383,027
5,893,339
1,062,844
178,180
()89

36,194,481

168,410
36,026,071
36,194,481

الشــــــركــــــات
دينـار
39,872,490
2,539,558
()7,575,493
34,836,555
6,819,728
611,314
128,096

7,134,274

1,456,259
5,678,015
7,134,274

الصغيــــــــرة

والمتــوسطة
دينـار
21,268,030
1,116,262
()2,501,554
19,882,738
9,340,515
()1,936,138
()1,468,265
219,017

42,395,693

42,249,329
146,364
42,395,693

الحكومة

والقطاع العام
دينـار
204,590
11,159
215,749
126,723
-

26,037,867

25,544,883
492,984
26,037,867

االجمــــــــــالي
دينـار
97,004,644
14,418,874
()19,058,661
92,364,857
21,593,183
()778,467
()1,555,947
481,161
342,472

342,472
342,472

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

112,104,787

69,761,353
42,343,434
112,104,787

التقرير السنوي
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المرحلة األولى

المرحلة األولى

كما في  31كانون األول 2020

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

كما في

 31كانون األول
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
غير مصنف
المجموع

اإلجمالي

842,653
77,876
920,529

المرحلة الثانية

وفيما يلي التفاصيل على مستوى كل قطاع أعمال كما في  31كانون األول :2020

أ) محفظة االفراد (التجزئة)
البند

508,080,383
508,080,383

مستوى إفرادي

-

مستوى تجمعي

8,411,144
8,411,144

مستوى إفرادي

107,946
612,946
39,569,727
40,290,619

مستوى تجمعي

842,653
77,876
107,946
612,946
556,061,254
557,702,675

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
56,894
626,042
51,656
90,319
599,969
487,013,800
488,438,680

افصاح الحركة على التسهيالت :
كما في  31كانون األول 2020

كما في

 31كانون األول

مستوى إفرادي
682,936
422,689
()31,700
1,073,925
()96,382

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند

مستوى تجميعي
434,486,858
94,290,500
()37,850,550
490,926,808
10,221,134
()5,069,110
()2,757,967

()19,854
()37,160
920,529

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
51,656
()7,216
44,440
-

()596,330
15,372,204
()16,356
508,080,383

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
17,493,817
1,154,703
()1,567,723
17,080,797
()9,467,819
5,557,065
()3,890,213

()15,415
()29,025
-

المرحلة الثالثة

35,723,413
981,976
()1,869,530
34,835,859
()753,315
()487,955
6,744,562

()788,740
()71,624
()8,322
8,411,144

اإلجمالي

488,438,680
96,849,868
()41,326,719
543,961,829
245,751
()24,074
()90,472
()179,737
40,290,619

2019

447,634,876
92,429,199
()44,337,373
495,726,702
()1,139,319
15,241,237
()90,472
()270,600
557,702,675

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قامة المركز المالي المموحدة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

()1,294,648
()5,872,190
()120,884
()300
488,438,680

التقرير السنوي
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افصاح الحركة على مخصص التدني:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى إفرادي
2,691
8
()494
2,205
()38
()1,026
()135

المرحلة األولى
مستوى تجميعي
4,450,098
538,651
()311,995
4,676,754
657,598
()45,197
()34,868
()589,289
()1,590,036
()873

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي
31
()15
16
()6
()10
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثالثة
مستوى تجميعي
943,516
5,330,615
()16,572
6,257,559
()127,932
442,517
()53,130
()388,999
()713,419
()5,488
1,006

اإلجمالي

30,798,145
2,610,976
()1,395,595
32,013,526
()529,666
()397,320
88,036
5,191,661
()21,596
()82,971
()128,240
3,074,089

2019

 31كانون األول

36,194,481
8,480,250
()1,724,671
42,950,060
4,213,373
()2,326,083
()82,971
()134,746
-

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المراحل الثالث خالل السنة

األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

الرصيد بداية السنة

29,508,935
9,626,129
()7,598,587
31,536,477
4,370,096
241,454
()87,682
134,136
5,411,108

2019

 31كانون األول

كما في

36,133,430

كما في  31كانون األول 2020

44,619,633

المرحلة األولى

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
غير مصنف
المجموع

اإلجمالي

391,015
541,315
876,982
7,636,921
12,373,196
21,819,429

اإلجمالي

36,194,481

ب) محفظة القروض العقارية

البند

213,536,822
213,536,822

مستوى إفرادي

206,635
2,644,002
120,098
2,970,735

مستوى تجمعي

6,758,473
6,758,473

مستوى إفرادي

23,834
1,403,064
12,610,786
14,037,684

مستوى تجمعي

391,015
541,315
876,982
7,843,556
15,017,198
120,098
23,834
1,403,064
232,906,081
259,123,143

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
187,877
135,577
5,510,847
14,005,718
9,046,500
1,246,376
219,057
941,805
207,283,960
238,577,717

التقرير السنوي
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افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
19,840,019
1,442,888
()2,641,569
18,641,338
5,758,288
()54,551
()136,943
()2,388,703

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

البند

مستوى تجميعي
180,957,729
37,823,673
()6,950,462
211,830,940
10,650,172
()3,891,223
()389,896
()23,304
()4,554,049
21,819,429

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
9,046,500
()496,128
8,550,372
()5,758,288
442,936
()420,380
()4,005
160,100
()85,818
213,536,822

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
15,232,595
158,081
()152,363
15,238,313
()10,151,507
4,290,949
()2,487,860
()123,847
33,199
2,970,735

المرحلة الثالثة

13,500,874
()1,408,866
12,092,008
()498,665
()788,111
3,298,136
()29,882
107,087
()40,774
6,758,473

اإلجمالي

238,577,717
39,424,642
()11,649,388
266,352,971
()317,981
()6,642,366
()142,889
14,037,684

اإلجمالي

248,820,243
30,805,176
()21,653,378
257,972,041
()1,407,966
()17,985,855
()269,481
259,123,143

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

الموحدة

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي

()503
238,577,717

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
36,076
3,957
()4,491
35,542
62,952
()89
-

الرصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
865,727
112,956
()29,702
948,981
170,138
()19,254
()1,770

()54,996
15,481
58,890

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
77,000
199,250
()4,275
271,975
()62,952
79,193
()5,774

()138,800
()335,051
()4,288
619,956

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
36,648
831
()2,025
35,454
()52,933
169,476
()12,018

()79,139
3,678
206,981

المرحلة الثالثة

6,118,823
1,788,689
()640,094
7,267,418
()117,205
()229,326
19,562

()146,987
59,928
()15,222
37,698

اإلجمالي

7,134,274
2,105,683
()680,587
8,559,370
2,279,994
7,471
()63,787
9,164,127

اإلجمالي

6,150,599
1,125,767
()1,383,027
5,893,339
1,860,072
()248,493
()83,297
10,087,652

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

السنة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل

1,062,844
178,180
()89
7,134,274

التقرير السنوي
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ج) التسهيالت الممنوحة للشركات

البند

المرحلة األولى

كما في  31كانون األول 2020

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

كما في

 31كانون األول
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
غير مصنف
المجموع

اإلجمالي

159
11,145,957
22,460,242
57,414,311
99,001,549
88,677,749
16,307,000
295,006,967

اإلجمالي

263,608
263,608

مستوى إفرادي

6,348,269
14,757,816
10,769,241
2,422,068
34,297,394

مستوى تجميعي

177,510
177,510

مستوى إفرادي

369,051
14,527,705
31,035,943
153,663
46,086,362

مستوى تجميعي

159
11,145,957
22,460,242
63,762,580
113,759,365
99,446,990
18,729,068
369,051
14,527,705
31,035,943
594,781
375,831,841

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
7,619,500
71,595,239
67,964,921
199,728,805
57,712,298
5,811,592
5,923,227
20,867,405
917,698
438,140,685

افصاح الحركة على التسهيالت:

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
346,908,465
14,951,795
()20,997,249
340,863,011
40,572,957
()27,000,812
()13,955,483
()10,291,853
()28,785,023

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند

مستوى تجميعي
739,170
53,282
()267,223
525,229
()183,099
()78,522

()6,395,830
295,006,967

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
57,712,298
463,448
()1,816,063
56,359,683
()40,572,957
27,000,812
()2,494,129
()4,866,251
2,532,674

263,608

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
28,817
28,817
183,099
()36,181
1,775

()3,662,438
34,297,394

المرحلة الثالثة

32,751,935
1,583,681
()763,994
33,571,622
16,449,612
()1,508,973
1,711,979

177,510

اإلجمالي

438,140,685
17,052,206
()23,844,529
431,348,362
()16,703,258
()24,617,117

()4,137,878
46,086,362

اإلجمالي

485,610,545
44,075,339
()11,240,397
518,445,487
()6,692,334
()73,589,909
()14,196,146
375,831,841

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

()22,559
438,140,685

التقرير السنوي
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افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
978,778
145,983
()79,012
1,045,749
307,979
()44,224
()10,467
()198,091
()253,294

الرصيد في بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
الرصيد بداية السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
7,908
456
()1,808
6,556
()2,544
()2,092
()1,676

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
11,502,371
3,870
()1,617,747
9,888,494
()307,979
44,224
()7,706
13,428
()10,393
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
425
425
2,544
()812
()72
()39,249
845,976

المرحلة الثالثة

29,906,211
1,217,186
()626,826
30,496,571
18,173
14,677,914
385,326
1,920

اإلجمالي

42,395,693
1,367,495
()2,325,393
41,437,795
14,492,439
119,475
()2,117,640
9,580,819

اإلجمالي

39,872,490
2,539,558
()7,575,493
34,836,555
6,819,728
611,314
()2,158,565
2,085

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

128,096
43,460,344

كما في  31كانون األول 2020

2019

 31كانون األول

كما في

53,891,144

المرحلة األولى

المرحلة الثاني

المرحلة الثالثة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
غير مصنف
المجموع

اإلجمالي

4,774,931
18,093,131
39,853,505
59,196,225
51,771,447
173,689,239

اإلجمالي

42,395,693

د) التسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة

البند

3,547,535
3,547,535

مستوى إفرادي

1,022,525
660,573
10,303,809
7,510,605
11,108,322
30,605,834

مستوى تجمعي

203,953
203,953

مستوى إفرادي

2,727,983
2,051,371
32,085,936
682,336
37,547,626

مستوى تجمعي

4,774,931
19,115,656
40,514,078
69,500,034
59,282,052
11,108,322
2,727,983
2,051,371
32,085,936
4,433,824
245,594,187

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
1,320,597
1,835,262
42,237,593
128,483,516
33,845,467
286,695
11,508,303
20,234,405
3,939,765
243,691,603
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افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
173,876,968
10,516,364
()8,672,151
175,721,181
15,098,753
()19,465,633
()650,655
()1,239,833
6,005,047

رصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند

مستوى تجميعي
2,969,378
1,416,355
()210,871
4,174,862
146,508
()144,522
()13,496
()10,980
()604,837
()1,779,621
173,689,239

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
33,845,467
437,334
()2,400,247
31,882,554
()15,098,753
20,501,999
()6,708,169
()415,597
618,689
3,547,535

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
345,332
()33,516
311,816
()146,508
163,302
()86,269
()36,854
()1,534
()174,889
30,605,834

المرحلة الثالثة

32,654,458
285,753
()909,988
32,030,223
()1,055,146
7,458,589
286,822
22,443
203,953

اإلجمالي

243,691,603
12,655,806
()12,226,773
244,120,636
()1,416,442
6,039,808
()504,731
()690,574
37,547,626

اإلجمالي

258,358,659
16,953,385
()20,103,502
255,208,542
()4,270,158
()5,502,187
()504,731
()2,645,084
245,594,187

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

()1,741,080
()3,514
243,691,603

افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في  31كانون األول 2020

كما في

 31كانون األول
2019

مستوى إفرادي
673,620
115,401
()36,277
752,744
185,394
()60,330
()1,383

رصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

البند

مستوى تجميعي
34,047
8,605
()3,013
39,639
1,489
()1,648
()64

()147,806
()168,348
()35
560,236

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
217,460
11,600
()9,134
219,926
()185,394
325,583
()72,683

()902
()16,432
22,082

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
3,613
()244
3,369
()1,489
19,765
()1,095

100,244
193,645
()292
581,029

المرحلة الثالثة

25,109,127
761,709
()87,997
25,782,839
()283,370
75,225

()18,809
()264
1,477

اإلجمالي

26,037,867
897,315
()136,665
26,798,517
6,686,892
15,665
()481,700
()171,336
31,624,215

اإلجمالي

21,268,030
1,116,262
()2,501,554
19,882,738
6,619,619
24,266
()481,700
()171,663
32,789,039

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

السنة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل

9,340,515
()1,936,138
()1,468,265
219,017
26,037,867

التقرير السنوي
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هـ) التسهيالت الممنوحة للحكومة والقطاع العام

البند

المرحلة األولى

كما في  31كانون األول 2020

المرحلة الثاني

المرحلة الثالثة

كما في

 31كانون األول
2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
غير مصنف
المجموع

اإلجمالي

93,694,953
13,068,288
74,601,269
181,364,510

اإلجمالي

-

مستوى إفرادي

-

مستوى تجمعي

-

مستوى إفرادي

-

مستوى تجمعي

93,694,953
13,068,288
74,601,269
181,364,510

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
32,598,476
90,092,780
122,691,256

افصاح الحركة على التسهيالت :

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
122,691,256
50,158,288

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
-

172,849,544
8,514,966
181,364,510

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
-

-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

المرحلة الثالثة

-

اإلجمالي

122,691,256
50,158,288
-

اإلجمالي

134,694,447
9,963,821
172,849,544
8,514,966
181,364,510

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت المسددة

144,658,268
()21,967,012
122,691,256
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افصاح الحركة على مخصص التدني:

كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
342,472
36,867

الرصيد بداية السنة
خسارة التدني على االرصدة خالل الفترة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل لسنة

التسهيالت المعدومة و المحولة لخارج قائمة المركز المالي الموحدة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
379,339
()41,252
-

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
338,087

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

المرحلة الثالثة

-

اإلجمالي

342,472
36,867
-

اإلجمالي

204,590
11,159
379,339
()41,252
-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

215,749
126,723
338,087

الشركـــــــــــــــات

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون اأاول 2020

342,472

الفوائد المعلقـــة

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة :

األفـــــــــراد

العقـــاريـــة

الرصيد في بداية السنة
يضاف :الفوائد المعلقة خالل السنة
ينـــزل :الفوائد المحولة لاليرادات
فروقات ترجمة
ديون مشطوبة ومحولة خارج قائمة المركز المالي الموحدة

القـــــــروض

الكبـــــــــــــرى

دينار
1,977,386
328,944
()132,513
()17,670
()7,500

الشــــــركــــــات
دينار
1,251,133
621,957
()115,065
()74,265
-

الصغيــــــــرة
دينار
2,700,185
762,920
()144,941
()555,033
-

2,148,647

والمتــوسطة
دينار
3,981,013
950,655
()111,891
()240,282
()23,330

1,683,760

االجمــــــــــالي
دينار
9,909,717
2,664,476
()504,410
()887,250
()30,830
2,763,131

الرصيد في نهاية السنة

4,556,165

الشركـــــــــــــــات

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

11,151,703

األفـــــــــراد
العقـــاريـــة

الرصيد في بداية السنة
يضاف :الفوائد المعلقة خالل السنة
ينـــزل :الفوائد المحولة لاليرادات
ديون مشطوبة ومحولة خارج قائمة المركز المالي الموحدة
الرصيد في نهاية السنة

القـــــــروض
الكبـــــــــــــرى

دينار
1,955,428
207,268
()149,508
()35,802
1,977,386

الشــــــركــــــات

دينار
966,577
541,503
()256,947
1,251,133

الصغيــــــــرة

دينار
2,286,197
602,034
()188,046
2,700,185

والمتــوسطة

دينار
3,666,265
861,393
()276,430
()270,215
3,981,013

االجمــــــــــالي
دينار
8,874,467
2,212,198
()870,931
()306,017
9,909,717

التقرير السنوي
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خارج المملكة

دينار

-

61,737,781

56,546,070

15,840,095

15,083,745

659,342

35,025,613

-

113,379,438

77,669,557

375,941,641

داخل المملكة

دينار

7,633,963

87,772,946

240,703,965

243,283,048

25,441,236

5,852,154

63,068,128

11,556,787

454,667,535

103,694,953

1,243,674,715

مالي

صناعة

تجارة

عقارات

انشاءات

زراعة

سياحة ومطاعم ومرافق عامة

أسهم

افراد

حكومة وقطاع عام

المجموع

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2020

دينار

7,633,963

149,510,727

297,250,035

259,123,143

40,524,981

6,511,496

98,093,741

11,556,787

568,046,973

181,364,510

1,619,616,356

 31كانـون االول

2019

دينار

8,648,647

171,263,974

331,362,025

238,003,898

40,945,442

4,863,462

102,410,297

11,322,220

500,028,720

122,691,256

1,531,539,941

	13.موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
2020

2019

دينار

دينار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية :
سندات مالية حكومية وبكفالتها

219,643,092

206,307,665

سندات واسناد قرض شركات وبنوك

30,290,562

27,218,660

سندات حكومات خارجية

31,852,447

9,405,766

مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

281,786,101

242,932,091

موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية :
66,434,000

28,192,320

سندات واسناد قرض شركات

934,739

1,610,020

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها اسعار سوقية

67,368,739

29,802,340

مجموع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

349,154,840

272,734,431

ينزل  :مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

()699,871

()198,632

صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

348,454,969

272,535,799

 -تحليل السندات واالذونات:

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

تتوزع التسهيالت االئتمانية المباشرة حسب التوزيع الجغرافي والقطاع االقتصادي كما يلي :

اذونات حكومات خارجية
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موجودات مالية ذات معدل عائد ثابت
موجودات مالية ذات معدل عائد متغير
المجموع

2020

2019

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

340,607,045

264,177,929

8,547,795

8,556,502

349,154,840

272,734,431

120
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كما في

 31كانون األول 2019

كما في  31كانون األول 2020

المرحلة الثانية
المرحلة األولى

198,632

المرحلة الثالثة

-

اإلجمالي

600,349

-

-

198,632

403,806
403,806

()17,407

-

-

109,782

()477,395
-

-

()17,407

585,031
585,031

-

-

-

232,736

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,840

699,871

-

-

الى  6شهـور

-

-

الـــى سنـــــــة

أكثـــــر مــن  6شهور

114,840

699,871

الى  3سنــــوات

أكثــــر مــن سنة

()34,104

198,632

 3سنـــــوات

البند

دينـار

349,154,840

المجموع
أكثـــر مــــن

اإلجمالي

 إن ملخص الحركة على مخصص تدني الخسائر اإلئتمانيةالمتوقعة هي كما يلي:

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 349,154,840

رصيد بداية السنة

-

-

-

-

349,154,840

272,734,431

التغيرات الناتجة عن تعديالت

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

137,331

-

-

-

-

137,331

40,908

المسترد من خسارة التدني على اإلستثمارات المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة االولى

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

349,017,509

-

-

-

-

349,017,509

272,693,523

الثالث خالل السنة

اإلستثمارات المستحقة

()61,574,081

-

-

-

-

()61,574,081

()63,669,630

األثر على المخصص كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

اإلستثمارات الجديدة خالل السنة

137,857,159

-

-

-

-

137,857,159

132,367,120

التغيرات الناتجة عن تعديالت

رصيد بداية السنة

272,734,431

-

-

-

-

272,734,431

203,996,033

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

مستوى إفرادي مستوى تجميعي مستوى إفرادي مستوى تجميعي

 -تستحق الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة كما يلي :

البند

المرحلة الثانية

لغاية شهر

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

الــى  3شهـــور

كما في  31كانون األول 2020

2019

أكثـــر مــــن شهــــــر

 31كانون األول

أكثـر مــن  3شهــور

كما في

دينـار

توزعت الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وفقا للمراحل اإلئتمانية على النحو اآلتي :

دينـار

المجموع

دينـار

349,154,840

-

-

-

-

349,154,840

272,734,431

دينـار

10

-

-

-

-

-

-

-

دينـار

9

-

-

-

-

-

-

-

دينـار

8

-

-

-

-

-

-

-

 31كانون األول 2020

7

-

-

-

-

-

-

-

6,000,640

6

37,770,982

-

-

-

-

37,770,982

16,003,263

18,070,528

5

80,320,242

-

-

-

-

80,320,242

32,981,368

20,610,042

4

5,007,406

-

-

-

-

5,007,406

6,725,912

15,598,000

3

5,688,967

-

-

-

-

5,688,967

10,716,223

247,403,862

2

724,151

-

-

-

-

724,151

-

41,471,768

1

219,643,092

-

-

-

-

219,643,092

206,307,665

 31كانون األول 2019

البند

مستوى إفرادي

مستوى تجميعي

مستوى إفرادي

مستوى تجميعي

-

المرحلة الثانية

المجموع

8,750,010

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المجموع

47,369,743

2019

860,009

كما في  31كانون األول 2020

156,383,614

كما في
 31كانون األول

59,371,055

توزعــت أدوات الديــن بالتكلفــة المطفــأة حســب فئــات التصنيــف اإلئتمانــي بنــاء علــى نظــام البنــك الداخلــي كمــا فــي  31كانــون األول
 2020و 2019كمــا يلــي:

272,734,431

التقرير السنوي
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	14.ممتلكات ومعدات  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
2020

اراضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

دينــار

دينــار

معـدات واجهــزة
واثاث

دينــار

وسائــط نقـــل
دينــار

أجهـــــــــــــزة

تحسينــــات

دينــار

دينــار

الحاسب اآللي

وديكـــورات

المجموع
دينــار

الكلفـــة :
4,159,152

14,427,159

26,170,961

1,093,021

13,281,679

21,870,623

81,002,595

الرصيد في بداية السنة

-

764,088

985,558

1,043

3,230,589

1,238,969

6,220,247

()3,855

()5,000

()796,993

()113

()870,722

()511,611

()2,188,294

فروقات عمالت أجنبية

()103,306

()1,128,509

()479,280

()24,733

()189,643

()341,481

()2,266,952

الرصيد في نهاية السنة

4,051,991

14,057,738

25,880,246

1,069,218

15,451,903

22,256,500

82,767,596

إضافات
استبعادات

االستهالك المتراكم :
استهالك متراكم في بداية السنة

-

6,656,806

16,541,978

587,078

9,308,093

17,037,422

50,131,377

استهالك السنة

-

253,447

1,657,414

121,933

1,390,855

1,385,473

4,809,122

(استبعادات)

-

-

()705,383

()90

()808,652

()491,377

()2,005,502

فروقات عمالت أجنبية

-

()192,939

()315,486

()17,850

()110,861

()308,655

()945,791

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

-

6,717,314

17,178,523

691,071

9,779,435

17,622,863

51,989,206

4,051,991

7,340,424

8,701,723

378,147

5,672,468

4,633,637

30,778,390

دفعات على شراء موجودات ثابتة *

-

829

809,982

-

740,285

4,834,146

6,385,242

‹حق استخدام األصول المستأجرة **

-

-

-

-

-

-

16,829,962

4,051,991

7,341,253

9,511,705

378,147

6,412,753

9,467,783

53,993,594

صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة

صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة
2019
الكلفـــة :

4,159,347

14,532,229

22,007,949

909,014

12,355,467

21,360,681

75,324,687

الرصيد في بداية السنة
اضافات

-

20,672

5,926,447

184,053

1,263,797

1,664,165

9,059,134

(استبعادات)

-

()123,617

()1,763,117

-

()337,323

()1,153,091

()3,377,148

()195

()2,125

()318

()46

()262

()1,132

()4,078

4,159,152

14,427,159

26,170,961

1,093,021

13,281,679

21,870,623

81,002,595

فروقات عمالت أجنبية
الرصيد في نهاية السنة
االستهالك المتراكم :
استهالك متراكم في بداية السنة

-

6,517,318

16,258,673

475,283

8,616,670

16,863,796

48,731,740

استهالك السنة

-

253,836

2,000,766

111,826

1,027,044

1,295,423

4,688,895

(استبعادات)

-

()114,022

()1,716,945

-

()335,438

()1,121,221

()3,287,626

فروقات عمالت أجنبية

-

()326

()516

()31

()183

()576

()1,632

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

-

6,656,806

16,541,978

587,078

9,308,093

17,037,422

50,131,377

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

4,159,152

7,770,353

9,628,983

505,943

3,973,586

4,833,201

30,871,218

دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات *

-

43,556

620,808

-

2,256,266

2,807,766

5,728,396

حق استخدام األصول المستأجرة **

-

-

-

-

-

-

16,202,973

4,159,152

7,813,909

10,249,791

505,943

6,229,852

7,640,967

52,802,587

صافي الممتلكات والمعدات في نهاية السنة

* تبلغ قيمة االلتزامات المالية القتناء ممتلكات ومعدات  1,125,912دينار لعام  2020سيتم تسديدها وفقاً لشروط التعاقد على شراء هذه الموجودات.
ـ تبلغ تكلفة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل  32,061,238دينار لعام  32,518,441( 2020دينار لعام .)2019
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** يمثل هذا البند اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )16وتفاصيله كما يلي :

عقـــــــــــــــــارات مستملكــــــــــــــة

* فيما يلي ملخص الحركة على العقارات التي آلت ملكيتها
للبنك وفاء لديون هالكة:

2020

2019

دينـار

دينـار

16,202,973

-

-

13,771,577

إضافات

16,202,973

13,771,577

استبعادات

()3,651,609

اضافات

4,995,647

5,644,292

رصيد نهاية السنة

68,067,305

64,202,177

(استبعادات)

()1,069,422

()173,934

مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك**

()9,999,844

()10,357,640

( إستهالكات)

()3,243,015

()3,038,962

رصيد نهاية السنة

58,067,461

53,844,537

()56,221

-

16,829,962

16,202,973

الرصيد في بداية السنة
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()16
الرصيد المعدل كما في بداية السنة

فروقات عمالت أجنبية
الرصيد نهاية السنة

	15.موجودات غير ملموسة
يشمل هذا البند على أنظمة وبرامج حاسوب يتم إطفاءها بنسبة سنوية تتراوح من ٪15

إلى  ٪20وتفاصيلها كما يلي :

 31كانــــــــــــــــــــــون األول
2020

2019

دينـار

دينـار

رصيد بداية السنة

5,986,282

4,998,823

اضافات خالل السنة

2,124,672

1,986,497

االطفاء للسنة

()1,202,801

()998,994

()35,708

()44

6,872,445

5,986,282

فروقات عمالت أجنبية
رصيد نهاية السنة

	16.موجودات أخرى
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
2020

2019

دينـار

دينـار

فوائد وإيرادات برسم القبض

10,391,109

13,059,915

مصروفات مدفوعة مقدماً

3,616,227

3,408,442

عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون هالكة *

58,067,461

53,844,537

شيكات مقاصة

2,427,148

3,697,797

دفعات مقدمة لقاء استمالك أراضي وعقارات

1,692,367

1,049,107

255,912

-

دفعات ضريبية مدفوعة مقدماً

3,807,864

1,619,294

مدينون وارصدة مدينة أخرى

4,818,056

5,392,150

85,076,144

82,071,242

تأمينات مدفوعة
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2020

2019

دينـار

دينـار

رصيد بداية السنة

64,202,177

59,991,327

7,516,737

4,993,591
()782,741

 بموجب قانون البنوك األردني  ،يتوجب بيع المباني واألراضي التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة على العمالء خالل سنتين من تاريخإستمالكها  ،وللبنك المركزي في حاالت إستثنائية أن يمدد هذه المدة لسنتين كحد أقصى ,هذا وبموجب تعميم البنك المركزي االردني رقم
 4076/1/10بتاريخ  27آذار  ،2014قام البنك وإعتباراً من بداية العام  2015بدء البنك بإحتساب مخصص تدريجي للعقارات المستملكة لقاء ديون
والتي قد مضى على استمالكها فترة تزيد عن  4سنوات إستناداً لذلك التعميم ولتعميم البنك المركزي األردني رقم  2510/1/10تاريخ 14
شباط  ،2017علماً بأن البنك المركزي األردني قد أصدر تعميم رقم  16239/1/10بتاريخ  21تشرين الثاني  2019أقر فيه تمديد العمل بالتعميم
 2510/1/10بتاريخ  14شباط  2017بعد تأجيل احتساب المخصص حتى نهاية عام  2020وتعديل البند ثانياً فيه ،هذا وبموجب تعميم البنك
المركزي األردني رقم  16628/3/10بتاريخ  27كانون األول  2020تم تمديد العمل في التعميم رقم  2510/1/10حتى تاريخ  31كانون األول .2021

**إن الحركة على مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون هالكة هي كما يلي :
2020

2019

دينار

دينار

10,357,640

9,927,792

(المسترد من ) إضافـــــات

()357,796

429,848

رصيد نهاية السنة

9,999,844

10,357,640

رصيد بداية السنة

	17.ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 31كانون االول 2019

 31كانون االول 2020
داخل المملكة

خـارج المملكة

المجموع

داخل المملكة

خارج المملكة

المجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

-

9,945,487

9,945,487

-

5,766,667

5,766,667

1,418,000

8,461,000

9,879,000

-

14,540,044

14,540,044

ودائع الجل تستحق من  6 - 3شهور

-

-

-

-

10,000,000

10,000,000

ودائع الجل تستحق من  9 - 6شهور

-

-

-

-

-

-

ودائع الجل تستحق من  12 - 9شهر

-

-

-

-

-

-

ودائع الجل يزيد إستحقاقها عن سنة

-

50,937,867

50,937,867

70,000,000

50,937,867

120,937,867

1,418,000

69,344,354

70,762,354

70,000,000

81,244,578

151,244,578

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع الجل تستحق خالل  3شهور

126

127

أفـــراد

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

	 18.ودائع عمالء

 31كانون األول 2020
شركات كبرى
البيـــــــــــــــــــــــــــان
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير
ودائع الجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
المجمــــوع

ومتوسطة
دينار
355,874,393
844,505,660
345,536,736
21,508,350
1,567,425,139

مؤسسات صغيرة
دينار
103,252,081
1,201,243
73,476,256
11,565,000
189,494,580

الحكومــــــة
دينار
80,310,197
9,625,103
31,129,822
1,309,000
122,374,122

والقطاع العام
دينار
9,688,230
10,377
20,195,128
29,893,735

المجمــــــــــوع
دينار
549,124,901
855,342,383
470,337,942
34,382,350
1,909,187,576

 31كانون األول 2019
شركات كبرى

أفـــراد

ومتوسطة

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع التوفير
ودائع الجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
المجمــــوع

مؤسسات صغيرة
دينار
316,215,766
778,203,103
332,015,600
93,066,189
1,519,500,658

الحكومــــــة
دينار
64,341,378
3,862,479
162,669,545
11,359,000
242,232,402

والقطاع العام
دينار
73,812,652
8,564,196
39,039,074
1,760,360
123,176,282

المجمــــــــــوع
دينار
13,011,528
35,637
21,141,600
34,188,765

البيـــــــــــــــــــــــــــان

دينار
467,381,324
790,665,415
554,865,819
106,185,549
1,919,098,107

ـ بلغت ودائع الحكومة االردنية والقطاع العام االردني داخل المملكة  22,738,668دينــــــــار أي ما نسبته  %1/19من اجمـالـي الودائع للسنة ( 26,131,415دينــار ،أي ما نسبته  %1/4في السنة السابقة).
ـ بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  702,448,649دينار أي ما نسبته  %36/79من اجمالي الودائع للسنة ( 641,780,616دينار أي ما نسبته  ٪33/44في السنة السابقة).
ـ بلغت الودائع المحجوزة مقيدة السحب  16,822,597دينار أي ما نسبته  %0/88من اجمالي الودائع للسنة ( 15,885,523دينار أي ما نسبته  ٪0/83في السنة السابقة).
ـ بلغت الودائع الجامدة  58,881,480دينار للسنة (  68,696,918دينار في السنة السابقة) .

التقرير السنوي

	19.تأمينات نقدية
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
2020
2019

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
دينـار
دينـار

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
95,468,703
96,998,394

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة
24,350,606
23,595,527

119,819,309
120,593,921

	20.مخصصات متنوعة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2020
مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصصات متنوعة

رصيد بداية
السنــــــــة
المكون خالل

المستخــدم خالل

المخصص

السنــــــــة
المخصص

السنـــــــــــــة
فرق عمالت

أجنبيــــــــة
السنــــــــــة
رصيد نهاية

دينار
دينار
دينار
دينار
دينار

4,032,642
466,137
()245,107
4,253,672

مخصص القضايا المقامة ضد البنك
863,478
73,678
()104,721
832,435

مخصصات متنوعة
115,091
241,416
()65,214
()75,250
216,043

5,011,211
781,231
()415,042
()75,250
5,302,150

2019

مخصص تعويض نهاية الخدمة
3,904,765
424,311
()296,434
4,032,642

مخصص القضايا المقامة ضد البنك
1,032,570
74,742
()243,834
863,478

256,905
()989
()140,733
()92
115,091

5,194,240
498,064
()681,001
()92
5,011,211
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ب -موجودات ضريبية مؤجلة

3,538,834
-

3,538,834
-

129
دينار
10,995,348
14,727,506
4,000,512
730,661
863,478

موجودات ضريبية مؤجلة
مخصص ديون غير عامله
مخصص الديون غير العاملة سنوات سابقة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
فوائد معلقة
مخصص القضايا المقامة على البنك
10,357,640

1,815,262
19,619,395

تقييم موجودات مالية آلت ملكيتها للبنك
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
63,172,633

32,416,772

دينار
1,145,888
243,886
355
104,721
357,796
977,975
4,236,413
7,067,034

34,506,370

المبالـــــــــــغ

2,589,075

4,237,973

-

-

-

-

73,678

-

446,360

-

3,717,935

دينار

المضــافـــــــة

كما في  31كانون األول 2020

دينار
دينار

المؤجلـــــــــــة

نهايـــة السنـــة
دينار

5,685,800

318,169

23,876

3,557,192

294,596

177,251

1,219,182

4,941,285

5,591,048

دينار
14,713,283
13,581,618
4,202,986
730,306
832,435
9,999,844
62,831
837,287
15,382,982
60,343,572

21,808,399

الضريبـــــــــة

22,804,298

7,228,143

689,800

23,876

3,693,155

309,708

177,353

1,159,834

5,344,197

4,178,232

دينار

المؤجلـــــــــــة

2019

2020
2019

رصيـد بدايـة

16,606,516
20,752,116

المبالـــــــــــغ

اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
2,563,769
2,348,285

الرصيـد فـــي

موجودات ضريبية مؤجلة للسنة – اضافة
()1,567,870
()6,573,042

الضريبـــــــــة

379,375
976,000

السنــــــــــــة

15,231,242
24,000,873

المحـــررة

دينار
دينار

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

من خالل قائمة الدخل الشامل

2020
2019

الحسابات المشمولة

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح بيع موجودات رأسمالية ضمن الموجودات مالية

رصيد نهاية السنة
19,881,866
23,803,895

مخصص تدني عقارات آلت ملكيتها للبنك

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في بنود قائمة الدخل الشامل الموحد ما يلي :

ضريبة الدخل المستحقة
18,770,076
24,976,873

تدني موجودات متوفرة للبيع

ضريبة دخل سنوات سابقة

ضريبة الدخل المدفوعة
()22,692,105
()23,151,663

62,831

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

رصيد بداية السنة
23,803,895
21,978,685

ج  -مطلوبات ضريبية مؤجلة

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي :

دينار
دينار

499,477

أ -مخصص ضريبة الدخل

احتياطي القيمة العادلة

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

2020
2019

48,946

	21.ضريبة الدخل
3,081,065

التقرير السنوي
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التقرير السنوي

	22.أموال مقترضة

 ان الحركة على حساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي :موجودات ضريبية مؤجلة

عدد األقساط

مطلوبات ضريبية مؤجلة

2020

2019

2020

2019

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

رصيد بداية السنة

22,804,298

18,580,246

3,081,065

3,296,665

المضاف خالل السنة

1,567,870

6,573,042

2,252

6,595

المطفئ خالل السنة

()2,563,769

()2,348,285

()3,034,371

()222,195

فرق عمالت أجنبية

-

()705

-

-

رصيد نهاية السنة

21,808,399

22,804,298

48,946

3,081,065

* إن نسبة الضريبة المستخدمة في احتساب الضرائب المؤجلة وهي النسبة النافذة في البلدان المتواجد بها البنك.

	-تبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة فــي االردن علــى البنــوك  ، ٪38علمــاً بــأن نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة فــي فلســطين والتــي يوجــد
للبنــك إســتثمارات وفــروع فيهــا  ٪15وفــي ســورية (شــركة تابعــة)  25٪والشــركات التابعــة فــي األردن .٪28
	-تــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات فــي األردن حتــى نهايــة عــام  ، 2017كمــا قــام البنــك بتقديــم
كشــوفات التقديــر الذاتــي لألعــوام  2018و 2019ودفــع المبالــغ الواجــب دفعهــا حســب القانــون ولــم يتــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع
دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات عــن تلــك الســنوات بعــد ،هــذا وبــرأي اإلدارة والمستشــارين القانونــي والضريبــي أنــه لــن يترتــب علــى البنــك
أيــة التزامــات تزيــد عــن المخصصــات المســتدركة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.
	-تــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائرتــي ضريبــة الدخــل وضريبــة القيمــة المضافــة عــن نتائــج أعمــال البنــك فــي فلســطين حتــى نهايــة
العــام  ،2018كمــا وقــام البنــك بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي للعــام  2019والتــي لــم يتــم مراجعتهــا بعــد ،هــذا وبــرأي اإلدارة والمستشــار
الضريبــي أن المخصصــات المرصــودة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كافيــة لتســديد اإللتزامــات الضريبيــة.
	-تــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات فــي األردن بمــا يخــص شــركة تفــوق لإلســتثمارات الماليــة (شــركة
تابعــة) حتــى نهايــة العــام  2018بإســتثناء العــام  ،2016كمــا قامــت الشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي لألعــوام  2016و 2019ودفــع
الضرائــب ولــم يتــم مراجعتهــا مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بعــد  ،وبــرأي إدارة الشــركة والمستشــار الضريبــي أن المخصصــات
المرصــودة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كافيــة لتســديد االلتزامــات الضريبيــة.
	-قامــت شــركة األردن للتأجيــر التمويلــي (شــركة تابعــة) بالتوصــل إلــى تســوية نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى نهايــة
العــام  ،2017كمــا قامــت بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي للعــام 2018و 2019ودفــع الضرائــب المعلنــة ولــم يتــم مراجعتهــا مــن قبــل دائــرة
ضريبــة الدخــل والمبيعــات بعــد ،وبــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي أن المخصصــات المرصــودة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة كافيــة
لتســديد اإللتزامــات الضريبيــة.
	-تــم احتســاب الضريبــة المســتحقة للبنــك وشــركاته التابعــة والفــروع الخارجيــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  ،2020وبــرأي اإلدارة
والمستشــار الضريبــي أنهــا كافيــة لمواجهــة االلتزامــات الضريبيــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ.
2020

2019

دينار

دينار

الربح المحاسبي

52,073,578

61,130,161

ارباح غير خاضعة للضريبة

()39,854,042

()22,855,536

مصروفات غير مقبولة ضريبيا

33,558,257

33,948,836

الربح الضريبي

45,777,793

72,223,461

%41

%33,2

18,770,076

24,000,783

ج  -فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي :

نسبة ضريبة الدخل
ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون االول 2020
اقتراض من بنوك مركزية *

المبلـــــغ

الكليـــــة

المتبقيـــة

دورية استحقاق
األقساط

46,968,903

24 - 108

15 - 76

15,000,000

1

1

دفعة واحدة

اقتراض من بنوك خارجية***

7,090,000

1

1

دفعة واحدة

إلتزامات عقود اإليجار ****

15,523,423

791

491

المجموع

84,582,326

تمويل الرهن العقاري**

 31كانون االول 2019
اقتراض من البنك المركزي األردني *

إلتزامات عقود اإليجار ****
المجموع

اإلقتراض

دينار
شهري

اقتراض من الشركة األردنية إلعادة

الضمانــــات

سعر فائدة

سندات خزينة
وكمبياالت

صفر – %1

تجيير سندات
رهن قروض

عقارية لصالح

%4,15

الشركة

ربع ونصف

سنوي وسنوي

ال يوجد
ال يوجد

متوسط
5,75%

دينار
8,923,541

113 - 24

83 - 4

14,744,380

685

530

شهري
ربعي ونصف

سنوي و سنوي

سندات خزينة
وكمبياالت
ال يوجد

%1,75 -%1
 %5,75متوسط

23,667,921

* تــم إعــادة إقــراض المبالــغ أعــاه لعمــاء البنــك ضمــن شــريحة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبــرى بأســعار فائــدة تتــراوح
مــن  %2الــى .%5
 إن اإلقتــراض ذو فائــدة ثابتــة وال يوجــد اقتــراض ذو فائــدة متغيــرة  ،وبلــغ رصيــد االقتــراض الغيــر خاضــع لفائــدة والمتعلــق بالقــروض التــيطرحهــا البنــك المركــزي األردنــي لمواجهــة جائحــة كورونــا مبلــغ  33,128,585دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020علمــا انــه ال يوجــد
إقتــراض بــدون فائــدة كمــا فــي  31كانــون األول .2019
** يمثل هذا البند المبلغ المقترض من الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري وتستحق دفعة واحدة ألجل ثالث سنوات.
*** يمثــل هــذا البنــد إقتــراض مــن أحــد البنــوك الخارجيــة ويســدد القــرض بموجــب دفعــة واحــدة تســتحق بتاريــخ  18شــباط  2021ويتــم احتســاب
فائــدة عليه بســعر(اليبور+ثالث أشــهر) .
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1,300,899

641,406

9,175,767

7,051,042

أرصدة دائنة أخرى
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مستوى إفرادي

المرحلة األولى

كما في

2019

 31كانون األول
كما في  31كانون األول 2020

مستوى إفرادي
مستوى تجميعي

48,633,570

مستوى تجميعي

637,617

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

661,375,908

اإلجمالي

624,852,756
546,467,533

43,318,143

53,033,126

831,531

12,604,062

-

49,324,648

136,209,253
5,166,342

()5,164,839

8,632

()66,295

()1,245,261

()174,321,589
()149,449,044

440,336,632

()18,396,150

35,468,507

579,954

11,358,801

()105,902,457

655,159,552
48,635,073

407,648

()26,886,685

()407,648

536,378,967

26,886,685

()28,802,500

()261,573

28,803,370

-

()870

-

261,573

()55,324

-

1,206,886

()997,153

()14,809,135

()15,870,303
77,098

6,702

-

()49,345,734

22,092,749

()53,740

** هذا وتوزعت بنود خارج المركز المالي وفقاً للمراحل اإلئتمانية بشكل تجميعي كما يلي:

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

55,000

55,000

البند

حواالت واردة

455,931

272,766

الرصيد بداية السنة

مصروفات مستحقة

6,839,253

5,486,915

التعرضات الجديدة خالل السنة

أمانات ضريبة الدخل

260,643

307,919

التعرضات المستحقة

أمانات الضمان االجتماعي

264,041

287,036

ما تم تحويله الى المرحلة األولى

دينار

دينار

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

2020

2019

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

* إن تفاصيل بند المطلوبات االخرى هي كما يلي :

 31كانـــــــــــــــــــــون االول

()111,897

40,422,412

41,493,803

()985,925

مطلوبات أخرى*

9,175,767

7,051,042

األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على بنود خارج المركز المالي**

8,845,153

10,206,853

()8,110,801

مشتقات أدوات مالية – إيضاح ()41

238,254

-

375,933

تأمينات عقارات مباعة

26,700

37,000

()6,154,212

تأمينات صناديق حديدية

174,168

175,355

التغيرات الناتجة عن تعديالت

أرباح مساهمين غير موزعة

2,126,474

2,183,274

()65,007,809

أمانات وذمم مؤقتة

6,844,610

4,198,390

16,576,580

شيكات مقبولة الدفع

7,521,812

7,250,887

()921,207

فوائد مستحقة غير مدفوعة

5,469,474

10,391,002

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

دينار

دينار

()2,271,644

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

-

2020

2019

()1,406,733

 31كانـــــــــــــــــــــون االول

-

	23.مطلوبات أخرى

()1,198

اكثر من سنة

()3,679,575

13,442,285

12,209,099

()6,090

لغاية سنة

2,081,138

2,535,281

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التزامات اإليجار المخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة

15,523,423

14,744,380

362,976,823

مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة

20,908,284

19,120,602

65,621,764

أكثر من خمس سنوات

7,258,618

6,220,674

27,917,115

من سنة إلى خمس سنوات

10,518,639

9,617,803

462,355

اقل من سنة واحدة

3,131,027

3,282,125

تحليل االستحقاق  -التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة

11,566,466

دينار

دينار

468,544,523

** ** التزامات عقود اإليجار  -مقابل حق إستخدام األصول – المستأجرة:

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

661,375,908

التقرير السنوي
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 كما توزع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على التسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما يلي :كما في  31كانون األول 2020

كما في

 31كانون األول

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله الى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

2019

مستوى إفرادي
1,259,826
35,774
()160,064
1,135,536
179,988
()57,124
()990
()172,592
()518,521
24,287
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلة األولى
مستوى تجميعي
635,663
36,129
()67,915
603,877
5,077
()3,447
()1,630
846
()144,074
590,584

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي
465,483
6,445
()184,755
287,173
()179,988
57,692
()18,324
31,249
()17,303
()1,763
460,649

المرحلة الثالثة
مستوى تجميعي
7,912
106
()832
7,186
()5,077
3,447
()242
219
84
158,736

اإلجمالي

7,837,969
386,631
()718,707
7,505,893
()568
21,186
103,379
()102
()221
5,617

اإلجمالي

10,206,853
465,085
()1,132,273
9,539,665
()36,899
()679,916
22,303
7,629,567

خسارة التدني على التعرضات المستحقة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

الرصيد بداية السنة

7,598,485
1,163,920
()242,825
8,519,580
1,337,372
349,928
()27
8,845,153

كما في 31

2019

كانون األول

10,206,853

كما في  31كانون األول 2020

 -هذا وتوزعت التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة وفقا للمراحل اإلئتمانية بشكل افرادي كما يلي:

أ) االعتمادات
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اإلجمالي

2,039,917
14,554,251
34,544,393
1,100,314
-

اإلجمالي

-

52,238,875

مستوى إفرادي

69,575
-

-

مستوى تجميعي

-

69,575

مستوى إفرادي

-

-

مستوى تجميعي

2,039,917
14,623,826
34,544,393
1,100,314
-

-

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
12,728,446
236,924
5,656,506
21,227,495
25,353,646
3,949,511
61,683
-

52,308,450

المجموع

69,214,211

التقرير السنوي
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افصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
65,203,017
18,855,351
()26,835,098
57,223,270
3,452,185
()6,834,712
()3,254,309
1,652,441
-

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
52,238,875

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
3,949,511
()418,536
3,530,975
()3,452,185
6,834,712
()6,828,960
()14,967
-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
69,575

المرحلة الثالثة

61,683
()61,683
-

اإلجمالي

69,214,211
18,855,351
()27,315,317
60,754,245
()10,083,269
1,637,474
-

اإلجمالي

65,119,225
26,089,575
()20,506,199
70,702,601
1,776,422
()3,264,812
52,308,450

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

69,214,211

افصاح الحركة على مخصص التدني:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
82,950
2,408

الرصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
-

()34,025
51,333
40,402
()15,088
()40,281
56,387
92,753

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
45,283
-

-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
()4,404
40,879
()40,402
15,088
()15,076
()350
139

المرحلة الثالثة

40,257
-

اإلجمالي

168,490
2,408
()40,257
-

اإلجمالي

93,358
15,770
()78,686
92,212
()55,357
56,037
92,892

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

()7,684
101,444
60,532
6,514
168,490

التقرير السنوي
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ب) القبوالت
المرحلة األولى

كما في  31كانون األول 2020
المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

كما في

2019

 31كانون األول

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اإلجمالي

1,385,571
10,815,298
1,438,633
4,015,143
-

اإلجمالي

17,654,645

مستوى إفرادي

13,105
882,314
77,386
-

مستوى تجميعي

972,805

مستوى إفرادي

-

مستوى تجميعي

1,385,571
10,828,403
2,320,947
4,092,529
-

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
1,820,830
1,137,972
7,739,181
8,651,156
18,627,450

المجموع

19,349,139

افصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
10,697,983
12,114,179
()6,598,083
16,214,079
1,246,248
()616,406
()796,982
1,607,706
-

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
-

17,654,645

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
8,651,156
498,105
()7,334,232
1,815,029
()1,246,248
616,406
()174,172
()38,210
-

-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

972,805

المرحلة الثالثة

-

-

اإلجمالي

19,349,139
12,612,284
()13,932,315
18,029,108
()971,154
1,569,496
-

-

اإلجمالي

40,294,124
6,926,872
()8,015,543
39,205,453
()323,595
()19,532,719
-

18,627,450

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

19,349,139

التقرير السنوي

140

141

افصاح الحركة على مخصص التدني:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
39,986
9,630

الرصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

البند

مستوى تجميعي
()23,554
26,062
7,373
()1,066
()7,336
8,597
-

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
35,688
2,578
-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
()27,843
10,423
()7,373
1,066
572
()456
33,630

المرحلة الثالثة

-

اإلجمالي

75,674
12,208
4,232

اإلجمالي

58,905
33,093
()51,397
36,485
()6,764
8,141
-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

()30,415
61,583
3,913
10,178
-

كما في  31كانون األول 2020

2019

 31كانون األول

كما في

37,862

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

اإلجمالي

2
3
4
5
6
7
8
9
10

مستوى إفرادي

199,390
9,374,204
30,068,718
36,071,134
21,187,368
-

مستوى تجميعي

-

96,900,814

مستوى إفرادي

365,500
137,818
966,240
1,245,450
860,622
-

-

مستوى تجميعي مستوى تجميعي

-

3,575,630

اإلجمالي

75,674

ج) الكفاالت
البند

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:

77,030
79,684
11,409,752

-

1
199,390
9,739,704
30,206,536
37,037,374
22,432,818
860,622
77,030
79,684
11,409,752

11,566,466

3,550,260
3,929,921
24,595,539
13,969,994
48,660,454
7,164,465
2,483,227
62,913
9,996,239

112,042,910

المجموع

114,413,012

التقرير السنوي
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افصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
94,706,168
2,704,115
()4,033,469
93,376,814
4,676,450
()1,618,462
()51,000
239,193
938,420

الرصيد بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند

مستوى تجميعي
()660,601
96,900,814

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
7,164,465
738
()137,221
7,027,982
()4,676,450
1,619,332
()620,419
33,422
1,272,468
-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

()1,080,705
3,575,630

المرحلة الثالثة

12,542,379
()1,183,578
11,358,801
()870
671,419
()461,686
-

-

اإلجمالي

114,413,012
2,704,853
()5,354,268
111,763,597
()189,071
2,210,888
()1,198
11,566,466

اإلجمالي

132,219,991
22,881,396
()33,195,489
121,905,898
()4,193,239
()3,296,654
()1,742,504
112,042,910

التسهيالت المعدومة

()2,993
114,413,012

افصاح الحركة على مخصص التدني:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

2019

 31كانون األول

مستوى إفرادي
554,089
16,344
()23,187
547,246
64,133
()16,076
()970

الرصيد بداية السنة
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند

مستوى تجميعي
-

()61,005
()284,709
24,972
273,591

المرحلة األولى

مستوى إفرادي
116,005
31
()2,772
113,264
()64,133
16,644
()12,144

-

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
-

()4,400
1,020
()52
50,199

المرحلة الثالثة

7,797,712
386,631
()678,450
7,505,893
()568
13,114

-

اإلجمالي

8,467,806
403,006
()704,409
8,166,403
111,451
()102
()221
7,629,567

اإلجمالي

5,883,437
698,863
()114,871
6,467,429
46,046
()283,791
24,699
7,953,357

التسهيالت المعدومة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

السنة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل

1,692,465
307,927
()15
8,467,806

التقرير السنوي

144

145
د) السقوف غير المستغلة

البند

المرحلة األولى

كما في  31كانون األول 2020
المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

كما في

2019

 31كانون األول

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
غير مصنفة
المجموع

اإلجمالي

105,676
31,700,188
70,817,728
59,346,851
34,212,046
196,182,489

اإلجمالي

65,621,764
65,621,764

مستوى إفرادي

730,159
17,280,342
1,642,193
3,646,411
23,299,105

مستوى تجميعي

462,355
462,355

مستوى إفرادي

-

مستوى تجميعي

105,676
31,700,188
70,817,728
60,077,010
51,492,388
1,642,193
3,646,411
66,084,119
285,565,713

فئات التصنيف االئتماني بناء على نظام البنك الداخلي:
3,545,000
11,340,082
112,041,297
62,969,573
185,964,413
33,267,994
49,271,187
458,399,546

افصاح الحركة على السقوف غير المستغلة:
كما في  31كانون األول 2020

كما في

 31كانون األول
2019

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
األثر نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

البند
مستوى إفرادي
375,860,365
9,644,498
()111,982,394
273,522,469
17,511,802
()19,732,920
()2,740
()4,298,703
()69,206,376
()1,611,043
196,182,489

المرحلة األولى
مستوى تجميعي
48,633,570
5,166,342
()5,164,839
48,635,073
407,648
()261,573
()111,897
375,933
16,576,580
65,621,764

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي
33,267,994
332,688
()10,506,161
23,094,521
()17,511,802
19,732,920
()365,506
815,498
()2,140,498
()326,028
23,299,105

المرحلة الثالثة
مستوى تجميعي
637,617
8,632
()66,295
579,954
()407,648
261,573
()55,324
77,098
6,702
462,355

اإلجمالي

535,467
()535,467
-

اإلجمالي

458,399,546
15,152,160
()127,719,689
345,832,017
()3,565,641
()54,763,592
()1,937,071
285,565,713

التسهيالت المعدومة

التسهيالت المسددة

التسهيالت الجديدة خالل السنة

الرصيد بداية السنة

387,219,416
80,311,410
()44,185,226
423,345,600
()13,129,891
48,186,934
()3,097
458,399,546
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مستوى تجميعي

7,912

106

()832

7,186

()5,077

3,447

()242

219

84

-

-

 احتياطي المخاطر المصرفية العامةيمثــل هــذا البنــد إحتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وتعليمــات الســلطات الرقابيــة األخــرى ،هــذا
وقــد تــم تحويــل رصيــد إحتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة الــى األربــاح المــدورة كمــا فــي  1كانــون الثانــي  2018إســتنادا لتعميــم البنــك
المركــزي رقــم  10/1/1359بتاريــخ  25كانــون الثانــي  2018وتعليمــات البنــك المركــزي رقــم  2018/13بتاريــخ  6حزيــران  2018والســلطات
الرقابيــة األخــرى .

مستوى إفرادي

268,507

3,836

()149,736

122,607

()68,080

24,894

()6,180

50,153

()17,517

()1,711

104,166

 االحتياطي الخاصيمثــل هــذا البنــد إحتياطــي التقلبــات الدوريــة والمحتســب وفقــاً لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وذلــك بمــا يخــص فــروع البنــك العاملــة
فــي فلســطين .

مستوى تجميعي

635,663

36,129

()67,915

603,877

5,077

()3,447

()1,630

846

()144,074

-

460,649

مستوى إفرادي

582,801

7,392

()79,298

510,895

68,080

()24,894

()20

()63,970

()298,796

()685

190,610

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

كما في  31كانون األول 2020

افصاح الحركة على مخصص التدني:

الرصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

البند

اســــــم االحتياطــــــــي

المبلــغ

طبيعـة التقييد

دينار
االحتياطي القانوني

99,190,875

حسب قانون البنوك والشركات

احتياطي المخاطر المصرفية العامة

2,804,326

متطلبات السلطات الرقابية

احتياطي خاص

5,849,743

متطلبات السلطات الرقابية

	26.فروقات ترجمة عمالت أجنبية

يمثل هذا البند صافي الفرق الناتج عن ترجمة صافي اإلستثمار في الشركة التابعة (بنك األردن – سورية) عند توحيد القوائم المالية.

إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي:

التسهيالت المعدومة

المرحلة األولى

-

المرحلة الثانية

يبلغ رأس المال المكتتب به في نهاية السنة ( )200مليون دينار موزعاً على ( )200مليون سهم قيمة السهم الواحد اإلسمية دينار.

 -ان االحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي :

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المرحلة الثالثة

يبلغ رأس المال المكتتب به ( )200مليون دينار كما في  31كانون األول  2020و. 2019

	25.االحتياطيات

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في

-

-

-

-

-

-

8,072

()8,072

-

-

-

5,617

2019

1,494,883

47,463

()297,781

1,244,565

-

-

-

()20,824

()460,303

-

()2,396

-

 االحتياطي االختياريتمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة  10٪خــال األعــوام الســابقة  ,يســتخدم
االحتياطــي االختيــاري فــي االغــراض التــي يقررهــا مجلــس االدارة ويحــق للهيئــة العامــة رســملته أو توزيعــه بالكامــل أو أي جــزء منــه كأربــاح
علــى المســاهمين .

اإلجمالي

1,562,785

416,194

()89,855

1,889,124

-

-

-

()419,538

25,309

-

()12

761,042

 االحتياطي القانونيتمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة  10٪خــال الســنة والســنوات الســابقة
وفقــاً لقانــون البنــوك وقانــون الشــركات وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين .

اإلجمالي
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	24.رأس المال المكتتب به

1,494,883

 31كانون األول
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رصيد في بداية السنة
التغير في ترجمة صافي اإلستثمار
في الشركة التابعة خالل السنة *

الرصيد في نهاية السنة

2020

2019

دينار

دينار

()12,268,120

()12,256,254

()587,401

()11,866

()12,855,521

()12,268,120

* يشمل هذا البند التغير بعد االخذ بعين االعتبار صافي حصة البنك من القطع البنيوي لإلستثمار في رأس مال بنك األردن – سوريا لألعوام  2020و.2019
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	27.احتياطي القيمة العادلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

	30.الفوائــد الدائنـــة
2020

2019

دينار

دينار

24,954,157

26,668,016

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة:

أرباح غير متحققة – أدوات ملكية

722,343

()2,945,694

لالفراد (التجزئة) :

أرباح غير متحققة – أدوات دين

()532,176

938,964

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – أدوات دين

134,933

77,271

()34,403,592

-

3,032,119

215,600

()6,092,218

24,954,157

الرصيد في بداية السنة

أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل منقولة لألرباح المدورة نتيجة البيع
مطلوبات ضريبية مؤجلة
الرصيد في نهاية السنة *

* بالصافي بعد الضريبة المؤجلة و البالغة  48,946دينار .

	28.أرباح مدورة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

الرصيد في بداية السنة

2020

2019

دينار

دينار

99,400,640

101,289,732

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2020

2019

دينار

دينار

45,729,532

48,474,467

حسابات جارية مدينة

1,335,160

1,650,601

قروض وكمبياالت

39,983,762

42,549,301

بطاقات االئتمان

4,410,610

4,274,565

القروض العقارية

16,662,155

18,961,088

الشركـات :

44,053,951

55,954,995

الشركات الكبرى :

27,426,194

36,370,792

حسابات جارية مدينة

5,091,169

5,372,250

قروض وكمبياالت

22,335,025

30,998,542

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

16,627,757

19,584,203

حسابات جارية مدينة

3,688,834

4,131,069

قروض وكمبياالت

12,938,923

15,453,134

الحكومة والقطاع العام

7,667,306

8,715,135

البنود األخرى:
أرصدة لدى بنوك مركزية

2,446,563

4,108,507

-

()36,000,000

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6,591,623

13,570,149

أرباح السنة

35,794,598

40,163,256

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

12,282,740

10,030,613

المحول (الى) االحتياطيات

()5,914,021

()6,057,292

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

1,254,044

-

األرباح المحولة نتيجة بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل*

33,712,044

-

136,687,914

159,814,954

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

2,821,474

4,944

165,814,735

99,400,640

أرباح موزعة على المساهمين

الرصيد في نهاية السنة

	-يشــمل رصيــد االربــاح المــدورة  21,808,399دينــــــار مقيــد التصــرف فيــه مقابــل موجــودات ضريبيــة مؤجلــة كمــا فــي  31كانــون األول 2020
( 22,804,298دينار كمـــا فــــي  31كانون االول . )2019
	-يشــمل رصيــد األربــاح المــدورة  439,810دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020يمثــل أثــر التطبيــق المبكــر للمعيــار الدولي رقــم ( ، )9وبموجب
طلــب هيئــة األوراق الماليــة يحظــر التصــرف بــه لحيــن تحققــه  ،كمــا يشــمل رصيــد األربــاح المــدورة مبلــغ  813,437دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  2020يحظــر التصــرف بــه مــن خــال التوزيــع كأربــاح علــى المســاهمين او اســتخدامه الي أغــراض أخــرى اال بموافقــة مســبقة مــن
البنــك المركــزي األردنــي والناجمــة عــن تطبيــق تعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم  10/1/1359بتاريــخ  25كانــون الثانــي .2018
* بالصافي بعد ضريبة الدخل.

	29.أرباح مقترح توزيعها

أوصــى مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة خــال العــام  2021علــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بواقــع  %12مــن رأس المــال
وبمبلــغ  24مليــون دينــار عــن العــام  2020وهــي خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين .

المجمـــوع

	31.الفوائـــد المدينــــة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

دينار

دينار

2,606,147

6,173,919

ودائع عمالء:
11,452

9,498

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع توفير

2,188,283

4,189,378

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

15,390,904

20,476,569

شهادات إيداع

3,166,341

7,049,635

أموال مقترضة

247,236

106,111

تأمينات نقدية

1,728,108

1,728,632

رسوم ضمان الودائع

2,597,671

2,966,421

843,382

747,668

28,779,524

43,447,831

فوائد إلتزامات عقود إيجار
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2020

2019
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	35.إيرادات أخرى

	32.صافي إيرادات العموالت

2020

2019

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2020

2019

دينار

دينار

دينار

دينار

ايرادات مستردة من سنوات سابقة

626,233

409,696

عموالت تسهيالت مباشرة

4,263,344

5,263,633

أرباح بيع عقارات آلت ملكيتها للبنك

338,603

673,459

عموالت تسهيالت غير مباشرة

2,810,037

3,262,080

ايرادات البريد والهاتف وسويفت

572,822

593,325

عموالت أخرى

13,888,986

15,809,462

ايجارات مقبوضة من عقارات البنك

181,851

256,909

المجموع

20,962,367

24,335,175

أرباح (خسائر) بيع ممتلكات ومعدات

717,916

()6,692

1,115,155

591,990

فوائد معلقة معادة لإليرادات

504,410

870,931

19,847,212

23,743,185

-

()326,702

923,440

2,866,051

3,865,275

5,336,976

عموالت دائنة :

ينزل  :عموالت مدينة
صافي ايرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

(خسائر) تقييم موجودات مالية آلت ملكيتها للبنك
ايرادات أخرى

	33.أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

ناتجة عن التداول /التعامل
ناتجة عن التقييم

2020

2019

دينار

دينار

112,160

()12,610

2,530,549

3,246,156

2,642,709

3,233,546

	34.أرباح (خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

العــــام 2020

أسهم محلية
حق إستالم موجودات مالية بالقيمة
العادلة (إيضاح )10

العــــام 2019

أسهم محلية
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أرباح متحققة

أرباح غير متحققة

عوائد توزيعات أسهم

المجمـوع

دينار

دينار

دينار

دينار

63,580

()11,654

4,296

56,222

-

15,000,000

-

15,000,000

63,580

14,988,346

4,296

15,056,222

أرباح متحققة

أرباح غير متحققة

عوائد توزيعات أسهم

المجمـوع

دينار

دينار

دينار

دينار

518

()22,192

6,444

()15,230

518

()22,192

6,444

()15,230

	36.نفقات الموظفين
2020

2019

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

دينار

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

25,436,637

27,095,023

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

2,089,018

2,254,086

مساهمة البنك في صندوق االدخار

1,661,669

1,651,959

نفقات طبية

1,117,072

1,327,592

تدريب الموظفين

246,455

365,630

مياومات سفر وتنقالت

359,825

732,575

تأمين حياة

69,632

70,803

30,980,308

33,497,668
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	37.مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

	39.حصة السهم من الربح للسنة
2020

2019

دينار

دينار

ايجارات

949,703

1,201,201

الربح للسنة (مساهمي البنك)

قرطاسية ومطبوعات

803,214

865,873

المتوسط المرجح لعدد األسهم

بريد وهاتف وسويفت

2,136,325

1,925,033

حصة السهم من الربح للسنة (مساهمي البنك)

2020

2019

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

دينار

35,794,598

40,163,256

200,000,000

200,000,000

أنظمة و صيانة وتصليحات وتنظيفات

5,762,135

4,392,534

أساســـي

0,179

0,201

رسوم ورخص وضرائب

3,569,617

3,842,973

مخفـــض

0,179

0,201

اعالنات واشتراكات

6,584,749

6,672,140

رسوم تأمين

3,402,643

2,549,649

انارة وتدفئة

608,593

713,212

1,602,697

681,566

198,647

442,381

1,918,133

1,749,460

55,000

55,000

1,289,932

1,401,581

28,881,388

26,492,603

تبرعات واعانات
ضيافة
أتعاب مهنية وقانونية وإستشارات
مكافأة اعضاء مجلس االدارة
متفرقة أخرى

	40.النقد وما في حكمه
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

2020

2019

دينار

دينار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

338,993,477

374,017,791

يضاف  :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

190,726,236

188,326,285

ينزل :ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()19,824,487

()20,306,711

أرصدة مقيدة السحب

()96,977,030

()107,594,399

412,918,196

434,442,966

	38.مصروف الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية
للسنة المنتهيــة في  31كانون األول
2020

2019

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

دينار

()32,537

62,601

األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

2,687

()674

	41.مشتقات أدوات مالية
إن تفاصيل المشتقات المالية

القائمة في نهاية السنة هي

كما يلي :

قيمـة عادلـة
موجبــــــــة

قيمــة عادلـــة
سالبـــــــــــة

مجمــــوع

المبالـــــغ
االعتبارية

آجال القيمة العادلة اإلعتبارية (اإلسمية)
حسب اإلستحقاق

خالل  3أشهر

من  12 - 3شهر

المجمــوع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

االيداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

()87,116

108,551

عقود شراء عمالت اجنبية

58,931

()297,185

16,057,213

15,056,023

1,001,190

16,057,213

موجودات مالية من خالل الدخل الشامل – أدوات الدين

134,933

77,271

المجمـــــــــــــــــوع

58,931

()297,185

16,057,213

15,056,023

1,001,190

16,057,213

32,733,710

16,174,929

501,239

()401,717

2019

()1,384,003

2,608,395

31,868,913

18,629,356

األرصدة لدى بنوك مركزية

التسهيالت االئتمانية المباشرة بالتكلفة المطفأة
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
بنود خارج قائمة المركز المالي

2020

(اإلسمية)

عقود شراء عمالت اجنبية

41,020

()2,759

5,919,885

2,812,250

3,107,335

5,919,585

المجمـــــــــــــــــوع

41,020

()2,759

5,919,885

2,812,250

3,107,335

5,919,585

 -تدل القيمة االعتبارية (اإلسمية) على قيمة المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق او مخاطر االئتمان .
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جهات ذات عالقة خالل السنة :

 -فيما يلي ملخص المعامالت مع

	42.المعامالت مع اطراف ذات عالقة

الـتـابـعــة*

الشـركـات

مجلس االدارة

دينار

اعضـــــــــــــاء

الجهــة ذات العــالقة

الــمــدراء

دينار
بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

التنفيذين

صندوق ادخار

أطـــراف

موظفي البنك

2020
أخــــــرى

2019

دينار

45,415,294

أرصدة ودائع و حسابات جارية

دينار

-

-

576,234

دينار

-

1,384,103

-

دينار

-

1,493,565

-

دينار

-

-

-

موجودات :

45,415,294

1,852,744

-

استثمارات

45,415,294

4,730,412

576,234

أرصدة التأمينات النقدية

أرصدة تسهيالت ائتمانية

45,864,185

799,195

3,982,000

ودائع عمالء وتأمينات

ودائع بنوك

-

14,072,994

8,659,272

-

1,195,943

-

-

3,890,185

-

-

137,608

-

3,982,000

36,021,101

-

3,982,000

55,317,831

8,659,272

أموال مقترضة

مطلوبات:

143,604,775

8,799,342

3,561,616

كفــــــــــاالت

-

726,000

-

300

-

-

-

-

3,561,616

5,094,136

قبوالت واعتمادات

3,679,102

5,820,436

-

أسعار الفائدة
	-تتراوح أسعار الفوائد الدائنة بالدينار من ( %1.5يمثل السعر األدنى هامش الفائدة مقابل تأمينات نقدية مقدارها  )%100إلى .%9.25
	-ال يوجد فوائد الدائنة باألجنبي.
	-تتراوح أسعار الفوائد المدينة بالدينار من  %0.0025إلى .%5.75
	-تتراوح أسعار الفوائد المدينة باألجنبي من  %0.06الى .%1.06
* إن األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة يتم استبعادها من القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط.
	-يتم اظهار االستثمار في الشركة التابعة سوريا بالكلفة ،علماً ان البنك قد قام بالتحوط لإلنخفاض في قيمة االستثمار في سجالته.
	-بلغ عدد األطراف ذات العالقة الذين تم منحهم تسهيالت ائتمانية  43عميل كما في  31كانون االول .2020
 فيما يلي ملحق لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) لإلدارة التنفيذية للبنك:2020

2019

دينار

دينار

2,587,570

2,395,460

تنقالت وأمانة سر

36,032

27,000

بدل عضوية وتنقالت ومكافآت مجلس اإلدارة

595,031

665,421

3,218,633

3,087,881

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

المجموع

	43.ادارة المخاطر

أوال :االفصاحات الوصفية :
ً
يقــوم البنــك بــإدارة المخاطــر المصرفيــة عــن طريــق تحديــد المخاطــر التــي يمكــن التعــرض لهــا وســبل مواجهتهــا وتخفيفهــا  ،ضمــن إطــار
كلــي إلدارة المخاطــر وذلــك اســتناداً الفضــل المعاييــر واألعــراف والممارســات المصرفيــة حيــث تــم الفصــل مــا بيــن دوائــر المخاطــر ودوائــر
تنميــة األعمــال ودوائــر العمليــات (التنفيــذ) .
* شــكل البنــك لجنــة إلدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة والتــي تتولــى بدورهــا العمــل علــى ضمــان وجــود نظــام رقابــي داخلــي
فعــال والتحقــق مــن حســن ادائــه كمــا يقــر المجلــس سياســات إدارة المخاطــر بشــكل عــام ويحــدد إطارهــا.
* تتولى اجهزة ادارة المخاطر مسؤولية ادارة مختلف انواع المخاطر من حيـث :
 اعداد السياسات واعتمادها من مجلس االدارة , تحليل جميع انواع المخاطر (ائتمان ،سوق ،سيولة ،عمليات ،أمن المعلومات. ),,, ، تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من انواع المخاطر , تزويد مجلس االدارة واالداره العليا بكشوفات ومعلومات عن قياس المخاطر في البنك بشكل نوعي وكمي.* قــام البنــك بـتـطبـيـــق مجـمـــوعة مــن األنـظمـــة اآلليــة لقيــــاس وضبــط المـــخاطر مثــل نســـب كفاية رأس المال ،مخـــاطر ونســـب السيـــولة
( ،)LCR/ NSFRمخاطــر العمليــات واألحــداث التشــغيلية ،ومخاطــر الســوق.
مخاطر االئتمـان
تنشــأ مخاطــر االئتمــان مــن احتمــال عــدم قــدرة و/أو عــدم رغبــة المقتــرض او الطــرف الثالــث مــن القيــام بالوفــاء بالتزاماتــه فــي األوقــات
المحــدده وتشــمل هــذه المخاطــر البنــود داخــل القوائــم الماليــة مثــل القــروض والســندات والبنــود خــارج القوائــم الماليــة مثــل الكفــاالت و/أو
االعتمــادات المســتندية ممــا يــؤدي الــى الحــاق خســائر ماليــة للبنــك .

عناصر قائمة الربح او الخسارة الموحدة:

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

8,542,344

-

فوائد وعموالت دائنة

-

11,732

فوائد وعموالت مدينة

-

102,192

786,468

2,302,281

58,760

19,109

2,302,281

216

74,913

3,391,097

277,471

36,280

فـي  31كـانون األول

2020

دينار

450,371

2,432,359

المجمـوع للسنـة المنتهيــة

2019

دينار

3,609,254

3,349,129

قام البنك بالدخول في معامالت مع أعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا والشركة التابعة وكبار المساهمين ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية  .إن جميع
التسهيالت االئتمانية الممنوحة لالطراف ذات العالقة تعتبرعاملة .
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في هذا السياق يقوم البنك بتعزيز االطر المؤسسية التي تحكم ادارة االئتمان من خالل مـا يلـي :
1.مجموعة من الدوائر المتخصصة المستقله الدارة مخاطر االئتمان وكمـا يلـي :
	-دائرة ائتمان الشركات (تعنى بأدارة مخاطر ائتمان الشركات) .
	-دائرة ائتمان الشركات المتوسطة والصغيره (« )SME’sتعنى بادارة مخاطر ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة».
	-دائرة ائتمان االفراد (تعنى بأدارة مخاطر ائتمان المحافظ االئتمانية لالفراد) .
	-دائــرة مخاطــر محافــظ االئتمــان :والتــي تعنــى بشــكل اساســي فــي الحفــاظ علــى نوعيــة االئتمــان الممنــوح لعمــاء البنــك (الشــركات
 SME،وأفــراد) ودراســة مؤشــرات المخاطــــر  Key Risk Indicatorsودراســة مؤشــرات االداء Key Performance Indicatorsوذلــك مــن خــال
اعــداد دراســــــات وتقاريرتعنــى بــأداء القطاعــات االقتصاديــة والصناعــات ومقارنتهــا بــأداء المحافــظ والمخصصــات واعــداد التوصيــات الالزمــة
بخصــوص ذلــك بحيــث تســاعد فــي توجيــه دوائــر تنميــة االعمــال نحــو التوســع فــي القطاعــات االقتصاديــة و/أو الصناعــات الواعــده او فــي
عــدم التوســع فيهــا ،كمــا تقــوم باعــداد دراســات و تقاريــر دوريــة تهتــم بمــا يلــي:
•التركزات االئتمانية للمحفظة على مستوى النشاط االقتصادي.
•التركزات االئتمانية للمحفظة على مستوى المنتج.
•تقارير تعنى بنسب التعثر ونسب التغطية ومقارنتها بأداء القطاع المصرفي.
•تقاريــر تعنــى بــأداء المحافــظ االئتمانيــة حســب المحفظــة (شــركات،حكومة SME،و افــراد) ومقارنــة نســب النمــو و الربحيــة بــأداء القطــاع
المصرفــي.
•تطبيــق المعيــار المحاســبي فــي التقاريــر الماليــة  IFRS9مــن خــال التقاريــر والســيناريوهات الالزمــة لالمتثــال فــي تطبيــق المعيــار فــي
بدايــة العــام .2018
•تطبيق نظام تصنيف درجات مخاطر للعمالء ( )Risk Rating Systemsيتم من خالله تصنيف العمالء الى عشره مستويات وفقاً لما يلـي:
	-تصنيف مخاطر المقترض ( Obligor Risk Ratingالقطاع االقتصادي ،االدارة ،الوضع المالي ،الخبره ,,,الخ) .
	-تصنيف مخاطر االئتمان ( Facility Risk Ratingيتم اعطاء وزن مخاطر حسب طبيعة ونوع االئتمان) .
	-تصنيــف الضمــان (يتــم اعطــاء وزن مخاطــر حســب طبيعــة ونــوع الضمانــة المقدمــة) والــذي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى نســبة التغطيــة
 Recovery Ratioبالتالــي احتســاب نســبة الخســارة الناتجــة عــن التعثــر .Loss Given Default LGD
2.الفصل ما بين دوائر تنمية االعمال المختلفة ودوائر مخاطر االئتمان .
3.منظومة من السياسات واالجراءات المعتمدة التي تحدد اسس تعريف وقياس وادارة هذا النوع من المخاطر.
4.تحديد التركزات االئتمانية على مستوى نوع االئتمان  ،القطاع االقتصادي  ،التوزيع الجغرافي  ،المحافظ االئتمانية  ,,,الخ)  ,وتتولى ادارة
مخاطر االئتمان كل ضمن اختصاصه بمراقبة هذه التركزات .
5.نظام الصالحيات وادارة العالقة :
يعتمد بنك االردن نظام صالحيات يتضمن آلية منح الصالحيات وتفويضها ومراقبتها وادارة العالقة لمختلف انشطة االئتمان .
6.تحديد اساليب تخفيف المخاطـر :
يتبع بنك االردن اساليب مختلفة لتخفيف المخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي :
 تقديم الهيكل المناسب لالئتمان بما يتفق مع الغاية منه وأجل تسديده. التأكد من استكمال جميع النواحي الرقابية على استغالل االئتمان ومصادر سداده. استيفاء الضمانات المناسبة تحوطاً الي مخاطر بهذا الخصوص . دراسة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر مخاطر االئتمان .أوال بأول .
 التقييم الدوري للضمانات حسب طبيعة ونوعية ودرجة مخاطر الضمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لالئتمان الممنوحه ً لجان متخصصه للموافقه على االئتمان .7.دوائر تنفيذ االئتمان تتضمن مراقبة تنفيذ االئتمان باالضافة لوحدة تعنى بالتوثيق واستكمال التدقيق القانوني والتنفيذ.
8.تطبيق انظمة الية الدارة االئتمان (. )Crems,E-loan
9.دوائر متخصصه لمتابعة تحصيل المستحقات والديون المتعثرة .
	10.لجنة إلدارة المخاطر على مستوى مجلس اإلدارة لمراجعة سياسات وإستراتيجيات اإلئتمان واإلستثمار والمخاطر .
	11.تحديد مهام دوائر االئتمان المختلفة من حيث آلية ودورية المراقبة والكشوفات المستخرجة وآلية تصعيدها الى االدارة العليا ومجلس االدارة

	 13.اعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة ()Stress Testing
	14.التقاريـر الرقابيـة :
تتولى دوائر االئتمان كل ضمن اختصاصه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل مجموعـة مـن الكشوفـات الرقابيـة:
 المراقبـة اليوميـة :التجاوزات االئتمانية ،السقوف المستحقة غير المجددة ،الحسابات المستحقة وغيرها .
 مراقبـة جـودة وتوزيـع المحفظـة االئتمانيـة . تصنيف المخاطر االئتمانية  ،القطاع االقتصادي  ،نوع االئتمان  ،الضمانات ،التركزات  ،اتجاهات جودة االصول االئتمانية  ،,,,,,،وغيرها. مراقبـــة التعــرض االئتمانـــي ( )Total Exposureعلــى مســتوى العميل،المنطقــة الجغرافيــــــة ،نــوع االئتمــان ،القطــاع االقتصــادي ،تاريــخاالســتحقاق ،نــوع الضمــان وغيرهــا.
ورفــع هــذه التقاريــر بشــكل شــهري الــى لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــه عــن مجلــس االدارة ،امــا بالنســبة للعمليــات اليوميــة فترفــع الــى
أوال بــأول .
المديــر العــام ً
مخاطــر التشغيـــل
وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن عــدم كفــاءة او فشــل العمليــات الداخليــة والموظفيــن واالنظمــة او تنشــأ نتيجــة أحــداث خارجيــة بمــا فــي ذلــك
المخاطــر القانونيــة وقــد تــم تأســيس دائــرة مخاطــر العمليــات فــي البنــك منــذ عــام  2003وتــم رفدهــا بالكــوادر البشــرية المؤهلــة واالنظمــة
االليــة منــذ ذلــك التاريــخ وتتبــع اداريــا الــى ادارة المخاطــر.
ويتولـى البنـك ادارة مخاطـر العمليـات ضمـن االسس التاليــة :
1 .اعداد سياسة مخاطر العمليات واعتمادها من قبل مجلس االدارة وتطبيقها على ارض الواقع والتي تضمنت اسس تعريف وقياس ومراقبة
المخاطر باالضافة الى مستوى قبول هذا النوع من المخاطر.
2 .تطبيق نظام آلي الدارة مخاطر العمليات (. )CAREWeb
3 .تحديث ملفات مخاطر العمليات ( )Risk Profileبحيث تتضمن كافة انواع مخاطر العمليات واالجراءات الرقابية التي تحد منها ودورية فحصها
بما يكفل كفاءتها واستمرارية عملها على مستوى كل وحدة من وحدات البنك  ,ويتم رفع تقارير إلى لجنة إدارة المخاطر إلقرار هذه
الملفات.
4 .تتولى ادارة التدقيق الداخلي تقييم مدى صحة الفحوصات الشهرية القائمة على التقييم الذاتي لمختلف وحدات البنك وتصنيف هذه
اوال بأول  ,يتم
الوحدات ضمن معايير التصنيف المعتمدة بهذا الخصوص وتضمينها ضمن تقرير التدقيق الداخلي وتزويد لجنة التدقيق بها ً
إعداد تقرير يبين نتائج التقييم الذاتي ونتائج تقييم التدقيق الداخلي لكافة وحدات البنك ورفعه للجنة التدقيق بشكل ربع سنوي.
5 .التقييم المستمر لملفات مخاطر العمليات (:)Risk Profile
تطبيــق منهجيــة التقييــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة ( )CRSAكأداه الدارة المخاطــر التشــغيلية وتقييمهــا بإســتمرار للتعــرف
اوال بــاول
علــى المخاطــر الجديــدة باالضافــة للتأكــد مــن كفــاءة عمــل االجــراءات الرقابيــة للحــد مــن هــذه المخاطــر وتحديــث هــذه الملفــات ً
ليعكــس الواقــع الفعلــي لبيئــة العمــل.
6 .بناء قاعدة بيانات باالخطاء التشغيلية وتحليلها ورفع تقارير دورية بتركز هذه االخطاء ونوعيتها الى لجنة إدارة المخاطر  /مجلس اإلدارة .
7 .تطبيق معايير التصنيف وتقييم وحدات البنك ضمن اسس ومعايير دولية حسب البيئـة الرقابية.
8 .بناء وتحديد ومراقبة مؤشرات االداء  Key Risk Indicatorsعلى مستوى البنك ورفع تقارير لوحدات البنك المعنية بنتائج هذه المؤشرات ليتم
متابعتها من قبلهم و تطبيق االجراءات التصحيحية لمعالجة المخاطر قبل حدوثها.
9 .اعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة ( )Stress Testingالخاصة بمخاطر التشغيل.
	10.تزويد لجنة إدارة المخاطر  /مجلس االدارة بكشوفات دورية (شهري ،ربع سنوي) تعكس واقع البيئة الرقابية لمختلف وحدات البنك.
	11.تقييم اجراءات و سياسات العمل والتاكد من تحديد وتصحيح اي ضعف  Control Gapsفي االجراءات الرقابية.
	12.تدريب وتوعية موظفي البنك على مخاطر التشغيل وكيفية ادارتها لتحسين البيئة الرقابية في البنك.
	13.تم تحديث ملف مخاطر المنشأة بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي للتعرف على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة وتؤثر سلباً على
تحقيق أهداف واستراتيجية المنشأة وأرباحها ,يتم عرض أية تعديالت على ملف المخاطر الخاص بالمنشأة على لجنة إدارة المخاطر ليتم إقرار
الملف من قبلهم ,وتتولى إدارة التدقيق الداخلي سنوياً تقييم اإلجراءات الرقابية للمنشأة وعرض نتائج الفحصوصات على لجنة التدقيق ولجنة
إدارة المخاطر.
	 14.تم تحديث ملف مخاطر العمليات على مستوى المنشأة لمخاطر غسل االموال و تمويل االرهاب بالتنسيق مع دائرة االمتثال بحيث يتم التعرف
على المخاطر واإلجراءات الرقابية التي تحد منها ,يتم عرض أية تعديالت على ملف مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب – المنشأة على لجنة
إدارة المخاطر ليتم إقرار الملف من قبلهم ,تتولى إدارة التدقيق الداخلي سنوياً تقييم اإلجراءات الرقابية وعرض نتائج الفحوصات على لجنة
إدارة المخاطر.

	12.تحليل التقلبات االقتصادية والتغييرات في هيكل ونوعية المحفظة االئتمانية .
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التقرير السنوي

مخاطر السيولة:
وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن احتماليــة عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــل الــازم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ اســتحقاقها أو تمويــل
نشــاطاته بــدون تحمــل تكاليــف مرتفعــة أو حــدوث خســائر وتنقســم مخاطــر الســيولة إلــى:
مخاطر تمويل السيولة (:)Funding liquidity Risk
وهي مخاطر عدم مقدرة البنك على تحويل األصول إلى نقد – مثل تحصيل الذمم – او الحصول على تمويل لسداد االلتزامات.
مخاطر سيولة السوق (:)Market Liquidity Risk
وهي مخاطر عدم تمكن بيع األصل في السوق او بيعه مع تحمل خسارة مالية كبيرة نتيجة لضعف السيولة او الطلب في السوق.
مخاطر السوق:
وهــي مخاطــر تعــرض المراكــز داخــل وخــارج المركــز المالــي لخســائر نتيجــة لتقلــب األســعار ومعــدالت العائــد فــي الســوق والمخاطــر التــي
تنشــا مــن المخاطــر المصرفيــة المترتبــة علــى كافــة أنــواع االســتثمارات/التوظيفات والجوانــب االســتثمارية لــدى البنــك  ،وتشــمل مخاطــر
الســوق مــا يلــي:
	-مخاطر أسعار الفوائد.
	-مخاطر أسعار الصرف (التعامل بالعمالت األجنبية).
	-مخاطر أسعار األوراق المالية.
	-مخاطر البضائع.
وتنشأ مخاطر السوق من:
التغيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واالقتصادية في السوق,
	-تقلبات أسعار الفائدة.
	-تقلبات أسعار األدوات المالية اآلجلة بيعا وشراء.
	-الفجوات في استحقاق الموجودات والمطلوبات وإعادة التسعير.
	-حيازة المراكز غير المغطاة.
ومن األدوات األساسية المستخدمة في قياس وإدارة مخاطر السوق ما يلي:
	-قيمة نقطة األساس ()Basis Point Value
	-القيمة المعرضة للخطر ()Value at Risk
	-اختبار الحساسية ()Stress Testing
ويتولى البنك إدارة مخاطر السوق والسيولة ضمن المعطيات التالية :
	-منظومــة مــن السياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة التــي تحــدد أســس تعريــف وقيــاس ومراقبــة ومتابعــة وإدارة
مخاطــر الســوق ومخاطرالســيولة.
	-تطبيق نظام الدارة الموجودات والمطلوبات  Assetes and Liabilities Management Systemلضبط وقياس مخاطر السيولة وأسعار الفائدة.
إعداد خطة إلدارة أزمات السيولة تتضمن :
	-إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
	-لجنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة.
	-خطة توفير سيولة في الحاالت الطارئة . Liquidity Contingency Plan

المحيطــة بهــا وتنويــع االســتثمار بمــا يحقــق أفضــل العوائــد بأقــل المخاطــر الممكنــة.
	-دراسة التركزات االستثمارية على مستوى كل أداة.
	-مراجعة وتقييم محافظ الموجودات والمطلوبات.
	-دراسة التصنيف االئتماني للبنوك المحلية والعالمية حسب الوضع المالي ومدى تأثره باألزمات االقتصادية ومدى االنتشار عالميا.
	-مراقبة حجم الودائع ومدة ربطها وتاريخ االستحقاق ومعدالت الفوائد عليها.
	-إعداد تقرير عن مستوى التجاوز في األدوات االستثمارية.
	-مراقبة تغيرات اسعار الفوائد على مستوى األسواق المحلية والعالمية.
	-مراقبة حساسية األدوات االستثمارية لتغيرات اسعار الفوائد على مستوى كل أداه استثمارية.
	-مراقبة تسعير عمليات اإلقراض واالقتراض /السقوف االستثمارية.
	-مراقبة التركزات على مستوى السوق  /األداة والتوزيع الجغرافي.
	-رفع التقارير الدورية إلى لجنة االستثمار ،ولجنة إدارة المخاطر واالمتثال/مجلس اإلدارة.
مخاطر أمن وحماية المعلومات
وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن تهديــد المعلومــات الخاصــة بالبنــك مــن حيــث الســرية  Confidentialityوالتكامــل  Integrityوالتوافــر
 ،Availabilityو قــد تأسســت وحــدة أمــن و حمايــة المعلومــات للعمــل علــى توفيــر الحمايــة للمعلومــات والمســتخدمين واألصــول علــى حــد
ســواء عــن طريــق توفيــر السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن ديمومــة تحقيــق الحمايــة ومــن خــال اســتخدام وســائل ومســتلزمات تعمــل
علــى كشــف وفحــص وتطويــر بيئــة العمــل الــى بيئــة أكثــر أمانــاً .
وحرصا على تعزيز أمن و حماية المعلومات ،يتولى البنك ادارة مخاطر أمن وحماية المعلومات ضمن االسس التالية:
	-مراجعة سياسات أمن المعلومات وتحديثها بما يتناسب مع المعايير العالمية.
	-االمتثال لمتطلبات PCI-DSS
	-المراقبة الدورية لألنظمة والسيرفرات واالجهزة الطرفية عن طريق برامج متخصصة والتصدي ألي تهديد.
	-مراجعة ومراقبة الصالحيات وتوزيعها وفق ما يتناسب مع السياسات وطبيعة األعمال والمسمى الوظيفي والموافقات الالزمة.
	-عمل فحوصات دورية على األنظمة ومراجعة الثغرات األمنية
تبين الوضع الحالي.
دراسات
وتجهيز
	-مراجعة خطة استمرارية العمل وإدارة األزمات وخطة اإلخالء
ّ
	-االستمرار في إجراء المتابعات والتقييم الدوري المتخصص بنواحي األمن المادي.
	-تدريــب وتوعيــة موظفــي البنــك علــى مخاطــر أمــن وحمايــة المعلومــات وكيفيــة التعامــل مــع هــذا الموضــوع مــن خــال اعطــاء دورات
تدريبيــة والنشــرات التوعويــة.
	-رفع التقارير الى لجنة ادارة المخاطر /مجلس االدارة بشكل دوري لمواكبة االعمال والمستجدات.
	-العمل على تلبية متطلبات .SWIFT-CSP
	-عمل دليل حاكمية إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ونشره على موقع البنك.
	-العمل على تطبيق إطار حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها COBIT 2019
مخاطــر االمتثــــــال
وهــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن احتمــال عــدم امتثــال البنــك للقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الســارية والقوانيــن واألنظمــة المصرفيــة
المهنيــة واألخالقيــة الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة بمــا فــي ذلــك سياســات البنــك الداخليــة.
وفــي هــذه االطــار فقــد تــم تاســيس دائــرة االمتثــال كدائــرة مســتقلة تتبــع للجنــة االمتثــال المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة حيــث ترفــع الدائــرة
تقاريرهــا الدوريــة للجنــة االمتثــال حــول المواضيــع المتعلقــة بكافــة محــاور االعمــال الموضحــة ضمــن الوحــدات التــي تنــدرج ضمــن الدائــرة
هــذا وقــد تــم رفــد الدائــرة بالكــوادر البشــرية المؤهلــة والمدربــة واألنظمــة االليــة ويتــم إدارة المخاطــر االمتثــال ضمــن األســس التاليــة :

تطوير أدوات قياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق و السيولة من خالل:
	-تقرير مخاطر السيولة حسب سلم االستحقاق.
	-مراقبة سقوف ،وجودة المحفظة االستثمارية.
	-تحديد مصادر األموال وتصنيفها وتحليلها تبعا لطبيعتها.
	-مراقبة عملية تطبيق نسبة تغطية السيولة ( )LCRوإمتثال النسبة للحدود الدنيا.
	 -مراقبة السيولة القانونية والسيولة النقدية وهي االحتفاظ بمقدار كاف من الموجودات السائلة (النقدية وشبه النقدية) لمواجهة االلتزامات.
	-الموائمة بين آجال الموجودات والمطلوبات واألخذ بعين االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
	-اختبارات األوضاع الضاغطة (.)Stress Testing
	-عمل الدراسات الدورية عن التطورات في األسواق العالمية والمحلية.
	-مراقبــة األدوات االســتثمارية ودراســة مــدى توافقهــا مــع الحــدود االســتثمارية المقــررة فــي السياســة االســتثمارية وحــدود وقــف الخســارة
المســموح بها.
	-دراســة الحــدود والســقوف االســتثمارية والتوصيــة بتعديلهــا بمــا يتناســب مــع التطــورات وأوضــاع األســواق العالميــة والمحليــة والمخاطــر

159

160

التقرير السنوي

مخاطر عدم االمتثال للتعليمات والقوانين واألنظمة :
	-يتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن خــال وحــدة االمتثــال كوحــدة مســتقلة تتبــع لدائــرة االمتثــال وتديــر مخاطــر االمتثــال علــى مســتوى البنــك
وفقــا لألســس التاليــة :
	-اعــداد سياســة االمتثــال وتطويرهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتعميمهــا علــى كافــة العامليــن فــي البنــك ومراجعتهــا
بشــكل دوري .
	-تطبيق نظام الي الدارة مخاطر االمتثال .
	-تقديــم المشــورة والتوجيــه بشــأن التطبيــق الســليم للتعليمــات والقوانيــن (منهــا القوانيــن والسياســات الداخليــة) المطبقــة علــى العمــل
المصرفــي.
	-اتخاذ االجراءات الالزمة للتحقق من امتثال البنك للتعلميات والقوانين التي تحكم عمل البنك.
	-اعــداد برامــج التحقــق مــن االمتثــال بـــ  compliance monitoring programmeلتزويــد اإلدارة بتأكيــد معقــول بــأن مخاطــر االمتثــال الرئيســية
تــدار بشــكل مالئــم مــن قبــل الجهــات ذات العالقــة.
	-ايصال التغيرات المرتبطة بالتعليمات لتحقيق االهداف المشتركة ومشاركتها مع قطاع األعمال في الوقت المناسب.
	-نقطة االتصال مع الجهات الرقابية ومساعدة االدارة العليا بالحفاظ على اقامة عالقات جيدة مع الجهات الرقابية.
	-المساعدة في تعزيز ثقافة االمتثال من خالل العمل بدور النصح واالرشاد وتوضيح القوانين.
	-توفير التدريب والتوعية لإلدارة والموظفين بشأن متطلبات االمتثال.
	-التنسيق مع الوظائف الرقابية األخرى ،مثل دائرة التدقيق الداخلي ودوائر المخاطر وتنسيق العمل الذي تقوم به هذه الوظائف.
مخاطر عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب:
	-يتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن خــال وحــدة مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،كوحــده مســتقلة ضمــن دائــرة وتتبــع إداريــاً
إلــى دائــرة االمتثــال تتولــى الوحــدة إدارة مخاطــر عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ضمــن األســس التاليــة :
	-اعــداد سياســة مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتطويرهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتعميمهــا علــى
كافــة العامليــن فــي البنــك ومراجعتهــا بشــكل دوري .
	-اعــداد سياســة االمتثــال للعقوبــات االقتصاديــة والدوليــة المتعلقــة بغســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب لمجموعــة بنــك األردن وفقــا آلخــر
المســتجدات العالميــة بالخصــوص واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ,و مراجعتهــا بشــكل دوري.
	-تطبيق وتطوير نظام آلي لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب للتحقق من كافة العمليات المالية غير االعتيادية.
	-تصنيف مخاطر العمالء استناداً الى النهج القائم على المخاطر.
	-توفيــر القنــوات الخاصــة باإلبــاغ واالخطــار علــى مســتوى البنــك لغايــات حمايــة البنــك مــن أي مخاطــر تتعلــق باســتغالل غاســلي األمــوال
البنــك لتمريــر أي حــركات مشــبوهة ،و اتخــاذ إجــراءات االخطــار مــن قبــل مديــر االخطــار بالحــركات التــي ينطبــق عليهــا مؤشــرات االشــتباه
الــى وحــدة التحريــات الماليــة.
	-تحديــد وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق بتطويــر منتجــات ضمــن خطــوط أعمــال جديــدة ،وتلــك
التــي قــد تنشــأ عــن اســتخدام تقنيــات جديــدة ضمــن خطــوط أعمــال جديــدة أو قيــد التطويــر فيمــا يتعلــق بــكل مــن المنتجــات الجديــدة
والقائمــة ،واتخــاذ تدابيــر مناســبة إلدارة تلــك المخاطــر وتخفيضها,التحقــق اآللــي والــدوري مــن عــدم إدراج أي مــن عمــاء البنــك الحالييــن او
المحتمليــن ضمــن قوائــم األشــخاص المحظــور التعامــل معهــم دوليــاً .
	-توعيــة الموظفيــن بخصــوص واجبهــم باإلخطــار عــن أي عمليــات غيــر اعتياديــة بمراعــاة الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات الــواردة فــي نمــوذج
االخطــار وعــدم االفصــاح عنــه ألي جهــة بمــا فــي ذلــك العميــل المشــتبه بــه والتأكــد مــن عــدم اتخــاذ أي اجــراء مــن شــأنه تنبيــه العميــل
المشــتبه بــه باإلخطــار الــذي تــم ارســاله للوحــدة ( )Tipping Offوتحــت طائلــة العقوبــات القانونيــة.
	-التوعية والتثقيف لكافة موظفي البنك في المواضيع المتعلقة بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
مخاطر عدم االمتثال لقانون  FATCAومكافحة ومعالجة حاالت االحتيال:
يتــم إدارة مخاطــر االمتثــال الضريبــي ومخاطــر االحتيــال مــن خــال وحــدة مســتقله تتبــع وحــدة التحقــق المالــي والضريبــي دائــرة اإلمتثــال
كال مــن قســم التحقــق المالــي والــذي يهــدف إلــى مكافحــة ومعالجــة حــاالت اإلشــتباه واإلحتيــال والتزويــر ،وقســم التحقــق
والتــي تضــم ً
الضريبــي الــذي يلبــي متطلبــات اإلمتثــال الضريبــي الخاصــة بقانــون الـــ FATCAوتتبــع هــذه الوحــدة أفضــل الممارســات العالميــة الكفيلــة بــدرء
أيــة مخاطــر متعلقــة بأعمالهــا وفقــا لالســس التاليــة :
	-اعــداد سياســة مكافحــة االحتيــال والفســاد وتطويرهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتعميمهــا علــى كافــة العامليــن فــي
البنــك ومراجعتهــا بشــكل دوري .
	-إعــداد واعتمــاد برنامــج اإلمتثــال لمتطلبــات الـــ FATCAوسياســة التعامــل مــع قانــون الـــ  FATCAواعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ومراجعتهــا
بشــكل دوري .
	-وضه هيكل التنظيمي الخاص بالوحدة وتحديد مسؤولية كل موظف فيها
	-إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعكس جميع متطلبات الـ FFI Agreementحيثما كان ذلك مطلوباً (تعديل إجراءات ،نماذج العمل ،الخ. ),,,,,
	-تطبيق نظام الي الدارة متطلبات ال ,,FATCA
	-التأهيــل والتدريــب المســتمر لكافــة موظفــي البنــك بمــا يلبــي متطلبــات الوحــدة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع قانــون الـــ FATCAومتطلبــات
قســم التحقــق المالــي.
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إدارة ومعالجة شكاوى العمالء:
يتــم إدارة ومعالجــة شــكاوي العمــاء مــن خــال وحــدة إدارة شــكاوي العمــاء التــي تــم تأسيســها بمــا ينســجم مــع تعليمــات التعامــل مــع
العمــاء بعدالــة وشــفافية رقــم  2012/56الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي بتاريــخ  2012/10/31وتتبــع إداريــا لدائــرة االمتثــال وهــذا
يتولــى البنــك إدارة ومعالجــة شــكاوي العمــاء ضمــن األســس التاليــة :
	-اعــداد سياســة التعامــل مــع شــكاوي العمــاء وتطويرهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتعميمهــا علــى كافــة العامليــن فــي
البنــك ومراجعتهــا بشــكل دوري .
	-اعــداد سياســة التعامــل مــع العمــاء بعدالــة وشــفافية وتطويرهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتعميمهــا علــى كافــة
العامليــن فــي البنــك ومراجعتهــا بشــكل دوري
	-اعداد الية الدارة ومعالجة شكاوي العمالء واعتمادها اصوليا ومراجعتها بشكل دوري .
	-يتــم التعامــل مــع الشــكاوي الــواردة مــن عمــاء البنــك و شــركاته التابعــة و الفــروع الخارجيــة بالوقــوف علــى أســبابها و معالجتهــا و ضمــان
عــدم تكرارهــا وذلــك فــي إطــار زمنــي محــدد باتفاقيــات مســتوى الخدمــة التشــغيلية المصرفيــة التــي تحــدد االطــار الزمنــي لمعالجــة
الشــكاوي و بمــا يضمــن االســتقاللية و الحياديــة.
	-توفير قنوات اتصال مختلفة الستقبال شكاوى العمالء على مدى  24ساعة طيلة أيام األسبوع
	-تزويد البنك المركزي االردني بتقارير ربع سنوية تتضمن بيانات احصائية بطبيعة و نوع الشكاوي المقدمة للبنك.
االفصاحات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (:)9
أوال :اإلفصاحات الوصفية
ً
بتاريــخ  24تمــوز  2014قامــت لجنــة المعاييــر المحاســبية الدوليــة بإصــدار النســخة النهائيــة مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة ()9
والمتعلــق بــاألدوات الماليــة والمخصصــات وســيحل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39وســيكون الزاميــاً فــي التطبيــق
الفعلــي اعتبــاراً مــن  1كانــون الثانــي  2018ويتضمــن المعيــار مــا يلــي- :
	-التصنيف والقياس لألدوات المالية.
	-مخصصات الخسارة االئتمانية المتوقعة.
	-محاسبة التحوط.
هــذا وقــد جــاء المعيــار اســتجابة لنتائــج الــدروس المأخــوذة مــن االزمــة الماليــة العالميــة ،حيــث اتضــح ان أحــد اســباب امتــداد االزمــة هــو
التأخــر فــي االعتــراف بخســائر الديــون ،إذ كان يتــم االعتــراف بالخســائر حيــن تحققهــا ،امــا المعيــار الجديــد فإنــه يتطلــب احتســاب مخصصــات
للتســهيالت االئتمانيــة بنــاء علــى التوقعــات بحــدوث تعثــر او عــدم الســداد مــن قبــل المقتــرض.
يدخــل هــذا المعيــار فــي تعديــات جذريــة علــى الطــرق المســتخدمة فــي عمليــات احتســاب المخصصــات لــدى البنــوك حيــث ان المفهــوم
الحالــي لرصــد المخصصــات مبنــي علــى اســاس رصــد المخصصــات الفعليــة للخســائر المتحققــة جــراء الديــون المتعثــرة فــي حيــن ان المعيــار
الجديــد مبنــي علــى اســاس رصــد مخصصــات بنــاء علــى التوقعــات المســتقبلية التعرضــات االئتمانيــة  Proactiveويســمى بخســائر االئتمــان
المتوقعــة .ECL- Expected Credit Loss
قــام بنــك األردن وبالتعــاون مــع شــركة موديــز  Moody’sبأعمــال تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9حيــث تــم توظيــف البيانــات
التاريخيــة لمجموعــة بنــك األردن فــي عمليــات قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة المرجحــة بأثــر الســيناريوهات االقتصاديــة.
وتــم مراعــاة االلتــزام بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي باإلضافــة إلــى منظومــة أعمال البنــك ودوائــر المخاطــر (منظومــة المخاطــر) والدوائر
الرقابيــة فــي بنــاء منهجيــة بنــك األردن فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9بحيــث تحاكــي منهجيــة التطبيــق نمــوذج
اعمــال مجموعــة بنــك األردن فــي عمليــات االحتســاب ضمــن أفضــل الممارســات ،الطــرق الكميــة والنمــاذج االحصائيــة للوصــول الــى مكونــات
معادلــة احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة والتــي تتلخــص فــي:
الخسارة االئتمانية المتوقعة = احتمالية التعثر  Xالرصيد عند التعثر  Xالخسارة عند التعثر
نطاق تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9
يتــم تطبيــق منهجيــة بنــك األردن فــي اعمــال تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9علــى مجموعــة بنــك األردن فــي األردن
والخــارج وبمــا يتوافــق مــع قوانيــن وتعليمــات البلــدان المضيفــة ،ويطبــق نمــوذج قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن اإلطــار التالــي:
	-القروض والتسهيالت االئتمانية (المباشرة وغير المباشرة) .
	-أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة.
	-الكفاالت المالية (وفق متطلبات المعيار) .
	-المطالبــات االئتمانيــة علــى البنــوك والمؤسســات (باســتثناء األرصــدة الجاريــة التــي ستســتعمل لتغطيــة عمليــات البنــك مثــل الحــواالت،
الكفــاالت واالعتمــادات خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدا "أيــام").
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وفيما يلي أهم المعلومات والتعريفات المستخدمة من قبل البنك لتطبيق هذا المعيار:
التعثــر ( :)Defaultيعــرف التعثــر فــي حالــة التوقــف عــن الدفــع (ظهــور مســتحقة) لمــدة  90يــوم فأكثــر ممــا يشــكل إدراك ملمــوس لعــدم
قــدرة العميــل علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقديــة بالكامــل اتجــاه البنــك.
احتمالية التعثر ( :)Probability of Defaultوتمثل مخاطر عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه البنك.
على مستوى محفظة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة :تم تحديد احتمالية التعثر من خالل ربط مخرجات نظام تصنيف درجات المخاطر
الداخلي ( )Internal Risk Rating Systemالذي يتم استخدامه لعملية تصنيف درجات مخاطر عمالء الشركات والـشركات الصغيرة والمتوسطة
علما ان كل درجة مخاطر يقابلها احتمالية تعثر مرجحة بحاالت التعثر التاريخية  Historical Default Events by Segmentعلى مستوى المحفظة
(الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة) .
علــى مســتوى محفظــة األفــراد :فقــد تــم االعتمــاد علــى البيانــات التاريخيــة لمحفظــة االئتمــان علــى أســاس تجميعــي لــكل منتــج ،حيــث تــم
احتســاب معــدالت التعثــر ( )Observed Default Rateمــن خــال اســتخدام النمــوذج االحصائــي (االنحــدار الذاتــي  ) Autoregressive Modelفــي
تقييــم معــدالت التعثــر لــكل منتــج مــن منتجــات محفظــة ائتمــان االفــراد.
التعرض عند التعثر ( :)Exposure at Defaultوتمثل الرصيد القائم (مديونية العميل) عند حدوث التعثر وتصنيفه ضمن التسهيالت غير العاملة.
تــم احتســاب الرصيــد عنــد التعثــر آخذيــن بعيــن االعتبــار البيانــات التاريخيــة لحركــة اســتغالل التســهيالت وبحســب طبيعتهــا (مباشــرة وغيــر
مباشــرة باإلضافــة الــى دوارة و/او متناقصــة) حيــث تــم وضــع أســس الحتســاب الرصيــد عنــد التعثــر بنــاء علــى طبيعــة التســهيل وعمــر االئتمان.
الخسارة الناتجة عن التعثر ( :)Loss Given Defaultوتمثل خسارة البنك التي يتحملها عند إطفاء التسهيالت الهالكة وبحسب المعادلة ()1-
نسبة التغطية (. )Recovery Ratio
على مستوى محفظة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة :تم احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر من خالل استخدام نموذج RiskCalc
 LGD Moody’sوهو نموذج يستخدم في احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر ( )Loss Given Defaultلعمالء الشركات والشركات الصغيرة
والمتوسطة ويعتمد النموذج على مدخالت أساسية وهي احتمالية التعثر للعميل والقطاع االقتصادي الذي ينتمي له نشاط العميل باإلضافة
لطبيعة التسهيل (تسهيل دوار و/او متناقص) كما يأخذ بعين االعتبار توفر ضمانات ( )Secured \unsecuredباإلضافة الى نوع الضمانة وقيمتها،
ويوفر استخدام نموذج  RiskCalc LGDاحتساب الخسارة الناتجة عن التعثر لسنة واحدة ( )LGD 1 yearباإلضافة الى احتساب نسب االسترداد الناتجة
( )Recoveryطول فترة االئتمان وحتى نهاية عمر االئتمان.
على مستوى محفظة االفراد :تم افتراض نسبة الخسارة عند التعثر على مستوى المنتج بناء على دراسة للمعايير االقتصادية على مستوى
المنطقة و بالتوافق مع المعايير المطبقة في بنك االردن.
تــم افتــراض نســبة اخســارة الناتجــة عــن التعثــر كصفــر للعمــاء الذيــن يتعاملــون مــع البنــك مقابــل تأمينــات نقديــة ( 100%بنفــس عملــة
التســهيالت) والتســهيالت الممنوحة/المكفولــة مــن قبــل حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية (بغــض النظــر عــن عملــة التســهيالت) .
احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للودائع لدى البنوك:
باســتخدام نمــوذج الـــ  Banks RiskCalcتــم الوصــول الحتماليــة التعثــر والخســارة الناتجــة عــن التعثــر حيــث ان مــن خــال  Banks RiskCalcيتــم
انتــاج مــا يســمى Expected Default Frequency EDFوهــي مــا يعــادل احتماليــة التعثــر للبنــوك التــي يتــم االحتفــاظ بودائــع لديهــا مــن ثــم
يتــم توظيــف احتماليــة التعثــر فــي مدخــات نمــوذج الـــ  RiskCalc LGDإلنتــاج الخســارة الناتجــة عــن التعثــر وبعــد ذلــك يتــم احتســاب الرصيــد
عنــد التعثــر بافتــراض كامــل قيمــة الوديعــة دون اجــراء أي تعديــل علــى احتماليــة التعثــر حيــث ان مــن جانــب الودائــع يمكــن اخضــاع احتســاب
احتماليــة التعثــر لعمليــة تعديــل بنــاء علــى المــدة.
احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للسندات:
الحصة األكبر لمحفظة السندات هي سندات مكفولة من الحكومة األردنية وال تخضع الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة,
تــم احتســاب احتماليــة التعثــر والخســارة الناتجــة عــن التعثــر مــن خــال نمــوذج RiskCalcوالــذي مــن خاللــه تــم القيــام بإدخــال بيانــات ماليــة
تخــص البنــوك التــي تــم شــراء ســنداتها ومــن خــال النمــوذج يتــم انتــاج  Expected Default Frequencyوهــي مــا يعــادل احتماليــة التعثــر مــن
ثــم يتــم توظيــف احتماليــة التعثــر مــن ضمــن مدخــات نمــوذج الـــ  RiskCalcإلنتــاج الخســارة الناتجــة عــن التعثــر وبعــد ذلــك يتــم احتســاب الرصيــد
عنــد التعثــر بافتــراض كامــل قيمــة الســند ،فــي حالــة ســندات الشــركات يتــم انتــاج احتماليــة التعثــر الخاصــة فيهــا مــن خــال ربــط نتيجــة
درجــة المخاطــر للشــركة المتولــدة مــن نظــام التصنيــف الداخلــي ومــن ثــم ادخــال تلــك المعطيــات الــى نمــوذج الـــ  RiskCalcالحتســاب الخســارة
الناتجــة عــن التعثــر ومــن ثــم تطبيــق معادلــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة.
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يقــوم بنــك األردن بتطبيــق نظــام تصنيــف درجــات مخاطــر داخلــي  Internal Risk Rating Systemبحيــث يتــم تصنيــف درجــات مخاطــر عمــاء
الشــركات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة بدرجــات قيــاس مــن  10-1وبحيــث تعكــس كل درجــة مخاطــر احتماليــة التعثــر المقابلــة لهــا
بالتالــي التعــرف علــى احتماليــة تعثــر العميــل مــن خــال درجــة المخاطــر الخاصــة بــه.
تشــمل عمليــة تصنيــف درجــات مخاطــر العميــل دراســة وتحليــل بيانــات العمــاء الكميــة بحيــث يتــم تقييــم األداء المالــي للعميــل Financial
( Analysisنســب وهوامــش الربــح ،الســيولة باإلضافــة الــى خدمــة الديــن وهيــكل رأســمال النشــاط) باإلضافــة الــى البيانــات النوعيــة والتــي
تغطــي نشــاط العميــل ( Business Analysisاإلدارة ،وضــع النشــاط وعالقتــه مــع البنــك باإلضافــة الــى مخاطــر القطــاع االقتصــادي) .
يتكــون جــدول قيــاس درجــات المخاطــر مــن  10درجــات وتعبــر كل منهــا (داخليــا) عــن درجــة المخاطــر المرتبطــة بالعميــل وبحيــث كل مــا ارتفعــت
درجــة مخاطــر العميــل انعكــس ذلــك علــى احتماليــة تعثــره بالتالــي يترتــب علــى ذلــك فــرض رقابــة اكثــر علــى حســاب العميــل واتبــاع اجــراءات
اشــد فــي إدارة االئتمــان الممنــوح للعميــل علمــا ان الدرجــات مــن  6-1تعبــر بشــكل عــام عــن مخاطــر مقبولــة نســبيا (بالتالــي يــدرج االئتمــان
الممنــوح للعميــل ضمــن المرحلــة األولــى ) فــي حيــن تعكــس الدرجــة  7حــدوث ارتفــاع جوهــري فــي درجــة مخاطــر العميــل (بالتالــي يــدرج
ضمــن المرحلــة الثانيــة  /تحــت المراقبــة) وأخيــرا الدرجــات مــن  10-8تعكــس دخــول العميــل فــي حالــة التعثــر اي ضمــن المرحلــة الثالثــة
ويصنــف االئتمــان الممنــوح للعميــل ضمــن تصنيــف غيــر عامــل.
يوضح الجدول ادناه التصنيف الداخلي لدرجات مخاطر العمالء واحتمالية التعثر المقابلة لكل درجة تصنيف:
نظام التصنيف الداخلي

المرحلة األئتمانية

احتمالية التعثر

6-1

المرحلة األولى – ديون عاملة

من  %0,008الى %4,2

7

المرحلة الثانية – تحت المراقبة

من  %6,5الى %15

10-8

المرحلة الثالثة – غير عاملة

%100

احتساب درجة مخاطر العمالء والخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى تجميعي (:)Collective Basis
علــى مســتوى محفظــة األفــراد فقــد تــم االعتمــاد علــى البيانــات التاريخيــة لمحفظــة االئتمــان علــى أســاس تجميعــي لــكل منتــج ،حيــث تــم
احتســاب معــدالت التعثــر ( )Observed Default Rateمــن خــال اســتخدام النمــوذج االحصائــي (االنحــدار الذاتــي  )Autoregressive Modelفــي
تقييــم معــدالت التعثــر لــكل منتــج مــن منتجــات محفظــة ائتمــان االفــراد علمــا انــه تــم تقســيم منتجــات ائتمــان االفــراد إلــى أربعــة مجموعــات
وهــي (القــروض الســكنية  ،القــروض الشــخصية ،قــروض الســيارات  ،القــروض الــدوارة بمــا فيهــا البطاقــات االئتمانيــة) وهــي ذات مخاطــر
ائتمانيــة متشــابهة وتتشــارك مــن حيــث نــوع المنتــج االئتمانــي ،نوعيــة الضمانــات ،ســعر الفائــدة واالســتحقاق.
احتساب درجة مخاطر العمالء والخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى افرادي :Individual Basis
على مستوى محفظة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة :من خالل تحديد تصنيف العميل حسب محفظة قطاع االعمال ()Business Segment
سواء شركات او الشركات الصغيرة والمتوسطة من ثم دراسة معدل التعثر التاريخي للمحفظة ( Historical Default Dataلخمس سنوات سابقة)
وعليه يتم إعطاء العميل درجة مخاطر تتناسب ومعدل التعثر التاريخي للمحفظة  Segment Level Risk Ratingوبالتالي تكون احتمالية التعثر
للعميل ترجمة لمعدل التعثر التاريخي للمحفظة.
بعــد تحديــد احتماليــة التعثــر للعميــل علــى مســتوى المحفظــة يتــم احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة للعميــل علــى أســاس افــرادي
( )individual Basisاي بحســب طبيعــة التســهيالت الممنوحــة للعميل/عمــر االئتمــان وتوفــر الضمانــات (اســوة بمــا ينطبــق علــى جميــع عمــاء
الشــركات والشــركات الصغيــرة والمتوســطة) .
حوكمة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9
تشــمل منهجيــة بنــك األردن فــي تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي علــى إجــراءات الحوكمــة المتبعــة فــي تطبيــق المعيــار والتــي
تلخــص أدوار اللجــان والجهــات المعنيــة فــي البنــك فــي اعمــال تطبيــق المعيــار واآلليــات المتبعــة فــي فحــص البيانــات المســتخدمة فــي
تطبيــق المعيــار.
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توظيف أثر السيناريوهات االقتصادية في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة

تشــمل إجــراءات الحوكمــة دور التدقيــق وتشــمل دور التحقــق مــن كفايــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة (خســارة التدنــي) المرصــودة مــن
قبــل البنــك والتأكــد مــن كفايتهــا علــى كل بيانــات ماليــة والمراجعــة الدوريــة والتأكــد مــن صحــة ودقــة البيانــات المتعلقــة بتطبيــق المعيــار
بهــدف الـــتأكد مــن تلبيــة متطلبــات الســلطات الرقابيــة ومراقبــة وتقييــم عمليــة التطبيــق مــن قبــل الدوائــر المعنيــة مــن خــال رفع تقاريــر
دوريــة إلــى لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة الــذي بــدوره يعتمــد النتائــج وتقــع علــى عاتقــه مســؤولية الرقابــة الفاعلــة مــن خــال تحديــد أدوار
اللجــان والدوائــر ووحــدات العمــل فــي البنــك لضمــان تكامليــة العمــل فيمــا بينهــا وتوفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة ألعمــال االلتــزام فــي
تطبيــق المعيــار.

محفظة الشركات والتجارية االئتمانية

التغير في مخاطر االئتمان والمحددات التي يتبعها البنك في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة:
اعتماد نظام التصنيف الداخلي لمخاطر العمالء المعتمد من قبل بنك األردن باإلضافة الى قرارات لجنة االئتمان,
لغايــات تحديــد حــدوث تغييــر جوهــري فــي درجــة مخاطــر العميــل يتــم مقارنــة درجــة تصنيــف العميــل الحاليــة مــع درجــة تصنيــف العميــل فــي
العــام الســابق (بيانــات شــهر  12كأســاس مــن كل عــام) حيــث يعتبــر تراجــع تصنيــف العميــل بمقــدار درجتيــن( )two full gradesمؤشــر علــى
ارتفــاع مخاطــر العميــل او (ظهــور مســتحقة) لمــدة  30يــوم فأكثــر األمــر الــذي يتطلــب نقــل العميــل مــن  Stage 1الــى Stage 2

محفظة االفراد

لغاية ضبط عملية االنتقال للمطالبات االئتمانية بين المراحل تم وضع الضوابط التالية:
	-اعتماد معيار (فترة وجود مستحقة  30يوم) منذ بداية التطبيق كمؤشر على وجود ارتفاع في مخاطر االئتمان.
	-فــي حــال وجــود مســتحقة أكثــر مــن  30يــوم ولغايــة  59يــوم علــى مســتوى الحســاب يتــم تصنيــف جميــع التســهيالت الممنوحــة للعميــل
ضمــن المرحلــة Stage 2
	-العميــل المصنــف تحــت المراقبــة تبقــى جميــع المنتجــات الممنوحــة لــه ضمــن  Stage 2لحيــن التــزام العميــل بســداد ( )3أقســاط شــهرية أو
قســطين ربــع ســنويين أو قســط واحــد نصــف ســنوي ,وفــي حــال التــزام العميــل وانتقــال تصنيفــه إلــى منتظــم يتــم معاملــة العميــل حســب
قاعــدة عــدد أيــام المســتحقة فقــط.
	-العميــل المصنــف غيــر عامــل تبقــى جميــع المنتجــات الممنوحــة لــه ضمــن  ،Sage 3وفــي حــال تصويــب وضــع الحســاب يتــم انتقــال العميــل
إلــى  Stage 2كــون تصنيــف العميــل ســيصبح تحــت المراقبــة محــول مــن غيــر عامــل ويبقــى بهــا حتــى تحقــق البنــد رقــم .3
السيناريوهات والمؤشرات االقتصادية
يتم توظيف أثر السيناريوهات االقتصادية وترجيح ما نسبته ( %30من نتيجة السيناريو السلبي  %30 +من نتيجة السيناريو اإليجابي %40 +من
نتيجة السيناريو األساسي) على النتيجة النهائية للخسارة االئتمانية المتوقعة على مستوى التسهيل /األداة وتكون نتيجة الخسارة االئتمانية
المتوقعة اخذا بعين االعتبار تاريخ االستحقاق لكل تسهيل والمرحلة التي تم تصنيف العميل ضمنها (. )Stage 1, Stage2 & Stage3

إن النموذج الذي وجد انه األنسب احصائيا هو النموذج الذي يضم أداء السوق المالي  Equityواجمالي

الناتج المحلي  GDPكمتغيرات مستقلة لها تأثير على نوعية االئتمان (المتغير التابع) ,كلما تغير واحد
من هذه المتغيرات فإن هذا التغير سيؤثر بالتالي على نوعية االئتمان (سلبا او ايجابا).

بناء على نتائج االختبار االحصائي ( )t-statisticsتم اعتماد المتغيرات االقتصادية (أداء السوق المالي

 Equityواجمالي الناتج المحلي  )GDPاذ اظهرا انهما األنسب لتحديد التغير في نوعية االئتمان للعميل.
إن المؤشرات اإلقتصادية التي تم إعتمادها في عملية احتساب الخسارة االئتمانية هي مؤشر أسعار
المستهلك ( )CPI – Consumer Price Indexومؤشر أسعار األسهم ( :)Stock Prices Proxiesكمؤشر

يعكس وضع سوق العمالة.

وقد تم اختيار هذه المؤشرات بعد ان تم دراسة مدى ارتباطها مع معدالت التعثر حسب البيانات
التاريخية.

احتمالية التعثر  PDوالخسارة الناتجة عن التعثر حيث تم القيام بإدخال بيانات مالية تخص البنوك التي

تم شراء سنداتها حيث ان تلك العملية تنتج ما يسمى  Expected Default Frequencyوهي ما يعادل

السندات

احتمالية التعثر من ثم يتم إنتاج الخسارة الناتجة عن التعثر  LGDوبعد ذلك يتم احتساب الرصيد عند

التعثر  EADبافتراض كامل قيمة السند ومن ثم يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة  ECLمن خالل

استخدام نموذج Moody’s ImpairmentCalc

يتم احتساب الرصيد عند التعثر لقروض التأجير التمويلي إستناد الى (صافي االستثمار  +الجزء غير

المستغل من السقف للعمالء ضمن المرحلة .) 2 +1

 -يتم احتساب الخسارة الناتجة عن التعثر ) ) LGDمن خالل نظام  RiskCalcمحتويا على قيمة الضمان/

شركة األردن للتأجير التمويلي

العقار المأخوذ بعين االعتبار في جانب محفظة الشركات .

 -تم تطبيق نسب الخسارة عند التعثر على مستوى المنتج في جانب محفظة االفراد .

 ربط احتمالية تعثر عمالء المحفظة باحتمالية التعثر خالل فترة زمنية معينة في الدورة االقتصادية PIT PDبحيث يتم اخضاعها للسناريوهات االقتصادية وبناء عليه تم انتاج نتائج الخسارة االئتمانية
المتوقعة على مستوى العميل حسب تصنيفه ضمن محفظة الشركات او محفظة ااألفراد .

تم اعتماد عدة عوامل اقتصادية في التنبؤ باألحداث المستقبلية المتوقعة واستخدام أكثر من سيناريو (أساسي ،سلبي ،ايجابي) وتلخصت تلك
العوامل في اعتماد أثر التغير في الناتج القومي اإلجمالي وأداء السوق المالي (لمحفظة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة) والتغير
في مؤشر أسعار المستهلكين وأداء السوق المالي (لمحفظة األفراد) .

احتساب التعرض عند التعثر  EADبناء على اجمالي السقف على الرغم من ان االستغالل مربوط بإيداع

أسهم ( أي ال يوجد حرية الستغالل دون وجود مساهمة من العميل).

احتساب الـ  LGDوفقا لقيمة ضمانة االسهم الواردة من قبل الشركة القيمة السوقية وحسب أنظمة

شركة تفوق لالستثمارات المالية

االحتساب.

منح العمالء في المحفظة درجة مخاطر ( .)5

ربط احتمالية تعثر عمالء المحفظة باحتمالية التعثر خالل فترة زمنية معينة في الدورة االقتصادية

 PIT PDبحيث يتم اخضاعها للسيناريوهات االقتصادية وبناء عليه انتاج الخسارة االئتمانية المتوقعة
على مستوى العميل وعلى مستوى المحفظة.

احتساب احتمالية التعثر  PDإلنتاج ما يسمى  Expected Default Frequency EDFوهي ما يعادل

الودائع لدى البنوك

احتمالية التعثر للبنوك التي يتم االحتفاظ بودائع لديها ومن ثم يتم إنتاج الخسارة الناتجة عن التعثر

 LGDوبعد ذلك يتم احتساب الرصيد عند التعثر بافتراض كامل قيمة الوديعة ومن ثم يتم احتساب ECL
من خالل استخدام نموذج Moody’s ImpairmentCalc
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نتيجــة لجائحــة كوفيــد  19والتطــورات الناجمــة عنهــا ،قــام البنــك باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابيــر منــذ بــدء الجائحــة
وخــال العــام  2020ومنهــا مــا يلــي:
عمال بتعليمات البنك المركزي األردني بأخذ التدابير الالزمة لمواجهة األزمة .
	-هيكلة التسهيالت وتأجيل األقساط
ً
	-قيــاس المخاطــر المتوقعــة للقطاعــات االقتصاديــة للعمــاء كافــة علــى مســتوى مجموعــة بنــك األردن  ،حيــث تــم ذلــك مــن خــال قيــام
البنــك المركــزي األردنــي باصــدار تعليمــات تقيــس أثــر أزمــة كورونــا علــى محافــظ البنــك لتقييــم الوضــع المتوقــع مــن األزمــة وذلــك مــن
خــال تقســيم درجــات تأثــر العمالء/القطاعــات إلــى ثــاث درجــات وكمــا يلــي   :
 )1شديد التأثر  :العمالء/القطاعات المتوقع تصنيفها ضمن الديون الغير عاملة(المرحلة الثالثة) بعد مضي  3 - 2شهور.
 )2متوسط التأثر  :العمالء/القطاعات المتوقع تصنيفها ضمن الديون الغير عاملة(المرحلة الثالثة) بعد مضي  6شهور .
 )3منخفض التأثر  :العمالء/القطاعات المتوقع تصنيفها ضمن الديون الغير عاملة(المرحلة الثالثة) بعد مضي  9شهور.
وعلى ضوء ذلك قامت مراكز األعمال بدراسة عمالئها الشركات والتجارية  /االفراد من حيث مجموعة مؤشرات كما هو موضح ادناه:
محفظة الشركات والتجارية:
قامــت دوائــر االعمــال لــكل مــن الشــركات والتجاريــة بدراســة مجموعــة مــن المؤشــرات منهــا التدفقــات النقديــة  ،الوضــع المالــي للعميــل
والنشــاط االقتصــادي لتزويدنــا بدرجــات تأثــر العمــاء  ،وقامــت دائــرة مخاطــر محافــظ االئتمــان بــادراج تلــك الفئــة مــن العمــاء ضمــن المرحلــة
الثالثــة  ،ورفــع درجــة مخاطرهــا إلــى ( )8واحتماليــة تعثرهــا إلــى ( )%100وصــوال إلــى احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــكل قطــاع  /عميــل .
محفظة االفراد:
قامــت ادارة الخدمــات المصرفيــة لالفــراد بدراســة العمــاء و القطاعــات المتأثــرة  ،وقامــت دائــرة مخاطــر محافــظ االئتمــان بــإدراج تلــك الفئــة
ـوال إلــى احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لــكل عميــل.
مــن العمــاء ضمــن المرحلــة الثالثــة  ،ورفــع احتماليــة تعثرهــا إلــى ( )%100وصـ ً
كذلــك األمــر تــم اعــادة تقييــم أثــر األزمــة علــى العمــاء مــع نهايــة عــام  2020ومقارنتهــا مــع مــا تــم قياســه عنــد بــدء الجائحــة والخــروج
بحجــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة و التــي تــم عكســها علــى البيانــات الماليــة .
بنــاء علــى مجموعــة مــن الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة كمــا فــي ذلــك التاريــخ وبالنظــر إلــى
تــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
ً
التطــور الســريع للوضــع الحالــي ،أخــذ البنــك فــي االعتبــار تأثيــر التقلــب العالــي فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي المســتقبلية عنــد تحديــد شــدة
واحتماليــة الســيناريوهات االقتصاديــة لتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ,وقــد انعكــس هــذا التقلــب مــن خــال التعديــل فــي طــرق بنــاء
الســيناريوهات  ،وتحديــد العوامــل المســتقبلية المســتخدمة مــن التوزيــع اإلحصائــي لعوامــل مؤشــر دورة االئتمــان ،والتــي يمكــن أن تســتمد
مــن عــدد مــن العوامــل التاريخيــة القابلــة للمالحظــة مثــل عوائــد المخاطــر ونمــو االئتمــان والهوامــش أو االفتراضــات االئتمانيــة وكذلــك
النظــرة المســتقبلية.
هــذا وقــد قــام البنــك بتحديــث عوامــل االقتصــاد الكلــي المســتخدمة فــي إحتســاب إحتماليــة التعثــر لتعكــس التطــور الناتــج مــن جائحــة
كورونــا (كوفيــد  )19وذلــك بالتنســيق مــع شــركة موديــز ( ،)Moody’sوالتــي تــم تحديدهــا مــن التوزيعــات اإلحصائيــة لعوامــل مؤشــر دورة
االئتمــان ,و يقــوم البنــك بإجــراء الدراســة والمراجعــة الدوريــة لهــذه العوامــل والســيناريوهات بشــكل مســتمر.
اضافــة لذلــك ،أولــت إدارة بنــك األردن اهتمامــا خاصــا بتأثيــر فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -علــى العوامــل النوعيــة والكميــة عنــد تحديــد
الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وتقييــم مؤشــرات تدنــي القيمــة للمخاطــر فــي القطاعــات التــي يحتمــل تأثرهــا ,وقــد أدى ذلــك إلــى
خفــض تصنيــف بعــض التعرضــات االئتمانيــة واالعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ومخصصــات تدنــي القيمــة علــى النحــو المبيــن فــي
إيضاحــات القوائــم الماليــة الموحــدة.
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ثانياً  :االفصاحـات الكميـة:
(/43أ) مخاطر االئتمان

التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة والفوائد
المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطــــر االخرى).

2020

2019

دينار

دينار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
أرصدة لدى بنوك مركزية

283,016,956

311,972,465

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

190,722,330

188,323,327

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

89,525,567

208,123,765

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل – أدوات الدين بالقيمة العادلة

25,344,463

25,909,988

1,466,739,098

1,409,525,437

لالفــــــراد

510,934,395

450,266,813

القروض العقارية

247,351,731

230,192,310

الشركات

527,426,549

606,717,530

الشركات الكبرى

319,177,566

393,044,807

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

208,248,983

213,672,723

للحكومة والقطاع العام

181,026,423

122,348,784

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أسناد وسندات وأذونات)

348,454,969

272,535,799

2,403,803,383

2,416,390,781

التسهيالت االئتمانية :

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة
كفاالت

104,089,553

105,945,206

اعتمادات

52,215,558

69,045,721

قبوالت

18,589,588

19,273,465

سقوف تسهيالت مباشرة وغير مباشرة غير مستغلة

284,804,671

456,904,663

2,863,502,753

3,067,559,836

االجمالـــــي

تتكون الضمانات ومخففات مخاطر االئتمان مقابل التعرضات االئتمانية الواردة أعاله مما يلي :
	-إستيفاء الضمانات المناسبة وتوثيقها بشكل سليم تحوطاً ألي مخاطر بهذا الخصوص والمتمثلة في الضمانات النقدية والعينية مثل سندات
الرهن العقاري ورهن السيارات واآلليات واالسهم هذا باإلضافة إلى الكفاالت والمشتقات اإلئتمانية الملزمة لجميع األطراف والقابلة للتنفيذ
قانونياً لدى جميع المحاكم ذات اإلختصاص .
	-نظام تصنيف إئتماني لعمالء البنك واإلعتماد على التصنيف اإلئتماني الصادر عن مؤسسات التصنيف العالمية بخصوص البنوك والشركات .
أوال بأول .
	-التقييم الدوري للضمانات حسب طبيعة ونوعية ودرجة مخاطر الضمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لإلئتمان الممنوح ً
	-التدقيق القانوني لكافة العقود والمستندات المعززة للضمانات وقابلية تنفيذها ضمن اإلنظمة والتشريعات والقوانين الناظمة ألعمال البنك.
	-المشتقات المالية والتي تخفف من مخاطر السوق.
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي :

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2020
التصنيف وفق
تعليمات ()47/2009

فئة التصنيف حسب

التعرض

اجمالي قيمة

1
2
3
4
5
6
7
غير مصنف

المتوقعة ()ECL
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل

الخسائر اإلئتمانية

533,765,553
138,603,545
226,346,688
288,116,609
431,973,868
433,022,067
17,311,294
807,285,399

الخسارة()PD
9,251
59,384
190,167
875,921
2,571,402
10,062,047
9,834,704

مستوى احتمالية

0.015%
0.028% - 0.010%
0.150% - 0.03%
1.00% - 0.150%
2.50% - 0.50%
12% - 1.90%
33% - 6.50%
2.65%

التعرض عند التعثر

Aaa
Aa1 - Aa3
A1 - A3
Baa1 - Baa3
Ba1 - Ba3
B1 - B3
Caa1 - Caa3
-

متوسط الخسارة
( )EADبالمليون دينار
525,929,770
139,221,673
214,469,335
296,655,807
417,211,164
465,375,729
17,928,950
776,489,125

الخارجي

مؤسسات التصنيف

عند التعثر (%)LGD
%0.00
%24.27
%37.96
%32.16
%27.55
%20.51
%23.19
%31.32

3,218,653
2,573,549
16,627,868
2,312,113
69,368,191

Default
Default
Default
Default
Default

100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,460,301
1,322,020
16,297,187
1,865,358
64,661,270
41,406,598

3,221,118
2,386,907
16,395,506
2,311,056
69,367,115
44,799,434

غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة

8
غير مصنفة
9
غير مصنفة
10
غير مصنفة

تعرضات غير عاملة
%75.47
%33.02
%55.60
%21.51
%60.38
Default
3,014,906,159

44,763,396
151,615,610

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

2,992,145,323

%56.46

المجموع

درجة التصنيف الداخلي لدى البنك
تعليمات ()47/2009

فئة التصنيف حسب

التصنيف وفق

التعرض

اجمالي قيمة

1
2
3
4
5
6
7
غير مصنف

المتوقعة ()ECL

عامل
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل
عامل

الخسائر اإلئتمانية

486,612,699
157,953,756
140,419,604
270,185,762
335,897,333
826,745,540
153,790,628
701,522,587

الخسارة()PD
2,811
15,839
118,586
445,474
3,371,349
12,262,776
6,985,557

مستوى احتمالية

0.008%
0.028% - 0.012%
0.100% - 0.042%
0.35% - 0.150%
1.30% - 0.51%
4.20% - 1.90%
15% - 6.50%
0.212%

التعرض عند التعثر

Aaa
Aa1 - Aa3
A1 - A3
Baa1 - Baa3
Ba1 - Ba3
B1 - B3
Caa1 - Caa3
-

متوسط الخسارة
( )EADبالمليون دينار
486,612,699
140,386,517
136,752,004
253,721,137
328,679,368
808,944,391
150,992,585
686,168,518

الخارجي

مؤسسات التصنيف

عند التعثر (%)LGD
0.000%
30.834%
24.195%
26.178%
30.257%
22.229%
49.582%
51.015%

10,532,311
5,638,141
16,425,662
6,729,531
46,864,385

Default
Default
Default
Default
Default
Default

100%
100%
100%
100%
100%
100%

8,013,667
2,280,911
13,801,521
4,104,865
41,999,986
29,569,323

9,883,143
5,557,512
16,692,175
6,721,724
46,910,115
31,562,652

غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة
غير عاملة

8
غير مصنفة
9
غير مصنفة
10
غير مصنفة

تعرضات غير عاملة
40.300%
31.521%
52.472%
21.572%
41.332%

31,904,850

3,190,455,230

3,110,352,099

55.555%

المجموع

122,972,665

 -تشمل التعرضات اإلئتمانية التسهيالت األرصدة واإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية وسندات الخزينة وأي موجودات لها تعرضات إئتمانية .

التقرير السنوي
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 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2020

توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية:

البند

القيمة العادلة للضمانات

الخسارة

ارصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التعرض

283,107,444
190,726,236
89,564,000

اجمالي قيمة

دمتداولة
25,344,463

صافي التعرض

اإلئتمانية
مقبولة
-

تأمينات نقدية

عقارية
-

أسهم

سيارات و آليات
-

كفاالت بنكية

أخرى
-

الضمانات
-

اجمالي قيمة

-

بعد الضمانات

المتوقعة
283,107,444
190,726,236
89,564,000
-

()ECL

90,488
3,906
38,433
25,344,463
قائمة الدخل الشامل  -أدوات دين

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

212,204

94,568,410

-

46,347,333
14,339,686

28,430,088
218,732,552

-

3,210,091
-

16,580,898
650,309

555,554,028
257,439,383

لألفراد
القروض العقارية

التسهيالت االئتمانية:

460,985,618
233,722,547

44,619,633
23,716,836

53,891,144
32,789,039

297,987,246
115,718,028

75,081,464
125,319,994

9,500,000

2,403,061
9,694,254

46,154,072
95,385,725

66,420
2,194

10,477,275
703,497

15,980,636
10,034,324
266,315

373,068,710
241,038,022
181,364,510

الكفاالت المالية
اإلعتمادات المستندية والقبوالت
اإللتزامات االخرى
المجموع الكلي

-

349,154,840
2,546,361,636
112,042,910
70,935,900
285,565,713
3,014,906,159

-

43,512,481
4,393,313
933,201
9,139
48,848,134

-

14,390,863
8,500
14,399,363

-

68,614
68,614

-

388,702,437
6,723,285
174,913
1,073,643
396,674,278

266,315

72,784,334
84,162
72,868,496

181,098,195

9,500,000
9,500,000

338,087

-

10,087,652
للشركات
الشركات الكبرى
()SME›s

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
للحكومة و القطاع العام
سندات و اسناد و أذونات:

528,958,730
11,209,260
1,108,114
1,082,782
542,358,886

المجموع

المطفأة

349,154,840
2,017,402,906
100,833,650
69,827,786
284,482,931
2,472,547,273

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة

699,871
142,770,457
7,953,357
130,754
761,042
151,615,610

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل اجمالي التعرضات االئتمانية:

البند

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

اجمالي قيمة

القيمة العادلة للضمانات

188,326,285
208,249,314

صافي التعرض

الخسارة

اإلئتمانية

دمتداولة

-

25,909,988

التعرض

مقبولة

-

-

تأمينات نقدية

عقارية
-

-

أسهم

سيارات و آليات
-

-

كفاالت بنكية

أخرى
-

الضمانات
-

اجمالي قيمة
-

بعد الضمانات

188,326,285
208,249,314
-

()ECL

المتوقعة
2,958
125,549
25,909,988

قائمة الدخل الشامل  -أدوات دين

موجودات مالية باقيمة العادلة من خالل

77,271

412,664,973

73,796,321

-

40,483,920

14,168,934

-

-

19,143,467

486,461,294

لألفراد

التسهيالت االئتمانية:

36,194,481

القروض العقارية

435,440,500
239,710,590

237,326,584

16,432,944
17,292,822

843,603

9,765,566
5,071,027

-

121,500
2,194

-

52,869,867
90,995,568

204,715,044

1,559,311
8,312,921

15,628,520

-

-

80,749,188
121,674,532

221,187,167

354,691,312
118,036,059

122,691,256

16,139,417

42,395,693
26,037,867

285,265

الكفاالت المالية
اإلعتمادات المستندية والقبوالت
اإللتزامات االخرى
المجموع الكلي

-

272,734,431
2,529,079,322
114,413,012
88,563,350
458,399,546
3,190,455,230

-

53,998,101
1,969,814
2,412,045
6,346
58,386,306

-

14,836,593
8,500
14,845,093

-

123,694
123,694

28,500,000

362,749,413
7,028,377
270,371
648,746
370,696,907

28,785,265

65,984,672
42,014
66,026,686

93,905,991

28,500,000
28,500,000

342,472

7,134,274

للشركات
الشركات الكبرى
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
()SME›s
للحكومة و القطاع العام
سندات و اسناد و أذونات:

526,192,473
9,048,705
2,682,416
655,092
538,578,686

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة

272,734,431
2,002,886,850
105,364,307
85,880,934
457,744,454
2,651,876,545

المجموع

المطفأة

198,632
112,765,812
8,467,806
244,164
1,494,883
122,972,665

التقرير السنوي
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التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:

البند

اجمالي قيمة
التعرض

القيمة العادلة للضمانات

صافي

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2020

تأمينات

أسهم

كفاالت بنكية

سيارات و

الخسارة

اإلئتمانية

لألفراد

اجمالي قيمة

التعرض بعد

38,141,972

نقدية

60,626

متداولة

مقبولة

-

عقارية

-

آليات

6,396,094

أخرى

74,165
القروض العقارية

الضمانات

12,353,924

الضمانات

6,530,885
-

()ECL

المتوقعة

31,611,087
-

التسهيالت االئتمانية:
36,133,430
-

43,323,231

238,220

-

-

-

4,496,985
19,154,132
30,420,222
620

-

66,420

38,826,246
13,839,263
96,392,300
11,565,846

238,220

4,389,320

43,460,344
31,624,215

120,382,116
7,629,567
30,420,842

12,115,704

41,245
-

-

-

107,958,146

الخسارة

اإلئتمانية

128,011,683

9,164,127
للشركات
الشركات الكبرى
المتوسطة ()SME›s

المؤسسات الصغيرة و

32,993,395

1,296,197

448,691

المجموع
الكفاالت المالية

3,026
126,812,522
11,566,466
المجموع الكلي

2,194
509,317
138,378,988

17,519,434

3,026
509,317

1,180,787

68,614
3,026

للحكومة و القطاع العام

28,543,068
620
68,614

1,296,197

القيمة العادلة للضمانات

صافي

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

28,543,688

التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة:

البند
اجمالي قيمة
التعرض
نقدية

تأمينات

أسهم

متداولة

مقبولة

لألفراد
القروض العقارية

كفاالت بنكية

33,748,322
12,249,742

عقارية

54,755
16,934

آليات

-

سيارات و

-

أخرى

392,811
11,499,001

الضمانات

14,218
2,456

اجمالي قيمة

-

الضمانات

التعرض بعد

461,784
11,518,391

()ECL

المتوقعة

33,284,243
731,350

التسهيالت االئتمانية:
30,798,145
6,118,823

4,890,143

-

39,740
312,503
-

4,728,903
9,774,012
-

121,500
2,194
123,694

956
956

416,089
487,778

30,051,750
28,673,445
104,723,259
12,542,379

المجموع
الكفاالت المالية

للشركات
25,161,607
10,505,754
-

26,394,727

-

الشركات الكبرى

29,906,211
18,167,691
-

368,917

-

للحكومة و القطاع العام

المتوسطة ()SME›s

المؤسسات الصغيرة و

25,109,127
-

-

-

اعتمادات مستندية

27,376,072

672,830

61,683

77,344,891

2,591

-

91,932,306

-

-

675,421

-

11,866,958

-

المجموع الكلي

7,797,712

-

117,325,024

-

487,778

61,683

956

40,257

123,694

28,051,493

27,067,557

89,273,532

371,508

-

99,770,275

التقرير السنوي
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كما في
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 4.توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي

المناطق الجغرافية:

البند

أ .التوزيع الكلي للتعرضات حسب

داخل المملكة

أرصدة لدى بنوك مركزية

دول الشرق

األوسط األخرى

أوروبا

آسيا

أفريقيا

امريكا

 31كانون األول

دول أخرى

212,183,577

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

70,833,379

-

-

-

-

2019

اجمالي

-

14,999,931

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

29,991,184

12,321,429

2,366,683

-

131,043,103

اجمالي

283,016,956

-

88,961,572

563,995

-

-

-

-

311,972,465

190,722,330

-

1,120,129,487
التسهيالت االئتمانية

346,609,611
سندات وأسناد وأذونات:

267,512,047
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة

80,942,922

-

-

-

-

-

-

المطفأة

ضمن الموجودات المالية بالقيمة

قيمة العادلة

العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل -

-

188,323,327

89,525,567

-

-

-

-

-

25,344,463

1,703,786,614
االجمالي  /للسنة الحالية

554,285,554

الكفاالت المالية

208,123,765

1,466,739,098

348,454,969

-

2,366,683

76,447,889

12,321,429

-

11,780,890

-

1,409,525,437

272,535,799

25,344,463

-

10,464,866
5,215,986

73,584

اإلعتمادات المستندية

25,909,988

2,403,803,383

-

-

-

131,043,103

2,416,390,781

104,089,553

-

-

-

106,338

105,945,206

52,215,558

-

-

69,045,721

18,589,588

-

19,273,465

284,804,671

456,904,663

20,338,250

االجمالي

31,836,313

25,344,463

349,154,840

374,499,303

سندات غير مصنفة

-

-

67,368,739

67,368,739

40,995

سندات حكومات خارجية

Moody›s

B2

-

22,317,679

22,317,679

قبوالت

سندات بنوك أجنبية خارجية

Moody›s

B2

7,214,890

7,112,626

14,327,516

18,008,214

سندات حكومات خارجية

Moody›s

B1

-

7,405,937

7,405,937

581,374

أذونات حكومة أردنية

Moody›s

B1

-

17,546,472

17,546,472

-

سندات حكومة أردنية

Moody›s

B1

-

202,096,620

202,096,620

-

سندات حكومات خارجية

Moody›s

Ba3

18,129,573

2,128,831

20,258,404

السقوف غير المستغلة

سندات شركات اجنبية خارجية

Moody›s

Ba3

-

11,045,616

11,045,616

239,182,150

سندات بنوك أجنبية خارجية

Moody›s

Aa3

-

724,151

724,151

45,622,521

سندات بنوك أجنبية خارجية

Moody›s

A3

-

7,860,374

7,860,374

-

سندات بنوك أجنبية خارجية

Moody›s

A2

-

3,547,795

3,547,795

-

دينـار

دينـار

-

الشامل

المجموع الكلي

قائمة الدخل

المطفـــــــــــــــأة

2,057,763,117

نوع التصنيف

التصنيف

644,106,652

مؤسسة

درجة

التصنيف

المالية بالقيمة

العادلة من خالل

ضمن الموجودات

المالية بالتكلفــة

االجمالــــي

17,537,415

ضمن الموجودات

12,872,544

يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية :

73,584

3.سندات وأسناد وأذونات :

131,149,441

2.الديون المعاد هيكلتها :

يقصد بأعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل االقساط أو إطالة عمر التسهيــالت االئتمانية أو تأجيل بعض
االقساط أو تمديد فترة السمــاح ،وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة  ،وقد بلغ مجموعها  74,075,951دينار كما في  31كانون األول 2020
( 40,564,788دينار كما في  31كانون األول . )2019

-

سواء ما زالت مصنفة تحت المراقبة أو حولت إلى عاملة .
يمثل رصيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها
ً

3,067,559,836

المجدولة:
1.الديون
َ

هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطــار التسهيــالت االئتمانية غير العــاملة بموجب جدولة
أصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة  ،وقد بلغ مجموعها  8,069,952دينار كما في  31كانون األول  7,276,037( 2020دينار كما في 31
كانون األول . )2019

2,863,502,753

التقرير السنوي
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كما في

 31كانون األول

مستوى فردي
1,307,362,408
501,350,514
17,537,415
12,872,544
73,584
131,149,441
-

البند
داخل المملكة
دول الشرق األوسط األخرى
أوروبا
أسيا
إفريقيا
أمريكا
دول أخرى

ب .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم (:)9

2019

مستوى تجميعي
655,703,471
131,167,945
المجموع

المرحلة األولى

مستوى فردي
76,103,115
9,159,778
1,970,345,906

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
8,848,060
1,706,076
786,871,416

المرحلة الثالثة

9,746,063
722,339
85,262,893

المجموع

2,057,763,117
644,106,652
17,537,415
12,872,544
73,584
131,149,441
10,554,136

المجموع

2,404,827,810
494,533,856
24,880,709
19,471,979
15,990,503
99,087,144
8,767,835
10,468,402

األول 2019

كما في

2,863,502,753

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2020
سياحة

 31كانون

3,067,557,836

ثانيا :االفصاحات الكمية

5.توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية:
أ .التوزيع الكلي للتعرضات
حسب األدوات المالية

مالي

صناعة

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تجارة

283,016,956
190,722,330
89,525,567

عقارات

-

7,214,889

زراعة

ومطاعم

-

-

أسهم

-

-

أفراد

-

-

حكومة

-

-

اجمالي

-

-

اجمالي

-

البند

-

عامة

ومرافق

283,016,956
190,722,330
89,525,567
18,129,574

وقطاع عام

311,972,465
188,323,327
208,123,765
25,344,463

من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة

25,909,988

التسهيالت االئتمانية
7,370,943

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
االجمالي  /للسنة الحالية
الكفاالت المالية
اإلعتمادات المستندية
قبوالت

139,608,210

77,926,471
655,777,156
20,011,405
4,004,030
581,372

244,532,161

15,567,964
155,176,174
6,910,712
41,154,083
1,368,111

272,906,456

2,832,314
247,364,475
37,803,710
6,166,392
13,914,685

6,052,297

272,906,456
22,720,449
855,674
889,987

84,358,632

6,052,297
199,054
1,835,433

10,712,433

24,993,900
109,352,532
12,768,464
35,379
-

520,171,543

10,712,433
813,167
-

181,026,423

1,409,525,437 1,466,739,098

520,171,543
2,862,592
-

السقوف غير المستغلة

سندات وأسناد وأذونات:
227,134,320
426,290,317
-

1,131,464

-

104,089,553
52,215,558
18,589,588

44,045,285

348,454,969

272,535,799
2,416,390,781 2,403,803,383
105,945,206
69,045,721
19,273,465

128,583,663

681,505,427

16,532,468

248,654,365

2,409,494

433,832,925

22,427,383

313,905,034

1,115,458

10,496,278

67,901,052

144,583,758

658,404

12,641,058

284,804,671

590,935,187

456,904,663

المجموع الكلي
426,948,721

3,067,559,836 2,863,502,753
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كما في

 31كانون األول

مستوى فردي
680,874,624
242,028,014
372,031,339
78,888,088
9,440,453
136,480,797
12,641,058
11,012,812
426,948,721

البند
مالي
صناعي
تجارة
عقارات
زراعة
سياحة ومطاعم ومرافق عامة
أسهم
أفراد
حكومة وقطاع عام

ب .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم (:)9

2019

مستوى تجميعي
8,394
10,253
212,931,736
22,190
573,898,843
المجموع

المرحلة األولى

مستوى فردي
482,985
6,082,430
58,883,904
11,337,241
1,036,060
7,386,268
54,005
1,970,345,906

المرحلة الثانية
مستوى تجميعي
6,723,086
3,831,050
786,871,416

المرحلة الثالثة

147,818
535,527
2,907,429
4,024,883
19,765
694,503
2,138,477
85,262,893

المجموع

681,505,427
248,654,365
433,832,925
313,905,034
10,496,278
144,583,758
12,641,058
590,935,187
426,948,721
10,554,136

المجموع

816,976,795
343,494,814
547,149,793
321,621,900
8,578,987
141,460,581
11,882,806
516,627,313
359,766,847
10,468,402
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2,863,502,753

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة
إجمالي التعرضات

نسبة التعرضات

3,067,559,836

 6.التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها
أ  .إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها :

البند
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل -أدوات الدين

إجمالي قيمة
التعرض

-

المجموع
الكفاالت المالية
االعتمادات المستندية
القبوالت
السقوف غير المستغلة
المجموع الكلي

التعرضات التي تم
تعديل تصنيفها

()101,581
-

83,425,043
83,425,043
3,575,630
69,575
972,805
23,761,460
111,804,513

إجمالي قيمة
التعرض

102,148
-

()45,414,165
()45,515,746
()3,644,115
()3,446,433
()804,014
2,546,809
()50,863,499

التعرضات التي تم
تعديل تصنيفها

102,851
-

137,962,291
138,064,439
11,566,466
149,630,905

تصنيفها

التي تم تعديل

1,270
29,361,425
29,464,276
208,863
29,673,139

تصنيفها

التي تم تعديل

%0.00
%1.24
%0.00
%0.00
()16,052,740
()16,051,470
()3,435,252
()3,446,433
()804,014
2,546,809
()21,190,360

سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

%-7.25
%0.00
%-7.25
%-22.69
%-4953.55
%-82.65
%10.72
%-8.11%
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ب .الخسائر االئتمانية المتوقعة
للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها
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الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها
إجمالي

تصنيفها من

التعرضات

إجمالي

أرصدة لدى بنوك مركزية

أدوات الدين

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل-
التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة
المالية بالتكلفة المطفأة

سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات

إجمالي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المجموع
الكفاالت المالية
اإلعتمادات المستندية
القبوالت
اإللتزامات األخرى

تصنيفها

المرحلة الثانية
التي تم تعديل
المرحلة الثانية
()431
()328,857
()329,288
()64,033
()40,390
()5,735
()866

المجموع الكلي

المرحلة الثالثة
التي تم تعديل
المرحلة الثالثة
1,754

27,480,570
27,482,324
123,997
()440,312

المجموع

1,323
27,151,713
27,153,036
59,964
()40,390
()5,735
()866
27,606,321

التعرضات

مستوى فردي
10,368,829
10,368,829
50,199
139
4,232
104,166
27,166,009

التعرضات

مستوى تجميعي
5,452,368
5,452,368
5,617
10,527,565

البند

مستوى فردي
1,051
120,382,114
120,383,165
7,629,567
5,457,985

التي تم تعديل

مستوى تجميعي
128,012,732

تصنيفها من

1,051
136,203,311
136,204,362
7,679,766
139
4,232
109,783
-

المرحلة الثالثة
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143,998,282

 6.التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها

أ  .إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها :

المرحلة الثانية
إجمالي قيمة

التعرضات التي تم

إجمالي قيمة

التعرضات التي تم

التعرض

إجمالي التعرضات
تعديل تصنيفها

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل -أدوات الدين

الكفاالت المالية
االعتمادات المستندية
القبوالت
السقوف غير المستغلة
المجموع الكلي

نسبة التعرضات
التعرض

133,756,482
133,756,482
7,164,465
3,949,511
8,651,156
33,905,611
187,427,225

المجموع

سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

البند

تعديل تصنيفها
-

62,201,023
62,201,023
5,154,180
()2,725,532
5,430,604
()2,542,133
67,518,142

تصنيفها
114,630,680
114,630,680
12,542,379
61,683
127,234,742

التي تم تعديل

31,993,839
31,993,839
2,581,053
61,683
34,636,575

تصنيفها
94,194,862
94,194,862
7,735,233
()2,663,849
5,430,604
()2,542,133
102,154,717

التي تم تعديل

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%37.92
%0.00
%37.92
%39.25
%-66.41
%62.77
%-7.50
%32.46
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-

-

-

مستوى تجميعي

-

-

-

-

مستوى فردي

-

-

-

-

91,932,306

مستوى تجميعي

-

-

-

-

984,202

-

984,202

-

-

-

7,912

992,114

مستوى فردي

-

-

-

-

11,796,862

-

11,796,862

116,005

45,283

35,688

268,507

12,262,345

-

-

-

-

21,925,581

-

21,925,581

1,724,050

46,861

7,208

()369,328

23,334,372

إجمالي

التي تم تعديل

المرحلة الثالثة

-

-

-

-

21,696,076

-

21,696,076

1,643,177

40,257

-

-

23,379,510

إجمالي

التي تم تعديل

المرحلة الثانية

-

-

-

-

229,505

-

229,505

80,873

6,604

7,208

()369,328

()45,138

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

المجموع

الكفاالت المالية

اإلعتمادات المستندية

القبوالت

اإللتزامات األخرى

المجموع الكلي
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ب .الخسائر االئتمانية المتوقعة
للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها

إجمالي

التعرضات
التعرضات

تصنيفها من

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة
التعرضات

التي تم تعديل

تصنيفها من

تصنيفها

البند

أدوات الدين

المالية بالتكلفة المطفأة

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل-

-

-

-

91,932,306

7,797,712

40,257

-

-

99,770,275

التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة

104,713,370

-

-

-

-

-

-

-

المجموع
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سندات وأسناد وأذونات ضمن الموجودات

-

104,713,370

7,913,717

85,540

35,688

276,419

113,024,734
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	/43.ب مخاطر الســوق :

االفصاحات الوصفية :
هــي المخاطــر التــي تنشــأ نتيجــة تذبــذب فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة للتغيــر فــي أســعار
الســوق مثــل (أســعار الفائــدة وأســعار العمــات وأســعار األســهم) وتنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة وجــود مراكــز مفتوحــة فــي أســعار الفائــدة،
والعمــات ،واالســتثمار فــي األســهم ،ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر وفقــاً لسياســات وإجــراءات محــددة ومــن خــال لجــان متخصصــة ومراكــز
العمــل المعنيــة ،وتتضمــن كل مــن المخاطــر التاليــة :
	-مخاطر أسعار الفائدة.
	-مخاطر أسعار الصرف.
	-مخاطر التغير في أسعار األسهم.
	-مخاطر السوق :هي مخاطر تعرض المراكز داخل وخارج القوائم المالية الموحدة للبنك للخسائر نتيجة لتقلب األسعار في السوق ,وهي تشمل
المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الفائدة  ،وعن تقلب أسعار األسهم في محافظ اإلستثمار سواء لغرض اإلتجار أو التداول .
تنشأ مخاطر السوق من:
	-التغيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واإلقتصادية في األسواق .
	-تقلبات أسعار الفائدة .
	-تقلبات أسعار األدوات المالية اآلجلة بيعاً
وشراء .
ً
	-تقلبات أسعار العمالت األجنبية .
	-الفجوات في إستحقاق الموجودات والمطلوبات وإعادة التسعير .
	-حيازة المراكز غير المغطاة .
مخاطر أسعار الفائدة:
تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة علــى قيمــة الموجــودات الماليــة األخــرى  ،يتعــرض البنــك
لمخاطــر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو إعــادة
مراجعــة أســعار الفوائــد فــي فتــرة زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك بــإدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى الموجــودات
والمطلوبــات مــن خــال اســتراتيجية إدارة المخاطــر التــي تتوالهــا لجنــة الموجــودات والمطلوبــات  ،ويتبــع البنــك سياســة التحــوط المالــي لــكل
مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك  ،وهــو التحــوط المتعلــق بمخاطــر مســتقبلية متوقعــة .
يقــوم البنــك بوضــع وتحليــل ســنياريوهات لقيــاس حساســية مخاطــر أســعار الفائــدة باالضافــة الــى توفيــر نظــام لمراقبــة االختــاف فــي تاريــخ
اعــادة التســعير بمــا يضمــن ضبــط وتخفيــض المخاطــر ومراعــاة المخاطــر المقبولــة وموازنــة آجــال اســتحقاق الموجــودات مــع المطلوبــات،
وكذلــك فجــوات الفوائــد والتحــوط الســعارها .
مخاطر العمالت األجنبية:
وتنشــأ هــذه المخاطــر عــن تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة تقلــب أســعار صــرف العمــات ويتبــع البنــك سياســة مدروســة فــي إدارة مراكــزه
بالعمــات االجنبية .
وتتضمن السياسة االستثمارية للبنك مجموعة من الضوابط التي تحد من مثل هذا النوع من المخاطر وتتولى وحدة مخاطر السوق مراقبتها
ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :
	-يمنع تجاوز السقوف نهائياً ويتم فوراً تصفية أي جزء يتجاوز الحد االقصى الي عمله .
	-يتعين على كل متعامل اغالق المركز فوراً بمجرد وصول الخسارة فيه الى الحد االقصى المسموح به .
	-تتولى دائرة الخزينة واالستثمار تحليل ومراقبة المراكز المفتوحة يومياً وإغالق المراكز في حال وجود أي تجاوز للسقوف أو حدود الخسارة أو
ارتفاع المخاطر بناءاً على تحركات السوق.
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التقرير السنوي

االفصاحات الكمية :

فيما يلي صافي مراكز العمالت األجنبية الرئيسية لدى البنك :
2020

2019

نــــــــوع العملـــــــــــــة

دينار

دينار

دوالر أمريكي

9,602,601

14,157,575

جنيه إسترليني

()463,644

123,954

يورو

953,644

71,089

4,417

3,282

()36,530,118

()40,647,534

()26,433,100

()26,291,634

ين ياباني
عمالت أخرى

مخاطر أسعار األسهم
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في االسهم ,يعمل البنك على إدارة هذه المخاطر عن طريق تنويع
االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية ,معظم استثمارات األسهم التي يملكها البنك مدرجة في بورصة عمان.
إدارة مخاطر السوق
يتبــع البنــك سياســات ماليــة وإســتثمارية الدارة المخاطــر المختلفــة ضمــن اســتراتيجية محــددة وهنالــك لجنــة الدارة الموجــودات والمطلوبــات
ـواء فــي قائمــة المركــز
فــي البنــك تتولــى رقابــة وضبــط المخاطــر واجــراء التوزيــع االســتراتيجي االمثــل لــكل مــن الموجــودات والمطلوبــات سـ ً
المالــي الموحــد أو خارجهــا  ،وكذلــك فقــد تــم تأســيس وحــدة مخاطــر الســوق ورفدهــا بالكــوادر البشــرية المؤهلــة واألنظمــة االليــة ُينــاط بهــا
مهــام إدارة هــذا النــوع مــن المخاطــر ضمــن االســس التاليــة:
	-اعداد منظومة من السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والبنك المركزي.
	-اعداد سياسة إلدارة مخاطر السوق واعتمادها من قبل مجلس االدارة وتطبيقها على أرض الواقع والتي تضمنت أسس تعريف وقياس
ومراقبة هذا النوع من المخاطر.
	-تطبيق نظام (ٌ )Reutersلمراقبة مخاطر االستمرارية في أسواق رأس المالي العالمية واألسواق النقدية وتبادل العمالت,
	-إعداد آلية إلدارة السقوف االستثمارية المحلية والخارجية.
	-تطوير أدوات قياس وإدارة ومراقبة مخاطر السوق من خالل:
•القيمة المعرضة للمخاطر (.)VAR
•تحليل نقطة األساس (.)Basis Point
•اختبار األوضاع الضاغطة )Stress Testing( .
•تقارير وقف سقف الخسارة ((.Stop Loss Limit
•تقارير التركزات االستثمارية على مستوى (التوزيع الجغرافي،والقطاع االقتصادي ،العملة،األداة.
•مراقبة السقوف االستثمارية.
•مراقبة العمليات االستثمارية على مستوى (المراكز المالية المفتوحة ،األسهم المحلية والعالمية و السندات المحلية والعالمية).
	-رفع التقارير الدورية إلى لجنة االستثمار ،ولجنة إدارة المخاطر  /مجلس اإلدارة.

 1.مخاطر أسعار الفائدة :

31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2020
التغير (زيادة) بسعر الفائدة
(نقطة مئوية)

العملـــــــــــــــة

(االرباح والخسائر)

دينار

دينار

دينار

دوالر أمريكي

%2

192,052

ـ

جنيه استرليني

%2

()9,273

ـ

يورو

%2

19,073

ـ

ين ياباني

%2

88

ـ

عمالت أخرى

%2

()730,602

ـ

التغير (نقص) بسعر الفائدة

حساسية ايراد الفائدة

دينار

دينار

دينار

دوالر أمريكي

2٪

()192,052

ـ

جنيه استرليني

2٪

9,273

ـ

يورو

2٪

()19,073

ـ

ين ياباني

2٪

()88

ـ

عمالت أخرى

2٪

730,602

ـ

(نقطة مئوية)

العملـــــــــــــــة

(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق الملكية

31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول 2019
التغير (زيادة) بسعر الفائدة

حساسية ايراد الفائدة

دينار

دينار

دينار

دوالر أمريكي

%2

283,152

ـ

جنيه استرليني

%2

2,479

ـ

يورو

%2

1,422

ـ

ين ياباني

%2

66

ـ

عمالت أخرى

%2

()812,951

ـ

التغير (نقص) بسعر الفائدة

حساسية ايراد الفائدة

دينار

دينار

دينار

دوالر أمريكي

%2

()283,152

ـ

جنيه استرليني

%2

()2,479

ـ

يورو

%2

()1,422

ـ

ين ياباني

%2

()66

ـ

عمالت أخرى

%2

812,951

ـ

(نقطة مئوية)

العملـــــــــــــــة

(نقطة مئوية)

العملـــــــــــــــة

185

حساسية ايراد الفائدة

حساسية حقوق الملكية

(االرباح والخسائر)

(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق الملكية

حساسية حقوق الملكية

186

التغير في المؤشر

المؤشـــــــــــر
االرباح والخسائر

حقوق الملكية

دينار
دينار
دينار

بورصة عمان
%5
25,636
2,260,706

بورصة فلسطين
%5
279,004

187

االثر على
االثر على

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

مطلوبات :

اجمالي الموجودات

موجودات أخرى

موجودات مالية (بالتكلفة المطفأة )

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

موجودات :

البنــــــــــــــــــــــــــــــــد

العملـــــــــــة

التركز في مخاطر العمالت االجنبية

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

ودائع العمالء

بورصة فلسطين
%5
270,589

تأمينات نقدية

بورصة عمان
%5
1,644
229,381

مطوبات أخرى

المؤشـــــــــــر
دينار
دينار
دينار

االثر على

9,602,601

567,464,762

94,252,246

26,183,512

442,626,642

4,402,362

577,067,363

4,007,714

118,014,184

220,549,675

27,615,278

141,603,856

65,276,656

دينار

دوالر أمريكي

االثر على

اجمالي المطلوبات

التغير في المؤشر
االرباح والخسائر

حقوق الملكية

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لسنة 2020

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2020

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي لسنة 2020

 3.مخاطر التغير بأسعار االسهم:
75,607,462

عمالت أخرى
%5
()2,032,377
-

العملـــــــــــة

ين ياباني
%5
164
-

دوالر أمريكي

يورو
%5
3,554
-

البنــــــــــــــــــــــــــــــــد

جنيه استرليني
%5
6,198
-

دينار

دوالر أمريكي
%5
707,879
-

اجمالي الموجودات

العملـــــــــــــــة
دينار
دينار
دينار
يورو
دينار

28,572,052
1,674,059
13,953,486
4,083,910
232,793
48,516,300

598,828
44,699,595
2,257,700
6,533
47,562,656
953,644

ين ياباني
دينار

137
35,640
45
35,822

31,405
31,405
4,417
420,719

ين ياباني
دينار
71,714
68,432

5,746,200

()36,530,118

272,949,212

54,307,115

8,114,823

206,876,398

3,650,876

236,419,094

8,917,246

689,266

160,610,059

48,130

23,604,060

42,550,333

دينار

أخـــرى

31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2020
جنيه استرليني
دينار

953,272
9,330,508
669,152
1,645
10,954,577

199
11,319,543
74,365
24,114
11,418,221
()463,644
-

8,335,657

يورو
دينار
23,379,821
23,308,732
71,089

3,282

()40,647,534

251,316,094

210,668,560

دينار

أخـــرى

31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019
جنيه استرليني

123,954

7,767,798

7,891,752

دينار

االثر على

641,617,925

الزيادة في سعر صرف

العملة بنسبة (نقطة مئوية)

االرباح والخسائر

االثر على حقوق الملكية

اجمالي المطلوبات

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

627,460,350

عمالت أخرى
%5
()1,826,506
-

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة لسنة 2019

ين ياباني
%5
221
-

14,157,575

يورو
%5
47,682
-

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي لسنة 2019

جنيه استرليني
%5
()23,182
-

94,463,700

دوالر أمريكي
%5
480,130
-

192,385

العملـــــــــــــــة
دينار
دينار
دينار

االثر على

()26,291,634

909,921,406

883,629,772

دينار

إجمالـي

90,110,038

()26,433,100

899,426,256

148,590,008

36,630,400

705,553,583

8,652,265

872,993,156

13,159,443

122,787,360

395,782,372

27,663,408

176,248,123

137,352,450

دينار

إجمالـي

االثر على

9,086,043

الزيادة في سعر صرف

العملة بنسبة (نقطة مئوية)

االرباح والخسائر

حقوق الملكية

2,529,925

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2020

6,857,695

 2.مخاطر العمــــالت :
113,129,748

التقرير السنوي
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189

ـ فجوة إعادة تسعير الفائدة

الى  6شهور

دينـار
563,995
-

لغاية ( )3شهور
دينـار
563,995
-

دينـار
100,265,558
139,744,988
-

نقد وارصدة لدى البنوك المركزية
أرصدة و إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

تسعير الفائدة أو االستحقاق

يتم التصنيف على أساس فترات اعادة

-

من شهر

الى سنة

دينـار
-

أكثر من  3شهور

-

أكثر من  6شهور

الى  3سنوات
دينـار
88,961,572

أكثر من سنة

-

أكثر من

( )3سنوات
دينـار
10,635,000
-

عناصر

25,344,463

-

73,284,858
247,002,070
409,248,500

205,163,287
15,567,964
220,731,251

137,511,282
20,602,842
158,678,119

516,930,208
18,063,915
535,558,118

423,187,119
6,000,639
669,198,304

ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات اخرى

مشتقات ادوات مالية

الموجــــــــــــــــــودات

للسنــــــــــــة 2020

بدون فائدة
دينـار
238,637,431
50,413,347

أقل من شهر

-

المجموع

دينـار
349,537,989
280,247,897
74,338,989
110,662,344
41,217,539
187,859,346

موجودات مالية بالقيمة العادلة

99,683,452
53,993,594
6,872,445
21,808,399
85,076,144
531,140,349

مجموع الموجودات

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

1,466,739,098
348,454,969
53,993,594
6,872,445
21,808,399
85,076,144
2,712,413,987
-

50,937,867

-

112,824,430
512,671

2,961,000
40,190,006
255,084

6,918,000
303,055,876
61,656,526

ودائع عمالء
تأمينات نقدية

المطلوبــــــــــــــــات
9,945,487
8,377,630

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

70,762,354
192,256,976
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل

687,354
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
مجموع المطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة

235,253,131
231,458
371,861,860
297,336,444

1,012,313
7,603,003
51,009,093
484,549,025

323,158,508
863,554
114,200,655
44,477,464

47,317,731
4,151,929
204,786,535
15,944,716

702,448,649
29,251,954
316,130,306
93,118,194

119,819,309
5,302,150
19,881,866
9,351,843
333,522,664
()145,663,318

1,909,187,576
5,302,150
19,881,866
33,128,585
48,946
40,422,412
858,495,826
()327,355,477

أموال مقترضة

84,582,326
48,946
40,422,412
2,250,006,939
462,407,048

450,556,388
1,069,987,670

544,648,834
250,765,238

714,295,130
121,027,593
593,267,537

160,961,902
209,548,681
()48,586,779

222,764,502
224,354,441
()1,589,939

172,257,188
101,997,292
70,259,896

442,617,582
310,312,586
132,304,996

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة

للسنــــــــــــة 2019
2,708,101,526
2,287,994,501
293,883,596

بدون استحقاق

()619,431,282

لغاية شهر

ولغاية  3شهور

أكثر من شهر

الى  6شهور

أكثر من  3شهور أكثر من  6شهور
الى سنة

أكثر من سنة

الى  3سنوات

اكثر من

 3سنوات

المجمـوع

420,107,025

مخاطر السيولة
أوال  :ويلخص الجدول أدناه توزيع المـطلوبات
ً
(غير مخصومه) على أساس الفترة المتبقية
لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية
الموحدة:
 31كانــــــــــــــون األول 2020

دينـار

دينـار

ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة

دينـار

6,918,000
334,696,745
108,968,324
231,458

مجموع المطلوبات
مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها المتوقعة)

دينـار

2,961,000
197,249,930
255,647
10,222,954

3,531,792
3,412,002
457,758,321
807,298,966
دينـار

دينـار

136,346,351
514,331
4,263,560

1,470,000
2,294,150
214,453,681
166,114,399
دينـار

دينـار

304,065,201
8,381,339
11,991,390

11,970,796
2,117,974
155,213,012
188,319,570
دينـار

دينـار

50,937,867
244,690,809
1,677,147
54,152,423

1,155,637
2,896,248
328,489,815
146,722,910
دينـار

دينـار

642,583,156
22,521
3,720,541
707,820
352,166,066
669,046,986
دينـار

المطلوبات
9,945,487
49,555,384
1,858,807
648,185,025
552,553,266
دينـار

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

70,762,354
1,909,187,576
119,819,309
84,582,326
5,302,150
1,753,641
48,946
27,135,411
93,741,019
182,357,890
دينـار
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مطلوبات أخرى

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مخصص ضريبة الدخل

مخصصات متنوعة

5,302,150
19,881,866
48,946
40,422,412
2,250,006,939
2,712,413,987
دينـار

-

463,490,984
32,726,887
8,845,561
505,063,432
466,850,693

120,937,867
406,493,207
23,704,355
9,729,129
-

759,804
561,624,362
787,009,461

319,483,705
12,314,141
3,772,367
9,521,558
1,938,795
347,030,566
167,404,923

10,000,000
252,420,828
5,026,313
644,054
4,760,780
2,224,209
275,076,184
231,048,305

124,428,738
2,113,211
451,265
2,827,191
129,820,405
174,701,403

20,306,711
352,780,645
44,709,014
225,545
9,521,557
2,641,003
430,184,475
674,859,622

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة

مجموع المطلوبات
مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها المتوقعة)

المطلوبات
151,244,578
1,919,098,107
120,593,921
23,667,921

5,011,211
3,081,065
31,102,801
39,195,077
206,277,119

مطلوبات أخرى

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مخصص ضريبة الدخل

مخصصات متنوعة

5,011,211
23,803,895
3,081,065
41,493,803
2,287,994,501
2,708,151,526

التقرير السنوي

190

المجمــــــــــــــــــــــــوع

2019
2020

دينار

دينار

الخزينــــــــة

 -فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة :

االفـــــــــراد

المؤسســـــات

دينار

الوساطة المالية

دينار
دينار

54,530,231

دينار

37,716,437

دينار

1,068,494

153,482,560
إجمالي اإليرادات

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

59,859,748

()21,323,808

307,650

18,244

-

149,404,551

()18,629,356
()10,003,135

44,527,096

()560,214

37,156,223

325,894

()31,868,913

121,613,647

130,775,195
نتائج أعمال القطاع

المصاريف األخرى

38,535,940

()20,362,549

()3,479,995

1,068,494

()4,868,335

()69,540,069

()69,645,034
()40,642,721

3,884,375

18,173,391

()186,469

139,425

()3,799,841

52,073,578

61,130,161
33,676,228

()6,050,482

27,625,746

()22,851

116,574

13,029

()93,524

()3,893,365

93,717

()16,606,516

35,467,062

3,940,634

()20,752,116

40,378,045

7,036,457
6,877,093

9,254,938

2,708,101,526

8,726,851
3,332,790

أخـــرى
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الربح قبل الضرائب

	44.التحليل القطاعـــي

1.معلومات عن أنشطة البنك:
وفقاً
للتقارير التي يتم إستعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات
الرئيسي لدى البنك وذلك من خالل القطاعات الرئيسية التالية:
	-حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
	-حسابات المؤسسات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت اإلئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
	-الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك.
	-خدمات الوساطة المالية :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات شراء وبيع االسهم لمحفظة العمالء ولحسابها وأمانة االستثمار
واالستشارات المالية وكذلك خدمة الحفظ األمين وادارة االصدارات األولية.

ضريبة الدخل

المجمـــوع

()688,316

667,285,945

7,436,428

4,815,212

679,537,584

()9,751,343

التزامات رأسمالية

3,417,296

-

-

3,417,296

صافي ربح السنة

عقود إيجار تشغيلية

2,535,281

7,393,887

4,815,212

14,744,380

3,196,059

الكفاالت

114,370,472

42,540

-

114,413,012

8,422,048

السقوف غير المستغلة

458,399,546

-

-

458,399,546

معلومات أخرى

االعتمادات والقبوالت

88,563,350

-

-

88,563,350

مصاريف رأسمالية

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

2,564,437
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265,276

المجمـــوع

استهالكات وإطفاءات

470,859,041

8,544,848

5,789,969

485,193,858

5,659,627

التزامات رأسمالية

1,125,912

-

-

1,125,912

229,925

عقود إيجار تشغيلية

2,081,138

7,652,316

5,789,969

15,523,423

6,844

الكفاالت

111,150,378

892,532

-

112,042,910

25,752

السقوف غير المستغلة

285,565,713

-

-

285,565,713

إجمالي الموجودات

االعتمادات والقبوالت

70,935,900

-

-

70,935,900

729,680,734

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

لغاية سنـة

لغاية ( )5سنوات

( )5سنـــوات

770,382,881

مـــــن سنـــــــــة

أكثـــر مــــن

المجمـــوع

1,070,626,898

بنــود خارج قائمة المركز المالي الموحدة :

1,003,515
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140,719,959

المجمـــوع

()246,993

8,737

()238,254

25,301

12,960

38,261

2,712,413,987

تدفق داخل

14,809,032

1,009,927

15,818,959

3,729,732

2,228,114

5,957,846

إجمالي المطلوبات

تدفق خارج

()15,056,025

()1,001,190

()16,057,213

()3,704,431

()2,215,154

()5,919,585

1,636,191,669

مشتقات العمالت:

429,411,384

دينـار

دينـار

134,628,767

المشتقات للمتاجرة

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

لغاية سنة

162,961

لغاية  3أشهر

لغاية سنة

االجمالـــــي

لغاية  3أشهر

من  3أشهر

االجمالـــي

49,612,158

 31كانــــــــــــــــــــــون األول 2020
من  3أشهر
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2,250,006,939

ثانياً  :يلخص الجدول أدناه استحقاقات المشتقات المالية على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم المالية الموحدة:
 -المشتقات المالية /المطلوبات التي يتم تسويتها باإلجمالي وتشمل:

2,287,994,501

التقرير السنوي
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التقرير السنوي

2.معلومات عن التوزيع الجغرافي
يمثل هذا اإلفصاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك ،يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال المحلية وكذلك
يمارس البنك نشاطات دولية من خالل فروعه في فلسطين والشركات التابعة.

خــــــــــــــــارج المملكــــــــــــــــــة

الموجودات :

2020

2019

2020

2019

2020

2019

الموجودات :

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

384,396,176

149,665,584

160,434,820

33,711,656

33,009,552

183,377,240

193,444,372

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

188,323,327

-

188,323,327

1,874,618,417

1,963,880,915

837,795,570

744,220,611

2,712,413,987

2,708,101,526

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

38,056,946

170,066,819

208,123,765

5,779,323

5,896,220

1,097,770

1,140,237

6,877,093

7,036,457

628,716

-

628,716

-

80,865,636

80,865,636

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

572,966,810

836,558,627

1,409,525,437

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

56,968,956

215,566,843

272,535,799

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

52,802,587

52,802,587

موجودات غير ملموسة

-

5,986,282

5,986,282

-

22,804,298

22,804,298

7,340,299

74,769,204

82,109,503

1,248,681,230

1,459,420,296

2,708,101,526

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

	45.تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات :
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يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً
للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها :

لغايــــة سنـــــــة

أكثـــــر من سنــــة

المجمـــــوع

دينار

دينار

دينار

نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

338,902,989

10,635,000

349,537,989

موجودات ضريبية مؤجلة

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

190,722,330

-

190,722,330

موجودات أخرى

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

563,995

88,961,572

89,525,567

15,157,042

-

15,157,042

-

84,526,410

84,526,410

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

706,401,800

760,337,298

1,466,739,098

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

60,235,360

288,219,609

348,454,969

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

53,993,594

53,993,594

تأمينات نقدية

موجودات غير ملموسة

-

6,872,445

6,872,445

موجودات ضريبية مؤجلة

-

21,808,399

21,808,399

11,629,371

73,446,773

85,076,144

1,323,612,887

1,388,801,100

2,712,413,987

الموجودات :

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات :

9,879,000

60,883,354

70,762,354

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء

972,358,227

936,829,349

1,909,187,576

تأمينات نقدية

118,119,641

1,699,668

119,819,309

-

5,302,150

5,302,150

مخصص ضريبة الدخل

18,128,225

1,753,641

19,881,866

أموال مقترضة

26,709,362

57,872,964

84,582,326

-

48,946

48,946

10,720,374

29,702,038

40,422,412

1,155,914,829

1,094,092,110

2,250,006,939

167,698,058

294,708,990

462,407,048

مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
الصافـــــــــي
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دينار

دينار

دينار

-

المصروفات الرأسمالية

مخصصات متنوعة

لغايــــة سنـــــــة

أكثـــــر من سنــــة

المجمـــــوع

384,396,176

إجمالي اإليرادات
مجموع الموجودات

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً
للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها :

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصروفاته الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:
داخــــــــــــــــل المملكـــــــــــــــة

تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات :

مجموع الموجودات
المطلوبات :

30,306,711

120,937,867

151,244,578

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

1,049,113,916

869,984,191

1,919,098,107

64,162,679

56,431,242

120,593,921

مشتقات أدوات مالية

-

-

-

مخصصات متنوعة

-

5,011,211

5,011,211

مخصص ضريبة الدخل

23,803,895

-

23,803,895

أموال مقترضة

5,093,231

18,574,690

23,667,921

-

3,081,065

3,081,065

9,631,198

31,862,605

41,493,803

1,182,111,630

1,105,882,871

2,287,994,501

66,569,600

353,537,425

420,107,025

ودائع عمالء

مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات
الصافـــــــــي
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	 46.مستويات القيمة العادلة
أ  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

القيمـــة العادلــــــة

50,794,195

9,999,393

اسهم متوفر لها اسعار سوقية

االسعار المعلنة في االسواق المالية

االسعار المعلنة في االسواق المالية

مدخالت هامة
غير ملموسة

ال ينطبق

ال ينطبق

ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

العالقة بين
المدخالت الهامة
غير الملموسة
والقيمة العادلة

ان بعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مالية  ،والجدول التالي يوضح معلومات حول كيفية تحديد القيمة العادلة لهذه الموجودات المالية والمطلوبات
المالية (طرق التقييم والمدخالت المستخدمة) .

الموجودات المالية  /المطلوبات المالية

 31كانون األول
2020

اسهم متوفر لها اسعار سوقية
اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

 31كانون األول
2019

32,883
124,158

مستوى القيمة
العادلــــــــة

512,720
115,996

طــــــريقة التقييم
والمدخالت المستخدمة

المستوى االول
المستوى الثاني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
االسعار المعلنة في االسواق المالية
قوائم مالية صادرة عن الشركات

15,000,000

حق استالم بالقيمة العادلة

المجموع

المستوى األول

15,157,042

السعر المحدد

-

المستوى االول

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
االسعار المعلنة في االسواق المالية

اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

المستوى االول

المستوى االول

المستوى االول

49,182,554

إجمالي الموجودات مالية بالقيمة العادلة

عقود آجلة عمالت أجنبية
المجموع

االسعار المعلنة في االسواق المالية

4,161,453
المجموع
سندات مالية متوفر لها اسعار سوقية
المجموع

المستوى الثاني

59,181,947
25,344,463
25,344,463

قوائم مالية صادرة عن الشركات او
مدخالت السوق التي يمكن مالحظتها

54,955,648
25,909,988
25,909,988
99,683,452

عقود آجلة عمالت أجنبية

38,261
81,532,613

238,254
238,254

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:
-

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام . 2020

ب -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة المرحلية الموجزة للبنك تقارب قيمتها العادلة
وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصير االجل او ان أسعار الفائدة لها يعاد تسعيرها خالل العام .

القيمة الدفترية
دينار
283,107,444
190,726,236
89,564,000
1,465,186,407
349,154,840

أرصدة لدى بنوك مركزية
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
قروض وكمبياالت وأخرى
موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

 31كانون االول 2020
القيمة العادلة
دينار
283,121,142
190,748,749
90,818,151
1,469,103,909
353,782,663

 31كانون االول 2019
القيمة الدفترية
دينار
312,229,080
188,326,285
208,249,314
1,364,163,670
272,734,431

2,377,738,927

مستوى القيمة
القيمة العادلة
دينار
312,241,852
188,476,380
213,803,299
1,367,341,050
276,726,076

2,387,574,614

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

العادلــــــــة
دينار
المستوى الثاني
المستوى الثاني
المستوى الثاني
المستوى الثاني
المستوى الثاني
2,345,702,780

مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

2,358,588,657

151,244,578
1,919,098,107
120,593,921

70,906,640
1,914,526,143
119,821,325
2,105,254,108

70,762,354
1,909,187,576
119,819,309
2,099,769,239

ودائع عمالء
تامينات نقدية
مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة
152,150,581
1,928,585,706
120,598,195

2,190,936,606

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني
المستوى الثاني
المستوى الثاني
2,201,334,482

للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى الثاني والثالث وفقاً لنماذج تسعير متفق عليها و التي تعكس مخاطر اإلئتمان لدى األطراف التي يتم التعامل معها .

القيمة الدفترية
دينار

القيمة العادلة
دينار
114,485,914

القيمة الدفترية
دينار
68,067,305
68,067,305

 31كانون االول 2020
القيمة العادلة
دينار

64,202,177

114,485,914

مستوى القيمة
العادلــــــــة
دينار

110,857,621

64,202,177

 31كانون االول 2019

ج -الموجودات والمطلوبات غير المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي تكشف عنها القيمة العادلة في القوائم المالية:

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

موجودات أخرى

المستوى الثاني

110,857,621

توضح البنود أعاله القيمة العادلة للموجودات غير المالية التي يتم تحديدها على أساس أسعار أدوات مالية مشابهة في سوق غير نشط.

التقرير السنوي
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	47.إدارة رأس المـال

مكونات رأس المال:

 رأس المال المدفوع :يتكــون رأس مــال بنــك األردن مــن أســهم عاديــة تتكــون مــن ( )200/1مليــون ســهم بقيمــة إســمية دينــار للســهم الواحــد  ،ويحتفــظ بــرأس
المــال واإلحتياطيــات القانونيــة واألربــاح المــدورة لمواجهــة النمــو فــي عمليــات البنــك  ،وتلبيــة متطلبــات التفــرع المحلــي واإلقليمــي .
 رأس المال التنظيمي :يعتبــر رأس المــال التنظيمــي أداة رقابيــة بموجــب متطلبــات الســلطات الرقابيــة وكذلــك متطلبــات بــازل ( )IIIألغــراض تحقيــق الرقابــة علــى
كفايــة رأس المــال ومــدى نســبة رأس المــال التنظيمــي للموجــودات الخطــرة والمرجحــة ومخاطــر الســوق  ،ويتكــون رأس المــال التنظيمــي
حســب متطلبــات بــازل (: )III
 األســهم العاديــة ،األربــاح المــدورة  ،بنــود الدخــل الشــامل المتراكــم  ،االحتياطيــات المعلنــة  ،حقــوق األقليــة واالربــاح المرحليــة بعــد طــرحالضريبــة والتوزيعــات المتوقعــة وتطــرح التعديــات الرقابيــة.
متطلبات الجهات الرقابية :
تلــزم تعليمــات الســلطات الرقابيــة بــأن يكــون الحــد األدنــى لــرأس المــال ( )100مليــون دينــار وكذلــك نســبة كفايــة رأس المــال أن ال تقــل عــن
 ٪14.5حســب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي أمــا نســبة الرافعــة الماليــة يجــب أن ال تقــل عــن .٪4
تحقيق أهداف إدارة رأس المال:
تهــدف إدارة البنــك إلــى تحقيــق أهــداف إدارة رأس المــال مــن خــال تنميــة أعمــال البنــك وتحقيــق فائــض فــي األربــاح التشــغيلية واإليــرادات
والتشــغيل األمثــل لمصــادر األمــوال المتاحــة بمــا يحقــق النمــو المســتهدف فــي حقــوق المســاهمين وذلــك مــن خــال النمــو األربــاح والــذي
ينعكــس علــى االحتياطيــات واألربــاح المــدورة .

إن رأس المال التنظيمي ونسبة كفاية رأس المال وفقاً
للمنهج المعياري هي كما يلي:

2020

2019

دينار

دينار

بنود رأس المال االساسي لحملة األسهم العادية (:)CET1
رأس المال المكتتب به والمدفوع

200,000

200,000

اإلحتياطي القانوني

99,191

94,066

اإلحتياطي اإلختياري
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إحتياطيات أخرى

5,850

5,850

احتياطي القيمة العادلة

()6,092

24,954

األرباح المدورة

140,561

95,285

3,236

3,432

يطرح  :التعديالت الرقابية على رأس المال

()41,536

()41,059

مجموع رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ()CET1

401,257

382,662

حقوق األقلية في رؤوس أموال الشركات التابعة

بنود رأس المال اإلضافي
رصيد المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين المدرجة في المرحلة األولى

7,405

9,870

إحتياطي المخاطر المصرفية

2,804

2,196

مجموع رأس المال اإلضافي

10,209

12,066

مجموع رأس المال التنظيمي

411,466

394,728

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,156,718

2,155,969

نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ()٪

19,08%

18,31%

نسبة رأس المال األساسي لحملة األسهم العادية ()٪( )CET1

18,60%

17,75%

نسبة كفاية رأس مال الشريحة األولى ()٪

18,60%

17,75%

( )stage 1بما ال يزيد عن  1,25%من مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
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	48.ارتباطات والتزامات محتملة
أ  -ارتباطات والتزامات ائتمانية :

2020

2019

دينـار

دينـار

اعتمادات مستندية:

52,308,450

69,214,211

قبوالت

18,627,450

19,349,139

كفاالت:
 -دفع

35,257,524

36,787,251

 -حسن تنفيذ

46,805,604

51,317,006

 -أخرى

29,979,782

26,308,755

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة وغير مباشرة غير مستغلة

285,565,713

458,399,546

المجمــــــوع

468,544,523

661,375,908

 بلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المحتســب وفقــا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9علــى البنــود خــارج قائمــةالمركــز المالــي (الغيــر ممولــة) مبلــغ  8,845,153دينــار للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول ( 2020مبلــغ  10,206,853دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول . )2019
ب -التزامات تعاقدية :

2020

2019

دينـار

دينـار

عقود شراء ممتلكات ومعدات*

1,125,912

3,417,296

عقود ايجار تشغيلية ورأسمالية**

15,523,423

14,744,380

المجمـــوع

16,649,335

18,161,676

* تستحق هذه االلتزامات خالل أقل من سنة ,
** تستحق هذه اإللتزامات في فترة تتراوح ما بين السنة والعشر سنوات.
ج  -القضايا المقامة على البنك
هنالــك قضايــا مقامــة علــى البنــك البطــال مطالبــات البنــك علــى الغيــر ولفــك رهونــات عقاريــة وللمطالبــة بالعطــل والضــرر ولوقــف صــرف
شــيكات  ،ويبلــغ مجمــوع قيــم هــذه القضايــا  7,910,297دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  19,113,597( 2020دينــار كمــا فــي نهايــة الســنة
الســابقة) وفــي رأي االدارة ومحامــي البنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة مبالــغ ماديــة لقــاء هــذه القضايــا عــدا المخصــص المرصــود
والبالــغ  832,435دينــار كمــا فــي  31كانــون األول ( 2020مقابــل  863,478دينــار كمــا فــي نهايــة الســنة الســابقة)  ،علمــاً بــأن المبالــغ التــي
قــد يدفعهــا البنــك لقــاء القضايــا التــي فصلــت أو تــم تســويتها وديــاً يتــم قيدهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــد أو يتــم قيدهــا علــى
المخصــص المأخــوذ عنــد دفعهــا .

	49.أرقام المقارنة

لقــد تــم اعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة لتتماشــى مــع تصنيــف الســنة الحاليــة ،هــذا ولــم يكــن لهــذا التعديــل اي أثــر علــى قائمــة
التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وقائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل للســنة المنتهيــة وكمــا فــي  31كانــون األول .2019
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 .1ج -حجم االستثمار الرأسمالي:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي  9,001,765دينار في نهاية عام  2020مقارنة بمبلغ  9,022,954دينار في نهاية عام .2019

البيانات اإلضافية لمتطلبات
هيئة األوراق المالية 2020

 .2الشركات التابعة للبنك
أ .بنك األردن -سورية /الجمهورية العربية السورية

أ .كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب .تقرير مجلس اإلدارة
 .1أ -أنشطة البنك الرئيسة:
تقديم منتجات وخدمات مصرفية وائتمانية شاملة ،قبول الودائع بكافة أنواعها ،الطلب والتوفير وألجل ،إصدار شهادات اإليداع والقيام
ً
إضافة إلى التمويل التجاري وفتح االعتمادات المستندية الصادرة والواردة ،إصدار خطابات الضمان
بعمليات التمويل لألفراد والشركات،
المحلية والخارجية لكافة العمالء في القطاعات االقتصادية المختلفة ،وتقديم خدمة التأجير التمويلي وخدمة الحافظ األمين.
 .1ب -أماكن البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
بلغ عدد الفروع والمكاتب المنتشرة في األردن وفلسطين والبحرين  80فرعاً و 3مكاتب للصرافة في األردن و  16فرعاً ومكتباً واحداً في
مفصل في نهاية التقرير ضمن (شبكة فروع بنك األردن).
فلسطين وفرعاً واحداً في البحرين ،وقد وردت عناوين الفروع والمكاتب بشكل
ّ
كما بلغ عدد موظفي البنك  1,851موظفاً  .وفيما يلي تفاصيل أعداد الموظفين في الفروع والمكاتب:

الفرع

عدد

الموظفين

الفرع

عدد

الموظفين

الفرع

اسم الشركة

بنك األردن – سورية

نوع الشركة

مساهمة ُمغفلة

تاريخ التأسيس

2008/5/28

النشاط الرئيسي للشركة

القيام بكافة العمليات المصرفية

رأسمال الشركة

 3,000,000,000ليرة سورية

نسبة ملكية بنك األردن في بنك األردن  -سورية

%49

عنوان الشركة

دمشق – ش .بغداد – ساحة السبع بحرات
ص.ب 8058 .دمشق -سورية
هاتـف00963-11-22900000 :
فاكس00963-11-2317267 :

عدد الموظفين

 208موظفاً

المشاريع المملوكة من قبل البنك ورؤوس أموالها

ال يوجد

عناوين فروع البنك وعدد موظفي كل فرع:
							

عدد

الموظفين

الفرع

عدد

الموظفين

الفرع

اإلدارة العامة

868

فرع الشونة الشمالية

7

فرع سيتي مول

14

فرع الحرية مول

10

اإلدارة اإلقليمية

154

فرع الصويفية

10

فرع ش .الثالثين /إربد

8

فرع ضاحية النخيل

5

فرع أبو علندا

8

فرع الطرة

5

فرع شارع الحرية /المقابلين

8

فرع ش .اإلذاعة والتلفزيون

6

فرع أبو نصير

6

فرع العقبة

11

فرع شارع الحصن

7

فرع ش .المدينة الطبية

9

فرع إربد

13

فرع الفحيص

7

فرع ش .المدينة المنورة

7

فرع حي الزيتونة

8

فرع األزرق الشمالي

6

فرع القويسمة

12

فرع ش .المدينة المنورة /تالع العلي

8

فرع ضاحية األمير راشد

4

فرع البيادر

7

فرع الكرك

7

فرع ش .اليرموك /النصر

8

فرع ضاحية الرشيد

8

فرع الجاردنز

18

فرع المحطة

7

فرع ش .إيدون /إربد

6

فرع الخليل

18

فرع الجامعة األردنية

5

فرع المدينة الرياضية

7

فرع ش .حكما /إربد

8

فرع اإلرسال

8

فرع الجبل الشمالي

7

فرع المطار

4

فرع ش .فيصل /الزرقاء

9

فرع الرام /رام هللا

8

فرع الجبيهة

9

فرع المنطقة الحرة  -المطار

5

فرع ش .مكة

13

فرع العيزرية /القدس

7

فرع الجيزة

6

فرع المفرق

10

فرع صويلح

7

فرع النصر

11

فرع الخالدي

4

فرع المنطقة الحرة /الزرقاء

6

فرع ضاحية الياسمين

8

فرع بيت لحم

9

فرع الدوار األول

10

فرع المنطقة الصناعية /البيادر

6

فرع طارق

6

فرع جنين

20

فرع الدوار الثالث

4

فرع النزهة

7

فرع عبدون

9

فرع المنطقة الصناعية/
رام هللا

8

فرع الرابية

6

فرع الهاشمي الشمالي

7

فرع عجلون

7

فرع رام هللا

26

فرع الرصيفة

6

فرع تاج مول

9

فرع الوحدات

8

فرع رفيديا

7

فرع الحمدانية  /حلب

فرع الرمثا

7

فرع جبل الحسين

11

فرع كفرنجة

4

فرع طولكرم

9

(مغلق مؤقتاً )

فرع الرونق

9

فرع جبل اللويبدة

9

فرع مدينة الحسن الصناعية

7

فرع غزة

16

فرع الزرقاء

8

فرع جرش

7

فرع السوق التجاري

6

فرع قباطية

7

فرع الزرقاء الجديدة

6

فرع خلدا

8

فرع ماركا

12

فرع نابلس

23

فرع السلط

8

فرع أم أذينة

9

فرع مرج الحمام

8

فرع حي البريد

7

فرع العبدلي مول

11

فرع مأدبا

7

فرع معان

7

فرع الطيرة

8

فرع درة خلدا

11

فرع دير أبي سعيد

6

فرع وادي السير

4

فرع البحرين

8

فرع الشميساني

18

فرع سحاب

6

فرع عمان

7
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فرع ش .بغداد

فرع أبو رمانة
فرع العباسيين
فرع جرمانا

فرع حرستا (مغلق مؤقتاً )

فرع صحنايا
فرع ش .الفيصل /حلب
فرع العزيزية /حلب

العنوان

دمشق  -ساحة السبع بحرات

دمشق -أبو رمانة  -ساحة
الجامعة العربية
دمشق – ساحة العباسيين
ريف دمشق – جرمانا -
ساحة السيد الرئيس
ريف دمشق – حرستا  -مقابل
مبنى مديرية الخدمات الجديدة
ريف دمشق – أوتستراد درعا –
مقابل كازية المدينة المنورة
حلب – ش .الملك فيصل
حلب – منطقة العزيزية –
ش .سينما الزهراء

هاتف

00963-11-22900100

00963-11-3354500

00963-11-4438261

00963-11-5662273

00963-11-5376711

00963-11-22911300

فاكس

00963-11-2317730

00963-11-3354506

00963-11-4438267

00963-11-5659377

00963-11-5376717

00963-11-22911311

ص.ب.

ص.ب 8058 .دمشق -سورية

ص.ب 8058 .دمشق -سورية

ص.ب 8058 .دمشق -سورية

ص .ب 8058 .دمشق -سورية

ص.ب 8058 .دمشق – سورية

ص.ب 8058 .دمشق – سورية

عدد

موظفي الفرع
8

9

7

7

ال يوجد

5

00963-21-2228071

00963-21-2228071

ص.ب 8058 .حلب – سورية

7

00963-21-2122697

00963-21-2125672

ص.ب 8058 .حلب  -سورية

6

حلب – الحمدانية – فندق المارتيني

00963-21-5120152

00963-21-5120156

ص.ب 8058 .حلب  -سورية

اليوجد

فرع حمص

حمص -دوار  – 94ش .أبو تمام

00963-31-2220603

00963-31-2222305

ص.ب 3058 .حمص – سورية

4

فرع الالذقية

الالذقية – ش .الكورنيش الغربي

00963-41-2557623

00963-41-2556768

ص.ب 58 .الالذقية – سورية

11

فرع طرطوس

طرطوس – ش .الثورة

00963-43-2313733

00963-43-2313793

ص.ب 8058 .دمشق  -سورية

6

فرع السويداء

السويداء – طريق القنوات

00963-16-324188

00963-16-324288

ص.ب 88 .السويداء – سورية

8

204

التقرير السنوي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام
ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ اﻷردن  -ﺳﻮرﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

داﺋﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

وﺣﺪة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اسم الشركة

شركة األردن للتأجير التمويلي

نوع الشركة

مساهمة خاصة

تاريخ التأسيس

2011/10/24

النشاط الرئيسي للشركة

التأجير التمويلي

رأسمال الشركة

 20,000,000دينار

نسبة ملكية البنك

%100
عمان -ش .مكة – مجمع الحسيني ،بناية رقم164 :

عنوان الشركة

ص .ب 2140 .عمان  11181األردن

عدد الموظفين

 4موظفين

عناوين فروع الشركة

ال يوجد للشركة فروع

المشاريع المملوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها

ال يوجد

هاتف+962 6 5542697 :

فاكس+962 6 5542698 :

الهيكل التنظيمي /شركة األردن للتأجير التمويلي
داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

داﺋﺮة اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

داﺋﺮة اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد

وﺣﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

داﺋﺮة أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

داﺋﺮة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
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اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ب .شركة األردن للتأجير التمويلي المساهمة الخاصة المحدودة  /المملكة األردنية الهاشمية

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸـﺮﻛﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي –
ﺷﺮﻛﺔ اﻷردن ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺷﺮﻛﺔ اﻷردن ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠﻲ

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

206

التقرير السنوي

 .3أ -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

تفوق لالستثمارات المالية المساهمة الخاصة المحدودة  /المملكة األردنية الهاشمية
ج .شركة َّ
اسم الشركة

تفوق لالستثمارات المالية
شركة
َّ

نوع الشركة

مساهمة خاصة

تاريخ التأسيس

2006/3/23

النشاط الرئيسي للشركة

وساطة مالية (بيع وشراء األسهم)

رأسمال الشركة

 3,500,000دينار

نسبة ملكية البنك

%100

تاريخ الميالد1969/11/14 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /غير مستقل

الشهادات العلمية:
• ماجستير في إدارة األعمال والمحاسبة المهنية سنة  1995من كلية كانيشوس ،بافالو ،الواليات المتحدة
األمريكية.
• بكالوريوس في االقتصاد سنة  1990من جامعة جنوب كاليفورنيا /الواليات المتحدة األمريكية.

عمان -ش .مكة – مجمع الحسيني ،بناية رقم164 :

ص .ب - 942453 .عمان  - 11194األردن

عنوان الشركة

هاتف+962 6 5516809 +962 6 5519309 :

فاكس+962 6 5519567 :
عدد الموظفين

 7موظفين

عناوين فروع الشركة

ال يوجد للشركة فروع

المشاريع المملوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها

ال يوجد

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

رئيس مجلس اإلدارة  /متفرغاً
ممثل شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة

الخبرات العملية:
• رئيساً لمجلس اإلدارة لبنك األردن منذ  2آب  2007ولغاية تاريخه.
• رئيس مجلس إدارة بنك األردن – سورية منذ  2تموز  2015ولغاية  3آب .2019
• رئيساً لمجلس اإلدارة /المدير العام لبنك األردن منذ  2آب  2007ولغاية  12كانون الثاني .2017
• مديراً عاماً لبنك األردن منذ  10آب  2003ولغاية  12كانون الثاني .2017
• نائباً للمدير العام في بنك األردن من كانون األول  8 – 1996آب .2003
• مساعداً تنفيذياً للمديـر العـام فـي بنك األردن من كانون الثاني  - 1995كانون األول .1996
• حضر العديد من الدورات المصرفية والقيادية المتقدمة يذكر منها:
	-البرنامج التدريبي الشامل على العمليات المصرفية لدى فـروع بنك األردن من شـباط  - 1991كانون الثاني .1993
	-دورة تدريبية متخصصة في االئتمان لدى المكتب الرئيسي لبنك مانيوفاكتشررز هانوفر في الواليات
المتحدة األمريكية من أيلول  - 1990شباط .1991
العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
تفوق لالستثمارات المالية.
• رئيس مجلس إدارة شركة َّ
• عضو مجلس األمناء في مركز الملك عبدهللا الثاني للتميز.
• عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للتأمين.
تاريخ الميالد1972/2/12 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /غير مستقل

تفوق لالستثمارات المالية
الهيكل التنظيمي /شركة َّ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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نائب رئيس مجلس اإلدارة  /ممثل شركة
التوفيق انفستمنت هاوس  -األردن

الخبرات العملية:
• رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق انفستمنت هاوس – األردن منذ سنة2007.
• عضو مجلس إدارة بنك األردن منذ  2005/02/17ولغاية .2015/06/14
• رئيس مجلس إدارة شركة  / Petroerpuoaإسبانيا منذ سنة .2014
• رئيس تنفيذي شركة  / JABA Inversiones Inmobiliariasإسبانيا منذ سنة .2014
• رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي /فلسطين منذ سنة  2001ولغاية .2016/04
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار منذ سنة  2009ولغاية .2017/08
تفوق لالستثمارات المالية منذ  2006/03/23ولغاية  2014/10/15ومنذ
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة َّ
 2014/11/19ولغاية .2016/04/18
ممثال للقطاع الخاص – البنك اإلسالمي للتنمية /جدة
• عضو اللجنة التنفيذية لصندوق حصص االستثمار
ً
اعتباراً من  2009/9/6ولسنة .2013
• مساعد للمدير العام في بنك األردن من  1أيلول  2003ولغاية  15نيسان .2004
• عضو مجلس إدارة منتدب في البنك اإلسالمي العربي  /فلسطين من أيلول  1999ولغاية  17حزيران .2001
• مساعد المدير العام في بنك األردن من نيسان  1999ولغاية أيلول .1999
• مدير تنفيذي في بنك األردن من تموز  1995ولغاية نيسان .1999
العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• شركة الدخان والسجائر الدولية.
• شركة زهرة األردن لالستثمارات العقارية والفنادق.
• شركة الثقة للنقل الدولي.
• شركة النقليات السياحية (جت).
• شركة اليرموك للتأمين.
• شركة االتحاد العربي للتأمين.
• بنك اإلنماء الصناعي.
• شركة اإلقبال للطباعة والتغليف.
• عضو مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار.

ﺿﺎﺑﻂ اﻣﺘﺜﺎل

إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

تاريخ العضوية2017/4/18 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير  Business Administrationسنة  2000من جامعة  /City Universityلندن.
• بكالوريوس  Marketing Scienceسنة  1992من جامعة  /Western International Universityلندن.

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

تاريخ العضوية2001/6/14 :

داﺋﺮة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

الخبرة العملية من خالل األعمال الحرة الخاصة:
ً
سنة في مجال الخدمات المالية واالستثمارية ،منها  10سنوات في الخدمات المالية واالستثمارية
• خبرة 17
اإلسالمية.
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التقرير السنوي

تاريخ الميالد1956/12/13 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /غير مستقل

تاريخ العضوية2008/10/22 :

تاريخ الميالد1960/5/1 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /غير مستقل

الشهادات العلمية:
• ليسانس اآلداب  /فلسفة وعلم نفس سنة  1986من جامعة بيروت العربية  /لبنان.
• شهادة الطب والجراحة سنة  1987من جامعة اإلسكندرية /مصر.

الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس هندسة كهرباء سنة  1984من  /Portland State Universityالواليات المتحدة األمريكية.
الخبرات العملية:
•	 مؤسس وشريك شركة الهندسة الكهربائية المتطورة – قطر منذ سنة  2001ولغاية تاريخه.
• رئيس تنفيذي شركة كيبلك – الكويت منذ سنة  1999ولغاية تاريخه.
• مدير عام المجموعة الهندسية المتطورة – األردن منذ سنة  2007ولغاية آذار .2018
• مؤسس ورئيس تنفيذي المجموعة اإللكتروميكانيكية القطرية – قطر منذ سنة  1998ولغاية أيلول .2017
•	 نائب مدير عام شركة الصناعات الوطنية  -األردن من كانون ثاني  - 2004تموز .2004
•	 مؤسس ورئيس تنفيذي شركة فدان للمقاوالت الكهروميكانيكية – األردن من سنة .1997 - 1994
•	 نائب مدير عام شركة فدان للتجارة والمقاوالت – الكويت من سنة .1990 - 1984

السيد هيثم محمد سميح
عبدالرحمن بركات

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة اليمامة
لالستثمارات العامة

تاريخ الميالد1962/7/6 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /غير مستقل

تاريخ العضوية2009/3/7 :

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة اللؤلؤة
التجارية لإلعمار واالستثمار

الشهادات العلمية:
• ماجستير هندسة كمبيوتر سنة  1985من جامعة جورج واشنطن  /الواليات المتحدة األمريكية.
• بكالوريوس رياضيات وعلوم عسكرية سنة  1983من الجامعة العسكرية في كارولينا الجنوبية  /الواليات
المتحدة األمريكية.

السيد "شادي رمزي" عبدالسالم
عطاهللا المجالي

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة العراقة
لالستثمارات المتعددة
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العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي -فلسطين.
• شركة الصقر للتأمين.
• عضو مؤسس شركة الطاقة النظيفة – األردن.
• عضو مجلس إدارة شركة الكابالت المتحدة – األردن.
الخبرة العملية من خالل األعمال الحرة الخاصة:
• خبرة في مجال الهندسة تزيد عن  30سنة في األردن ،الخليج والواليات المتحدة األمريكية ،وتشمل تأسيس
وإدارة شركات في عدة بلدان في مختلف التخصصات الهندسية.
خبرات عملية أخرى:
• خبرة في إدارة المشاريع وتطوير األعمال.

الخبرات العملية:
• المدير التنفيذي لشركة الرؤية الحديثة لإللكترونيات واألجهزة الكهربائية منذ  8آذار .2019/10/31 – 2015
• المدير التنفيذي لمركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير من .2014/5/22 – 2010/7/29
• المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة من كانون ثاني  – 2010تموز .2010
• مدير عام في شركة سرايا العقبة من شباط  – 2007كانون األول .2009
• مفوض اإليرادات والجمارك في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من كانون ثاني  – 2004شباط .2007
• مدير منطقة الخليج /قطر لشركة األوسط للمقاوالت من أيلول  - 2002كانون األول .2003
• الرئيس التنفيذي لشركة األردن لتطوير المشاريع السياحية ( )TALABAYمن تشرين األول  - 2000أيلول .2002
• المدير العام لشركة عبر األردن لخدمات االتصاالت من أيار  - 1997أيلول .2000
• المدير العام لشركة النسر لالتصاالت المتقدمة من شباط  - 1997تشرين الثاني .2003
• خبرة واسعة في مجال العمل العسكري حيث تدرج في العمل العسكري خالل السنوات .1996 - 1985

تاريخ الميالد1949/12/5 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي  /مستقل

العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• رئيس مجلس إدارة شركة الضمان لالستثمار والصناعات الزراعية من أيلول .2020
• رئيس مجلس إدارة الشركة اللوجستية األردنية للمرافق النفطية منذ تموز .2019
• عضو مجلس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي منذ نيسان .2017
• رئيس مجلس إدارة شركة الثقة لالستثمارات األردنية منذ تشرين األول .2017
العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير (  ) KADDBمن .2014/5 – 2010/12
• عضو مجلس إدارة مؤسسة إنجاز منذ تشرين األول  2016ولغاية .2018
• عضو مجلس أمناء جامعة مؤته منذ  2009ولغاية .2018
• عضو مجلس إدارة شركة الثقة لالستثمارات األردنية منذ تموز  2014ولغاية تشرين أول .2017
• عضو مجلس أمناء متحف الدبابات الملكي.
• عضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.
• عضو مجلس إدارة شركة مياه العقبة من .2010/8/1 - 2010/1/1
• عضو مجلس إدارة ميناء وحاويات العقبة من .2010/8/1 – 2010/1/1
• عضو مجلس إدارة شركة مطارات العقبة من .2010/8/1 – 2010/1/1
• عضو مجلس األمناء في جامعة العلوم التطبيقية من كانون ثاني  – 2006تشرين أول .2009
• عضو مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من كانون ثاني  - 2004شباط .2007
• عضو مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء من حزيران  - 2006آذار .2007
• رئيس مجلس إدارة مدرسة العقبة الدولية من حزيران  - 2006شباط .2007
• عضو مجلس إدارة الشركة اليمنية للهواتف العمومية من أيلول  - 1998أيلول .2000
• عضو مجلس إدارة وكالة الشرق األوسط للدفاع واألمن من آب  - 1997تشرين ثاني .2003
• نائب رئيس مجـلس إدارة مركـز الملك عبدهللا الثاني لتدريب العمليـات الخـاصة ( )KASOTCمن كانون أول 2010
– شباط .2013
• عضو مجلس أمانة عمان الكبرى من آب  – 2010آب .2013

تاريخ العضوية2015/7/30 :

تاريخ العضوية2015/7/30 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير إدارة أعمال ( )MBAسنة  1979من جامعة .USA / Thunderbird University
• بكالوريوس محاسبة سنة  1973من الجامعة األردنية.
الخبرات العملية:
• نائباً للمدير العام في بنك األردن من  2007/1/1ولغاية .2012/6/30
•	 مساعداً للمدير العام /إدارة التسهيالت في بنك األردن من تشرين الثاني – 1994كانون الثاني .2007
•	 مساعداً للمدير العام /إدارة االئتمان في بنك القاهرة عمان من كانون الثاني  – 1990تشرين الثاني .1994
•	 مديراً لدائرة االئتمان في بنك األردن من آب  – 1985كانون األول .1990
•	 مساعداً لمدير دائرة االستثمار والفروع في البنك األردني الكويتي من تموز  – 1979آب .1985
محلال مالياً في بنك الكويت المركزي من أيار  – 1976أيار .1978
•	
ً
محلال مالياً في البنك المركزي األردني من آب  – 1973أيار .1976
•	
ً

السيد محمد أنور مفلح حمدان
عضو مجلس اإلدارة

العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
ممثال لبنك األردن.
• عضو مجلس إدارة – شركة الباطون الجاهز والتوريدات اإلنشائية –
ً
ممثال لبنك األردن.
• عضو مجلس إدارة – شركة باطون لصناعة الطوب والبالط المتداخل –
ً
خبرات عملية أخرى:
• عضو في لجنة استثمار صندوق الجامعة األردنية.
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التقرير السنوي

تاريخ الميالد1963/9/6 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي  /مستقل

تاريخ الميالد1944/03/30 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /مستقل

تاريخ العضوية2015/7/30 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير إدارة األعمال سنة  1989من جامعة  / California State University, Chicoالواليات المتحدة األمريكية.
•	 بكالوريوس إدارة األعمال سنة  1987من جامعة  / California State University, Chicoالواليات المتحدة األمريكية.

السيد حسام راشد رشاد مناع
عضو مجلس اإلدارة

الخبرات العملية:
•	 مدير محفظة من خالل األعمال الخاصة ،منذ أيار  2004ولغاية تاريخه.
• الرئيس التجاري لشركة شمس معان لتوليد الطاقة منذ تشرين األول  - 2015أيلول .2017
•	 المدير العام لشركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية ( ،)AMRVمن أيار  - 2011أيار .2013
•	 عضو لجنة التدقيق في شركة الجنوب لصناعة الفالتر م.ع.م ( ،)AJFMمنذ أيار  – 2008تشرين األول .2010
•	 مدير المحفظة االستثمارية في بنك المؤسسة العربية المصرفية  /دائرة االستثمار ،من آذار – 2002
نيسان .2004
•	 مدير تسهيالت الشركات في بنك المؤسسة العربية المصرفية ،من أيلول  – 2000شباط .2002
•	 ضابط ائتمان (مراقب) في البنك العربي /قسم التسهيالت االئتمانية /الشركات والفروع الدولية ،من تموز
 - 1994أيار .2000
•	 ضابط ائتمان (مسؤول قسم) في البنك العربي  -فرع المحطة  /دائرة التسهيالت االئتمانية من حزيران
 – 1991حزيران .1994
•	 مسؤول حساب في شركة  - Metropolitan Lifeسان فرانسيسكو /كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية،
من حزيران  - 1989حزيران .1990

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس محاسبة سنة  1968من جامعة اإلسكندرية  /جمهورية مصر العربية.

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي
عضو مجلس اإلدارة

العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة في شركة الجنوب لصناعة الفالتر م.ع.م ( )AJFMمن أيار  – 2008تشرين األول .2010
•	 عضو هيئة مديرين في شركة التجمعات االستثمارية العقارية من آذار  – 2002نيسان .2004

تاريخ الميالد1971/4/9 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي /غير مستقل

تاريخ الميالد1981 /8/1 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي  /مستقل

الشهادات العلمية:
• ماجستير إدارة أعمال في المحاسبة المهنية سنة  1995من كلية كانيشوس ،بافلو ،الواليات المتحدة األمريكية.
•	 بكالوريوس محاسبة سنة  1992من الجامعة األردنية  /األردن.

السيد وليد محمد جميل الجمل
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تاريخ العضوية2017/4/17 :

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس كمبيوتر (فرعي رياضيات) سنة  2005من الجامعة اللبنانية األمريكية /لبنان.

الخبرات العملية:
• المدير العام لشركة األردن ديكابولس لألمالك منذ أيلول  2014ولغاية تاريخه.
•	 مدير الدائرة المالية واإلدارية لشركة األردن األولى لالستثمار خالل السنوات .2013 - 2011
•	 نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واإلدارية لشركة مقاوالت  / MGCالمملكة العربية السعودية خالل
السنوات .2011 - 2007
•	 المراقب المالي ومدير دائرة الموارد البشرية لمجموعة دار الدواء خالل السنوات .2007 – 2001

عضو مجلس اإلدارة  /ممثل شركة الفراعنة
الدولية لالستثمارات الصناعية

الخبرات العملية:
• مساعد المدير العام في بنك األردن – إدارة االستثمار والفروع – المملكة األردنية الهاشمية من نيسان
 2004إلى تشرين األول .2005
•	 مساعد المدير العام في بنك األردن – إدارة التنظيم والعمليات والمكننة -المملكة األردنية الهاشمية من
تشرين األول  2001إلى حزيران .2003
•	 المدير التنفيذي في بنك األردن – إدارة التنظيم والعمليات والمكننة -المملكة األردنية الهاشمية من
كانون الثاني  1992إلى تشرين األول .2001
•	 مدير دائرة التدقيق الداخلي في بنك األردن -المملكة األردنية الهاشمية من آذار  1990إلى كانون الثاني .1992
•	 مساعد رئيس دائرة – دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي األردني – المملكة األردنية
الهاشمية من تموز  1986إلى آذار .1990
•	 مساعد مدير رئيسي – دائرة التدقيق الداخلي في البنك العربي الوطني – المملكة العربية السعودية من
شباط  1983إلى حزيران .1986
•	 مراقب – دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي في البنك المركزي األردني – المملكة األردنية الهاشمية
من تموز  1976الى شباط .1983
•	 مساعد رئيس قسم في البنك العربي  /فرع عمان – المملكة األردنية الهاشمية من أيار  1969إلى تموز .1976
•	 محاسب – دائرة المحاسبة في الملكية األردنية – المملكة األردنية الهاشمية من تشرين األول  1968إلى
أيار .1969
•	 شارك ونظم ما يزيد عن خمسين دورة تدريبية وورشات عمل داخل وخارج األردن.
خبرات أخرى:
• خبرة إدارية متنوعة ومثمرة ضمن مؤسسات مالية رائدة شملت:
 تصميم وتطوير إجراءات العمل والرقابة بما يواكب متطلبات الكفاءة والفعالية في العمل. اإلشراف على تطوير وتطبيق األنظمة البنكية اآللية. -خبرة واسعة في التدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة الداخلية

تاريخ العضوية2017/1/12 :

العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• رئيس مجلس إدارة شركة األردن دبي لألمالك لتطوير األراضي.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة عين األردن للمنتجعات السياحية.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة األردن دبي للمنتجعات السياحية المتخصصة.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة أمان األردن ديكابولس لالستثمارات السياحية.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة تطوير جنوب البحر الميت للمنتجعات المتخصصة.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة أحياء عمان لالستثمارات الفندقية.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة أحياء العاصمة لالستثمارات السياحية.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة أحياء العاصمة لالستثمارات العقارية.
•	 رئيس مجلس إدارة شركة أحياء العاصمة لالستثمارات المتخصصة.
•	 رئيس هيئة المديرين لمجموعة النسر الدولية لالستثمار.
•	 نائب رئيس مجلس إدارة شركة األردن ديكابولس لألمالك.
•	 رئيس هيئة المديرين لشركة أحياء عمان لتأهيل وتطوير العقار.
•	 رئيس هيئة المديرين لشركة الرشاد لالستثمارات الصناعية.
•	 عضو هيئة مديرين  /شركة الضمان المميزة لالستثمارات السياحية.
•	 عضو هيئة مديرين  /شركة منتجع ماعين األردنية.

تاريخ العضوية2017/4/17 :

السيد وسام ربيع صعب
عضو مجلس اإلدارة

الخبرات العملية:
• مدير مالي المجموعة في مجموعة زهران الرياض /المملكة العربية السعودية /دائرة إدارة المالية
واالستثمار ،من كانون الثاني  2019حتى تاريخه.
• مدير استثمار في مجموعة زهران ،الرياض /المملكة العربية السعودية /دائرة إدارة االستثمار ،من كانون
الثاني  2012إلى كانون األول .2018
•	 مستشار استثمار في  ،DARFIN CAPITALالرياض /المملكة العربية السعودية /األسواق العالمية  /دائرة
إدارة األصول ،من حزيران  2009إلى كانون األول .2011
•	 مستشار استثمار في بنك أبو ظبي التجاري /دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،الخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الثروات ،من كانون الثاني  2008إلى تشرين األول .2008
•	 مدير عالقات رئيسي في بنك أبو ظبي التجاري  /دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،الخدمات المصرفية
الخاصة وإدارة الثروات ،من نيسان  2007إلى كانون األول .2007
•	 مدير عالقات في بنك أبو ظبي التجاري /دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة
الثروات ،من آذار  2005إلى آذار .2007
•	 مندوب مبيعات في الشركة األمريكية للتأمين على الحياة ( ،)ALICOلبنان ،من تموز  1999إلى كانون الثاني
.2005
•	 وسيط تأمين في  /Fidelity General Insurance Co.بيروت /لبنان ،من كانون الثاني  2001إلى كانون األول .2003
•	 وكيل استثمار ،في شركة  Investaوكالء لشركة زيورخ للخدمات المالية /بيروت /لبنان ،من تموز  2001إلى
كانون األول .2001
•	 محلل بيانات ،الجامعة اللبنانية األمريكية  /بيروت /لبنان ،من تشرين األول  1999إلى حزيران .2000
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تاريخ الميالد1953/2/16 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي/مستقل

تاريخ العضوية2020/10/18 :

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس محاسبة وإنجليزي سنة  1977من الجامعة األردنية.

السيد "محمد سائد" إسحاق حنفي جار هللا

عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من 2020/10/18

ب .أسماء ورتب أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
السيد صالح رجب عليان حماد
المدير العام

الخبرات العملية:
 المدير العام لشركة جار هللا انتربرايز لالستشارات اإلدارية /أبو ظبي /اإلمارات العربية المتحدة منذ شهر 2016/1لغاية تاريخه.
 نائب الرئيس التنفيذي إلدارة التسهيالت المتعثرة /بنك الخليج األول /أبو ظبي /اإلمارات العربية المتحدةمنذ شهر  2011/8ولغاية .2015/12
 نائب الرئيس األول ومدير منطقة في البنك العربي /أبو ظبي /اإلمارات العربية المتحدة منذ شهر 2006/9ولغاية .2011/7
 مدير منطقة في البنك العربي /أبو ظبي /اإلمارات العربية المتحدة منذ شهر  2002/7ولغاية .2006/9 مدير فرع في البنك العربي /أبو ظبي /اإلمارات العربية المتحدة منذ شهر  1999/9ولغاية .2002/7 شغل عدة مناصب في سيتي بنك /اإلمارات العربية المتحدة ،البحرين ،األردن من شهر  1976/10ولغاية.1999/9
 حضر العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في العمل المصرفي يذكر منها:•	 الدورة التدريبية المتخصصة في المفاوضات وإعادة الجدولة للتسهيالت المتعثرة لدىLondon Business
 School of Economyسنة .2012

تاريخ الميالد1955/7/6 :
طبيعة العضوية :غير تنفيذي/غير مستقل

العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• رئيس مجلس إدارة بنك األردن  -سورية.
• رئيس مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية.
• عضو مجلس إدارة الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص المساهمة الخاصة المحدودة.
• عضو مجلس إدارة شركة يونايتد براندز أوف شيشا بدكو ليمتد.

الدكتور ناصر مصطفى
"محمد سعيد" خريشي

مساعد المدير العام /إدارة قطاع العمليات
الشهادات العلمية:
• ماجستير طب األسرة سنة  1990من جامعة لندن /المملكة المتحدة.
•	 الزمالة البريطانية سنة  1987من الكلية الملكية ألطباء األسرة /المملكة المتحدة.
•	 بكالوريوس الطب والجراحة سنة  1980من جامعة القاهرة.
الخبرات العملية:
• مؤسساً ورئيساً للمركز األردني لطب األسرة منذ تشرين األول .1991
• طبيب أخصائي في القطاع الخاص منذ .1992
• محاضر أكاديمي في كل من جامعة ليفربول ،الجامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا من سنة
 2000 – 1987على فترات.
• رئيس لجمعية اختصاصي طب األسرة منذ تموز  1993لعدة فترات حتى .2012

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة الخليج العربي
لالستثمارات والنقليات العامة لغاية 2020/3/4
(وافته المنية)
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العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة المجموعة االستشارية االستثمارية (المستشفى االستشاري)
منذ حزيران  2007حتى كانون الثاني .2016

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس علوم حاسوب سنة  1985من الجامعة األردنية.
الخبرات العملية:
• المدير العام لبنك األردن منذ  22آذار  2018لغاية تاريخه.
• المدير العام بالوكالة منذ  13كانون الثاني  2017لغاية  21آذار .2018
• مساعد المدير العام /إدارة قطاع االمتثال والمخاطر وأمين سر مجلس اإلدارة في بنك األردن منذ 2015/7/27
لغاية .2017/1/12
• مساعد المدير العام /إدارة قطاع االمتثال والمخاطر وأمين سر مجلس اإلدارة في بنك األردن من 2014/12/15
لغاية .2015/5/28
• المدير التنفيذي /إدارة االمتثال والمخاطر وأمين سر مجلس اإلدارة في بنك األردن منذ  2009/1/1لغاية
.2014/12/14
• مدير دائرة االمتثال ومخاطر العمليات في بنك األردن منذ  1994/12/1لغاية .2008/12/31
• خبرة طويلة في مجال التدقيق والعمليات.
• حضر دورات عديدة محلية وخارجية في إدارة المخاطر ومتطلبات بازل واالمتثال.
• حاصل على شهادات مهنية CCO :و.CORE

العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة بنك ُعمان العربي.
• عضو مجلس إدارة  /AB Capitalاإلمارات العربية المتحدة.
• عضو مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات المشتركة /اإلمارات العربية المتحدة.
• عضو مجلس إدارة شركة الخليج العربي للتكنولوجيا /اإلمارات العربية المتحدة.

تاريخ العضوية2008/10/22 :

تاريخ الميالد1962/7/27 :

تاريخ التعيين2015/7/27 :

تاريخ الميالد1962/4/25 :

تاريخ التعيين2014/4/9 :

الشهادات العلمية:
• دكتوراه في هندسة الكهرباء تخصص نظرية التحكم سنة  1990من جامعة ستانفورد /الواليات المتحدة
األمريكية.
• ماجستير أنظمة هندسة واقتصاد سنة  1985من جامعة ستانفورد /الواليات المتحدة األمريكية.
• بكالوريوس هندسة كهرباء سنة  1984من جامعة الكويت /الكويت.
الخبرات العملية:
• مساعد المدير العام /إدارة قطاع العمليات في بنك األردن منذ  2014/12/15ولغاية تاريخه.
• المدير التنفيذي /دائرة األسواق العالمية في بنك األردن من .2014/12/14 – 2014/4/9
• مدير عام  Monere LLCبوالية كاليفورنيا من سنة .2014 – 2011
• مساعد مدير عام /عمليات وأنظمة معلومات في بنك االتحاد من سنة .2011 – 2009
• مساعد مدير عام /أنظمة معلومات في البنك األردني الكويتي من سنة .2009 – 2004
• شغل عدة مناصب تنفيذية بشركات أبحاث واستشارات أنظمة معلومات بالواليات المتحدة األمريكية من
سنة .2004 –1988
العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
تفوق لالستثمارات المالية.
• عضو مجلس إدارة شركة َّ
العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة شركة اإلقبال لالستثمار .م.ع.م.
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السيد أسامة سميح أمين سكري
المستشار القانوني للبنك

تاريخ الميالد1955/4/27 :

تاريخ التعيين كمستشار قانوني2015/4/28 :

السيد خالد عاطف توفيق أبو جويد

المدير التنفيذي /إدارة الخدمات
المصرفية لألفراد

الشهادات العلمية:
•	 بكالوريوس حقوق سنة  1977من جامعة بيروت العربية.
الخبرات العملية:
• مستشار قانوني لبنك األردن منذ  2015/4/28ولغاية تاريخه.
•	 مستشار قانوني ومدير للدائرة القانونية لبنك األردن من .2015/4/27 - 1994/4/10
•	 خبرة قانونية طويلة في مجال االستشارات والمرافعات القانونية منذ سنة .1981

السيد نادر محمد خليل سرحان

المدير التنفيذي  /إدارة قطاع المخاطر
أمين سر مجلس اإلدارة

تاريخ الميالد1967/10/7 :
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العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.
• شركة  MEPSفلسطين

السيد نادر عيسى فريد الخواجا

المدير التنفيذي /إدارة التخطيط االستراتيجي
والمشاريع اعتباراً من 2020/10/25

تاريخ الميالد1982/8/14 :

تاريخ التعيين2020/10/25 :

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس هندسة صناعية سنة  2005من الجامعة الهاشمية – األردن.
الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي – إدارة التخطيط االستراتيجي والمشاريع في بنك األردن اعتباراً من  2020/10/25ولغاية تاريخه.
• مساعد المدير العام  -إدارة التحول المؤسسي في البنك السعودي لالستثمار /السعودية من سنة 2017
ولغاية .2020/9/30
• مساعد المدير العام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك السعودي لالستثمار /السعودية من سنة
 2014لغاية سنة .2018
• مدير إدارة التحول  -المصرفية الشخصية في البنك السعودي لالستثمار /السعودية من سنة  2011لغاية
سنة .2015
• مدير مشروع رئيسي – دائرة التخطيط االستراتيجي والتحول وإعادة الهيكلة منتدب من قبل البنك العربي
لدى مصرف الوحدة /ليبيا من شهر  2010/6لغاية شهر .2011/11
• شغل عدة مناصب في البنك العربي من شهر  2005/9لغاية شهر .2010/6

تاريخ التعيين 2017/4/2 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير محاسبة سنة  2002من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  /األردن.
•	 بكالوريوس محاسبة سنة  1990من جامعة المنصورة  /جمهورية مصر العربية.
الخبرات العملية:
• المدير التنفيذي  /إدارة قطاع المخاطر في بنك األردن منذ  2019/9/26ولغاية تاريخه.
• المدير التنفيذي /إدارة قطاع االمتثال والمخاطر في بنك األردن منذ  2017/4/24ولغاية .2019/9/25
• حاصل على شهادة  Board of Directors certified programسنة  2018من مؤسسة التمويل الدولية (.)IFC
• مسؤول تطبيق متطلبات الـ  FATCA Responsible Officer - FATCAمنذ تموز  2017ولغاية .2020/11/30
• أمين سر مجلس اإلدارة منذ  2017/4/18ولغاية تاريخه.
• المدير التنفيذي  /إدارة االئتمان في بنك األردن منذ  2017/4/2ولغاية .2017/4/23
• المدير التنفيذي  /إدارة االئتمان في بنك األردن منذ  2014 /12/15ولغاية .2017/1/28
• مدير دائرة االئتمان (شركات ،تجارية ،فروع خارجية) في بنك األردن منذ  2013/4/21ولغاية .2014 /12/14
• مدير دائرة االئتمان (الشركات والفروع الخارجية) في بنك األردن منذ  2009/4/27لغاية .2013/4/20
• مدير دائرة مخاطر ائتمان الشركات في بنك األردن منذ  2007/10/28لغاية .2009/4/26
• مدير التمويل المتخصص في بنك االسكان للتجارة والتمويل من  2003 /9/7لغاية .2007 /10/28
• مدير حسابات الشركات في بنك األردن والخليج (البنك التجاري حالياً ) منذ  2002/10/13لغاية .2003/9/6
• ضابط ائتمان تجاري في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل منذ  1998 /5/28لغاية .2002 /10/12
• ضابط قروض تسهيالت في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل منذ  1992 /5/3لغاية .1998 /5/27

الشهادات العلمية:
• ماجستير إدارة أعمال سنة  2011من جامعة الزيتونة /األردن.
عمان األهلية /األردن.
• بكالوريوس إدارة مالية سنة  1994من جامعة ّ
الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي  -إدارة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك األردن منذ  2015/12/1لغاية تاريخه.
• مدير الخدمات المصرفية في البنك العربي من سنة  2012لغاية سنة .2015
• مدير منطقة في البنك العربي من سنة  2010لغاية سنة .2012
• مدير /موظف في عدة مناصب في البنك العربي من سنة  1994لغاية سنة .2010

العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة في شركة اكزانتيا  -اإلمارات العربيه المتحدة.
العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة بنك األردن – سورية.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي.
•	 عضو مجلس التأمينات في الضمان االجتماعي.
تفوق لالستثمارات المالية.
•	 عضو مجلس إدارة شركة َّ
•	 عضو مجلس إدارة الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري.
•	 عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية.
• عضو مجلس إدارة الشركة التكاملية لالستثمارات.
•	 عضو مجلس إدارة الشركة الشامخة لالستثمارات العقارية.
الطبية ،حيث تتبع هذه
الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات
• عضو مجلس إدارة الشركة
ّ
ّ
العضوية للشركة المالكة للشركة الدولية (شركة أكزانتيا اإلماراتية).

تاريخ الميالد1970/2/23 :

تاريخ التعيين2015/12/1 :

السيد حاتم نافع إبراهيم فقهاء

المدير اإلقليمي  /إدارة فروع فلسطين

تاريخ الميالد1965/5/4 :

تاريخ التعيين1992/1/28 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير محاسبة سنة  1993من الجامعة األردنية  /األردن.
•	 بكالوريوس محاسبة سنة  1989من جامعة بير زيت  /فلسطين.
الخبرات العملية:
• المدير اإلقليمي /إدارة فروع فلسطين في بنك األردن منذ  2015/1/14ولغاية تاريخه.
•	 المدير اإلقليمي بالوكالة  /إدارة فروع فلسطين في بنك األردن من .2015/1/13 – 2014/3/13
•	 مساعد مدير إقليمي  /إدارة فروع فلسطين في بنك األردن من .2014/3/12 – 2012/7/4
•	 مدير تسهيالت فروع فلسطين في بنك األردن من تاريخ .2012/7/4 – 2010/8/13
•	 مدير فرع رام هللا في بنك األردن من .2010/8/12 – 2001/9/2
•	 مساعد مدير فرع رام هللا في بنك األردن من .2001/9/1 – 1999/5/1
•	 مراقب الدائرة األجنبية في بنك األردن من .1999/5/1 – 1996/10/27
•	 موظف اعتمادات وكفاالت في بنك األردن من .1996/10/26 – 1992/1/28
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السيد تركي يوسف إبراهيم الجبور

المدير التنفيذي  /دائرة التدقيق الداخلي

تاريخ الميالد1952/10/9 :

تاريخ التعيين 1994/11/1 :

السيد رامي جمال محمد محمود

المدير التنفيذي /دائرة تنمية األعمال التجارية

الشهادات العلمية:
•	 بكالوريوس محاسبة سنة  1976من الجامعة األردنية.
الخبرات العملية:
 خبرة عملية واسعة في مجال التدقيق والعمل المصرفي:•	 المدير التنفيذي  /دائرة التدقيق الداخلي في بنك األردن منذ  2012/1/1ولغاية تاريخه.
•	 مدير دائرة التدقيق الداخلي في بنك األردن من .2011/12/31 – 2009/1/11
•	 مدير في دائرة التدقيق الداخلي في بنك األردن من .2009/1/10 - 2007/12/23
•	 مدير فرع عمان في بنك األردن من .2007/12/22 - 2006/4/25
•	 مدير في دائرة التدقيق الداخلي في بنك األردن من .2006/4/24 - 1994/11/1
•	 مفتش رئيسي في بنك القاهرة عمان من .1994/11/25 - 1987/7/1
 خبرة متنوعة في مجال محاسبة الشركات وتدقيق الحسابات حيث عمل:•	 مدقق حسابات في شركة شاعر وشركاه من .1987/6/30 – 1985/12/21
•	 مدقق في مكتب محمد فارس صالح من .1985/4/15 – 1984/1/1
•	 رئيس قسم في شركة المخابز الوطنية من .1983/3/25 – 1980/5/27
•	 رئيس قسم في شركة تصنيع الفوالذ من .1980/5/20 – 1977/5/1
 محاضر في عدد من الدورات المتنوعة في مجال العمليات المصرفية والتدقيق في بنك األردن. -حضر العديد من الدورات والندوات اإلدارية والمصرفية المتقدمة.

السيد عمر أحمد خميس مصطفى

المدير التنفيذي /دائرة تنمية أعمال الشركات

تاريخ الميالد1969/5/18 :

الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي – دائرة تنمية األعمال التجارية في بنك األردن اعتباراً من  2019/11/21ولغاية تاريخه.
• مدير الخدمات المالية التجارية في رويال بنك – كندا من  2017/5/29ولغاية .2019/11/01
• مدير تنفيذي  -رئيس الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة في بنك قطر الدولي اإلسالمي  -قطر من سنة
.2015- 2011
• نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك قطر الدولي اإلسالمي  -قطر من سنة .2011-2006
• مدير عالقة شركات رئيسي في بنك قطر الدولي اإلسالمي  -قطر من سنة .2005-2003
• رئيس قسم  /دائرة التسهيالت في بنك األردن من.2003/11/24 – 1999/5/1
• محلل ائتمان  /دائرة التسهيالت في بنك األردن من .1999/4/30-1998/10/25
• حاصل على شهادة مهنية  -مقرض معتمد للخدمات المالية لقطاع األعمال سنة  2005من جمعية البنوك
األمريكية.
العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي.
• عضو مجلس إدارة شركة تفوق لالستثمارات المالية.

السيد سامر خليل أحمد مرعي

المدير التنفيذي  -فرع العراق (تحت التأسيس)

الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي – دائرة تنمية أعمال الشركات في بنك األردن منذ  2011/7/24لغاية تاريخه.
• مدير تنفيذي – دائرة تنمية أعمال الشركات في بنك األردن منذ  2008/11/2لغاية .2009/5/3
• شغل عدة مناصب إدارية في البنك العربي في مجال إدارة االئتمان من سنة  1992لغاية تشرين الثاني .2008
• خبرة طويلة في مجال  Trade Financeواالئتمان في البنك العربي.
• المشاركة في العديد من الدورات المتخصصة في مجال العمل المصرفي.
• حاصل على شهادة  CLBBسنة  2005من  /Institute of Certified Bankersاألكاديمية العربية للعلوم المالية
والمصرفية.

السيد سالم سالمة يوسف قموه
الرئيس التنفيذي  -فرع البحرين

تاريخ الميالد1979/3/15 :

تاريخ التعيين2019/8/1 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير محاسبة وعلوم مالية ومصرفية سنة  2002من جامعة بيرمنجهام /بريطانيا.
• بكالوريوس محاسبة سنة  2001من الجامعة الهاشمية.
الخبرات العملية:
• المدير التنفيذي في بنك األردن  -فرع العراق (تحت التأسيس) ،منذ  2019/10/14ولغاية تاريخه.
• مدير مشروع في بنك األردن  -فرع العراق ،منذ  2019/8/1ولغاية .2019/10/13
• مدير دائرة تسهيالت الشركات التجارية في بنك ستاندرد تشارترد منذ  2009/9/1ولغاية .2018/12/7
• مدير تسهيالت الشركات المتوسطة في بنك  HSBCمنذ  2009/6/1ولغاية .2009/8/27
• مدير عالقات وحدة األعمال المصرفية في بنك  HSBCمنذ  2006/1/1ولغاية .2009/5/31
• محلل مالي في بنك  HSBCمنذ  2005/5/11ولغاية .2005/12/31
• ممثل الخدمات المصرفية الشخصية في بنك  HSBCمنذ  2003/6/1ولغاية .2005/1/24

تاريخ التعيين2014/4/27 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير إدارة األعمال تخصص مالية سنة  1993من جامعة  / Louisiana Tech Universityالواليات المتحدة
األمريكية.
• بكالوريوس إدارة األعمال سنة  1991من جامعة  /Louisiana Tech Universityالواليات المتحدة األمريكية.
الخبرات العملية:
• الرئيس التنفيذي  -فرع البحرين في بنك األردن منذ كانون الثاني  2018ولغاية تاريخه.
• نائب الرئيس التنفيذي – الفروع الخارجية في بنك األردن منذ شهر  2014/4ولغاية شهر .2017/12
• نائب الرئيس األول ،مدير إدارة عالقات العمالء الدوليين واإلقليميين في البنك العربي  -األردن منذ شهر
 2007/8ولغاية شهر .2011/6
• نائب الرئيس ،مدير تمويل المقاولين والتمويل العقاري في البنك العربي ،الوحدة المصرفية الخارجية -
البحرين ومناصب أخرى في دائرة تطوير األعمال منذ شهر  1997/9لغاية شهر .2007/8
• ضابط ائتمان (مراقب) في البنك العربي /قسم التسهيالت االئتمانية /الشركات والفروع الدولية ،منذ شهر
 1993/7ولغاية شهر .1997/8
خبرات عملية أخرى:
• حضر العديد من الدورات المصرفية والقيادية المتقدمة والمتخصصة بتطوير األعمال البنكية الدولية
وإدارة االئتمان والمخاطر مع مؤسسات تعليمية مرموقة ،منها:
.llR Middle East, Euro Money Training & Citibank School of Banking
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الشهادات العلمية:
• ماجستير إدارة أعمال باختصاص إدارة استراتيجية سنة  2017من جامعة يورك – كندا
• ماجستير إدارة مالية سنة  2001من االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية  -األردن
• بكالوريوس إدارة أعمال سنة  1999من الجامعة الهاشمية – األردن

تاريخ التعيين2011/7/24 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير تجارة دولية سنة  2003من المعهد الدبلوماسي األردني /الجامعة األردنية /األردن.
• بكالوريوس علوم إدارية سنة  1990من جامعة مؤتة /األردن.

تاريخ الميالد1965/4/5 :

تاريخ الميالد1977/12/20 :

تاريخ التعيين2019/11/21 :

السيد ياسر "محمد سهيل"
عبد المعطي طهبوب

المدير التنفيذي /دائرة المعامالت البنكية
اعتباراً من 2020/5/28

تاريخ الميالد1975/1/28 :

تاريخ التعيين2019/11/4 :

الشهادات العلمية:
• دبلوم عالي في المصارف العالمية والدراسات المالية سنة  ،2001من جامعة  ،Heriot Wattالمملكة المتحدة.
• بكالوريوس إدارة أعمال سنة  ،1995من جامعة عمان األهلية ،األردن.
الخبرات العملية:
• المدير التنفيذي – دائرة المعامالت البنكية في بنك األردن اعتباراً من  2020/5/28ولغاية تاريخه.
• مدير دائرة المعامالت البنكية في بنك األردن منذ  2019/11/4لغاية .2020/5/27
• نائب رئيس – إدارة النقد والتمويل التجاري في البنك العربي – البحرين ودائرة األعمال المصرفية الخارجية ()OBU
من  2016/8ولغاية .2018/3
• مدير تنفيذي – إدارة المعامالت المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد البحرين ،عمان ،األردن ولبنان من 2013/6
ولغاية .2016/4
• مدير إدارة المعامالت المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد – األردن من  2009/8ولغاية .2013/6
• مدير أول  -خدمات الشركات والمؤسسات المالية في بنك ستاندرد تشارترد – األردن من  2006/10ولغاية .2009/7
• مدير دائرة االئتمان في بنك الكويت الوطني – األردن من  2003/10ولغاية .2006/10
• موظف رئيسي في دائرة خدمات الشركات والمؤسسات المالية في البنك األردني الكويتي من  1999/10ولغاية
.2003/9
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التقرير السنوي

الفاضلة النا فايز يحيى البريشي
المدير التنفيذي /دائرة االمتثال
اعتباراً من 2020/9/1

تاريخ الميالد1980/7/30 :

تاريخ التعيين2015/11/29 :

مدير إدارة العمليات المركزية

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس إدارة أعمال سنة  2002من الجامعة األردنية  /األردن.
الخبرات العملية:
• المدير التنفيذي /دائرة االمتثال في بنك األردن اعتباراً من  2020/9/1ولغاية تاريخه.
• مسؤول تطبيق متطلبات الـ  FATCA Responsible Officer - FATCAفي بنك األردن منذ  2020/12/1لغاية تاريخه.
• مدير دائرة االمتثال في بنك األردن منذ  2015/11/29ولغاية .2020/8/31
• مدير دائرة االمتثال في بنك األردن منذ  2015/1/1ولغاية .2015/9/26
• ضابط ارتباط الحوكمة في بنك األردن.
• مدير دائرة االمتثال ومخاطر العمليات في بنك األردن من .2014/12– 2014/6/1
• مسؤول وحدة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب في بنك األردن من .2014/6/1 – 2011/1/16
• ضابط مكافحة غسل أموال وتمويل إرهاب في بنك القاهرة عمان من سنة .2011 – 2006
• موظف خدمة عمالء في بنك القاهرة عمان من سنة .2006 – 2002
• حاصلة على شهادة مهنية ) ،Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMSشهادة اختصاصي معتمد
في مكافحة غسل األموال.
• حاصلة على شهادة مهنية ) ،Certified Anti-Corruption Manager (CACMشهادة خبير معتمد في مكافحة
الفساد.
• حاصلة على شهادة ( International Compliance Association (ICAالشهادة الدولية المتقدمة في االمتثال.
• حاصلة على شهادة  ,Board of Directors Certified Programبرنامج عضو مجلس اإلدارة المعتمد بالحوكمة
من مؤسسة التمويل الدولية (.)IFC

السيد موسى يوسف سليمان موسى
مدير دائرة الخزينة واالستثمار

تاريخ الميالد1980/2/13 :

مدير إدارة الرقابة المالية

تاريخ الميالد1981/6/30 :

خبرات عملية أخرى:
• مستشار مالي  -شركة بن الدن القابضة – جدة  /السعودية من .2015 – 2014
العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• عضو مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي.
تفوق لالستثمارات المالية.
• عضو مجلس إدارة شركة َّ

تاريخ الميالد1984/9/26 :

تاريخ التعيين2017/12/18 :

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس هندسة صناعية سنة  ،2007من الجامعة األردنية /األردن.
الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي /دائرة الموارد البشرية بالتكليف في بنك األردن من تاريخ  2019/03/19ولغاية تاريخه.
• مدير شراكة األعمال /دائرة الموارد البشرية في بنك األردن من تاريخ  2017/12/18ولغاية .2019/03/18
• مدير تطوير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية /مجموعة المطار الدولي من  2010/6/20ولغاية .2017/10/12
• محلل أعمال رئيسي /شركة الرؤية النافذة الستشارات األعمال من  2007/2/11ولغاية .2010/06/03

السيد رائف يوسف جميل أبو داهود

المدير التنفيذي /دائرة تنمية األعمال التجارية
لغاية 2020/3/8

تاريخ الميالد1968/12/8 :

تاريخ التعيين2016/6/27 :

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس محاسبة سنة  1994من جامعة اليرموك.
الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي – دائرة تنمية األعمال التجارية في بنك األردن اعتباراً من  2016/6/27ولغاية .2020/3/8
• مدير تنفيذي – دائرة تنمية األعمال التجارية في بنك األردن من تاريخ  2008/9/21لغاية .2016/4/27
• مدير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك االتحاد من سنة  2001لغاية .2008
• مدير تسهيالت فرع الشميساني في بنك االتحاد من سنة  1999لغاية .2001
• مفتش في دائرة التدقيق /اإلدارة العامة في بنك االتحاد من تشرين األول  1997لغاية تشرين األول .1999
• مسؤول قسم الكمبياالت /فرع الرمثا في بنك االتحاد من أيلول  1994لغاية تشرين األول .1997

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس محاسبة سنة  2005من جامعة العلوم التطبيقية  /األردن.
الخبرات العملية:
• مدير إدارة الرقابة المالية في بنك األردن منذ  2016/3/1ولغاية تاريخه.
• مدير دائرة الرقابة المالية بالوكالة في بنك األردن منذ  2015/2/1ولغاية .2016/2/29
• مدير تدقيق  /قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من حزيران – 2012
.2014
• مساعد مدير  /قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من كانون األول
 – 2011أيار .2012
• مشرف  /قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من كانون األول – 2010
تشرين الثاني .2011
• مدقق رئيسي  / 2قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من حزيران 2010
– تشرين الثاني .2010
• مدقق رئيسي  / 1قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من حزيران 2009
– أيار .2010
• مدقق رئيسي بالوكالة  /قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من حزيران
 – 2008أيار .2009
• مدقق  /قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من حزيران  – 2007أيار .2008
• مساعد مدقق  /قسم التدقيق الخارجي في شركة ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن من كانون األول
 – 2005أيار .2007
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السيدة سحر شفيق فضيان الزيادات

المدير التنفيذي /دائرة الموارد البشرية (تكليف)

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس محاسبة سنة  2002من جامعة الزيتونة األردنية  /األردن.

تاريخ التعيين 2015/2/1 :

الشهادات العلمية:
• ماجستير محاسبة سنة  2004من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
• بكالوريوس محاسبة سنة  2002من جامعة بيت لحم  -فلسطين.
الخبرات العملية:
• مدير إدارة العمليات المركزية في بنك األردن منذ  2019/11/24ولغاية تاريخه.
• مدير دائرة التنظيم في بنك األردن من .2019/11/23 – 2015/10/4
• مدير دائرة التنظيم في بنك األردن من .2015/7/27 – 2013/3/10
• مدير وحدة إجراءات عمل وهندسة العمليات /دائرة العمليات المركزية في بنك األردن من – 2009/1/1
.2013/3/9
• مسؤول وحدة إجراءات عمل وهندسة العمليات /دائرة العمليات المركزية في بنك األردن من 2005/7/24
– .2008/12/31
• موظف ودائع /خدمة عمالء في بنك األردن من .2005/7/23 – 2004/5/9
• موظف محاسبة في بنك األردن من .2004/5/8-2003/3/5

تاريخ التعيين2016/3/31 :

الخبرات العملية:
• مدير دائرة الخزينة واالستثمار في بنك األردن منذ  2016/3/31ولغاية تاريخه .
• مدير دائرة الخزينة واالستثمار في بنك األردن منذ . 2016/1/30 - 2014/3/1
• كبير المتداولين في دائرة الخزينة واالستثمار في بنك األردن من سنة .2014 – 2009
• متداول في دائرة الخزينة واالستثمار في بنك األردن منذ .2009 – 2007
• متداول في دائرة الخزينة واالستثمار في بنك القاهرة عمان من سنة .2006 – 2002

السيد هاني حسن محمود منسي

السيد يوسف موسى يوسف أبو حميد

تاريخ الميالد1980/1/15 :

تاريخ التعيين2015/10/4 :

العضوية الحالية في مجالس إدارة الشركات األخرى:
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة األردن للتأجير التمويلي.
تفوق لالستثمارات المالية.
•	 عضو مجلس إدارة شركة َّ

السيد محمد حكمت محمد السوالقة

المدير التنفيذي /دائرة تنمية أعمال الشركات
لغاية 2020/3/31

تاريخ الميالد1971/3/9 :

تاريخ التعيين 2015/3/22 :

الشهادات العلمية:
• بكالوريوس اقتصاد سنة  1994من جامعة اليرموك /األردن.
الخبرات العملية:
• مدير تنفيذي  -دائرة تنمية أعمال الشركات في بنك األردن منذ  2015/3/22ولغاية .2020/3/31
• مساعد نائب رئيس قطاع الشركات في البنك العربي المتحد /اإلمارات العربية المتحدة من شهر 2010/6
لغاية شهر .2015/2
• رئيس فريق تسهيالت الشركات الكبرى في بنك المؤسسة العربية المصرفية من شهر  2009/6لغاية
شهر .2010/5
• مدير مركز قطاع الشركات التجارية في بنك دبي التجاري من شهر  2004/10لغاية شهر .2008/10
• نائب مدير فرع /مدير تسهيالت فرع في البنك التجاري الدولي من شهر  1998/10لغاية شهر .2004/10
• موظف فرع في بنك المؤسسة العربية المصرفية  -األردن من شهر  1995/6لغاية شهر .1998/10
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عدد
االسهم
المرهونة
2020
ال يوجد

المستفيد النهائي
من األسهم 2020

-

نفسه
نفسه
نفسه
نفسها

النسبة
2019

%1.500

%0.199
%1.957
%2.695
%2.802

عدد األسهم
2019

3,000,000

398,825
3,914,653
5,391,490
5,603,838

النسبة
2020

0

% 1.746
% 1.957
% 2.695
% 2.802
% 4.016

عدد األسهم
2020

0

3,528,054
3,914,653

5,391,490
5,603,838
8,033,561

الجنسية

األردنية

األردنية
األردنية
األردنية
األردنية
السعودية

السيدة مها نصري خليل ناصر
السيد ميشيل فايق ابراهيم الصايغ
السيد حسني جالل حسني الكردي
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري
السيدة عواطف محمد ذيب المصري

 .4مساهمات كبار المساهمين الذين يملكون أسهماً بنسبة  %1أو أكثر لسنة  2020والمقارنة مع السنة السابقة  2019هي كما يلي:
نسبة
األسهم
المرهونة
من إجمالي
المساهمة
2020
-

3,062,785
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
8,033,561

السيد غرم هللا بن رداد بن سعيد الزهراني

االسم

جهة الرهن
2020

-

% 86.81
%4.016

ALARRAKKA FOR GENERAL
INVESTMENTS
AL EQBAL FOR GENERAL
INVESTMENTS
ALYAMAMA FOR GENERAL
INVESTMENTS
AL LOLOUA FOR GENERAL
INVESTMENTS
ARAB GULF FOR GENERAL
INVESTMENTS

(رأس المال مملوك بالكامل
للمصرف الليبي المركزي)
توفيق شاكر خضر فاخوري
توفيق شاكر خضر فاخوري

(توفي بتاريخ )2020/11/26

توفيق شاكر خضر فاخوري

(توفي بتاريخ )2020/11/26
(توفي بتاريخ )2020/11/26
توفيق شاكر خضر فاخوري
(توفي بتاريخ )2020/11/26
توفيق شاكر خضر فاخوري
(توفي بتاريخ )2020/11/26
ديما بنت غيث بن رشاد فرعون

ال يوجد
ال يوجد

-

ال يوجد
12,150,000
12,150,000

% 67.5
% 67.5

البنك التجاري

للتجارة والتمويل

بنك اإلسكان

للتجارة والتمويل

بنك اإلسكان

-

-

-

-

الرئيسي

األردني /الفرع

البنك التجاري

نفسه
الليبية

جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان
جزر كايمان

نفسه

ال يوجد

9,090,909

12,231,424
16,000,000
17,371,178
18,000,000
18,000,000

األردنية

ال يوجد

% 4.545

%6.115
%8
%8.685
%9
%9

19,765,863

-

9,090,909

12,231,424
16,000,000
17,371,178
18,000,000
18,000,000

%9.882

السادة المصرف الليبي الخارجي

%4.545

%6.115
%8
%8.685
%9
%9

19,765,863

السادة شركة الفراعنة الدولية
لالستثمارات الصناعية

%9.882

وائل بن غيث بن رشاد فرعون

هالة بنت عبدالرحمن بن فرعون

1,251,153

% 6.329

الرئيسي

األردني /الفرع

التقرير السنوي

 .5الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه والحصة السوقية:
وردت ضمن أنشطة وإنجازات البنك ( 2020صفحة .)23

 .6ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محلياً وخارجياً يشكلون  ٪10فأكثر من إجمالي المشتريات و /أو المبيعات.
 .7ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته أو خدماته بموجب القوانين واألنظمة أو غيرها.
 -ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصل البنك عليها.

 .8ال توجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل البنك أو منتجاته أو قدرته التنافسية.
 يلتزم البنك بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات والمعايير الدولية التي لها عالقة بأعماله. -ال تنطبق معايير الجودة الدولية على البنك.

 .9أ -الهيكل التنظيمي للبنك والشركات التابعة:
• ورد الهيكل التنظيمي العام لبنك األردن (صفحة .)280
• ورد الهيكل التنظيمي للشركة التابعة (بنك األردن  -سورية) (صفحة .)205
• ورد الهيكل التنظيمي للشركة التابعة (شركة األردن للتأجير التمويلي) (صفحة .)206
تفوق لالستثمارات المالية) (صفحة .)207
• ورد الهيكل التنظيمي للشركة التابعة (شركة َّ
ب -عدد موظفي البنك والشركات التابعة وفئات مؤهالتهم:

المؤهل العلمي

المجموع

عدد موظفي
بنك األردن
عدد موظفي
بنك األردن -سورية

البيان

عدد موظفي
شركة األردن
للتأجير التمويلي
عدد موظفي
تفوق
شركة
َّ
لالستثمارات المالية

دكتوراه
5
1
-

ماجستير
97
8
1
1

دبلوم عالي
5
1
-

بكالوريوس
1,405
150
2
5

دبلوم
210
26
-

ثانوية عامة
57
10
-

دون الثانوية
72
12
1
1

1,851
208
4
7

ج -برامج التدريب لسنة  2020على مستوى مجموعة بنك األردن وتفاصيلها كما يلي:

عدد الدورات
المستفيدون من الدورات التدريبية

الدورات الداخلية (التي نظمتها دائرة التعلم والتطور في البنك)
40
6,589

الدورات الخارجية
110
209

المجموع

150
6,798
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مجاالت الدورات التدريبية على مستوى مجموعة بنك األردن وتفاصيلها كما يلي:

البيان

مخاطر أسعار الفائدة:
تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على قيمة الموجودات المالية األخرى ،يتعرض البنك لمخاطر أسعار
الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد
في فترة زمنية معينة.

العدد

المستفيدون

برنامج الموظفين الجدد

10

1,598

ائتمانية

19

126

مخاطر العمالت األجنبية:
وتنشأ هذه المخاطر عن تغير قيمة األدوات المالية نتيجة تقلب أسعار صرف العمالت ويتبع البنك سياسة مدروسة في إدارة مراكزه بالعمالت األجنبية .

بنكية /مصرفية

35

1,636

حاسوبية

9

44

مخاطر أسعار األسهم:
تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم.

إدارة المخاطر واالمتثال

29

3,208

إدارية

19

67

التسويق ومهارات البيع

6

84

شهادات مهنية

2

3

تدقيق ومالية

14

20

قانونية

1

2

أخرى

6

10

150

6,798

المجموع

 .10وصف المخاطر:
ورد ضمن الحاكمية المؤسسية (صفحة  ،)244وتشمل هذه المخاطر ما يلي:
مخاطر االئتمان:
تنشأ مخاطر االئتمان من احتمال عدم قدرة و/أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث من القيام بالوفاء بالتزاماته في األوقات المحددة وتشمل هذه
المخاطر البنود داخل القوائم المالية مثل القروض والسندات والبنود خارج القوائم المالية مثل الكفاالت و/أو االعتمادات المستندية مما يؤدي إلى
إلحاق خسائر مالية للبنك .
مخاطــر التشغيـــل:
وهي المخاطر التي تنشأ عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية والموظفين واألنظمة أو تنشأ نتيجة أحداث خارجية بما في ذلك المخاطر القانونية .
مخاطر السيولة:
وهي المخاطر التي تنشأ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته في تواريخ استحقاقها أو تمويل نشاطاته بدون تحمل
تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر ،وتنقسم مخاطر السيولة إلى:
•مخاطر تمويل السيولة (:)Funding Liquidity Risk
وهي مخاطر عدم مقدرة البنك على تحويل األصول إلى نقد – مثل تحصيل الذمم – أو الحصول على تمويل لسداد االلتزامات.
•مخاطر سيولة السوق (:)Market Liquidity Risk
وهي مخاطر عدم تمكن بيع األصل في السوق أو بيعه مع تحمل خسارة مالية كبيرة نتيجة لضعف السيولة أو الطلب في السوق.
مخاطر السوق:
وهي مخاطر تعرض المراكز داخل وخارج المركز المالي لخسائر نتيجة لتقلب األسعار ومعدالت العائد في السوق والمخاطر التي تنشا من المخاطر
المصرفية المترتبة على كافة أنواع االستثمارات/التوظيفات والجوانب االستثمارية لدى البنك  ،وتشمل مخاطر السوق ما يلي:
• مخاطر أسعار الفوائد.
• مخاطر أسعار الصرف (التعامل بالعمالت األجنبية) .
• مخاطر أسعار األوراق المالية.
وتنشأ مخاطر السوق من:
• التغيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واالقتصادية في السوق.
• تقلبات أسعار الفائدة.
• تقلبات أسعار األدوات المالية اآلجلة بيعاً
وشراء.
ً
• الفجوات في استحقاق الموجودات والمطلوبات وإعادة التسعير.
• حيازة المراكز غير المغطاة.
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مخاطر أمن وحماية المعلومات:
وهي المخاطر التي تنشأ عن تهديد المعلومات الخاصة بالبنك من حيث السرية  Confidentialityوالتكامل  Integrityوالتوافر . Availability
مخاطــر االمتثـال:
وهي المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم امتثال البنك للقوانين التشريعات والتعليمات السارية والقوانين واألنظمة المصرفية المهنية
واألخالقية الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية بما في ذلك سياسات البنك الداخلية.
 .11أنشطة وإنجازات البنك لسنة :2020
وردت ضمن تقرير مجلس اإلدارة في بند منفصل وبشكل مستقل (صفحة  ،)21مدعمة باألرقام ووصف لألحداث الهامة التي مرت على البنك
خالل سنة .2020
 .12ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية  2020وال تدخل ضمن نشاط البنك الرئيسي.
 .13السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق الملكية وسعر إغالق السهم من سنة :2020 - 2016
المؤشرات المالية للسنوات الخمس األخيرة ()2020-2016
السنة

حقوق

الملكية –

المالية

مساهمي

حقوق غير

صافي األرباح

المسيطرين قبل الضريبة

األرباح النقدية الموزعة

المبلغ بآالف الدنانير
األرباح المقترح توزيعها

توزيعات
األسهم

سعر اغالق
السهم

المبلغ

النسبة

المبلغ

النسبة

المجانية

(دينار)

2016

405,447

6,989

62,315

36,000

%18

36,000

%18

-

2.88

2017

433,665

5,491

67,583

36,000

%18

36,000

%18

-

3.00

2018

411,891

5,566

62,959

36,000

%18

36,000

%18

-

2.45

*2019

414,333

5,774

61,130

-

-

36,000

%18

-

2.10

**2020

454,758

7,649

52,074

-

-

24,000

%12

-

1.93

البنك

* وفقاً لتعميم البنك المركزي األردني رقم  4693/1/1بتاريخ  2020/4/9فقد تقرر تأجيل توزيع األرباح عن عام  ،2019وجاء تعميم البنك
المركزي رقم  1228/3/10بتاريخ  2021/1/20ليضيف محددات جديدة على توزيع األرباح.
** وفقاً لتعميم البنك المركزي األردني رقم  1228/3/10بتاريخ  2021/1/20تم تحديد حد أعلى لتوزيع األرباح النقدية على المساهمين بما ال
يتجاوز  %12من رأس المال المدفوع للبنك.
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 .14تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله لسنة :2020
أدرج في تقرير مجلس اإلدارة في بند منفصل وبشكل مستقل (صفحة  ،)32وفيما يلي بيان بأهم النسب المالية:
النسبة

الرقم

 .17بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل البنك
أ .عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم:

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

5000

5000

رئيس مجلس إدارة /متفرغاً  /ممثل الشركة

أردنية

5,391,490

5,391,490

أردنية

105,350

105,350

16,396

10,218
10,018

2020

2019

1

العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك

%8.24

%9.72

2

العائد على رأس المال

%17.7

%20.2

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

3

العائد على متوسط الموجودات

%1.31

%1.52

السيدة سهى فيصل محمد سرور

الزوجة

4

ربحية الموظف بعد الضريبة

 17,134دينار

 18,886دينار

سارة شاكر توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

5

دخل الفوائد إلى متوسط الموجودات

%5.04

%6.00

سلمى شاكر توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

10,018

6

مصروف الفائدة إلى متوسط الموجودات

%0.71

%1.63

تمارة شاكر توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

10,018

10,018

7

هامش الفائدة إلى متوسط الموجودات

%2.66

%4.37

توفيق شاكر توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

352,000

352,000

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

5,000

5,000

8

نسبة التسهيالت غير العاملة /إجمالي التسهيالت (بعد تنزيل الفوائد المعلقة)

%7.80

%6.90

نائب رئيس مجلس اإلدارة وممثل الشركة

أردنية

156,517

156,517

السيدة شذى عبدالمجيد عبدهللا الدباس

الزوجة

أردنية

368

368

ركان وليد توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

51,332

51,332

عائشة وليد توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

27,570

27,570

أحمد وليد توفيق فاخوري

األبناء

أردنية

24,679

24,679

شركة اليمامة لالستثمارات العامة

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

5,000

5,000

الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

عضو مجلس اإلدارة وممثل الشركة

أردنية

6,447

6,447

الزوجة

أردنية

927,796

844,890

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

5,000

5,000

عضو مجلس اإلدارة وممثل الشركة

أردنية

12,393

5,908

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

12,131

12,131

عضو مجلس اإلدارة وممثل الشركة

أردنية

59,898

59,898

السيد محمد أنور مفلح حمدان

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

6,447

6,447

السيد حسام راشد رشاد مناع

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

6,447

6,447

شركة الفراعنة الدولية لالستثمارات الصناعية

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

19,765,863

19,765,863

السيد وليد محمد جميل الجمل

عضو مجلس اإلدارة وممثل الشركة

أردنية

-

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

عضو مجلس اإلدارة

أردنية

15,000

10,000

السيد وسام ربيع صعب

عضو مجلس اإلدارة

لبنانية

5,000

5,000

أردنية

5,000

5,000

أردنية

10,569

10,569

أردنية

138,039

138,039

أردنية

51,579

51,579

 .15التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية للبنك:
التطورات المستقبلية ومشروعات البنك وتوجهاته االستراتيجية وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال البنك ذكرت ضمن خطة بنك األردن
المستقبلية  2021التي أدرجت في بند منفصل وبشكل مستقل (صفحة .)41
 .16مقدار أتعاب مدققي الحسابات للبنك والشركات التابعة:
البيان
بنك األردن

أتعاب التدقيق (دينار)
135,233

االسم
شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة

شركة التوفيق انفستمنت هاوس – األردن
السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

السيدة دانا كايد محمد ساغه

بنك األردن – سورية

5,640

شركة العراقة لالستثمارات المتعددة

تفوق لالستثمارات المالية
شركة
َّ

4,640

السيد "شادي رمزي" عبدالسالم عطاهللا المجالي

شركة األردن للتأجير التمويلي

4,495

شركة اللؤلؤة التجارية لإلعمار واالستثمار

المجموع
كما بلغت أتعاب االستشارات الضريبية لمدققي الحسابات (  )15,660دينار لسنة  2020واالستشارات األخرى ( )32,250.007دينار.

150,008

السيد هيثم محمد سميح عبدالرحمن بركات

السيد "محمد سائد" إسحاق حنفي جارهللا
شركة الخليج العربي لالستثمارات والنقليات العامة
الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير
الدكتورة فريهان فخري حسين برغوثي
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الصفة

الجنسية

عدد األسهم
2020

عدد األسهم
2019

عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من
2020/10/18

عضو مجلس اإلدارة لغاية 2020/3/4
عضو مجلس اإلدارة وممثل الشركة لغاية
( 2020/3/4وافته المنية)
الزوجة

-
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ب .عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم:

االسم

الصفة

ج .أسماء الشركات المسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم وأشخاص اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم وعدد
األسهم المملوكة من قبل هذه الشركات في بنك األردن لسنة  2020و:2019
الجنسية

عدد األسهم
2020

2019

المدير العام

أردنية

42,079

42,079

مساعد المدير العام /إدارة قطاع العمليات

أردنية

18,000

18,000

الزوجة

أردنية

31,113

----

المستشار القانوني

أردنية

188,379

188,379

الزوجة

أردنية

128,971

128,971

أردنية

35,500

35,500

السيدة نداء حسن محمد أبوزهرة

الزوجة

أردنية

650

650

شاكر نادر محمد سرحان

األبناء

أردنية

5,000

5,000

المدير التنفيذي /إدارة الخدمات المصرفية لألفراد

أردنية

-

-

أردنية

-

-

المدير اإلقليمي /إدارة فروع فلسطين

فلسطينية

-

-

السيد تركي يوسف إبراهيم الجبور

المدير التنفيذي /دائرة التدقيق الداخلي

أردنية

114,000

105,000

السيد عمر أحمد خميس مصطفى

المدير التنفيذي /دائرة تنمية أعمال الشركات

أردنية

37,000

37,000

السيد سالم سالمة يوسف قموه

الرئيس التنفيذي /فرع البحرين

أردنية

-

-

السيد رامي جمال محمد محمود

المدير التنفيذي /دائرة تنمية األعمال التجارية

أردنية

-

-

السيد سامر خليل أحمد مرعي

المدير التنفيذي /فرع العراق (تحت التأسيس)

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

مدير دائرة الخزينة واالستثمار

أردنية

-

-

مدير إدارة الرقابة المالية

أردنية

-

-

مدير إدارة العمليات المركزية

أردنية

-

-

الزوجة

أردنية

273

273

المدير التنفيذي /دائرة الموارد البشرية (تكليف)

أردنية

-

-

أردنية

-

-

أردنية

-

-

السيد صالح رجب عليان حماد
الدكتور ناصر مصطفى “محمد سعيد” خريشي
السيدة شيرين يوسف عبدالرحيم خريشي
السيد أسامة سميح أمين سكري
السيدة نجوى محمد سعيد فوزي منكو
السيد نادر محمد خليل سرحان

السيد خالد عاطف توفيق أبو جويد
السيد نادر عيسى فريد الخواجا
السيد حاتم نافع إبراهيم فقهاء

السيد ياسر “محمد سهيل” عبدالمعطي طهبوب
الفاضلة النا فايز يحيى البريشي
السيد موسى يوسف سليمان موسى
السيد هاني حسن محمود منسي
السيد يوسف موسى يوسف أبو حميد
السيدة مي عبدالرحمن عبدالمعطي جعيتم
السيدة سحر شفيق فضيان الزيادات
السيد رائف يوسف جميل أبو داهوود
السيد محمد حكمت محمد السوالقة
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المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر/
أمين سر مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي /إدارة التخطيط االستراتيجي
والمشاريع اعتباراً من 2020/10/25

المدير التنفيذي /دائرة المعامالت البنكية
اعتباراً من 2020/5/28

المدير التنفيذي /دائرة االمتثال
اعتباراً من 2020/9/1

المدير التنفيذي /دائرة تنمية األعمال التجارية
لغاية 2020/3/8

المدير التنفيذي /دائرة تنمية أعمال الشركات
لغاية 2020/3/31

االسم
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

السيد “شادي رمزي” عبدالسالم
عطاهللا المجالي

السيد أسامة سميح أمين سكري

المنصب

اسم الشركة المسيطر عليها

رئيس مجلس اإلدارة  /متفرغاً

عضو مجلس إدارة

المستشار القانوني للبنك

مساهمة الشركة
في بنك األردن
2020

2019

شركة شاكر فاخوري وشركاه

-

-

شركة أبولو لالستثمارات التجارية

-

-

شركة الثقة لالستثمارات األردنية

7,360

7,360

شركة االتجاهات لالستثمارات التجارية

-

-

شركة الضمان لالستثمار والصناعات الزراعية

-

-

الشركة األردنية اللوجستية للمرافق النفطية

-

-

شركة أسامة سكري وشركاه  /محامون

-

-

• ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل باقي أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم وباقي أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم.
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ب .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا لسنة :2020

.18المزايا والمكافآت التي يتمتع بها السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة التنفيذية العليا:
أ .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لسنة :2020

االسم

بدل
التنقالت
السنوية
وحضور
اللجان

بدل
عضوية

المكافآت
السنوية

نفقات
السفر
السنوية

إجمالي
المزايا
السنوية

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

47,640

43,749.6

5,000

-

96,389.6

8,100

24,999.6

5,000

-

38,099.6

السيد خالد عاطف توفيق أبو جويد

35,100

24,999.6

5,000

-

65,099.6

السيد نادر عيسى فريد الخواجا

24,840

24,999.6

5,000

-

54,839.6

34,530

24,999.6

5,000

745

65,274.6

السيد محمد أنور مفلح حمدان

عضو مجلس اإلدارة

18,000

24,999.6

5,000

-

47,999.6

السيد حسام راشد رشاد مناع

عضو مجلس اإلدارة

42,510

24,999.6

5,000

-

72,509.6

8,100

24,999.6

5,000

-

38,099.6

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

عضو مجلس اإلدارة

21,420

24,999.6

5,000

-

51,419.6

السيد وسام ربيع صعب

عضو مجلس اإلدارة

10,590

24,999.6

5,000

927

41,516.6

السيد "محمد سائد" إسحاق

عضو مجلس اإلدارة

8,400

4,166.6

-

-

12,566.6

7,050

4,166.6

-

-

11,216.6

266,280

277,079

50,000

1,672

595,031.2

االسم

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة /متفرغاً  /ممثل

شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة
نائب رئيس مجلس اإلدارة /ممثل شركة
التوفيق انفستمنت هاوس – األردن
عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة
اليمامة لالستثمارات العامة

السيد "شادي رمزي" عبدالسالم

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة

السيد هيثم محمد سميح

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة

عطاهللا المجالي

عبدالرحمن بركات

العراقة لالستثمارات المتعددة

اللؤلؤة التجارية لإلعمار واالستثمار

السيد صالح رجب عليان حماد
الدكتور ناصر مصطفى

السيد وليد محمد جميل الجمل

الفراعنة الدولية لالستثمارات الصناعية

السيد أسامة سميح أمين السكري

المستشار القانوني

السيد نادر محمد خليل سرحان

السيد حاتم نافع ابراهيم فقهاء
السيد تركي يوسف إبراهيم الجبور
السيد عمر أحمد خميس مصطفى
السيد سالم سالمة يوسف قموه

السيد ياسر "محمد سهيل"
عبدالمعطي طهبوب

السيد سامر خليل أحمد مرعي
الفاضلة النا فايز يحيى البريشي
السيد موسى يوسف سليمان

السيد هاني حسن محمود منسي
السيد يوسف موسى يوسف أبو حميد

حنفي جارهللا

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

المجموع
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عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة

الخليج العربي لالستثمارات والنقليات

العامة لغاية ( 2020/3/4وافته المنية)

مساعد المدير العام/

"محمد سعيد" خريشي

موسى

اعتباراً من 2020/10/18

المدير العام
إدارة قطاع العمليات

السيد رامي جمال محمد محمود

عضو مجلس اإلدارة /ممثل شركة

المنصب

السيدة سحر شفيق فضيان الزيادات
السيد رائف يوسف جميل أبو داهود
السيد محمد حكمت محمد السوالقه
المجموع

المدير التنفيذي /إدارة قطاع

المخاطر /أمين سر مجلس اإلدارة
المدير التنفيذي /إدارة الخدمات
المصرفية لألفراد

المدير التنفيذي /إدارة التخطيط

االستراتيجي والمشاريع اعتباراً من
2020/10/25

المدير اإلقليمي /إدارة فروع
فلسطين

المدير التنفيذي /دائرة التدقيق
الداخلي

المدير التنفيذي /دائرة تنمية
أعمال الشركات

الرئيس التنفيذي /فرع البحرين
المدير التنفيذي/

دائرة تنمية األعمال التجارية
المدير التنفيذي /دائرة المعامالت
البنكية اعتباراً من 2020/5/28
المدير التنفيذي/

فرع العراق (تحت التأسيس)
المدير التنفيذي /دائرة االمتثال

الرواتب

المكافآت

بدل التنقالت
السنوية

وبدل أمانة

مزايا أخرى

(بدل سكن،

إجمالي
المزايا

السنوية

السنوية

دينار

دينار

دينار

263,836

230,000

-

-

178,770

100,000

-

-

278,770

232,478

75,000

-

-

307,478

سر المجلس

تعليم ،هاتف)

السنوية

دينار

دينار
493,836

119,132

-

18,000

-

137,132

134,580

42,488

-

-

177,068

22,270

-

-

-

22,270

127,046

25,144

9,000

-

161,190

88,540

-

-

-

88,540

103,792

-

-

-

103,792

191,931

-

9,032

32,117

233,080

80,880

-

-

-

80,880

83,678

-

-

-

83,678

96,000

-

-

-

96,000

63,812

-

-

-

63,812

مدير دائرة الخزينة واالستثمار

69,903

2,112

-

-

72,015

مدير إدارة الرقابة المالية

61,678

-

-

-

61,678

مدير إدارة العمليات المركزية

57,756

14,324

-

-

72,080

35,412

5,990

-

-

41,402

23,258

-

-

-

23,258

اعتباراً من 2020/9/1

المدير التنفيذي/

دائرة الموارد البشرية (تكليف)
المدير التنفيذي /دائرة تنمية

األعمال التجارية لغاية 2020/3/8
المدير التنفيذي /دائرة تنمية

أعمال الشركات لغاية 2020/3/31

57,760

-

-

-

57,760

2,092,512

495,058

36,032

32,117

2,655,719
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 .19التبرعات والمنح والمساهمة في خدمة المجتمع
بلغت التبرعات والمنح ومساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي  1.6مليون دينار ،وتفاصيلها كما يلي:
الجهة  /مجال التبرع

المبلغ (دينار)

ب .مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي:
إيماناً من رؤية بنك األردن وتوجهاته لدعم المؤسسات الوطنية والمساهمة في تطوير وتقدم المجتمع في مختلف المجاالت التعليمية
والصحية والثقافية واالجتماعية والرياضية ،فقد واصل البنك تقديم دعمه للعديد من المبادرات التي تُ عنى بتنمية المجتمع المحلي
وازدهاره من خالل تقديم الدعم للجمعيات الخيرية والهيئات التطوعية .وألهمية قطاع التعليم ودوره الرئيسي في تمكين المجتمعات
المحلية ،فقد قام البنك بتجديد االتفاقية مع جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية من خالل دعم مبادرة "متحفنا للكل" في
متحف األطفال.

دعم صندوق همة وطن في األردن

1,000,000

دعم صندوق وقفة عز في فلسطين

151,560.5

كما قدم البنك دعمه لمركز دراسات القدس وللمعهد الملكي للدراسات الدينية .وقد حرص البنك على استمرارية تنفيذ المنح الدراسية
لطالبين في مدارس  .King’s Academyكما وتم تقديم الدعم لمؤسسة إنجاز من خالل تقديم الرعاية الذهبية لبرنامج "تبني المدارس"،
إضافة إلى تقديم الدعم الالزم الستكمال تنفيذ مراحل المشروع الوطني لنشر الثقافة المالية الذي أطلقه البنك المركزي بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز .هذا وقد قام البنك مؤخراً بتجديد الشراكة االستراتيجية مع جمعية مؤسسة إيليا نقل والتي سيتم
بموجبها تقديم الدعم المادي لطالبين ولمدة  4سنوات أكاديمية .وفي فلسطين ،فقد حرص بنك األردن على مدار ستة أعوام على تجديد
عضويته لدى مؤسسة التعاون دعماً للبرامج التي تنفذها خالل العام.
كما استمر البنك في تبني العديد من المبادرات واألنشطة والفعاليات الخيرية ،حيث قام البنك بتقديم الدعم المادي لصندوق "همة وطن"
والذي أنشئ لدعم الجهود الرسمية لمكافحة وباء فيروس كورونا ولحماية صحة وسالمة المواطنين في األردن .وفي ذات السياق ،قدم
البنك دعمه لصندوق "وقفة عز" لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في فلسطين .وقام البنك أيضاً بدعم تكية أم علي من خالل كفالة
 15عائلة لمدة سنة ببرنامج الطرود الغذائية الشهرية .وفي ذات السياق ،فقد قدم البنك دعمه لجمعية النجاة الخيرية ومحافظة رام هللا
ً
إضافة إلى
والبيرة بهدف توزيع الطرود الغذائية واألضاحي على العائالت العفيفة في فلسطين خالل شهر رمضان وعيد األضحى المباركين.
تقديم الدعم للعديد من الجمعيات والمؤسسات المدنية خالل عام  ،2020نذكر منها (الملتقى الوطني للتوعية والتطوير ،مؤسسة األميرة
تغريد للتنمية والتدريب.
وردت بالتفصيل ضمن أنشطة وإنجازات البنك (صفحة .)28

دعم مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية

123,199

منحة طالبين في King's Academy

70,900

دعم متحف األطفال األردن

51,400

تبرع لصالح مؤسسة التعاون

17,725

دعم الجمعيات واألنشطة الخيرية واالجتماعية

93,710.7

دعم التعليم

10,804

دعم األنشطة الثقافية

3,625

دعم األنشطة البيئية

6,000

دعم األنشطة الرياضية

5,000

دعم األنشطة الطبية

36,680

دعم جهات أخرى

32,000

اإلجمالي

1,602,604.2

*تم التبرع بجهاز حاسوب للنادي األردني للصم بقيمة اسمية  253دينار وقيمة دفترية دينار واحد فقط.

 .20بيان بالعقود والمشاريع واالرتباطات التي عقدها البنك مع الشركات التابعة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة
أو المدير العام أو أي موظف في البنك أو أقاربهم:
ال توجد أي عقود تم إبرامها مع الشركات التابعة أو الشركات الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أعضاء المجلس أو أي
موظف في البنك أو أقاربهم باستثناء المعامالت المصرفية االعتيادية ،والتي تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم ( )42حول البيانات المالية،
وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية.

جـ .البيانات المالية السنوية :2020
البيانات المالية السنوية  2020للبنك والمدققة من مدققي حسابات البنك السادة شركة القواسمي وشركاه ( )KPMGوالمقارنة مع السنة
السابقة  ،2019وردت في الجزء الثاني من التقرير (صفحة .)44
د .تقرير مدققي حسابات البنك:
تقرير مدققي حسابات البنك /السادة شركة القواسمي وشركاه ( )KPMGحول البيانات المالية السنوية للبنك والذي يشير بأن إجراءات
التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،ورد في مقدمة البيانات المالية السنوية ( 2020صفحة .)45
هـ .اإلقرارات:
عمال بأحكام الفقرة (هـ) من المادة ( )4من تعليمات اإلفصاح والمعايير المحاسبية الصادرة من مجلس مفوضي هيئة األوراق المالية:
ً
 .1يقر مجلس إدارة بنك األردن وبحسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية عمل البنك خالل السنة المالية .2021
فعال.
 .2يقر مجلس إدارة بنك األردن بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية لسنة  2020وأنه يتوفر في البنك نظام رقابة ّ

 .21مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:
أ .مساهمة البنك في خدمة البيئة:
حرصاً من بنك األردن على أن يكون في مقدمة الداعمين لألنشطة البيئية ،قام البنك بدعم الجمعية العربية لحماية الطبيعة من خالل زراعة
 360شجرة ضمن برنامج القافلة الخضراء والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر إلى جانب تحقيق األمن الغذائي وتوفير
مورد دخل لألسر العفيفة ،باإلضافة إلى مشروع إقامة حديقة لمدرسة اإلناث اإلعدادية في مخيم غزة /جرش التابعة لمدارس وكالة الغوث
(حديقة ألوان).
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التقرير السنوي

مجلس اإلدارة

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

ممثل شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

ممثل شركة التوفيق انفستمنت هاوس  -األردن

الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

ممثل شركة اليمامة لالستثمارات العامة

السيد ''شادي رمزي'' عبدالسالم عطاهللا المجالي
ممثل شركة العراقة لالستثمارات المتعددة

السيد هيثم محمد سميح عبدالرحمن بركات

ممثل شركة اللؤلؤة التجارية لإلعمار واالستثمار

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة /متفرغاً

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

السيد محمد أنور مفلح حمدان

عضو مجلس إدارة

السيد حسام راشد رشاد مناع

عضو مجلس إدارة

السيد وليد محمد جميل الجمل

ممثل شركة الفراعنة الدولية لالستثمارات الصناعية

عضو مجلس إدارة

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

عضو مجلس إدارة

السيد وسام ربيع صعب

عضو مجلس إدارة

السيد "محمد سائد" إسحاق حنفي جارهللا

التوقيع

عضو مجلس اإلدارة

اعتباراً من 2020/10/18

 .3يقر السادة أعضاء مجلس اإلدارة بعدم حصولهم شخصياً أو أي من ذوي العالقة بهم على مزايا أو مكافآت مادية أو عينية أخرى لسنة 2020
غير تلك المفصح عنها في البند رقم  /18أ.
 .4يقر سعادة السيد رئيس مجلس اإلدارة والسيد المدير العام والسيد مدير إدارة الرقابة المالية بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات
الواردة في تقرير بنك األردن السنوي لسنة .2020
		
سعادة السيد رئيس مجلس اإلدارة
		
شاكر توفيق شاكر فاخوري
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السيد المدير العام
			
صالح رجب عليان حماد

السيد مدير إدارة الرقابة المالية
هاني حسن محمود منسي

اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

التقرير السنوي

تقرير الحوكمة:
انطالقاً من إيمان بنك األردن بأن الممارسات السليمة للحاكمية المؤسسية هي األساس لتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع كافة
الجهات ذات العالقة وأصحاب المصالح ،وانطالقاً من رؤية البنك االستراتيجية ،يولي البنك كل العناية الالزمة لممارسات وتطبيقات الحاكمية
المؤسسية السليمة وبما يتوافق مع التشريعات التي تحكم أعمال البنوك وتعليمات البنك المركزي األردني ،وأفضل الممارسات الدولية التي
تضمنتها توصيات لجنة بازل حول الحاكمية المؤسسية للبنوك في األردن ،إضافة لتطبيق متطلبات وتعليمات السلطات الرقابية في الدول
األخرى التي يعمل فيها .كما ويلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق دليل الحاكمية المؤسسية بما يتوافق مع بيئة العمل المصرفي األردني واألطر
ّ
يمكن
التشريعية والقانونية الناظمة ألعمال البنك ،هذا ويقوم البنك بنشر تقرير الحوكمة على موقعه اإللكتروني  bankofjordan.comبما
الجمهور من االطالع عليه.

المحور األول (مجلس اإلدارة)

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري

 -رئيس مجلس اإلدارة

ينتخب مجلس اإلدارة رئيساً من بين أعضائه ،بحيث يراعى في هذا االختيار الفصل بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام ،وأن ال يكون
رئيس مجلس اإلدارة مرتبطاً مع المدير العام بصلة قرابة حتى من الدرجة الرابعة.

يتألف مجلس اإلدارة في بنك األردن من  11عضواً  ،ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة لفترة أربع سنوات .يتمتع أعضاء
مجلس اإلدارة بالخبرات والمؤهالت التي تؤهل كل واحد منهم ألن يبدي رأيه في مناقشات المجلس باستقاللية تامة .وقد تم التحقق من
مدى مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة لسياسة مالءمة أعضاء المجلس لمتطلبات تعليمات الحاكمية المؤسسية مدار البحث ،كما يتم اختيار
رئيس مجلس اإلدارة من قبل أعضاء المجلس.
وفي هذا السياق ،فقد اجتمع مجلس اإلدارة خالل عام  2020سبع مرات .يكون للمجلس في كل جلسة جدول أعمال محدد ،حيث يتم توثيق
مناقشات وقرارات مجلس اإلدارة ضمن محاضر رسمية ،يتولى أمين سر المجلس إعدادها.

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

ممثل شركة اإلقبال األردنية

غير تنفيذي /غير مستقل

7

1,212,011

رئيس مجلس اإلدارة (متفرغ)
للتجارة العامة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل شركة التوفيق إنفستمنت
هاوس – األردن

غير تنفيذي /غير مستقل

6

3

ممثل شركة الخليج العربي

لالستثمارات والنقليات العامة

غير تنفيذي /غير مستقل

1

-

وافته المنية بتاريخ 2020/3/4

الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

السيد” شادي رمزي” عبدالسالم عطاهللا المجالي

السيد هيثم محمد سميح عبدالرحمن بركات

عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة اليمامة

غير تنفيذي /غير مستقل

7

-

ممثل شركة العراقة

غير تنفيذي /غير مستقل

7

22,312

غير تنفيذي /غير مستقل

7

73,339

لالستثمارات العامة
عضو مجلس اإلدارة

لالستثمارات المتعددة
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة اللؤلؤة التجارية
لإلعمار واالستثمار

السيد محمد أنور مفلح حمدان

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

7

76

السيد حسام راشد رشاد مناع

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

7

18,873

السيد وليد محمد جميل الجمل

ممثل شركة الفراعنة الدولية

غير تنفيذي /غير مستقل

6

49,480

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

7

4,887

السيد وسام ربيع صعب

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي /مستقل

7

3,123

غير تنفيذي /مستقل

2

-

-

7

ال ينطبق

السيد "محمد سائد" إسحاق جار هللا

السيد نادر محمد خليل سرحان
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(دينار أردني)

عضو مجلس اإلدارة

 -مجلس اإلدارة

على الرغم من أن مسؤولية إدارة األعمال اليومية تناط باإلدارة التنفيذية ،إال أن مجلس اإلدارة تقع على عاتقه مسؤولية رسم السياسات
االستراتيجية لتحقيق األهداف والغايات التي تحقق مصلحة البنك والمساهمين والمتعاملين وبما يتفق مع القوانين والتعليمات ذات العالقة.

المنصب

طبيعة العضوية

عدد
مرات
الحضور

رصيد القروض
الممنوحة للعضو

عضو مجلس اإلدارة

لالستثمارات الصناعية

عضو مجلس اإلدارة

اعتباراً من 2020/10/18
المدير التنفيذي

إدارة قطاع المخاطر
أمين سر المجلس
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أسماء أعضاء لجنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم المالية والمحاسبية:

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة:
االسم
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري
رئيس مجلس اإلدارة /متفرغاً

ممثل شركة اإلقبال األردنية للتجارة العامة

العضويات في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة
عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للتأمين

السيد وليد توفيق شاكر فاخوري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة (وافته المنية بتاريخ )2020/3/4

ممثل شركة الخليج العربي لالستثمارات والنقليات العامة
الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة اليمامة لالستثمارات العامة
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة العراقة لالستثمارات المتعددة

• ماجستير هندسة كمبيوتر
سنة  1985من جامعة جورج
واشنطن /الواليات المتحدة
األمريكية
• بكالوريوس رياضيات وعلوم
عسكرية سنة  1983من
الجامعة العسكرية في كارولينا
الجنوبية/الواليات المتحدة
األمريكية

ال يوجد

ممثل شركة اللؤلؤة التجارية لإلعمار واالستثمار

السيد محمد أنور مفلح حمدان

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة

السيد حسام راشد رشاد مناع

ال يوجد

عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة الفراعنة الدولية لالستثمارات الصناعية

3

• ماجستير إدارة أعمال ()MBA
سنة  1979من جامعة
Thunderbird University / USA
• بكالوريوس محاسبة سنة
1973من الجامعة األردنية

منذ تشرين األول 2017

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد "شادي رمزي" عبدالسالم
عطاهللا المجالي
عضو اللجنة (غير مستقل)
لغاية 2020/8/4

رئيس مجلس إدارة شركة الثقة لالستثمارات األردنية

السيد هيثم محمد سميح عبدالرحمن بركات

السيد وليد محمد جميل الجمل

السيد محمد أنور مفلح حمدان
رئيساً للجنة (مستقل)

5

ال يوجد

ممثل شركة التوفيق انفستمنت هاوس  -األردن

السيد “شادي رمزي” عبدالسالم عطاهللا المجالي

تتألف لجنة التدقيق من السادة:

عدد مرات
الحضور

المؤهالت

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي
عضو اللجنة (مستقل)

5

• بكالوريوس محاسبة سنة
 1968من جامعة اإلسكندرية/
جمهورية مصر العربية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة األردن ديكابولس لألمالك

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

عضو مجلس اإلدارة

السيد وسام ربيع صعب
عضو مجلس اإلدارة

السيد "محمد سائد" إسحاق جارهللا

عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من 2020/10/18

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

السيد وسام ربيع صعب
عضو اللجنة (مستقل)
اعتباراً من 2020/8/5

2

• بكالوريوس كمبيوتر (فرعي
رياضيات) سنة  2005من
الجامعة اللبنانية األمريكية/
لبنان

اسم ضابط ارتباط الحوكمة في البنك
ضابط ارتباط الحوكمة في البنك /الفاضلة النا فايز يحيى البريشي /المدير التنفيذي لدائرة االمتثال.

 -لجان المجلس

ينبثق عن مجلس اإلدارة في بنك األردن بموجب دليل الحاكمية المؤسسية سبع لجان من أجل تسهيل قيامه بمسؤولياته ،وهي (لجنة التدقيق،
لجنة الحاكمية واالستراتيجيات المؤسسية ،لجنة الترشيحات والمكافآت ،لجنة إدارة المخاطر ،اللجنة التنفيذية ،لجنة االمتثال ولجنة حاكمية
تكنولوجيا المعلومات).

 -لجنة التدقيق

تم انتخاب لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء من المجلس وبحيث يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين ،علماً بأن
جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة عملية مناسبة في مجاالت المحاسبة أو المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت
المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك.

السيد تركي يوسف ابراهيم الجبور
المدير التنفيذي
دائرة التدقيق الداخلي
ومقرر اللجنة
السيد نادر محمد خليل سرحان
المدير التنفيذي
إدارة قطاع المخاطر
أمين سر المجلس

5

5

-

-

الخبرات
• نائب المدير العام في بنك األردن من  2007/1/1لغاية .2012/6/30
• مس ــاعد المدي ــر الع ــام /إدارة التس ــهيالت ف ــي بن ــك األردن م ــن تش ــرين الثان ــي  1994لغاي ــة
كان ــون الثان ــي.2007
• مس ــاعد المدي ــر الع ــام /إدارة االئتم ــان ف ــي بن ــك القاه ــرة عم ــان م ــن كان ــون الثان ــي 1990
لغاي ــة تش ــرين الثان ــي .1994
• مدير دائرة االئتمان في بنك األردن من آب  – 1985كانون األول .1990
• مس ــاعد مدي ــر دائ ــرة االس ــتثمار والف ــروع ف ــي البن ــك األردن ــي الكويت ــي م ــن تم ــوز 1979
لغاي ــة آب .1985
• محلل مالي في بنك الكويت المركزي من أيار  1976لغاية أيار .1978
• محلل مالي في البنك المركزي األردني من آب  1973لغاية أيار .1976
• المدي ــر التنفي ــذي لش ــركة الرؤي ــة الحديث ــة لإللكتروني ــات واألجه ــزة الكهربائي ــة من ــذ  8آذار
 2015لغاي ــة  31تش ــرين األول .2019
• المدي ــر التنفي ــذي لمرك ــز المل ــك عب ــدهللا الثان ــي للتصمي ــم والتطوي ــر م ــن  29تم ــوز 2010
لغاي ــة  22أي ــار .2014
• المدير التنفيذي لشركة تطوير العقبة من كانون الثاني  2010لغاية تموز .2010
• مدير عام في شركة سرايا العقبة من شباط  2007لغاية كانون األول .2009
• مفـــوض اإليـــرادات والجمـــارك فـــي ســـلطة منطقـــة العقبـــة االقتصاديـــة الخاصـــة مـــن
كانـــون الثانـــي  2004لغايـــة شـــباط .2007
• مدي ــر منطق ــة الخلي ــج /قط ــر لش ــركة األوس ــط للمق ــاوالت م ــن أيل ــول  2002لغاي ــة كان ــون
األول .2003
• الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة األردن لتطويـــر المشـــاريع الســـياحية ( )TALABAYمـــن تشـــرين
األول  2000لغايـــة أيلـــول .2002
• المدير العام لشركة عبر األردن لخدمات االتصاالت من أيار  1997لغاية أيلول .2000
• المديـــر العـــام لشـــركة النســـر لالتصـــاالت المتقدمـــة مـــن شـــباط  1997لغايـــة تشـــرين
الثانـــي .2003
• خب ــرة واس ــعة ف ــي مج ــال العم ــل العس ــكري حي ــث ت ــدرج ف ــي العم ــل العس ــكري خ ــال
الســـنوات مـــن  1985لغايـــة .1996
• مس ــاعد المدي ــر الع ــام ف ــي بن ــك األردن – إدارة االس ــتثمار والف ــروع – المملك ــة األردني ــة
الهاشــمية مــن نيســان  2004إلــى تشــرين األول .2005
• مســـاعد المديـــر العـــام فـــي بنـــك األردن – إدارة التنظيـــم والعمليـــات والمكننـــة-
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية مـــن تشـــرين األول  2001إلـــى حزيـــران .2003
• المدي ــر التنفي ــذي ف ــي بن ــك األردن – إدارة التنظي ــم والعملي ــات والمكنن ــة  -المملك ــة
األردني ــة الهاش ــمية م ــن كان ــون الثان ــي  1992إل ــى تش ــرين األول .2001
• مدي ــر دائ ــرة التدقي ــق الداخل ــي ف ــي بن ــك األردن  -المملك ــة األردني ــة الهاش ــمية م ــن
آذار  1990إل ــى كان ــون الثان ــي .1992
• مس ــاعد رئي ــس دائ ــرة – دائ ــرة الرقاب ــة عل ــى الجه ــاز المصرف ــي ف ــي البن ــك المرك ــزي
األردن ــي – المملك ــة األردني ــة الهاش ــمية م ــن تم ــوز  1986إل ــى آذار .1990
• مســـاعد مديـــر رئيســـي – دائـــرة التدقيـــق الداخلـــي فـــي البنـــك العربـــي الوطنـــي –
المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن شـــباط  1983إلـــى حزيـــران .1986
• مراقـــب – دائـــرة الرقابـــة علـــى الجهـــاز المصرفـــي فـــي البنـــك المركـــزي األردنـــي –
المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية مـــن تمـــوز  1976إلـــى شـــباط .1983
• مســـاعد رئيـــس قســـم فـــي البنـــك العربـــي /فـــرع عمـــان – المملكـــة األردنيـــة
الهاشـــمية مـــن أيـــار  1969إلـــى تمـــوز .1976
• محاس ــب – دائ ــرة المحاس ــبة ف ــي الملكي ــة األردني ــة – المملك ــة األردني ــة الهاش ــمية
م ــن تش ــرين األول  1968إل ــى أي ــار .1969
• شارك ونظم ما يزيد عن خمسين دورة تدريبية وورشات عمل داخل وخارج األردن.
• مدي ــر مال ــي المجموع ــة ف ــي مجموع ــة زه ــران الري ــاض /المملك ــة العربي ــة الس ــعودية
 دائ ــرة إدارة المالي ــة واالس ــتثمار م ــن كان ــون الثان ــي  2019حت ــى تاريخ ــه.• مدي ــر اس ــتثمار ف ــي مجموع ــة زه ــران ،الري ــاض /المملك ــة العربي ــة الس ــعودية /دائ ــرة
إدارة االســـتثمار مـــن كانـــون الثانـــي  2012إلـــى كانـــون األول .2018
• مستشـــار اســـتثمار فـــي  ،DARFIN CAPITALالريـــاض /المملكـــة العربيـــة الســـعودية،
األســـواق العالميـــة – .دائـــرة إدارة األصـــول مـــن حزيـــران  2009إلـــى كانـــون األول .2011
• مستش ــار اس ــتثمار ف ــي بن ــك أب ــو ظب ــي التج ــاري – دب ــي ،اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة،
الخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة وإدارة الثـــروات مـــن كانـــون الثانـــي  2008إلـــى تشـــرين
األول .2008
• مدي ــر عالق ــات رئيس ــي ف ــي بن ــك أب ــو ظب ــي التج ــاري – دب ــي ،اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة،
الخدمــات المصرفيــة الخاصــة وإدارة الثــروات مــن نيســان  2007إلــى كانــون األول .2007
• مديـــر عالقـــات فـــي بنـــك أبـــو ظبـــي التجـــاري – دبـــي ،اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة،
الخدمـــات المصرفيـــة الخاصـــة وإدارة الثـــروات مـــن آذار  2005إلـــى آذار .2007
• من ــدوب مبيع ــات ف ــي الش ــركة األمريكي ــة للتأمي ــن عل ــى الحي ــاة  ALICOلبن ــان م ــن تم ــوز
 1999إل ــى كان ــون الثان ــي .2005
• وس ــيط تأمي ــن ف ــي  ،Fidelity General Insurance Coبي ــروت – لبن ــان م ــن كان ــون الثان ــي
 2001إلـــى كانـــون األول .2003
• وكي ــل اس ــتثمار ف ــي ش ــركة  INVESTAوكالء لش ــركة زي ــورخ للخدم ــات المالي ــة بي ــروت –
لبن ــان م ــن تم ــوز  2001إل ــى كان ــون األول .2001
• محلـــل بيانـــات ،الجامعـــة اللبنانيـــة األمريكيـــة – بيـــروت /لبنـــان مـــن تشـــرين األول 1999
إلـــى حزيـــران .2000

-

-

حضور جميع االجتماعات بصفته أمين سر مجلس اإلدارة

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )5( 2020مرات.
وبشكل عام ،فإن مسؤولية لجنة التدقيق ال تغني عن مسؤوليات المجلس أو اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.
هذا وقد اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام  )4( 2020مرات.
(تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس اإلدارة رقم  625تاريخ  2020/8/5وتعيين السيد وسام ربيع صعب عضواً للجنة)
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التقرير السنوي

 -لجنة الحاكمية واالستراتيجيات المؤسسية

تم انتخاب لجنة الحاكمية واالستراتيجيات المؤسسية من رئيس مجلس اإلدارة واثنين من األعضاء المستقلين .تتولى هذه اللجنة التوجيه
واإلشراف على إعداد دليل الحاكمية المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه.
تتألف لجنة الحاكمية واالستراتيجيات المؤسسية من السادة :
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري
السيد حسام راشد رشاد مناع
السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي
السيد نادر محمد خليل سرحان

المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر

الصفة
رئيساً للجنة (غير مستقل) لغاية 2020/8/4

عضواً (غير مستقل) اعتباراً من 2020/8/5
عضواً (مستقل) لغاية 2020/8/4

عدد مرات الحضور
3

السيد محمد أنور مفلح حمدان
السيد "شادي رمزي" عبدالسالم المجالي

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري
الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

عضواً (غير مستقل)

9

(وافته المنية بتاريخ )2020/3/4

عضواً (مستقل)

3

السيد هيثم محمد سميح عبدالرحمن بركات

عضواً (غير مستقل)

44

أمين سر المجلس /مقرر اللجنة

3

عضواً (مستقل)

48

رئيساً للجنة اعتباراً من 2020/8/5

الصفة
رئيساً للجنة (غير مستقل)

(وافته المنية بتاريخ )2020/3/4
عضواً (غير مستقل) لغاية 2020/8/4
رئيساً للجنة اعتباراً من 2020/8/5
عضواً (مستقل)
عضواً (غير مستقل)

اعتباراً من 2020/8/5

السيد حسام راشد رشاد مناع
ّ
عطالله المجالي
السيد "شادي رمزي" عبدالسالم
السيد "محمد سائد" إسحاق جارهللا

عدد مرات الحضور
-

1

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

الدكتور ناصر مصطفى "محمد سعيد" خريشي

عضواً  /أمين سر المجلس /مقرر اللجنة

3

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )3( 2020مرات.
(تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس اإلدارة رقم  625تاريخ  2020/8/5وتعيين السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري /رئيساً للجنة وتعيين السيد شادي رمزي عبد السالم عطاهللا
المجالي /عضواً للجنة).

اعتباراً من 2020/10/28

48

 -لجنة الترشيحات والمكافآت

3

عضواً

عضواً (مستقل)

10

تم انتخاب لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة.

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

3

اعتباراً من 2020/8/5

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )48( 2020مرة.
(تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس اإلدارة رقم  625تاريخ  2020/8/5وتعيين السيد "شادي رمزي" عبدالسالم عطاهللا المجالي /عضواً للجنة).
(تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس اإلدارة رقم  625تاريخ  2020/10/28وتعيين السيد "محمد سائد" إسحاق جار هللا /عضواً للجنة).

3

السيد صالح رجب عليان حماد

عضواً (غير مستقل)

21

مقرر لجان التسهيالت /مقرر اللجنة

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة:

عضواً

المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر

رئيساً للجنة (غير مستقل)

48

3

3

السيد نادر محمد خليل سرحان

تتألف اللجنة التنفيذية من السادة:

الدكتور ينال مولود عبدالقادر زكريا

تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة بحيث يكون من بينهم عضو مستقل وذلك بهدف اإلدارة والتعامل مع كافة فئات المخاطر
التي تواجه عمل البنك ،علماً بأنه يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

الصفة

عدد مرات الحضور

عضواً (غير مستقل)

 -لجنة إدارة المخاطر

الدكتور مازن محمد عبدالرحمن البشير

تم انتخاب اللجنة التنفيذية من ستة أعضاء من مجلس اإلدارة كما يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعاتها.

45

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )3( 2020مرات.
(تم إعادة تشكيل اللجنة باجتماع مجلس اإلدارة رقم  625تاريخ  2020/8/5وتعيين السيد حسام راشد رشاد مناع /رئيساً للجنة)

تتألف لجنة إدارة المخاطر من السادة:

 -اللجنة التنفيذية

السيد محمد أنور مفلح حمدان
السيد نادر محمد خليل سرحان

المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر

الصفة

عدد مرات الحضور

رئيساً للجنة (مستقل)

7

عضواً (غير مستقل)

7

عضواً (مستقل)

7

أمين سر المجلس /مقرر اللجنة

7

هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )7( 2020مرات.

 لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلوماتتم انتخاب لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وهي تضم في عضويتها أشخاصاً من ذوي الخبرة أو المعرفة
في تكنولوجيا المعلومات.
الصفة

عدد مرات الحضور

تتألف لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات من السادة:

رئيساً للجنة (غير مستقل)

1

عضواً (غير مستقل)

1

السيد حسام راشد رشاد مناع

عضواً (مستقل)

1

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي

عضواً (مستقل)

1

أمين سر المجلس /مقرر اللجنة

1

السيد “شادي رمزي” عبدالسالم عطاهللا المجالي
السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

السيد نادر محمد خليل سرحان

المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر
هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  2020مرة واحدة.
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التقرير السنوي

 -تعارض المصالح

لجنة االمتثال:تم تشكيل لجنة االمتثال من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة وتجتمع اللجنة بشكل دوري وعلى النحو الذي تراه مناسباً .
تتألف لجنة االمتثال من السادة:

أكد مجلس اإلدارة ضمن دليل الحاكمية المؤسسية للبنك بأنه على كل عضو من أعضاء المجلس أن يحدد ارتباطه مع البنك وطبيعة عالقته،
وتجنب تعارض المصالح وااللتزام بمضمون دليل ميثاق السلوك المهني بهذا الخصوص ،واإلفصاح خطياً بشكل سنوي أو في حال وجود
مستجدات تتطلب ذلك.

الصفة

عدد مرات الحضور

السيد حسام راشد رشاد مناع

رئيساً للجنة (مستقل)

5

السيد شاكر توفيق شاكر فاخوري

عضواً (غير مستقل)

5

المحور الثاني (التخطيط ورسم السياسات)

عضواً (مستقل)

5

يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤولياته في رسم االستراتيجية العامة للبنك وتوجه البنك االستراتيجي وتحديد األهداف العامة لإلدارة التنفيذية
واإلشراف على تحقيق هذه األهداف.

أمين سر المجلس /مقرر اللجنة

5

السيد وليد رفيق راغب عنبتاوي
السيد نادر محمد خليل سرحان

المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر
هذا وقد اجتمعت اللجنة خالل عام  )5( 2020مرات.

 -أمانة سر المجلس

تنبع أهمية محاضر االجتماعات للبنك والمساهمين وللسلطات الرقابية من كونها السجل الدائم لألعمال التي قام بها المجلس وللقرارات
ّ
وبناء عليه ،وألهمية الدور الذي يقوم به أمين سر المجلس ،فقد تم
المتخذة من قبله ومن قبل اللجان المنبثقة عنه عبر تاريخ عمل البنك،
ً
تعيين السيد نادر محمد خليل سرحان المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر أميناً لسر مجلس اإلدارة وتم تحديد مهام ومسؤوليات أمانة سر
المجلس ضمن دليل الحاكمية المؤسسية للبنك.

 -اإلدارة التنفيذية العليا

يلبي أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا بمن فيهم المدير العام بالبنك متطلبات مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وفقاً لمتطلبات دليل
الحاكمية المؤسسية للبنك ،وفيما يلي أسماء اإلدارة التنفيذية العليا مع مناصبها:
االسم

المنصب

السيد صالح رجب عليان حماد

المدير العام

الدكتور ناصر مصطفى "محمد سعيد" خريشي

مساعد المدير العام /إدارة قطاع العمليات

السيد أسامة سميح أمين سكري

المستشار القانوني للبنك

السيد نادر محمد خليل سرحان
السيد خالد عاطف توفيق أبو جويد
السيد نادر عيسى فريد الخواجا

المدير التنفيذي /إدارة قطاع المخاطر
أمين سر مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي /إدارة الخدمات المصرفية لألفراد
المدير التنفيذي /إدارة التخطيط االستراتيجي والمشاريع اعتباراً من

2020/10/25

السيد حاتم نافع ابراهيم فقهاء

المدير اإلقليمي /إدارة فروع فلسطين

السيد تركي يوسف إبراهيم الجبور

المدير التنفيذي /دائرة التدقيق الداخلي

السيد عمر أحمد خميس مصطفى

المدير التنفيذي /دائرة تنمية أعمال الشركات

السيد سالم سالمة يوسف قموه

الرئيس التنفيذي /فرع البحرين

السيد رامي جمال محمد محمود

المدير التنفيذي /دائرة تنمية األعمال التجارية

السيد سامر خليل احمد مرعي

المدير التنفيذي – فرع العراق (تحت التأسيس)

السيد ياسر "محمد سهيل" عبدالمعطي طهبوب

المدير التنفيذي /دائرة المعامالت البنكية اعتباراً من 2020/5/28

الفاضلة النا فايز يحيى البريشي

المدير التنفيذي /دائرة االمتثال اعتباراً من 2020/9/1

السيد موسى يوسف سليمان موسى

مدير دائرة الخزينة واالستثمار

السيد هاني حسن محمود منسي

مدير إدارة الرقابة المالية

السيد يوسف موسى يوسف أبو حميد

مدير إدارة العمليات المركزية

السيدة سحر شفيق فضيان زيادات

المدير التنفيذي /دائرة الموارد البشرية (تكليف)

السيد رائف يوسف جميل أبو داهود

المدير التنفيذي /دائرة تنمية األعمال التجارية لغاية 2020/3/8

السيد محمد حكمت محمد السوالقة

المدير التنفيذي /دائرة تنمية أعمال الشركات لغاية 2020/3/31

243

المحور الثالث (البيئة الرقابية)
يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤولياته باالعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق مما يلي:
	-فعالية وكفاءة العمليات.
	-مصداقية التقارير المالية.
	-التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.
ّ
تمكنه من متابعة مهامه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها وضمن
هذا ويؤكد المجلس بوجود إطار عام للرقابة الداخلية يتمتع بمواصفات
اإلطار التالي:
 -1التدقيق الداخلي:
يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم بشكل أساسي في تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية واإلطار العام إلدارة المخاطر المتعلقة
بأنشطة البنك المختلفة ،تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها ضمن المعطيات التالية:
	-إعداد ميثاق التدقيق الداخلي (( Internal Audit Charterواعتماده من مجلس اإلدارة بحيث يتضمن مهام إدارة التدقيق ومسؤولياتها
وصالحياتها ومنهجية عملها.
	-إعداد إجراءات للتدقيق الداخلي تتماشى مع التنظيم الجديد للبنك.
	-تحرص إدارة التدقيق الداخلي على إعداد خطة تدقيق سنوية معتمدة من لجنة التدقيق ،وعلى أن تشمل معظم أنشطة البنك ووحداته
التنظيمية ،وذلك حسب درجة المخاطر في تلك األنشطة.
	-إعداد تقرير سنوي حول مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي يتعرض لها البنك والعمل على تقديم التوصيات
المناسبة لتصويب مواطن الضعف.
	-تسعى إدارة التدقيق الداخلي لرفد الدائرة بموظفين ذوي مؤهالت علمية وخبرات عملية مناسبة وكافية لتدقيق كافة األنشطة والعمليات،
وعلى أن يتضمن ذلك توفر كوادر مؤهلة لتقييم مخاطر المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.
	-متابعة المخالفات والمالحظات الواردة في تقارير السلطات الرقابية والمدقق الخارجي والتأكد من العمل على معالجتها ومن وجود الضوابط
المناسبة لدى اإلدارة التنفيذية لعدم تكرارها.
	-التأكد من توفر اإلجراءات الالزمة لوجود استالم ،معالجة ،واالحتفاظ بشكاوى عمالء البنك والمالحظات المتعلقة بالنظام المحاسبي ،الضبط
والرقابة الداخلية ،عمليات التدقيق ورفع تقارير دورية بها.
	-االحتفاظ بتقارير وأوراق التدقيق ،ولمدة تتفق وأحكام التشريعات النافذة بهذا الخصوص ،بشكل منظم وآمن ،وأن تكون جاهزة لالطالع عليها
من قبل السلطات الرقابية والمدقق الخارجي.
	-مراجعة عمليات اإلبالغ في البنك بهدف التأكد من أن المعلومات الرئيسية حول األمور المالية واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة
واالعتمادية والتوقيت المناسب.
	-التأكد من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة.
	-تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.
 -2التدقيق الخارجي :
أما المدقق الخارجي فيمثل مستوى آخر من الرقابة على مدى مصداقية البيانات المالية الصادرة عن أنظمة البنك المحاسبية والمعلوماتية،
وخاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي الواضح والصريح في مدى عدالة هذه البيانات وعكسها للواقع الفعلي خالل فترة معينة .يراعي مجلس اإلدارة
في تعامله مع مكاتب التدقيق الخارجي مصلحة البنك ومهنية المكاتب التي يتعامل معها ويحرص على الدوران المنتظم للتدقيق وتجاربه
مع المكاتب التي يتعامل معها.
 -3إدارة المخاطر :
لقد أولت إدارة بنك األردن أهمية خاصة لمتطلبات بازل  IIIوذلك باعتبارها إطاراً لترسيخ وتعزيز قدرة البنك على االرتقاء بالبيئة الرقابية ومجابهة
مختلف أنواع المخاطر ،وقد اتخذت الخطوات العملية لتطبيق ما جاء فيها ،ومن ذلك تأسيس إدارات متخصصة في إدارة مختلف المخاطر
(ائتمان ،تشغيل ،سوق) ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة واألنظمة اآللية.
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التقرير السنوي

وفي هذا السياق قام البنك بتعزيز األطر التي تحكم إدارة مخاطر االئتمان من خالل تأسيس دوائرها المختلفة (دائرة ائتمان الشركات ،دائرة
ائتمان ، SMEدائرة ائتمان األفراد ،دائرة ائتمان فروع فلسطين (ودائرة مخاطر َمحافظ االئتمان ،باإلضافة إلى تحديث وتطوير سياسات وإجراءات
إدارة المخاطر التي من شأنها المحافظة على جودة المحفظة االئتمانية ونوعيتها ،هذا باإلضافة إلى تطبيق نظام آلي الحتساب نسبة كفاية
رأس المال (. )Revalues System
أما بخصوص مخاطر التشغيل ،يتولى البنك ومنذ عام  2003تطبيق نظام  CARE webإلدارة المخاطر التشغيلية ،وتم إنشاء ملف مخاطر Risk
 Profileلكل وحدة من وحدات البنك المختلفة ،هذا باإلضافة لبناء قاعدة بيانات باألخطاء التشغيلية .أما فيما يتعلق بمخاطر السوق فقد تم
تأسيس دائرة تُ عنى بإدارة كافة أنواع مخاطر السوق ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة.
وتعمل إدارة المخاطر ضمن اإلطار العام التالي:
 1.ترفع إدارة المخاطر في البنك تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكل دوري ،أما بالنسبة للعمليات اليومية
فيكون ارتباطها مع المدير العام.
 2.تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التالية:
	-إعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس اإلدارة.
	-تحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر االئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.
	-تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.
	-التوصية إلى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة بسقوف المخاطر والموافقات ،ورفع التقارير وتسجيل حاالت االستثناءات
عن سياسة إدارة المخاطر.
	-تزويد المجلس واإلدارة التنفيذية العليا بمعلومات عن قياس المخاطر ومنظومة المخاطر (  )Risk Profileفي البنك ،ويقوم المجلس
بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.
	-اعتماد الوسائل التي تساعد على إدارة المخاطر ومنها:
•التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.
•إعداد قاعدة بيانات تاريخية للخسائر وتحديد مصادر تلك الخسائر وتبويبها وفقاً لنوع المخاطر.
•توفير التجهيزات الالزمة والنظم اآللية المالئمة إلدارة المخاطر لدى البنك.
3 .تقوم لجان البنك ،مثل لجان االئتمان أو إدارة الموجودات والمطلوبات /الخزينة بمساعدة إدارة المخاطر في القيام بمهامها وفق الصالحيات
المحددة لهذه اللجان.
4 .تضمين التقرير السنوي للبنك بمعلومات عن إدارة المخاطر بخصوص هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
5 .إجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري لقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات ومواجهة المخاطر المرتفعة ،وللمجلس دور رئيسي
بناء على هذه النتائج من
في اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها ً
خالل لجنة إدارة المخاطر.
6 .التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ،وهذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة على تحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن يواجهها
البنك ،وتأخذ باالعتبار خطة البنك االستراتيجية وخطة رأس المال ،وتراجع هذه المنهجية بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتأكد من
احتفاظ البنك برأسمال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها البنك.
7 .توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.
 -4االمتثـــال ()Compliance
في إطار تعزيز التزام وتوافق البنك مع متطلبات الجهات الرقابية ،تم تأسيس دائرة االمتثال وأوكلت إليها مهام اإلشراف على االلتزام باألنظمة
والقوانين والتشريعات والمعايير والمتطلبات العالمية واألخالقية الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة وسياسات البنك الداخلية ورفدها
بالكوادر البشرية المؤهلة واألنظمة اآللية .وعلى صعيد إدارة االمتثال ،فقد تم حصر كافة القوانين واألنظمة والتعليمات الناظمة ألعمال
البنك ،وتثقيف وتوعية كافة الموظفين بمفهوم االمتثال من خالل النشرات والدورات التدريبية ،كما تم تطوير سياسة مكافحة عمليات غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب ليتوافق مع تعليمات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( )2010/51تاريخ .2010/11/23
كما تم تأسيس وحدة مستقلة تعنى بالتحقق المالي والضريبي( )Financial Crimeمن حيث مراقبة حاالت االشتباه في االحتيال والتزوير ،وتتبع
لها وحدة االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( ،)FATCAويتم التعامل مع شكاوى العمالء ضمن وحدة مستقلة تتبع لدائرة االمتثال وتُ عنى
بإدارة ومعالجة شكاوى العمالء.
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال:
أ .إعداد سياسة االمتثال وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري) مرة بالسنة كحد أدنى (وكلما دعت الحاجة لذلك.
ب .تطبيق سياسة االمتثال في البنك.
ّ
وأدلة ذات عالقة.
ج .إعداد منهجية فعالة لضمان امتثال البنك لجميع القوانين والتشريعات النافذة وأي إرشادات
د .رفع التقارير الدورية حول نتائج أعمالها ومراقبتها لالمتثال إلى لجنة االمتثال  /مجلس اإلدارة.
هـ .إعداد وتطبيق سياسات متخصصة لكل من:
•مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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•التحقق المالي (.)Financial Crime
• تلبية متطلبات الـ .FATCA
• إدارة ومعالجة شكاوى العمالء.
 -5التقارير المالية :
تتولـى اإلدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام بمـا يلـي:
أ .إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة.
ب .رفع هذه التقارير إلى أعضاء مجلس اإلدارة في كل اجتماع من اجتماعاته الدورية.
ج .نشر بياناته المالية كل ثالثة أشهر.
د .إرسال التقارير المالية وتقارير األعمال الكاملة إلى المساهمين سنوياً .
 -6السلوك المهني:
لدى البنك دليل لميثاق السلوك المهني تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة وتم تعميمه على كافة موظفي البنك ،باإلضافة إلى عقد دورات
تدريبية بهذه المفاهيم ،وتتولى دائرة االمتثال التحقق من مدى االلتزام بها.

المحور الرابع (العالقة مع المساهمين)
يضمن القانون لكل مساهم حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة وحق مناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال الهيئة العامة
العادية وغير العادية ،إضافة إلى ذلك فإنه يحق للمساهمين اقتراح أي بنود أخرى على جدول أعمال الهيئة العامة العادية شرط أن يقترن هذا
االقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما ال يقل عن  %10من األسهم المسجلة في االجتماع .وتعزيزاً لهذه العالقة ،يعمل مجلس
اإلدارة بكافة الوسائل المناسبة لتشجيع المساهمين وخاصة صغار المساهمين على حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة والتصويت إما
بشكل شخصي أو توكيل شخصي في حالة غيابهم ،كما يعمل المجلس على تزويد المساهمين بما يلي:
 نسخة من التقرير السنوي على عناوينهم البريدية. دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمالها. جميع المعلومات والمواد اإلعالمية الموجهة للمساهمين بشكل عام.ألحقية كل مساهم في االطالع على سجل المساهمين فيما يتعلق بمساهمته ،وكذلك يحرص المجلس على توزيع األرباح بعدالة
هذا باإلضافة
ّ
على المساهمين وبما يتناسب مع عدد األسهم التي يملكها كل منهم.

المحور الخامس (الشفافية واإلفصاح)
تنطوي الحاكمية المؤسسية لبنك األردن على أبعاد تتصل بالنزاهة والتعامل باستقامة وأمانة وموضوعية والمساءلة عن القرارات التي اتخذتها
معني باإلفصاح العام عن كافة المعلومات الموثوقة التي تقدم
الجهات ذات العالقة في البنك والشفافية واإلفصاح واالنفتاح على المجتمع ،والبنك
ّ
في أوقاتها المناسبة لمساعدة مستخدمي هذه المعلومات على إجراء تقييم دقيق للموقف المالي للبنك وإنجازاته وأنشطته ومخاطره وإدارة
هذه المخاطر ،خاصة وأن اإلفصاح وحده يعطي الشفافية المطلوبة التي تتوفر في المعلومات من الدقة واالكتمال من الناحية النوعية والكمية
التي يتم تقديمها في أوقاتها المناسبة.
وبناء عليه ،فقد تم خالل التقرير السنوي اإلفصاح عن كافة البيانات المطلوبة لمختلف الجهات الرقابية ،باإلضافة لنشر دليل الحاكمية المؤسسية
ً
للبنك ومدى االلتزام به.
استناداً لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية رقم( )2012/56تاريخ  ،2010/10/31تم تأسيس وحدة إلدارة ومعالجة شكاوى العمالء وتم
رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وتزويدها باألنظمة اآللية وتوفير كافة الوسائل المتاحة الستيعاب الشكاوى وتكون تبعيتها اإلدارية لدائرة االمتثال.

شاكر توفيق فاخوري
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ثالثاً  :المحور الثاني (اإلدارة التنفيذية العليا)

إن بنك األردن ،قد أخذ على نفسه التزاماً  ،أن يعمل بكل طاقاته ليكون الشريك األقوى واألقرب إلى كافة الجهات ذات العالقة بحيث يبقى على
الدوام البنك المفضل لهم يلبي حاجاتهم ويستجيب لتوقعاتهم من خالل عمله بشفافية وإفصاح لكافة قواعد مكونات عمله البنكي ومن
خالل مجموعة خدمات وحلول مالية ومصرفية متطورة ذات قيمة مضافة تسهم في تحقيق آمالهم وطموحاتهم بمستقبل أكثر نجاحاً .
لقد آلينا على أنفسنا وضمن قواعد الحاكمية المؤسسية أن نعمل ونتعامل بشفافية وعدالة وبروح الفريق المؤهل المحفز ،نعظم قيمة
العمل المؤسسي ،ونبنى عليه برؤية حضارية قادرة على استكشاف المستقبل واستخدام آليات العمل المؤسسي التي تعتمد استشعار الخطر
ودراسته ،واإلحساس بالخلل وتعديله ومراجعة األداء باستمرار لتحقيق اإلنجاز الذي نتطلع إلى بلوغه.
وإذا ما كان السقف الذي وضعناه لعملنا المصرفي مرتفعاً للغاية ،فإننا نعمل على بناء عالقات راسخة تقوم على االنفتاح والشفافية والمساءلة
والتواصل الدائم مع الجهات ذات العالقة مستفيدين من أفضل المعايير العالمية واألدبيات األكثر رقياً وموضوعية في العمل البنكي.
هذا وسيلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق المتطلبات التي تضمنها الدليل بما يتوافق مع القوانين واألطر التشريعية الناظمة ألعمال البنك ،وسيقوم
البنك بمراجعة هذا الدليل وتطويره وتعديله من وقت آلخر ،وكلما اقتضت الحاجة ،وذلك بهدف مواكبة التغيرات في احتياجاته وتوقعاته إضافة
إلى التغيرات في السوق المصرفي.

 .1التعريفـــــــــات:
الحاكمية المؤسسية

ويدار به البنك ،والذي يهدف إلى تحديد األهداف المؤسسية للبنك وتحقيقها وإدارة عمليات
النظام الذي َّ
يوجه ُ

البنك بشكل آمن ،وحماية مصالح المودعين ،وااللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح
اآلخرين ،والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية.

المالءمة

توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية العليا.

المجلس

مجلس إدارة البنك
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(تفوق) الذي يقود مسيرتنا ال يمكن
إن رؤيتنا االستراتيجية والتي تبناها بنك األردن ورسالتنا االستراتيجية التي تتوافق مع هذه الرؤية وشعارنا
َّ
لها أن تتحقق إال من خالل تبنى الحاكمية السليمة التي تتوافق مع التشريعات التي تحكم أعمال البنوك في األردن وتعليمات البنك المركزي
وأفضل الممارسات الدولية .وقد آلينا على أنفسنا في البنك أن نكون البنك الرائد في األردن وحيث نتواجد في العالم ،نتفوق في تلبية احتياجات
وتطلعات كافة الجهات ذات العالقة في تعاملها مع البنك ،من مساهمين ومودعين ومتعاملين وموظفي البنك ،وكافة السلطات الرقابية،
ونواصل التطور واالرتقاء بخدماتهم وبناء أفضل العالقات وأكثرها تميزاً معهم.

أصحاب المصالح

المساهم الرئيسي

عضو تنفيذي

أي ذي مصلحة في البنك مثل المودعين أو المساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو العمالء أو الجهات الرقابية
المعنية.

الشخص الذي يملك نسبة ( )%5أو أكثر من رأسمال البنك بشكل مباشر أو غير مباشر.

عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.
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تحد من قدرته على اتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك ،والذي تتوفر
عضو المجلس الذي ال يخضع ألي تأثيرات
ّ

فيه الشروط التالية:

تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 2ز ''التعريفــات'' مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة

 .3.1النزاهة
تنفيذ جميع التعامالت بشكل حيادي وموضوعي ضمن األطر القانونية لتحقيق أهداف البنك.

-أن ال يكون قد عمل موظفاً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.

 .3.2الشفافية
اإلفصاح الكامل في تبادل المعلومات والمعارف وتبسيط اإلجراءات بأعلى درجات المهنية.

عــن البنــك المركــزي األردنــي.

-أن ال يكون قد كان عضواً تنفيذياً في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.

تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 6د '' تشــكيلة المجلــس'' مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ 2016/9/1
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

-أن ال تربطه بأي من أعضاء المجلس اآلخرين أو بأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للبنك أو بأحد

 .3.3االبتكار
السعي الدائم إلى التعلم ودعم االبتكارات المفيدة ،واالستفادة من الخبرات العالمية في ابتكار الحلول المحلية الرائدة المبنية على خبرات
عالية المستوى والترحيب بالتغيير اإليجابي.

تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 6د ''تشــكيلة المجلــس /متطلبــات اســتقاللية العضــو'' مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية

 .3.4العمل الجماعي
العمل بروح الفريق وبشكل مؤسسي على كافة المستويات لتحقيق أهداف البنك بكفاءة وفاعلية.

المساهمين الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا فيالشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

عضو مستقل

رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

-أن ال يكون شريكاً أو موظفاً لدى المدقق الخارجي للبنك وأن ال يكون قد كان شريكاً أو موظفاً خالل السنوات

الثالث السابقة لتاريخ انتخابه عضواً في المجلس ،وأن ال تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة
من الدرجة األولى.

ممثال لمساهم رئيسي أو حليفاً لمساهم رئيسي في البنك أو ُتشكل
أن ال يكون مساهماً رئيسياً في البنك أوً

مساهمته مع مساهمة حليف مقدار مساهمة مساهم رئيسي ،أو مساهماً رئيسياً في إحدى الشركات التابعة

للبنك أو مساهماً رئيسياً في المجموعة المالكة للبنك.

أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر منثماني سنوات متصلة.

حاصال هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكاً لها أو مساهماً رئيسياً فيها على ائتمان
أن ال يكونً
من البنك تزيد نسبته على ( )%5من رأسمال البنك المكتتب به ،وأن ال يكون ضامناً الئتمان من البنك تزيد قيمته
عن ذات النسبة.

أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.تشمل مدير عام البنك أو المدير اإلقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير اإلقليمي ومساعد المدير العام أو
اإلدارة التنفيذية العليا

 .3قيمنا الجوهرية

مساعد المدير اإلقليمي والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير

الخزينة (االستثمار) ومدير االمتثال ،باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي

ً
مباشرة بالمدير العام.
وظيفيا
من المذكورين ويرتبط
ُ

المصلحة المؤثرة

السيطرة على ما ال يقل عن ( )%10من رأسمال شخص اعتباري.

السيطرة

فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير ّ

 .3.5االنتماء
االلتزام بأعلى درجات اإلخالص تجاه البنك والعاملين فيه والمتعاملين معه.
 .3.6الريادة
العمل على تنمية المواهب وخلق القدرات القيادية إليجاد حلول عمل فاعلة ،تهدف إلى تلبية احتياجات عمالئنا على أفضل وجه.
 .3.7خدمة المجتمع
تحقيق النجاح في أعمالنا والرفاهية لموظفينا وللمجتمعات التي نعمل بداخلها والسعي من خالل ثقافتنا وأفكارنا وعملنا الجماعي إلى
ترسيخ قيمنا المميزة في تعاملنا مع أفراد المجتمع من حولنا.

4.منهجيـة البنـك تجـاه الحاكميـة المؤسسيـة
ويقر بأهمية التحكم المؤسسي ,حيث يرسخ العالقة بين المساهمين ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والجهات ذات العالقة
إن البنك يعي
ّ
يم ّ
كن البنك من المساهمة في التنمية
بالبنك (المودعين والمتعاملين والسلطات الرقابية) ,عالوة على ذلك فإن التحكم المؤسسي الجيد َ
الناجحة للجهاز المصرفي األردني باإلضافة إلى تحديد اتجاه وأداء البنك ،وكذلك يضع اإلدارة التنفيذية تحت طائلة المساءلة من قبل مجلس
اإلدارة من جهة ,ومجلس اإلدارة من قبل المساهمين والجهات ذات العالقة من جهة أخرى.
4 .1.مفهوم الحاكمية
عرف الحاكمية على أنها النظام الذي يتم من خالله إدارة ورقابة المؤسسات وتتضمن العالقات فيما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها
تُ َّ
ومساهميها والجهات ذات العالقة بها ,كما أنها تتضمن اآللية التي توضح أهداف المؤسسة وكيفية مراقبة تحقيقها ,وبالتالي فإن الحاكمية
الجيدة تمثل وسيلة لتحسين وتطوير الفعالية التشغيلية وبناء السمعة األفضل ،وتظهر أيضاً نظاماً سليماً لإلدارة الداخلية وحكم القانون,
إضافة لذلك فإن الحاكمية أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
4 .2.المبادئ األساسية
ترتكز الحاكمية المؤسسية على المبادئ األساسية التالية:

 .2الرؤية والرسالة
 2.1الرؤية
أن نكون بنكاً رائداً يتفوق في تقديم المنتجات والخدمات ويوفر الحلول المالية الشاملة ،ويتبوأ مركزاً متقدماً في المنطقة العربية.
 2.2الرسالة
بناء عالقات حميمة مع عمالئنا ،وتعظيم العوائد للمساهمين ،والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تقديم حلول مالية شاملة من خالل
قنوات خدمة عالية الجودة والكفاءة ،وبيئة عمل حضارية تضم فريقاً متفوقاً من العاملين.

4.2.1.العدالة
العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة وعلى وجه الخصوص المساهمين ،المودعين ،المتعاملين وموظفي البنك باإلضافة إلى
السلطات الرقابية وفي النهاية المجتمع األردني بأسره.
4.2.2.الشفافية
ّ
يمكن الجهات ذات العالقة من تقييم وضعية البنك وأدائه المالي ،مع االلتزام بمتطلبات
اإلفصاح عن معلومات وافية عن أنشطة البنك بشكل َ
الشفافية واإلفصاح التي تستلزمها الجهات الرقابية وذلك من خالل اإلستخدام األمثل لوسائل اإلعالم المناسبة إلبراز هذه الجوانب دون تعريض
المصالح االستراتيجية للبنك للخطر.
4.2.3.المسؤولية
وصي على حماية وتعزيز القيمة بالنسبة للمساهمين
اإلدارة
مجلس
إن
إذ
المساهمين
تجاه
ائتمانية
مسؤولية
اإلدارة
مجلس
تقع على عاتق
ّ
من جهة ،وضمان تلبية البنك اللتزاماته ومسؤولياته تجاه كافة الجهات ذات العالقة من جهة أخرى.
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4.2.4.المساءلة
مسؤوال أمام المساهمين ،فيما اإلدارة التنفيذية للبنك ومن خالل
إن مجلس اإلدارة ومن خالل المسؤوليات والصالحيات المخولة له يعتبر
ً
المسؤوليات والصالحيات المفوضة لها بشكل واضح تعتبر مسؤولة أمام مجلس اإلدارة إذ إن وجود نظام المساءلة ثنائي االتجاه يؤدي إلى
زيادة الكفاءة في األداء.
4.2.5.الرقابة
فعال لتحقيق أهداف البنك ،من حيث اإلعداد الكافي للتقارير واالمتثال للقوانين وحماية
وذلك من خالل توفير نظام ضبط ورقابة داخلي ّ
موجودات البنك وموارده ,وإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.
4.2.6.المحيط األخالقي
بحيث يتحمل البنك مسؤوليته أمام المجتمع األردني والجهات األخرى ذات العالقة بخصوص المحافظة على المعايير األخالقية والسلوكية،
ويتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية تحديد هذه المعايير في المستويات اإلدارية المختلفة.

5.نطـاق الحاكميـة المؤسسيـة
الغرض من التحكم المؤسسي هو العمل على توفير أنظمة تحكم متطورة وممارسات نزيهة وشفافة تضمن مراقبة مستقلة المتثال البنك
للسياسات والحد من المخاطر بهدف حماية حقوق المساهمين والمودعين وبما ينسجم مع متطلبات الجهات الرقابية المختلفة.
وبنـاء عليـه فـإن نظـام التحكـم المؤسسـي يحكمه مـا يلـي:
ً
5 .1.التشريعات والتعليمات المعمول بها في األردن الناظمة ألعمال البنوك والتي تدرج على النحو التالـي:
أ .قانون الشركات واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب .قانـون البنوك واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج .قانون هيئة األوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د .قانون سوق عمان المالي واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
ھ .تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم ( )2016/63الصادرة عن البنك المركزي األردني متضمنة التعديالت الواردة بتعميم
رقم  12186/2/10تاريخ .2016/9/25
و .قانون التجارة األردني.
ز .مالحظات التدقيق الخارجي.
5 .2.المعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS
هذا وسيبقى البنك منفتحاً على أية مقترحات ومستجدات تطرأ في هذا المجال واالستفادة منها في كافة مناحي عمله.
وعليه فقد ارتأى البنك تناول موضوع الحاكمية المؤسسية بالدليل ضمن محاور وأجزاء عدة.
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المحـور األول (مجلـس اإلدارة ولجانه)
	- 1مبادئ وأحكام عامة:

	-يتولــى مجلــس اإلدارة مســؤولية حمايــة حقــوق المســاهمين وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ،ومــن أجــل القيــام بهــذا الــدور يتحمــل
مجلــس اإلدارة مســؤولية الحاكميــة المؤسســية كاملــة ،بمــا فــي ذلــك توجــه البنــك االســتراتيجي وتحديــد األهــداف العامــة لــإدارة
التنفيذيــة واإلشــراف علــى تحقيــق هــذه األهــداف.
	-يتحمــل مجلــس اإلدارة كافــة المســؤوليات المتعلقــة بعمليــات البنــك وســامته الماليــة ،والتأكــد مــن تلبيــة متطلبــات البنــك المركــزي
األردنــي ومصالــح المســاهمين والمودعيــن والدائنيــن والموظفيــن والجهــات األخــرى ذات العالقــة وكذلــك التأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم
بشــكل حصيــف ،وضمــن إطــار القوانيــن والتعليمــات النافــذة والسياســات الداخليــة للبنــك.
	-يقوم مجلس اإلدارة بترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تجاه مساهم معين.
	-يقــوم مجلــس اإلدارة برســم األهــداف االســتراتيجية للبنــك باإلضافــة إلــى الرقابــة علــى إدارتــه التنفيذيــة التــي تقــع عليهــا مســؤوليات
العمليــات اليوميــة ,كمــا يقــوم المجلــس بالمصادقــة علــى أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ،ويتأكــد مــن مــدى فاعليتهــا ومــدى
تقيــد البنــك بالخطــة االســتراتيجية ،والسياســات واإلجــراءات المعتمــدة أو المطلوبــة بموجــب القوانيــن والتعليمــات الصــادرة بمقتضاهــا
باإلضافــة إلــى التأكــد مــن أن جميــع مخاطــر البنــك قــد تمــت إدارتهــا بشــكل ســليم.
	-يمكــن ألعضــاء المجلــس ولجانــه االتصــال المباشــر مــع اإلدارة التنفيذيــة وأميــن ســر مجلــس اإلدارة لتســهيل القيــام بالمهــام الموكلــة
إليهــم بمــا فــي ذلــك االســتعانة عنــد اللــزوم وعلــى نفقــة البنــك بمصــادر خارجيــة وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس مجلــس اإلدارة.
ـا للحكومــة أو لمؤسســة رســمية عامــة أو لشــخصية اعتباريــة عامــة وتعــذر حضــور العضــو
	-فــي حــال كان أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ممثـ ً
ـا
ألســباب خارجــة عــن إرادتــه كأن يكــون مريضــاً أو لتواجــده خــارج المملكــة ،فإنــه يمكــن للجهــة التــي يمثلهــا العضــوان أن تنتــدب ممثـ ً
ـا لهــا ،شــريطة إعــام البنــك المركــزي بفتــرة كافيــة مــن خــال التنســيق مــع أمانــة ســر المجلــس حتــى يتســنى الحصــول علــى عــدم
بديـ ً
ممانعــة مســبقة مــن البنــك المركــزي األردنــي.
	-نؤكد على ضرورة عدم قيام أي من أعضاء المجلس بالتأثير على قرارات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه.
	 -للبنك المركزي الحق فيما يلــي:
•تعيين جهة خارجية لتقييم حاكمية البنك وعلى نفقة البنك.
•دعوة أعضاء لجنة التدقيق أو مدير دائرة التدقيق الداخلي للبنك أو مدير دائرة االمتثال لبحث أي أمور تتعلق بعملهم.
•اســتدعاء أي مرشــح لشــغل منصــب فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا إلجــراء مقابلــة شــخصية معــه قبــل التعييــن كمــا يحــق لــه اســتدعاء
أي عضــو فــي مجلــس اإلدارة إلجــراء مقابلــة معــه فــي الحــاالت التــي يراهــا ضروريــة.
تنفيذاً لحكم المادة رقم / 23ح ''أحكام عامة وانتقالية'' من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

•أن يحدد عدداً أعلى من األعضاء المستقلين في تشكيلة المجلس عندما يرى ذلك ضرورياً .
•اعتبار أي عضو غير مستقل وذلك وفق معطيات معينة على الرغم من انطباق كافة شروط العضوية الواردة بالدليل عليه.
•االعتراض على ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة البنك إذا وجد أنه ال يحقق ّأياً من شروط العضوية الواردة بالدليل عليه.

	- 2شروط العضوية (المالءمة) الواجب توفرها فيمن يشغل رئاسة وعضوية مجلس اإلدارة:

علــى الرغــم مــن أن مســؤولية إدارة األعمــال اليوميــة تنــاط بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا إال أن مجلــس اإلدارة كونــه تقــع علــى عاتقــة
مســؤولية رســم السياســات االســتراتيجية لتحقيــق األهــداف والغايــات التــي تحقــق مصلحــة البنــك والمســاهمين والمتعامليــن وبمــا
يتفــق مــع القوانيــن والتعليمــات ذات العالقــة فــإن البنــك قــد ارتــأى أن تتوفــر فــي كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهــات
والخبــرات التــي تتطلــب القوانيــن واألنظمــة توفرهــا و/أو أي تعديــات علــى تلــك القوانيــن تطلــب مثــل هــذه المؤهــات والخبــرات.
	-أن يكون حائزاً على ما ال يقل عن خمسة اآلف سهم من أسهم البنك طيلة مدة عضويته.
ّ
مخلــة بالشــرف كالرشــوة واالختــاس والســرقة والتزويــر وســوء
	-أن ال يكــون محكومــاً بعقوبــة جنائيــة أو بأيــة عقوبــة جنحيــة فــي جريمــة
ّ
مخلــة بــاألدب واألخــاق العامــة ،أو أن يكــون فاقــداً لألهليــة
اســتعمال األمانــة والشــهادة الكاذبــة وشــهادة الــزور ،أو بأيــة جريمــة أخــرى
المدنيــة ،أو باإلفــاس مــا لــم ُيـ َـر ّد لــه اعتبــاره.
	-أن ال يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
ـاً
ـاً
ـراً
ـاً
ـراً
	-أن ال يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــل المملكــة أو مديـ عامـ لــه أو مديـ إقليميـ أو موظفـ فيــه مــا لــم يكــن البنــك
اآلخــر تابعــاً لذلــك البنــك.
	-أن ال يكون محامياً أو مستشاراً قانونياً أو مدققاً لحسابات البنك.
ســواء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
حاصــا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى
	-أن يكــون
ً
ٌ
التخصصــات المشــابهة ،ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة تخصصــات أخــرى إن اقترنــت بخبــرة لهــا عالقــة بأعمــال البنــوك.
	-أن ال يكون موظفاً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثالً عنها.
	-أن ال يكــون عضــواً فــي مجالــس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل المملكــة ،بصفتــه الشــخصية فــي بعضهــا وبصفتــه
ـا لشــخص اعتبــاري فــي بعضهــا اآلخر.
ممثـ ً
	-ان يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
	-الحصــول علــى عــدم ممانعــة مســبقة مــن البنــك المركــزي علــى ترشــيح أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو تســمية ممثــل لعضــو اعتبــاري
فــي مجلــس اإلدارة.
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	- 3تشكيلــة مجلـس اإلدارة:

إن تشكيلة مجلس اإلدارة محكومة بالقواعد التالية:
	 -3.1انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الـ ( )11من قبل الهيئة العامة لبنك األردن وفقاً للتشريعات المعمول بها.
	 -3.2مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات.
	 -3.3يتم اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائبه من قبل مجلس اإلدارة في أول اجتماع له.
	 -3.4ال يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس عضواً تنفيذياً .
	 -3.5يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء.
هــذا ويمكــن للمجلــس طــرح موضــوع زيــادة أعضــاء المجلــس علــى الهيئــة العامــة للمســاهمين إذا كانــت هنالــك مبــررات وظــروف
تســتدعي ذلــك.

	- 4رئيـس مجلـس اإلدارة:

يراعى في منصب رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:
	 -4.1الفصل بين منصبي رئيس المجلس (الرئيس) والمدير العام.
	 -4.2أن ال يكون رئيس المجلس مرتبطاً مع المدير العام بصلة قرابة من الدرجة الرابعة.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم / 9هـــ ''حــدود للمســؤولية والمســاءلة'' مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردني.

	 -4.3أن تكــون المهــام والمســؤوليات المناطــة برئيــس مجلــس اإلدارة بموجــب تعليمــات كتابيــة ُم َّقــرة مــن مجلــس اإلدارة وأن ال تتعــارض
مــع القوانيــن والتعليمــات الناظمــة ألعمــال البنك.
	 -4.4مهام رئيس مجلس اإلدارة:
	-تلبيــة احتياجــات أعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بتطويــر خبراتهــم وتعلمهــم المســتمر ،وأن يتيــح للعضــو الجديــد حضــور برنامــج
توجيــه ( ،)Orientation Programبحيــث تراعــى الخلفيــة المصرفيــة للعضــو علــى أن يحتــوي هــذا البرنامــج وكحــد أدنــى المواضيــع
التاليــة:
•البنية التنظيمية للبنك ،والحاكمية المؤسسية ،وميثاق قواعد السلوك المهني.
•األهداف المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمدة.
•األوضاع المالية للبنك.
•هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
	-توجيــه دعــوة للبنــك المركــزي لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك قبــل فتــرة كافيــة (ال تقــل عــن  10أيــام) ليصــار إلــى تســمية
مــن يمثلــه.
	-تزويــد البنــك المركــزي بمحاضــر اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ مصادقــة مراقــب
عــام الشــركات أو مــن يمثلــه علــى محضــر اإلجتمــاع.
	-التأكد من إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على مالءمة أي من أعضاء المجلس.
	-أية مهام أخرى َّ
يكلف بها من مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.
	-إقامة عالقة ّ
بناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك .
	-خلــق ثقافــة -خــال اجتماعــات المجلــس -تشــجع علــى النقــد ّ
البنــاء حــول القضايــا التــي يوجــد حولهــا تبايــن فــي وجهــات النظــر
بيــن األعضــاء ،كمــا تشــجع علــى النقاشــات والتصويــت علــى تلــك القضايــا.
	-التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
	-التأكد من توفير معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.
	-التاكــد مــن اســتالم جميــع أعضــاء المجلــس لمحاضــر االجتماعــات الســابقة وتوقيعهــا واســتالمهم جــدول أعمــال أي اجتمــاع
قبــل انعقــاده بمــدة كافيــة علــى أن يتضمــن الجــدول معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن المواضيــع التــي ســتتم مناقشــتها فــي
االجتمــاع ويكــون التســليم بواســطة أميــن ســر المجلــس.
	-التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
	-مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
	-تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــه بنصــوص القوانيــن ذات العالقــة لعمــل البنــك وتعليمــات البنــك المركــزي
وبكتيــب يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته وواجباتــه ومهــام وواجبــات أميــن ســر
األردنــي ذات العالقــة بعمــل المجلــس
ّ
المجلــس.
كاف عن أعمال البنك عند التعيين عند الطلب.
	-تزويد كل عضو بملخص
ٍ
	-التــداول مــع أي عضــو جديــد بمســاعدة المستشــار القانونــي للبنــك حــول مهــام ومســؤوليات المجلــس وخاصــة مــا يتعلــق
بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة لتوضيــح المهــام والصالحيــات واألمــور األخــرى الخاصــة بالعضويــة ومنهــا فتــرة العضويــة،
ومواعيــد االجتماعــات ،ومهــام اللجــان ،وقيمــة المكافــآت وإمكانيــة الحصــول علــى المشــورة الفنيــة المتخصصــة المســتقلة
عنــد الضــرورة.
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	- 5مسؤوليات مجلس اإلدارة:

	-5.1اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومتابعــة أدائهــا ،والتأكــد مــن ســامة األوضــاع الماليــة للبنــك ومــن مالءتــه واعتمــاد
سياســات وإجــراءات مناســبة لإلشــراف والرقابــة علــى أداء البنــك .
	-5.2تحديــد األهــداف االســتراتيجية للبنــك ،وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة العليــا إلعــداد وتحقيــق هــذه األهــداف واعتمــاد خطــط عمــل
تتماشــى مــع هــذه االســتراتيجية.
	-5.3اعتمــاد سياســة مراقبــة ومراجعــة ألداء اإلدارة التنفيذيــة العليــا عــن طريــق وضــع مؤشــرات أداء رئيســية  KPIsلتحديــد وقيــاس
ورصــد األداء والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف المؤسســية.
	-5.4التأكــد مــن توفــر سياســات وخطــط وإجــراءات عمــل لــدى البنــك شــاملة لكافــة أنشــطته وتتماشــى مــع التشــريعات ذات العالقــة،
وأنــه قــد تــم تعميمهــا علــى كافــة المســتويات اإلداريــة وأنــه يتــم مراجعتهــا بانتظــام.
	-5.5تحديــد القيــم المؤسســية للبنــك ،ورســم خطــوط واضحــة للمســؤولية والمســاءلة لكافــة أنشــطة البنــك وترســيخ ثقافــة عاليــة
للمعاييــر األخالقيــة والنزاهــة والســلوك المهنــي إلداريــي البنــك.
	-5.6يتحمــل المجلــس مســؤولية ســامة كافــة عمليــات البنــك بمــا فيهــا أوضاعــه الماليــة ومســؤولية تنفيــذ متطلبــات البنــك المركــزي،
وكذلــك متطلبــات الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة األخــرى المتعلقــة بعملــه ومراعــاة أصحــاب المصالــح ،وأن البنــك يــدار ضمــن إطــار
التشــريعات والسياســات الداخليــة للبنــك ،وأن الرقابــة الفعالــة متوفــرة باســتمرار علــى أنشــطة البنــك بمــا فــي ذلــك أنشــطة البنــك
المســندة لجهــات خارجيــة.
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	-5.7تعييــن كل مــن المديــر العـ
ً
توصيــة اللجنــة المختصــة ،وللبنــك المركــزي الحــق باســتدعاء أي إداري فــي البنــك للتحقــق مــن أســباب االســتقالة أو إنهــاء الخدمات.
	-5.8اضطالع كل عضو من أعضاء المجلس بما يلي:
•اإللمــام بالتشــريعات والمبــادئ المتعلقــة بالعمــل المصرفــي والبيئــة التشــغيلية للبنــك ومواكبــة التطــورات التــي تحصل فيــه ،وكذلك
المســتجدات الخارجيــة التــي لهــا عالقــة بأعمالــه بمــا فــي ذلــك متطلبــات التعييــن فــي وظائــف اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنك.
•حضور اجتماعات المجلس واجتماعات لجانه حسب المقتضي واجتماعات الهيئة العامة.
•عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.
•تغليــب مصلحــة البنــك فــي كل المعامــات التــي تتــم مــع أي شــركة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا ،وعــدم أخــذ فــرص العمــل
التجــاري الخاصــة بالبنــك لمصلحتــه الخاصــة ،وأن يتجنــب تعــارض المصالــح ،وعليــه اإلفصــاح للمجلــس بشــكل تفصيلــي عــن أي
تعــارض فــي المصالــح فــي حالــة وجــوده مــع االلتــزام بعــدم الحضــور أو المشــاركة بالقــرار المتخــذ فــي االجتمــاع الــذي يتــم فيــه
تــداول مثــل هــذا الموضــوع ،وأن يــدون هــذا اإلفصــاح فــي محضــر اجتمــاع المجلــس.
•تخصيــص الوقــت الكافــي لالضطــاع بمهامــه كعضــو مجلــس إدارة .هــذا وعلــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت إيجــاد منهجيــة
واضحــة للتحقــق مــن ذلــك بمــا فيهــا (علــى ســبيل المثــال) مــدى تعــدد ارتبــاط العضــو بعضويــات مجالــس إدارة أخــرى /هيئــات/
منتديــات  ...الــخ.
ّ
يخــل بالــدور
	-5.9علــى المجلــس تحديــد العمليــات المصرفيــة التــي تتطلــب موافقتــه ،علــى أن يراعــي عــدم التوســع فــي ذلــك بمــا
الرقابــي للمجلــس وأن ال يمنــح صالحيــات تنفيذيــة بمــا فيهــا صالحيــات منــح ائتمــان لعضــو مــن أعضــاء المجلــس منفــرداً بمــا فــي
ذلــك رئيــس المجلــس.
تنفيذاً لحكم المادة رقم  / 8ف “مهام مجلس اإلدارة “من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

	-5.10اعتمــاد أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة للبنــك ومراجعتهــا ســنوياً والتأكــد مــن قيــام المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي بمراجعــة
هيــكل هــذه األنظمــة مــرة واحــدة علــى األقــل ســنوياً  ،وعلــى المجلــس تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك بمــا يؤكــد كفايــة هــذه
األنظمــة.
ً
-5.11ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بداية واستمراراً .
	-5.12اعتمــاد اســتراتيجية إلدارة المخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا ،بحيــث تتضمــن مســتوى المخاطــر المقبولــة وضمــان عــدم تعريــض البنــك
لمخاطــر مرتفعــة ،وأن يكــون المجلــس ملمــاً ببيئــة العمــل التشــغيلية للبنــك والمخاطــر المرتبطــة بهــا ،وأن يتأكــد مــن وجــود أدوات
وبنيــة تحتيــة إلدارة المخاطــر فــي البنــك قــادرة علــى تحديــد وقيــاس وضبــط ومراقبــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا
البنــك.
	-5.13ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك .
	-5.14التحقــق مــن أن السياســة االئتمانيــة للبنــك تتضمــن تقييــم نوعيــة الحاكميــة المؤسســية لعمالئــه مــن الشــركات وخاصــة الشــركات
المســاهمة العامــة ،بحيــث يتــم تقييــم المخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف والقــوة تبعــاً لممارســاتهم فــي مجــال الحاكميــة.
	-5.15التأكــد مــن أن البنــك يتبنــى مبــادارت اجتماعيــة مناســبة فــي مجــال حمايــة البيئــة والصحــة والتعليــم ومراعــاة تقديــم التمويــل
للشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بأســعار وآجــال مناســبة.
	-5.16اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح بين ســلطات المســاهمين الذيــن يمتلكون مصلحــة مؤثرة مــن جهــة واإلدارة التنفيذية
مــن جهــة أخــرى بهــدف تعزيــز الحاكميــة المؤسســية الســليمة ،وعليــه إيجــاد آليــات مناســبة للحــد مــن تأثيــرات المســاهمين الذيــن
يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة وذلــك مــن خــال اآلتــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا وعلى البنك .
•أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده ،والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
	-5.17اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري ،بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.
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	-5.18على مجلس إدارة البنك العامل ضمن مجموعة بنكية التقيد بما يلــي :
•اعتمــاد االســتراتيجيات والسياســات للمجموعــة والشــركات التابعــة لهــا ،واعتمــاد الهيــاكل اإلداريــة لهــذه الشــركات واعتمــاد
دليــل الحاكميــة المؤسســية علــى مســتوى المجموعــة بشــكل يتماشــى مــع هــذه التعليمــات لتطبيقــه علــى كامــل المجموعــة
وبحيــث يضمــن أن تكــون سياســات الشــركات التابعــة متماشــية مــع هــذه التعليمــات ،مــع مراعــاة التعليمــات الصــادرة بهــذا
الشــأن علــى البنــوك المركزيــة أو الجهــات الرقابيــة للــدول المتواجــدة فيهــا الشــركات التابعــة.
•اإلحاطــة بهيــكل المجموعــة وخاصــة ذات الهيــاكل المعقــدة وذلــك مــن خــال معرفــة الروابــط والعالقــات مــا بيــن الوحــدات
والشــركات األم ومــدى كفايــة الحاكميــة المؤسســية ضمــن المجموعــة مــع المواءمــة بيــن اســتراتيجيات وسياســات الحاكميــة
المؤسســية للشــركة األم وهــذه التعليمــات أو أي تعليمــات يصدرهــا البنــك المركــزي أو الجهــات الرقابيــة األخــرى ذات العالقــة
الحقــاً فــي هــذا المجــال ،وفــي حــال حصــول تعــارض يجــب أخــذ موافقــة البنــك المركــزي المســبقة لمعالجــة ذلــك.
	-5.19اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة وااللتزام واإللزام بها في جميع المستويات اإلدارية في البنك.
	- 5.20التأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة ،على أن يشمل على األقل المستويات الرقابية التالية:
•مجلس اإلدارة.
أعماال تنفيذية يومية.
•إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس
ً
•وحدات /موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و .)Middle Office
	- 5.21التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤولياتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك وأنهــا تســاهم فــي تطبيــق
فعالــة مــن شــأنها تعزيــز المســاءلة وأنهــا
الحاكميــة المؤسســية فيــه وأنهــا تفــوض الصالحيــات للموظفيــن وأنهــا تنشــىء بنيــة إداريــة ّ
تنفــذ المهــام فــي المجــاالت واألنشــطة المختلفــة لألعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات واإلجــراءات التــي اعتمدهــا المجلــس.
ّ
تمكن المجلس من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.
- 5.22اعتماد ضوابط رقابية مناسبة
سواء من أعضاء المجلس أو موظفي البنك.
المصالح
	- 5.23التأكد من عدم تضارب
ٌ
	- 5.24اعتماد ميثاق تدقيق داخلي ( )Internal Audit Charterيتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق وتعميمه داخل البنك.
تنفيذاً لحكم المادة رقم / 17ح "التدقيق الداخلي" من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

	- 5.25التحقــق مــن أن دائــرة التدقيــق الداخلــي خاضعــة لإلشــراف المباشــر مــن لجنــة التدقيــق وأنهــا ترفــع تقاريرهــا مباشــرة إلــى رئيــس
لجنــة التدقيــق.
	- 5.26ضمــان وتعزيــز اســتقاللية المدققيــن الداخلييــن وإعطائهــم مكانــة مناســبة فــي الســلم الوظيفــي للبنــك ،وضمــان أن يكونــوا مؤهليــن
للقيــام بواجباتهــم بمــا فــي ذلــك حــق وصولهــم إلــى جميــع الســجالت والمعلومــات واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك بحيــث يمكنهــم
مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــم وإعــداد تقاريــر دون أي تدخــل خارجــي.
	- 5.27ضمــان تدويــر منتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكاتــب التدقيــق وشــركاتها التابعــة أو الحليفــة أو المرتبطــة بهــا بــأي شــكل مــن األشــكال
كل ســبع ســنوات كحــد أعلــى.
	-5.28التاكــد مــن قيــام إدارة المخاطــر بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك علــى تحمــل الصدمــات ومواجهة
المخاطــر المرتفعــة واعتمــاد الفرضيــات والســيناريوهات المســتخدمة ومناقشــة نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا
ـاء علــى هــذه النتائــج.
بنـ ً
وفعالــة وقــادرة علــى تحديــد جميــع
	- 5.29اعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأســمال البنــك وبحيــث تكــون هــذه المنهجيــة شــاملة
ّ
المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك وتأخــذ باالعتبــار خطــة البنــك االســتراتيجية وخطــة رأس المــال ،ومراجعــة هــذه المنهجيــة
كاف لمقابلــة جميــع المخاطــر التــي قــد يواجههــا.
بصــورة ســنوية والتحقــق مــن تطبيقهــا والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال ٍ
	- 5.30األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر المترتبــة علــى البنــك وقــدرات ومؤهــات موظفــي دائــرة إدارة المخاطــر قبــل الموافقــة علــى أي توســع
فــي أنشــطة البنــك.
	- 5.31ضمــان اســتقاللية دائــرة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــال رفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر ومنــح الدائــرة الصالحيــات الالزمــة
لتمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى والتعــاون مــع اللجــان األخــرى للقيــام بمهامهــا.
	- 5.32اعتماد وثيقة المخاطر المقبولة للبنك.
- 5.33ضمان استقاللية إدارة االمتثال وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة واعتماد مهامها ومسؤولياتها.
	- 5.34اعتماد سياسة لضمان امتثال البنك لجميع التشريعات ذات العالقة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنوي والتحقق من تطبيقها.
	- 5.35اعتمــاد سياســة وإجــراءات لمعالجــة تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ عندمــا يكــون البنــك جــزءاً مــن مجموعــة بنكيــة واإلفصــاح عــن أي
تعــارض للمصالــح قــد ينشــأ عــن ارتبــاط البنــك بالشــركات داخــل المجموعــة وإجــراءات للتعامــات مــع ذوي العالقــة بحيــث يشــمل تعريــف
األطــراف آخــذاً بعيــن االعتبــار التشــريعات وشــروط التعامــات وإجــراءات الموافقــة وآليــة مراقبــة هــذه التعامــات بحيــث ال يســمح بتجــاوز
هــذه السياســات واإلجــراءات.
تنفيذاً لحكم المادة رقم / 16ب/ج "تعارض المصالح" من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

	- 5.36اعتمــاد سياســة مالءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ،علــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد األدنــى مــن المعاييــر
والمتطلبــات والشــروط الواجــب توافرهــا فــي العضــو المرشــح والمعيــن ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع
األعضــاء لمعاييــر المالءمــة واســتمرار تمتعهــم بهــا ،وعلــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بنســخة مــن هــذه السياســة معتمــدة مــن
مجلــس اإلدارة.

	-- 5.37اعتمــاد سياســة مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ،علــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد األدنــى
مــن المعاييــر والمتطلبــات والشــروط الواجــب توافرهــا فــي عضــو اإلدارة التنفيذيــة العليــا ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن
اســتيفاء جميــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا لمعاييــر المالءمــة واســتمرار تمتعهــم بهــا ،وعلــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بنســخة
مــن هــذه السياســة.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  “ 13مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا “ مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن
البنــك المركــزي األردنــي.

	- 5.38إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلباً على مالءمة أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
	- 5.39اعتماد خطة إحالل ( )Succession Planلإلدارة التنفيذية العليا في البنك ومراجعتها بشكل سنوي.
	- 5.40اعتماد نظام لقياس أداء إداريي البنك من غير أعضاء المجلس والمدير العام بحيث يشتمل النظام على ما يلي كحد أدنى:
•إعطاء وزن ترجيحي مناسب لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية.
•إجمالــي الدخــل أو الربــح ليســا العنصــر الوحيــد لقيــاس األداء ،ويؤخــذ بعيــن االعتبــار عناصــر أخــرى لقيــاس أداء اإلدارييــن مثــل
المخاطــر المرتبطــة بالعمليــات األساســية ورضــى العميــل وغيرهــا.
•عدم استغالل النفوذ وتعارض المصالح.
تنفيذاً لحكم المادة رقم /14د “تقييم أداء اإلداريين“ من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

أقره.
	- 5.41على المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه وذلك اعتماداً على نظام التقييم الذي ّ

تنفيذاً لحكم المادة رقم /15أ “المكافآت المالية لإلداريين “من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

	- 5.42على المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
•إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ ذلك في البنك.
•متابعة تصويب مالحظات التدقيق.
	-5.43علــى المجلــس اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة نقــاط الضعــف فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط أخــرى
أظهرهــا المدقــق الخارجــي.
- 5.44علــى المجلــس التحقــق مــن معالجــة التجــاوزات علــى مســتويات المخاطــر المقبولــة بمــا فــي ذلــك مســاءلة اإلدارة التنفيذيــة العليــا
المعنيــة بشــأن هــذه التجــاوزات.
	- 5.45علــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضويــة المجلــس توقيــع إقــرار وفــق نمــوذج رقــم  1مــن التعليمــات يحفــظ لــدى البنــك ونســخة منــه إلــى
البنــك المركــزي مرفقــاً بــه الســيرة الذاتيــة للعضــو.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم /12ب “مالءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة“ مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك
المركــزي األردنــي.

	- 6مجموعة بنك األردن

يتولــى مجلــس إدارة بنــك األردن مســؤولية اعتمــاد االســتراتيجيات والسياســات للمجموعــة والشــركات التابعــة لهــا واعتمــاد الهيــاكل اإلداريــة
لهــذه الشــركات والتحقــق مــن وجــود معاييــر حاكميــة كافيــة للمجموعــة ،وعليــه التأكــد مــن وجــود سياســات وآليــات حاكميــة مناســبة
لهيــكل ونشــاط ومخاطــر المجموعــة وكيانهــا وتقييــم هــذه السياســات بصفــة دوريــة (ســنوية) لتتــاءم مــع التوســع الجغرافــي والتأكــد
مــن امتثــال كل شــركة تابعــة فــي متطلبــات الحاكميــة المؤسســية للبنــك وتعديلهــا وفقــاً للقوانيــن الناظمــة ألعمــال الشــركة ،وفــي حــال
حصــول تعــارض مــا بيــن هــذه التعليمــات وتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي الــدول المتواجــدة فيهــا هــذه الشــركات يجــب إبــاغ مجلــس إدارة
بنــك األردن ألخــذ موافقــة البنــك المركــزي األردنــي لمعالجــة ذلــك.

	- 7لجان مجلس اإلدارة:

للمجلــس صالحيــة تفويــض بعــض مــن واجباتــه ومســؤولياته إلــى لجــان منبثقــة عنــه بهــدف زيــادة فعاليــة المجلــس مــن خــال اســتغالل
مهــارات معينــة لبعــض األعضــاء فــي اإلشــراف علــى قضايــا مهمــة مثــل التدقيــق ،المخاطــر .... ،الــخ بمــا ال يتعــارض مــع القوانيــن والتعليمات
الناظمــة ألعمــال البنــك علمــاً بــأن وجــود هــذه اللجــان وتفويــض الصالحيــات ال يعفــي المجلــس مــن تحمــل المســؤولية المباشــرة لجميــع
األمــور المتعلقــة بالبنــك.
وتعمــل هــذه اللجــان علــى االجتمــاع بشــكل منفصــل عــن المجلــس و رفــع تقاريــر دوريــة لــه .وتشــكل هــذه اللجــان بموجــب قــرار مــن قبــل
مجلــس اإلدارة علــى أن يتضمن القـــرار مـــا يلـــي:
•أهداف تشكيل اللجنة.
•صالحية اللجنة.
•أسماء أعضاء اللجنة.
•مهام اللجنة.
•دورية االجتماع /مدة اللجنة.
•التقارير الواجب رفعها.

تنفيذاً لحكم المادة رقم  “ 12مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة“ من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.
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التقرير السنوي

وفيمــا يلــي اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة والتــي تــم تشــكليها بموجــب تعليمــات الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي بهــذا الخصــوص ،ويمكــن للمجلــس تشــكيل لجــان أخــرى متخصصــة عنــد الحاجــة هدفهــا التعامــل مــع معطيــات محــددة علــى أن يتــم
مراعــاة اإلفصــاح عــن أســماء أعضــاء اللجــان وملخــص عــن مهــام اللجــان ومســؤولياتها ضمــن التقريــر الســنوي للبنــك.
	-7.1لجنـة التدقيـق:
7.1.1.تشكيل اللجنة:
مــع مراعــاة مــا ورد فــي قانــون البنــوك واســتناداً لتعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك تشــكل لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء مــن
المجلــس علــى أن يكــون غالبيــة أعضائهــا بمــن فيهــم الرئيــس مــن األعضــاء المســتقلين ،ويجــب أن يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة حاصليــن علــى
مؤهــات علميــة ويتمتعــون بخبــرة عمليــة مناســبة فــي مجــاالت المحاســبة أو الماليــة أو أي مــن التخصصــات أو المجــاالت المشــابهة ذات
العالقــة بأعمــال البنــك ،وأن ال يكــون رئيــس اللجنــة هــو رئيــس المجلــس أو رئيــس ألي لجنــة أخــرى منبثقــة عــن المجلــس.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  /10ب" 1 /اللجــان" المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة“مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك
المركــزي األردنــي.

ويقــر المجلــس منــح لجنــة التدقيــق صالحيــة الحصــول علــى أي معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة باإلضافــة إلــى حقهــا فــي اســتدعاء أي
ّ
موظــف تنفيــذي أو عضــو مجلــس إدارة لحضــور اجتماعاتهــا.
7.1.2.مهام اللجنة
تتضمـن مسؤوليـات اللجنة مـا يلـي:
	- 7.1.2.1مراجعة التعديالت في السياسات المحاسبية والعمل على تنفيذ االلتزام بمعايير المبادئ المحاسبية الدولية.
	- 7.1.2.2مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
	- 7.1.2.3مراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.
	- 7.1.2.4مراقبة نشاط التدقيق الداخلي للبنك.
	- 7.1.2.5مراقبة مدى شمولية وموضوعية المدقق الخارجي ألعمال البنك.
	- 7.1.2.6التحقــق مــن تدويــر موظفــي التدقيــق الداخلــي علــى تدقيــق أنشــطة البنــك كل ثــاث ســنوات كحــد أعلــى وعــدم تكليفهــم بــأي مهــام
تنفيذيــة.
	- 7.1.2.7التأكد من دقة اإلجراءات المحاسبية والرقابية وسالمتها ومدى التقيد بها.
	- 7.1.2.8مراجعة المالحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
	- 7.1.2.9مراجعــة التقاريــر والبيانــات الماليــة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وخصوصــاً المتعلقــة بتعليمــات البنــك المركــزي (كفايــة
المخصصــات المأخــوذة مقابــل الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ،إبــداء الــرأي فــي ديــون البنــك غيــر العاملــة ،أو المقتــرح اعتبارهــا
هالكــة).
تنفيذاً لحكم المادة رقم  32من قانون البنوك رقم ( 28لسنة )2000

	-7.1.2.10دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة المالحظات الواردة في تقارير التفتيش ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
-7.1.2.11دراســة واعتمــاد أي مســألة تعــرض عليهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك أو أي مســألة تــرى اللجنــة ضــرورة بحثهــا أو إبــداء الــرأي
بشــأنها.
	- 7.1.2.12االجتمــاع مــع المدقــق الخارجــي ومديــر التدقيــق الداخلــي ومديــر االمتثــال ودون حضــور اإلدارة التنفيذيــة مــرة واحــدة فــي الســنة
علــى األقــل.
	-7.1.2.13التأكد من وجود سياسات عامة تضمن االلتزام بالقوانين والتعليمات الرسمية.
	-7.1.2.14التأكد من وجود إطار عام من السلوك المهني في البنك.
أوال بأول وكلما دعت الحاجة لذلك.
تطويره
على
والعمل
	-7.1.2.15التأكد من وجود إطار عام متكامل للرقابة الداخلية
ً
	-7.1.2.16مراجعــة التقاريــر الخاصــة باالختراقــات (عــدم االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة ،إســاءة األمانــة) والعمــل علــى
وضــع اإلجــراءات الكفيلــة بتالفيهــا.
	-7.1.2.17التوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص تعييــن ،إنهــاء عمــل ،مكافــآت وتقييــم موضوعيــة المدقــق الخارجــي باإلضافــة إلى اســتقالليته،
آخــذاً باالعتبــار أي أعمــال أخــرى كلــف بهــا خــارج نطــاق التدقيــق.
	-7.1.2.18التأكــد مــن عــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح قــد ينجــم عــن قيــام البنــك بعقــد الصفقــات أو إبــرام العقــود أو الدخــول فــي
المشــروعات مــع األطــراف ذوي العالقــة.
	 -7.1.2.19مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامها.
	-7.1.2.20التحقق من توفر الموارد البشرية الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.
	-7.1.2.21التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك بما فيها المسندة لجهات خارجية (  )Outsourced Activitiesلعملية التدقيق .
-7.1.2.22التأكد من مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
	-7.1.2.23التأكــد مــن مراجعــة صحــة وشــمولية اختبــارات األوضــاع الضاغطــة ( )Stress Testingوبمــا يتفــق مــع المنهجيــة المعتمــدة مــن
المجلــس.
	-7.1.2.24التأكد من مراجعة دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP
	-7.1.2.25االطالع على تقارير ربع سنوية عن فعالية الرقابة الداخلية في كافة أنشطة البنك.
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	-7.1.2.26إقرار آلية تعديالت على ميثاق وإجراءات عمل التدقيق الداخلي.
	-7.1.2.27االطالع على تقييم أداء موظفي إدارة التدقيق الداخلي ومناقشة تنفيذ التوصيات التي من شأنها رفع مستوى األداء.
	-7.1.2.28إقرار الزيادات أو المكافآت المتعلقة بالمدققين الداخليين وأية تعديالت على هيكل الرواتب.
ّ
تمكــن الموظــف مــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن أي خطــأ فــي التقاريــر الماليــة أو أيــة أمــور أخــرى،
	 -7.1.2.29مراجعــة ومراقبــة اإلجــراءات التــي
ووجــود الترتيبــات الالزمــة للتحقيــق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج التحقيــق ومعالجتهــا بموضوعية.
	-7.1.2.30التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنوياً .
	-7.1.2.31مراجعه جميع تعامالت ذوي العالقة مع البنك ومراقبتها وإطالع المجلس على هذه التعامالت.
	-7.1.2.32أية مهام أخرى تناط باللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.
وبشــكل عــام فــإن مســؤولية لجنــة التدقيــق ال تغنــي عــن مســؤوليات المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة العليــا فيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى كفايــة
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة لديــه ،وال يجــوز دمــج أعمــال أي لجنــة أخــرى مــع أعمــال لجنــة التدقيــق.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  /10ب “ 8/اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة  /لجنــة التدقيــق “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ 2016/9/1
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

	-7.2لجنة الترشيحات والمكافآت:
7.2.1.تشكيل اللجنة:
تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بحيث يكون غالبية أعضائها بمن فيهم الرئيس من األعضاء المستقلين.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم /10ج“ 1/اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة  /لجنــة الترشــيح والمكافــآت “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ
 2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

7.2.2.مهام اللجنة:
يناط بهذه اللجنة المهام التالية وبما ال يخالف التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
	- 7.2.2.1التحقــق مــن مــدى مالءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــروط العضويــة التــي تضمنهــا بنــد ( )2مــن المحــور األول (مجلــس اإلدارة)
باإلضافــة لشــروط سياســة مالءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــكل دوري عنــد االنتخــاب /التعييــن /بشــكل ســنوي.
	- 7.2.2.2تحديــد المتطلبــات الالزمــة لضمــان اســتقاللية العضــو والتحقــق مــن ذلك بشــكل ســنوي وعنــد التعييــن أو عندمــا يطرأ أي مســتجدات
تســتوجب ذلــك ،بحيــث تشــمل الشــروط التالية كحــد أدنى:
•أن ال يكون قد شغل عضواً تنفيذياً في المجلس ،خالل السنوات الثالثة السابقة النتخابه.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  /6د “تشــكيلة المجلــس “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي.

•أن ال يكون قد عمل موظفاً في البنك أو أي من الشركات التابعة له ,خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  /6د “تشــكيلة المجلــس “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي.

•أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن أو بــأي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارات الشــركات التابعــة للبنــك أو بأحــد
المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
•أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك أو بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي الشــركات التابعــة
للبنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
•أن ال يكــون شــريكاً أو موظفــاً لــدى المدقــق الخارجــي للبنــك وأن ال يكــون قــد كان شــريكاً أو موظفــاً خــال الســنوات الثالث الســابقة
لتاريــخ انتخابــه عضــواً فــي المجلــس ،وأن ال تربطــه بالشــريك المســؤول عــن عمليــة التدقيــق صلــة قرابة مــن الدرجــة األولى.
ـا لمســاهم رئيســي أو حليفــاً لمســاهم رئيســي فــي البنــك ،أو تُ شــكل مســاهمته
•أن ال يكــون مســاهماً رئيســياً فــي البنــك أو ممثـ ً
مــع مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي ،أو مســاهماً رئيســياً فــي إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك ،أو مســاهماً
رئيســياً فــي المجموعــة المالكــة للبنــك.
•أن ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة البنــك أو إحــدى شــركاته التابعــة أو عضــو هيئــة مديريــن فيهــا ألكثــر مــن ثمانــي ســنوات
متصلــة.
ـا هــو أو أي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مالــكاً لهــا أو مســاهماً رئيســياً فيهــا علــى ائتمــان مــن
ـ
حاص
ـون
•أن ال يكـ
ً
البنــك تزيــد نســبته علــى ( )%5مــن رأســمال البنــك المكتتــب بــه ،وأن ال يكــون ضامنــاً الئتمــان مــن البنــك تزيــد قيمتــه عــن ذات
النســبة.
•أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  /6د “تشــكيلة المجلــس “والمــادة رقــم  /12ب “ مالءمــة أعضــاء المجلــس “ مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم 2016/63
تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

	- 7.2.2.3التحقــق مــن مــدى مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا لشــروط العضويــة التــي تضمنهــا بنــد ( )1شــروط مالءمــة العضويــة مــن
المحــور الثانــي (اإلدارة التنفيذيــة العليــا) باإلضافــة لشــروط سياســة مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا.
	- 7.2.2.4تقييم المرشحين لشغل عضوية اإلدارة التنفيذية العليا وترشيح المؤهلين لالنضمام لإلدارة التنفيذية العليا لمجلس اإلدارة.
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التقرير السنوي

	- 7.2.2.5وضع نظام لتقييم أعمال المجلس وأعمال أعضائه يتضمن ما يلي كحد أدنى:
وضع أهداف محددة.تحديد دور المجلس في تحقيق األهداف بشكل يمكن قياسه.تحديــد مؤشــرات أداء رئيســية (  )KPIsالتــي يمكــن اســتخالصها مــن الخطــط واألهــداف االســتراتيجية واســتخدامها لقيــاس أداءالمجلــس.
التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة.مقارنة أداء العضو بأداء األعضاء اآلخرين.الحصول على التغذية الراجعة من العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.كال مــن األداء المالــي واإلداري
ـن
ـ
تتضم
أن
ـى
	- 7.2.2.6وضــع نظــام لتقييــم أداء المديــر العــام بمــا فــي ذلــك وضــع مؤشــرات األداء الرئيســة علـ
ً
للبنــك ومــدى إنجــازه لخطــط واســتراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة األجــل.
	- 7.2.2.7تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي األردني بنتيجة تقييم المدير العام.
	- 7.2.2.8التوصية بالمكافآت (الراتب الشهري والمنافع األخرى) للمدير العام في البنك.
	- 7.2.2.9التأكــد مــن اإلفصــاح عــن ملخــص سياســة المكافــآت لــدى البنــك فــي التقريــر الســنوي للبنــك وتحديــداً مكافــآت أعضــاء المجلــس كل
علــى حــده وأعلــى رواتــب تــم دفعهــا خــال الســنة لــإدارة التنفيذيــة العليــا مــن غيــر أعضــاء المجلــس.
	- 7.2.2.10تقييــم وتحديــد األشــخاص المؤهليــن لالنضمــام إلــى عضويــة المجلــس مــع األخــذ باالعتبــار قــدرات ومؤهالت األشــخاص المرشــحين،
كمــا يؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي حالــة إعــادة ترشــيح العضــو عــدد مــرات حضــوره وفاعليــة مشــاركته فــي اجتماعــات المجلــس.
- 7.2.2.11التأكد من تلبية احتياجات البنك من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا.
	- 7.2.2.12اعتماد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك والتأكد من تطبيقها.
	- 7.2.2.13التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إلداريــي البنــك تتصــف بالموضوعيــة والشــفافية ومراجعتهــا بصــورة دوريــة وتطبيقهــا،
واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة وتزويــد البنــك المركــزي بنســخة عنهــا خــال فتــرة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ اعتمادهــا
مــن المجلس.
	- 7.2.2.14التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.
	- 7.2.2.15توفيــر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك ألعضــاء المجلــس عنــد الطلــب والتأكــد مــن
اطالعهــم المســتمر علــى أحــدث المواضيــع ذات العالقــة بالعمــل المصرفــي.
	- 7.2.2.16التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات فــي المواضيــع المصرفيــة وباألخــص إدارة المخاطــر والحاكميــة
المؤسســية وآخــر التطــورات بالعمــل المصرفــي.
	- 7.2.2.17إقرار الزيادات والمكافآت السنوية إلداريي البنك.
	- 7.2.2.18إقرار أسس ومعطيات تقييم األداء ونتائجه ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
	- 7.2.2.19إقرار عمليات تقييم الوظائف التي تتجاوز صالحية لجنة الموارد البشرية.
	- 7.2.2.20وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة اعتماداً على نظام التقييم الذي تم إقراره.
	- 7.2.2.21إيجاد منهجية واضحة للتحقق من مدى تعدد ارتباط العضو بعضويات مجالس إدارة أخرى/هيئات منتديات  ....الخ.
- 7.2.2.22تقــوم لجنــة الترشــيح والمكافــآت ســنوياً بتقييــم لعمــل المجلــس ككل ولجانــه وألعضائــه وعلــى أن تقــوم اللجنــة بإعــام البنــك
المركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم /14ب “تقييــم أداء اإلدارييــن “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردني.

	- 7.2.2.23الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول استقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم /13ج “مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة
عــن البنــك المركــزي األردنــي.

	- 7.2.2.24أية مهام أخرى تناط باللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.
	-7.3لجنة إدارة المخاطر
7.3.1.تشكيل اللجنة :
تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل  ،ويجــوز أن يشــارك فــي عضويتهــا
أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة التنفيذيــة العليــا وذلــك بهــدف اإلدارة والتعامــل مــع كافــة فئــات المخاطــر التــي تواجــه عمــل البنــك.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم /10د “اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك
المركــزي األردنــي.

هذا ويمكن للجنة تشكيل لجان مصغره باالشتراك مع أعضاء اإلدارة التنفيذية وترفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر.
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7.3.2.مهام اللجنة:
تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلـي:
	- 7.3.2.1مراجعــة سياســات واســتراتيجيات إدارة المخاطــر التــي تواجــه عمــل البنــك بكافــة فئاتهــا ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
(مخاطــر االئتمــان ،مخاطــر الســوق ،مخاطــر التشــغيل ،مخاطــر الســيولة ،مخاطــر التركــزات االئتمانيــة ،مخاطــر أســعار الفائــدة....
الــخ) وكذلــك سياســة االمتثــال وذلــك قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا.
	- 7.3.2.2تحديــد أســاليب وآليــات تخفيــف المخاطــر بشــكل ينســجم مــع المتطلبــات الرقابيــة المرعيــة فــي هــذا الشــأن وذلــك بهــدف
الحــد مــن أثــر تلــك المخاطــر علــى ســامة ومتانــة الوضــع المالــي للبنــك.
	- 7.3.2.3مراجعــة منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ( )ICAAPمــن حيــث شــمولها وفعاليتهــا وقدرتهــا علــى تحديــد جميــع
المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك مــع األخــذ بعيــن االعتبــار األهــداف االســتراتيجية للبنــك وخطــة رأس المــال
بصــورة دوريــة (بشــكل ســنوي) والتحقــق مــن تطبيقهــا والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال كافٍ لمقابلــة جميــع المخاطــر
التــي يواجههــا قبــل اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.
	- 7.3.2.4مناقشــة وإقــرار نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل نصــف ســنوي كحــد أدنــى لقيــاس قــدرة البنــك علــى تحمــل
الصدمــات ومواجهــة المخاطــر المرتفعــة وفقــاً للفرضيــات والســيناريوهات المعتمــدة والتنســيب لمجلــس اإلدارة إلقرارهــا.
	- 7.3.2.5مناقشة وإقرار الفرضيات والسيناريوهات الختبارات األوضاع الضاغظة بشكل سنوي.
	 - 7.3.2.6إقرار وثيقة المخاطر المقبولة للبنك والتنسيب لمجلس اإلدارة العتمادها.
	- 7.3.2.7تقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك مســؤولية تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات واألســاليب المشــار إليهــا أعــاه
وذلــك تحــت إشــراف لجنــة إدارة المخاطــر.
	- 7.3.2.8الحصــول علــى مقترحــات مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك حــول هيــكل دائــرة المخاطــر وعمليــة تطويرهــا وبحيــث تقــوم
اللجنــة بمراجعــة المقترحــات وإدخــال أي تعديــات عليهــا ليصــار إلــى رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا.
	- 7.3.2.9تتولــى لجنــة إدارة المخاطــر مســؤولية مواكبــة التطــورات الســريعة والتعقيــدات المتزايــدة التــي تطــرأ علــى إدارة المخاطــر
داخــل البنــك وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريــر دوريــة حولهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
	- 7.3.2.10التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.
- 7.3.2.11مناقشة وإقرار تقارير إدارة المخاطر التي ترفع إليها بشكل دوري (ربع سنوي).
	- 7.3.2.12مناقشة وإقرار تقارير إدارة االمتثال التي ترفع إليها بشكل دوري (ربع سنوي).
	- 7.3.2.13الحصول على كافة المعلومات عن أي مسأله تدخل ضمن مهامها.
	- 7.3.2.14التحقق من تلبية متطلبات الـ .FATCA
	- 7.3.2.15إقرار نتائج عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  ICAAPوالتنسيب لمجلس اإلدارة باعتمادها.
	- 7.3.2.16إعداد تقييم سنوي لمدراء المخاطر واالمتثال.
	- 7.3.2.17إقرار الزيادات أو المكافآت المتعلقة بإداريي وموظفي دوائر المخاطر واالمتثال وأية تعديالت على هيكل الرواتب.
	- 7.3.2.18االطــاع علــى تقييــم أداء موظفــي دوائــر المخاطــر واالمتثــال ومتابعــه تنفيــذ التوصيــات التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى
األداء.
	- 7.3.2.19تهيئــة الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى المخاطــر ذات األثــر الجوهــري وأي أنشــطة يقــوم بهــا البنــك يمكــن أن
تعرضــه لمخاطــر أكبــر مــن مســتوى المخاطــر المقبولــة ،ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى المجلــس ومتابعــة معالجتهــا.
	- 7.3.2.20أية مهام أخرى تناط باللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.
	-7.4لجنـة الحاكميـة واالستراتيجيات المؤسسيـة:
7.4.1.تشكيل اللجنة:
تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بحيث يكون غالبية أعضائها من األعضاء المستقلين وعلى أن تضم رئيس المجلس.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  /10أ “اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس /لجنــة الحاكميــة المؤسســية “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ
 2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

7.4.2.مهام اللجنة :
تتولى اللجنة القيام بالمهام التاليــــة:
•إعداد ومراجعة دليل الحاكمية المؤسسية للبنك حسب القوانين والتشريعات الناظمة ألعمال البنك.
•وضع اإلجراءات الكفيلة للتحقق من البنود الواردة في الدليل والتقيد بها.
•متابعة التطورات والمستجدات التي تطرأ بهذا الخصوص.
•مراجعة سنوية للدليل والتأكد من نشره على أوسع نطاق.
•إعداد تقييم سنوي لمدى تطبيق الحاكمية المؤسسية وتقديمه إلى مجلس اإلدارة والجهات المعنية ومراقبة تطبيقه.
•المراجعة واإلشراف على جميع العناصر ذات العالقة باستراتيجية البنك والتوصية بإقرارها.
•التأكد من وجود سياسات عامة لتنفيذ وتطبيق االستراتيجيات بفعالية.
•إقرار االستراتيجيات وخطط العمل واألداء لجميع القطاعات والدوائر والتعديالت التي قد تطرأ عليها.
•إقرار دراسة جدوى عملية التفرع الداخلية والخارجية والتنسيب لمجلس اإلدارة.
•أية مهام أخرى تناط باللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.
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•يحظــر علــى أي عضــو فــي المجلــس أن يكــون رئيســاً ألكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان (التدقيــق /الحاكميــة واالســتراتيجيات المؤسســية /
المخاطــر  /الترشــيحات والمكافــآت) كمــا يحظــر عليــه أن يكــون رئيســاً ألكثــر مــن لجنتيــن مــن كافــة اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.
تنفيذاً لحكم المادة رقم “ 10اللجان المنبثقة عن المجلس“ من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

	-7.5اللجنة التنفيذية
7.5.1.تشكيل اللجنة
•أن ال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن خمســة أعضــاء للنظــر فــي الصالحيــات التــي تتجــاوز صالحيــات اإلدارة التنفيذيــة العليــا ،ويجــوز أن
ـتقال علــى أن ال يكــون عضــواً فــي لجنــة التدقيــق كمــا يمكــن أن يشــارك أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا
يكــون أحــد أعضائهــا مسـ ً
فــي اجتماعاتهــا لعــرض توصياتهــم.
•أن يكــون النصــاب القانونــي الجتماعــات اللجنــة بحضــور أربعــة أعضــاء علــى األقــل وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة عــدد أعضائهــا بغــض النظــر
عــن عــدد الحاضريــن.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 8ف “مهــام مجلــس اإلدارة “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي.

•أن يحضــر أعضــاء اللجنــة اجتماعاتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا شــخصياً  ،وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن للعضــو إبــداء
وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ،ولــه الحــق فــي التصويــت والتوقيــع علــى محضــر االجتمــاع علــى أن يتــم توثيــق ذلــك
حســب األصــول.
تنفيذاً لحكم المادة رقم  / 8ف “مهام مجلس اإلدارة “من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

7.5.2.مهام اللجنة
•إجازة معامالت االئتمان التي تتجاوز صالحيات لجان اإلدارة التنفيذية.
•إجازة قرارات جدولة المستحقات والتسويات وإعادة الجدولة واإلعفاءات.
•إجازة قرارات بيع العقارات المملوكة للبنك.
•إجازة معامالت االستثمار التي تتجاوز صالحيات اإلدارة التنفيذية.
•إجازة العطاءات والمشتريات التي تتجاوز صالحيات لجان اإلدارة التنفيذية.
•اتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية.
• تحديــد حــدود عليــا للصالحيــات المناطــة بهــذه اللجنــة والمتعلقــة بمنــح أو تعديــل أو تجديــد أو هيكلــة التســهيالت االئتمانيــة وبحيــث
يكــون هنــاك صالحيــات واضحــة للمجلــس بالخصــوص.
•أن ترفع إلى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تم الموافقة عليها من قبلها.
•أية مهام أخرى تناط باللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.
	 -7.6لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
7.6.1.تشكيل اللجنة:
تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ويفضــل أن تضــم فــي عضويتهــا أشــخاصاً مــن ذوي الخبــرة أو المعرفــة فــي االســتراتيجية
فــي تكنولوجيــا المعلومــات ،وللجنــة االســتعانة عنــد اللــزوم وعلــى نفقــة البنــك بخبــراء خارجييــن وذلــك بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة بغــرض
تعويــض النقــص فــي هــذا المجــال مــن جهــة وتعزيــز الــرأي الموضوعــي مــن جهــة أخــرى ،وللجنــة دعــوة أي مــن إداريــي البنــك لحضــور
اجتماعاتهــا لالســتعانة برأيهــم بمــن فيهــم المعنيــون بالتدقيــق الخارجــي.
7.6.2.مهام اللجنة:
	- 7.6.2.1اعتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والهياكل التنظيمية المناسبة.
	- 7.6.2.2اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.
	- 7.6.2.3اعتماد مصفوفة األهداف الرئيسية وأهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.
	- 7.6.2.4اعتماد مصفوفة للمسؤوليات.
	- 7.6.2.5التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة لمخاطر.
	- 7.6.2.6اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.
	- 7.6.2.7اإلشراف العام واالطالع على سير عمليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.
	- 7.6.2.8االطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات.
	- 7.6.2.9التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية انحرافات.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 7أ “لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات “تعليمــات الحاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا رقــم 2016/65
تاريــخ  2016/10/25الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

هــذا ويلتــزم البنــك بدليــل حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا ،ويقــوم بنشــره علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك
علــى الرابــط التالــيwww.bankofjordan/governance-manual-pdf :
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	 -7.7لجنة االمتثال
7.7.1.تشكيل اللجنة:
تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن مجلــس اإلدارة تكــون أغلبيــة أعضائهــا مســتقلين ،وتجتمــع اللجنــة بشــكل دوري وعلــى
النحــو الــذي تــراه مناســباً .
تنفيذاً لحكم المادة رقم  / 4ب “من تعليمات التعامل مع البنوك ذات أهمية نظامية رقم  “ 2017/2الصادرة عن البنك المركزي األردني تاريخ .2017/6/12

7.7.2.مهام اللجنة
	- 7.7.2.1مراجعــة سياســات االمتثــال قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا (سياســة مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب /سياســة التعامــل مــع متطلبــات الـــ  /FATCAسياســة مكافحــة االحتيــال والتزويــر /سياســة التعامــل مــع العمــاء
بعدالــة وشــفافية /ميثــاق الســلوك المهنــي /سياســة تعــارض المصالــح).
	- 7.7.2.2تحديــد أســاليب وآليــات تخفيــف مخاطــر االمتثــال بشــكل ينســجم مــع المتطلبــات الرقابيــة المرعيــة فــي هــذا الشــأن وذلــك
بهــدف الحــد مــن أثــر تلــك المخاطــر علــى ســامة ومتانــة الوضــع المالــي للبنــك.
	- 7.7.2.3مراجعه اإلجراءات الوقائية التي تم اتخاذها في التعامل مع األنشطة المشبوهة أو االحتيالية.
	- 7.7.2.4مناقشة وإقرار تقارير إدارة االمتثال التي ترفع إليها بشكل دوري مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.
	- 7.7.2.5مراقبة وتقييم درجة الكفاءة والفعالية التي يدير البنك مخاطر االمتثال من خاللها.
	- 7.7.2.6الحصــول علــى مقترحــات مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا مــن البنــك حــول هيــكل دائــرة االمتثــال وعمليــة تطويرهــا وبحيــث تقــوم
اللجنــة بمراجعــة المقترحــات وإدخــال أيــة تعديــات عليهــا ليصــار إلــى رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا.
	- 7.7.2.7الحصول على كافة المعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها.
	- 7.7.2.8االطالع على تقييم أداء موظفي دائرة االمتثال ومتابعة تنفيذ التوصيات التي من شأنها رفع مستوى األداء.
	- 7.7.2.9إعداد تقييم سنوي لمدير دائرة االمتثال.
	- 7.7.2.10إقرار الزيادات أو المكافآت المتعلقة بإداريي وموظفي دائرة االمتثال وأية تعديالت على هيكل الرواتب.
- 7.7.2.11الدعم المعنوي لدائرة االمتثال ،وذلك بتعزيز االتجاه والموقف اإليجابي لمبادئ االمتثال لدى البنك.
	- 7.7.2.12أية مهام أخرى تناط باللجنة من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.

	- 8اجتماعـات مجلس اإلدارة:
بنــاء علــى طلــب خطــي يقدمــه إلــى رئيــس المجلــس
يجتمــع مجلــس اإلدارة بدعــوة خطيــة مــن رئيســه أو نائبــه فــي حالــة غيابــه أو
ً
ربــع أعضائــه علــى األقــل يبينــون فيــه األســباب الداعيــة لعقــد االجتمــاع ،فــإذا لــم يوجــه رئيــس المجلــس أو نائبــه الدعــوة للمجلــس إلــى
االجتمــاع خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تسـ ّـلمه الطلــب فلألعضــاء الذيــن قدمــوا الطلــب دعوتــه لالنعقــاد ،وفقــاً للمعطيــات التاليــة:
•علــى األعضــاء حضــور اجتماعــات المجلــس حضــوراً شــخصياً وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي يمكــن لعضــو المجلــس إبــداء وجهــة
نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس المجلــس دون أن يكــون لــه الحــق فــي التصويــت أو التوقيــع علــى محضــر
االجتمــاع.
•يجب حضور ما يزيد على نصف أعضاء المجلس لتكون اجتماعاته قانونية.
•يعقــد المجلــس اجتماعاتــه فــي مبنــى اإلدارة العامــة للبنــك أو فــي المــكان الــذي يعينــه الرئيــس إذا تعــذر االجتمــاع فــي مبنــى اإلدارة
العامــة للبنــك.
•يجب أن ال تقل اجتماعات المجلس عن ست مرات في السنة وأن ال ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس.
•يــرأس رئيــس مجلــس اإلدارة جميــع اجتماعــات المجلــس وينــوب عنــه عنــد غيابــه نائــب الرئيــس ،وفــي حالــة غيابهمــا يختــار الحاضــرون
مــن بينهــم رئيســاً لتلــك الجلســة.
•تصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة باألكثريــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن وفــي حالــة تســاوي األصــوات يكــون صــوت الرئيــس أو مــن يقــوم
مقامــه مرجحــاً .
•يمنع التصويت بالوكالة أو بالمراسلة في اجتماعات مجلس اإلدارة.
ـدون فيهــا أســماء األعضــاء الحاضريــن وأســماء
•تثبــت مــداوالت وقــرارات مجلــس اإلدارة فــي محاضــر جلســات ّ
تقيــد فــي ســجل البنــك ويـ ّ
أعضــاء اللجــان فــي كل جلســة وجميــع التعليمــات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة ولجانــه وعلــى العضــو أن يســجل مخالفتــه فــوق توقيعــه.
•جميع محاضر الجلسات يوقع عليها الرئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا تلك الجلسات.
•علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل اجتمــاع المجلــس بوقــت كاف تقديــم معلومــات وافيــة ودقيقــة ألعضــاء المجلــس عــن بنــود جدول
أعمــال المجلــس وعلــى رئيــس المجلــس التحقــق مــن ذلــك.

	- 9أمانة سر مجلس اإلدارة:
تنبــع أهميــة محاضــر االجتماعــات للبنــك ،وللمســاهمين ،وللســلطات الرقابيــة مــن كونهــا الســجل الدائــم لألعمــال التــي قــام بهــا المجلس
وللقــرارات المتخــذة مــن ِقبلــه ومــن ِقبــل اللجــان المنبثقــة عنــه عبــر تاريــخ عمــل البنــك .كمــا إنهــا تعتبــر اإلثبــات القانونــي لإلجــراءات
التــي قــام بهــا المجلــس أو لجانــه ولألحــداث التــي جــرت خــال االجتماعــات منعــاً لحــدوث أي التبــاس.
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ـاء عليــه وألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه أميــن ســر المجلــس ،يتولــى المجلــس تحديــد وظيفــة ومهــام أميــن ســر المجلــس بشــكل رســمي
وبنـ ً
وكتابــي ويتــم تعيينــه أو تنحيتــه بموجــب قــرار مــن المجلــس علــى أن يتــم مراعــاة توفــر الخبــرة والمعرفــة الالزمــة للقيــام بالمهــام الموكلــة إليــه.
وتتضمـن مسؤوليـات أمانة سر المجلس مـا يلـي:
•ترتيب وإعداد وتحديد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
•حضــور جميــع اجتماعــات المجلــس وتدويــن كافــة المــداوالت علــى أن يتــم مراعــاة الدقــة عنــد كتابــة المحاضــر والحــرص الدائم علــى أن تعكس
بوضــوح كافــة البنــود التــي تــم طرحهــا خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة والقــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي حينــه وأيــة أمــور أخــرى تمــت
ـجيال دقيقــاً ألي عمليــة تصويــت تمــت خــال هــذه االجتماعــات بمــا فيهــا المعارضــة أو االمتنــاع عــن التصويــت.
مناقشــتها وأن تتضمــن تسـ ً
•إرفاق أو اإلشارة إلى أي وثائق تم الرجوع إليها خالل االجتماعات.
•توفير المعلومات وانسيابها بين أعضاء المجلس وأعضاء اللجان في المجلس واإلدارة التنفيذية.
•االحتفاظ بسجالت خطية أو إلكترونية موثقة ودائمة لمداوالت المجلس.
المقرة من المجلس.
•التأكد من اتباع أعضاء المجلس لإلجراءات
ّ
•استالم شكاوى واقتراحات المساهمين وتحليلها والتحري عن مدى صحتها وعرضها على مجلس اإلدارة في أول اجتماع لها للبت فيها.
•تبليغ ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.
•التحضير الجتماع الهيئة العامة بالتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.
•تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة والتي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
•التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.
•تزويــد البنــك المركــزي األردنــي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارات داخــل المملكــة وخارجهــا بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد
حــدوث أي تعديــل.
•تزويــد البنــك المركــزي األردنــي بأســباب اســتقالة أو إنهــاء خدمــات كل مــن مســؤولي التدقيــق واالمتثــال وإدارة المخاطــر وذلــك قبــل اتخــاذ
قــرار قبــول االســتقالة أو إنهــاء الخدمــات ألي منهــم.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 23و “احــكام عامــة وانتقاليــة “والمــادة  / 8ز “ مهــام مجلــس اإلدارة “ مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ 2016/9/1
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

•اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.

	- 10تعـارض المصالــح والتعامالت مع ذوي العالقة:
علــى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس أن يحــدد ارتباطــه مــع البنــك وطبيعــة عالقتــه وتجنــب تعــارض المصالــح وااللتــزام بمضمــون دليــل ميثــاق
الســلوك المهنــي وآليــة تعــارض المصالــح والتعامــات مــع ذوي العالقــة بهــذا الخصــوص واإلفصــاح خطيــاً وبشــكل ســنوي أو فــي حــال وجــود
مســتجدات تتطلــب ذلــك فيمــا إذا كان لــه أو لزوجتــه أو لقريــب لــه حتــى الدرجــة الثالثــة مصلحــة شــخصية فــي أي تعامــل أو تعاقــد يكــون البنــك
طرفــاً فيــه أو إذا كان ألي منهــم مصلحــة مؤثــرة فــي شــركة يتعلــق بهــا ذلــك التعامــل أو التعاقــد .وأن ال يشــارك فــي أي اجتمــاع يتــم فيــه بحــث
ذلــك التعامــل أو التعاقــد وضــرورة مراعــاة سياســة تعــارض المصالــح والتعامــات مــع ذوي العالقــة.
•على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات ،تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية.
•على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.
•علــى الدوائــر الرقابيــة فــي البنــك التأكــد مــن أن التعامــات مــع ذوي العالقــة قــد تمــت وفــق السياســة واإلجــراءات المعتمــدة وعلــى لجنــة
التدقيــق القيــام بمراجعــة جميــع تعامــات ذوي العالقــة ومراقبتهــا وإطــاع المجلــس علــى هــذه التعامــات.

المحور الثاني (اإلدارة التنفيذية العليا)
تتحــدد مســؤولية مجلــس اإلدارة فــي الرقابــة علــى إدارة البنــك ،فــي حيــن تكــون مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي إدارة األعمــال
اليوميــة للبنــك .وبالتالــي يتولــى مجلــس اإلدارة مــا يلــــي:
  1الموافقة على تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا استناداً إلى ترشيح لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لما يلــي:	- 1.1شروط مالءمة العضوية:
•أن ال يكون عضواً في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك اآلخر تابعاً لذلك البنك.
•أن يكون متفرغاً إلدارة أعمال البنك.
ـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
•أن يكــون حاصـ ً
التخصصــات المشــابهة التــي لهــا عالقــة بعمــل البنــك.
•أن يكــون لديــه خبــرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذات صلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات باســتثناء منصــب المديــر العــام أو
المديــر اإلقليمــي الــذي يجــب أن ال تقــل خبرتــه فــي مجــال أعمــال البنــوك عــن عشــر ســنوات.
	- 1.2المتطلبات األخرى:
•الحصــول مــن العضــو المرشــح للتعييــن علــى ســيرته الذاتيــة مرفقــاً بهــا الوثائــق والشــهادات العلميــة وشــهادات الخبــرة
وشــهادات حســن الســيرة والســلوك وغيرهــا مــن الوثائــق المعــززة والالزمــة.
•توقيع المرشح على إقرار عضو اإلدارة التنفيذية ،وتزويد البنك المركزي بنسخة من اإلقرار رقم  2مرفقاً به السيرة الذاتية.

	- 2تعيين المدير العام للبنك وفقاً لما يلي:
•تلبية متطلبات شروط مالءمة اإلدارة التنفيذية العليا المدرجة في بند ( )1أعاله.
•يجب أن يتمتع المدير العام بالنزاهة والكفاءة والخبرة المصرفية.
•الحصول على موافقة البنك المركزي األردني المسبقة على تعيينه.
•يجــب أن ال يكــون رئيــس المجلــس أو أي مــن أعضــاء المجلــس أو المســاهمين الرئيســيين مرتبطــاً مــع المديــر العــام بصلــة قرابــة دون
الدرجــة الرابعــة.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 9هـــ “حــدود المســؤولية والمســاءلة “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك
المركــزي األردنــي.

•على المدير العام العمل على ما يلــي:
	-تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.
	-تزويــد مجلــس اإلدارة بشــكل دوري بتقريــر عــن أوضــاع البنــك والتاكــد مــن أن أعمالــه تســير طبقــاً للسياســة التــي يضعهــا مجلــس
اإلدارة والتوصيــة لــه بــأي مقترحــات يراهــا ضروريــة لتطويــر أعمــال البنــك.
	-تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.
	-تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
	-تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
	-توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
	-توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.
	-إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
	-إدارة العمليات اليومية للبنك.
	-تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها.
•تقييم أداء المدير العام سنوياً وفقاً لنظام ُم َع ّد من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
	- 3مسؤوليات اإلدارة التنفيذية العليا :
	- 3.1إعــداد االســتراتيجيات والسياســات التــي تغطــي كافــة األنشــطة المصرفيــة لــدى البنــك واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة
وتعميمهــا علــى كافــة المســتويات اإلداريــة ومراجعتهــا بانتظــام للتأكــد مــن شــمولها ألي تعديــات أو تغييــرات طــرأت علــى
القوانيــن والتعليمــات والظــروف االقتصاديــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق بالبنــك.
	- 3.2إعداد وتطوير إجراءات العمل بشكل يضمن تحديد وقياس وضبط ومراقبة المخاطر التي تواجه البنك وتطبيق تلك اإلجراءات.
	- 3.3إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية وعرضها على المجلس.
	- 3.4وضــع الهيــكل التنظيمــي الخــاص بالبنــك بحيــث يوضــح فيــه التسلســل اإلداري وعلــى وجــه الخصــوص موقــع المجلــس ولجانــه
واإلدارة التنفيذيــة فــي هــذا الهيــكل واعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة.
	- 3.5إعــداد موازنــة ســنوية واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ورفــع تقاريــر أداء دوريــة لمجلــس اإلدارة تبيــن االنحــراف فــي األداء الفعلــي
عــن المقــدر.
	- 3.6وضع سياسات ضبط ورقابة داخلية مناسبة وتطبيقها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة.
	- 3.7تنفيذ المسؤوليات وفقاً للصالحيات المخولة.
	- 3.8تحقيــق فعاليــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ،ورفــع تقريــر ســنوي علــى األقــل إلــى مجلــس اإلدارة حــول تطبيــق وفعاليــة
األنظمــة.
	- 3.9وضع اإلجراءات الكفيلة بتقييم كفاية رأس المال ورفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة بهذا الخصوص.
	-3.10تزويــد الجهــات الرقابيــة الخارجيــة والداخليــة مثــل الســلطات الرقابيــة والتدقيــق الداخلــي والتدقيــق الخارجــي وأيــة جهــات أخــرى
ذات عالقــة ،وفــي الوقــت الــذي تحــدده تلــك الجهــات بالمعلومــات والكشــوفات المطلوبــة الالزمــة لقيامهــا بمهامهــا بالشــكل
األمثــل.
-3.11تضميــن التقريــر الســنوي بمــا يفيــد مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة عــن توفيــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تضمــن جــودة وشــفافية
المعلومــات والبيانــات الماليــة المنشــورة.
	-3.12صياغــة ميثــاق أخالقيــات العمــل ( )Code of Conductالخــاص بالبنــك واعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة وتعميمــه علــى كافة المســتويات
اإلداريــة فــي البنــك ،بحيــث يتضمــن الحــد االدنى:
	-عدم استغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.
	-قواعد وإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
	-الحاالت التي ينشأ عنها تعارض مصالح.
	-3.13تنمية المهارات والسلوك المهني للعاملين في البنك للتوافق مع أحدث التطورات والتقنيات.
	-3.14إعــداد خطــة إحــال  Succession Plansلــإدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك وبحيــث تتضمــن المؤهــات والمتطلبــات الواجــب توفرهــا
لشــاغلي هــذه الوظائــف واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ومراجعــة هــذه الخطــة مــرة فــي الســنة علــى األقــل.

تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 13ز “مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا “مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن
البنــك المركــزي األردنــي.

•الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي األردني قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا.
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التقرير السنوي

	 -3.15إعــداد سياســة منــح المكافــآت الماليــة لإلدارييــن تتصــف بالموضوعيــة والشــفافية واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة علــى أن يتوفــر
فيهــا العناصــر التاليــة كحــد أدنــى:
معدة للمحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة واستقطابهم وتحفيزهم واالرتقاء بأدائهم.
	-أن تكون
ّ
	-أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
	-أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
	-أن ال يســتند عنصــر منــح المكافــأة فقــط علــى أداء الســنة الحاليــة بــل أن يســتند أيضــاً علــى أدائــه فــي المــدى المتوســط والطويــل
( )5-3ســنوات.
وقيمه واستراتيجيته.
	-أن تعبر عن أهداف البنك َ
	-تحدد شكل المكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
	-أن تتضمــن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة معقولــة مــن المكافــآت بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفتــرة التاجيــل علــى أســاس
طبيعــة العمــل ومخاطــره ونشــاطات اإلداري المعنــي.
	-أن ال يتــم منــح مكافــآت ماليــة إلداريــي الدوائــر الرقابيــة (إدارة المخاطــر ،التدقيــق ،االمتثــال ،وغيرهــا) اعتمــاداً علــى نتائــج أعمــال
الدوائــر التــي يراقبونهــا.
	-3.16أية مهام أخرى تناط باإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بما ال يتعارض مع القوانين والتعليمات الناظمة ألعمال البنك.

المحور الثالث (التخطيـــط ورسم السياسات)
 .1التخطيـــط

يعتبــر موضــوع رســم االســتراتيجية العامــة للبنــك مــن المهــام األساســية لمجلــس اإلدارة وهــو أمــر يتطلــب الفهــم الواضــح ألساســيات القطــاع
المصرفــي ،وعوامــل النجــاح الرئيســية فيــه .ويتــم ذلــك مــن خــال المشــاركة فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية وخطــة العمــل الســنوية والموازنــات
التقديريــة.
وفيمـا يلـي أهـم عناصـر التخطيـط الواجب مراعاتها:
 -1.1التأكد من وجود آلية للتخطيط ،ومن توفر خطط عمل مناسبة ،ومن تنفيذها ومراقبة نتائجها.
 -1.2قياس مدى تحقيق البنك ألهدافه وغاياته.
 -1.3تحديد نقاط القوة ،الضعف ،الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البنك.
 -1.4التأكد من تطوير أنظمة البنك بشكل يمكن معه قياس مدى تحقيق البنك ألهدافه وغاياته.
 -1.5التأكــد مــن وجــود فريــق عمــل إداري مؤهــل ،ومصــادر أمــوال لــدى البنــك بمــا فيهــا رأس المــال ،وبشــكل يضمــن تحقيــق األهــداف والغايــات
المرســومة.
 -1.6الموافقة على السياسات التي تدعم أهداف البنك وغاياته.

 .2السياســـات

يعتبــر مجلــس اإلدارة المســؤول األول عــن إدارة مخاطــر البنــك ،األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة التأكــد مــن عمليــة وضــع ومراقبــة السياســات
ـوال إلــى تحقيــق عائــد معقــول للمســاهمين
والتعليمــات بمســتوى مقبــول لــكل مــن مخاطــر االئتمــان والســوق والســيولة ،والعمليــات وصـ ً
دون المســاس بقضايــا الســامة المصرفيــة.

المحـور الرابع (البيئـة الرقابيـة):
يضطلع مجلس اإلدارة بمسؤولياته باالعتماد على إطار عام للرقابة الداخلية وذلك بهدف التحقق مما يلـي:
فعالية وكفاءة العمليات.مصداقية التقارير المالية.التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.وفيما يلي المبـادئ األساسيـة لإلطار العام ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية:
	- 1تلتــزم اإلدارة التنفيذيــة بتوفيــر بيئــة رقابيــة فــي البنــك يعكســها وجــود هيــكل تنظيمــي يبيــن بشــكل واضــح خطــوط االتصــال
والمســؤوليات.
	- 2ينــاط بــاإلدارة التنفيذيــة مســؤولية تحديــد المخاطــر وتقييمهــا مــن خــال وجــود سياســات مخاطــر موثقــة وجهــاز إداري مســتقل إلدارة
المخاطــر.
	- 3توفير ضوابط رقابية والفصل بين المهام.
	- 4توفر إجراءات تضمن وصول المعلومات لمتخذي القرار في الوقت المناسب بما فيها خطة الطوارئ.
	- 5استقاللية دوائر إدارة المخاطر واالمتثال والتدقيق الداخلي.
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	- 6يقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك تقريــراً حــول مــدى كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة علــى
اإلبــاغ المالــي ( )Financial reportingوبحيــث يتضمــن التقريــر مــا يلــي:
مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة عــن وضــع أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة علــى اإلبــاغ المالــي فــي البنــك والمحافظــة علــى تلــكاألنظمــة.
إطار العمل الذي قامت اإلدارة التنفيذية باستخدامه لتقييم فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وكما هو بتاريخ البيانات المالية التي يتضمنها التقرير السنوي للبنك.تقرير المدقق الخارجي الذي يبين فيه رأيه في تقييم اإلدارة التنفيذية لفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.اإلفصــاح عــن أي مواطــن ضعــف فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ذات قيمــة جوهريــة (أي مواطــن ضعــف جوهــري هــو نقطــة أومجموعــة نقــاط ضعــف واضحــة ينتــج عنهــا احتمــال عــدم إمكانيــة منــع أو الكشــف عــن بيــان غيــر صحيــح وذي أثــر جوهــري).
	- 7ينــاط بــاإلدارة التنفيذيــة وضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــاغ وبشــكل ســري عــن وجــود مخــاوف بخصــوص احتماليــة حــدوث
مخالفــات فــي حينهــا وبشــكل يســمح بــأن يتــم التحقيــق باســتقاللية فــي هــذه المخــاوف ويتــم مراقبــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات مــن قبــل
لجنــة التدقيــق.
	- 1التدقيـق الداخلـي
فعالــة يســهم بشــكل أساســي فــي تعزيــز أنظمــة الرقابــة الداخليــة واإلطــار العــام إلدارة
داخلــي
تدقيــق
إدارة
وجــود
يــدرك البنــك أن
ّ
المخاطــر المتعلقــة بأنشــطة البنــك المختلفــة وتمــارس إدارة التدقيــق الداخلــي مهامهــا ضمــن المعطيــات التاليـــة:
	 - 1.1وضــع ميثــاق التدقيــق الداخلــي ( )Internal Audit Charterواعتمــاده مــن مجلــس اإلدارة ،علــى أن يتضمــن مهــام إدارة التدقيــق
ومســؤولياتها وصالحياتهــا ومنهجيــة عملهــا.
	 - 1.2وضع إجراءات للتدقيق الداخلي.
	 - 1.3إعــداد خطــة تدقيــق ســنوية معتمــدة مــن لجنــة التدقيــق ،علــى أن تشــمل معظــم أنشــطة البنــك ووحداتــه التنظيميــة ،وذلــك
حســب درجــة المخاطــر فــي تلــك األنشــطة.
	 - 1.4إعــداد تقريــر ســنوي حــول مــدى كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك والعمــل
علــى تقديــم التوصيــات المناســبة لتصويــب مواطــن الضعــف.
	 - 1.5رفــد إدارة التدقيــق الداخلــي بموظفيــن ذوي مؤهــات علميــة وخبــرات عمليــة مناســبة وكافيــة لتدقيــق كافــة األنشــطة
والعمليــات ،علــى أن يتضمــن ذلــك توفــر كــوادر مؤهلــة لتقييــم مخاطــر المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا وكذلــك العمــل
علــى تدويــر الموظفيــن علــى أنشــطة البنــك كل ثــاث ســنوات كحــد أعلــى.
	 - 1.6تقوم إدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها إلى رئيس لجنة التدقيق.
	 - 1.7مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.
	 - 1.8مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingوبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
	 - 1.9التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك (.)ICAAP
	-1.10إخضاع أنشطة البنك المسندة لجهات خارجية (  ) Outsourced Activitiesلعمليات التدقيق.
-1.11تدقيــق األمــور الماليــة واإلداريــة بحيــث يتــم التأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة اإلداريــة تتوفــر فيهــا الدقــة
واالعتماديــة والتوقيــت المناســب.
	 -1.12متابعــة المخالفــات والمالحظــات الــواردة فــي تقاريــر الســلطات الرقابيــة والمدقــق الخارجــي والتأكــد مــن العمــل علــى معالجتهــا
ومــن وجــود الضوابــط المناســبة لــدى اإلدارة التنفيذيــة لعــدم تكرارهــا.
	-1.13التأكــد مــن توفــر اإلجــراءات الالزمــة لوجــود اســتالم ،معالجــة ،واالحتفــاظ بشــكاوى عمــاء البنــك والمالحظــات المتعلقــة بالنظــام
المحاســبي ،الضبــط والرقابــة الداخليــة ،وعمليــات التدقيــق ،ورفــع تقاريــر دوريــة بهــا.
	-1.14االحتفــاظ بتقاريــر وأوراق التدقيــق ،ولمــدة تتفــق وأحــكام التشــريعات النافــذة بهــذا الخصــوص ،بشــكل منظــم وآمــن وأن تكــون
جاهــزة لالطــاع عليهــا مــن قبــل الســلطات الرقابيــة والمدقــق الخارجــي.
	-1.15مراجعــة عمليــات اإلبــاغ فــي البنــك بهــدف التأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة واإلداريــة والعمليــات تتوفــر
فيهــا الدقــة واالعتماديــة والتوقيــت المناســب.
	-1.16التأكد من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة.
	- 2التدقيــق الخارجــي
أمــا المدقــق الخارجــي فيمثــل مســتوى آخــر مــن الرقابــة علــى مــدى مصداقيــة البيانــات الماليــة الصــادرة عــن أنظمــة البنــك المحاســبية
والمعلوماتيــة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بإبــداء الــرأي الواضــح والصريــح فــي مــدى عدالــة هــذه البيانــات وعكســها للواقــع الفعلــي خــال
فتــرة معينــة .يراعــي مجلــس اإلدارة فــي تعاملــه مــع مكاتــب التدقيــق الخارجــي مصلحــة البنــك ومهنيــة المكاتــب التــي يتعامــل معهــا
ويحــرص علــى الــدوران المنتظــم للتدقيــق وتجاربــه مــع المكاتــب التــي يتعامــل معهــا ووفقــاً للمعطيــات التاليــة:
توقيــع اتفاقيــة  Engagement Letterمــع المدقــق الخارجــي لتدقيــق أعمــال البنــك تشــمل األمــور التــي تقــع علــى عاتقــه والمنســجمةمــع متطلبــات معاييــر التدقيــق الدوليــة.
يقــوم المدقــق الخارجــي بتزويــد لجنــة التدقيــق بنســخة مــن تقريــره ،وكذلــك يجتمــع مــع لجنــة التدقيــق دون حضــور اإلدارة التنفيذيــةمــرة واحــدة علــى األقــل ســنوياً .
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التقرير السنوي

الحصــول علــى موافقــة لجنــة التدقيــق قبــل االتفــاق مــع المدقــق الخارجــي لتقديــم أي خدمــات أخــرى خــارج نطــاق مهمــة التدقيــقوبمــا ينســجم وقانــون مزاولــة مهنــة تدقيــق الحســابات النافــذ والتعليمــات الصــادرة بمقتضــاه وعلــى أن يتــم اإلفصــاح عــن هــذه
الخدمــات.
تدويــر منتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكاتــب التدقيــق وشــركاتها التابعــة أو الحليفــة أو المرتبطــة بهــا بــأي شــكل مــن االشــكال كلســبع ســنوات كحــد أعلــى وذلــك مــن تاريــخ االنتخــاب.
تكون السنة األولى (عند التدوير) للمكتب الجديد بشكل مشترك ( )jointمع المكتب القديم.ال يجــوز إعــادة انتخــاب المكتــب القديــم مــرة أخــرى قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ آخــر انتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــةالتدقيــق المشــتركة.
إعــام البنــك المركــزي األردنــي قبــل ثالثيــن يومــاً علــى األقــل مــن تاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة عــن رغبــة البنــك بترشــيح المدقــقالخارجــي النتخابــه (أو إعــادة انتخابــه) مــن قبــل الهيئــة العامــة.
	- 3إدارة المخاطـــر
ترتبــط عمليــات البنــوك بحتميــة مواجهــة مخاطــر متعــددة األنــواع وإن فهــم وإدارة هــذه المخاطــر بأنواعهــا المختلفــة وعالجهــا يدخــل
ضمــن بنــاء الحكــم المؤسســي الجيــد ،ألن إدارة المخاطــر هــي القبــول المــدروس للمخاطــر مــن أجــل تحقيــق العوائــد ،أي المواءمــة بيــن
العوائــد مــن جهــة والمخاطــر مــن جهــة أخــرى.
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة المخاطر:
	 -3.1ترفع إدارة المخاطر في البنك تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر.
	 -3.2تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التاليــة:
مراجعة إطار إدارة المخاطر ( )Risk Management Frame Workفي البنك قبل اعتماده من مجلس اإلدارة.إعداد سياسات المخاطر لكافة أنواع المخاطر واعتمادها من مجلس اإلدارة.دراسة وتحليل جميع المخاطر بما فيها مخاطر االئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.التوصيــة للجنــة إدارة المخاطــر بســقوف المخاطــر ،والموافقــات ،ورفــع التقاريــر وتســجيل حــاالت االســتثناءات عــن سياســة إدارةالمخاطــر.
تزويــد المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا بمعلومــات عــن قيــاس المخاطــر ومنظومــة المخاطــر ( )Risk Profileالفعليــة لكافــةأنشــطة البنــك بالمقارنــة مــع وثيقــة المخاطــر المقبولــة ( )Risk Appetiteومتابعــة ومعالجــة االنحرافــات الســلبية فــي البنــك.
يقوم المجلس بمراجعة إحصائيات المخاطر في البنك النوعية والكمية وبشكل منتظم.اعتماد الوسائل التي تساعد في إدارة المخاطر ومنها:•التقييم الذاتي للمخاطر ووضع مؤشرات للمخاطر.
•إعداد قاعدة بيانات تاريخيه للخسائر وتحديد مصادر تلك الخسائر وتبويبها وفقاً لنوع المخاطر.
•توفير التجهيزات الالزمة والنظم اآللية المالئمة إلدارة المخاطر لدى البنك.
	-3.3تقــوم لجــان البنــك مثــل لجــان االئتمــان أو إدارة الموجــودات والمطلوبــات /الخزينــة ومخاطــر التشــغيل بمســاعدة إدارة المخاطــر فــي
القيــام بمهامهــا وفــق الصالحيــات المحــددة لهــذه اللجــان.
	 -3.4تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك بمعلومــات عــن إدارة المخاطــر بخصــوص هيكلهــا وطبيعــة عملياتهــا والتطــورات التــي طــرأت
عليهــا.
	 -3.5توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.
	- 4االمتثـــال ( )Compliance
يتولــى المجلــس تشــكيل إدارة مســتقلة لالمتثــال تتبــع مباشــرة للجنــة االمتثــال المنبثقــة عــن المجلــس ،والعمــل علــى رفدهــا بالكــوادر
المدربــة ومكافأتهــا بشــكل كاف ،هــذا باإلضافــة إلــى اعتمــاد ومراقبــة سياســة االمتثــال وبمــا يتماشــى مــع تعليمــات البنــك المركــزي
األردنــي الصــادرة بهــذا الخصــوص.
وفيما يلي اإلطار العام لعمل إدارة االمتثال:
	- 4.1إعداد سياسة االمتثال وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري (مرة بالسنة كحد أدنى) وكلما دعت الحاجة لذلك.
	- 4.2تطبيق سياسة االمتثال في البنك.
ّ
وأدلــة ذات عالقــة ،وعلــى اإلدارة
	- 4.3إعــداد منهجيــة فعالــة لضمــان امتثــال البنــك لجميــع القوانيــن والتشــريعات النافــذة وأي إرشــادات
التنفيذيــة توثيــق مهــام وصالحيــات ومســؤوليات إدارة االمتثــال وتعميمهــا داخــل البنــك.
	- 4.4رفــع التقاريــر الدوريــة (ربــع ســنوية) حــول نتائــج أعمالهــا ومراقبتهــا لالمتثــال إلــى لجنــة إدارة االمتثــال مــع إرســال نســخة عنهــا إلــى
المديــر العــام.
	- 4.5يناط بدائرة االمتثال مهمة متابعة كل ما يتعلق بالحاكمية المؤسسية في البنك.
	- 5التقاريـر الماليـة:
تتولـى اإلدارة التنفيذيـة للبنـك القيـام بمـا يلـي:
 -5.1إعداد التقارير المالية حسب المعايير الدولية للمحاسبة.
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 -5.2رفع هذه التقارير إلى أعضاء مجلس اإلدارة في كل اجتماع من اجتماعاته الدورية .
 -5.3نشر بياناته المالية كل ثالثة أشهر.
 -5.4إرسال التقارير المالية وتقارير األعمال الكاملة إلى المساهمين سنوياً .
	- 6السلـوك المهنـي:
	ّ - 6.1
تبنــى البنــك ميثــاق الســلوك المهنــي الــذي تــم إقــراره مــن مجلــس اإلدارة وتعهــد بااللتــزام بــه مــن قبــل كافة أعضــاء مجلــس اإلدارة
وموظفــي البنــك علــى اختــاف مســتوياتهم اإلداريــة .وتضمــن الميثــاق المواضيــع التاليــة  (:قواعــد عامــة ،واجبــات ومســؤوليات
الموظفيــن ،التعامــل مــع العمــاء ،التوثيــق ودقــة الســجالت ،وســائل اإلعــام ،ســلوكيات محظــورة ،تعــارض المصالــح ،آليــة التبليغــات
والتحقيقــات ،أمــن المعلومــات).
	- 6.2يجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام بما يلـــي:
•القيام بواجباته بكل أمانة وصدق وجدية.
•القيــام بأعمالــه بشــفافية تجنبــاً ألي تعــارض فــي المصالــح ســواء أكان ذلــك التعــارض واقعــاً أو يمكــن إدراكــه أو إذا كان مــن شــأن
ذلــك أن يؤثــر علــى أعمالــه ومهامــه أو يؤثــر علــى حكمــه.
•االلتزام بأحكام القوانين واألنظمة والتعليمات والتوجيهات الناظمة ألعمال البنك.
•الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات والبيانــات التــي يطلــع عليهــا العضــو بحكــم عمله،وعــدم اســتعمال مثــل تلــك المعلومــات
لتحقيــق أي مصلحــة شــخصية لــه ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
مخوال بذلك من قبل مجلس اإلدارة.
•عدم إصدار أي بيانات إلى الصحافة أو وسائل اإلعالم إال إذا كان
ً
•إعالم المجلس فوراً عند حصول أي مما يلــي:
أي تغييرات تحصل على عدد أسهم بنك األردن المملوكة من قبل العضو أو التي تقع تحت تصرفه.أي عضويــة لــه فــي مجلــس إدارة أي شــركة مســاهمة عامــة وأي تغييــرات تحصــل عليهــا ( وفــي حــال نشــوء مثــل ذلــك التعــارضيجــب اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لإلفصــاح عــن ذلــك التعــارض فــوراً لمجلــس اإلدارة وعــدم مشــاركة العضــو عنــد بحــث هــذه المســألة).
•التقيد بالقرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة حتى وإن كان رأيه مخالفاً لقرار مجلس اإلدارة الصادر وفقاً لألصول المتبعة.

المحـور الخامس (العالقة مع المساهميـن)
ســوف يعمــل مجلــس اإلدارة علــى اســتخدام أكثــر الطــرق فعاليــة وكفــاءة فــي التواصــل مــع مســاهمي البنــك وســوف يبــذل قصــارى جهــده
فــي التعــرف علــى القضايــا التــي تهــم المســاهمين وتحمــي مصالحهــم ضمــن اإلطــار القانونــي الســائد ,كمــا وســيعمل مجلــس اإلدارة
وبشــكل منتظــم علــى دراســة وتقييــم وتحليــل القضايــا االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والقانونيــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى أعمــال
البنــك ومصالــح مســاهميه مســتعيناً بخبــرات ومشــورات مختصيــن.
كذلــك ســيعمل مجلــس اإلدارة علــى تعزيــز وتطويــر مفهــوم الشــفافية فــي الحاكميــة المؤسســية حيــث ســيكون ألي مســاهم وبعــد إعطــاء
مهلــة كافيــة الحــق فــي طلــب معلومــات عــن البنــك ولــن يتــم رفــض الطلــب مالــم يكــن هنــاك مــا يعــرض مصالــح البنــك للضــرر أو يســتدعي
كشــف معلومــات ســرية ال يجــوز كشــفها حســب القوانيــن والتشــريعات النافــذة.
إضافــة إلــى ذلــك ســوف يثبــت وبشــكل أصولــي وقانونــي لــكل مســاهم الحقــوق المتصلــة بالســهم وتحديــداً الحــق فــي الحصــول علــى
نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا وحــق حضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة للمســاهمين واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى
قراراتهــا وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدقــق الحســابات وتوزيــع األربــاح وحــق التصــرف فــي األســهم ونقــل ملكيتهــا ضمــن الضوابــط
القانونيــة المرعيــة.
وعليــه وتعزيــزاً لهذه العالقة نؤكد على ما يلي:
	- 1يعمــل مجلــس اإلدارة بكافــة الوســائل المناســبة لتشــجيع المســاهمين وخاصــة صغــار المســاهمين علــى حضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة
العامــة والتصويــت إمــا بشــكل شــخصي أو توكيــل شــخصي فــي حالــة غيابهــم.
	- 2تزويد المساهمين بما يلــي:
	-نسخة من التقرير السنوي على عناوينهم البريدية.
	 -دعوة اجتماع الهيئة العامة وجدول أعمالها.
	-جميع المعلومات والمواد اإلعالمية الموجهة للمساهمين بشكل عام.
	- 3يحــرص المجلــس علــى أن يحضــر رؤســاء لجــان التدقيــق والترشــيحات والمكافــآت والمخاطــر وأي لجــان أخــرى منبثقــة عــن المجلــس االجتمــاع
الســنوي للهيئــة العامة.
	- 4حضور ممثلين عن المدققين الخارجيين االجتماع السنوي للهيئة العامة ليجيبوا على األسئلة المتعلقة بالتدقيق وتقرير المدققين.
	- 5التصويت على كل موضوع يثار خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة.
	- 6انتخــاب المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ممــن تتوفــر فيهــم المؤهــات والشــروط عنــد انتهــاء مــدة
المجلــس خــال االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة.
	- 7انتخاب المدقق الخارجي وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس اإلدارة بتحديد األتعاب.
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	- 8توثيــق كافــة وقائــع الجلســات والتقاريــر حــول مجريــات األمــور خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي بمــا فــي ذلــك نتائــج التصويــت
واألســئلة المطروحــة مــن قبــل المســاهمين وإجابــات الجهــاز اإلداري عليهــا.
	- 9أحقية كل مساهم االطالع على سجل المساهمين فيما يتعلق بمساهمته.
	-10توزيع األرباح بعدالة على المساهمين وبما يتناسب مع عدد األسهم التي يملكها كل منهم.
-11بعــد انتهــاء االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة ،يتــم إعــداد تقريــر الطــاع المســاهمون حــول المالحظــات التــي تمــت خاللــه والنتائــج ،بمــا
فــي ذلــك نتائــج التصويــت واألســئلة التــي قــام المســاهمون بطرحهــا وردود اإلدارة التنفيذيــة عليهــا.

المحـور السادس (الشفافيـة واإلفصـاح)
تنطــوي الحاكميــة المؤسســية لبنــك األردن علــى أبعــاد تتصــل بالنزاهــة والتعامــل باســتقامة وأمانــة وموضوعيــة ،والمســاءلة عــن القــرارات
التــي اتخذتهــا الجهــات ذات العالقــة فــي البنــك والشــفافية واإلفصــاح واالنفتــاح علــى المجتمــع.
وحول الشفافية واإلفصاح واالنفتاح فإنها من العناصر الهامة في الحاكمية المؤسسية الجيدة لبنك األردن.
عنــي باإلفصــاح العــام عــن كافــة المعلومــات الموثوقــة التــي تقــدم فــي أوقاتهــا المناســبة لمســاعدة مســتخدمي هــذه
والبنــك َم
ّ
المعلومــات علــى إجــراء تقييــم دقيــق للموقــف المالــي للبنــك وإنجازاتــه وأنشــطته ومخاطــره وإدارة هــذه المخاطــر خاصــة وأن اإلفصــاح
وحــده يعطــى الشــفافية المطلوبــة التــي تتوفــر فــي المعلومــات مــن الدقــة واالكتمــال مــن الناحيــة النوعيــة والكميــة التــي يتــم تقديمهــا
فــي أوقاتهــا المناســبة.
الغايــــة مـــن اإلفصــــاح هــي تقييــم مقــدرة البنــك علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية والوقــوف علــى الوضــع المالــي ونتائــج أعمــال البنــك
وتدفقاتــه النقديــة.
نطـــاق اإلفصـــاح يتمثل بما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
	-المعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS
	-التشريعات والقوانين المحلية وهي:
•قانون الشركات.
•قانون هيئة األوراق المالية.
•قانون البنوك وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.
•قانون ضريبة الدخل.
اإلطار العام للشفافية واإلفصاح
	- 1يقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة باإلفصــاح وفقــاً لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي الســارية والصــادرة بمقتضــى
قانــون البنــوك النافــذ  ،عــاوة علــى ذلــك ،أن تكــون اإلدارة التنفيذيــة علــى درايــة بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى الممارســات الدولية لإلبــاغ المالي
ونطــاق الشــفافية المطلــوب مــن المؤسســات الماليــة .وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة برفــع تقاريــر حــول التطــورات إلــى المجلــس باإلضافــة إلــى
تقديــم التوصيــات حــول ســبل تعزيــز ممارســات البنــك فــي مجــال اإلبــاغ بشــكل يزيــد عــن متطلبــات البنــك المركــزي األردنــي بهــذا الخصــوص.
	- 2تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بإشــراف مــن مجلــس اإلدارة بتوفيــر معلومــات ذات نوعيــة جيــدة حول نشــاطاته لكل من البنــك المركزي والمســاهمين،
المودعيــن ،البنــوك األخــرى ،والجمهــور بشــكل عــام ،مــع التركيــز علــى القضايــا التــي تثيــر قلــق المســاهمين .وعلــى أن يفصــح البنــك عــن جميــع
هــذه المعلومــات بشــكل دوري ومتــاح للجميع.
	- 3أن يقــوم مجلــس اإلدارة فــي تقريــره الســنوي بالتأكيــد عــن مســؤوليته تجــاه دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك والمعلومــات الــواردة فــي
تقريــره الســنوي.
	- 4يقــوم مجلــس اإلدارة بالمحافظــة علــى خطــوط اتصــال مــع البنــك المركــزي ،أصحــاب المصالــح ،المســاهمين ،اجتماعــات الهيئــة العامــة ،البنــوك
األخــرى ،والجمهــور بشــكل عــام وتكــون هــذه الخطــوط مــن خــال مــا يلــي:
	-توفيــر معلومــات شــاملة وموضوعيــة ومحدثــة عــن البنــك ووضعــه المالــي وأدائــه وأنشــطته مــن خــال وحــدة عالقــات المســتثمرين يشــغلها
كادر مؤهــل وقــادر علــى تقديــم مثــل هــذه المعلومــات.
	-التقرير السنوي والذي يتم إصداره بعد نهاية السنة المالية.
	-تقاريــر ربعيــة تحتــوي علــى معلومــات ماليــة ربــع ســنوية باإلضافــة إلــى تقريــر المجلــس حــول اســتثمارات لــدى البنــك ووضعــه المالــي خــال
الســنة.
	-االجتماعات الدورية بين اإلدارة التنفيذية في البنك والمستثمرين والمساهمين.
	-تقديــم ملخــص دوري للمســاهمين ،والمحلليــن فــي الســوق المالــي والصحفييــن المتخصصيــن فــي القطــاع المالــي مــن قبــل اإلدارة
التنفيذيــة ،وبشــكل خــاص رئيــس مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو المديــر المالــي (.)CFO
	-توفيــر المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للبنــك أو تقاريــره الربعيــة ،أو فــي المحاضــرات التــي تقدمهــا اإلدارة التنفيذيــة ،وذلــك مــن
خــال وظيفــة وحــدة عالقــات المســتثمرين وعلــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك بشــكل محــدث وباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة.
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	- 5تخصيــص جــزء مــن الموقــع اإللكترونــي للبنــك لتوضيــح حقــوق المســاهمين وتشــجيعهم علــى الحضــور والتصويــت فــي اجتماعــات
الهيئــة العامــة وكذلــك نشــر المســتندات المعنيــة باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل للدعــوة ومحاضــر االجتماعــات.
	- 6مراعــاة اإلدارة التنفيذيــة وبإشــراف مجلــس اإلدارة تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك وتقاريــره الربعيــة إفصاحــاً مــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك
يســمى " )MD&A) "Management Discussion and Analysisبحيــث يســمح للمســتثمرين بفهــم نتائــج العمليــات الحاليــة والمســتقبلية
والوضــع المالــي للبنــك بمــا فــي ذلــك األثــر المحتمــل لالتجاهــات المعروفــة والحــوادث وحــاالت عــدم التأكــد .ويتعهــد مجلــس اإلدارة
بااللتــزام بــأن جميــع الشــروحات الــواردة فــي هــذا اإلفصــاح معتمــدة وكاملــة وعادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتســتند إلــى البيانــات الماليــة
المنشــورة للبنــك.
	- 7يتضمن التقرير السنوي الذي يعده البنك وكجزء من االلتزام بالشفافية واإلفصاح الكامل وعلى وجه الخصوص ما يلي:
	-المعلومات التي تهم أصحاب المصالح من حيث مدى التزام البنك في تطبيق ما جاء بالدليل.
ـتقال أم غيــر مســتقل،
	-معلومــات عــن كل عضــو مجلــس إدارة :مؤهالتــه وخبراتــه ،مقــدار حصتــه فــي رأســمال البنــك ،فيمــا إذا كان مسـ ً
عضويتــه فــي لجــان المجلــس وتاريــخ تعيينــه فــي المجلــس وأي عضويــات فــي مجالــس إدارة أخــرى والمكافــآت والرواتــب التــي حصــل
عليهــا مــن البنــك والقــروض الممنوحــة مــن البنــك ،مــع إقــرار مــن العضــو بأنــه لــم يحصــل علــى أيــة منافــع مــن خــال عملــه فــي
البنــك ولــم يفصــح عنهــا ســواء أكانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــه وســواء أكانــت لــه شــخصياً أم ألي مــن ذوي العالقــة بــه وذلــك
عــن الســنة المنصرمــة.
	-ملخصاً لمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.
	-عدد مرات اجتماع المجلس ولجان المجلس وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
	-ملخصــاً عــن سياســة منــح المكافــآت لــدى البنــك مــع اإلفصــاح عــن كافــة أشــكال مكافــآت أعضــاء المجلــس كل علــى حــده والمكافــآت
بكافــة أشــكالها التــي منحــت لــإدارة التنفيذيــة العليــا كل علــى حــده.
	-معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
	-أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام.
	- 8أســماء المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة ( )%1أو أكثــر مــن رأســمال البنــك مــع تحديــد المســتفيد النهائــي ( Ultimate Beneficial
 )Ownersلهــذه المســاهمات أو أي جــزء منهــا ،وتوضيــح إن كان أي مــن هــذه المســاهمات مرهونــة كليــاً أو جزئيــاً .
	- 9ملخصاً للهيكل التنظيمي للبنك.
	 -10شهادة المجلس بكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.
 -11على المجلس التأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم اصحاب المصالح.
	-12على المجلس التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية ،إفصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو المحتملين االطالع
على نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.
	 -13علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بعــدد األســهم المرهونــة مــن قبــل مســاهمي البنــك الذيــن يمتلكــون  %1أو أكثــر مــن رأســمال البنــك
والجهــة المرتهــن لهــا هذه األســهم.
تنفيذاً لحكم المادة رقم  / 23د "أحكام عامة وانتقالية" من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

	-14علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي األردنــي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وأعضــاء إدارتــه التنفيذيــة
وفــق النمــاذج المرفقــة بالتعليمــات ( )1/3, 2/3, 3,3بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث أي تعديــل.
تنفيــذاً لحكــم المــادة رقــم  / 23هـــ "أحــكام عامــة وانتقاليــة" مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم  2016/63تاريــخ  2016/9/1الصــادرة عــن البنــك المركــزي
األردنــي.

	-15علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي األردنــي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارات أو هيئــات المديريــن واإلدارات التنفيذيــة العليــا
لشــركاته التابعــة داخــل المملكــة وخارجهــا وفــق النمــاذج المرفقــة بالتعليمــات ( )1/4, 2/4, 3,4بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث
أي تعديــل.
تنفيذاً لحكم المادة رقم  / 23و "أحكام عامة وانتقالية" من تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم  2016/63تاريخ  2016/9/1الصادرة عن البنك المركزي األردني.

المحور السابع (مراجعة وتطوير الدليل)
ســيتم مراجعــة وتطويــر دليــل الحاكميــة المؤسســية بمــا يتوافــق مــع القوانيــن والتشــريعات واألنظمــة والتعليمــات الناظمــة ألعمــال البنــك
وحســب األسس التاليــــة:
	- 1تتم مراجعة وتعديل الدليل سنوياً بما يتناسب وطبيعة العمل.
	- 2مواكبة المتغيرات والمستجدات بهذا الخصوص (حضور الندوات والمؤتمرات ،تعليمات جديده من السلطات الرقابية...الخ).
	- 3مالحظات وتوصيات نتائج تقييم وتطبيق الدليل.
	- 4ورود مالحظات أو اقتراحات من قبل المساهمين ،العمالء ،أعضاء مجلس اإلدارة  ،اإلدارة التنفيذية العليا ...الخ.
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اإلفصاح والشفافية
يؤمن بنك األردن أن شكاوى العمالء قد تكون أداة هامة جداً لرصد أي تجاوزات في سياسات وإجراءات البنك العامة ووسيلة لرفع مستوى جودة
الخدمة المقدمة للعميل ،هذا وتدار وتعالج هذه الشكاوى من خالل وحدة تم تأسيسها استناداً لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية
رقم  2012/56الصادرة عن البنك المركزي األردني بتاريخ .2012/10/31

اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

هذا ويتولى البنك إدارة ومعالجة شكاوى العمالء ضمن األسس التالية:
 سياسة التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية وسياسة التعامل مع شكاوى العمالء لمجموعة بنك األردن معتمدة في مجلس اإلدارة. إجراءات إدارة ومعالجة شكاوى العمالء معتمدة ومعممة على كافة موظفي البنك. توفير قنوات اتصال مختلفة الستقبال شكاوى العمالء تتمثل بالطرق التالية:• االتصال المباشر على الرقم  0096265692572أو الرقم المجاني  080022335متاح على مدار (.)24/7
• البريد اإللكتروني complainthandling@bankofjordan.com.jo
• هاتف الشكاوى المخصص لذلك لدى فروع البنك .
• الزيارة الشخصية لمبنى اإلدارة العامة.
• الفاكس .0096265600918
• اعتماد اتفاقية مستوى الخدمة ( )SLAوإجراءات التصعيد في حال التأخير بالرد على شكاوى العمالء مع مختلف وحدات البنك بهدف تلبية
متطلبات العمالء ضمن إطار زمني محدد.
ّ
وتركزها وتصنيفها وتأثيرها.
• دراسة وتقييم شكاوى العمالء للوقوف على الواقع الفعلي لهذه الشكاوى
ّ
وتركزها وتصنيفها حسب درجة المخاطر
• تزويد مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بكشوفات دورية تتضمن ملخصاً للشكاوى حسب درجة المخاطر
ّ
مستقبال.
المتخذة في سبيل الحد من تكرارها
واإلجراءات
ً
• تزويد البنك المركزي األردني بإحصائيات دورية (ربع سنوية) بالشكاوى الواردة للوحدة.
وفيما يلي إحصائية بالشكاوى التي تم استالمها من العمالء خالل عام  2020عبر مختلف القنوات موزعة حسب طبيعة ونوع الشكوى استناداً إلى
تعليمات اإلجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عمالء مزودي الخدمات المالية والمصرفية الصادرة من البنك المركزي األردني رقم ( )2017 /1بتاريخ
.2017/8/28

بطاقات
الدفع

25

العقود

أسعار

تسويق

وشروط

الفوائد/

الخدمات

التعامل

العوائد

والمنتجات

22

30

17

الحواالت

4

بيئة العمل

69

العموالت

الخدمات

والرسوم

اإللكترونية

37

17

سلوك
التعامل
المهني

206

االستعالم

الضمانات/

االئتماني

الكفالء

1

1

أخرى

29

المجموع

458

هذا وقد تم التعامل مع هذه الشكاوى ضمن اإلطار التالي:
• إعطاء الشكاوى أرقاماً مرجعية وتزويدها للعمالء بهدف المتابعة.
• دراسة وتحليل الشكاوى والرد عليها ضمن اإلطار الزمني المحدد حسب درجة تصنيف الشكاوى وطبيعتها.
مستقبال والتي تتمثل بما يلـي:
• التوصية باإلجراءات المقترحة للحد من تكرار هذه الشكاوى
ً
	-تعديل إجراءات العمل إذا تطلب األمر ذلك.
	-اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق الموظفين المقصرين.
	-تأهيل وتدريب الموظفين بإجراءات العمل ،المنتجات ،مهارات التواصل مع العمالء ...الخ.
	-تطوير مواقع البنك المختلفة الستقبال العمالء واالرتقاء بالخدمة المقدمة لهم.
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ﺷﺒﻜﺔ ﻓﺮوع
ﺑﻨﻚ اﻷردن

التقرير السنوي

شبكة فروع بنك األردن
فروعنا في األردن
عمان /الشميساني /ش .الشـريف عبدالحميد شـرف/
اإلدارة العامة ّ
بناية رقم 15

bankofjordan.com

عمان  11181األردن
هاتف 5609200 :فاكس 5696291 :ص .بّ 2140 .

عمان
فروع منطقة ّ

الفرع الرئيسي /الشميساني

ش .الشـريف عبدالحميد شـرف /رقم البناية15 :

عمان  11181األردن
هاتف 5609200 :فاكس 5696092 :ص .بّ 2140 .
عمان /ش .الملك فيصل األول /رقم البناية35 :
فرع ّ

عمان  11181األردن
هاتف 4624340 :فاكس 4657431 :ص .بّ 2140 .
فرع السوق التجاري /ش .قريش /رقم البناية79 :

عمان  11181األردن
هاتف 4617005 :فاكس 4624498 :ص .بّ 2140 .
فرع المحطة /ش .الملك عبداللّ ـه األول /رقم البناية68 :

فرع القويسمة /ش .الحارث بن عوف /رقم البناية335 :

عمان  11181األردن
هاتف 4765237 :فاكس 4745301 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5520746 :فاكس 5521653 :ص .بّ 2140 .

فرع أبو علندا /ش .عبدالكريم الحديدي /رقم البناية77 :

فرع عبدون /ش .مازن سيدو الكردي /رقم البناية15 :

فروع منطقة الوسط

عمان  11181األردن
هاتف 4166385 :فاكس 4162697 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5929871 :فاكس 5929872 :ص .بّ 2140 .

فرع البيادر /ش .حسني صوبر /رقم البناية48 :

فرع الرونق /ش .وهيب األفيوني /رقم البناية6 :

عمان  11181األردن
هاتف 5829216 :فاكس 5829042 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5852969 :فاكس 5813642 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 4203289 :فاكس 4203376 :ص .بّ 2140 .

فرع ش .فيصل /الزرقاء /ش .الملك فيصل /رقم البناية2 :

فرع صويلح /ش .األميرة راية بنت الحسين

فرع المدينة الرياضية /ش .جريس عميش( /ش .يحيى بن األكثم) رقم البناية10 :

عمان  11181األردن
هاتف 5812780 :فاكس 5815391 :ص .بّ 2140 .
فرع المنطقة الصناعية /البيادر /ش .الصناعة /رقم البناية101 :

فرع ش .الحرية /المقابلين /ش .الحرية

عمان  11181األردن
هاتف 5356895 :فاكس 5342318 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5159271 :فاكس 5159304 :ص .بّ 2140 .

فرع الفحيص /ش .الحجاز /رقم البناية70 :

فرع تاج مول /ش .سعد عبدو شموط

عمان  11181األردن
هاتف 4720833 :فاكس 4720831 :ص .بّ 2140 .
فرع أبو نصير /ش .ابن هدية – حي البسالة

عمان  11181األردن
هاتف 5235573 :فاكس 5249080 :ص .بّ 2140 .
فرع جبل النزهة /ش .السنهوري /رقم البناية32 :

عمان  11181األردن
هاتف 4616212 :فاكس 4651728 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .اليرموك /النصر /ش .اليرموك /رقم البناية71 :

فرع وادي السير /ش .سليمان المشاقبة /رقم البناية15 :

فرع الدوار األول /ش .الكلية العلمية اإلسالمية /رقم البناية2 :

فرع السلط /ش .اليرموك

عمان  11181األردن
هاتف 05/3554925 :فاكس 05/3554902 :ص .بّ 2140 .
فرع الزرقاء /ش .الملك حسين (ش .السعادة) /رقم البناية92 :

عمان  11181األردن
هاتف 4649026 :فاكس 4645934 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5600926 :فاكس 4910038 :ص .بّ 2140 .

فرع الرابية /ش .عبداللّ ـه بن رواحة  /رقم البناية14 :

فرع ضاحية الرشيد /ش .عاكف الفايز

عمان  11181األردن
هاتف 5600917 :فاكس  5162557ص.بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 05/3935740 :فاكس 05/3984741 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 05/3932481 :فاكس 05/3936728 :ص .بّ 2140 .
فرع الزرقاء الجديدة /ش .مكة المكرمة /رقم البناية142 :

عمان  11181األردن
هاتف 05/3862582 :فاكس 05/3862583 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5930485 :فاكس 5930517 :ص .بّ 2140 .

فرع المنطقة الحرة /الزرقاء /ش .الملك حسين

عمان  11181األردن
هاتف 5051591 :فاكس 5051648 :ص .بّ 2140 .

فرع الرصيفة /ش .الملك حسين /رقم البناية160 :

عمان  11181األردن
هاتف 5510948 :فاكس 5511416 :ص .بّ 2140 .

فرع المطار /مطار الملكة علياء الدولي

فرع الهاشمي الشمالي /ش .البطحاء /رقم البناية100 :

فرع درة خلدا /ش .وصفي التل /رقم البناية324 :

فرع ش .المدينة المنورة /تالع العلي /ش .المدينة المنورة /رقم البناية251 :

عمان  11181األردن
هاتف 5856045 :فاكس 5816552 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5513129 :فاكس 5513029 :ص .بّ 2140 .

فرع ضاحية الياسمين /ش .جبل عرفات

فرع سحاب /المدينة الصناعية /سحاب /رقم البناية21 :

عمان  11181األردن
هاتف 05/3826192 :فاكس 05/3826194 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 05/3746912 :فاكس 05/3746913 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 4451155 :فاكس 4451156 :ص .بّ 2140 .

فرع المنطقة الحرة  -المطار  /مطار الملكة علياء الدولي

عمان  11181األردن
هاتف 5600915 :فاكس 5600920 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 4025704 :فاكس 4025693 :ص .بّ 2140 .

فرع الجيزة /الشارع الصحراوي

عمان  11181األردن
هاتف 0796888561/50800 :فاكس 5696291 :ص .بّ 2140 .

فرع مأدبا /ش .الملك عبداللّ ـه األول

عمان  11181األردن
هاتف 4680026 :فاكس 4680028 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5866714 :فاكس 5861237 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5543950 :فاكس 5560258 :ص .بّ 2140 .

فرع الجبل الشمالي /ش .الملك عبدهللا الثاني /رقم البناية220 :

فرع جبل الحسين /ش .خالد بن الوليد /رقم البناية182 :

فرع الوحدات /قرية الطيبات ش .المثنى بن حارثة (صحابي)  /رقم البناية16 :

عمان  11181األردن
هاتف 5609220 :فاكس 4202104 :ص .بّ 2140 .

فرع الحرية مول /ش .الحرية

فرع األزرق الشمالي /ش .بغداد

عمان  11181األردن
هاتف 4653205 :فاكس 4653914 :ص .بّ 2140 .
فرع الدوار الثالث /ش .األمير محمد /رقم البناية239 :

عمان  11181األردن
هاتف 4614748 :فاكس 4656632 :ص .بّ 2140 .
فرع الخالدي /ش .ابن خلدون /رقم البناية52 :

عمان  11181األردن
هاتف 4655808 :فاكس 4653403 :ص .بّ 2140 .
فرع الجاردنز /ش .وصفي التل /رقم البناية98 :

عمان  11181األردن
هاتف 5696810 :فاكس 5688416 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .المدينة المنورة /رقم البناية200 :

عمان  11181األردن
هاتف 5514864 :فاكس 5514938 :ص .بّ 2140 .
فرع جبل اللويبدة /ش .الملك حسين /رقم البناية163 :

عمان  11181األردن
هاتف 4387574 :فاكس 4391242 :ص .بّ 2140 .
فرع مرج الحمام /ش .األميرة تغريد بن محمد /رقم البناية88 :

عمان  11181األردن
هاتف 5712825 :فاكس 5713569 :ص .بّ 2140 .
فرع الصويفية /ش .علي نصوح الطاهر /رقم البناية22 :

عمان  11181األردن
هاتف 4735717 :فاكس 4778982 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .مكة /ش .مكة المكرمة /رقم البناية164 :

عمان  11181األردن
هاتف 5542609 :فاكس 5542389 :ص .بّ 2140 .
فرع خلدا /ش .عامر بن مالك /رقم البناية65 :

عمان  11181األردن
هاتف 5534706 :فاكس 5534593 :ص .بّ 2140 .
فرع الجبيهة /ش .الملكة رانيا العبداللّ ـه /رقم البناية292 :

فرع العبدلي مول /العبدلي مول /ش .سليمان النابلسي

فرع أم أذينة /ش .سعد بن أبي وقاص /رقم البناية37 :

فرع ضاحية النخيل /ش .األمير حمزة بن الحسين /رقم البناية 9

عمان  11181األردن
هاتف 4791112 :فاكس 5737128 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .اإلذاعة والتلفزيون /ش .الصخرة المشرفة /رقم البناية 168

عمان  11181األردن
هاتف 5600904 :فاكس 4380683 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .المدينة الطبية /ش .الملك عبدهللا الثاني بن الحسين

عمان  11181األردن
هاتف 4646981 :فاكس 4615605 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5347937 :فاكس 5354739 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5600910 :فاكس 5412471 :ص .بّ 2140 .

فرع طارق /ش .الشهيد /مجمع البركة التجاري بجانب المؤسسة

فرع الجامعة األردنية /ش .الملكة رانيا العبداللّ ـه /داخل حرم الجامعة األردنية

فرع حي الزيتونة /ش .ياجوز رقم البناية 57

العامة للضمان االجتماعي /رقم البناية 46

عمان  11181األردن
هاتف 5061758 :فاكس 5053908 :ص .بّ 2140 .
فرع ماركا الشمالية /ش .الملك عبداللّ ـه األول /رقم البناية394 :

عمان  11181األردن
هاتف 5355971 :فاكس 5355974 :ص .بّ 2140 .
فرع سيتي مول /ش .الملك عبدهللا الثاني بن الحسين

عمان  11181األردن
هاتف 5829970 :فاكس 5857684 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 5600907 :فاكس 5349825 :ص .بّ 2140 .
فرع ضاحية األمير راشد  /ش .األميرة ثروت

عمان  11181األردن
هاتف 5600925 :فاكس  5825726ص.بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 4460180 :فاكس 4460133 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 05/3245080 :فاكس 05/3244723 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 05/3744043 :فاكس 05/3744029 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 05/3834310 :فاكس 05/3834307 :ص .بّ 2140 .

فروع شمال األردن

فرع إربد /ش .الملك حسين (ش .بغداد سابقاً ) /رقم البناية30 :

عمان  11181األردن
هاتف 02/7279704 :فاكس 02/7276760 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .الحصن /إربد /ش.الملك عبداللّ ـه بن الحسين

عمان  11181األردن
هاتف 02/7270495 :فاكس 02/7270496 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .إيدون /إربد /ش .شفيق ارشيدات

عمان  11181األردن
هاتف 02/7258707 :فاكس 02/7276504 :ص .بّ 2140 .
فرع ش .الثالثين /إربد /ش .عمر المختار

عمان  11181األردن
هاتف 02/7260120 :فاكس 02/7248772 :ص .بّ 2140 .

عمان  11181األردن
هاتف 4891980 :فاكس 4894341 :ص .بّ 2140 .
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هاتف 0097022411466 :فاكس 0097022952705 :ص .ب1328 .
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ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة –
ﺗﻔﻮق
ﺷﺮﻛﺔ �
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة -
ﺷـﺮﻛﺔ اﻷردن
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

داﺋﺮة اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻔﺮوع ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

داﺋﺮة
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

إدارة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻟﺠﺎن
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم/
إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

إدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

داﺋﺮة
دﻋﻢ اﻟﻔﺮوع

ا ﻟﻤﺪﻳﺮ ا ﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
واﻟﺪراﺳﺎت

داﺋﺮة
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﺮ

داﺋﺮة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺮع اﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي/
ﺑﻨﻚ اﻷردن -
ﻓﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي -
ﺷﺮﻛﺔ اﻷردن
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺷـﺮﻛﺔ اﻷردن
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة –
ﺑﻨﻚ اﻷردن–ﺳﻮرﻳﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
– ﺑﻨﻚ اﻷردن–ﺳﻮرﻳﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة -
ﺗﻔﻮق
ﺷﺮﻛﺔ �
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺗﻔﻮق
ﺷـﺮﻛﺔ �
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺑﻨﻚ اﻷردن–ﺳﻮرﻳﺔ

داﺋﺮة
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

داﺋﺮة ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم/
إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة
اﺋﺘﻤﺎن /اﻟﺸـﺮﻛﺎت

داﺋﺮة ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

داﺋﺮة
اﺋﺘﻤﺎن /اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
داﺋﺮة
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

وﺣﺪة إدارة
ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

داﺋﺮة اﺋﺘﻤﺎن/
اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹداري  /ﺑﻨﻚ اﻷردن  -اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

اإلدارة اإلقليمية /فلسطين /رام هللا /ش .المعارف /عمارة بحور

مملكة البحرين/المنامة /مرفأ البحرين المالي /البرج الغربي/الطابق 42

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

فروعنا في فلسطين

فرع بنك األردن في مملكة البحرين

إدارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل

هاتف 05/5609200 :فرعي  59900فاكس05/3581147 :

داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ
أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت

مكتب جسـر الملك حسين /المغادرين العرب

فرع الطيرة /رام هللا /ش .الطيرة

هاتف 0097022956211 :فاكس 0097022956232 :ص .ب1328 .

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد

هاتف 05/3581099 :فاكس05/3581147 :

هاتف 0097022347482 :فاكس 0097022347484 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

هاتف 05/3581146 :فاكس05/3581147 :

هاتف 0097022976315 :فاكس 0097022976320 :ص .ب1328 .

ﻓﺮوع
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت

مكتب جسـر الملك حسين /مبنى المغادرين

فرع ضاحية البريد /القدس /ضاحية البريد /ش .الياسمين

مكاتب الصرافة في األردن

هاتف 0097092343647 :فاكس 0097092343747 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

مكتب جسـر الملك حسين /مبنى القادمين

فرع اإلرسال /ش .اإلرسال /رام اللّ ــه

فرع العقبة /ش .الرشيد

داﺋﺮة
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

عمان  11181األردن
هاتف 03/2016542 :فاكس 03/2014733 :ص .بّ 2140 .

فرع رفيديا /ش .الشهيد ياسـر عرفات

دواﺋﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد

عمان  11181األردن
هاتف 03/2131590 :فاكس 03/2131855 :ص .بّ 2140 .

فرع بيت لحم /ش .القدس الخليل

هاتف 0097022749940 :فاكس 0097022749941 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻵﻟﻴﺔ

هاتف 0097092687881 :فاكس 0097092687884 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻟﺤﻮاﻻت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

فرع طولكرم /ش .الشهيد ياسـر عرفات

داﺋﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎن
)اﻟﺸـﺮﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(

هاتف 0097022963785 :فاكس 0097022963788 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

فرع معان /طريق معان الشوبك /ش .معان الجديد

فرع المنطقة الصناعية /رام هللا /ش .طوكيو /عمارة أبراج هاوس

داﺋﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

فرع الكرك /ش .النزهة (ش .البنوك)

عمان  11181األردن
هاتف 03/2354107 :فاكس 03/2353451 :ص .بّ 2140 .

هاتف 0097022790243 :فاكس 0097022790245 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

فروع منطقة الجنوب

فرع العيزرية /القدس /العيزرية /ش .الرئيسي

داﺋﺮة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻠﻮازم

فرع الشونة الشمالية /ش .الملك حسين

عمان  11181األردن
هاتف 02/6587588 :فاكس 02/6587377 :ص .بّ 2140 .

فرع الرام /القدس /الرام /ش .عمر بن الخطاب

هاتف 0097022343840 :فاكس 0097022343842 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮوض
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ )اﻷﻓﺮاد(

فرع المفرق /ش .الملك فيصل األول /رقم البناية18 :

عمان  11181األردن
هاتف 02/6230390 :فاكس 02/6233316 :ص .بّ 2140 .

هاتف 0097022224351 :فاكس 0097022224350 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

فرع جرش /ش .الملك عبداللّ ـه /رقم البناية34 :

عمان  11181األردن
هاتف 02/6352034 :فاكس 02/6351433 :ص .بّ 2140 .

فرع الخليل /ش .عين خير الدين  -دوار ابن راشد

ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

عمان  11181األردن
هاتف 02/6454350 :فاكس 02/6454053 :ص .بّ 2140 .

فرع النصر /غزة /ش .النصر

هاتف 0097082857230 :فاكس 0097082859258 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة
اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻌﻘﺎر

فرع كفرنجة /ش .الملك عبدهللا

هاتف 0097082865281 :فاكس 0097082824341 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻤﻠﻔﺎت

فرع عجلون /ش .الحسين بن علي

عمان  11181األردن
هاتف 02/6420842 :فاكس 02/6420841 :ص .بّ 2140 .

فرع غزة /ش .عمر المختار

وﺣﺪة
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

فرع الطرة /الرمثا /ش .وصفي التل

عمان  11181األردن
هاتف 02/7360011 :فاكس 02/7360200 :ص .بّ 2140 .

فرع قباطية /بلدة قباطية /ش .الرئيسي

هاتف 0097042512482 :فاكس 0097042512483 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت

فرع الرمثا /الطريق الدولي – خط الشام – مدخل مدينة الرمثا

عمان  11181األردن
هاتف 02/7382535 :فاكس 02/7381388 :ص .بّ 2140 .

هاتف 0097042505234 :فاكس 0097042505231 :ص .ب1328 .

وﺣﺪة
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

عمان  11181األردن
هاتف 02/7395396 :فاكس 02/7395445 :ص .بّ 2140 .

مكتب بلدية جنين /ش .السكة /مبنى بلدية جنين

وﺣﺪة
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 /رقم البناية5 :

وﺣﺪة اﺳﺘﺤﺪاث
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

فرع مدينة الحسن الصناعية /إربد /مدينة الحسن الصناعية  /ش .فيصل الثاني

فرع جنين /ش .الملك فيصل

هاتف 0097042505403 :فاكس 0097042505402 :ص .ب1328 .

وﺣﺪة
اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

عمان  11181األردن
هاتف 02/5621619 :فاكس 02/6521350 :ص .بّ 2140 .

هاتف 0097092381120 :فاكس 0097092381129 :ص .ب1328 .

وﺣﺪة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

فرع دير أبي سعيد /إربد /ش .الملك حسين

فرع نابلس /وسط المدينة /الدوار الرئيسي /ش .الشهيد ظافر المصري

وﺣﺪة إدارة
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

عمان  11181األردن
هاتف 02/7408039 :فاكس 02/7406375 :ص .بّ 2140 .

وﺣﺪة
إدارة اﻟﻨﻘﺪ

فرع ش .حكما /إربد /ش .فضل الدلقموني

فرع رام اللّ ــه /ش .المعارف

هاتف 0097022411475 :فاكس 0097022958684 :ص .ب1328 .

داﺋﺮة
اﺋﺘﻤﺎن /اﻷﻓﺮاد

التقرير السنوي

هاتف 0097316676767 :فاكس0097316676768 :
ص.ب 60676.المنامة-البحرين
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