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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات املساهمني الكرام

يسرني أن أعبر لكم عن خالص حتيات مجلس اإلدارة ،وأن أُقدم إليكم التقرير السنوي اخلامس واألربعني جملموعة البنك
ُمتضمنا ً ما مت إجنازه خالل العام املاضي وفق ما تبينه القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  ،2018/12/31ويشتمل
التقرير على جميع متطلبات اإلفصاح ويلبي قواعد احلاكمية اجليدة ،كما يلتزم بالشروط التي تنص عليها القوانني واألنظمة
املتعلقة بالعمل املصرفي.
متكنت مجموعة بنك اإلسكان خالل عام  2018من مواصلة األداء اجليد بخطى ثابتة ،والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات
اإلقليمية التي استمر تأثير تداعياتها السلبية على االقتصاد األردني .وعلى صعيد القطاع املصرفي ،كانت للبنك مساهمته
اإليجابية في االقتصاد الوطني من خالل استمرار منو أهم مؤشراته املالية ،حيث كان للسياسة النقدية املتوازنة التي
انتهجها البنك املركزي األثر الواضح في ذلك ،خاص ًة فيما يتعلق باحملافظة على سعر صرف الدينار ،وتوفير هيكل أسعار
فائدة يتوائم مع متطلبات التطورات االقتصادية الداخلية واخلارجية.
حققت مجموعة البنك أرباحا ً قبل الضريبة مقدارها  132مليون دينار مقابل  180مليون دينار في العام السابق ،وبلغت
األرباح الصافية بعد الضريبة  94.5مليون دينار مقابل  125.2مليون دينار في السنة املاضية ،ويعود هذا االنخفاض بشكل
رئيسي إلى استدراك مخصصات بلغت  63مليون دينار من األرباح لتدعيم قوة املركز املالي للبنك وتعزيز مالءته ومبا ينسجم
مع االلتزام بتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية .IFRS9
ورغم ازدياد حدة املنافسة واستمرار الظروف االقتصادية الصعبة ،فقد متكنت مجموعة بنك اإلسكان خالل عام  2018من
حتقيق منو في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة  %7ليصل إلى  348.8مليون دينار نتيجة للنمو في صافي دخل الفوائد
واإليرادات من العموالت وغيرها .وتظهر املؤشرات املالية للبنك متانة مركزه املالي ،حيث بلغت نسبة السيولة %124
ونسبة كفاية رأس املال  %16.1وهي تفوق النسب احملددة من البنك املركزي وجلنة بازل ،األمر الذي يظهر القوة املالية
ملؤسستكم ومقدرتها على احلفاظ على حتقيق الربحية ،هذا إضاف ًة إلى احملافظة على معدالت عوائد جيدة ونسبة
منخفضة للديون غير العاملة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

هذا وقد احتل البنك في نهاية عام  2018املركـز الثاني مبؤشر القيمة السوقية ألسهمـه ( )Market Capitalizationمببلـغ
 2.6مليار دينار تشكل ما نسبته  %16.4من إجمالي القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة في بورصة عمان.
وفي ضوء النتائج املتحققة عام  2018فإن مجلس اإلدارة يوصي للهيئة العامة بتوزيع أرباح على املساهمني بنسبة  %15من
القيمة االسمية للسهم.

حضرات املساهمني

انطالقا ً من إدراك أهمية تعزيز قدرة البنك على التعامل مع أية ظروف ضاغطة ،فقد مت اعتماد خطة تتوخى أقصى درجات
احليطة واليقظة أساسها ترشيد اإلنفاق وزيادة كفاءة استخدام املوارد وتوخي أفضل فرص للعمل واالستثمار وسنواصل
مسيرتنا متطلعني بأمل إلى آفاق مستقبل أفضل ونحن على ثقة بقدرة البنك الذي سيسعى باستمرار إلى إحداث نقالت
نوعية في مستوى خدماته وحتسني موقعه احمللي واإلقليمي من خالل تنفيذ خطته االستراتيجية وحتقيق األهداف الواردة فيها.
وبهذه املناسبة فإنني أتقدم بخالص الشكر للحكومة وإلى كافة املؤسسات الرسمية ،خاصا ً بالذكر البنك املركزي وهيئة
األوراق املالية ،على جهودهم املتواصلة في خدمة االقتصاد الوطني.
كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر لكافة املساهمني واملودعني والعمالء على دعمهم املتواصل ،وأتوجه بكل الشكر والتقدير
إلى زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة لدورهم األساسي وعطائهم املستمر الذي كان له أكبر األثر فيما مت إجنازه ،وإلى كافة
موظفي اإلدارة التنفيذية ،في مختلف مواقع عملهم ،على جهودهم اخمللصة ومثابرتهم وعلى سعيهم املتواصل لتحقيق
أهداف وتطلعات البنك.
وختاما ً أرجو لهذه املؤسسة الرائدة املزيد من التطوير والتقدم واالزدهار مبا يخدم بلدنا الغالي ويساهم باستمرار منوه ورفعته
في ظل قيادة صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبداهلل الثاني ابن احلسني ،داعيا ً اهلل أن يحفظه برعايته ويوفقه دائما ً في
قيادة األردن وشعبه على دروب العزة والكرامة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبد اإلله اخلطيب
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
حضرات املساهمني الكرام

باالعتزاز والثقة واالطمئنان يسرني أن أستعرض وإياكم التقرير السنوي اخلامس واألربعني جملموعة بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل ،والذي تضمن أهم اإلجنازات التي حققتها اجملموعة خالل عام  ،2018حيث متكنت من حتقيق أداء جيد في ظل
األحداث والتحديات املتالحقة التي ال زالت تسود املنطقة.
في خضم هذه األحداث وحتديات البيئة التشغيلية ،حقق البنك خالل عام  2018أرباحا ً قبل الضريبة مقدارها  132مليون
دينار مقابل  180مليون دينار حتققت في العام  ،2017كما بلغت األرباح الصافية بعد الضريبة  94.5مليون دينار مقابل 125.2
مليون دينار في العام السابق ،ويعزى هذا االنخفاض في األرباح إلى قيام البنك ببناء مخصصات إضافية ومبا ينسجم مع
متطلبات تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9وبهدف تدعيم قوة املركز املالي للمجموعة.
هذا وقد سجل إجمالي الدخل خالل عام  2018زيادةً مقدارها  22.8مليون دينار أو ما نسبتها  %7ليصل إلى  348.8مليون
دينار ،وحتققت هذه الزيادة نتيجة لنمو صافي إيرادات الفوائد والعموالت مبا نسبته  %5.2ليبلغ  306.9مليون دينار مقارنة مع
 291.7مليون دينار خالل العام  ،2017ومنو أرباح العمالت األجنبية واإليرادات األخرى مبا نسبته .%21.8
وعلى الرغم من املنافسة الشديدة في السوق املصرفية احمللية ،إال أن البنك سجل منوا ً في معظم البنود الرئيسة للميزانية،
إذ ارتفع مجموع املوجودات بنسبة قدرها حوالي  %2عن نهاية العام السابق وصوال ً إلى  8.3مليار دينار في نهاية عام ،2018
وزادت ودائع العمالء بنسبة  %1لتصل إلى  5.9مليار دينار ،وارتفع أيضا ً إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة
بنسبة  %3.5ليصل إلى  4.6مليار دينار ،ومت ترسيخ القاعدة الرأسمالية حيث بلغ مجموع حقوق امللكية  1.1مليار دينار.
وتعكس مؤشرات األداء التي حققها البنك متانة وسالمة وضعه املالي ،حيث بلغت نسبة كفاية رأس املال  ،%16.1وبلغت
نسبة السيولة  %124وهما أعلى من املعدالت املطلوبة من البنك املركزي األردني ،وبلغت نسبة القروض غير العاملة ،%4.3
حيث يحتفظ البنك مبخصصات كبيرة تشكل نسبة تغطية عالية لهذه الديون ومبا يؤكد على قوة املالءة املالية للبنك
وسالمة وجودة محفظته االئتمانية ،كما مت حتقيق معدالت عائد جيدة على املوجودات وحقوق امللكية بعد الضريبة ،إذ بلغ
معدل العائد على املوجودات  ،%1.1ومعدل العائد على حقوق امللكية .%8.6
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وعلى صعيد الوضع التنافسي للبنك ،فقد بلغت حصة البنك من السوق املصرفي األردني  %14.3مبؤشر املوجودات ،و  %14.5من
ودائع العمالء ،و  %13.7من التسهيالت االئتمانية املباشرة ،واستمر البنك في ريادته للسوق املصرفي األردني من حيث امتالكه ألكبر
أرصدة حسابات توفير بالعملة احمللية وبحصة سوقية بلغت  ،%36.5وأكبر أجهزة صراف آلي وبحصة سوقية بلغت حوالي .%13.4
هذا وقد شهد عام  2018افتتاح فرعني جديدين في مناطق واعدة في األردن ليصل عددها إلى  129فرعا ً يدعمها  228جهاز
صراف آلي ،وبذلك يصبح عدد فروع شبكة مجموعة بنك اإلسكان محليا ً وخارجيا ً  184فرعا ً في كل من األردن وسورية واجلزائر
واململكة املتحدة وفلسطني والبحرين ،إضاف ًة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق واإلمارات العربية املتحدة وليبيا.
جتدر اإلشارة إلى أن البنك قد متكن خالل العام  2018من حصد خمسة جوائز من مؤسسات إقليمية ودولية وعاملية منها
جائزة أفضل بنك في األردن لعام  2018من مجلة  ،Banker Middle Eastوتأتي هذه اجلوائز تكرميا ً لبنك اإلسكان على نوعية
وجودة املنتجات واخلدمات املصرفية املتميزة التي يقدمها في السوق املصرفية األردنية.

حضرات املساهمني

إميانا ً من البنك بأهمية الشراكة الفاعلة مع اجملتمع احمللي ،فقد وضعنا نصب أعيننا هدفا ً وطنيا ً نعتز به ونسعى دوما ً إلى
حتقيقه وهو خدمة مجتمعنا العزيز ،وفا ًء مبتطلبات الوطنية املؤسسية وعمال ً مبسؤولياتنا االجتماعية ،ويساندنا في ذلك إميانا ً
راسخا ً بدور املؤسسات االقتصادية باملساهمة في تطوير وتنمية اجملتمعات احمللية التي تعمل فيها .ولترجمة القول بالفعل
فقد أولى البنك عناي ًة خاص ًة بقطاعات الصحة والتعليم ،كما قدم الدعم للعديد من األنشطة االجتماعية واإلنسانية.

وال يفوتني في هذه املناسبة أن أتقدم بالشكر اجلزيل إلى احلكومة الرشيدة ومؤسساتها الرسمية ،كما أتقدم بالشكر إلى
البنك املركزي األردني على دعمه املتواصل لتعزيز أداء القطاع املصرفي األردني وكذلك هيئة األوراق املالية على حسن ادارتها
واجراءاتها لتعزيز النمو االقتصادي.
والشكر موصول أيضا ً إلى مجلس اإلدارة على دعمه وتوجيهاته التي ساهمت في تعزيز مسيرة البنك وجناحه ،كما ويسعدني
أن أتقدم بعميق الشكر إلى عمالئنا الكرام ومساهمينا األعزاء ملساندتهم لنا وثقتهم الدائمة بنا ،مؤكدين لهم بأننا
سنعمل كل ما في وسعنا للرقي بخدماتنا إلى أعلى املستويات.
كما أسجل التقدير والشكر لإلدارة التنفيذية وجميع العاملني داخل اململكة وخارجها على جهودهم التي متيزت على الدوام
بأسمى معاني اإلخالص والوالء ملؤسستهم.
وفقنا اهلل ملا فيه خير مؤسستنا ،لتتمكن من االستمرار في حتقيق أهدافها وخدمة الوطن واملواطن في ظل قيادة حضرة
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني حفظه اهلل ورعاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عمار الصفدي
الرئيس التنفيذي
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ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ا داء ﻟﻌـﺎم 2018

أهم املؤشرات املالية
البيان  /السنة

املبالغ مباليني الدنانير*

2014

2015

2016

2017

2018

مجموع املوجودات

7,594.9

7,922.7

7,820.2

8,145.2

8,300.0

ودائع العمالء

5,459.9

5,809.8

5,647.5

5,828.1

5,873.8

القروض والتسهيالت اإلئتمانية (بالصافي)

2,716.5

3,494.7

4,042.1

4,212.6

4,255.4

حقوق امللكية

1,038.4

1,039.3

1,060.1

1,116.2

1,080.1

األرباح قبل الضريبة

162.1

177.0

190.3

180.0

132.0

األرباح بعد الضريبة

123.9

124.7

131.0

125.2

94.5

األرباح النقدية املوزعة على املساهمني

88.2

80.6

75.6

63.0

**47.25

احلصة األساسية للسهم من ربح السنة ( EPSدينار)

0.477

0.483

0.393

0.387

0.287

حصة السهم من األرباح املوزعة (دينار)

0.350

0.320

0.300

0.200

**0.150

سعر السهم في نهاية العام (دينار)

9.100

9.450

9.300

8.370

8.370

* الدينار األردني =  1.4104دوالر أمريكي.
** أرباح مقترح توزيعها على املساهمني عن عام  2018بنسبة  %15من القيمة االسمية للسهم.

18

حتليل األداء املالي

وسط منافسة حادة وبيئة صعبة ومتقلبة اتسمت باستمرار األوضاع السياسية واألمنية املضطربة في املنطقة ،فقد
متكنت مجموعة بنك اإلسكان من مواصلة األداء اجليد خالل عام  2018وذلك بفضل االستراتيجية التي تبنتها إدارة البنك
وسياساتها احلصيفة في األسواق املصرفية التي تتواجد فيها ،حيث مت حتقيق أرباح قبل الضريبة بلغت  132مليون دينار
خالل عام  2018مقابل  180مليون دينار حتققت في السنة السابقة ،كما بلغت األرباح الصافية بعد الضريبة  94.5مليون
دينار مقابل  125.2مليون دينار.
وهذا االنخفاض في األرباح هو محصلة لنمو اإليرادات التشغيلية وزيادة مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة نتيجة
إللتزام البنك بتطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  IFRS9واستدراك مخصصات مببلغ  63مليون دينار من األرباح
لتدعيم قوة املركز املالي للبنك وتعزيز مالءته املالية واالئتمانية.
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
%28.2

ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻥ
%64.6

ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻓﻠﺴﻄﲔ
%7.2

وفيما يلي حتليل مفصل لألداء املالي خالل عام :2018
 .1منو إجمالي الدخل خالل عام  2018مبقدار  22.8مليون دينار أو ما نسبتـه  %7ليصـل إلى  348.8مليون دينار مقـارنة مع
 326مليون دينار خالل العام السابق ،وهذا االرتفاع في إجمالي الدخل هو محصلة ملا يلي:
•ارتفاع صافي إيرادات الفوائد من  269.1مليون دينار خالل عام  2017إلى  281مليون دينار خالل عام  ،2018أي بارتفاع
مقداره  11.9مليون دينار ونسبته .%4.4
•ارتفاع صافي إيرادات العموالت من  22.6مليون دينار خالل عام  2017إلى  25.9مليون دينار خالل عام  ،2018أي بارتفاع
قدره  3.3مليون دينار ونسبته .%14.8
•ارتفاع أرباح العمالت األجنبية من  0.8مليون دينار خالل عام  2017إلى  11.2مليون دينار خالل عام  ،2018أي بارتفاع
مقداره  10.5مليون دينار.
•انخفاض اإليرادات األخرى مبقدار  2.9مليون دينار ومبا نسبته  ،%8.5حيث تضمنت اإليرادات األخرى خالل عام  2017بنود
غير متكررة ،وباستبعادها فقد حققت معظم بنود اإليرادات األخرى منوا ً خالل عام .2018
 .2ارتفاع طفيف في مصاريف التشغيل (املصاريف باستثناء مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة) خالل عام 2018
مبقدار  1.9مليون دينار ونسبته .%1.3
 .3ارتفاع مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مبقدار  61.8مليون دينار لألسباب املوضحة أعاله.
 .4عززت مجموعة بنك اإلسكان خالل عام  2018من وضعها املالي وتدعيم قدرتها على استغالل مواردها ،وحتسني جودة
موجوداتها ومتانتها املالية وزيادة قدرتها التنافسية ،وبناء قاعدة عمالء قوية ومتنامية ،حيث ارتفع رصيد إجمالي
موجودات مجموعة بنك اإلسكان من  8.1مليار دينار عام  2017إلى  8.3مليار دينار عام  ،2018أي بارتفاع قدره  154.8مليون
دينار ونسبته  %1.9عن رصيد نهاية عام .2017

19

ويأتي هذا النمو في رصيد املوجودات خالل عام  2018نتيجة الزيادة التي طرأت على مصادر األموال وفي مقدمتها ودائع
العمالء ،واستخدامات األموال وفي مقدمتها التسهيالت االئتمانية املباشرة.
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ(
8,300
8,145
7,820

7,923
7,595

2018

2017

2016

2015

2014

إجمالي الودائع

على الرغم من املنافسة الشديدة واملتزايدة في السوق املصرفية احمللية ،إال أن سعي البنك الدائم لتلبية احتياجات عمالئه من
ب آخر أثمر عن زيادة أرصدة ودائع العمالء مببلغ  45.6مليون دينار ونسبتها
جانب واستقطاب مصادر متويل أقل تكلفة من جان ٍ
 %0.8ليصل رصيدها في نهاية عام  2018إلى  5.9مليار دينار ،وإذا ما مت إضافة ودائع البنوك واملؤسسات املالية إلى ودائع العمالء،
يصبح الرصيد اإلجمالي للودائع  6.5مليار دينار في نهاية عام  2018وبارتفاع نسبته  %1.9عن رصيد نهاية عام .2017
وقد جاءت تلك الزيادة في رصيد ودائع البنك نتيجة زيادة ثقة العمالء به وقدرة املوظفني على بناء عالقات جيدة ومجدية،
باإلضافة إلى احلوافز املالية والعينية التي يقدمها البنك ألصحاب حسابات الودائع وخاصة التوفير وألجل.

ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ )ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ(

5,874

5,828

5,810

5,648

5,460
2018
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2017

2016

2015

2014

ويظهر الرسم البياني اآلتي ،توزيع ودائع العمالء في نهاية عام  2018وفقا ً للجهة املودعة:
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
%8
ﺷﺮﻛﺎﺕ
%17

ﺃﻓﺮﺍﺩ
%75

كما يظهر الرسم البياني اآلتي توزيع ودائع العمالء في نهاية عام  2018وفقا ً لنوع الوديعة:
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻭﲢﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ
%19

ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ
ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺷﻌﺎﺭ
%45

ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
%36

التسهيالت االئتمانية

واصل البنك خالل عام  2018مساعيه الهادفة إلى توفير التمويل الالزم لألفراد واملؤسسات في القطاعني العام واخلاص،
بهدف تعزيز مساهمته في اجلهود الرامية إلى حتريك عجلة االقتصاد الوطني وتنميته ،إذ سجل رصيد إجمالي محفظة
التسهيالت االئتمانية املباشرة خالل عام  2018ارتفاعا ً قدره  156.2مليون دينار ونسبته  %3.5عن رصيد نهاية عام 2017
ليصل إلى حوالي  4.6مليار دينار في نهاية عام  ،2018وبعد تنزيل رصيد مخصص تدني خسائر ائتمانية متوقعة والفوائد
املعلقة فإن رصيد محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة بالصافي بلغ  4.3مليار دينار ،أي بارتفاع مقداره  42.7مليون دينار
ونسبته  %1عن عام .2017
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وقد جاء هذا التحسن امللحوظ في رصيد احملفظة االئتمانية نتيجة سياسة واعية في مجال إدارة السيولة باعتبارها مصدر
أساسي ومرتكز رئيسي لقوة البنك املالية وقدرته على التحرك باملستوى املطلوب في إطار املوارد املتاحة واحتياجات السوق،
حيث مت استغالل توفر فرص اإلقراض اجليد على مستوى األفراد واملؤسسات ودون االخالل بنسب السيولة املقبولة محليا ً ودولياً.
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
4,646

4,489

4,313

)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ(

3,777
2,979

2018

2017

2016

2015

2014

ويظهر الرسم البياني اآلتي ،توزيع محفظة التسهيالت االئتمانية املباشرة في نهاية عام  2018وفقا ً للجهة املقترضة:
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ
%19
ﺃﻓﺮﺍﺩ
%34

ﺷﺮﻛﺎﺕ
%47

املؤشرات املالية الرئيسية للبنك

انعكست النتائج اإليجابية التي سجلها البنك في بنود قائمتي املركز املالي والدخل على مؤشرات األداء واملالءة املالية
للبنك بشكل واضح وعلى النحو التالي:
•بلغ معدل العائد على املوجودات بعد الضريبة حوالي  %1.1عام  ،2018كما بلغ معدل العائد على حقوق امللكية بعد
الضريبة حوالي .%8.6
•بلغت نسبة السيولة  ،%124في حني بلغت نسبة كفاية رأس املال  %16.1عام  ،2018وهي تفوق النسب املقررة من البنك
املركزي األردني وجلنة بازل ،وهو ما يؤكد متانة املركز املالي للبنك.
•بلغت نسبة الديون غير العاملة  ،%4.3وهي نسبة متدنية نسبياً ،ويحتفظ البنك مبخصصات كبيرة تشكل نسبة
تغطيةعالية لهذه الديون ،وهو ما يؤكد سالمة وجودة احملفظة االئتمانية.
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اجلوائز

واصل بنك اإلسكان خالل عام  2018حتقيق املزيد من اإلجنازات وذلك بإضافة خمسة جوائز إقليمية ودولية جديدة إلى رصيد
إجنازاته احلافلة في األعوام السابقة ،وقد متثلت تلك اجلوائز باآلتي:
•جائزة أفضل بنك مزود للخدمات املالية املبتكرة في األردن لعام  2018من مجلة .Banker Middle East
•جائزة أفضل بنك في األردن لعام  2018من مجلة .Banker Middle East
•جائزة أفضل بنك جتزئة في األردن لعام  2018من مجلة .Global Banking and Finance Review
•جائزة البنك األكثر ابتكارا ً في مصرفية الشركات في األردن لعام  2018من مجلة .International Finance
•جائزة التميز في متويل املشاريع في األردن لعام  2018من االحتاد الدولي للمصرفيني العرب  -بيروت.
وتأتي هذه اجلوائز تكرميا ً لبنك اإلسكان على نوعية وجودة املنتجات واخلدمات املصرفية املتميزة التي يقدمها في السوق
املصرفية األردنية ،إضافة إلى تركيزه على االرتقاء الدائم مبستوى جودة خدمة العمالء وتلبية رغباتهم من خالل تقدمي
منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة وريادية وبطرق سهلة وميسرة ،وهو ما يدل ويؤكد على ريادة البنك للسوق املصرفية
األردنية وقدرته على تقدمي منتجات مبتكرة تلبي مختلف احتياجات العمالء ،كما وتعكس هذه اجلوائز املكانة والسمعة
العالية للبنك على املستويات احمللية والعربية والعاملية.

الوضع التنافسي
يحتل بنك اإلسكان موقعا ً متميزا ً في السوق املصرفي األردني ،وفيما يلي حتليال ً للوضع التنافسي للبنك كما هو الوضع
في نهاية عام :2018
•حافظ البنك على موقع الصدارة بأرصدة حسابات التوفير بالعملة احمللية وبحصة سوقية بلغت  ،%36.5وبهذا يكون
البنك قد جنح “وألكثر من أربعني عاما ً” باحملافظة على املركز األول كوعاء ادخاري “مفضل” لودائع التوفير في اململكة.
•حافظ البنك على موقع الصدارة من حيث شبكة فروعه والبالغ عددها  129فرعاً ،وبحصة سوقية بلغت حوالي  ،%14وهو
املركز الذي متكن البنك من استمرار احملافظة عليه منذ عام .1978
•حافظ البنك على موقع الصدارة من حيث شبكة أجهزة الصراف اآللي التي ميتلكها والبالغ عددها  228جهازاً ،وبحصة
سوقية بلغت حوالي  ،%13.4لتبقى شبكة الصرافات اآللية لدى البنك هي األوسع واألكثر انتشارا ً في اململكة.
•احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار مجموع املوجودات ،وبحصة سوقية بلغت نسبتها  %14.3من مجموع موجودات القطاع
املصرفي في األردن.
•احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار مجموع ودائع العمالء ،وبحصة سوقية بلغت نسبتها  %14.5من مجموع ودائع العمالء
لدى القطاع املصرفي في األردن.
•احتل البنك املرتبة الثانية مبعيار مجموع التسهيالت االئتمانية ،وبحصة سوقية بلغت نسبتها  %13.7من مجموع
التسهيالت االئتمانية لدى القطاع املصرفي في األردن.
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أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ

ﻋﺎم
أول ﺑﻨﻚ ﻓﻲ اردن واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﺆﺳﺲ ﻓﺮﻋ ﻟ ﻃﻔﺎل

اخلدمات املصرفية لألفراد

واصل بنك اإلسكان خالل عام  2018تعزيز مكانته املرموقة " كبنك رائد " في سوق اخلدمات املصرفية لألفراد ،وذلك من خالل
التركيز على تقدمي خدمات ومنتجات مصرفية ذات قيمة مضافة لعمالئه األفراد عبر العديد من القنوات املصرفية؛ لالرتقاء
بتجربة عمالء البنك ومبا يعزز في ٍآن واحد من مستوى تطلعاتهم من جهة ورضاهم ووالئهم من جهة أخرى.
أطلق البنك خالل العام عدد من املبادرات التي أكدت ميزته التنافسية ومتتعه باجلاهزية التامة للتكيف مع كافة حتديات
السوق والتطورات التي تشهدها الصناعة املصرفية وشدة املنافسة التي يشهدها القطاع املصرفي ،حيث تضمنت تلك
املبادرات على سبيل املثال ال احلصر استحداث خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير أخرى قائمة ،وتبني برامج التحول
الرقمي في تقدمي العديد من اخلدمات املصرفية ،عالوةً على إضافة عدد من العروض والبرامج البيعية احملفزة ،األمر الذي
مكن البنك من زيادة قاعدة عمالئه واحملافظة على وضعه التنافسي ،وجتدر اإلشارة إلى أن أداء القنوات املصرفية التقليدية
واإللكترونية قد شهدت خالل عام  2018منوا ً ملحوظا ً في عدد املعامالت التي متت من خاللها.

شبكة الفروع وأجهزة الصراف اآللي

عمان والثنية في محافظة الكرك ،ووفق أحدث
قام البنك خالل عام  2018بافتتاح فرعني جديدين هما دابوق في العاصمة ّ
التصاميم العصرية والتجهيزات املكتبية واألنظمة التقنية والكوادر البشرية املؤهلة والتي تكفل راحة العمالء وتلبي
احتياجاتهم من اخلدمات واملنتجات املصرفية بكفاءة وجودة عاليتني.
كما شهد العام دمج بعض فروع البنك مع بعضها البعض والتي تتواجد في نفس املنطقة أو قريبة من بعضها ،وتأتي هذه
اخلطوة في إطار رفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية وتخفيض الكلف ،ورافق ذلك االستمرار في حتسني املظهر العام
للفروع القائمة .وباحملصلة ،فقد حافظ البنك على موقعه الريادي في اململكة من حيث عدد الفروع والبالغ  129فرعا ً مبا فيها
الفرعني املتنقلني وفرع األطفال ،وبحصة سوقية بلغت حوالي .%14
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إضاف ًة إلى ما سبق ،يقدم البنك خدماته املصرفية املسائية من خالل سبعة فروع متواجدة في مراكز التسوق التجارية
(املوالت) بهدف متكني املتسوقني وزوار هذه املوالت من إجناز معامالتهم املصرفية اخملتلفة.
وإميانا ً بأهمية الدور املتكامل الذي تؤديه أجهزة الصراف اآللي في إثراء التجربة املصرفية للعمالء ،فقد قام البنك خالل عام
 2018بتركيب عدد من أجهزة الصراف اآللي اجلديدة ليصل عددها إلى  228جهاز صراف آلي موزعة في مواقع استراتيجية
في مختلف أنحاء اململكة ،مبا فيها األجهزة املتنقلة التي تقوم بتقدمي اخلدمات املصرفية للمناطق غير اخملدومة مصرفياً،
وبذلك حافظ البنك على صدارته للسوق املصرفي األردني وبحصة سوقية بلغت .%13.4
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا هو قيام البنك باستبدال أجهزة الصراف اآللي القدمية بأجهزة أحدث ،باإلضافة إلى املراجعة الدورية
لألجهزة ذات األداء املنخفض واستبدالها بأجهزة متطورة وحديثة.

اخلدمات املصرفية الرقمية

يدرك بنك اإلسكان أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية املرتبطة باخلدمات املصرفية املقدمة لعمالئه األفراد ،ومن هذا
املنطلق؛ واصل البنك مسيرة التحول الرقمي بهدف التخفيف من حجم املعامالت الورقية عن الفروع وحتويلها إلى القنوات
اإللكترونية البديلة ،واالستفادة من وسائل التواصل االجتماعي والرقمي ،وتطوير منصات للتواصل عن قرب مع عمالئه ومبا
ميكنهم من إجراء معامالتهم املصرفية على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع ،وضمن هذا اإلطار فقد شهد عام 2018
إطالق وتطوير اخلدمات واملنتجات املصرفية التالية:
إطالق نظام اإلسكان أون الين بحلته اجلديدة :تتيح هذه القناة
اإللكترونية لعمالء البنك إجراء العديد من اخلدمات املصرفية مثل
استعراض حركات احلساب ،وإجراء التحويالت اخملتلفة ،وتسديد الفواتير
في أي وقت ومن أي مكان من خالل استخدام موقع إنترنت آمن ومشفر
بطريقة حتمي بيانات العمالء.

إطالق خدمة التحويل إلى بنوك أخرى محلية عبر نظام إسكان
موبايل :تتيح هذه اخلدمة الفرصة لعمالء البنك إلرسال حواالتهم بأربع
عمالت (دينار أردني ،دوالر أمريكي ،يورو ،جنيه إسترليني) إلى بنوك أخرى
محلية عبر أنظمة التحويل  RTGS & ACHواملقدمة حتت إشراف البنك املركزي األردني ،باإلضافة إلى االستعالم عن رسم
التحويل ،واالستعالم عن تفاصيل وحالة احلواالت الصادرة من حساب العميل.
إطالق خدمة إسكان  :7/24جاء إطالق هذه اخلدمة استكماال ً الستراتيجيات التطوير والتعديالت اخلاصة باخلدمات
اإللكترونية من أجل رفع مستوى جودة اخلدمات املقدمة واإلجابة عن استفسارات العمالء التي تخص معامالتهم عبر مركز
اخلدمة الهاتفية ومنها خدمة التحويل الفوري من حساب إلى حساب ،وإصدار حواالت ويسترن يونيون ،وإصدار احلواالت
الداخلية واخلارجية ،والعديد من اخلدمات املصرفية األخرى.
وقد انعكس هذا التطور على منو املعامالت املصرفية التي متت من خالل هذه القنوات مبعدالت تفوق املعدالت املستهدفة
نتيجة للتحسينات التي قام بها البنك على قنواته اإللكترونية بزيادة كفاءة استخدامها.
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خدمات ومنتجات مصرفية جديدة

عزز بنك اإلسكان من قوته في قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد من خالل تقدمي خدمات ومنتجات عصرية ومبتكرة تلبي
تطلعات كافة شرائح العمالء ،باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لفئات جديدة مستهدفة من التمتع بخدمات ومنتجات البنك
املميزة ،وبنا ًء على ذلك فقد واصل البنك خالل عام  2018تنفيذ مبادرات استراتيجية وحزم شاملة ومتكاملة من احللول
املصرفية واملصممة لتعزيز جتربة العمالء ،كما حرص البنك على تسويق هذه املنتجات من خالل حمالت إعالمية واسعة
االنتشار ،باإلضافة إلى ترويجها من خالل شبكة فروع البنك ،وتوجيه الرسائل النصية ،ومواقع التواصل االجتماعي اخملتلفة،
وضمن هذا اإلطار قام البنك خالل عام  2018مبا يلي:

إطالق برنامج  :EDGEيوفر هذا البرنامج العديد من املزايا
الفريدة واخلدمات املميزة لكبار العمالء ،ومينحهم األولوية
بكافة مجاالت التعامل وعلى كافة قنوات التوزيع ،ولتحقيق
الغاية من هذا البرنامج فقد مت خالل عام  2018افتتاح مركز
متكامل خلدمة عمالء البرنامج في منطقة عبدون يوفر لهم
أعلى درجات الرعاية واالهتمام واخلصوصية ،كما مت تخصيص
مدراء عالقة مؤهلني خلدمة هؤالء العمالء والتواصل معهم من
خالل عدة فروع وهي :اجلاردنز ،والرابية ،ودابوق ،وشارع عبد اهلل
غوشة ،واجلبيهة ،وشارع املدينة املنورة ،وضاحية األمير راشد،
بحيث يتولى مدراء العالقة إدارة جميع حسابات هؤالء العمالء
وتلبية كافة متطلباتهم ويقدمون املشورة املصرفية لهم بالتنسيق مع كافة األطراف ذات العالقة في البنك.
عالوةً على ذلك ،يقدم البرنامج البطاقات االئتمانية ( ،)Visa Infinite ،Visa Signature ،MasterCard World Eliteوبطاقات
الدفع املباشر ( )Visa Infinite، Visa Signatureاخملصصة لهذه الفئة لتضفي رونقا ً خاصا ً من الرفاهية ولتساعد العميل في
الوصول إلى أفضل وأرقى اخلدمات املتاحة وبكل سهولة ويسر في شتى أنحاء العالم.
ويتطلع البنك خالل عام  2019إلى التوسع في خدمة عمالء  ،Edgeوذلك بافتتاح مراكز جديدة في مواقع مختلفة منها
مركز في مبنى اإلدارة العامة اجلديد في الشميساني ،وفي فرع اخلدمات املصرفية اخلاصة.
تطوير جوائز حسابات التوفير لعام  :2018استمرارا ً
لسياسة البنك الهادفة لتعزيز ثقافة االدخار لدى عمالئه
ومكافأتهم على والئهم وثقتهم ،فقد أطلق البنك حملة جوائز
حسابات التوفير األكبر قيم ًة واألكثر عددا ً في القطاع املصرفي
األردني لعام .2018
وقامت احلملة اجلديدة والتي أُطلق عليها (إنسى رزنامة زمان..
واعتمد رزنامة بنك اإلسكان) على مبدأ الزيادة التصاعدية
في قيمة اجلوائز الشهرية وصوال ً إلى اجلائزة األكبر في السوق
املصرفي األردني في نهاية العام  ،2018والبالغ قيمتها مليون
وربع مليون دينار ولرابح واحد ،هذا وباإلضافة إلى اجلوائز الشهرية،
فإن احلملة تضمنت جوائز عينية في شهر رمضان املبارك وهي عبارة عن كيلو ذهب يوميا ً طيلة أيام الشهر الفضيل.
ويسعى بنك اإلسكان من منطلق صدارته في هذا اجملال للقطاع املصرفي األردني إلى تقدمي أفضل اجلوائز على حسابات
التوفير من حيث قيمة اجلائزة اإلفرادية وإجمالي قيمة اجلوائز وعدد جوائز حسابات التوفير ،وذلك للحفاظ على عمالء البنك
احلاليني وحثهم على زيادة إيداعاتهم في حسابات التوفير باإلضافة إلى استقطاب عمالء جدد.

28

إطالق برنامج متويل مشاريع الطاقة املتجددة :أثمرت املبادرات القائمة على استراتيجية توطيد سبل التعاون في
مجال متويل مشاريع الطاقة املتجددة عن توقيع اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة (،)JAREEF
والتي سيتمكن البنك مبوجبها من منح العمالء (األفراد والشركات الصغيرة) قروض ميسرة في مجال أنظمة الطاقة
املتجددة ،حيث سيتكفل الصندوق بسداد الفوائد التي تترتب على هذه القروض نياب ًة عن املستفيدين من هذه البرامج
التمويلية ،ومبا ينعكس إيجابا ً على البيئة وخفض فاتورة االستهالك للمملكة.
إضافة شريحة جديدة ملنتج الودائع ألجل بجوائز :بعد
النجاح الذي حققه منتج الودائع ألجل بجوائز ،والذي يعد األول
من نوعه على مستوى القطاع املصرفي األردني ،وبهدف إتاحة
الفرصة لفئات جديدة مستهدفة من التمتع مبزايا هذا املنتج،
فقد مت إضافة شريحة جديدة لهذا املنتج ،ليصبح مكونا ً من
ثالثة شرائح ،والذي يتيح ألصحابها احلصول على فائدة منافسة
وفرصة لربح جائزة نقدية أسبوعية ،وميتاز املنتج بأنه األعلى
بفرص الربح ،فكلما زاد رصيد الوديعة ألجل زادت فرص املودعني
اجلدد بالربح ،ويشكل هذا املنتج إضافة نوعية إلى حزمة
املنتجات والبرامج التي يقدمها البنك استكماال ً الستراتيجيته
في مواكبة كل ما هو جديد في عالم الصناعة املصرفية.

توقيع اتفاقية تعاون بني البنك ومركز احلسني للسرطان
لبيع وتسويق برنامج رعاية التكافلي :يقوم هذا البرنامج
على تأمني العالج ملرضى السرطان لدى مركز احلسني للسرطان،
علما ً بأن هذا البرنامج متاح لعمالء البنك وغير عمالء البنك
ولكافة األعمار والذي ميكنهم من اختيار التغطية العالجية
املقدمة من قبل مركز احلسني للسرطان التي تناسبهم مقابل
قسط سنوي.

بطاقات اإلسكان

استكماال ً ملسيرته الناجحة على صعيد سوق البطاقات
البالستيكية بشقيها بطاقات الدفع املباشر والبطاقات
االئتمانية (الفيزا واملاستركارد) ،واصل البنك تعزيز جاذبية هذه
البطاقات الستخدامها من قبل العمالء والتمتع باملزايا التي
توفرها حلامليها وذلك من خالل عقد شراكات عاملية وحصرية
مع أبرز العالمات التجارية باإلضافة إلى احلمالت الترويجية التي
تشهد العديد من اخلصومات واجلوائز ،حيث قام البنك بإطالق
بطاقات اخلصم املباشر اجلديدة من  Visaبنوعيها Signature
و ،Infiniteحيث يقدم البنك من خالل هذه البطاقات املدعمة
بخاصية payWave؛ تقنية التواصل قريب املدى  NFCوالتي
تختصر الوقت واجلهد في إجراء عمليات التسوق والشراء
عال من الدقة واألمان ،حيث تعد من أحدث التقنيات
مبستوى ٍ
في قطاع الدفع اإللكتروني.
وتوفر بطاقات اخلصم املباشر عدة مزايا منها :الدخول اجملاني لصاالت كبار العمالء في  850مطار حول العالم عبر برنامج
 ،Loungekeyوباقة خصومات لدى املتاجر واخلدمات الشخصية  ،Life Conciergeإضافة إلى خدمات رجال األعمال ومزايا
الترفيه ،كما وتقدم البطاقات تغطيات تأمينية واسعة (تكاليف طبية طارئة ،حوادث ،وتأخر السفر) عدا عن تأمينات فقدان
األمتعة والتأمني على املشتريات احمللية والدولية والعديد من املزايا األخرى.
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االرتقاء بجودة اخلدمة والعناية بالعمالء

انطالقا ً من حرص البنك على بناء عالقات مميزة مع العمالء تقوم على أساس من العدالة والشفافية وتقدمي أفضل اخلدمات
واملنتجات املصرفية للعمالء دون متييز ،فقد قام البنك بإعداد سياسة خاصة للتعامل مع شكاوى العمالء من خالل تأسيس
وحدة مختصة بهذا الشأن ،بحيث متكن البنك من ممارسة عمله املصرفي بسلوك مهني مسؤول.

كما كان إلطالق خدمة إسكان ( 7/24مركز اخلدمة الهاتفية) دورا ً مهما ً في تفعيل آلية التواصل املباشر مع عمالء البنك
بشكل دوري ،والعمل على حلها من خالل التعاون
والتعرف على املعوقات التي تواجههم ودراسة أسبابها ورفع تقارير بها
ٍ
بني الدوائر املعنية ،األمر الذي ساهم في تطوير وحتسني مستوى اخلدمة املقدمة وتعزيز العالقة بني البنك وعمالئه لتحقيق
أفضل مصلحة لهم في كافة مراحل تعاملهم مع البنك.
واستكماال ً الستراتيجية البنك في تطوير األسس واملعايير التي تساهم في استقطاب العمالء اجلدد واحملافظة على العمالء
احلاليني ،فقد مت تعديل اإلطار التنظيمي العتماد وتصنيف الشركات التي تقوم بتحويل رواتب موظفيها إلى البنك مما يتيح
لهم االستفادة من املنتجات واخلدمات املصرفية التي يقدمها البنك.
وعلى صعيد متصل فقد استمر البنك خالل العام  2018بإعداد الدراسات التي تختص بتقييم مستوى اخلدمة املقدمة
للعمالء كدراسة املتسوق اخلفي ودراسة رضا العمالء من خالل االستعانة بشركات استشارية متخصصة بإجراء
استطالعات الرأي ،كما مت اعتماد معايير عاملية لتقييم مستوى معرفة املوظفني مبنتجات البنك وخدماته ،األمر الذي عزز
من حتسني جتربة العمالء وزيادة والئهم.

األعمال املصرفية للشركات

على الرغم من استمرار الظروف الصعبة التي فرضتها حالة الترقب وظروف األعمال التجارية واالقتصادية في معظم أسواق
بشكل
املنطقة ،إال أن البنك تعامل مع مخاطر تلك الظروف بكل حذر فأثبت قدرته على تلبية االحتياجات التمويلية لعمالئه
ٍ
طبيعي ،كما لم تثنه تلك الظروف من القيام بواجبه جتاه عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في اململكة.

وتأكيدا ً لدور البنك في دعم االقتصاد الوطني ،فقد مت خالل عام  2018تقدمي التمويل لعدد من القطاعات االقتصادية الفعالة
واملنتجة ،منها قطاع الطاقة الذي يشهد معدالت منو وتطورات وحتديات كبيرة ،حيث مت توقيع اتفاقية قرض مع شركة
الكهرباء الوطنية ،قدم البنك مبوجبها متويال ً مببلغ  100مليون دينار لغايات متويل احتياجاتها.
بشكل أكثر فاعلية ،وإخضاع
تركزت جهود البنك خالل عام  2018على تطبيق إجراءات متكنه من مراقبة احملفظة االئتمانية
ٍ
عمليات املنح اجلديدة للمزيد من الفحص والدراسة خاص ًة في ظل تطبيق املعيار احملاسبي  ،IFRS9عالوةً على توسيع حجم
عالقاته مع العمالء احلاليني ،وإقامة عالقات عمل مثمرة مع عمالء جدد أثمرت عن زيادة أرصدة احملفظة االئتمانية بنسبة
قدرها حوالي .%4
وانسجاما ً مع توجهات البنك في تطوير القنوات اإللكترونية وتوسيع قاعدة العمالء املستخدمني لها ،فقد مت خالل عام
 2018إطالق نظام اإلسكان أون الين بحلته اجلديدة والذي يتيح لعمالء البنك من الشركات إجراء العديد من اخلدمات في
أي وقت ومن أي مكان وبطريقة آمنة ومبتكرة ،كما وسيتم خالل العام  2019إطالق خدمة إدارة التسهيالت غير املباشرة
( )Client Tradeوالتي ستمكن عمالء الشركات من تقدمي طلبات التسهيالت غير املباشرة (كفاالت ،وبوالص ،واعتمادات)
ومتابعتها إلكترونيا ً دون احلاجة إلى مراجعة البنك.
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ومما يعكس جناح البنك ودوره الريادي وحضوره املتميز في الساحة املصرفية على صعيد متويل قطاع الشركات وتوفير اخلدمات
املصرفية الشاملة واملتكاملة لهذا القطاع هو تتويجه بجائزة البنك األكثر ابتكارا ً في مجال متويل الشركات لعام 2018
من مجلة  International Financeفي لندن ،وحصوله على جائزة التميز في متويل املشاريع في األردن لعام  2018من االحتاد
الدولي للمصرفيني العرب في بيروت.

املشاريع الصغيرة واملتوسطة
وفي إطار تعزيز مساهمته في متويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم ( ،)SMEsوإميانا ً بأهمية هذا القطاع في دعم
االقتصاد الوطني وعالج مشكلة البطالة ،فقد قام البنك خالل عام  2018بعدد من املبادرات ،أهمها:
•إطالق برنامج متويل مشاريع الطاقة املتجددة بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة (،)JAREEF
والذي سيتمكن البنك مبوجبه من منح قروض ميسرة في مجال أنظمة الطاقة املتجددة ،حيث سيتكفل الصندوق
بسداد الفوائد التي تترتب على هذه القروض نياب ًة عن املستفيدين من هذه البرامج التمويلية ،ومبا ينعكس إيجابا ً على
البيئة وخفض فاتورة االستهالك للمملكة.
•تخصيص ضابط عالقة في الفروع املتواجدة في املناطق التجارية والصناعية واحلرفية لتوفير حلول متويلية مناسبة
ألصحاب املشاريع وتقدمي املشورة لهم ومساعدتهم على حتديد فرص النمو االستراتيجية ملشاريعهم.
•توقيع اتفاقية عمل مع مبادرة الشرق األوسط لالستثمار ( )MEIIالستخدام موقع "متويلي" الذي مت إطالقه مؤخرا ً في
األردن ملساعدة طالبي التمويل من أصحاب املشاريع املتوسطة والصغيرة من الوصول إلى املؤسسات املالية واالستفادة
من سرعة وسهولة الوصول إلى الدعم الفني املقدم من طاقم عمل املبادرة لتحسني جودة املعلومات املقدمة وطرق
تقدميها ،حيث يعد بنك اإلسكان من البنوك الرائدة في دعم أصحاب املشاريع والسعي دائما ً للوصول ألكبر قاعدة ممكنة
من املستفيدين.
كما واصل البنك املشاركة بتمويل البرامج اخلاصة بقطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،ومن هذه البرامج واملنتجات:
•منتج القرض السياحي ،واخملصص لدعم األعمال الصغيرة واملتوسطة في القطاع السياحي بالتعاون مع الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية .USAID
•منتج متويل األصول الثابتة ،واخملصص لتمويل غايات واسعة ومتعددة مثل مباني املصانع واملكاتب واآلالت واملعدات واألثاث
والديكورات اخلاصة باملشروع املمول.
•برامج البنك املركزي واخملصصة لدعم الشركات املتوسطة والصغيرة.
•برامج دعم القطاعات االقتصادية بالتعاون مع البنك املركزي األردني.
•برنامج قرض األعمال.
•برنامج مركبات األعمال بالتعاون مع الشركة األردنية لضمان القروض.
•برنامج قروض املشاريع الناشئة بالتعاون مع الشركة األردنية لضمان القروض.

برامج واتفاقيات التمويل املتخصصة

انطالقا ً من حرص البنك على تفعيل التعاون االقتصادي العربي املشترك وتعزيز مساهمته الفعالة في دعم وتنشيط
حركة التبادل التجاري بني األردن والدول العربية واألجنبية ،فقد واصل البنك العمل مبجموعة من البرامج واتفاقيات التمويل
املتخصصة في هذا اجلانب ومنها :برنامج متويل التجارة العربية  /أبو ظبي.
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خدمات اخلزينة واالستثمار

متكن البنك خالل عام  2018من احملافظة على النمو املتوازن في أنشطة اخلزينة واالستثمار من خالل استمراره في تطبيق
سياسة استثمارية حصيفة تأخذ باالعتبار مخاطر التقلبات املستمرة في األسواق املالية احمللية واإلقليمية والعاملية
الناجمة عن استمرار الظروف االقتصادية الصعبة ،وقد ساهم ذلك بشكل كبير في احملافظة على املركز املتقدم للبنك في
مجال أنشطة اخلزينة واالستثمار.

لقد مت التركيز خالل العام بصورة أساسية على تخفيض تكلفة األموال ،وحتسني هامش الفائدة ،والتنويع املتوازن
لالستثمارات ،ومبا يدعم أنشطة البنك اخملتلفة ويحقق عوائد مستقرة ضمن درجات مخاطرة مقبولة ،مع احملافظة على
مستويات سيولة صحية وقوية ،تزيد عن احلد األدنى املطلوب من البنك املركزي األردني.
وضمن جهود البنك املتصلة بعملية التطوير وحتسني جتربة عمالئه من األفراد والشركات في كافة اجملاالت ،فقد شهد عام
 2018توفير نظام ميكن عمالء البنك من متابعة استثماراتهم بشكل إلكتروني عن طريق اإلنترنت ،األمر الذي سيساهم
في حتسني نوعية األداء ومستوى تقدمي اخلدمات للعمالء ،كما ومت التوسع في نشاط خدمات االستشارات املالية للعمالء
وخصوصا ً في مجال إدارة اصدار أسهم الزيادة للشركات اخلاصة وتقدمي خدمات دراسات اجلدوى وتقييم الشركات.
ومما جتدر اإلشارة إليه في هذا السياق ،أن البنك يوفر لعمالئه حلوال ً استثمارية متنوعة من املنتجات اخملتلفة كخدمات
التعامل بالعمالت األجنبية واملعادن الثمينة من خالل خدمات التعامل باحلساب  /حساب ،وبالهامش بالعمالت األجنبية،
وخدمات العقود اآلجلة ،وتقدمي خدمات الوساطة في األسواق املالية "احمللية واإلقليمية والدولية" كخدمات شراء وبيع
اخليارات في أسواق األسهم والعقود اآلجلة في الصرف األجنبي وتسويق الصناديق املالية ،باإلضافة إلى خدمات إدارة األصول
واخلدمات االستثمارية املتنوعة كإدارة اإلصدار وأمانة االستثمار ،وغيرها من اخلدمات.

املؤسسات املالية والبنوك املراسلة

تابع البنك خالل عام  2018جهوده الرامية إلى بناء عالقات عمل جديدة مع البنوك واملؤسسات املالية محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً
مع االستمرار في تطوير عالقاته القائمة ،حيث جنح في استغالل تواجده خارجيا ً في ثمانية أسواق لتعزيز مكانته إقليميا ً
ودولياً ،من خالل القيام بالعديد من اجلوالت التسويقية التي شملت عدد من دول املنطقة والعالم ،وتكثيف االتصاالت مع
البنوك املراسلة بهدف تسويق البنك على مستوى اجملموعة وزيادة حجم التعامالت املتبادلة معها.
ونتيج ًة لتعزيز عالقات العمل وجودة اخلدمات املصرفية املقدمة في مجال العمليات املصرفية الدولية ،فقد متكن البنك
خالل عام  2018من حتقيق منو فاق املقدر على صعيد اإليرادات املتأتية من أنشطة احلواالت والتي منت بنسبة  %14باإلضافة
إلى منو بلغ  %37في مجال التسهيالت االئتمانية غير املباشرة خاص ًة املرتبطة بعمليات التجارة الدولية.
ويتوقع أن يشهد عام  2019استمرارا ً لنمو اإليرادات من هذه األنشطة وباألخص إيرادات احلواالت نتيجة لالتفاقيات التي
أبرمها البنك ،ومت على أثرها إطالق اخلدمات التالية:
• إطالق خدمة احلواالت الفورية ( )Web Serviceبالتعاون مع البنك السعودي لالستثمار.
• إطالق خدمة احلواالت الفورية ( )Speed Cashبالتعاون مع مجموعة سامبا املالية.
علما ً بأن بنك اإلسكان يعتبر البنك األول في األردن الذي يطبق هذه اخلدمات على مستوى حواالت املغتربني األردنيني في
ثوان معدودة.
اململكة العربية السعودية ،والتي ستمكنهم من إرسال حواالتهم إلى األردن خالل ٍ
كما واصل البنك خالل العام مراجعة ودراسة احتياجات البنوك املراسلة للسقوف االئتمانية لتتالءم مع حجم العمل الوارد
منها مع املتابعة املستمرة ملستجدات الوضع االئتماني على مستوى الدول والبنوك املراسلة املتواجدة فيها ،للوقوف على
آخر املستجدات املتعلقة بوضعها املالي ومدى تأثرها باملتغيرات التي حتدث في تلك الدول.
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ويذكر في هذا اجملال أن للبنك عالقات عمل مميزة مع شبكة واسعة من املراسلني حول العالم يتجاوز عددهم  500بنكا ً
ومؤسسة مالية ،منتشرة في أكثر من  70دولة ،وهو ما جعل البنك في موقع قوي ومتني مكنه من ترسيخ اسمه وتعزيز
مكانته وخدمة عمالئه في العمليات املصرفية الدولية اخملتلفة.

الفروع اخلارجية والبنوك والشركات التابعة

انطالقا ً من سياسة تنويع االستثمارات وتقليل اخملاطر وتعظيم العائد على حقوق امللكية متارس مجموعة بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل أعمالها في  8أسواق مختلفة تتركز جلها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى جانب األردن،
وتعمل اجملموعة من خالل  184فرعا ً إضافة إلى  3مكاتب متثيل ،موزعة على النحو اآلتي:
• فروع البنك في األردن 129 :فرعاً.
• فروع البنك خارج األردن 15 :فرعا ً في فلسطني ،وفرعا ً واحدا ً في البحرين.

• البنوك التابعة:

 املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية ( ،)www.ibtf.com.syوتبلغ نسبة ملكية البنك  %49.063من رأسماله البالغ 5.25مليار ليرة سورية ،ويعمل من خالل شبكة تتكون من  31فرعاً.
 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر ( ،)www.housingbankdz.comوتبلغ نسبة ملكية البنك  %85من رأسمالهالبالغ  10مليار دينار جزائري ،ويعمل من خالل شبكة تتكون من  7فروع.
 بنك األردن الدولي /بريطانيا ( ،)www.jordanbank.co.ukوتبلغ نسبة ملكية البنك  %75من رأسماله البالغ  65مليونجنيه استرليني ،ويعمل من خالل شبكة تتكون من فرعا ً واحداً.

• الشركات التابعة:

 الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي ( ،)www.slcjo.comوهي شركة مملوكة بالكامل للبنك ويبلغ رأسمالها  30مليون دينار،وتعمل من خالل شبكة تتكون من  3فروع.
 شركة املركز املالي الدولي ( ،)www.ifc.com.joوتبلغ نسبة ملكية البنك  %77.5من رأسمالها البالغ  5مليون دينار. الشركة األردنية لالستثمارات العقارية  /األردن ( ،)www.hbtf.comوتبلغ نسبة ملكية البنك  %100من رأسمالها البالغ 40ألف دينار.

• مكاتب التمثيل:

 مكتب متثيل أبو ظبي  /اإلمارات. مكتب متثيل طرابلس  /ليبيا. -مكتب متثيل بغداد  /العراق.

ولتحقيق الريادة في العمل املصرفي ،فقد حرص البنك خالل عام  2018من خالل انتشاره في األسواق اخلارجية ،على تنمية
أعماله املصرفية وتوفير حلول وخدمات مصرفية عصرية وشاملة لعمالئه وتلبية احتياجاتهم املتجددة واملتغيرة في
مناطق تواجده ،ومبا ساهم في استقطاب عمالء جدد من قطاعي األفراد والشركات ،وتنمية عالقات البنك بعمالئه احلاليني
من املصدرين واملستوردين من جهة ،وتعزيز التبادالت التجارية بني األردن والدول التي ينتشر فيها البنك من جهة أخرى.
يذكر بأن فروع البنك اخلارجية في كل من فلسطني والبحرين قد ساهمت خالل عام  2018مبا نسبته  %7.2من إجمالي أرباح
مجموعة بنك اإلسكان قبل الضريبة ،كما بلغت مساهمة البنوك والشركات التابعة  ،%28.2أما مكاتب التمثيل فقد
استمرت في تسويق خدمات ومنتجات البنك األمر الذي عزز من حضوره محليا ً وإقليمياً.
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جتدر اإلشارة الى أن بنك اإلسكان /اجلزائر ومن خالل اتباعه ألفضل املمارسات املصرفية ،فقد متكن من حتقيق نتائج مرضية
خالل العام  2018واستمر من خالل النهج االستراتيجي الذي يتبعه في توسيع نطاق املنتجات واخلدمات املصرفية املميزة
التي يقدمها لعمالئه في السوق اجلزائري ،وزيادة قدرته على املنافسة مما عزز من مكانته املصرفية.
وعلى صعيد متصل يتطلع املصرف الدولي للتجارة والتمويل في سورية قدما ً إلى العام  2019للقيام بدور أكثر حيوية
للمساهمة في متويل إعادة إعمار سورية واستقرارها من خالل التدرج في رفع مستوى عملياته التشغيلية ،دون إغفال
ألهمية مراقبة أوضاع السوق وتقلباته.
أما مكاتب التمثيل في كل من اإلمارات ،وليبيا ،والعراق فقد واصلت تعزيز حضور البنك والتعريف بخدماته لدى مختلف
األوساط الرسمية والشعبية في تلك الدول ،واستقطاب العديد من املؤسسات املالية للتعامل مع البنك ،وحفز املؤسسات
املالية والبنوك التي تتعامل مع البنك على زيادة حجم تعاملها.

التطوير التنظيمي واإلداري

جتسيدا ً لرؤية البنك وزيادة كفاءة العمليات املصرفية اخملتلفة من خالل حتسني إجراءات العمل الداخلية ،واالستغالل األمثل
للطاقات واإلمكانيات البشرية ،واالستفادة القصوى من التكنولوجيا املتوفرة لديه ،وبالتالي رفع مستوى اخلدمات املقدمة
للعمالء؛ فقد مت خالل العام  2018القيام مبا يلي:
•	 تصميم هيكل تنظيمي جديد للبنك يعكس أفضل املمارسات املصرفية ،ويقوم على أساس حتديد املسؤوليات والصالحيات،
واإلشراف الفعال على األداء ،وقد استدعى ذلك استحداث وحدات تنظيمية جديدة متخصصة ،وفصل مهام بعضها
ودمج البعض اآلخر .وضمن هذا اإلطار ،فقد مت مثال ً تأسيس وحدة إدارة اجلودة حتت مظلة دائرة تطوير وهندسة العمليات،
وتتمحور املهام الرئيسة لهذه الوحدة في حتديد السياسة العامة للجودة في البنك ،وحتديد معايير جودة األداء ومبا يتوافق
مع متطلبات البنك املركزي األردني املتعلقة بتعليمات حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة  ،COBIT5ووضع
آليات لتنفيذ تلك املعايير ،كما ومت استحداث دائرة االبتكار وتطوير األعمال واملنتجات ،ووحدة مكافحة االحتيال ضمن
مركز مخاطر التشغيل واستمرارية األعمال /دائرة اخملاطر.
•	 مراجعة وحتديث العديد من أدلة السياسات واإلجراءات للبنك عموما ً والفروع اخلارجية خصوصا ً ومبا ينسجم مع الهياكل
التنظيمية وواقع العمل الفعلي.
•	 تطوير البورتال الداخلي من خالل حتديث وتطوير وإعادة تصميم صفحات دوائر اإلدارة ومراكز العمل ،وحتديث األنظمة
العاملة على البورتال الداخلي.

املوارد البشرية

انطالقا ً من أهمية العنصر البشري ،فقد عمل البنك على تعزيز مستويات الكفاءة ومعدالت اإلنتاجية لدى كافة املوظفني،
كما حرص على تطوير قدراتهم وحتسني مستوى رضاهم مبا ميكنهم من أداء مهامهم على الوجه املطلوب ،في حني واصل
البنك تطبيق سياسة املكافآت التي تركز على حتفيز األداء املتميز ،وذلك من خالل تخصيص نسبة من األرباح توزع على
املوظفني استنادا ً إلى نظام خاص يربط املكافآت واحلوافز باإلنتاجية والكفاءة.
ويتبنى البنك سياسة إتاحة الفرص أمام املوظفني للترقية والتطور من خالل االنتقال إلى وظائف أخرى وخلق مسارات
وظيفية ( )Career Pathوالتي ستنعكس على تنويع خبرات املوظفني وإثرائها مع مراعاة انطباق شروط العدالة والكفاءة
واألحقية في النقل والترفيع.
شهد عام  2018تنفيذ عدد من املشاريع االستراتيجية التي من شأنها حتسني كفاءة عمليات املوارد البشرية في البنك ،ويأتي في
مقدمة هذه املشاريع أمتتة امللفات املالية ليتم احتسابها وصرفها بواسطة أنظمة  HRMSوبشكل آلي ،واستكمال تطوير كل
من نظام األرشفة ونظام الهويات اخلاصة باملوظفني ،باإلضافة إلى املراجعة الشاملة ملصفوفة التقييم الذاتي للمخاطر .CRSA
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التوظيف واالستقطاب

في إطار املراجعة املستمرة ملالكات دوائر وفروع البنك اخملتلفة فقد شهد العام  2018ارتفاعا ً في عدد الكوادر البشرية
املستقطبة لتغطية الشواغر القائمة واملستقبلية أوال ً بأول ورفد احتياجات الفروع ومراكز العمل باحتياجاتها من املوارد
البشرية الناجمة عن االستقاالت الفعلية أو املتوقعة ،أو نتيجة الستحداث مهام وواجبات جديدة أو افتتاح فروع جديدة.
وتعزيزا ً لرؤية البنك بأن يكون جهة العمل املفضلة  Employer of Choiceوترسيخ صورته كأفضل مؤسسة للعمل لديه
 Employment Brandingباعتباره واحدا ً من أبرز املؤسسات توظيفا ً للعمالة املؤهلة واملتميزة في اململكة ،فقد واصل البنك
استقطاب أفضل خريجي اجلامعات واجتذاب مجموعة من أصحاب الكفاءات املتميزة واملواهب  Talentsاملعروفة واملشهود
لها بالكفاءة لدى البنوك واملؤسسات األخرى ،كما شارك البنك خالل العام بعدد من معارض التوظيف  Job Fairsداخل
اململكة ،باإلضافة إلى التعاون املشترك مع العديد من منصات التوظيف اإللكترونية بهذا اخلصوص.

التدريب والتطوير

في إطار سعي البنك إلى تعزيز االستثمار في العنصر البشري وتطوير املهارات املهنية للموظفني بصفته احملرك الرئيس
لألداء املستدام ألعمال البنك ،فقد شهد العام  2018إطالق منظومة التعليم اإللكتروني  e-Learningبالتعاون مع بنك
ستاندرد تشارترد ،والتي تستهدف موظفي دوائر االمتثال واملؤسسات املالية والقانونية لالستفادة من البرامج التدريبية
التي توفرها املنظومة.
كما ومت خالل العام توفير مجموعة من البرامج الريادية في مجال التدريب كان من أهمها :برنامج تأهيل الصرافني حديثي
التعيني ،برنامج تأهيل موظفي خدمة العمالء ،برنامج تأهيل موظفي القنوات االلكترونية ،ويحرص مركز التدريب والتطوير
على تطوير موظفي البنك في مجال املهارات األساسية في تطبيقات احلاسوب بشكل مستمر ودوري من خالل تنفيذ
برنامج طالل أبو غزالة ملهارات تقنية املعلومات وعدد من الدورات األخرى املتخصصة في مجال تطبيقات احلاسوب ،إضاف ًة
إلى الدورات الوظيفية املتخصصة ملوظفي البنك وفي مقدمتها دورة املعيار احملاسبي الدولي  ،IFRS 9ودورة حاكمية وإدارة
املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة  ،COBIT 5ودورة  Project Finance & Modelingوالتي مت تنفيذها من خالل شركات عاملية
متخصصة بهذه اجملاالت ،ويركز التدريب املكثف في هذه البرامج على إشراك املوظفني في أنشطة متخصصة تضمن زيادة
تأهيلهم وإحاطتهم بالعمل املصرفي وتعزيز قيم وأخالقيات العمل لديهم.
وفيما يخص املهارات القيادية واإلدارية للموظفني شاغلي املناصب القياديـة واإلداريـة ،فقد مت عقـد ورشة عمل بعنـوان
 Leading The Way Workshopحرصا ً على مواكبة آخر املستجدات في هذه اجملاالت وحسب استراتيجية دائرة املوارد
البشرية واملتمثلة باالرتقاء بكافة دوائر البنك للنهوض باملمارسات اإلدارية املتبعة والتي تنعكس إيجابا ً على األداء املؤسسي.
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وبالتزامن مع ذلك ،استمر البنك بتعزيز ثقافة التعلم من خالل إيفاد وابتعاث عدد من املوظفني من ذوي الكفاءة سنويا ً
للحصول على الشهادات األكادميية واملهنية املتخصصة في مختلف مجاالت العمل املصرفي لدى معاهد وجامعات ومراكز
تدريب رائدة محليا ً ودولياً.
ومما يجدر ذكره أن البنك وفر خالل العام  5473فرصة تدريبية للموظفني داخل وخارج اململكة ،وقد غطت هذه الدورات
التدريبية التي مت عقدها اجملاالت اإلدارية واملالية واحملاسبية والتدقيق واالئتمان املصرفي واملهارات السلوكية والعمليات
املصرفية واخلزينة واالستثمار ومهارات احلاسوب الشخصي واللغة اإلجنليزية ،وميكن االطالع على أهم الدورات التي مت عقدها
خالل العام  2018وأعداد املشاركني بها في اإلفصاح اخلاص بها الوارد في نهاية هذا التقرير.

رضا ووالء املوظفني
انطالقا ً من اهتمام إدارة البنك بتوفير بيئة عمل مثالية ملوظفيها ،فقد مت خالل العام طرح " استبيان رضا املوظفني " والذي
حظي بنسبة استجابة جيدة من موظفي البنك في األردن.
ويهدف هذا االستبيان إلى استطالع آراء موظفي مختلف اإلدارات واملراكز والفروع بخصوص مجموعة من العوامل املوجبة
للرضا والوالء بشكل عام ،وقد أظهرت نتائج االستطالع عن احملاور اخملتلفة تسجيل معدل رضا عام جيد مما يعكس جناح
املبادرات التي تطرحها اإلدارة التنفيذية لدعم املوظفني وتطوير وحتسني بيئة عملهم في البنك والذي أشار أيضا ً إلى ارتفاع
رضا املوظفني عن الرواتب واحلوافز والترقيات والتدريب واكتساب املهارات.
كما شهد عام  2018العديد من املبادرات التي من شأنها خلق بيئة عمل مثالية تعزز من مستوى الرضى الوظيفي وحتفز
من األداء ،ومنها:
•	 إشهار (نادي كتاب بنك اإلسكان) بهدف نشر املعرفة وتبادل األفكار بني موظفي البنك ،وحتفيزهم ملزيد من اإلبداع واالبتكار،
وتتلخص فكرة النادي بإقامة جلسات حوارية بشكل شهري ملناقشة أحد الكتب ذات العالقة باجملاالت االقتصادية
واملصرفية والتنمية البشرية وتطوير الذات.
•	 إطالق برنامج املوظف املثالي ملكافأة األداء املتميز ،والذي يؤكد على سعي إدارة البنك إلى إيجاد آليات ونظم عمل تهدف
إلى حتفيز املوظفني وحثهم على اإلبداع واالبتكار وتطوير أدائهم وبذل املزيد من اجلهود والتميز في األداء ومبا يحقق
أهداف العمل.
•	 تنظيم العديد من الفعاليات واألنشطة االجتماعية والرياضية التي شارك بها املوظفني وعائالتهم والتي من شأنها تعزيز
العالقات االجتماعية فيما بينهم.
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إدارة اخملاطر

لقد كانت اإلدارة احلصيفة للمخاطر خالل عام  2018موضع االهتمام الرئيس للبنك ،وذلك على خلفية استمرار التحديات
الناجمة عن األوضاع املضطربة في املنطقة سياسيا ً واقتصادياً ،والتي حتمت ضرورة وضع آليات احترازية ومتحفظة ملواجهة
اخملاطر اجلوهرية التي قد يتعرض لها البنك ممثلة مبخاطر االئتمان ،ومخاطر السوق ،ومخاطر التشغيل واستمرارية األعمال،
ومخاطر السيولة ،ومخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر السمعة ،اخملاطر االستراتيجية ،ومخاطر األمن السيبراني وأمن املعلومات.
ويعتمد األداء املستدام جملموعة بنك اإلسكان على قدرته على إدارة كافة أشكال هذه اخملاطر وعلى جميع املستويات ،حيث
يتمتع البنك بهيكل وإطار قوي ومستقل إلدارة اخملاطر يضمن إدارة اخملاطر بشكل فعال وكفوء ،ويرتبط هذا الهيكل مباشرةً
بلجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة ،ويتألف هذا اإلطار من مجموعة شاملة من السياسات واإلجراءات والعمليات
واملنهجيات واألنظمة التي تهدف إلى تعريف وحتديد وقياس ومراقبة وتخفيف اخملاطر ورفع التقارير الرقابية إلى مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا بصورة منتظمة وفعالة.
وانطالقا ً من االهتمام باحملافظة على توفير إدارة مخاطر فاعلة ،فقد استمر البنك خالل عام  2018باتباع نهج ثابت في تطوير
سياسات ومنهجيات إدارة اخملاطر اخملتلفة ومبا يواكب املستجدات ومبا يتماشى مع أفضل املمارسات الدولية ومبا يؤدي إلى
التخفيف من حجم التعرض للمخاطر والعمل ضمن مستويات اخملاطر املقبولة .Risk Appetite
شهد عام  2018توسع البنك في تطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر ( )CRSAلتشمل البنوك والشركات التابعة
وشبكة فروعه اخلارجية ،كما مت تطوير آلية ومنهجية احتساب التقييم الداخلي لرأس املال ( )ICAAPمن خالل تطبيق
منهجيات قياس أكثر تطورا ً مع األخذ باالعتبار تقييم كافة أنواع اخملاطر والتغيرات واملستجدات في البيئة الداخلية واخلارجية،
ومت االستمرار في تطوير مؤشرات اخملاطر الرئيسة ومؤشرات اإلنذار املبكر وذلك حسب أحدث املمارسات العاملية وذلك ملراقبة
فاعلية الضوابط الرقابية وبهدف التنبؤ باخملاطر واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد ما أمكن من آثار اخملاطر قبل حدوثها.
وفي سعي البنك لاللتزام مبتطلبات اجلهات الرقابية واملعايير الدولية ،فقد مت خالل عام  2018تطبيق التعليمات الصادرة عن
البنك املركزي األردني بخصوص البنوك ذات األهمية النظامية محلياً ،حيث مت إعداد خطة عمل ومت اعتمادها من قبل مجلس
إدارة البنك لهذه الغاية ،كما ومت االنتهاء من تطبيق مشروع املعيار املالي احملاسبي الدولي  IFRS9وذلك بتطوير نظام خاص
باحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
ولتطوير وحتسني أمن وسالمة املعلومات مبا يتماشى مع خطط البنك في التطور التكنولوجي لتوفير بيئة آمنة والتصدي
للهجمات اإللكترونية ،فقد مت خالل عام  2018إجراء ما يلي:
 حتليل مخاطر تكنولوجيا املعلومات ووضع الضوابط األمنية املالئمة للحد من اخملاطر احملتملة. إنشاء وإدارة برنامج تصنيف أصول املعلومات على مستوى اجملموعة ووضع الضوابط الالزمة لذلك. اعتماد استراتيجية وخطة عمل إلدارة أمن املعلومات مبا يتوافق مع املعايير العاملية.وفي سعيه لنشر ثقافة اخملاطر بني املوظفني ملا لذلك من أهمية في التخفيف من حجم التعرض للمخاطر ،فقد واصل
البنك خالل العام عقد العديد من ندوات التوعية للموظفني في هذا اجملال ،عالوةً على نشر املواد التعليمية ذات العالقة
باخملاطر على املوقع الداخلي للبنك .ويقدم االيضاح رقم  45في القوائم املالية في هذا التقرير املزيد من املعلومات والتفاصيل
عن إدارة اخملاطر لدى البنك.
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مراقبة االمتثال

يعد بناء ثقافة سليمة لالمتثال ومكافحة عمليات غسل األموال ومتويل االرهاب من أولويات بنك اإلسكان ،ويأتي ذلك في إطار
االعتقاد الراسخ إلدارة البنك بأن االلتزام بتطبيق أفضل املمارسات وتنفيذ القوانني والتعليمات الصادرة عن اجلهات الرقابية
احمللية والدولية في مجاالت االمتثال ومكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب والعقوبات الدولية والتعامل مع شكاوى
العمالء ،سوف يعزز من الشفافية والقيم املهنية على كافة األصعدة واألنشطة في جميع العمليات اليومية للبنك.
وضمن هذا اإلطار فقد حافظ البنك في عام  2018على قيمه اجلوهرية ومعاييره املهنية في ممارسات أعماله املصرفية
اخملتلفة ،ومبا يضمن التزامه بتعليمات اجلهات الرقابية ،وجتنب أي مخاطر أو عقوبات نتيجة عدم االلتزام ،وذلك من خالل:
•	 إعداد ومراجعة وتطوير سياسات وإجراءات مراقبة االمتثال في البنك.
•	 إعداد ومراجعة أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب والعقوبات الدولية من خالل التحديث
املستمر لها.
•	 االلتزام بتنفيذ متطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات اخلارجية .FATCA
•	 اإلبالغ عن أي أنشطة قد تنطوي على عمليات أو حركات مالية مشبوهة من خالل استخدام التقنيات وأدوات استخراج
البيانات املناسبة.
•	 استالم ودراسة والرد على كافة شكاوى العمالء.
شهد عام  2018قيام البنك بتطبيق عدد من األنظمة التي من شأنها تعزيز التدابير الوقائية ضد عمليات االحتيال ومكافحة
عمليات غسل األموال ومتويل االرهاب ،ومن هذه األنظمة ما يلي:
•تطبيق نظام اإلخطار املصرفي .goAML
•تطبيق نظام العقوبات .Sanctions System
•تطبيق نظام تتبع السفن .Vessel Tracking
•تطبيق نظام البضائع ذات االستخدام املزدوج.
•تطبيق نظام قواعد بيانات العمالء املعرضني سياسيا ً للمخاطر.
•تطبيق نظام إدارة االمتثال التنظيمي .Regulatory Compliance Solution
وفي سياق ممارسات التوعية والتثقيف مبا يخص مجاالت االمتثال ومراقبة عمليات غسل األموال ،فقد استمر البنك في
عقد الورشات والندوات التدريبية لكافة املوظفني في مختلف قطاعات العمل في البنك ،وإعداد نشرات توعية وتثقيف
وإصدار تعاميم خاصة بهدف تعريف املوظفني بهذه اجلوانب خاص ًة فيما يتعلق بنشر ثقافة التعرف على العمالء وبذل
العناية الواجبة لتحقيق ذلك ،باإلضافة إلى حتديث املوقع اإللكتروني الداخلي للبنك وتضمينه لكافة األنظمة والقوانني
والتشريعات املرتبطة بسياسة االمتثال ومكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب والعقوبات الدولية.

الترويج والتسويق

يرتكز بنك اإلسكان على قواعد راسخة مكنته على مدار  45عاما ً من حتقيق النجاحات الواحدة تلوى األخرى ،حيث كان
نشاط التسويق من خالل كافة القنوات اإللكترونية أحد أهم املرتكزات التي استند عليها البنك في احلفاظ على مكانة
عالمته التجارية وتواصله املستمر مع قاعدة عمالئه احلاليني أو احملتملني في ظل املنافسة في السوق املصرفي األردني.
وضمن هذا اإلطار فقد ركز البنك خالل عام  2018على خطة التحول الرقمي ،التي مكنته من تعزيز حضوره البارز على
الساحة الرقمية في السوق املصرفي األردني ،وذلك من خالل اتباع نهج استباقي في قنوات اإلعالن الرقمية ومواقع التواصل
االجتماعي ،والتي متيزت بتقدمي محتوى عالي اجلودة للتواصل عن قرب مع العمالء.
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وشهد عام  2018حمالت تسويقية وترويجية مكثفة وشاملة جملموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات التي تستهدف كافة
شرائح العمالء األفراد والشركات ،وذلك باالستناد إلى أبحاث السوق املتواصلة ملعرفة احتياجات وتطلعات العمالء املستقبلية.
وبالتزامن مع إطالق هذه احلمالت ،قام البنك بتكثيف تواجده في املؤمترات والندوات سوا ًء من خالل الرعاية أو من خالل تقدمي
األبحاث وأوراق العمل والترويج خلدمات ومنتجات البنك.

عززت حمالت بنك اإلسكان التسويقية من جهوده الرامية للوصول إلى كافة شرائح اجملتمع األردني املستهدفة ،ومن هذه
احلمالت:
•حملة ترويجية جلوائز حسابات التوفير.
•حملة ترويجية حلساب توفير مستقبلي.
•حملة ترويجية ملنتج الودائع ألجل بجوائز.
•حملة بيعية وتسويقية الستقطاب حسابات رواتب جديدة.
•حملة ترويجية لبطاقات ماستر كارد لتشجيع االستخدام الدولي.
•حملة بيعية لبطاقات فيزا االئتمانية.
•حملة اجلوائز النقدية  Instant Cash Rewardsعلى بطاقات الدفع املباشر.
•حملة لقروض السيارات بالتعاون من وكالء (.)Ford، Mitsubishi، Suzuki
•حمالت تسويقية للقنوات اإللكترونية.
•احلمالت الترويجية اخلاصة بالقروض الشخصية ،وخدمات االستثمار.
•حملة تسويقية للحواالت السريعة (ويسترن يونيون).

تكنولوجيا املعلومات

انطالقا ً من مواكبة كل ما هو جديد على صعيد التكنولوجيا املصرفية ،فقد واصل بنك اإلسكان خالل عام  2018تطوير
قنواته اإللكترونية والرقمية املتعددة ،وتعزيز اخلدمة الذاتية للعمالء على مدار الساعة وبدون توقف ،وتوفير املزيد من
الراحة والسرعة عند إجراء املعامالت املصرفية ،حيث كرس البنك جهوده لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي بإعادة
تهيئة التطبيقات واملنصات والبوابات اإللكترونية وتطوير مؤشرات قياس األداء لتتناسب مع محاور التحول االستراتيجية
لتكنولوجيا املعلومات.
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وفي إطار التزامه مع تشريعات اجلهات الرقابية ،فقد حرص البنك على التوافق مع متطلبات البنك املركزي األردني املتعلقة
بتعليمات حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة .COBIT 5
كما استمر البنك في تطوير البيئة التشغيلية ألنظمة املعلومات وحتسني كفاءتها وتطبيق متطلبات األمن واحلماية
واجلهات الرقابية ،حيث مت خالل العام  2018تطبيق العديد من املشاريع بهذا اجلانب من أهمها نظام التحليالت ولوحة
القيادة ،نظام الوساطة ولكافة األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية من أجل إتاحة خدمة التداول اإللكتروني للعمالء،
باإلضافة إلى استكمال تطبيق الضوابط الرقابية على نظام تقارير سويفت وترقية نظام سويفت إلى آخر إصدار.

االستدامة وأنشطة املسؤولية االجتماعية

يولي بنك اإلسكان مبادئ االستدامة بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية اهتماما ً كبيراً ،حيث أدرجها ضمن عملياته
اخملتلفة وقيمه اجلوهرية لتكون نهجا ً أساسيا ً يسترشد بها في رسم األهداف وإعداد اخلطط االستراتيجية التي تقود البنك
إلى أفضل مستويات اإلتقان والفعالية في العمل وتعكس الصورة الذهنية املميزة للبنك بصفته جز ًء ال يتجزأ من اجملتمع
األردني ووحدة تكامل وتكافل يعتمد أحدهما على اآلخر.
وجتدر اإلشارة في هذا اجملال إلى أن العام  2018قد شهد إصدار تقرير االستدامة السنوي األول لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل
وفقا ً ألحدث معايير إعداد تقارير االستدامة العاملية ،والذي مت اعتماده أيضا ً من قبل املبادرة العاملية إلعداد التقارير (.)GRI
ويعد تقرير االستدامة األول إجنازا ً هاما ً بالنسبة للبنك ،خاص ًة وأنه يأتي في إطار تعزيز التزامه الثابت بالتأثير اإليجابي
واملستمر نحو التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،عالوةً على تعزيز ثقافة الشفافية وتبني
قواعد احلوكمة السليمة.
وانطالقا ً من إميان البنك الراسخ بأن املسؤولية االجتماعية متثل املشروع الوطني األبرز الذي يسهم في دفع عجلة التنمية
قدماً ،فقد حرص البنك على تكريس روح التضامن والتكافل بني مختلف فئات اجملتمع وفق استراتيجية واضحة وشاملة
تستهدف قطاعات رئيسة أهمها الصحة والتعليم والثقافة والشباب والبيئة.
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استراتيجية البنك

وسط ظروف إقليمية حافلة بالتحديات ،حيث ما زال االقتصاد األردني يعاني من تبعات الظروف السياسية واألمنية في
املنطقة متأثرا ً باألزمات في كل من سوريا والعراق ،فقد مت وضع استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة لتعكس هدفنا
اجلوهري بأن جنعل البنك أكثر قوة وأكثر أمانا ً مما سيساعدنا على استغالل الفرص املستقبلية وحتقيق أفضل قيمة مضافة
لكافة األطراف ذات العالقة بالبنك من عمالء ومساهمني وموظفني وغيرهم.

لقد مت تصميم استراتيجية اخلمس سنوات لتعزيز خبرة العمالء املميزة مع البنك ،وحتقيق أفضل أداء مالي مستدام .كل هذا
ضمن إطار احلاكمية املؤسسية التي تتضمن نظام حصيف للرقابة واخملاطر.
سوف نركز على متابعة األخذ بالتغيرات التكنولوجية في مجال اخلدمات املالية وتلبية التغيرات في متطلبات العمالء،
ومراعاة التطورات في بيئة املنافسة والتعليمات الرقابية والتطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
وتستند االستراتيجية على احملاور الرئيسية التالية:

أوال ً :حتسني موقع البنك الريادي في السوق املصرفي األردني

يحتل بنك اإلسكان موقعا ً رياديا ً في السوق املصرفي األردني ،ويقع في املركز األول في عدد من املؤشرات .ونسعى من خالل
استراتيجيتنا إلى حتسني املوقع الريادي للبنك بحيث يحتل املركز األول في مؤشرات أخرى.

ثانياً :احملافظة على احلصة السوقية أو زيادتها في املنتجات الرئيسية

تركز استراتيجيتنا على حماية احلصه السوقية للبنك وتعزيزها في منتجات رئيسية مستهدفة من خالل البناء على ما
يتمتع به بنك اإلسكان من قوة مالية وسمعة وحجم وعالمة جتارية.

ثالثاً :حتقيق منو أعلى من السوق في القطاعات املستهدفة

يتوزع عمالء البنك من أفراد وشركات على قطاعات مختلفة ،وتتضمن استراتيجية البنك أهدافا ً للمحافظة على بعض
القطاعات مع التركيز على قطاعات أخرى مستهدفة وحتقيق منو فيها أعلى من السوق.
نسعى إلى التميز في خدمة العمالء وتقدمي أفضل جتربة مصرفية لهم من خالل استمرار التواصل معهم وفهمنا
الحتياجاتهم وتلبيتها وتوجيههم من قبل فريق عمل مهني؛ مبا يجسد شعارنا “بنكي للحياة”.

رابعاً :زيادة الكفاءة

حتسني الكفاءة من احملاور الرئيسية في استراتيجيتنا .وسنعمل على حتقيق ذلك من خالل تبسيط اإلجراءات وأمتتة العمليات
وترشيد شبكة الفروع ومتابعة تبنى التكنولوجيا الرقمية في أعمالنا وتطوير موظفينا.

خامساً :حتسني الربحية

كافة محاور االستراتيجية املشار إليها أعاله وكافة خطط البنك ونشاطاته موجهة لتمكني البنك من حتقيق منو مستدام
في حجم األعمال وبجودة عالية ،وهذا سيمكن البنك من حتسني الربحية وحتقيق قيمة مضافة للمساهمني.

ونسعى إلى حتقيق االستراتيجية مبحاورها اخملتلفة من خالل أربع أولويات استراتيجية:
1.1متابعة العمل لتحقيق أفضل خبرة للعمالء.
2.2متابعة تبسيط اإلجراءات وأمتتة العمليات.
3.3تطبيق خطة متكاملة للتحول الرقمي استكماال ً ملا أجنزه البنك في هذا اجملال.
4.4مواصلة حتقيق منو مستدام في األعمال لتحسني الربحية.
وال شك في أن خطتنا للخمس سنوات القادمة إلى جانب قوة البنك وريادته في السوق سيمكننا من تقدمي أفضل خبرة
للعمالء وحتقيق عوائد مناسبة ومستدامة للمساهمني.
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌـﺔ

ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
ّ
اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺸﺎﻣﻞ

تقرير مدقق احلسابات املستقل
ع م010923 /
الى السادة املساهمني
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – اململكة االردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم املالية املوحدة

الـــرأي

قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل (شركة مساهمة عامة محدودة) «البنك» وشركاته
التابعة املشار اليها «باجملموعة» والتي تتكون من قائمة املركز املالي املوحد كما في  31كانون األول  /ديسمبر  ، 2018وكل
من قوائم الدخل والدخل الشامل املوحدة والتغيرات في حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة
املنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.
في رأينا  ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة  ،من جميع النواحي اجلوهرية  ،املركز املالي املوحد لبنك
اإلسكان للتجارة والتمويل كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018وأدائه املالي وتدفقاته النقدية املوحدة للسنة املنتهية
بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية .

اساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق  .إن مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايير موضحه في فقرة «مسؤولية
مدقق احلسابات حول تدقيق القوائم املالية « في تقريرنا  .إننا مستقلون عن اجملموعة وفق ميثاق قواعد السلوك املهني
للمحاسبني القانونيني الصادر عن اجمللس الدولي ملعايير السلوك املهني للمحاسبني القانونيني باإلضافة الى متطلبات
السلوك املهني االخرى املتعلقة بتدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للبنك في االردن ،وقد أوفينا مبسؤوليتنا املتعلقة مبتطلبات
السلوك املهني األخرى  .ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .

امور التدقيق الرئيسية

تعتبر أمور التدقيق الرئيسية  ،في تقديرنا املهني  ،األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة للسنة احلالية .وقد مت
تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم املالية ككل  ،وفي تشكيل رأينا حولها  ،وال نبدي رأيا منفصال حولها.
لقد قمنا باملهام املذكورة في فقرة مسؤولية مدقق احلسابات واملتعلقة بتدقيق القوائم املالية املوحدة  ،باإلضافة لكافة
األمور املتعلقة بذلك بناء عليه  ،فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي مت تصميمها لالستجابة لتقييمنا خملاطر األخطاء
اجلوهرية في القوائم املالية املوحدة  .ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها  ،مبا في ذلك اإلجراءات املتعلقة مبعاجلة األمور
املشار إليها ادناه  ،توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة.
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مت تقدمي وصف حول كيفية دراسة كل امر من األمور املشار اليها ادناه ضمن إجراءات التدقيق :
			

امور التدقيق الرئيسية

نطاق التدقيق ملواجهة اخملاطر

 .1تطبيق املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم ()9

لقد قمنا بفهم سياسة البنك لتصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات
املالية املعدة وفقً ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9وقمنا
مبقارنتها مع متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()9
والتعليمات الرقابية بهذا اخلصوص .

أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولي املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( « )9باألدوات
املالية» والذي يحل محل معيار احملاسبة
الدولي رقم ()39
قام البنك بتطبيق املعيار الدولي إلعداد
التقاريراملالية رقم ( )9اعتبارًا من أول كانون
الثاني  /يناير  2018بأثر رجعي دون إعادة عرض
أرقام املقارنة مبا يتفق مع املعيار اعاله .
مت إثبات الفروقات بني القيم املدرجة
املسجلة مسبقً ا والقيم املدرجة
اجلديدة لألدوات املالية والبالغة حوالي
 55.2مليون دينار كما في األول من كانون
الثاني  /يناير  2018في الرصيد االفتتاحي
لألرباح املدورة.
إن التغيرات الرئيسية الناجتة عن تطبيق
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()9
حاليا
هي إن اخلسائر االئتمانية للبنك تستند
ً
على نهج اخلسارة املتوقعة بدال ً من نهج
اخلسارة املتكبدة  ،والتغير في تصنيف وقياس
املوجودات واملطلوبات املالية للبنك .

كما قمنا بفهم منهجية اخلسائر االئتمانية املتوقعة املتبعة من قبل
البنك من خالل االستعانة باخلبراء حيثما كان ذلك مناس ًبا إلرضاء
أنفسنا حول تلك البيانات والتي اشتملت على عدة بنود أهمها :
•	 اإلطالع على سياسة حتديد مخصصات اخلسائر االئتمانية للبنك
وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9
•	 حتديد حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
•	 تصنيف التعرضات االئتمانية إلى املراحل اخملتلفة  ،وذلك من خالل
دراسة عينة من التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من قبل البنك.
•	 فهم مصادر البيانات الرئيسية واالفتراضات للبيانات املستخدمة
في مناذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة لتحديد مخصصات اخلسائر
اإلئتمانية املتوقعة  ،وإفتراضات النظرة املستقبلية املستخدمة في
احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة اخلاصة بها .
•	 مراجعة مبلغ التعرض عند التعثر في السداد لعينة من التعرضات
.
•	 مراجعة احتمال حدوث التعثر في السداد املستخدم في احتساب
اخلسارة االئتمانية املتوقعة واحملتسب بنا ًء على عدة دورات اقتصادية
وذلك مع املعلومات املعلنة ومالئمتها ،وحتويله الى احتمال حدوث
التعثر في السداد بنا ًء على دورة اقتصاديه محددة.
•	 مراجعة احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة في حالة حدوث
التعثر في السداد املستخدمة في احتسابها مبا في ذلك مدى
مالئمة الضمانات والعمليات احلسابية الناجتة عن ذلك .
•	 مراجعة اكتمال التسهيالت االئتمانية واألوراق املالية االستثمارية
واإليداعات املستخدمة في عملية احتساب اخلسارة االئتمانية
املتوقعة كما في أول كانون الثاني  /يناير .2018
ان السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية الهامة وإفصاحات إدارة
مخاطر االئتمان في اإليضاحات أرقام ( )2و( )3و( )4و( )45حول القوائم
املالية املوحدة.
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نطاق التدقيق ملواجهة اخملاطر

 .2كفايـة مخصـص اخلسائـر
اإلئتمانية املتوقعة للتسهيالت
االئتمانية

قمنا بفهم العمليات االئتمانية الرئيسية للبنك املشتملة على منح
وإثبات ومراقبة وحتديد اخملصصات ومراجعة نظام الرقابة الداخلي على
تلك العمليات.

إن التسهيـالت اإلئتمانيـة تشكـل جزءا ً
رئيسيا ً من موجـودات البنك ،ونظرا ً ألهمية
االجتهادات املستخدمة في تصنيف التسهيالت
اإلئتمانية في املراحل اخملتلفة املنصوص عليها
في املعيار الدولي إلعداد التقارير املاليـة رقم
( )9وحتديـد متطلبات اخملصصات ذات الصلة،
مت اعتبارها من مخاطر التدقيق الرئيسية.
متارس إدارة البنك اجتهادات مهمة وتستخدم
افتراضات لتحديد كال ً من التوقيت ومقدار
اخملصص الذي يتوجب تسجيله كخسائر
إئتمانية متوقعة.
بلغ إجمالي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
للبنك حوالي  4.646مليون دينار وبلغ
مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
املتعلقة بها حوالي  292مليون دينار كما في
 31كانون األول  /ديسمبر .2018

كما قمنا بقراءة سياسة حتديد مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
للبنك مبقارنتها مع متطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم
( )9والتعليمات الرقابية بهذا اخلصوص وفهم املنهجية املستخدمة
من قبل البنك لتحديد اخملصصات املرصودة مقابل التعرضات املصنفة
على أنها ضمن املراحل (األولى والثانية والثالثة)  ،وتقييم مدى
معقولية االفتراضات األساسية ومدى كفاية البيانات املستخدمة
من قبل البنك ،كما مت األستعانة باخلبراء حيثما كان ذلك مناس ًبا
إلرضاء أنفسنا حول تلك البيانات.
قمنا بإختيار عينة من التسهيالت اإلئتمانية ملراجعة ما يلي :
•	 مراجعة اكتمال التسهيالت اإلئتمانية املتضمنة في عملية
احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة.
•	 مدى مالئمة حتديد البنك للزيادة اجلوهرية في اخملاطر االئتمانية
واألساس الناجت عن تصنيف التعرضات إلى املراحل اخملتلفة.
•	 مدى مالئمة حتديد التعرض عند حدوث التعثر في السداد واحتمالية
حدوث التعثر في السداد واخلسارة في حالة حدوث التعثر في السداد
املستخدمة في عملية احتساب اخلسائراالئتمانية املتوقعة لعينة
من التعرضات.
•	 التسهيالت اإلئتمانية التي مت حتديد وجود تدني في قيمتها بشكل
فردي واملصنفة على أنها ضمن املرحلة (.)3
•	 تقدير اإلدارة للتدفقات النقدية املستقبلية ومدى معقوليتها وناجت
عملية احتساب اخملصصات.
ان السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية الهامة وإفصاحات إدارة
مخاطر االئتمان في اإليضاحات أرقام ( )2و( )3و( )4و( )10و( )45حول
القوائم املالية املوحدة.
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 .3تقييم املوجودات املالية
بالقيمة العادلة

ان عملية تقييم املوجودات املالية بالقيمة
العادلة تعتبر عملية معقدة وتتطلب إستخدام
مناذج التدفقات النقدية املستقبلية مبا فيها
عوامل حتديد القيمة العادلة كما في  31كانون
األول /ديسمبر  2018بلغ إجمالي اإلستثمارات
غير املتداولة حوالي  20.1مليون دينار.

نطاق التدقيق ملواجهة اخملاطر
تضمنت عملية التدقيق تقييم املنهجية املستخدمة ومدى مالئمة
مناذج التقييم واملدخالت املستخدمة لتقييم االستثمارات غير
املتداولة .كما قمنا كجزء من اجراءات التدقيق ،مبراجعة معقولية
أهم املدخالت املستخدمة في عملية التقييم كالتدفقات النقدية
املتوقعة ،ومعدالت اخلصم من خالل مقارنتها مع معلومات السوق.
ان االفصاحات اخلاصة باملوجودات املالية بالقيمة العادلة قد مت
اإلفصاح عنها في ايضاحني رقم ( 8و )9حول القوائم املالية املوحدة.

معلومات أخرى

إن اإلدارة مسؤولة عن املعلومات األخرى  .تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم
املالية املوحدة وتقرير مدقق احلسابات حولها .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا  .ال يشمل رأينا
حول القوائم املالية املوحدة املعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد او استنتاج حولها .
فيما يتعلق بتدقيق القوائم املالية املوحدة  ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى املذكورة أعاله عندما تصبح متاحة
قيم فيما اذا كانت املعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة او املعلومات التي
لنا  ،بحيث ن ُ ّ
مت التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو ان املعلومات األخرى تتضمن اخطاء جوهرية .

مسؤوليات االدارة والقائمني على احلوكمة في اعداد القوائم املالية املوحدة

إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية.
وتشمل هذه املسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي جتدها االدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم املالية املوحدة
بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن االحتيال او عن اخلطأ.

عند إعداد القوائم املالية املوحدة  ،ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة  ،واالفصاح ،
حسبما يقتضيه احلال  ،عن املسائل املتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسبي إال إذا قررت االدارة تصفية
البنك أو ايقاف عملياته  ،أو أنه ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك .
ويعتبر القائمني على احلوكمة مسؤولني عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير املالية للمجموعة .
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مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق القوائم املالية املوحدة

إن اهدافنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
عال من
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ  ،وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل رأينا  .ان التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
التأكيد  ،وال يشكل ضمانة بان تكشف دائما ً عملية التدقيق التي متّت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ جوهري في
حال وجوده  .من املمكن ان تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن اخلطأ  ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجتمعة فيما إذا كان
من املتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية املتخذة من املستخدمني بنا ًء على هذه القوائم املالية املوحدة .
كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية  ،فإننا منارس االجتهاد املهني ونحافظ على الشك املهني طيلة فترة
التدقيق  .كما نقوم أيضا :
•بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء اجلوهرية في القوائم املالية املوحدة  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ،
والتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق مبا يستجيب مع تلك اخملاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا
لرأينا  .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناجت عن االحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ  ،حيث يشمل االحتيال على
التواطؤ والتزوير واحلذف املتعمد والتحريفات أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي .
•بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس
من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك .
•بتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من
قبل اإلدارة .
•باستنتاج حول مدى مالئمة استخدام االدارة ملبدأ االستمرارية احملاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها ،في
حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكا ً جوهريا ً حول قدرة البنك على االستمرار.
وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن  ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة
الواردة في القوائم املالية املوحدة  ،أو في حال كانت هذه االفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في
استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا  ،ومع ذلك قد تؤدي االحداث أو الظروف املستقبلية
بالبنك إلى التوقف عن القدرة على االستمرار.
•تقييم العرض اإلجمالي  ،لهيكل ومحتوى القوائم املالية ،مبا في ذلك اإلفصاحات  ،وفيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة
تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.
•احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول املعلومات املالية للشركات وأنشطة العمل ضمن اجملموعة “البنك وشركاته
التابعة” البداء رأي حول القوائم املالية املوحدة ،إننا مسؤولون عن التوجيه واالشراف واألداء حول تدقيق اجملموعة .نبقى
املسؤولني بشكل وحيد حول رأي تدقيقنا.
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نقوم بالتواصل مع القائمني على احلوكمة فيما يتعلق على سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق
الهامة  ،مبا في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا من خالل تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد القائمني على احلوكمة مبا يفيد امتثالنا لقواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية  ،والتواصل معهم
بخصوص جميع العالقات وغيرها من املسائل التي من املمكن االعتقاد بانها تؤثر على استقالليتنا و حيثما ينطبق إجراءات
احلماية ذات العالقة .
من االمور التي مت التواصل بشأنها مع القائمني على احلوكمة  ،نقوم بتحديد أكثر هذه االمور أهمية في تدقيق القوائم
املالية املوحدة للسنة احلالية  ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية  .نقوم بشرح هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال
القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها  ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية  ،ان ال يتم ذكر امر معني في تقريرنا في
حال كان لالفصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها ان تفوق منفعتها املصلحة العامة بشكل معقول .

تقرير حول املتطلبات القانونية

يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم املالية املوحدة ونوصي الهيئة العامة
للمساهمني باملصادقة عليها.

عمان – اململكة االردنية الهاشمية
 11شباط 2019
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قائمة املركز املالي املوحدة كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2018
ايضاحات
املوجــودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  -بالصافي
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة  -بالصافي
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية:
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به واملدفوع
عالوة االصدار
احتياطي قانوني
احتياطي مخاطر مصرفية عامة
احتياطي خاص
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة  -بالصافي
أرباح مدورة
مجموع حقوق مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين
مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

2018

دينــــار

2017

دينــــار

5
6
7
8
10
9
11
13
12
 /20د
14

1,182,417,706
552,436,392
37,578,850
3,735,411
4,255,354,746
372,003,362
1,486,802,987
186,565,718
23,628,921
76,354,109
123,159,399

1,249,146,768
494,547,239
38,122,776
21,399,878
4,212,637,422
1,983,995
1,781,141,993
179,559,351
25,083,022
38,384,838
103,186,885

15
16
17
18
19
 /20أ
 /20د
21

615,208,559
5,873,760,855
286,986,276
125,858,988
53,814,157
49,752,994
4,141,270
210,420,928

541,721,932
5,828,132,571
266,606,789
114,136,785
55,284,690
50,509,319
2,185,858
170,385,862

22
22
23
23
23
24
25
26

315,000,000
328,147,537
219,222,999
10,798,320
()113,597,748
()2,219,625
268,842,701

315,000,000
328,147,537
206,742,971
37,608,684
8,807,007
()106,641,415
()109,459
273,604,841

53,899,390

53,070,195

8,145,194,167 8,300,037,601

7,028,963,806 7,219,944,027

1,063,160,166 1,026,194,184
1,116,230,361 1,080,093,574
8,145,194,167 8,300,037,601

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق املرفق.
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قائمة الدخل املوحد للسنة املنتهية في  31كانون االول  /ديسمبر 2018
ايضاحات

2018

2017

دينــــار

دينــــار

الفوائد الدائنة

29

418,271,541

379,106,993

الفوائد املدينة

30

()137,274,756

()109,993,008

280,996,785

269,113,985

25,899,994

22,569,539

306,896,779

291,683,524

ارباح عمالت اجنبية

32

11,208,811

751,411

(خسائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

33

()460,109

()297,676

صافي ايرادات الفوائد
صافي ايرادات العموالت

31

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

توزيعات نقدية من موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
ايرادات اخرى

169,739
34

اجمالي الدخل

-

31,009,571

33,906,207

348,824,791

326,043,466

املصروفات
35

75,981,500

75,816,419

نفقات املوظفني

12و13

15,824,709

15,439,485

مصاريف اخرى

36

54,067,600

52,729,705

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -بالصافي

37

62,693,808

870,388

مخصصات متنوعة

8,256,576

1,174,773

اجمالي املصروفات

216,824,193
132,000,598

146,030,770
180,012,696

()37,473,860

()54,808,429

94,526,738

125,204,267

استهالكات واطفاءات

الربح للسنة قبل الضرائب
ضريبة الدخل

 /20ب

الربح للسنة
ويعود إلى:

90,316,409
4,210,329
94,526,738

مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

احلصة االساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة (مساهمي البنك)

38

121,868,089
3,336,178
125,204,267

فلس  /دينار

فلس  /دينار

 0.287دينار

 0.387دينار
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قائمة الدخل الشامل املوحدة كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2018

الربح للسنة  -قائمة (ب)

2018

2017

دينــــار

دينــــار

94,526,738

125,204,267

بنود الدخل الشامل األخـرى التي قد يتم حتويلها الحقا ً
الى األرباح واخلسائر
فروقات ترجمة عمالت اجنبية

بنود الدخل الشامل األخـرى التي لن يتم حتويلها الحقا ً
الى األرباح واخلسائر

()8,706,550

7,386,602

أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل االخر

5,097

صافي التغير في احتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة

()2,110,166

235,218

()10,811,619
83,715,119

7,621,820
132,826,087

مجموع بنود الدخل الشامل االخرى للسنة بعد الضريبة
مجموع الدخل الشامل للسنة

-

ويعود الى:
مساهمي البنك

81,255,007

126,177,446

غير املسيطرين

2,460,112

6,648,641

83,715,119

132,826,087

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق املرفق.
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ايضاح

رأس املال
املكتتب به
واملدفوع
دينــار
قانوني
دينــار

عالوة
االصدار
دينــار

206,742,971 328,147,537 315,000,000

االحتيــاطيـــــات
مخاطر
مصرفية
اختياري
عامــة
دينــار
دينــار

/2ب
23

25

-

315,000,000
-

-

فروقات ترجمة
عمالت اجنبية
دينــار

خاص
دينــار

()106,641,415
-

-

-

-

-

دينــار

دينــار

مجموع حقوق حقوق غير مجموع حقوق
األرباح املدورة
امللكية
مساهمي البنك املسيطرين
دينــار

دينــار

()109,459
-

()2,110,166

()109,459

-

-

-

-

()344,677
235,218

-

235,218

-

-

235,218

1,060,050,542 47,102,397 1,012,948,145 247,953,497
125,204,267 3,336,178 121,868,089 121,868,089

(83,715,119 2,460,112 81,255,007 90,321,506 )2,110,166
()14,471,341
()64,560,942( )1,560,942( )63,000,000( )63,000,000
(1,080,093,574 53,899,390 1,026,194,184 268,842,701 )2,219,625

5,097

()2,110,166
()8,706,550( )1,750,217

1,116,230,361 53,070,195 1,063,160,166 273,604,841
()55,290,964( )69,975( )55,220,989( )55,220,989
37,608,684
1,060,939,397 53,000,220 1,007,939,177 255,992,536
94,526,738 4,210,329 90,316,409 90,316,409
()2,110,166
()6,956,333

-

-

-

-

-

-

5,097

-

-

-

5,097

()6,956,333

)106,641,415( 8,807,007 37,608,684

-

-

206,742,971 328,147,537
-

-

-

-

-

-

()37,608,684
8,807,007
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

12,480,028
-

219,222,999 328,147,537 315,000,000

-

-

-

-

1,991,313
-

()6,956,333
-

)113,597,748( 10,798,320
-

-

)110,715,554( 7,752,032 36,101,000 33,222,068 189,054,310 357,925,469 252,000,000
-

25

22

26

احتياطي
القيمة العادلة
بالصافي
دينــار

قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون االول  /ديسمبر 2018

2018

الرصيد في بداية السنة
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
احملول من إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
رصيد بداية السنة املعدل
الربح للسنة
صافي التغير في احتياطي تقييم املوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة
فروقات ترجمة عمالت اجنبية
أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل
احملول إلى اإلحتياطيات
األرباح املوزعة
الرصيد في نهاية السنة

2017

الرصيد في بداية السنة
الربح للسنة
صافي التغير في احتياطي تقييم املوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة
فروقات ترجمة عمالت اجنبية
إجمالي الدخل الشامل للفترة
الزيادة في رأس املال
مصاريف زيادة راس املال
احملول إلى /من االحتياطيات
األرباح املوزعة
الرصيد في نهاية السنة

63,000,000
-

()29,777,932
17,688,661
-

206,742,971 328,147,537 315,000,000

-

()33,222,068
1,507,684
-

1,054,975
-

4,074,139
4,074,139
-

)106,641,415( 8,807,007 37,608,684

235,218
-

()109,459

7,386,602 3,312,463
4,074,139
132,826,087 6,648,641 126,177,446 121,868,089
()365,425
()365,425
()365,425
()20,251,320
()76,280,843( )680,843( )75,600,000( )75,600,000
1,116,230,361 53,070,195 1,063,160,166 273,604,841

 ال ميكن التصرف مببلغ  7,417,167دينار من األرباح املدورة والذي ميثل فروقات اعادة تقييم املوجودات املالية استنادا ً لتعليمات البنك املركزي األردني وهيئة االوراق املالية. يشمل رصيد االرباح املدورة مبلغ  563,978دينار والذي ميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكن التصرف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع . ال ميكن التصرف مببلغ  76,354,109دينار من االرباح املدورة والذي ميثل موجودات ضريبية مؤجلة ومبلغ  2,219,625دينار والذي ميثل التغير السالب للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مبا في ذلك الرسملة او التوزيع اال مبقدار مايتحقق منه فعال وذلك استنادا لتعليمات البنك املركزي األردني وهيئة االوراق املالية.
 -يشمل رصيد األرباح املدورة مبلغ  13,829,104دينار مقيد التصرف به والذي ميثل ارباح تقييم العمالت االجنبية (مركز القطع البنيوي) لدى املصرف الدولي للتجارة والتمويل في سوريه خالل هذه السنة والسنوات سابقة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون االول  /ديسمبر 2018
إيضاح
االنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الضرائب
تعديالت لبنود غير نقدية:

استهالكات واطفاءات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صافي خسائر غير متحققة من تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
صافي ايرادات الفوائد والعموالت املستحقة
تأثير تغيرات اسعار الصرف على النقد وما في حكمه
مخصص مصروف تعويض نهاية اخلدمة
اطفاء عالوات وخصم االصدار
مخصصات متنوعة
أخرى

37

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في املوجودات واملطلوبات
النقص (الزيادة) في املوجودات

االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفيه (التي يزيد استحقاقها عن  3اشهر)
التسهيالت االئتمانيه املباشرة
املوجودات املالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املوجودات األخرى

الزيادة (النقص) في املطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي يزيد استحقاقها عن  3اشهر)
ودائع العمالء
التامينات النقدية
املطلوبات األخرى
اخملصصات املتنوعة

2018
دينــار

2017
دينـــار

132,000,598

180,012,696

15,824,709
62,693,808
558,248
()3,587,350
()3,612,862
3,245,903
1,103,230
8,256,576
2,432,574

15,439,485
308,256
568,800
6,727,814
812,778
3,542,869
537,485
1,884,007

218,915,434

209,834,190

268,059
()164,103,201
()526,448
()15,744,283

()15,326,882
()169,765,897
()10,959
()817,959

78,042,047
45,628,284
20,379,487
19,101,482
()12,974,559

5,448,619
180,605,478
()62,294,494
23,485,356
()6,981,067

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل

188,986,302

164,176,385

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
االنشطة االستثمارية

136,471,323

105,275,248

(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
(شراء) موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
إستحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
(شراء) ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
(شراء) موجودات غير ملموسة

()96,189,680
107,083,327
()374,159,226
301,109,431
()17,632,584
257,270
()4,090,536

()83,621,998

()1,168,253
()554,777,485
564,436,576
()22,272,126
1,850,637
()5,504,093

()17,434,744

االموال املقترضه
املسدد من االموال املقترضة
أرباح مدفوعة للمساهمني
حقوق غير املسيطرين

23,400,330
()11,678,127
()62,947,665
()1,560,942

94,706,389
()18,908,106
()75,553,698
()680,843

()52,514,979

ضريبة الدخل املدفوعة

صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات االستثمار
االنشطة التمويلية

()58,901,137

صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات التمويل
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

()52,786,404
62,921

النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة

1,172,957,113 1,271,205,423
1,271,205,423 1,266,920,934

()4,347,410

تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

39

()436,258
87,404,246
10,844,064

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق املرفق.

54

ايضاحات حول القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول /ديسمبر 2018
 .1عـــــام

•تأسس بنك االسكان للتجارة والتمويل (البنك) خالل عام  1973ومت تسجيله كشركة مساهمة عامة محدودة اردنية يقع
عمان – اململكة األردنية الهاشمية وفقا لقانون الشركات رقم ( )12لسنة .1964
مركزها الرئيسي في ّ
عمان وفروعه داخل
•يقوم البنك بتقدمي جميع األعمال املصرفية واملالية املتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي مبدينة ّ
اململكة وعددها ( )129وخارجها في فلسطني والبحرين وعددها ( )16ومن خالل الشركات التابعة له في األردن وسوريا
واجلزائر وبريطانيا.
عمان لالوراق املالية.
•اسهم البنك مدرجة في بورصة ّ
•مت إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ  24كانون الثاني  2019وهي خاضعة ملوافقة الهيئة
العامة للمساهمني.

 - 2أهم السياسات احملاسبية
أسس إعداد القوائم املالية املوحدة

•مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفقا ً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة
عن جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية ووفقا ً للقوانني احمللية النافذة
والتعليمات النافذة في البلدان التي يعمل بها البنك وتعليمات البنك املركزي األردني .
•مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض االدوات املالية والتي مت قياسها بالقيمة
العادلة في نهاية كل قترة مالية كما هو موضح في السياسات احملاسبية ادناه.
•ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للبنك .
•إن السياسات احملاسبية املتبعة في اعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع السياسات احملاسبية التي مت اتباعها في
إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31كانون األول  2017بإستثناء أثر تطبيق معايير التقارير املالية الدولية
اجلديدة واملعدلة والتي أصبحت سارية املفعول للفترات املالية التي بدأت في أو بعد األول من كانون الثاني  2018والواردة
في اإليضاح ( - 3أ و  - 3ب) .

أسس توحيد القوائم املالية

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة له واخلاضعة لسيطرته وتتحقق السيطرة عندما
يكون للبنك القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من
انشطتها ،ويتم استبعاد املعامالت واألرصدة وااليرادات واملصروفات فيما بني البنك والشركات التابعة .

ميتلك البنك كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018الشركات التابعة التالية:
أ -الشركات التابعة اخلارجية

•املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا :تبلغ نسبة امللكية  ٪49.063من رأس مال املصرف املدفوع والبالغ  5.25مليار ليرة
سوري ،ونظرا الن البنك لديه القدرة للسيطرة على السياسات التشغيلية واملالية وادارة املصرف فقد مت توحيد حسابات
املصرف في القوائم املالية املرفقة ،ويقوم املصرف بكافة االعمال املصرفية التجارية ،وتعود امللكية في هذا املصرف لعام ،2003
كما ان املصرف الدولي للتجارة والتمويل ميلك شركة تابعة هي شركة املركز املالي الدولي سوريا وتبلغ نسبة مساهمته
 ٪85من راس املال البالغ  100مليون ليرة سوري كما ان بنك االسكان للتجارة والتمويل ميلك  ٪5من راسمال هذه الشركة.
•بنك االسكان للتجارة والتمويل/اجلزائر :تبلغ نسبة امللكية  ٪85من رأس مال البنك البالغ  10مليار دينار جزائري ،ويقوم
البنك بكافة االعمال املصرفية التجارية ،وتعود امللكية في هذا البنك لعام .2002
•بنك األردن الدولي  /لندن :تبلغ نسبة امللكية فيه  ٪75من راسماله املدفوع والبالغ  65مليون جنيه استرليني ( 65مليون
سهم) ويقوم البنك بكافة االعمال املصرفية.
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ب -الشركات التابعة احمللية

•شركة املركز املالي الدولي /األردن :تبلغ نسبة ملكية البنك  ٪77.5في رأس مالها املدفوع البالغ  5مليون دينار ،وتقوم
األردنية
عمان وغيرها من البورصات (أسواق األوراق املالية) في اململكة
الشركة بأعمال الوساطة املالية لدى بورصة ّ
ّ
الهاشمية وخارجها ،وتقوم بعمليات بيع وشراء األوراق املالية وتداولها حلساب الغير و/أو حلسابها ،وتعود امللكية في هذه
الشركة لعام .1998
•الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي /األردن :تبلغ نسبة امللكية  ٪100من رأسمالها املدفوع البالغ  30مليون دينار (30
مليون سهم) ،وتقوم الشركة بأعمال التأجير التمويلي لآلليات واملعدات واألجهزة على اختالف أنواعها ،باإلضافة إلى
القيام بتأجير العقارات واألراضي والسيارات بكافة أشكالها و/أو أية أمور أخرى ُيكن للشركة شراؤها بهدف تأجيرها
تأجيرا ً متويلياً ،وتعود امللكية في هذه الشركة لعام .2005
•الشركة األردنية لالستثمارات العقارية /األردن :تبلغ نسبة امللكية  ٪100من رأسمالها املدفوع والبالغ  40ألف دينار ،وتقوم
الشركة بإدارة موظفي اخلدمات غير البنكية ،وتعود امللكية في هذه الشركة لعام .1997

يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً
انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي مت التخلص منها في قائمة
الدخل املوحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة .
وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:
املستثمر بها ؛
•القدرة على السيـطرة على املنشأة
َ
املستثمر بها ؛
•تتعرض للعوائد املتغيرة ،أو لها احلق في العوائد املتغيرة ،الناجتة من ارتباطاتها مع املنشآة
َ
املستثمر بها.
•لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد املنشأة
َ
ويعيد البنك تقديره بشأن ما إذا كان يسيطر على الشركات املستثمر بها أم ال إن أشارت احلقائق والظروف أن ثمة تغيرات
على واحد أو أكثر من نقاط حتقق السيطرة املشار إليها أعاله.
وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات املستثمر بها ،فيكون له القدرة
عى السيطرةعندما تكفي حقوق التصويت ملنح البنك القدرة على توجيه أنشطة الشركة التابعة ذات الصلة من جانب
واحد .ويأخذ البنك في االعتبار جميع احلقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان للبنك حقوق تصويت في املنشأة املستثمر بها
تكفي ملنحه القدرة على السيطرة من عدمها .ومن بني تلك احلقائق والظروف:
•حجم حقوق تصويت التي ميلكها البنك بالنسبة حلجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى ؛
•حقوق التصويت احملتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛
•احلقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ؛
•أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك ،أو ال يترتب عليه ،مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة
وقت اتخاذ القرارات املطلوبة ،مبا في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.
عندما يفقد البنك السيطرة على أي من الشركات التابعة ،يقوم البنك بــ:
•إلغاء االعتراف مبوجودات الشركة التابعة (مبا فيها الشهرة) ومطلوباتها ؛
•إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطر عليها ؛
•إلغاء االعتراف بفرق التحويل املتراكم املقيد في حقوق امللكية ؛
•إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل املستلم ؛
•إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به ؛
•إلغاء االعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الدخل ؛
•إعادة تصنيف بحقوق ملكية البنك املقيدة سابقا ً في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الدخل أو األرباح املدورة كما هو مالئم.
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يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس الفترة املالية للبنك بإستخدام نفس السياسات احملاسبية املتبعة في
البنك ،وإذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك املتبعة في البنك فيتم إجراء التعديالت
الالزمة على القوائم املالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات احملاسبية املتبعة في البنك .
متثل حقوق غير املسيطرين اجلزء غير اململوك من قبل البنك من حقوق ملكية الشركات التابعة .

معلومات القطاعات

قطاع األعمال ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشترك معا ً في تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة خملاطر وعوائد
تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل االدارة
التنفيذية وصناع القرار في البنك.

القطاع اجلغرافي يرتبط في تقدمي منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة خملاطر وعوائد تختلف عن تلك
املتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

صافي ايرادات الفوائد

يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك املقاسة أو
احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة في “صافي إيرادات الفوائد” “كإيرادات فوائد” و “مصروفات فوائد” في
قائمة الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .كما تُدرج الفوائد على األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل املوحد ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفترة .

معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع
لألداة املالية أو ،عند اإلقتضاء ،لفترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل املالي أو املطلوبات املالية .كما تقدر التدفقات
النقدية املستقبلية مبراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة.
ُتتسب إيرادات الفوائد  /مصروفات الفوائد من خالل العمل مببدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلجمالية
للموجودات املالية غير املتدنية إئتمانيا ً (أي على أساس التكلفة املطفأة لألصل املالي قبل التسوية ألي مخصص خسارة
ائتمانية متوقعة) أو إلى التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية .وبخصوص املوجودات املالية املتدنية إئتمانياًُ ،تتسب إيرادات
الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنية إئتمانيا ً (أي إجمالي القيمة
الدفترية مطروحا ً منه مخصص خسائر اإلئتمان املتوقعة) .أما بخصوص املوجودات املالية التي نشأت أو مت األستحواذ عليها
وهي متدنية إئتمانياً ،فإن معدل الفائدة الفعال يعكس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة في حتديد التدفقات النقدية املستقبلية
املتوقع استالمها من األصل املالي.
تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة الدخل املوحدة للبنك أيضا ً اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات
املصنفة كأدوات حتوط في حتوطات التدفقات النقدية خملاطر سعر الفائدة .وبخصوص حتوطات القيمة العادلة خملاطر أسعار
الفائدة حول مصاريف وإيرادات الفوائد ،يُدرج أيضا ً اجلزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات احملددة ،وتدرج كذلك
تغيرات القيمة العادلة للمخاطر احملددة للبند املتحوط له في إيرادات ومصروفات الفوائد.

صافي إيرادات العموالت

يتضمن صافي إيرادات ومصروفات العموالت رسوما ً غير الرسوم التي تشكل جزءا ً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال  .كما
تتضمن العموالت املدرجة في هذا اجلزء من قائمة الدخل املوحد للبنك العموالت املفروضة على خدمة القرض ،وعموالت
عدم االستخدام املتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من غير احملتمل أن يؤدي ذلك إلى ترتيب محدد لإلقراض وعموالت
التمويل املشترك للقروض.
ُتتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم اخلدمات.
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صافي إيرادات املتاجرة

يشمل صافي إيرادات املتاجرة جميع املكاسب واخلسائر من التغيرات في القيمة العادلة لألصول املالية واملطلوبات املالية
احملتفظ بها للمتاجرة .لقد اختار البنك عرض حركة القيمة العادلة الكاملة ألصول ومطلوبات املتاجرة في دخل املتاجرة ،مبا
في ذلك أي إيرادات ومصروفات وأرباح أسهم ذات صلة.

صافي الدخل من األدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

يشمل صافي الدخل من األدوات املالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل جميع املكاسب واخلسائر الناجتة
عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستثناء
املوجودات احملتفظ بها للمتاجرة .ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟبنك عرض اﺤﻟﺮكة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الدخل في هذا السطر ،ﻤﺑﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻤﻟﺼﺮوﻓﺎت وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
تُعرض حركة القيمة العادلة للمشتقات احملتفظ بها للتحوط اإلقتصادي حيثما ال ت ُ َط َبق محاسبة التحوط في “صافي
الدخل من أدوات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل “ .وﻣﻊ ذﻟك ،وفيما يتعلق بعالقات اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،تُعرض املكاسب واخلسائر ﻋﻠﻰ أداة التحوط ﻓﻲ نفس سطر البند ﻓﻲ قائمة الدخل ﻛﺑﻧد
املعينة والفعالة وعالقات محاسبة التحوط بشأن صافي اإلستثمار ،تدرج أرباح
متحوط له  .وبخصوص التدفقات النقدية
ّ
حتوطية مدرجة في قائمة الدخل ،في نفس البند كبند متحوط له يؤثر
وخسائر أداة
التحوط ،مبا في ذلك أي عدم ّ
فعالية ّ
ّ
على قائمة الدخل.

إيراد توزيعات االرباح

تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات ،وهو التاريخ السابق ألرباح األسهم املدرجة ،وعادةً التاريخ
الذي يوافق فيه املساهمون على توزيعات أرباح األسهم غير املدرجة.
يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الدخل املوحد على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،أي:
•بخصوص أدوات حقوق امللكية احملتفظ بها للمتاجرة ،تدرج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الدخل ضمن بند ارباح
(خسائر) املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ؛
•بخصوص أدوات حقوق امللكية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تُدرج أرباح األسهم في قائمة
الدخل ضمن بند توزيعات ارباح من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛
•بخصوص أدوات حقوق امللكية غير املُصنّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغير احملتفظ ألغراض املتاجرة،
تُدرج إيرادات توزيعات األرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

األدوات املاليـة
االعتـراف املبدئـي والقياس:

يُعترف باملوجودات واملطلوبات املالية في قائمة املركز املالي املوحد للبنك عندما يصبح البنك طرفا ً في األحكام التعاقدية
لألداة ويتم االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء.

تُقاس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيا ً بالقيمة العـادلة ،وتضاف تكاليف املعامالت التـي تعود مباشرة إلى االستحـواذ
أو إصـدار موجودات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات املالية أو املطلوبات املاليـة ،أو خصمها منها ،حسب
الضرورة ،عند االعتـراف املبدئـي ،كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مباشرة في قائمة الدخل.
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إذا كان سعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي ،فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي:
•إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة أو بنا ًء على أسلوب تقييم
يستخدم فقط مدخالت ميكن مالحظتها في السوق ،فإنه يُعترف بالفرق في الربح أو اخلسارة عند اإلعتراف األولي (أي ربح
أو خسارة اليوم األول) ؛
•في جميع احلاالت األخرى ،تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول
من خالل تضمينه  /تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام).
بعد اإلعتراف األولي ،سيتم اخذ الربح أو اخلسارة املؤجلة إلى قائمة الدخل على أساس منطقي ،فقط إلى احلد الذي ينشأ
فيه عن تغيير في عامل (مبا في ذلك الوقت) يأخذه املشاركون في السوق بعني االعتبار عند تسعير األصل أو اإللتزام او عند
الغاء االعتراف من تلك االداه .

املوجودات املالية
اإلعتراف املبدئي

يتم اإلعتراف بكافة املوجودات املالية بتاريخ املتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي مبوجب عقد تتطلب شروطه
تسليم األصل املالي ضمن اطار زمني محدد من قبل السوق املعني ،ويتم قياسه مبدئيا ً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى
تكاليف املعاملة باستثناء تلك املوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل  .يتم االعتراف بتكاليف
املعاملة املتعلقة مباشرة بإستحواذ املوجودات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل في قائمة الدخل املوحدة.

القياس الالحق

يتطلب قياس جميع املوجودات املالية املعترف بها والتي تقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9الحقا ً
بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية
التعاقدية للموجودات املالية .
وعلى وجه التحديد:
•ادوات التمويل احملتفظ بها في منوذج األعمال الذي يهدف إلى حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي يكون لها تدفقات
نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم ،ويتم قياسها الحقا بالتكلفة املطفأة؛
•أدوات التمويل احملتفظ بها ضمن منوذج األعمال الذي يهدف إلى كال ً من حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات
الدين ،والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم،
ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛
•يتم قياس جميع أدوات التمويل األخرى (مثل أدوات الدين املدارة على أساس القيمة العادلة ،أو احملتفظ بها للبيع)
واإلستثمارات في حقوق امللكية الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ومع ذلك ،ميكن للبنك أن يقوم باختيار /حتديد غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي باألصل املالي على أساس كل أصل على
حدى كما يلي:
•ميكن للبنك القيام باالختيار بشكل غير قابل لإللغاء إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق
امللكية غير احملتفظ بها للتداول أو االستبدال احملتمل املعترف به من قبل املشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)3في الدخل الشامل اآلخر؛ و
•ميكن للبنك حتديد بشكل غير قابل لاللغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر كما مت قياسها بالقيمة العادلة من قائمة الدخل إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل
كبير عدم التطابق في احملاسبة (املشار إليها بخيار القيمة العادلة).
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أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل املالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ومنوذج أعمال البنك إلدارة األصل.
بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن شروطه
التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم .
لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم ( ،)SPPIفإن األصل هو القيمة العادلة لألصل املالي
عند االعتراف األولي  .قد يتغير هذا املبلغ األساسي على مدى عمر األصل املالي (على سبيل املثال ؛ إذا كان هناك تسديد
ألصل الدين)  .تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود ،وخملاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ األصلي القائم خالل فترة
معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ،باإلضافة إلى هامش الربح  .يتم إجراء تقييم ملدفوعات أصل
الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم بالعملة املقوم بها األصل املالي .
إن التدفقات النقدية التعاقدية التي متثل مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم والتي تتوافق مع ترتيب
التمويل األساسي  .إن الشروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية
غير املرتبطة بترتيب التمويل األساسي ،مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار السلع ،ال تؤدي إلى تدفقات
نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة .كما ميكن أن يكون األصل املالي املمنوح أو املستحوذ
عليه عبارة عن ترتيب التمويل األساسي بغض النظر عما إذا كان قرضا ً في شكله القانوني.

تقييم منوذج االعمال

يعتبر تقييم مناذج األعمال إلدارة املوجودات املالية أمرا ً أساسيا ً لتصنيف األصل املالي .يحدد البنك مناذج األعمال على
مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات املالية معا ً لتحقيق هدف أعمال معني  .وال يعتمد منوذج األعمال اخلاص
بالبنك على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية ،وبالتالي يتم تقييم منوذج األعمال عند مستوى جماعي وليس على أساس
كل أداة على حدى .
يتبنى البنك أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية التي تعكس كيفية إدارة البنك ملوجوداته املالية من أجل توليد
التدفقات النقدية  .حتدد مناذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية
التعاقدية أو بيع املوجودات املالية أو كليهما.
ياخذ البنك في االعتبار جميع املعلومات ذات العالقة املتاحة عند إجراء تقييم منوذج العمل .ومع ذلك ،ال يتم إجراء هذا
التقييم على أساس السيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول ،مثل ما يسمى بسيناريوهات “احلالة
األسوأ” أو “حالة اإلجهاد” .كما يأخذ البنك في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة املتاحة مثل:
•السياسات واألهداف املعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على احلصول على
اإليرادات التعاقدية ،واحلفاظ على معدل ربح محدد ،ومطابقة فترة املوجودات املالية مع فترة املطلوبات املالية التي متول
تلك املوجودات أو حتقيق التدفقات النقدية من خالل بيع املوجودات.
•كيفية تقييم أداء منوذج األعمال واألصول املالية احملتفظ بها في منوذج األعمال هذا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيني بذلك ؛ و
•اخملاطر التي تؤثر على أداء منوذج األعمال (واملوجودات املالية املوجودة في ذلك النموذج) ،وعلى وجه اخلصوص الطريقة التي
تدار بها تلك اخملاطر ؛ و
•كيفية تعويض مديري األعمال (على سبيل املثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة لألصول املدارة أو على
التدفقات النقدية التعاقدية احملصلة ).
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عند اإلعتراف املبدئي باألصل املالي ،يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت املوجودات املالية املعترف بها مؤخرا ً هي جزء من منوذج
أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية منوذج أعمال جديد  .يقوم البنك بإعادة تقييم مناذج أعماله في كل فترة تقرير
لتحديد فيما إذا كانت مناذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة .
عندما يتم إلغاء اإلعتراف بأداة الدين التي مت قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إعادة تصنيف
الربح  /اخلسارة املتراكمة املعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق امللكية إلى قائمة الدخل املوحدة .في
املقابل ،بالنسبة لالستثمار في حقوق امللكية الذي مت قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن الربح /
اخلسارة املتراكمة املعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقا ً إلى قائمة الدخل املوحدة بل
يتم حتويلها مباشرة ضمن حقوق امللكية .
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الختبار
التدني .

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي:
•موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم ؛ أو /و
•موجودات محتفظ بها ضمن منوذج األعمال غير تلك احملتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو احملتفظ بها
للتحصيل والبيع ؛
•موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة .
يتم قياس هذه املوجودات بالقيمة العادلة ،مع اإلعتراف بأية أرباح  /خسائر ناجتة عن إعادة القياس في قائمة الدخل املوحدة .

إعادة التصنيف

إذا تغير منوذج األعمال الذي يحتفظ مبوجبه البنك مبوجودات مالية ،يعاد تصنيف املوجودات املالية التي تعرضت للتأثر .
تسري متطلبات التصنيف والقياس املتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبارا ً من اليوم األول من فترة التقرير األولى
بعد التغيير في منوذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف املوجودات املالية للبنك  .يتم النظر في التغيرات في التدفقات
النقدية التعاقدية في اطار السياسة احملاسبية املتعلقة بتعديل واستبعاد املوجودات املالية املبينة ادناة.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

حتدد القيمة الدفترية للموجودات املالية املسجلة بالعملة األجنبية وتترجم بالسعر السائد في نهاية كل فترة تقرير .وعلى
وجه التحديد:
•فيما يتعلق باملوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة والتي ليست جزءا ً من عالقة حتوطية محددة ،قإنه يعترف
بفروقات العملة في قائمة الدخل ؛
ً
•فيما يتعلق بأدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي هي ليست جزءا من عالقة حتوطية
محددة ،فإنه يُعترف بفروقات الصرف على التكلفة املطفأة ألداة الدين في قائمة الدخل .كما يُعترف بفروقات الصرف
األخرى في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات ؛
•فيما يتعلق باملوجودات املالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي هي ليست جزءا ً من عالقة
محاسبية حتوطية محددة ،فإنه يُعترف بفروقات الصرف من ربح أو خسارة في قائمة الدخل؛
•فيما يتعلق بأدوات ﺣﻘوق اململكة املقاسة بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل ،يُعترف بفروقات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ
الدخل الشامل اآلخر ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
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خيار القيمة العادلة

ميكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة ميكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (خيار القيمة
العادلة) عند االعتراف األولي بها حتى إذا لم يتم اقتناء األدوات املالية أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة
الشراء .ميكن استخدام خيار القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ للموجودات املالية إذا ﮐﺎن يقضي أو يقلل بشكل كبير ﻣن عدم تطابق اﻟﻘﯾﺎس
أو االعتراف الذي كان سينشأ بخالف ذلك من قياس املوجودات أو املطلوبات ،أو االعتراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح واخلسائر ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ
أﺳﺎس مختلف (عدم التطابق احملاسبي)  .ميكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات املالية في احلاالت التالية:
•إن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق احملاسبي .
•إن كانت املطلوبات املالية متثل جز ًء من محفظة تُدار على أساس القيمة العادلة ،وفقا ً الستراتيجية موثقة إلدارة اخملاطر
أو االستثمار؛
•إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد املالي أو غير املالي األساسي وال يرتبط املشتق ارتباطا ً وثيقا ً بالعقد األساسي .
ال ميكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أثناء االحتفاظ بها أو إصدارها .يتم قيد
املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة
ناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار .

التدني

يقوم البنك باإلعتراف مبخصصات خسائر االئتمان املتوقعة على األدوات املالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل:
•األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .
•تسهيالت إئتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء) .
•موجودات مالية بالتكلفة املطفأة (اوراق ادوات الدين) .
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر .
•تعرضات خارج قائمة املركز املالي خاضعة خملاطر اإلئتمان (عقود الضمان املالي الصادرة).
ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق امللكية .
باستثناء املوجودات املالية املشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية املنخفضة (والتي مت أخذها باإلعتبار بشكل منفصل
أدناه) ،يجب قياس خسائر االئتمان املتوقعة من خالل مخصص خسارة مببلغ يعادل:
•اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً ،أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن تلك األحداث
االفتراضية على األدوات املالية التي ميكن حتقيقها في غضون ( )12شهرا ً بعد تاريخ اإلبالغ ،ويشار إليها باملرحلة األولى ؛
•اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً ،أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية املتوقعة الناجتة عن جميع األحداث
االفتراضية احملتملة على مدى عمر األداة املالية واملشار إليها في املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة.
يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة
املالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي .وبخصوص جميع األدوات املالية األخرى ،تقاس اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مببلغ
يعادل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهراً.
تعتبر اخلسائر االئتمانية املتوقعة تقديرا ً مرجحا ً محتمال ً للقيمة احلالية خلسائر االئتمان  .يتم قياس هذه القيمة على أنها
القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية املستحقة للبنك مبوجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها
والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ،مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال ألصل .
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بالنسبة للسقوف غير املستغلة ،فإن اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بني القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية
التعاقدية املستحقة للبنك إذا قام املقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها إذا مت استغالل
التمويل ؛ و
بالنسبة لعقود الضمان املالي ،فإن اخلسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين
املضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي طرف آخر .
يقوم البنك بقياس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة على أساس فردي أو على أساس احملفظة للقروض التي تتقاسم خصائص
اخملاطر االقتصادية املماثلة .يستند قياس مخصص اخلسارة إلى القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام
معدل الفائدة الفعال األصلي لألصل ،بغض النظر عما إذا مت قياسها على أساس فردي أو على أساس احملفظة .

املوجودات املالية املتدنية ائتمانيا ً

يعتبر األصل املالي "متدني إئتمانيا ً " عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل
املالي .يشار إلى املوجودات املالية املتدني إئتمانيا ً كموجودات املرحلة الثالثة  .تشمل األدلة على التدني اإلئتماني بيانات ميكن
مالحظتها حول األحداث التالية:
•صعوبات مالية كبيرة يواجهها املقترض أو املصدر؛
•إخالل في العقد ،على سبيل املثال العجز أو التأخير في التسديد ؛
•قيام البنك بنمح املقترض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة املالية للمقترض ،تنازال ً ؛ أو
•إختفاء سوق نشطة لهذا األصل املالي بسبب الصعوبات املالية ؛ أو
•شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس اخلسائر االئتمانية املتكبدة .
وفي حال تعذر حتديد حدث منفرد ،وبدال من ذلك ،قد يتسبب التأثير املشترك لعدة أحداث في حتول املوجودات املالية إلى
موجودات ذات قيمة إئتمانية متدنية  .يقوم البنك بتقييم فيما إذا ﮐﺎن قد حصل تدني إئتماني ألدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ املقاسه ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل اآلخر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﺗﻘرﯾر .ﻟﺗﻘﯾﯾم
ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هناك تدني إئتماني في أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ والعائدة للشركات ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﻧدات
واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗدرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻟﯽ زﯾﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل.
يعتبر القرض قد تدنى إئتمانيا ً عند منح املقترض امتيازا ً بسبب تدهور وضعه املالي ،ما لم يتوفر دليل على أنه نتيجة ملنح
االمتياز ،فإن خطر عدم إستالم التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض إنخفاضأ كبيراً ،وال توجد هناك مؤشرات أخرى
للتدني  .وبخصوص املوجودات املالية التي يكون هناك تفكير في إجراء تنازالت حولها ولكنها ال متنح ،يعتبر األصل قد تدنى
إئتمانيا ً عندما يتوفر دليل واضح على تدني االئتمان مبا في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد .يشمل تعريف التخلف
عن السداد مؤشرات إحتمالية عدم السداد والتوقف إذا كانت املبالغ مستحقة الدفع ملدة ( )90يوما ً أو أكثر .وعلى الرغم
من ذلك ،فإن احلاالت التي ال يتم فيها االعتراف بانخفاض القيمة للموجودات بعد ( )90يوما ً من االستحقاق يتم دعمها
مبعلومات معقولة .

املوجودات املالية املشتراة أو التي نشأت املتدنية إئتمانيا ً

يتم التعامل مع املوجودات املالية املشتراة أو التي نشأت املتدنية إئتمانيا ً بطريقة مختلفة نظرا ً ألن األصل يكون ذو قيمة
ائتمانية منخفضة عند االعتراف األولي .وبخصوص هذه املوجودات ،يستدرك البنك جميع التغيرات في اخلسارة اإلئتمانية
املتوقعة على مدى احلياة منذ االعتراف األولي كمخصص خسارة ،وتستدرك أي تغييرات في قائمة الدخل املوحدة .يؤدي
التغيير اإليجابي ملثل هذه األصول إلى حتقيق مكاسب تدني القيمة.
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تعريف التخلف في السداد

يُعتبر تعريف التخلف عن السداد أمرا ً في غاية األهمية عند حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة .يستخدم تعريف التخلف
عن السداد في قياس قيمة اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة وفي حتديد ما إذا كان مخصص اخلسارة يستند إلى اخلسارة
اإلئتمانية املتوقعة ملدة  12شهرا ً أو ملدى احلياة ،ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات احتمالية التخلف عن السداد
()Probability of Default؛ التي تؤثر على كل من قياس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وحتديد الزيادة الكبيرة في مخاطر
االئتمان ادناه.
يعتبر البنك ما يلي مبثابة حدث للتخلف في السداد:
•تخلف املقترض عن السداد ألكثر من  90يوما ً بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو
•من غير احملتمل أن يدفع املقترض التزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل.
يُصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصائص اخملتلفة ألنواع مختلفة من األصول .وتعتبر السحوبات
على املكشوف مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حدا ً محددا ً أو مت إعالمه بحد أصغر من املبلغ احلالي غير املسدد.
عند تقييم ما إذا كان من غير احملتمل أن يدفع املقترض التزامه االئتماني ،يأخذ البنك في احلسبان املؤشرات النوعية والكمية.
وتعتمد املعلومات املقيمة على نوع األصل ،وعلى سبيل املثال في اإلقراض للشركات ،فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق
العهود ،وهو أمر غير مناسب لإلقراض بالتجزئة .إن املؤشرات الكمية ،مثل التأخر في السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف
املقابل ،هي مدخالت رئيسية في هذا التحليل .كما يستخدم البنك مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد
والتي ت ُ َطورداخليا ً أو يتم احلصول عليها من مصادر خارجية.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يقوم البنك مبراقبة جميع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املالي التي تخضع ملتطلبات انخفاض
القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي  .إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر
االئتمان ،سيقوم البنك بقياس مخصص اخلسارة على أساس مدى احلياة بدال ً من اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهرا ً .
ال يقوم البنك باعتبار املوجودات املالية ذات اخملاطر االئتمانية “املنخفضة” بتاريخ التقرير املالي انه لم يحصل لها زيادة هامة
في مخاطر اإلئتمان  .نتيج ًة لذلك ،يقوم البنك مبراقبة جميع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان
املالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان .

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعا ً كبيرا منذ االعتراف األولي ،يقوم البنك مبقارنة
مخاطر حدوث التخلف في السداد على األداة املالية في تاريخ التقرير استنادا ً إلى اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر
حدوث تخلف عن السداد كان متوقعا ً لفترة االستحقاق املتبقية في تاريخ التقرير احلالي عندما مت االعتراف باألداة املالية ألول
كل من املعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم،
مرة  .عند إجراء هذا التقييم ،يأخذ البنك باالعتبار ٍ
مبا في ذلك اخلبرة التاريخية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له ،بنا ًء على اخلبرة التاريخية للبنك
وتقييم اخلبير اإلئتماني مبا في ذلك املعلومات املستقبلية .
متثل السيناريوهات االقتصادية املتعددة أساس حتديد احتمالية التخلف في السداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ التقارير
الالحقة  .سينتج عن السيناريوهات االقتصادية اخملتلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن السداد .إن ترجيح السيناريوهات
اخملتلفة يشكل أساس متوسط اإلحتمال املرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان
قد ارتفعت بشكل كبيرة .
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بالنسبة إلى متويل الشركات ،تشمل املعلومات اإلستشرافية اآلفاق املستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف
املقابلة للبنك ،والتي يتم احلصول عليها من تقارير اخلبراء االقتصاديني واحملللني املاليني والهيئات احلكومية ومراكز الفكر
ذات الصلة وغيرها من املنظمات املماثلة ،باإلضافة إلى األخذ في اإلعتبار املصادر الداخلية واخلارجية املتنوعة للمعلومات
االقتصادية الفعلية واملتوقعة .وبخصوص متويل االفراد ،تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشرافية التوقعات االقتصادية
عينها مثل اإلقراض املؤسسي وتوقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية احمللية ،خاصة للمناطق التي تركز على صناعات
معينة ،باإلضافة إلى معلومات داخلية عن سلوك العمالء املتعلقة بالسداد .يخصص البنك لنظائره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر ائتمان
داخلية ذات صلة بناء ﻋﻟﯽ جودتها االئتمانية .وتعد املعلومات الكمية مؤشرا ً أساسيا ً على الزيادة الكبيرة في مخاطر
االئتمان وهي تستند إلى التغيير في إحتمالية التخلف عن السداد بنا ًء على التغير في إحتمالية التخلف عن السداد مدى
احلياة من خالل مقارنة:
•إحتمالية التخلف عن السداد مدى احلياة املتبقية في تاريخ التقرير؛ و
•إحتمالية التخلف عن السداد مدى احلياة املتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي مت تقديرها على أساس احلقائق والظروف
عند االعتراف األولي للتعرض.
تُعتبر إحتماليات التخلف عن السداد إستشرافية ،ويستخدم البنك املنهجيات والبيانات ذاتها املستخدمة في قياس
مخصصات اخلسارة اإلئتمانية املتوقعه.
إن العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكس في مناذج إحتمالية التخلف عن السداد
في الوقت املناسب .ومع ذلك ،ال يزال البنك ينظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر
االئتمان قد زادت زيادة كبيرة .وفيما يتعلق باإلقراض للشركات ،فإن هناك تركيز خاص على األصول التي تشملها “قائمة
املراقبة” حيث يدرج التعرض في قائمة املراقبة عندما يكون هناك مخاوف حول تدهور اجلدارة االئتمانية للطرف املقابل.
وبشأن إﻗﺮاض االفراد ،ياﺧﺬ البنك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻮﻗﻌﺎت ﺤﺼﻮل فترات عدم سداد وحتمل عدم حصوله ،وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
واﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة.
وحيث أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي هي مقياس نسبي ،فإن تغييرا ً معيناً ،بالقيمة املطلقة،
في إحتمالية عدم السداد سيكون أكثر أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أولي أقل مقارن ًة بأداة مالية
ذات إحتمالية عدم سداد أعلى .
وكصمام أمان عند جتاوز إستحقاق أصل ألكثر من ( )45يوماً ،يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت ،ويكون
األصل في املرحلة الثانية من منوذج انخفاض القيمة ،مبعنى أن مخصص اخلسارة يقاس كرصيد خسارة إئتمانية متوقعة
مدى احلياة.

تعديل وإلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية

يتم التعديل على األصل املالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصل مالي
أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بني االعتراف األولي واستحقاق األصل املالي  .يؤثر التعديل على مبلغ و /أو توقيت التدفقات
النقدية التعاقدية إما فورا ً أو في تاريخ مستقبلي  .باإلضافة إلى ذلك ،سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم
تعديال ً حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات اجلديدة أو املعدلة على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات
النقدية بنا ًء على ما إذا كان التعهد مستوفيا ً أم ال (على سبيل املثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما
يتم فسخ التعهدات) .
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يقوم البنك ﺑﺈﻋﺎدة التفاوض على القروض مع العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة التحصيل وتقليل مخاطر التعثر
في السداد  .يتم تيسير شروط سداد القرض في احلاالت التي يكون فيها املقترض قد بذل كل اجلهود املعقولة للدفع مبوجب
الشروط التعاقدية األصلية ،وأن يكون خطر هام من التعثر في السداد أو التقصير قد حدث بالفعل ومن املتوقع أن يتمكن
املقترض من الوفاء بالشروط املعدلة  .تشمل الشروط املعدلة في معظم احلاالت متديد فترة استحقاق القرض ،التغييرات
في توقيت التدفقات النقدية للقرض (تسديد األصل والفائدة) ،تخفيض مبلغ التدفقات النقدية املستحقة (األصل واإلعفاء
من الفائدة) وتعديالت التعهدات  .ينتهج البنك سياسة انتظار وتطبق على إقراض الشركات واألفراد .
عندما يتم تعديل أصل مالي ،يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اإلعتراف  .وفقا ً لسياسة البنك،
فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط .
•اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ عدم بقاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ على أنها فقط مدفوعات املبلغ األصلي
والفائدة على املبلغ األصلي القائم ( ،)SPPIأو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغيير في اﻟﻄﺮف اﻤﻟﻘﺎﺑﻞ ،أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،أو اإلستحقاق ،أو اﻤﻟﻮاﺛﻴﻖ .وإذا كانت هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهري ،إذن ؛
•إجراء تقييم كمي ملقارنة القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املتبقية في إطار الشروط األصلية مع التدفقات
النقدية التعاقدية وفقا للشروط املعدلة ،وخصم كال املبلغني على أساس الفائدة الفعلية األصلية.
في حالة إلغاء اإلعتراف باألصل املالي ،يتم إعادة قياس مخصص خلسائر االئتمان املتوقعة في تاريخ إلغاء اإلعتراف لتحديد
صافي القيمة املدرجة لألصل في ذلك التاريخ  .إن الفرق بني هذه القيمة املدرجة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية
اجلديدة مع الشروط اجلديدة سوف يؤدي إلى ربح أو خسارة عند إلغاء اإلعتراف  .سيكون لألصل املالي اجلديد مخصص
خسارة يتم قياسه بنا ًء على خسائر ائتمانية متوقعة ملدة ( )12شهرا ً باستثناء احلاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض اجلديد
قد نشأ متدني ائتمانيا  .ينطبق هذا فقط في احلالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض اجلديد بخصم كبير
ملبلغ القيمة االسمية املعدل حيث ال يزال هناك خطر كبير للتعثر عن السداد ولم يتم تخفيضه نتيجة التعديل  .يراقب
البنك مخاطر االئتمان للموجودات املالية املعدلة من خالل تقييم املعلومات النوعية والكمية ،مثل ما إذا كان املقترض في
حالة تعثر سابقة مبوجب الشروط اجلديدة .
عند تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى الغاء اإلعتراف ،يحدد البنك ما إذا كانت مخاطر ائتمان
املوجودات املالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة:
•إحتمالية عدم السداد للفترة املتبقية مقدرة على أساس البيانات عند االعتراف األولي والشروط التعاقدية األصلية ؛ مع
•إحتمالية عدم السداد للفترة املتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط املعدلة.
وبخصوص املوجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة التحمل للبنك ،عندما ال ينتج عن التعديل إلغاء اإلعتراف ،فإن تقدير
إحتمالية عدم السداد يعكس مدى قدرة البنك على حتصيل التدفقات النقدية املعدلة مع مراعاة خبرات البنك السابقة من
إجراءات التحمل املماثلة ،وكذلك مختلف املؤشرات السلوكية ،مبا في ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الشروط التعاقدية
املعدلة .إذا بقيت مخاطر اإلئتمان أعلى بكثير مما كان متوقعا ً عند اإلعتراف األولي ،فإن مخصص اخلسارة يقاس مببلغ يساوي
اخلسارة اإلئتمانية املتوقعه مدى احلياة .وعموماً ،يقاس مخصص اخلسارة للقروض التي يتم حتملها على أساس اخلسارة
اإلئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهرا ً عندما يتوفر دليل على حتسن سلوك املقترض في السداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس
الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمان.
عندما ال يسفر التعديل عن إلغاء االعتراف ،يقوم البنك باحتساب ربح  /خسارة التعديل ملقارنة إجمالي القيمة الدفترية
قبل التعديل وبعده (باستثناء مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة)  .ويقوم البنك بعد ذلك بقياس اخلسائر االئتمانية
املتوقعة لألصل املُعدل حيث تُدرج التدفقات النقدية املتوقعة الناشئة من األصل املالي املعدل في حساب العجز النقدي
املتوقع من األصل األصلي .
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يقوم البنك بإلغاء اإلعتراف باألصل املالي عند إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل،
أو عندما تقوم بتحويل األصل املالي وكافة اخملاطر وعوائد ملكية املوجودات إلى طرف آخر  .أما في حالة عدم قيام البنك
بالتحويل أو اإلحتفاظ مبخاطر ومنافع امللكية بشكل جوهري واستمراره بالسيطرة على األصل احملول ،يقوم البنك باإلعتراف
بحصته املتبقية في األصل احملول واملطلوبات املتعلقة به في حدود املبالغ املتوقع دفعها  .أما في حالة إحتفاظ البنك بكافة
مخاطر ومنافع امللكية لألصل املالي احملول بشكل جوهري ،فإن البنك يستمر باإلعتراف باألصل املالي وبأية إقتراضات مرهونة
للعوائد املستلمة .
كل من املبلغ املستلم
عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل ،يتم اإلعتراف بالفرق بني القيمة املدرجة لألصل ومجموع ٍ
واملستحق واملكاسب أو اخلسائر املتراكمة والتي مت اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة في حقوق امللكية في
قائمة الدخل ،مع استثناء االستثمار في حقوق امللكية احملدد الذي مت قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح /اخلسارة املتراكمة املعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الحقا ً .

الشطب

ﯾﺗم ﺷطب املوجودات املالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون هناك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ
البنك  .يقوم البنك بتصنيف األموال أو املبالغ املستحقة لشطبها بعد استنفاد جميع طرق الدفع املمكنة  .ولكن في حال
مت شطب التمويل أو الذمم املدينة ،يستمر البنك في نشاط اإلنفاذ حملاولة استرداد الذمة املدينة املستحقة ،والتي يتم إثباتها
في قائمة الدخل املوحدة عند استردادها.

عرض مخصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة في قائمة املركز املالي املوحدة

يتم عرض مخصصات اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة في قائمة املركز املالي املوحدة كما يلي:
•للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛
•ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :ال يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة املركز
املالي املوحدة حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة .ومع ذلك ،يتم تضمني مخصص اخلسارة كجزء من مبلغ
إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
•التزامات القروض وعقود الضمان املالي :كمخصص ؛
•عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغير مسحوب ،وال ميكن للبنك حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على
مكون التزام القرض بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب :فإن البنك يقدم مخصص خسارة مجمع لكال
املكونني .يُعرض املبلغ اجملمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون املسحوب .تُعرض أي زيادة في مخصص
اخلسارة عن املبلغ اإلجمالي للمكون املسحوب كمخصص.

املطلوبات املالية وحقوق امللكية

تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا ً ملضمون الترتيب التعاقدي.
إن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو لتبادل أصول مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر
وفق شروط قد تكون غير مواتية للبنك أو عقد سيتم تسويته أو رمبا يتم تسويته بأدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك وهو
عقد من غير املشتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ،أو
عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة التي سيتم أو ميكن تسويتها بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي
آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك.
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أدوات حقوق امللكية
راس املال

أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات املنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها .يُعترف بأدوات حقوق
امللكية الصادرة عن البنك وفقا ً للعوائد املستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة.

اسهم اخلزينة

يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك وتخصم مباشرة في حقوق املساهمني .ال يتم إثبات أي مكسب /
خسارة في قائمة الدخل املوحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك.

أدوات مركبة

تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من البنك بشكل منفصل كمطلوبات مالية
وحقوق ملكية وفقا ً ملضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية .إن خيار التحويل الذي
سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالشركة هو
أداة حقوق ملكية.

في تاريخ اإلصدار ،تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق األدوات املماثلة غير
القابلة للتحويل .وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة ،يتم فصلها أوال ً وتسجل باقي املطلوبات املالية على
أساس التكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة حتى إطفائها عند التحويل أو في تاريخ استحقاق األداة.

املطلوبات املالية

تُصنف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو املطلوبات املالية أألخرى.

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تُصنف املطلوبات املالية بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل عندما تكون املطلوبات املالية ( )1محتفظ بها للمتاجرة أو
( )2تُصنف بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل .يصنف االلتزام املالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا كان:
•مت تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على املدى القريب ؛ أو
•عند اإلعتراف األولي ،يعد هذا جزءا ً من محفظة األدوات املالية احملددة التي يديرها البنك ولديه منط فعلي حديث جلني
األرباح على املدى القصير؛ أو
•هو مشتق غير محدد وفعال كأداة حتوط.
ميكن حتديد اإللتزام املالي بخالف االلتزام املالي احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكن أن يدفعه مشتري
كجزء من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعتراف األولي إذا:
•كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفا ً لذلك ؛ أو
•كان اإللتزام املالي يُشكل جزءا ً من مجموعة موجودات املالية أو مطلوبات مالية أو كليهما ،والتي تدار ويقييم أدائها على
أساس القيمة العادلة ،وفقا ً إلستراتيجية إدارة اخملاطر أو االستثمار املوثقة للبنك ،وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل
اجملموعة مقدمة داخليا على هذا األساس ؛ أو
•إذا كان اإللتزام املالي يشكل جزءا ً من عقد يحتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات ،ويسمح املعيار الدولي للتقارير
املالية ( )9بعقد هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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تدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ،ويعترف بأي ارباح او خسائر تنشأ من إعادة
القياس في قائمة الدخل إلى احلد الذي ال تكون فيه جزءا ً من عالقة حتوط محددة .يشتمل صافي األرباح  /اخلسائر املعترف
بها في قائمة الدخل على أي فوائد مدفوعة على املطلوبات املالية ويجري تضمينها في بند “صافي الدخل من األدوات املالية
األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ومع ذلك ،فيما يتعلق باملطلوبات املالية غير املشتقة املصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،يُدرج مبلغ التغيير
في القيمة العادلة للمطلوبات املالية والذي نتج عن التغيرات في اخملاطر االئتمانية لتلك االلتزامات في الدخل الشامل
اآلخر ،ما لم يؤدي االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان املطلوبات في الدخل الشامل اآلخر الى خلق أو زيادة عدم
التوافق محاسبيا ً في قائمة الدخل املوحدة .يُعترف باملبلغ املتبقي من التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام في قائمة الدخل
املوحدة ،واليعاد تصنيف التغيرات في القيمة العادلة املنسوبة إلى مخاطر ائتمان املطلوبات املالية املعترف بها في الدخل
الشامل اآلخر الحقا ً قائمة الدخل .وبدال ً من ذلك ،حتول إلى أرباح محتجزة عند إلغاء االعتراف بااللتزام املالي.
وبخصوص إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الدخل ،ﺘدرج كافة
اﻤﻟﻜﺎﺳﺐ واﺨﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ قائمة الدخل املوحدة.
عند حتديد ما إذا كان االعتراف بالتغيرات في مخاطر ائتمان املطلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو يزيد من عدم
التطابق احملاسبي في قائمة الدخل املوحدة ،فإن البنك يقييم ما إذا كان يتوقع تعويض آثار التغييرات في مخاطر االئتمان
اخلاصة باملطلوبات في قائمة الدخل املوحدة بتغيير في القيمة العادلة ألداة مالية أخرى مت قياسها بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل املوحدة.

مطلوبات مالية أخرى

يتم قياس املطلوبات املالية األخرى ،مبا في ذلك الودائع والقروض ،مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،بعد خصم تكاليف املعاملة .وبعد
ذلك تُقاس املطلوبات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة املطفأة للمطلوبات املالية وتخصيص مصروفات الفائدة على مدار
الفترة ذات الصلة .إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة خالل
العمر املتوقع لاللتزام املالي ،أو عند االقتضاء ،فترة أقصر ،إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي .للحصول على
تفاصيل حول معدل الفائدة الفعال ،انظر “صافي إيرادات الفوائد” أعاله.

إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية

يلغي البنك اإلعتراف باملطلوبات املالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات البنك .كما يُعترف ﺑﺎﻟﻔرق بني القيمة
الدفترية للمطلوبات املالية التي ألغي اإلعتراف بها واملبلغ املدفوع واملستحق ﻓﻲ قائمة الدخل املوحدة .
عندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع املقرض احلالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختالفا ً كبيراً ،فإن هذا التبادل يُحتسب
كإطفاء للمطلوبات املالية األصلية ويُعترف مبطلوبات مالية جديدة .وباملثل ،يعالج البنك التعديل اجلوهري لشروط اإللتزام
القائم أو جزءا ً منه كإطفاء للمطلوبات املالية األصلية واعتراف باإللتزام اجلديد .ويفترض أن تختلف الشروط اختالفا ً جوهريا ً
إذا كانت القيمة احلالية اخملفضة للتدفقات النقدية في إطار الشروط اجلديدة ،مبا في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد
طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام املعدل الفعال األصلي بفارق ( )10في املائة على األقل عن القيمة احلالية
اخملفضة للتدفقات النقدية املتبقية للمطلوبات املالية األصلية.
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األدوات املالية املشتقة

يدخل البنك في مجموعة متنوعة من األدوات املالية املشتقة والتي يُحتفظ ببعضها للتداول بينما يُحتفظ بأخرى إلدارة
التعرض خملاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية .تتضمن املشتقات املالية العقود
اآلجلة للعمالت األجنبية ،ومقايضات أسعار الفائدة ،ومقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ،ومقايضات العجز االئتماني.
يتم إثبات املشتقات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقا ً إلى قيمتها العادلة
في تاريخ كل قائمة مركز مالي  .يتم إثبات األرباح  /اخلسائر الناجتة في قائمة الدخل على الفور ما لم حتدد املشتقة وتكون
فعالة كأداة حتوط ،وفي هذه احلالة يعتمد توقيت االعتراف في قائمة الدخل على طبيعة عالقة التحوط .يحدد البنك بعض
املشتقات إما كتحوطات القيمة العادلة لألصول أو للمطلوبات املعترف بها أو إللتزامات الشركة (حتوطات القيمة العادلة)
أو حتوطات معامالت التنبؤ احملتملة أو حتوطات مخاطر العمالت األجنبية لاللتزامات الثابتة (حتوطات التدفقات النقدية) أو
حتوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية (حتوطات االستثمار الصافي).
يُعترف باملشتقات ذي القيمة العادلة املوجبة كأصل مالي في حني يُعترف باملشتقات ذي القيمة العادلة السالبة كمطلوبات
مالية .تُعرض املشتقات كأصول غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق املتبقية لألداة أكثر من ()12
شهرا ً وال يتوقع حتقيقها أو تسويتها خالل ( )12شهراً .كما تُعرض املشتقات األخرى كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة.

املشتقات املتضمنة

يتم التعامل مع املشتقات املتضمنة في املطلوبات املالية أو غيرها من عقود مضيف األصول غير املالية كمشتقات
منفصلة عندما ال تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفة وال تقاس العقود املضيفة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

تُعرض املشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق املتبقية لألداة الهجينة
التي يرتبط بها املشتق الضمني أكثر من  12شهرا ً وال يتوقع حتقيقها أو تسويتها خالل  12شهراً .تُعرض املشتقات األخرى
املتضمنة كموجودات أخرى أو مطلوبات أخرى.

عقود الضمان املالي

عقد الضمان املالي هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن اخلسارة التي تكبدها بسبب
إخفاق املدين احملدد في سداد املدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضمانات املالية الصادرة من كيان يعود للبنك مبدئيا ً بالقيمة العادلة لها ،وفي حالة عدم حتديدها بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل والتي ال تنتج عن حتويل أصل مالي ،يتم قياسها الحقاً:
مببلغ مخصص اخلسارة احملدد وفقا ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()9؛ و
املبلغ املعترف به مبدئياً ،مطروحا ً منه ،عندما يكون ذلك مناسباً ،مبلغ الدخل املتراكم املعترف به وفقا ً لسياسات حتصيل
اإليرادات للبنك ،أيهما أكبر.
تُعرض ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل ﮐمخصصات ﻓﻲ قائمة اﻟﻣرﮐز اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺣد ويعرض إعادة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .
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التزامات بتقدمي قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق

تقاس االلتزامات بتقدمي قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئيا ً بقيمتها العادلة ،وإذا لم حتدد بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ،فإنها تُقاس الحقاً:
مببلغ مخصص اخلسارة احملدد وفقا ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9؛ و
املبلغ املعترف به مبدئياً ،مطروحا ً منه ،عندما يكون ذلك مناسباً ،مبلغ الدخل املتراكم املعترف به وفقا ً لسياسات حتصيل
اإليرادات للبنك ،أيهما أعلى.
تُعرض اإللتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
كمخصصات في قائمة املركز املالي املوحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.
لم يحدد البنك أي التزامات لتقدمي قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق احملدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

املشتقات املالية
مشتقات مالية للمتاجرة

يتم إثبات القيمة العادلة ملشتقات األدوات املالية احملتفظ بها ألغراض املتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبية اآلجلة ،عقود
الفائدة املستقبلية ،عقود املقايضة ،حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية) في قائمة املركز املالي املوحدة وحتدد القيمة
العادلة وفقا ً ألسعار السوق السائدة ،وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة
العادلة في قائمة الدخل املوحدة.

محاسبة التحوط

يُحدد البنك بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة في حتوطات القيمة
العادلة أو حتوطات التدفقات النقدية أو حتوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية حسب االقتضاء .كما يتم
احملاسبة عن حتوطات مخاطر الصرف األجنبي على التزامات البنك كتحوطات للتدفق النقدي .ال يطبق البنك محاسبة
التحوط للقيمة العادلة على حتوطات محفظة مخاطر سعر الفائدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لذﻟك ،ﻻ يستخدم البنك اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻣواﺻﻟﺔ
اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط بإستخدام ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ( ،)٣٩أي أن البنك يطﺑق ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط
ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدولي رقم (.)9
عند بداية عالقة التحوط ،يوثق البنك العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له ،باإلضافة إلى أهداف إدارة اخملاطر
وإستراتيجيتها للقيام مبعامالت حتوط متنوعة .عالوة على ذلك ،عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر ،يوثق البنك ما إذا
كانت أداة التحوط فعالة في تقاص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له التي ميكن أن تعزى
للخطر املتحوط له ،والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية:
•توجد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط ؛ و
•ﻻ يهيمن أثر مخاطر االئتمان ﻋﻟﯽ تغيرات القيمة التي تنتج ﻋن هذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ و
•نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له والتي يقوم البنك بالتحوط له فعليا ً
وكمية أداة التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له.
يقوم البنك بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة .في مثل هذه احلاالت ،قد
يتم تطبيق اإليقاف على جزء فقط من عالقة التحوط .على سبيل املثال ،قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند
التحوط ال يعد جزءا ً من عالقة التحوط ،وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال حلجم بند التحوط الذي لم يعد جزءا ً
من عالقة التحوط.
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إذا ﺗوﻗﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻟﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﻟﮐن ما زال هدف إدارة اخملاطر لعالقة
التحوط هذه هو ذات الشيء ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌدل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط لعالقة اﻟﺗﺣوط (ﻣﺛل إﻋﺎدة ﺗوازن اﻟﺗﺣوط) ﺑﺣﯾث ﺗﺟﺗﻣﻊ معايير
التأهيل مرة أخرى.
في بعض عالقات التحوط ،يحدد البنك القيمة احلقيقية للخيارات فقط .وفي هذه احلالة ،يؤجل تغيير القيمة العادلة ملكون
القيمة الزمنية لعقد اخليار في الدخل الشامل اآلخر ،على مدى فترة التحوط ،إلى احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد
تصنيفه من حقوق امللكية إلى قائمة الدخل عندما ال يؤدي البند املتحوط له إلى اإلعتراف بالبنود غير املالية .ال تتضمن سياسة
البنك إلدارة اخملاطر حتوطات البنود التي تؤدي إلى االعتراف بالبنود غير املالية ،وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق باملواد املالية فقط.
إن البنود املتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود حتوط ذات صلة بالفترة الزمنية ،مما يعني أنه تُطفأ القيمة الزمنية
األصلية للخيار املتعلق بالبند املتحوط له من حقوق امللكية إلى قائمة الدخل على أساس رشيد (على سبيل املثال ،وفقا ً
لطريقة القسط الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط.
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻼﻗﺎت التحوط ،يستبعد البنك ﻣن التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق على أساس اﻟﻌﻣﻼت ﻷدوات
اﻟﺗﺣوط عبر العمالت  .في هذه احلالة ،تُطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات .وتعتبر معاجلة
العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس العملة أمرا ً اختياريا ً ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى ،بخالف
معاجلة القيمة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزامية .وبخصوص عالقات التحوط واملشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية
مثل مقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ،عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التصنيف ،فإن
البنك يعترف عموما ً بالعنصر املستبعد في الدخل الشامل اآلخر.
حتدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات املشتقة املستخدمة ألغراض التحوط واحلركات في احتياطي التحوط في حقوق امللكية.

التحوطات بالقيمة العادلة

يُعترف بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة في قائمة الدخل فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وفي هذه احلالة ،يُعترف به في الدخل الشامل اآلخر .ﻟﻢ يحدد اﻟبنك ﻋﻼﻗﺎت ﺤﺗﻮط
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندما ﺗحوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقوق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ اﻤﻟحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .
ﺗُﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للبند املتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغيير في اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ الذي ميكن أن
يعزى إﻟﯽ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣحتوط لها وإجراء قيد ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ قائمة الدخل .وبخصوص أدوات الدين التي تُقاس بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،ال تُعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة ،ولكن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من
القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط باخلطر املتحوط له في قائمة الدخل بدال ً من الدخل الشامل اآلخر .عندما
يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،تبقى أرباح  /خسائر
التحوط في الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
عندما يُعترف مبكاسب  /خسائر التحوط في قائمة الدخل ،فإنه يُعترف بها في نفس البند مثل البند املتحوط له.
ال يتوقف البنك عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايير املؤهلة (بعد إعادة
التوازن ،إن وجدت) .يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ،ويحتسب االستبعاد لألثر
املستقبلي .كما ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻤﻟﺘﺤﻮط لها واﻟﺘﻲ تُستخدم بشأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌال (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻤﻟﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻤﻟﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) اﻟﻨﺎﺗج
ﻋﻦ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ اﻤﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ قائمة الدخل ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجاوز تاريخ التوقف عن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
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حتوطات التدفق النقدي

يُستدرك اجلزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة والتي حتدد وتؤهل كتحوطات
للتدفقات النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مكون منفصل في الدخل الشامل اآلخر ،محصورا ً بالتغير
التراكمي في القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية التحوط مطروحا ً منه أي مبالغ أعيد تدويرها إلى قائمة الدخل.
يعاد تصنيف املبالغ املعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في حقوق املساهمني في قائمة الدخل في الفترات
التي يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو اخلسارة ،في نفس سطر البند املتحوط له املستدرك .إذا ﻟم يعد البنك يتوقع ﺣدوث
اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ،فإنه يعاد ﺗﺻﻧﯾف هذا املبلغ ﻓورا ً إﻟﯽ قائمة الدخل.
يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايير املؤهلة (بعد
إعادة التوازن ،إن وجدت) .ويشمل ذلك احلاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ،أو عندما ال
يعتبر حدوث معاملة حتوط محددة أمرا ً محتمال ً بدرجة كبيرة ،ويُحتسب التوقف بأثر مستقبلي .تيبقى أي أرباح  /خسائر
معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة في حقوق امللكية في ذلك الوقت في حقوق امللكية ويعترف بها عند تسجيل
املعاملة املتوقعة في النهاية في الربح أو اخلسارة .عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع ،فإنه يعاد
تصنيف األرباح  /اخلسائر املتراكمة في حقوق املساهمني ويعترف بها مباشرة في قائمة الدخل.

حتوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية

تُعالج حتوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية محاسبيا ً على نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية .ويعترف
ﺑﺄي أرﺑاح  /ﺧﺳﺎئر ﻋﻟﯽ أداة اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط في الدخل الشامل اآلخر وﺗراﮐم ﻓﻲ احتياطي حتويل
اﻟﻌﻣﻼت األجنبية.
يُعاد تصنيف األرباح واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط املتراكم في احتياطي حتويل العمالت
األجنبية إلى أألرباح أو اخلسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية العائدة للعملية األجنبية كما هو
موضح أعاله.

التقــاص

يتم اجراء تقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي املوحدة فقط عندما
تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون حتقق املوجودات وتسوية املطلوبات
في نفس الوقت.

حسابات مداره لصالح العمالء

متثل احلسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك .يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك
احلسابات في قائمة الدخل ،يتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة احملافظ مضمونة رأس املال املدارة لصالح العمالء
عن رأس مالها.

القيمة العادلة

تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من املوجودات أو دفعه لتحويل أي من املطلوبات ضمن معاملة
منظمة بني املتشاركني في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر ميكن حتقيقه بطريقة مباشرة أو ما
إذا كان مقدرا ً بفضل أسلوب تقييم أخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أواملطلوبات ،يأخذ البنك بعني االعتبار
عند حتديد سعر أي من املوجودات أو املطلوبات ما إذا كان يتعني على املتشاركني بالسوق أخذ تلك العوامل بعني االعتبار في
تاريخ القياس .يتم حتديد القيمة العادلة بشأن أغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات املالية وفق تلك األسس ،وذلك
باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما
هو مستعمل باملعيار احملاسبي الدولي رقم (.)36
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إضافة إلى ذلك ،تُصنف قياسات القيمة العادلة ،ألغراض إعداد التقاريـر املالية ،إلى املستوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنا ًء على مدى
وضوح املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية املدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل ،وهي
محددة كما يـلي:
مدخالت املستوى ( )1وهي املدخالت املستنبطة من األسعار املدرجة (غيـر املع ّدلة) ملوجودات أو مطلوبات مطابقة في
أسواق نشطة والتـي ميكن للمنشأة احلصول عليها في تاريخ القياس؛
مدخالت املستوى ( )2وهي املدخالت املستنبطة من البيانات عدا عن األسعار املدرجة املستخدمة في املستوى  1واملالحظة
للموجودات أو املطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و
مدخالت املستوى ( )3وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة.

اخملصصات

يتم االعتراف باخملصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة ناشئة عن احداث سابقة
وان تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

يتم تكوين مخصص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلاصة بنهاية اخلدمة للموظفني عن مدة اخلدمة لكل موظف
بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.

ضريبة الدخل

متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
حتسب مصاريف الضرائب املستحقة على أساس االرباح اخلاضعة للضريبة ،وتختلف االرباح اخلاضعة للضريبة عن االرباح
املعلنة في القوائم املالية املوحدة الن االرباح املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل
في السنة املالية وامنا في سنوات الحقة او اخلسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل
الغراض ضريبية.
حتسب الضرائب مبوجب النسب الضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل فيها البنك.
إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات
في القوائم املالية املوحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها ,يتم احتساب الضرائب املؤجلة
باستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املالي وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند
تسوية االلتزام الضريبي او حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم
امكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيا او كليا.

املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة

تظهر املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة املركز املالي املوحدة ضمن بند “موجودات أخرى” وذلك بالقيمة التي
آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة بشكل إفرادي،
ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الدخل املوحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد ،يتم تسجيل الزيادة
الالحقة في قائمة الدخل املوحدة إلى احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي مت تسجيله سابقاً.
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املوجودات املالية املرهونة

وهي تلك املوجودات املالية املرهونة لصالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالتصرف فيها (بيع او اعادة رهن) يستمر
تقييم هذه املوجودات وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه االصلي.

عقود إعادة الشراء أو البيع

يستمر االعتراف في القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي،
وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك املوجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها ،ويستمر تقييمها وفقا ً
للسياسات احملاسبية املتبعة( ،هذا وفي حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه املوجودات (بيع او اعادة رهن) فيجب اعادة
تصنيفها ضمن املوجودات املالية املرهونة) تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ املستلمة لهذه العقود ضمن املطلوبات في بند
األموال املقترضة ،ويتم االعتراف بالفرق بني سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أما املوجودات املشتراه مع التعهد املتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف بها في القوائم املالية
املوحدة ،وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك املوجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها ,وتدرج املبالغ
املدفوعة املتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى البنوك واملؤسسات املصرفية األخرى أو ضمن التسهيالت اإلئتمانية
حسب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.

املمتلكات واملعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم واي تدني في قيمتها ،ويتم استهالك املمتلكات واملعدات
(باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لها باستخدام
النسب السنوية التالية:

%
مباني
معدات وأجهزة وأثاث وتركيبات
وسائط نقل
برامج وأجهزة احلاسب اآللي

2
15-5
20
33-10

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده من أي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى
القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل.
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات في نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات
املعدة سابقا ً يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها او عندما اليعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من
التخلص منها.
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املوجودات غير امللموسة
الشهــرة

يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي متثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة احلليفة او التابعة عن
حصة البنك في القيمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك ،يتم تسجيل الشهرة الناجتة عن االستثمار
في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة ،أما الشهرة الناجتة عن االستثمار في شركات حليفة فتظهر
كجزء من حساب االستثمار في الشركة احلليفة ويتم الحقا ً تخفيض تكلفة الشهرة بأي تدني في قيمة االستثمار.

يتم توزيع الشهرة على وحدة/وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
يتم إجراء اختبار لقيمة الشهرة في تاريخ اعداد القوائم املالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة على أن قيمة
الشهرة قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها الشهرة أقل
من القيمة املسجلة في الدفاتر لوحدة  /وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل املوحدة.

املوجودات غير امللموسة األخرى

املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ احلصول عليها ،أما
املوجودات غير امللموسة التي يتم احلصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.
يتم تصنيف املوجودات غير امللموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة ،ويتم اطفاء
املوجودات غير امللموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة الدخل املوحد ,أما املوجودات
غير امللموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم
تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل املوحدة.
ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة الناجتة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل املوحدة في نفس الفترة.
يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة املوجودات غير امللموسة في تاريخ القوائم املالية ،كذلك يتم مراجعة تقدير
العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
انظمة حاسوب وبرامج :يتم اطفاءها باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة ال تزيد عن  3سنوات من تاريخ الشراء.

العمالت االجنبية

لغرض القوائم املالية املوحدة ،يُع ّبر عن النتائج والوضع املالي لكل شركة من اجملموعة بوحدة العملة الوظيفية للبنك،
وعملة العرض للقوائم املالية املوحدة.
يتم إعداد القوائم املالية املنفصلة للشركات التابعه للبنك ،وتُعرض القوائم املالية املنفصلة لكل شركة من اجملموعة
بعملة الوظيفية االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها  .تُسجل املعامالت بعمالت غير عملتها الوظيفية للبنك وفقا ً
ألسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك املعامالت .وفي تاريخ قائمة املركز املالي ،يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية
بالعمالت األجنبية وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .كما ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقا ً ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال يتم اعادة تصنيف حتويل البنود
غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
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تُسجل فروقات الصرف في قائمة الدخل املوحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
•فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على املعامالت التي مت من أجل التحوط خملاطر عمالت أجنبية.
•فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية املطلوبة من  /الى عملية أجنبية التي من غير اخملطط تسويتها
أو من غير احملتمل تسويتها في املستقبل القريب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات جزءا ً من صافي االستثمار في العملية
األجنبية) ،والتي يُعترف بها مبدئيا ً في حساب الدخل الشامل اآلخر املوحد ويعاد تصنيفها من حقوق امللكية إلى قائمة
الدخل عند البيع أو التصرف اجلزئي بصافي االستثمار.
ومن أجل عرض القوائم املالية املوحدة ،يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للبنك وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة في تاريخ قائمة املركز املالي .كما حتول االيرادات وفقا ً ملتوسط أسعار الصرف للفترة ،ما لم تتغير أسعار الصرف
تغيرا ً كبيرا ً خالل تلك الفترة ،وفي هذه احلالة تُستخدم أسعار الصرف في تاريخ املعامالت .كما تُستدرك فروقات التحويل
الناشئة ،إن وجدت ،في قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحد وجتمع في بند منفصل حلقوق امللكية.
عند إستبعاد عمليات أجنبية (أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات أجنبية ،أو الناجت من فقدان السيطرة على
شركة تابعة ضمن عمليات أجنبية أو االستبعاد اجلزئي بحصه في ترتيب مشترك أو شركة زميلة ذات طابع اجنبي تصبح
فيها احلصة احملتفظ بها أصال ً مالياً) ،فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية املتراكمة في البند
املنفصل متثل حقوق امللكية بخصوص تلك العملية العائدة ملالكي البنك إلى قائمة الدخل املوحدة.
باإلضافة لذلك ،فيما يتعلق بالتخلص اجلزئي من شركة تابعة تتضمن عمليات أجنبية ال ينتج عنها فقدان البنك للسيطرة
على الشركة التابعة ،تعاد حصتها من فروقات الصرف املتراكمة إلى صافي الدخل الشامل بنسبة التي مت استبعادها وال
يعترف بها في قائمة الدخل املوحدة .أما بخصوص جميع التصفيات اجلزئية األخرى (مثل التصفيات اجلزئية للشركات
احلليفة أو املشاريع املشتركة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك لتأثير مهم أو سيطرة مشتركة) ،فإنه يعاد تصنيف احلصة من
فروقات الصرف املتراكمة إلى قائمة الدخل املوحد.

عقود اإليجار

تصنف عقود االجار كايجارات متويلية عندما تنص شروط االيجار على حتويل جميع اخملاطر واملنافع املتعلقة بالتملك املستأجر
بشكل جوهري .اما جميع عقود االيجار االخرى فتصنف كايجارات تشغيلية.

البنك كمؤجر

يتم قيد دخل االيجارات التشغيلية باستخدام طريقة القسط الثابة على مدى عمر االيجار .كما تضاف التكاليف املباشرة
االولية املتكبدة في مناقشة وترتيب العقد التشغيلي الى القيمة الدفترية للموجودات املؤجرة وتقيد وفقا لطريقة القسط
الثابت على مدى فترة االيجار.

البنك كمستأجر

تسجل املوجودات املقتناة من خالل عقود االيجار التمويلية عند اإلعتراف األولي بقيمتها العادلة عند بداية عقد االيجار او
بالقيمة احلالية للحد االدني من دفعات االيجار ،ايهما اقل .كما يتم تسجيل مطلوبات التأجير التمويلي بنفس القيمة.
وتوزع دفعات االيجار بني مصاريف متويل وتخفيض مطلوبات التأجير التمويلي من اجل حتقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد
املتبقي من مطلوبات التأجير التمويلي ،وتقيد مصاريف التمويل املباشر في قائمة الدخل املوحدة.
تقيد دفعات االيجار التشغيلي كمصروف وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى عمر االيجار.

النقد وما في حكمه

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة
لدى البنوك واملؤسسات املصرفية ،وتنزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر واألرصدة
املقيدة السحب
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 - 3تطبيق معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
أ  -تعديالت لم ينتج عنها اثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك:

تـم اتبـاع معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي أصبحت سارية املفعول للفترات املالية التي تبدأ
في أو بعد أول كانون الثاني  2018او بعد ذلك التاريخ ،في اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ،والتي لم تؤثر بشكل جوهري
على املبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم املاليـــة املوحدة للسنة والسنوات السابقة ،علما ً بأنه قد يكون لها تأثير على
املعاجلــة احملاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات املستقبليـة:
املعايير اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

التحسينات السنوية على
املعايير الدولية للتقارير
املالية الصادرة خالل األعوام
.2016 – 2014

تشمل التحسينات تعديالت على كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ )1تطبيق
املعايير الدولية ألول مرة” ومعيار احملاسبة الدولي رقم (“ )28إستثمارات في شركات حليفة
ومشاريع مشتركة (.”)2011
توضح التعديالت ان خيار تنظيم املشاريع اإلستثمارية وغيره من املنشآت املماثلة لقياس
االستثمارات في الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل متاح بشكل منفصل لكل شركة حليفة أو مشروع مشترك ،وانه ينبغي اجراء
اإلختيار عند االعتراف االولي .
وبخصوص خيار املنشأة التي ليست منشآت إستثمارية ،اإلبقاء على قياس القيمة العادلة
الذي تطبقه الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة التي هي منشآت إستثمارية عند تطبيق
طريقه حقوق امللكية ،تقدم التعديالت توضيحا مماثال بان هذا اخليار متاح لكل شركة حليفة
ذات طبيعة إستثمارية أو مشروع مشترك له طبيعة إستثمارية.

تفسير جلنة تفسيرات
املعايير الدولية للتقارير
املالية رقم (“ :)22املعامالت
بالعملة األجنبية والدفعات
املقدمة”.

يتناول هذا التفسير كيفيه حتديد “تاريخ املعاملة” لغرض حتديد سعر الصرف الذي يتعني
استخدامه عند االعتراف االولي باألصل أو املصروف أو اإليراد ،عندما يؤخذ بعني االعتبار بان
ذلك البند قد سدد أو استلم مقدما بعمله أجنبيه أدت إلى االعتراف باألصول غير النقدية
أو مبطلوبات غير نقدية.
ويحدد التفسير ان تاريخ املعاملة هو تاريخ اإلعتراف األولي باألصول غير النقدية أو اإللتزامات
غير النقدية الناشئة عن دفع أو إستالم الدفعات مقدما .وإذا كانت هناك مدفوعات أو
مقبوضات متعددة مقبوضة مقدما ،فان التفسير يتطلب من البنك ان يحدد تاريخ املعاملة
لكل دفعه أو إستالم املقابل النقدي مسبقا.
يتعلق هذا التفسير باملعامالت التي تتم بالعملة األجنبية أو أجزاء من تلك املعامالت في
حال:
•وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبية ؛
•تعترف املنشأة باملوجودات املدفوعة مقدما ً او مبطلوبات اإليرادات املؤجلة املتعلقة بذلك
املقابل في موعد يسبق اإلعتراف باملوجودات أو اإليرادات أو املصاريف ذات الصلة ؛
•وان املوجودات املدفوعة مقدما ً او مطلوبات اإليرادات املؤجلة غير نقدية.

التعديالت على معيار
احملاسبة الدولي رقم (:)40
“اإلستثمارات العقارية”.
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توضح التعديالت ان التحويل إلى االستثمارات العقارية أو منها يستلزم إجراء تقييم يبني
فيما إذا كانت العقارات تستوفي أو لم تعد تستوفي بتعريف االستثمارات العقارية ،ومعززة
بأدله ميكن مالحظتها تشير الى حدوث تغير في االستخدام .وتوضح التعديالت كذلك ان
احلاالت املدرجة في املعيار ليست شامله وانه ميكن اجراء تغير في االستخدام فيما يتعلق
بالعقارات حتت اإلنشاء (اي ان تغيير االستخدام ال يقتصر على العقارات املكتملة).

املعايير اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

تعديالت على املعيار الدولي
العداد التقارير املالية رقم
(“ )2الدفع على أساس
السهم”.

تتعلق هذه التعديالت بتصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم وتوضح هذه
التعديالت ما يلي:
 .1عند تقدير القيمة العادلة للدفعة على أساس األسهم التي تسدد نقداً ،ينبغي ان تتْ َبع
محاسبة آثار شروط االستحقاق وغيراإلستحقاق لنفس النهج املتبع في املدفوعات على
أساس األسهم التي تسدد من حقوق امللكية.
 .2إذا كان قانون الضريبة /القوانني تتطلب من الشركة إبقاء عددا ً محددا ً من أدوات حقوق
امللكية مساويا للقيمة النقدية لاللتزام الضريبي للموظف للوفاء بالتزاماته الضريبية
والتي ُت َ ّول بعد ذلك إلى هيئه الضرائب (في العادة نقد) ،اي ان ترتيب الدفعه على أساس
األسهم له “ميزة التسوية بالصافي” ،فإنه يجب تصنيف هذا الترتيب بكامله على انه
تسديد من حقوق امللكية ،بشرط انه كان باإلمكان تصنيف الدفعة على أساس األسهم
على انها تسديد من حقوق امللكية حتى لو لم تشمل ميزة التسوية بالصافي.
 .3يجب إجراء املعاجلة احملاسبية لتعديل الدفعة على أساس األسهم الذي يُعدل املعاملة
من سداد نقدي الى سداد من حقوق امللكية على النحو التالي:
أ  -إلغاء اإلعتراف باإللتزام األصلي .
ب  -االعتراف بالدفعة على أساس األسهم في تاريخ تعديل القيمة العادلة ألداة حقوق
امللكية املمنوحة بقدر ما تكون اخلدمات قد قُمت حتى تاريخ التعديل.
ج  -اإلعتراف باي فرق بني القيمة احلالية لاللتزام في تاريخ التعديل واملبلغ املعترف به في
حقوق امللكية في قائمة الدخل .

التعديالت على املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم
(“ :)4عقود التأمني”.

تتعلق هذه التعديالت بالفرق ما بني تاريخ سريان كل من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
( )9واملعيار اجلديد لعقود التأمني.

معيار الدولي للتقارير
املالية رقم (“ )15اإليرادات
من العقود مع العمالء”.

صدر املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )15في أيار  2014الذي وضع منوذجا شامال
للمنشآت إلستخدامه في احملاسبة عن اإليرادات الناجتة من العقود مع العمالء .وسيحل
هذا املعيار محل إرشادات حتقق اإليرادات احلالية مبا في ذلك معيار احملاسبة الدولي رقم ()18
“اإليرادات” ومعيار احملاسبة الدولي رقم (“ )11عقود اإلنشاء” والتفسيرات ذات الصلة.
إن املبدأ األساسي لهذا املعيار هو أنه يجب على املنشأة االعتراف باإليرادات لتوضيح نقل
السلع أو اخلدمات املوعودة للعميل مببلغ يعكس املقابل الذي تتوقع املنشأة احلصول عليه
مقابل تلك السلع أو اخلدمات .وعلى وجه التحديد ،يقدم املعيار منهجا من خمس خطوات
إلثبات اإليرادات:
اخلطوة  :1حتديد العقد (العقود) املبرمة مع العميل.
اخلطوة  :2حتديد التزامات األداء في العقد.
اخلطوة  :3حتديد سعر البيع.
اخلطوة  :4تخصيص سعر للبيع إللتزامات األداء في العقد.
اخلطوة  :5اإلعتراف باإليراد عندما تستوفي (أو لدى إستيفاء) املنشأة إلتزام أألداء.
مبوجب هذا املعيار ،تعترف املنشأة عندما (أو لدى) الوفاء بإلتزام األداء ،أي عندما ُت َ ّول
“السيطرة” على السلع أو اخلدمات التي يقوم عليها التزام األداء احملدد إلى العميل .وقد
أضيفت إرشادات أكثر إلزاما ً في املعيار للتعامل مع سيناريوهات محددة .وعالوة على ذلك،
يتطلب املعيار إفصاحات شاملة.

التعديالت على املعيار
الدولي إلعداد التقارير
املالية رقم (“ )15اإليرادات
من العقود مع العمالء”.

تتعلق هذه التعديالت بتوضيح ثالثة جوانب من املعيار ( حتديد التزامات أألداء ،واعتبارات
املوكل مقابل الوكيل ،والترخيص) وبعض اإلعفاء اإلنتقالية للعقود املعدلة والعقود املنجزة
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ب -تعديالت اثرت على القوائم املالية املوحدة للبنك:
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ )9األدوات املالية”

صدر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9في تشرين الثاني  2009وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية.
والحقا مت تعديل املعيار في تشرين األول  2010ليشمل متطلبات حول تصنيف وقياس املطلوبات املالية وإلغاء االعتراف
بها .كما مت تعديل املعيار في تشرين الثاني  2013ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة التحوط العام .وصدرت نسخه
معدلة من املعيار في متوز  2014لتتضمن( :أ) متطلبات التدني للموجودات املالية ،و(ب) تعديالت محدودة على متطلبات
التصنيف والقياس من خالل طرح فئة قياس “القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر” لبعض أدوات الدين البسيطة.
تـم اتبـاع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (“ )9األدوات املالية” الصادر عن اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة في متوز ،2014
حيث كان تاريخ التطبيق املبدئي لهذا املعيار في أول كانون األول  .2018وقد ترتب على تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير
املالية رقم ( )9إحداث تغيرات على السياسات احملاسبية وتعديالت على املبالغ املعترف بها سابقا ً في القوائم املالية املوحدة،
علما بأن البنك قام بالتطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم (( )9املرحلة األولى) الصادر في العام  2009واملتعلقة
بتصنيف وقياس املوجودات املالية منذ بداية العام .2010
قام البنك ،بحسب ما جتيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( ،)9عدم إعادة إدراج أرقام املقارنة،
ومت االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية
لألرباح املدورة وحقوق غير املسيطرين للفترة احلالية .كما اختار البنك مواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط اخلاصة
مبعيار احملاسبة الدولي رقم  39األدوات املالية :االعتراف والقياس ،حول تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)9
لقد أسفر عن تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9إحداث تغييرات في السياسات احملاسبية لتحديد املوجودات
واملطلوبات املالية وتصنيفها وقياسها وكذلك االنخفاض في قيمة املوجودات املالية .كما يقوم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
رقم ( )9بتعديل املعايير األخرى التي تتناول األدوات املالية مثل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم “ 7األدوات املالية :اإلفصاحات”.
حتتوي النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9على املتطلبات احملاسبية لألدوات املالية وحلت محل معيار
احملاسبة الدولي رقم ( :)39اإلعتراف والقياس .وتتضمن النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

التصنيف والقياس:

تصنف املوجودات املالية بناءا على منوذج اإلعمال وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت نسخة  2014تصنيف
جديد لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن “املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر”.
وتصنف املطلوبات املالية تصنيفا مماثال ملعيار احملاسبة الدولي رقم ( )39إال أن هنالك إختالفات باملتطلبات املطبقة على
قياس مخاطر اإلئتمان املتعلقة باملنشأة .

التدني:

قدمت نسخة  2014منوذج “اخلسارة االئتمانية املتوقعة” لقياس خسارة تدني املوجودات املاليـة ،وعليه أصبح من غير
الضروري زيادة اخملاطر االئتمانية قبل االعتراف بخسارة االئتمان .

محاسبة التحوط:

قدمت نسخة  2014منوذجا ً جديدا ً حملاسبة التحوط صمم ليكون أكثر مالئمة مع كيفية قيام املنشأة بإدارة اخملاطر عند
التعرض خملاطر التحوط املالي وغير املالي.

إلغاء اإلعتراف:

مت اتباع متطلبات إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية كما هي واردة في املعيار احملاسبي الدولي رقم (.)39
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الرصيد كما في
 31كانون األول
2017
دينـار

املبلغ املعاد
تصنيفه
دينـار

38,384,838

532,670,015
21,399,878
1,983,995
4,212,637,422
1,781,141,993
()17,632,667
()17,632,667
386,779,692
17,632,667
369,147,025
()368,004,996
()368,004,996
-

()4,254,000
273,604,841
53,070,195

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة *
دينـار

()4,260,483

()3,012,044

()380,512
()311,901
()68,117,445
()176,625
21,401,337

الرصيد كما في أول
كانون الثاني 2018
بعد التطبيق
دينـار

4,144,519,977
1,412,960,372
59,786,175

532,289,503
3,767,211
388,451,786
-

إن تفاصيل السياسات احملاسبية املتبعة من قبل البنك والتقديرات الهامة املستخدمة من قبل إدارة البنك للمعيار الدولي للتقارير املالية ( )9احملددة واملطبقة في الفترة احلالية
كما ترد في اإليضاحني ( )2و( ،)45وفيما يلي اإلفصاحات املتعلقة بأثر تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )9على البنك:

البنــــد

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
منه احملول إلى محفظة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
منه :أدوات دين
منه :أدوات ملكية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
منه احملول من محفظة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
منه احملول من محفظة التكلفة املطفأة
تسهيالت ائتمانية مباشرة:
أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية بالكلفة املطفأة
منه احملول إلى محفظة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
املوجودات الضريبية مؤجلة
اخلسائر االئتمانية غير املباشرة ضمن املطلوبات األخرى**
كفاالت مالية **
اعتمادات مستندية **
سقوف غير مستغلة **
أرباح السنة
األرباح املدورة
حقوق غير املسيطرين

1,142,029
-

()433,291
()55,220,989
()69,975

()8,514,483
()3,012,044
()433,291
1,142,029
218,784,275
53,000,220

* مت احتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة للبند بعد اجراء عملية التصنيف .
**تتضمن اإللتزامات خارج قائمة املركز املالي أرصدة كفاالت واعتمادات مستندية وسقوف غير مستغلة حيث تبلغ قيمة الكفاالت  226.4مليون دينار واإلعتمادات املستندية  395.2مليون دينار والسقوف غير
املستغلة مبلغ  99.9مليون دينار كما في .2018-01-01
مت إظهار رصيد مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املتعلقة بارتباطات وإلتزامات محتلمة خارج قائمة املركز املالي ضمن بنود املطلوبات األخرى.
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رصيد اخملصص كما
في أول كانون الثاني
2018
دينــار

380,512
252,371,752
4,454,125
311,901

اثر إعادة تصنيف
موجودات مالية
دينــار
()1,957,132
-

اخلسارة االئتمانية
املتوقعـة
دينــار
380,512
68,117,445
176,625
311,901
4,260,483
3,012,044
433,291

رصيد اخملصص كما
في  31كانون األول
2017
دينــار

184,254,307
6,234,632
-

4,254,000

8,514,483
-

فيما يلي اثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية ( )9على األرصدة اإلفتتاحية للمخصصات:

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة
أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية بالكلفة املطفأة
أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
كفاالت مالية
اعتمادات مستندية
سقوف غير مستغلة

3,012,044
433,291

208,080
207,759
17,955,394
123,069
214,695

مجموع
دينـار

208,080
207,759
291,832,350
3,123,069

املرحلة الثالثة
دينـار
176,185,289
3,000,000
-

12,320,718
-

22,277,481
4,102,280

302,231

املرحلة الثانية
جتميعي
إفرادي
دينـار
دينـار

7,921,725
-

1,187,489
2,182,011
453,959

77,449,224
87,536

635,572
1,741,970
56,143

املرحلـة األولى
جتميعي
إفرادي
دينـار
دينـار

فيما يلي مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للسنة املالية كما في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
تسهيالت ائتمانية مباشرة
أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية بالكلفة املطفأة
أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
كفاالت مالية
اعتمادات مستنديه
قبوالت
4,697,870
132,586
16,400

15,737,881
-

18,669
45,713
19,849
546,351

ج -معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد:

لم يطبق البنك املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غير سارية املفعول بعد كما
بتاريخ القوائم املالية املوحدة وتفاصيلها كما يلي:
املعايير اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

التحسينات السنوية على املعايير
الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل
األعوام 2017 – 2015

تشمل التحسينات تعديالت على املعايير الدولية للتقارير املالية رقم (“ )3اندماج
األعمال” و(“ )11الترتيبات املشتركة” ومعايير احملاسبة الدولية رقم (“ )12ضرائب
الدخل” و(“ )23تكاليف اإلقتراض”.

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019
تفسير جلنة تفسيرات املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية رقم
( )23عدم التيقن حول معاجلة
ضريبة الدخل

يوضح التفسیر حتدید الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضریبیة) ،واألسس
الضریبیة ،واخلسائر الضریبیة غیر املستخدمة ،واملنافع الضریبیة غیر املستخدمة،
ومعدالت الضریبة عندما یکون هناك عدم تيقن بشأن معاجلة ضریبة الدخل مبوجب
معیار احملاسبة الدولي رقم ( )12وهي تتناول على وجه التحديد:
•ما إذا كانت املعاجلة الضريبية يجب ان تعتبر بشكل إجمالي؛
•افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛
•حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية) ،واألساس الضريبي ،واخلسائر
الضريبية غير املستخدمة ،واالعفاءات الضريبية غير املستخدمة ،ومعدالت الضريبة؛
•وأثر التغيرات في الوقائع والظروف.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
رقم (“ )16عقود اإليجار”

یحدد املعیار الدولي إلعداد التقاریر املالیة رقم ( )16کیف ميكن ملعد التقارير ياإلعتراف
بعقود اإليجار وقیاسها وعرضها واإلفصاح عنها .كما یوفر املعیار منوذجا ً محاسبيا ً
منفردا ً للمستأجرين یتطلب من املستأجر االعتراف باملوجودات واملطلوبات جلمیع
عقود اإلیجار إال إذا کانت مدة اإلیجار ( )12شهرا ً أو أقل أو کان األصل ذو قیمة
منخفضة .ويواصل املؤجرون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو متويلية،
حيث لم يتغير منهج املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16حول محاسبة
املؤجر تغيرا ً كبيرا عن سابقه معيار احملاسبة الدولي رقم (.)17

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم (“ )9األدوات املالية”.

تتعلق هذه التعديالت مبزايا الدفع مقدما ً مع التعويض السلبي ،حيث مت تعديل
املتطلبات احلالية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9فيما يتعلق بحقوق إنهاء
اخلدمة وذلك للسماح بالقياس بالتكلفة املطفأة (أو بنا ًء على منوذج األعمال ،بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) حتى في حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

تعديالت على معيار احملاسبة الدولي
رقم (“ )28اإلستثمار في املنشآت
احلليفة واملشاريع املشتركة”

تتعلق هذه التعديالت باحلصص طويلة األجل في املنشآت احلليفة واملشاريع
املشتركة .وتوضح هذه التعديالت ان املنشأة تقوم بتطبيق املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم (“ )9األدوات املالية” للحصص طويلة األجل في منشأة حليفة
أو مشروع مشترك والتي تشكل جزءا من صافي اإلستثمار في املنشأة احلليفة أو
املشروع املشترك في حال لم تطبق طريقة حقوق امللكية بشأنها

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي
رقم (“ )19منافع املوظفني”

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على اخلطط أو التخفيضات أو التسويات.

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019
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املعايير اجلديدة واملعدلة
تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي
رقم (“ )1عرض القوائم املالية”.

التعديالت على معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.

(يبدأ من أول كانون الثاني )2020
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير
املالية (“ )3إندماج األعمال”

توضيح هذه التعديالت تعريف األعمال حيث نشر مجلس معايير احملاسبة الدولية
“اإلطار املفاهيمي إلعداد التقارير املالية” املعدل .يشمل ذلك التعريفات املعدلة
للموجودات واملطلوبات باإلضافة إلى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء االعتراف
والعرض واإلفصاح.
أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية ،إلى جانب اإلطار املفاهيمي املعدل ،تعديالت
على املراجع اخلاصة باإلطار املفاهيمي في معايير املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ،حيث حتتوي الوثيقة على تعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
( 2و 3و 6و )14واملعايير احملاسبية الدولية أرقام ( 1و 8و 34و 37و )38وتفسيرات جلنة
املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام ( 12و )19وتفسير و ( 20و )22وتفسير اللجنة
الدائمة لتفسير املعايير رقم ( )32من أجل حتديث تلك التصريحات فيما يتعلق
باإلشارات واالقتباسات من إطار العمل أو لإلشارة إلى ما تشير إليه من نسخة
مختلفة من اإلطار املفاهيمي

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
رقم (“ )17عقود التأمني”

ويوفر منهج قياس وعرض أكثر اتساقا جلميع عقود التأمني .وتهدف هذه املتطلبات
إلى حتقيق هدف احملاسبة املتسقة القائمة على املبادئ لعقود التأمني .ويحل املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )17محل املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم
(“ )4عقود التأمني” .

(يبدأ من أول كانون الثاني )2020

(يبدأ من أول كانون الثاني )2022

يتطلب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم( )17قياس مطلوبات التأمني بالقيمة
احلالية للوفاء،
تعديالت على املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم (“ )10القوائم
املالية املوحدة” ومعيار احملاسبة الدولي
رقم (“ )28اإلستثمارات في املنشآت
احلليفة واملشاريع املشتركة (”)2011

تتعلق هذه التعديالت مبعاملة بيع أو مساهمة املوجودات من املستثمر في املنشأة
احلليفة أو املشروع املشترك.

(مت تأجيل تاريخ السريان إلى أجل
غير مسمى .وما يزال التطبيق
مسموحا ً به)

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة في القوائم املالية املوحدة للبنك عندما تكون قابلة
للتطبيق واعتماد هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على القوائم املالية املوحدة
للبنك في فترة التطبيق أألولي باستثناء أثر تطبيق املعاير الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16وكما هو موضح في ادناه:
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أثر تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (“ )16عقود اإليجار”

يقدم املعيار منوذجا شامال لتحديد ترتيبات اإليجار ومعاجلتها في القوائم املالية املوحدة لكل من املؤجرين واملستاجرين .كما
سيحل محل املعيار احملاسبة الدولي رقم (“ )17عقود اإليجار” والتفسيرات ذات الصلة عندما يصبح ساري املفعول للفترات
املالية التي تبدأ في أو بعد األول من كانون الثاني . 2019
قام البنك ،بحسب ما جتيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( ،)16بعدم إعادة إدراج أرقام املقارنة،
ومت االعتراف بأي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات في تاريخ االنتقال في األرصدة االفتتاحية لألرصدة
ذات العالقة.
ال يوجد إختالف جوهري للمعاجلة احملاسبية في سجالت املؤجر ما بني املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16واملعيار احملاسبي
الدولي رقم (.)17
يتعلق التغيير في تعريف عقد اإليجار بشكل اساسي مبفهوم السيطرة .ومييز املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()16
بني عقود اإليجارات وعقود اخلدمات على أساس ما إذا كان العميل يتحكم في استخدام أصل محدد ويعتبر عنصر التحكم
موجودا إذا كان لدي العميل:
•احلق في احلصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محدده ؛ و
• احلق في توجيه استخدام هذا األصل.

االثر على املعاجلة احملاسبية في سجالت املستأجر
اإليجارات التشغيلية

صنّف سابقا على انها عقود
مت مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16تغيير املعاجلة احملاسبية لعقود اإليجار التي كانت ت ُ َ
إيجار تشغيليه حسب معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)17والتي كانت تصنف على انها بنود خارج قائمة املركز املالي املوحدة.

عند التطبيق االولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (( )16باستثناء ما هو مشار اليه أدناه) سيقوم البنك مبا يلي
جلميع عقود اإليجار:
أ  -االعتراف مبوجودات “حق االستخدام” والتزامات اإليجار في قائمة املركز املالي املوحدة ،وتقاس في البداية على اساس
القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املدفوعة.
ب  -االعتراف باستهالك موجودات “حق االستخدام” والفائدة على التزامات اإليجار في قائمة الدخل املوحدة.
ج  -فصل املبلغ اإلجمالي للنقد املدفوع إلى جزء رئيسي (املعروض في اطار أنشطه التمويل) والفائدة (املعروضة في اطار
االنشطه التشغيلية) في قائمة التدفقات النقدية املوحدة.
اما فيما يتعلق بعقود اإليجار القصيرة األجل (مده اإليجار التي تبلغ  12شهرا أو اقل) وعقود إيجار األصول ذات القيمة
املنخفضة (مثل احلواسيب الشخصية وأثاث املكاتب) ،فإن البنك سيختار االعتراف بنفقات اإليجار على أساس القسط
الثابت على النحو الذي يسمح به املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)16
كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2018كان لدى البنك إلتزامات عقود ايجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء بقيمة  4,314,858دينار .
بنا ًء على التقديرات االولية إلدارة البنك هناك عقود ايجار تشغيل بقيمة  4,314,858دينار عدا عقود االيجار التشغيلي قصيرة
االجل واألصول ذات القيمة املنخفضة وعليه سيقوم البنك بتسجيل حق انتفاع باألصول بقيمة  29,895,045دينار ومقابلها
التزامات عقود تأجير تشغيلي بقيمة  29,895,045دينار ،إن األثر على قائمة الدخل يتمثل بتخفيض مصروف االيجار بقيمة
 4,314,858دينار وزيادة مصروف االستهالك بقيمة  3,490,503دينار وزيادة مصروف الفائدة بقيمة  1,523,490دينار .
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سيتم الغاء اإلعتراف مبخصص عقود اإليجار املتدنية التي كانت مطلوبة مبوجب املعيار احملاسبي الدولي رقم (.)17
وسيحتسب املبلغ
سيتم الغاء اإلعتراف بحوافز التزام اإليجار التي اعترف بها سابقا فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلية،
ُ
في قياس موجودات ومطلوبات اإليجار اخلاصة بحق االستخدام .
ومبوجب معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)17ت ُ ْعرَض جميع مدفوعات اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية كجزء من
التدفقات النقدية من االنشطه التشغيلية .سيكون اثر التغييرات في اطار املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16هو
تخفيض املبالغ النقدية املتولدة عن أنشطه التشغيل دينار وزيادة صافي النقد املستخدم في متويل االنشطه بنفس املبلغ.

اإليجارات التمويلية

االختالفات الرئيسية بني املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )17فيما يتعلق باملوجوات
التي كانت موجودة سابقا مبوجب عقد إيجار متويلي هي قياس ضمانات القيمة املتبقية التي يقدمها املستاجر إلى املؤجر.
ويشترط املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16على البنك اإلعتراف كجزء من التزاماته االيجارية فقط باملبلغ املتوقع
دفعه مبوجب ضمان القيمة املتبقية ،بدال من املبلغ باحلد األقصى املضمون وفقا ملا يقتضيه معيار احملاسبة الدولي رقم ()17
 .وعند الطلب االولي ،سيقوم البنك بعرض املعدات التي كانت مدرجه سابقا في املمتلكات واملنشات واملعدات ضمن البند
املتعلق مبوجودات “ حق االستخدام “ والتزامات اإليجار ،التي سبق عرضها ضمن االقتراض ليتم عرضها ،ضمن بند منفصل
ملطلوبات اإليجار.

واستنادا إلى حتليل عقود اإليجار التمويلي للبنك كما في  31كانون األول  2018على أساس الوقائع والظروف القائمة في
ذلك التاريخ ،مت اعتبار ان هذا التغيير لن يؤثر على املبالغ املعترف بها في القوائم املالية املوحدة للبنك.

االثر على املعاجلة احملاسبية في سجالت املؤجر

مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)16يستمر املؤجر تصنيف عقود اإليجار على انها اما إيجارات متويلية أو عقود
إيجار تشغيليه وإجراء معاجلة محاسبية لهذين النوعني من عقود اإليجار بشكل مختلف .غير ان املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم ( )16قد غير ووسع نطاق اإلفصاحات املطلوبة ،وبشكل خاص حول كيفية قيام املؤجر باداره اخملاطر الناشئة عن
حصته املتبقية في األصول املؤجرة.

ومبوجب املعيارالدولي للتقارير املالية رقم ( ،)16لغايات املؤجر الوسيط يعتبر عقد اإليجار الرئيسي والتاجير الفرعي كعقدين منفصلني.
ويتعني على املؤجر الوسيط ان يصنف التاجير الفرعي كتمويل أو إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل احلق في االستخدام الناشئ
عن عقد اإليجار الرئيسي (وليس باالشاره إلى األصل األساسي كما كان احلال في اطار معيار احملاسبة الدولي رقم (.))17
وبسبب هذا التغيير ،سيقوم البنك بتصنيف بعض اتفاقات التاجير الفرعي اخلاصة بها باعتبارها عقود إيجار متويلي .ووفقا
ملا يقتضيه املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)9سيتم األعتراف مبخصص خسائر ائتمانية متوقعة في ذمم اإليجار التمويلي
املدينة ،وسيتم الغاء اإلعتراف باألصول املؤجرة واملبالغ املستحقة القبض على أصول اإليجار التمويلي ،وسيؤدي هذا التغيير
في احملاسبة إلى تغيير توقيت االعتراف باإليرادات ذات الصلة.
تتوقع اإلدارة تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( )16في القوائم املالية املوحدة للبنك للفترة التي تبدأ في األول
من كانون الثاني .2019
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 -4األحكام احملاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة
ان اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق السياسات احملاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافتراضات
تؤثر في مبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات احملتملة  .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات
تؤثر في االيرادات واملصاريف واخملصصات بشكل عام واخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة
التي تظهر في قائمة الدخل الشامل املوحدة وضمن حقوق املساهمني  .وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام
واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها .ان التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات
وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة
التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل .
يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري ،ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة املالية التي حدث
فيها هذه التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة املالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة املالية التي
حدث فيها هذه التغير وفي الفترات املالية املستقبلية في حال كان التغير يؤثر على الفترة املالية والفترات املالية املستقبلية.
في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

التدني في قيمة العقارات املستملكة

يتم قيد التدني في قيمة العقارات املستملكة اعتمادا ً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين
لغايات احتساب التدني في قيمة االصل ،ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

االعمار االنتاجية للموجودات امللموسة واملوجودات غير امللموسة
تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات امللموسة واملوجودات غير امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب
االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على احلالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة في
املستقبل ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الدخل املوحدة للسنة.

ضريبة الدخل

يتم حتميل السنة املالية مبا يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة والقوانني واملعايير احملاسبية ويتم احتساب
واثبات املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

مخصص القضايا

يتم تكوين مخصص ملواجهة أية التزامات قضائية محتملة استنادا ً للدراسة القانونية املعدة من قبل املستشار القانوني

في البنك والتي حتدد اخملاطر احملتمل حدوثها باملستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة
يتم احتساب وتكوين مخصص تعويض نهاية اخلدمة والذي ميثل التزامات البنك جتاه املوظفني حسب لوائح البنك الداخلية.
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املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة

تقوم االدارة مبراجعة املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها ويتم قيد
خسارة التدني في قائمة الدخل املوحدة للسنة.

مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاتها وتقدير
مخاطر الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر
اإلئتمان املتوقعة .ان أهم السياسات والتقديرات املستخدمة من قبل إدرة البنك مفصلة ضمن اإليضاح رقم (.)45

تقييم منوذج األعمال

يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار
منوذج األعمال .يحدد البنك منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات املالية معا ً لتحقيق هدف
أعمال معني .ويتضمن هذا التقييم احلكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة مبا في ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس
أدائها ،واخملاطر التي تؤثر على أداء املوجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء املوجودات .يراقب املصرف املوجودات
املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي مت استبعادها قبل استحقاقها
لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال احملتفظ بها .وتعتبر املراقبة جزءا ً من التقييم
املتواصل للمجموعة حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسباً ،وإذا كان من
غير املناسب ما إذا كان هناك تغيير في منوذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييرا ً مستقبليا ً لتصنيف تلك املوجودات.

زيادة هامة في مخاطر االئتمان

يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهرا ً ملوجودات املرحلة
األولى ،أو اخلسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة .ينتقل األصل إلى
املرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف املبدئي .ال يحدد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية
رقم ( )9ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من املوجودات قد
ارتفعت بشكل كبير ،يأخذ البنك في االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستبقبلية املعقولة واملدعومة .ان التقديرات
واملستخدمة من قبل إدرة البنك املتعلقة بالتغير املهم في مخاطر اإلئتمان والتي تؤدي الى تغير التصنيف ضمن املراحل
الثالث ( 1و 2و  )3موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم (.)45

إنشاء مجموعات من املوجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة

عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس جماعي ،يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص اخملاطر
املشتركة (مثل نوع األداة ،درجة مخاطر االئتمان ،نوع الضمانات ،تاريخ االعتراف األولي ،الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق،
الصناعة ،املوقع اجلغرافي للمقترض ،الخ) .يراقب البنك مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما
إذا كانت ال تزال مماثلة .إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان ،تكون هناك إعادة تقسيم
للموجودات بشكل مناسب .وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل
أفضل خصائص مخاطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات.
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إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعا ً عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس
تلك الزيادة الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة التي تتراوح مدتها بني ( )12شهرا ً إلى آخر ،أو
العكس ،ولكنها قد حتدث أيضا ً ضمن احملافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة
( )12شهرا أو مدى احلياة ولكن مقدار تغييرات اخلسائر االئتمانية املتوقعة نظرا ً الختالف مخاطر االئتمان من احملافظ .

النماذج واالفتراضات املستخدمة
يستخدم البنك مناذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك في تقييم خسارة االئتمان
املتوقعة واملوضحة في االيضاح ( .)45يتم تطبيق احلكم عند حتديد أفضل النماذج املالئمة لكل نوع من املوجودات وكذلك
لتحديد االفتراضات املستخدمة في تلك النماذج ،والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع الرئيسية خملاطر االئتمان.

أ) تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية
يصنف البنك األدوات املالية أو مكونات املوجودات املالية عند االعتراف املبدئي إما كأصل مالي أو إلتزام مالي أو كأدة ملكية
وفقا ً جلوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة .يخضع إعادة تصنيف األداة املالية في القوائم املالية املوحدة جلوهرها وليس
لشكلها القانوني.
ويحدد البنك التصنيف عند االعتراف املبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد ،إن أمكن وكان مناسباً ،في تاريخ
كل قائمة مركز مالي موحد.
وعند قياس املوجودات واملطلوبات املالية ،يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البنك بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقاريـر

املالية .ويستعني البنك عند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوبات ببيانات السوق املتاحة القابلة للمالحظة.
وفي حال عدم وجود مدخالت املستوى  ،1يجري البنك التقييمات باالستعانة مبقيميني مستقلني مؤهلني مهنياً .ويعمل البنك
بتعاون وثيق مع املقيميني املؤهلني اخلارجني لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على منوذج تقدير القيمة العادلة.

ب) قياس القيمة العادلة
في حال تعذر احلصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املدرجة في قائمة املركز
املالي املوحد ،يتم حتديد تلك القيم العادلة باالستعانة مبجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال مناذج حسابية.
ويتم التحصل على البيانات املدخلة لتلك النماذج من بيانات السوق ،إن أمكن .وفي غياب تلك البيانات السوقية ،فيتم حتديد
القيم العادلة عن طريق اتخاذ أحكام .وتتضمن تلك األحكام اعتبارات السيولة والبيانات املدخلة للنماذج مثل تقلب املشتقات
ونسب اخلصم ذات مدى أطول ونسب الدفعات املسبقة ونسب التعثر في السداد بشأن األوراق املالية املدعمة باملوجودات.
وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم املستخدمة التي مت إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات املالية.
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ج) األدوات املالية املشتقة

يتم احلصول بشكل عام على القيم العادلة لألدوات املالية املشتقة املقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق
املدرجة ومناذج التدفقات النقدية اخملصومة ومناذج التسعير املعترف بها إن كان مناسباً .وفي حال عدم وجود األسعارُ ،تدد القيم
العادلة باستخدام تقنيات تقييم تعكس بيانات السوق القابلة للمالحظة .وتتضمن تلك التقنيات إجراء مقارنة مع أدوات
مماثلة عند وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة وحتليل تدفقات نقدية مخصومة ومناذج خيار التسعير وتقنيات التقييم
األخرى املستخدمة عموما ً من متشاركي السوق .إن العوامل الرئيسية التي تأخذها اإلدارة باالعتبار عند تطبيق النموذج هي:
 التوقيت املتوقع وإحتمالية احلدوث للتدفقات النقدية املستقبلية على األداة ،حيث تخضع تلك التدفقات النقدية بشكلعام إلى بنود شروط األداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد يكون مطلوبا ً في احلاالت التي تكون فيها قدرة الطرف املقابل
لتسديد األداة مبا يتفق مع الشروط التعاقدية محل شك ؛ و
 نسبة خصم مناسبة لألداة .حتدد اإلدارة تلك النسبة بنا ًء على تقديرها لهامش النسبة بشأن األداة أعلى من النسبة التيال حتمل مخاطر .وعند تقييم األداة باإلشارة إلى أدوات مقارنة ،تراعي اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف األداة على
أساس النظام الذي يتم معه مقارنة املركز القائم .وعند تقييم األدوات على أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة
للمكونات الرئيسية ،تضع اإلدارة في اعتبارها كذلك ضرورة إجراء تعديالت حلساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات
وحالة االئتمان وتكاليف خدمات احملافظ وعدم التأكد بشأن النموذج.

املصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة

فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات احملاسبية للبنك والتي لها التأثير
األكثر أهمية على املبالغ املعترف بها في القوائم املالية املوحدة:
حتديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق وحتديد املعلومات
املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو.
عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة ،يستخدم البنك معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات
احلركة املستقبلية خملتلف احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر

تشكل احتمالية التعثر مدخال ً رئيسيا ً في قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة .وتعتبر احتمالية التعثر ﺗﻘدﯾرا ً الحتمالية
التعثر عن السداد على مدى فتره زمنية معينة ،والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات املتعلقة
بالظروف املستقبلية.

اخلسارة بإفتراض التعثر

تعتبر اخلسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناجتة ﻋن التعثر في اﻟﺳداد .وهو يستند إلى الفرق بني التدفقات النقدية
التعاقدية املستحقة وتلك التي يتوقع املمول حتصيلها ،مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية
والتعديالت االئتمانية املتكاملة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم

عند تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية يستخدم البنك ،بيانات السوق املتاحة القابلة للمالحظة.
وفي حال عدم وجود مدخالت املستوى ( ،)1يجري البنك التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد القيمة
العادلة لألدوات املالية.
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 -5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـون األول  /ديسمبـــــر
2018

2017

دينار

دينار

143,277,306

نقد في الصناديق واخلزينة

161,142,524

ارصدة لدى بنوك مركزية:
حسابات جارية وحتت الطلب

519,860,314

643,733,787

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

72,855,373

36,124,920

متطلبات االحتياطي النقدي

346,424,713

325,145,537

شهادات إيداع *

100,000,000

83,000,000

مجموع األرصدة لدى بنوك مركزية

1,039,140,400

1,088,004,244

اجملموع

1,182,417,706

1,249,146,768

* ال يوجد شهادات ايداع مشتراه من البنك املركزي األردني تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2018و.2017

ال يوجد ارصدة مقيدة السحب باستثناء اإلحتياطي النقدي كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018و.2017
فيما يلي احلركة على األرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة:

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة
الثانية
إفرادي

املرحلة
الثالثة

مجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

1,088,004,244

-

-

1,088,004,244

األرصدة اجلديدة خالل العام

1,039,140,400

-

-

1,039,140,400

األرصدة املسددة

()1,088,004,244

-

-

()1,088,004,244

1,039,140,400

-

-

1,039,140,400

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ال يوجد حتويالت بني املراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر.2018
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 -6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الـبـيــان

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيـة محليــة
 31كانون األول /
ديسمبر
2017
2018
دينار
دينار

حسابات جارية وحتت الطلب 29,688,117

بنـوك ومؤسسات
مصرفيـة خارجية
 31كانون األول /
ديسمبر
2017
2018
دينار
دينار

اجملمـوع
 31كانون األول /
ديسمبر
2017
2018
دينار
دينار

18,209,125

176,712,647

124,511,381

206,400,764

142,720,506

69,583,626

243,225,179

282,243,107

346,243,708

351,826,733

ودائع تستحق خالل فترة 3
أشهر أو أقل

103,018,529

اجملموع

494,547,239 552,644,472 406,754,488 419,937,826 87,792,751 132,706,646

مخصص اخلسائر االئتمانية
املتوقعة
الصافــــي

()49,104

-

-

()158,976

()208,080

-

494,547,239 552,436,392 406,754,488 419,778,850 87,792,751 132,657,542

بلغت األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية التي ال تتقاضى فوائد  33,353,230دينار كما في  31كانون األول  /ديسمبر
 29,313,836( 2018دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2017
ال يوجد ارصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018و.2017
فيما يلي احلركة على األرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة
األولى
إفـرادي

املرحلة
الثانية
إفـرادي

املرحلة
الثالثة

مجموع

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

الرصيد كما في بداية السنة

494,547,239

-

-

494,547,239

األرصدة اجلديدة خالل السنة

552,644,472

-

-

552,644,472

األرصدة املسددة خالل السنة

()494,547,239

-

-

()494,547,239

552,644,472

-

-

552,644,472

الرصيد كما في نهاية السنة

ال يوجد حتويالت بني املراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر. 2018
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فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة ألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خالل السنة املنتهية
في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة
الثالثة

مجموع

املرحلة األولى املرحلة الثانية
إفـرادي
إفـرادي
دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

الرصيد كما في بداية السنة

-

-

-

-

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
بالصافي بعد الضريبة – ايضاح ()3

-

-

-

-

الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار

-

-

-

-

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة

208,080

-

-

208,080

املسترد من خسارة التدني على األرصدة املسددة

-

-

-

-

احملول من اخملصص العام

-

-

-

-

208,080

-

-

208,080

الرصيد كما في نهاية السنة

 -7ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك ومؤسسات
مصرفية محلية

بنوك ومؤسسات
مصرفية خارجية

اجملموع

 31كانون االول/ديسمبر  31كانون االول/ديسمبر  31كانون االول/ديسمبر
2018

2017

2018

2017

2018

2017

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

إيداعات تستحق خالل فترة:
من  3أشهر إلى  6أشهر

5,000,000

من  6أشهر إلى  9أشهر

15,000,000 25,000,000

من  9أشهر إلى  12شهر
اجملموع
مخصص اخلسارة االئتمانية
املتوقعة
الصافـي

-

5,000,000
-

5,664,268
2,122,341

2,059,246

7,059,246 10,664,268

7,128,087

22,128,087 25,000,000

8,935,443

8,935,443 2,122,341

38,122,776 37,786,609 18,122,776 7,786,609 20,000,000 30,000,000
()28,112

-

()179,647

-

()207,759

-

38,122,776 37,578,850 18,122,776 7,606,962 20,000,000 29,971,888

ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018و 31كانون االول  /ديسمبر .2017
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فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى املرحلة الثانية
إفـرادي
إفـرادي
دينـار

دينـار

املرحلة
الثالثة

مجموع

دينـار

دينـار

الرصيد كما في بداية السنة

38,122,776

-

-

38,122,776

اإليداعات اجلديدة خالل السنة

37,786,609

-

-

37,786,609

اإليداعات املسددة خالل السنة

()38,122,776

-

-

()38,122,776

37,786,609

-

-

37,786,609

الرصيد كما في نهاية السنة

ال يوجد حتويالت بني املراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر . 2018
فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة ألرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خالل السنة
املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة
الثالثة
إفـرادي
إفـرادي

مجموع

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

-

-

-

-

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
بالصافي بعد الضريبة – ايضاح ()3

380,512

-

-

380,512

الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار

380,512

-

-

380,512

خسارة التدني على اإليداعات اجلديدة خالل السنة

-

-

-

-

املسترد من خسارة التدني على اإليداعات املسددة

()195,740

-

-

()195,740

احملول من اخملصص العام

22,987

-

-

22,987

207,759

-

-

207,759

الرصيد كما في بداية السنة

الرصيد كما في نهاية السنة
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 -8موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات مالية متوفرة لها اسعار سوقية
اسهم شركات مدرجة في االسواق املالية
اجملموع

 31كانـون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
3,036,343

3,036,343

5,393,714

5,393,714

موجودات مالية غير متوفرة لها اسعار سوقية
سندات مالية حكومية وبكفالتها
اسهم شركات غير مدرجة في االسواق املالية (إيضاح )9
اجملموع
اإلجمالي

66,271
632,797

699,068
3,735,411

240,688
15,765,476

16,006,164
21,399,878

حتليل السندات واالذونات:
ذات عائد ثابت
اجملموع

66,271

66,271

240,688

240,688

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
اسهم متوفر لها اسعار سوقية

2,500,000

-

اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية *

19,476,065

1,983,995

21,976,065

1,983,995

سندات خزينة أردنية

151,471,794

-

اذونات سندات حكومات أجنبية

82,953,356

-

سندات شركات

115,904,378

-

مجموع األسهم

مجموع السندات *

350,329,528

-

ينزل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()302,231

-

مجموع السندات بالصافي
اإلجمالي

350,027,297
372,003,362

-

1,983,995

 تستحق السندات على عدة دفعات اخرها في عام . 2026 -تتراوح اسعار الفائدة على السندات من  %1.75إلى . %8.14
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* قامت إدارة البنك بتعديل منوذج األعمال في نهاية العام  ،2017حيث مت إعادة تصنيف أسهم شركات من محفظة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل قيمتها العادلة  17,632,667دينار كما في األول من كانون الثاني /
يناير  2018كما مت إعادة تصنيف سندات قيمتها العادلة  369,147,025دينار كما في األول من كانون الثاني  /يناير  2018من
محفظة املوجودات املالية بالكلفة املطفأة إلى املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر،
وذلك انسجاما مع تعميم البنك املركزي األردني رقم  10/1/1359الصادر بتاريخ  25كانون الثاني  /يناير .2018
فيما يلي احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر للسندات خالل السنة املنتهية
في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى املرحلة الثانية
إفـرادي
إفـرادي
القيمة العادلة كما في بداية السنة

املرحلة
الثالثة

مجموع

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

-

-

-

-

حتويالت من موجودات مالية بالقيمة
العادلة بالتكلفة املطفأة (إيضاح )11

361,492,491

6,962,678

691,856

369,147,025

رصيد بداية السنة املعدل

361,492,491

6,962,678

691,856

369,147,025

االستثمارات اجلديدة خالل السنة

93,418,668

-

االستثمارات املستحقة خالل السنة

()108,662,880

-

()691,856

93,418,668
()109,354,736
()1,537,886

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()1,225,827

()312,059

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,216,980

4,216,980

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()1,281,567

()61,976

-

()1,343,543

339,523,905

10,805,623

-

350,329,528

الرصيد كما في نهاية السنة
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-

فيما يلي احلركة على مخصص خسائرة ائتمانية متوقعة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى
إفـرادي
دينـار

املرحلة الثانية
إفـرادي
دينـار

املرحلة
الثالثة
دينـار

دينـار

-

-

-

-

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ( - )9ايضاح ()3

183,131

128,770

-

311,901

رصيد بداية السنة املعدل

183,131

128,770

-

311,901

احملول من مخصص تسهيالت

170,477

-

-

170,477

اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة لالستثمارات
اجلديدة خالل السنة

4,541

-

-

4,541

املسترد من خسارة التدني على
االستثمارات املستحقة

()125,123

()48,208

-

()173,331

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()30,174

30,174

-

-

-

-

-

11,843

()23,200

-

()11,357

214,695

87,536

-

302,231

الرصيد كما في بداية السنة

األثر على اخملصص كما في نهاية السنة
نتيجة تغير التصنيف بني املراحل
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

-

مجموع

فيما يلي احلركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر لالسهم خالل السنة املنتهية
في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

كما في  31كانون األول
 /ديسمبر 2018
دينـار
القيمة العادلة كما في بداية السنة

1,983,995

حتويالت من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (إيضاح )8

17,632,667

رصيد بداية السنة املعدل

19,616,662

االستثمارات اجلديدة خالل السنة

2,803,083

االستثمارات املستحقة خالل السنة

()443,680

الرصيد كما في نهاية السنة

21,976,065
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 -10تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

األفراد(التجزئة)
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت *
بطاقات االئتمان

 31كانون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
12,784,648
740,669,106
15,430,232

11,758,289
730,149,153
13,503,865

القروض العقارية
منها سكني
الشركات:
الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت*
منشآت صغيرة ومتوسطة
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت *

1,216,608,027

1,205,968,385

464,535,898
997,444,052

346,372,366
979,023,122

106,354,098
199,572,837

64,278,611
294,662,054

اجملموع
ينزل :مخصص تدني اخلسائر االئتمانية املتوقعة
فوائد معلقة

()291,832,350
()98,397,597

احلكومة والقطاع العام

صافي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

803,108,141

801,919,874

892,185,795
4,645,584,693

843,684,942
4,489,400,787

4,255,354,746

4,212,637,422

()184,254,307
()92,509,058

* صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدما ً البالغة  34,117,345دينار كما في 31كانون األول  /ديسمبر 2018
( 32,255,014دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2017
-

-

-

بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  290,870,587دينار أي ما نسبته  %6.26من اجمالي التسهيالت االئتمانية كما
في  31كانون األول  /ديسمبر  268,232,853( 2018دينار أي ما نسبته  %5.97من اجمالـي التسهيـالت اإلئتمانيـة كما في
 31كانون االول  /ديسمبر . )2017
بلغت التسهيالت االئتمانية غـير العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  193,430,468دينار أي ما نسبته %4.25
من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة كما في  31كانون األول  /ديسمبر 2018
( 177,000,360دينار أي ما نسبته  %4.02من رصيد التسهيالت االئتمانية بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة كما في
 31كانون االول  /ديسمبر . ) 2017
بلغ رصيد الديون غير العاملة احملولة إلى بنود خارج قائمة املركزاملالي املوحدة  20,922,474دينار خالل عام  2018مقابل
 1,080,189دينار خالل عام  2017علما ً بان رصيد الديون خارج قائمة املركز املالي املوحدة تبلغ  326,449,577دينار كما في
 13كانون االول  /ديسمبر  295,887,702( 2018دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر  ،)2017علما ً بأن هذه الديون مغطاة
بالكامل باخملصصات والفوائد املعلقة .
بلغت التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها  698,176,992دينار أي ما نسبته  %15.03من اجمالي
التسهيالت االئتمانية املباشرة كما في  31كانون األول  /ديسمبر  665,694,006( 2018دينار أي ما نسبته  %14.83كما في
 31كانون االول  /ديسمبر .)2017
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فيما يلي احلركة على ارصدة التسهيالت اإلئتمانية املباشرة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

إفرادي
دينـار

266,127,891
32,438,656
()9,497,932
()24,269,856
143,398,307
()22,956,550
()7,452,089

جتميعي
دينـار

إفرادي
دينـار

1,608,463,610 2,283,673,714
380,147,208
()241,598,310
22,897,754
()69,288,820
()20,852,024
2,162,851
()123,897,628

372,897,339
()185,781,213
24,323,396
()142,302,086
()9,689,864
2,443,613
()25,202,146

الرصيد كما في بداية السنة

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

التسهيالت املسددة خالل السنة

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة
تغيير التصنيف بني املراحل

التغيرات الناجتة عن تعديالت

املرحلة األولى

جتميعي
دينـار

49,692,922
18,873,729
()3,821,842
()16,471,438
72,506,370
()13,423,771
1,782,801

2,047,668

املرحلــــــة الثانية

املرحلـة الثالثة
دينـار

281,442,652
9,825,366
()26,651,490
()6,479,856
()4,313,771
66,922,209
()5,930,272

()10,450,858

()146,148

379,689,947

الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت املعدومة

البند

مجموع
دينـار

4,489,400,789
814,182,298
()467,350,787
()6,993,096
11,822,392

()16,806

98,671,107

()11,776,815

1,546,257,826 2,317,382,140

()2,980,613

-

()22,389,869
()663,688

303,583,673

-

()145,680,572
()22,389,869
()15,584,070
4,645,584,693
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الشركات
الكبرى
دينـار

األفراد

فيما يلي احلركة على مخصص اخلسارة اإلمتانية املتوقعة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2018و:2017

للسنة املنتهية في  31كانون األول :2018

الشركات املتوسطة
والصغيرة
دينـار

دينـار

اإلجمالي

رصيد بداية السنة
أثر إعادة تصنيف
أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي ()9

احلكومة
قروض عقارية والقطاع العام
دينـار
دينـار

119,885,952
4,483,472
36,209,420

()5,374,259
()640,472
()2,893

19,184,061
()344,767
()6,917

15,528,233
()467,300
16,098,611

28,368,876
()4,607,383
5,015,526

126,471,526
()7,845,862
()50,668
1,310,956

25,947,381
2,693,776
()541,857
269,576

117,203,036

17,878,402
2,773,927
()222,763
41,680

28,206,866

12,847,334
2,686,415
()18,081
12,565

19,167,239

1,110,487
641,744

20,471,246
()519,276
10,152,144

الرصيد في نهاية السنة

رصيد بداية السنة املعدل
()794,772
6,875,229
()4,445,610
()1,074,765
()2,842,963
3,917,728
11,365,247

160,578,844

()2,627,293
5,700,499
()3,486,364
()24,566,943
16,507,475
8,059,468
5,315,353

170,238,709

165,520,229
4,718,480

احملول الى مخصص تسهيالت غير مباشرة
خسارة التدني على التسهيالت اجلديدة خالل السنة
املسترد من خسارة التدني على التسهيالت املسددة
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
األثر على اخملصص  -كما في نهاية الفترة  -نتيجة تغيير
التصنيف بني املراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناجتة عن تعديالت
التسهيالت املعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
إعادة توزيع:
اخملصصات على مستوى إفرادي
اخملصصات على مستوى جتميعي
للسنة املنتهية في  31كانون األول :2017
الرصيد في بداية السنة
املقتطع (املردود) خالل السنة من اإليرادات
املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون املشطوبة)
فرق ترجمة

28,777,019

2,905,942
()1,959,999
1,481,363
()1,097,257
()384,106
8,803,907

29,273,078

27,011,504
2,261,574

119,885,952

30,104,114

()168,101
1,882,189
()2,150,785
1,766,733
()1,768,666
1,933

8,491,976

33,836,340

24,905,943
8,930,397

28,368,876

31,159,544

453
()2,072
()23,985,928
23,985,928
()81,127

58,047,200

53,715,208
4,331,992

20,471,246
14,582,348

1,752,231

دينـار
184,254,307
68,117,445
252,371,752
()3,590,166
17,364,312
()12,044,830
()46,379,540
34,784,517
11,595,023
33,895,356
()1,232,462
-

-

15,528,233

5,279,767
()8,598,079
()21,917

437,023

437,023
-

-

()3,586,701
()525,819
()293,616

14,270,406
()10,109,137
()325,343
291,832,350
271,589,907
20,242,443
183,144,643
308,256
()833,369
1,634,777
184,254,307

أعادة توزيع:
مخصص تدني التسهيالت الغير العاملة
مخصص تدني التسهيالت العاملة

-

2,682,916

162,010

1,304,007

945,885

-

179,159,489
5,094,818
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الفوائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2018

الشركـات
الصغيرة
الكبرى
واملتوسط
دينــار
دينــار

االجمالي

احلكومة
والقطاع العام

القروض
العقارية
االفـراد

الرصيد في بداية السنة

مناقالت

رصيد بداية السنة املعدل

الفوائد املعلقة على التعرضات اجلديدة خالل السنة

دينــار

779,077
45,516,859
89,887

دينــار
()401,985
19,679,632
690,862

الفوائد املعلقة احملولة لاليرادات عن التعرضات املسددة خالل السنة

دينــار
413,767
14,081,643
323,381

()8,550,742

دينــار

14,021,783 13,667,876 20,081,617 44,737,782
()790,859
13,230,924
2,206

()1,248,782

-

()278,311

-

4,679,709
()2,848,452

الرصيد في بداية السنة

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

ينزل :الفوائد احملولة لاليرادات

-

-

3,890

()1,390,994

االثر على الفوائد املعلقة الناجت عن تعديالت

الفوائد املعلقة على التعرضات املعدومة

-

()9,388,370

تعديالت نتيجة تغيير اسعار الصرف

اجمالي االثر على الفوائد املعلقة نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل

()1,210,398

286

1,946,061

()1,163,114

()77,398

50,557

1,986,111 3,024,073 3,765,888 16,515,164
()586,180

()1,670

الرصيد في نهاية السنة

9,478,279
()3,434,214

()2,120,792

13,956,530 16,657,671 21,650,361 46,129,145

131

671,669

3,890

714,332

92,509,058
92,509,058
1,106,336
()11,468,829
3,382,619
25,295,126
()12,348,062
()78,651
98,397,597

2,830,141
()1,659,420

()822,561

للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2017

12,250,070 12,827,327 14,781,627 43,611,087
4,123,218
()2,294,415

()329,830

1,416,230

فرق ترجمة

-

()68,627

78,486

الفوائد املعلقة التي مت شطبها

-

()342

-

11,537

الرصيد في نهاية السنة

14,021,783 13,667,876 20,081,617 44,737,782

-

83,470,111
21,111,347
()10,236,501
()3,341,810
1,505,911
92,509,058

102

24,433

املرحلة األولى
مخصص
التسهيالت
اخلسائر
اإلئتمانية
اإلئتمانية
املباشرة
املتوقعة
دينـار
دينـار
13,749,917 1,090,875,002
4,014,440

214,937,730

679,142,489

الشركات الكبرى

الشركات املتوسطة والصغيرة

األفراد

فيما يلي التعرضات االئتمانية وفق للمعيار الدولي للتقارير املالية (:)9
كما في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

36,792,094

4,065,384

البنـد

2,449,638

18,548

املرحلة الثانيـة
مخصص
التسهيالت
اخلسائر
فوائد
اإلئتمانية
اإلئتمانية
معلقة
املباشرة
املتوقعة
دينـار
دينـار
دينـار
47,291,903 226,560,962 7,504

31,482

37,913,756

قروض عقارية

املرحلة الثالثة
مخصص
التسهيالت
اخلسائر
فوائد
اإلئتمانية
اإلئتمانية
معلقة
املباشرة
املتوقعة
دينـار
دينـار
دينـار
109,196,889 144,543,986 4,180
54,197,111

5,163,047

1,009,596,954

فوائد
معلقة

الصافي
دينـار

فوائد
معلقة

الصافـــــي
فوائد
معلقة
دينـار

1,245,612,096
255,003,496
718,389,975
1,144,604,297
891,744,882
4,255,354,746

دينـار
46,117,461
22,809,000
4,217

3,634,824

21,594,446
51,827,741

875

24,607,909

153,996,238

16,634,906

34,840,885

53,014,835

5,780

19,571,491

احلكومة والقطاع العام

13,949,875

869,087,791

-

412,553

-

3,890

-

23,098,004

-

24,470

اإلجمالي

فوائد
معلقة
دينـار

املرحلة الثانيـة
مخصص
اخلسائر
الصافـــــي اإلئتمانية
املتوقعة
دينـار
دينـار
دينـار

املرحلـة الثالثة
مخصص
التسهيالت
اخلسائر
اإلئتمانية
اإلئتمانية
املباشرة
املتوقعة
دينـار
دينـار

دينـار

98,296,688 176,185,289 303,583,673 45,659 89,769,943 478,361,054 55,250 25,877,118 3,863,639,966

املرحلة األولـى
مخصص
التسهيالت
اخلسائر
اإلئتمانية
اإلئتمانية
املباشرة
املتوقعة
دينـار
دينـار

كما في أول كانون الثاني  /يناير :2018

البنـد

الشركات الكبرى

الشركات املتوسطة والصغيرة

األفراد

قروض عقارية

احلكومة والقطاع العام

اإلجمالي

3 37,090,709 167,991,479
2,893 15,896,344 1,071,237,605
1,171,664,169 45,513,962 107,591,791 138,530,787
245,672,938
264,067,877 19,476,175 22,991,930 47,794,409 115,941 1,402,481 19,057,181 87,516 4,382,608
2,973
3,466,761
15,996,835
4,488
6,790,188
692,693,568
706,895,391 14,074,183 19,847,165 42,390,746
1,159,437,044 12,705,105 13,303,602 52,726,710 56,643 13,663,542 112,775,318 469,176 4,192,400 1,038,325,484
1,752,231
844,207,727
842,455,496
4,144,519,977 91,769,425 163,734,488 281,442,652 175,560 55,623,493 315,820,813 564,073 33,013,771 3,892,137,322

 -افصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرى:

 31كانـون األول  /ديسمبر 2018
املرحلة األولى

2017

املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
دينـار

دينـار

دينـار

اجملموع

اجملموع

دينـار

دينـار

فئات التصنيف االئتماني بنا ًء على نظام البنك الداخلي:

680,335,844

718,479,493

397,529,582

506,025,122

109,699,557

109,699,557

100,890,873

غير مصنف

210,673,620

29,784,660

33,956,687

274,414,967

-

اجملموع

1,090,875,002

226,560,962

144,543,986

1,461,979,950

1,325,395,488

من ( )1الى ()5

649,968,279

29,479,823

من ( )6الى ()7

230,233,103

167,296,479
-

-

من ( )8الى ()10

887,742
-

 -فيما يلي احلركة على التسهيالت للشركات الكبرى خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى

إجمالي الرصيد
كما في بداية السنة

املرحلة الثانيـة

افـرادي

جتميعي

افـرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

1,377,759,873 138,530,787 3,284,560 164,706,919 24,136,957 1,047,100,650

التسهيالت اجلديدة
خالل السنة

193,233,183

التسهيالت املسددة

()4,768,063( )3,307,314( )135,161,555

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

13,527,920

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية ()66,659,910
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة ()6,964,584
التغيرات الناجتة عن تعديالت
التسهيالت املعدومة

30,933,756
-

6,076,112

407,296

14,235,856

556,298
-

()12,665

()7,441,222

()150,690,819

()161,823

-

()68,934

-

()245,473( )13,527,920

(66,728,844 )9,691,922
()325,993

7,964,197

2,331,218

223,840,566

9,691,922

(24,273,948 )2,188,274( )14,795,097
()3,362,475
-

(5,065,937 )1,130,954
-

32,062,562

()17,986,449( )17,986,449

تعديالت نتيجة تغير أسعار
الصرف

()2,985,892

إجمالي الرصيد
كما في نهاية السنة

1,461,979,950 144,543,986 17,363,313 209,197,649 17,851,434 1,073,023,568

-

()20,415

-

524

()3,005,783

103

فيما يلي احلركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت املتعلقة بالشركات الكبرى خالل السنة املنتهية في
 31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلــة األولـى

رصيد بداية السنة

املرحلة الثانيـة

افرادي

جتميعي

افرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

14,086,685

1,809,659

36,709,265

-

-

-

160,578,844 107,591,791

381,444
-

()794,772

()794,772

خسارة التدني على التسهيالت
اجلديدة خالل السنة

2,134,399

475,214

1,398,924

1,570,681

1,296,011

6,875,229

املسترد من خسارة التدني
على التسهيالت املستحقة

()2,246,121

()254,499

()217,654

()1,471

()1,725,865

()4,445,610

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

275,561

28,507

()275,561

()28,507

مناقلة الى مخصصات أخرى

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()606,064

()746,756

636,863

746,756

()30,799

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()895

()25,118

()3,668,384

()254,130

3,948,527

-

اجمالي األثر على حجم التعرضات
نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل

()152,385

()3,414

1,203,293

981,960

9,335,793

11,365,247

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()975,814

10,534

8,084,175

27,620

()1,866,748

5,279,767

-

-

-

()8,598,080

()8,598,080

-

()3,371

-

41,031

()21,916

-

التسهيالت املعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()59,576

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 170,238,709 109,196,889 3,424,353 43,867,550 1,294,127 12,455,790
 -افصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الصغيرة واملتوسطة:

 31كانـون األول  /ديسمبر 2018
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
دينار

دينار

دينار

2017
اجملموع

اجملموع

دينار

دينار

فئات التصنيف االئتماني بنا ًء على نظام البنك الداخلي:
95,243,775

89,361,892

من ( )1الى ()5

82,879,765

12,364,010

من ( )6الى ()7

24,093,832

8,850,170

1,562,707

34,506,709

29,387,746

37,883,140

37,883,140

34,839,242

غير مصنف

107,964,133

15,577,914

14,751,264

138,293,311

205,351,785

اجملموع

214,937,730

36,792,094

54,197,111

305,926,935

358,940,665

من ( )8الى ()10

104

-

-

-

 فيما يلي احلركة على التسهيالت للشركات الصغيرة واملتوسطة للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018املرحلــة األولـى
جتميعي
افرادي
دينار
دينار
إجمالي الرصيد كما في بداية
السنة

املرحلة الثانيـة
جتميعي
افرادي
دينار
دينار

3,001,283 16,055,898 141,580,475 104,092,463

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينار

دينار

312,524,528 47,794,409
105,392,195
()100,625,558
-

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

27,616,135

63,052,201

4,524,063

4,880,441

5,319,355

التسهيالت املسددة

()15,073,697

()76,790,858

()3,389,816

()1,134,505

()4,236,682

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

4,237,481

842,114

()4,183,941

()605,890

()289,764

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()12,116,201

()12,110,034

12,971,703

12,347,573

()1,093,041

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
اجمالي األثر على حجم التعرضات

()1,276,519

()4,143,784

()3,537,508

()484,462

9,442,273

2,036,442

169,936

()1,333,723

()1,282,829

()745,993

()1,156,167

()1,293,918

()2,555,204

107,554

()1,129,558

()63,093

()4,934,219
()1,735,276
()3,538,568

نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل
التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

التسهيالت املعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية
السنة

935

()3,330,237

-

-

()49

()1,735,276
()195,077

()14,140

305,926,935 54,197,111 15,577,913 21,214,181 106,714,609 108,223,121

 فيما يلي احلركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للشركات الصغيرة واملتوسطة للسنة املنتهية في  31كانوناألول  /ديسمبر :2018
املرحلة الثانيـة
املرحلــة األولـى
املرحلة
اجملموع
افرادي جتميعي الثالثة
جتميعي
افرادي
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
رصيد بداية السنة

28,777,019 22,991,930 171,736 1,230,745 2,397,502 1,985,106
-

مناقلة الى مخصصات أخرى

-

-

469,999

-

خسارة التدني على التسهيالت اجلديدة خالل السنة 395,551

1,029,888

املسترد من خسارة التدني على التسهيالت املستحقة ()127,191

()158,677( )1,306,567

()51,245

()2,627,293( )2,627,293
5,700,499

259,572

3,545,489

()3,486,364( )1,842,684

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

152,968

75,939

()133,136

()40,652

()55,119

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()156,603

()228,946

450,738

298,630

()363,819

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()19,411

()64,698

()337,888

()32,383

454,380

-

()76,451

()73,673

359,891

72,975

5,032,611

5,315,353

254,996

()179,350

()88,318

()18,434

()3,586,701( )3,555,595

األثر على اخملصص – كما في نهاية السنة – نتيجة
تغيير التصنيف بني املراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناجتة عن تعديالت
التسهيالت املعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

201

()44,821

()16

()3,899

()525,819

()525,819

()245,081

()293,616

29,273,078 22,809,000 656,300 1,793,338 1,605,274 2,409,166

105

 -افصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك لالفراد:

2017

 31كانـون األول  /ديسمبر 2018
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
دينار

دينار

اجملموع

اجملموع

دينار

دينار

دينار

فئات التصنيف االئتماني بنا ًء على نظام البنك الداخلي:
من ( )1الى ()5

7,277,861

40,785,295

من ( )6الى ()7

-

-

من ( )8الى ()10

-

-

48,063,156

-

42,719,798
517,436

-

3,614,366

3,614,366

4,557,854

غير مصنف

638,357,194

30,635,895

48,213,375

717,206,464

707,616,219

اجملموع

679,142,489

37,913,756

51,827,741

768,883,986

755,411,307

 فيما يلي احلركة على التسهيالت املتعلقة باالفراد للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018املرحلــة األولـى

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

املرحلة الثانيـة

افرادي

جتميعي

افرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

609,289 648,850,287 43,843,281
232,672,470

642,074

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

19,480,387

التسهيالت املسددة

()889( )135,789,159( )11,618,644

751,081,149 42,390,746 15,387,546
258,692,544

4,510,648

1,386,965

()1,574,317

()150,626,827( )1,643,818

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

248,259

6,822,524

()248,259

()4,713,084

()2,109,440

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()7,489,104

()24,117,491

7,489,104

25,374,461

()1,256,970

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()38,564

()9,122,106

()62,184

()4,758,795

13,981,649

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()2,508,340

()82,093,596

()3,634,938( )1,106,412

-

التسهيالت املعدومة

()488

-

()1,737,196( )1,737,196
()5,907

()4,110

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

2,410

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

768,883,986 51,827,741 30,591,521 7,322,235 637,222,804 41,919,685

106

()125

-

-

821,712

()88,521,574

 فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لالفراد للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018املرحلة الثانيـة

املرحلة األولى
افرادي

جتميعي

افرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

549,436

رصيد بداية السنة

7,068 6,240,752

30,104,114 19,847,165 3,459,693

خسارة التدني على التسهيالت اجلديدة خالل السنة 169,578

1,271,016

4,745

766,165

694,438

2,905,942

املسترد من خسارة التدني على التسهيالت املستحقة ()66,039

()880,861

()1

()328,806

()684,292

()1,959,999

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

6,951

1,870,245

()6,951

()976,893

()893,352

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()181,104

()155,882

181,104

712,120

()556,238

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()45

()58,802

()86

(1,065,484 )1,006,551

-

األثر على اخملصص – كما في نهاية السنة نتيجة
تغيير التصنيف بني املراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناجتة عن تعديالت

8,803,907

()4,450

()180,826( )1,840,236

3,062,712

7,766,707

()181,222

()27( )2,673,923

()530,338

()5,374,259( )1,988,749

-

التسهيالت املعدومة

-

()81

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()16

()14

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

293,089

4,945 3,772,295

-

()640,472

()640,472

-

()2,782

()2,893

33,836,340 24,607,909 5,158,102

 -افصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للقروض العقارية كما يلي:

 31كانـون األول  /ديسمبر 2018
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
دينار

دينار

دينار

2017
اجملموع

اجملموع

دينار

دينار

فئات التصنيف االئتماني بنا ًء على نظام البنك الداخلي:
من ( )1الى ()5

97,321,791

30,264,080

154,174

127,740,045

135,715,937

من ( )6الى ()7

34,869,844

79,847,028

-

114,716,872

106,228,009

17,843,230

17,843,230

17,652,320

35,017,431

956,307,880

946,372,119

53,014,835

1,205,968,385 1,216,608,027

من ( )8الى ()10

-

43,885,130

غير مصنف

877,405,319

اجملموع

153,996,238 1,009,596,954
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 فيما يلي احلركة على التسهيالت للقروض العقارية للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018املرحلة الثانيـة

املرحلــة األولـى
افرادي

جتميعي

افرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

28,019,533

52,726,710

1,203,827,512

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

32,499,506

78,346,425

12,428,489

1,518,443

787,828

125,580,691

التسهيالت املسددة

()23,221,351

()25,710,979

()1,339,164

()1,100,355

()13,329,768

()64,701,617

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

6,309,736

14,825,820

()6,309,736

()10,906,991

()3,918,829

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()32,050,943

()23,369,373

32,222,728

25,092,414

()1,894,826

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()1,410,197

()7,260,141

()4,561,761

()5,992,240

19,224,339

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()1,430,303

()37,812,211

1,786,733

()1,489,778

813,557

()38,132,002

-

()930,948

()930,948

()2,666

()463,228

()9,035,609

53,014,835

1,216,608,027

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة 84,755,785 793,895,891 244,429,593

التسهيالت املعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

()8,446,453

1,934

()125,196

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 35,138,360 118,857,878 784,468,979 225,127,975

 -فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للقروض العقارية للسنة املنتهية في 31كانون األول  /ديسمبر :2018

رصيد بداية السنة

املرحلة الثانيـة
املرحلــة األولـى
جتميعي
افرادي
جتميعي
افرادي
دينار
دينار
دينار
دينار
2,709,226 10,954,316 1,993,928 2,198,472

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينار
دينار
31,159,544 13,303,602
()168,101

()168,101

خسارة التدني على التسهيالت
اجلديدة خالل السنة

183,464

157,558

815,130

145,508

580,529

1,882,189

املسترد من خسارة التدني على
التسهيالت املستحقة

()146,776

()102,363

()96,318

()110,496

()2,150,785( )1,694,832

مناقلة الى مخصصات أخرى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

412,500

1,661,833

()412,500

()1,055,829

()606,004

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()181,842

()72,087

213,830

375,083

()334,984

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()32,377

()21,294

()310,601

()578,649

942,921

-

األثر على اخملصص – كما في نهاية
السنة نتيجة تغيير التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

()345,616

1,746,017

7,426,762

8,491,976

التغيرات الناجتة عن تعديالت

296,956

()725,255

19,294,854

()148,810

466,316

19,184,061

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

()344,767

()344,767

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

14

()6,461

()432

()87

49

()6,917

(1,300,643 )1,635,830

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 3,081,963 31,758,922 1,250,029 2,384,795
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58,047,200 19,571,491

 -افصاح بتوزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام:

 31كانـون األول  /ديسمبر 2018
املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
دينار

دينار

دينار

2017
اجملموع

اجملموع

دينار

دينار

فئات التصنيف االئتماني بنا ًء على نظام البنك الداخلي:
من ( )1الى ()5

869,087,791

23,098,004

843,602,409 892,185,795

-

من ( )6الى ()7

-

-

-

-

82,533

من ( )8الى ()10

-

-

-

-

-

غير مصنف

-

-

-

-

-

اجملموع

23,098,004 869,087,791

843,684,942 892,185,795

-

 -فيما يلي احلركة على التسهيالت للحكومة والقطاع العام للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة
الثالثة

اجملموع

املرحلة األولى املرحلة الثانية
افـرادي
افـرادي
دينار

دينار

دينار

دينار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

844,207,727

-

-

844,207,727

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

100,068,128

608,174

-

100,676,302

التسهيالت املسددة

()705,966

-

-

()705,966

-

-

-

-

-

-

-

()1,597,181

-

()1,597,181

101,083

-

()50,395,087

-

892,185,795

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()23,985,928

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

اجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بني املراحل

-

23,985,928
-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()50,496,170

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

23,098,004 869,087,791
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 فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للحكومة والقطاع العام للسنة املنتهية في  31كانون األول /ديسمبر :2018

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة
الثالثة
افرادي
افرادي

اجملموع

دينار

دينار

دينار

رصيد بداية السنة

1,752,231

-

-

1,752,231

خسارة التدني على التسهيالت اجلديدة خالل السنة

374

-

453

املسترد من خسارة التدني على التسهيالت
املستحقة

()2,072

-

-

()2,072

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

79

دينار

-

105,517

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

األثر على اخملصص – كما في نهاية السنة – نتيجة
تغيير التصنيف بني املراحل الثالث خالل السنة

-

()81,127

-

()81,127

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()1,232,462

-

-

()1,232,462

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

412,554

24,469

-

437,023

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
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()105,517

 - 11موجودات مالية بالتكلفة املطفأة  -بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

سندات خزينة أردنية
سندات مالية حكومة أردنية أو بكفالتها
سندات مالية حكومات أجنبية
سندات وأسناد قروض الشركات

مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

سندات وأسناد قروض الشركات

 31كانـون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
914,626,190
474,041,325
1,494,650
96,763,890

1,106,490,756
351,452,429
106,332,962
216,450,477

1,486,926,055

1,780,726,624

3,000,001

6,650,001

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
اجملموع

3,000,001
1,489,926,056

6,650,001
1,787,376,625

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

1,486,802,987

1,781,141,993

1,478,231,987
8,571,000

1,741,961,867
39,180,126

ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
حتليل السندات:
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغير

()3,123,069

1,486,802,987

اجملموع

()6,234,632

1,781,141,993

 تستحق السندات على عدة دفعات اخرها في عام . 2028 تتراوح اسعار الفائدة على السندات من  %3.24إلى . %6.85 ال يوجد فئات للتصنيف اإلئتماني من خالل نظام البنك الداخلي. -فيما يلي احلركة على موجودات مالية بالتكلفة املطفاة خالل السنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
افرادي
افـرادي
افــرادي
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
9,297,988
1,778,078,637
1,787,376,625
اجملمـوع

الرصيد كما في بداية السنة
حتويالت الى موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل (إيضاح )9
رصيد بداية السنة املعدل
االستثمارات اجلديدة خالل السنة
االستثمارات املستحقة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

()365,357,008

-

()2,647,988

()368,004,996

1,412,721,629
378,914,903
()305,269,299
558,822

-

6,650,000
()3,649,999
-

1,419,371,629
378,914,903
()308,919,298
558,822
1,489,926,056

1,486,926,055

-

3,000,001
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فيما يلي احلركة على مخصص خسائرة ائتمانية متوقعة خالل السنة املنتهية قي  31كانون األول  /ديسمبر :2018

املرحلة األولى املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
افرادي
افـرادي
افــرادي

اجملمـوع

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

رصيد بداية السنة

-

-

إعادة تصنيف

-

-

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ( - )9ايضاح ()3

6,234,632
()1,957,132

6,234,632
()1,957,132

176,625

-

-

176,625

رصيد بداية السنة املعدل

176,625

-

4,277,500

4,454,125

92,259

-

-

()141,874

-

()1,277,500

()1,419,374

تعديالت ناجتة عن أسعار الصرف

()3,941

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

123,069

-

3,000,000

()3,941
3,123,069

اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة لالستثمارات
اجلديدة خالل السنة
اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة لالستثمارات
املستحقة خالل السنة

92,259

 -12موجودات غير ملموسة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنـة املنتهيــة في
 31كانون االول /ديسمبر 2018
رصيد بداية السنة

الشهرة

أنظمة حاسوب
وبرامج

أخرى *

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

358,397

19,519,464

5,205,161

358,397

18,065,363

5,205,161

25,083,022
4,090,536
()5,544,637
23,628,921

358,397

18,788,436

5,205,161

24,351,994
5,504,092
()4,773,064
25,083,022

اضافات **

-

4,090,536

-

االطفاء للسنة

-

()5,544,637

-

رصيد نهاية السنة

للسنـة املنتهيــة في
 31كانون االول /ديسمبر 2017
رصيد بداية السنة
اضافات **

-

5,504,092

-

االطفاء للسنة

-

()4,773,064

-

رصيد نهاية السنة

358,397

19,519,464

5,205,161

* ميثل هذا البند قيمة رخصة مزاولة اعمال بنكية نتجت عن متلك شركة بنك األردن الدولي /لندن والتي تبلغ قيمة املساهمة به
 ،٪75مت حتديد رخصة مزاولة األعمال على أنها ذات عمر غير محدد كما ومت اختبار تدني قيمتها وال يوجد أي تدني كما في  31كانون
أول  /ديسمبر  2018و.2017
** تتضمن االضافات في انظمة حاسوب وبرامج مبلغ  4,090,536دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2018مقابل  5,504,092دينار
كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2017متثل دفعات على حساب شراء برامج حاسوب.
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 -13ممتلكات ومعدات  /بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة املنتهية في  31كانون األول
 /ديسمبر 2018
الكلفة:

الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
اثر التغير في اسعار الصرف

اراضـي

مبانـــي

دينــــار

دينــــار

معـدات
واثاث وسائط
واجهزة
نقـل
وديكورات
دينــــار
دينــــار

92,192,469 30,200,671 26,674,033
195,159
()6,379

599,218

5,084,276

()413,465

()2,716,122

()34,989

()81,331

94,479,292 30,351,435 26,862,813

أجهزة
احلاسب
اآللي
دينـــار

-

8,013,509

72,799,540

1,810,697

33,582,758

استهالك السنة

-

608,371

6,404,256

372,449

2,894,996

استبعادات

-

()3,192

()2,043,075

()287,061

()6,223,655

أثر التغير في اسعار الصرف

-

()25,448

()123,388

()2,277

()30,771

االستهالك املتراكم في نهاية السنة

-

8,593,240

77,037,333

1,893,808

30,223,328

21,758,195

17,441,959

743,940

8,396,170

دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

-

مشاريع حتت التنفيذ

-

-

12,722,734
-

98,639,907

صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 30,164,693 120,398,102 26,862,813
للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبـــــر 2017
الكلفة:

الرصيد في بداية السنة
إضافات

88,502,678 26,411,384 27,492,183
3,432,875

5,516,730

استبعادات

()846,191

()56,486

()1,894,701

اثر التغير في اسعار الصرف

28,041

412,898

67,762

االستهالك املتراكم في بداية السنة

-

7,374,306

67,933,534

استهالك السنة

-

656,328

6,579,477

استبعادات

-

()56,486

()1,766,284

أثر التغير في اسعار الصرف

-

39,361

52,813

22,187,162

19,392,929

الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم:

-

92,192,469 30,200,671 26,674,033

االستهالك املتراكم في نهاية السنة

-

دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

-

مشاريع حتت التنفيذ

-

صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات 26,674,033

72,799,540 8,013,509
96,113,941

7,297,811
85,945

صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة 26,776,685 118,301,103 26,674,033

دينــــار

192,268,158 40,367,345 2,833,640
4,562,223
144,624
10,585,500
()9,690,098( )6,258,933( )301,578
()51,137
()38,938
()212,774
192,950,786 38,619,498 2,637,748

الرصيد في نهاية السنة
االستهالك املتراكم:
االستهالك املتراكم في بداية السنة

صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات 26,862,813

اجملموع

-

-

-

-

743,940

8,396,170

116,206,504
10,280,072
()8,556,983
()181,884
117,747,709
75,203,077
12,722,734
98,639,907
186,565,718

183,271,928 38,066,091 2,799,592
2,724,282
312,486
11,986,373
()481,640( )281,128
()3,560,146
58,612
2,690
570,003
192,268,158 40,367,345 2,833,640
107,959,245 30,912,519 1,738,886
3,080,394
350,222
10,666,421
()451,257( )281,125
()2,555,152
41,102
2,714
135,990
116,206,504 33,582,758 1,810,697
6,784,587 1,022,943
76,061,654
7,297,811
96,199,886
179,559,351 6,784,587 1,022,943

 تتضمن املمتلكات واملعدات موجودات مت استهالكها بالكامل بقيمة  72,250,021دينار كما في 31كانون االول  /ديسمبر  2018مقابل 59,913,549دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2017
 تظهر االلتزامات التعاقدية املتعلقة بالدفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ في ايضاح رقم ()49متضمنة الكلفة التقديرية املتبقية ملشاريع حتت التنفيذ .

113

 -14موجودات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـــار

25,762,323
3,726,570
57,223,906
5,035,422
14,970,237
16,440,941

فوائد وايرادات برسم القبض
مصروفات مدفوعة مقدما
صافي موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
موجودات آلت ملكيتها للبنك مع حق االسترداد للعميل
شيكات برسم القبض
اخرى

123,159,399

20,265,648
5,248,986
43,310,629
1,316,893
19,217,404
13,827,325

103,186,885

* تتطلب تعليمات البنك املركزي التخلص من املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك خالل فترة اقصاها سنتني من تاريخ اإلحالة.
** تتضمن عقارات واسهم ،للعميل احلق في اعادة شرائها من البنك خالل مدة ثالث سنوات بقيمة التكلفة مضافا لها
فائدة بالنسبة املتفق عليها .
فيما يلي ملخص احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:

 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـــار
38,706,228
44,627,522

رصيد بداية السنة

22,551,692
()3,721,418
()1,198,468

اضافات
استبعادات
خسارة تدني

62,259,328

رصيد نهاية السنة

19,510,852
()12,596,814
()992,744

44,627,522

 -15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـون االول  /ديسمبر 2018
خارج
داخل
اجملموع
اململكة
اململكة
دينار
دينار
دينار

14,887,882
حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع الجل تستحق خالل  3اشهر 70,745,877
5,292,255
ودائع تستحق من  6 - 3اشهر
30,305,873
ودائع تستحق من  9 - 6أشهر
5,327,267
ودائع تستحق من  12 - 9شهر
ودائع تزيد عن سنة

57,455,853
324,843,552
106,350,000
-

 31كانـون االول  /ديسمبر 2017
خارج
داخل
اجملموع
اململكة
اململكة
دينار
دينار
دينار

12,667,299 72,343,735
73,174,217 395,589,429
26,713,847 111,642,255
33,099,414 30,305,873
5,520,087
5,327,267
-

58,114,965
328,532,103
3,900,000
-

70,782,264
401,706,320
30,613,847
33,099,414
5,520,087
-

541,721,932 390,547,068 151,174,864 615,208,559 488,649,405 126,559,154
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 -16ودائع عمالء

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول /
ديسمبر 2018

افــراد
دينار

مؤسسات
احلكومة
شركات كبرى
صغيرة ومتوسطة والقطاع العام
دينار
دينار
دينار

حسابات جارية وحتت الطلب

657,723,012

161,513,570

286,569,182

46,231,062

ودائع التوفير

2,074,766,403

379,956

13,647,932

522,527

ودائع الجل وخاضع الشعار

1,451,739,680

463,206,362

56,561,236

416,588,091

شهادات إيداع

209,782,637

33,020,257

1,084,658

أخرى

424,290

اجملموع

4,394,436,022

-

-

-

-

658,120,145

357,863,008

463,341,680

اجملموع
دينار
1,152,036,826
2,089,316,818
2,388,095,369
243,887,552
424,290
5,873,760,855

 31كانون االول /
ديسمبر 2017
58,114,838
316,924,242
153,966,986
حسابات جارية وحتت الطلب 709,275,428
1,238,281,494
638,333
11,122,794
487,888 2,129,974,849
ودائع التوفير
2,142,223,864
73,987,939
380,732,674 1,346,997,504
ودائع الجل وخاضع الشعار
2,234,520,024 432,801,907
830,925
211,845,295
شهادات إيداع
212,676,220
430,969
أخرى
430,969
اجملموع
5,828,132,571 491,555,078
402,865,900
535,187,548 4,398,524,045
 بلغت ودائع احلكومة األردنية والقطاع العام داخل اململكة حوالي  454,2مليون دينار أي ما نسبته  %7,73من إجماليالودائع كما في  31كانون األول  /ديسمبر ( 2018حوالي  486مليون دينار أي ما نسبته  %8,3من اجمالي الودائع كما في 31
كانون االول  /ديسمبر . )2017
 بلغت الودائع التي ال تتقاضى فوائد حوالي  1,64مليار دينار أي ما نسبته  %27,9من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول /ديسمبر ( 2018حوالي مبلغ  1,69مليار دينار أي ما نسبته  %29كما في 31كانون االول  /ديسمبر . )2017
 بلغت الودائع احملجوزة (مقيدة السحب)  220مليون دينار أي ما نسبته  %3,75من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول /ديسمبر  102( 2018مليون دينار أي ما نسبته  %1,75كما في  31كانون االول  /ديسمبر . )2017
 بلغت الودائع اجلامدة  205,2مليون دينار أي ما نسبته  %3,5من اجمالي الودائع كما في 31كانون األول  /ديسمبر 2018( 265,7مليون دينار أي ما نسبته  %4,6كما في 31كانون االول  /ديسمبر . )2017

 -17تأمينات نقديـة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة
تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
تأمينات التعامل بالهامش
تأمينات اخرى

 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار

86,755,326
196,498,289
1,645,721
2,086,940

286,986,276

109,839,072
153,366,169
1,559,643
1,841,905

266,606,789
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 -18أموال مقترضة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

قرض بنك عودة

قرض بنك سوسسيته جنرال

عمان
قرض بنك القاهرة ّ
الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

قرض البنك املركزي األردني

قرض البنك املركزي األردني

قرض البنك املركزي األردني

 31كانون األول  /ديسمبر 2018

املبلـغ
4,891,660
1,499,626
25,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
6,300,000
3,974,875
2,765,000

دورية استحقاق
االقساط
شهري
شهري
شهري
شهري
كل ستة اشهر
كل ستة اشهر
كل ستة اشهر
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي

تاريخ السداد
31/05/2019
31/08/2019
30/07/2019
04/05/2020
09/08/2020
24/09/2019
07/01/2020
14/07/2028
07/02/2031
29/11/2024

قرض البنك املركزي األردني

سعر فائدة
الضمانات
االقتراض
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية

1,412,458

سعر فائدة اعادة االقراض
%4.75
%6.75
%5.00
%4.75
%5.75
%5.85
%5.50
%4.37
%4.42
%2.50

نصف سنوي

دينـار

%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
بضمان  %7.87بدون ضمان %8.37
بضمان  %7.42بدون ضمان %8.42
بضمان  %6بدون ضمان %6.5

21/12/2039

داخل العاصمة
 %1.75وخارج
العاصمة %1
%5.05

%10.25 - %8

العاصمة بحد ادنى % 3.75

داخل العاصمة بحد ادنى  %4.5خارج

رهونات عقارية

 5سنوات للسلف
حسب دورية استحقاق
باستثناء الطاقة
األقساط
املتجددة  10سنوات
نصف سنوي

29/05/2019

رهونات عقارية

كمبيالة غب
الطلب

%3.00

قرض البنك املركزي األردني

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

بضمان  %6.5بدون ضمان %7.5

10,015,379
49,999,990

125,858,988

* مت إعادة إقتراض األموال ألغراض القروض السكنية مبعدل فائدة يتراوح من  %8إلى  %10.25وبلغ مجموع األموال املعاد إقتراضها مبلغ  49,999,990دينار.

 بلغت األموال املقترضة ذات الفائدة الثابتة 115,584,113دينار ،كما بلغت األموال املقترضة ذات الفائدة املتغيرة  10,274,875دينار كما في  31كانون االول /ديسمبر .2018 تتراوح فترات االستحقاق لألموال املقترضة من البنك املركزي األردني التي مت إعادة اقتراضها من أول أيار  2014ولغاية  21كانون األول .2039 بلغت االموال املقترضة خالل عام  )16,013,066( 2018دينار وبلغت املبالغ املسددة ( )10,252,185دينار . -بلغت القروض التي مت جتديدها  44,400,000دينار .
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دورية استحقاق
االقساط
شهري
شهري
شهري
شهري
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي

4,908,976
4,000,000
4,994,838
14,992,112
5,000,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
3,974,875
3,255,000
4,598,526
50,000,000
1,412,458

قرض بنك عودة

قرض بنك عودة

قرض بنك سوسسيته جنرال

عمان
قرض بنك القاهرة ّ

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري

قرض البنك املركزي األردني

قرض البنك املركزي األردني

قرض البنك املركزي األردني

قرض البنك املركزي األردني

الشركة األردنية العادة متويل الرهن العقاري*

قرض البنك املركزي األردني

 31كانون األول  /ديسمبر 2017

تاريخ السداد
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
05/05/2018
09/08/2018
24/09/2018
14/07/2028
07/02/2031
29/11/2024

نصف سنوي
نصف سنوي

املبلـغ

مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية
مالئمة مالية

29/05/2019
21/12/2039

دينـار

%4.50
%6.24
%4.48
%4.25
%4.75
%5.00
%5.50
%3.26
%3.31
%2.50

كمبيالة غب
الطلب
رهونات عقارية
مالئمة مالية

سعر فائدة
الضمانات
سعر فائدة اعادة االقراض
االقتراض
%10.30
%10.30
%10.30
%10.30
%10.30
%10.30
%10.30
بضمان  %6,76بدون ضمان %7,26
بضمان  %6,31بدون ضمان %7,31
بضمان  %6بدون ضمان %6.5

داخل العاصمة
 %1.75وخارج
العاصمة %1
%5.05
%3.00

 5سنوات للسلف
حسب دورية استحقاق
باستثناء الطاقة
األقساط
املتجددة  10سنوات

داخل العاصمة  4.5%خارج
العاصمة 3.75%
%9.5 - %7
بضمان  %6.5بدون ضمان %7.5

114,136,785

* مت إعادة إقراض األموال ألغراض القروض السكنية مبعدل فائدة يتراوح من  %7إلى  %9.5وبلغ مجموع األموال املعاد إقتراضها مبلغ  50,000,000دينار

 تتراوح فترة االستحقاق لألموال املقترضة من البنك املركزي األردني التي مت إعادة اقراضها من  1أيار  2014ولغاية  1أيلول .2028 بلغت األموال املقترضة ذات الفائدة الثابتة  98,563,384دينار وبلغت األموال املقترضة ذات الفائدة املتغيرة  15,573,401دينار كما في  31كانون األول  /ديسمبر .2017 -بلغت األموال املقترضة خالل عام  )94,706,389( 2017دينار وقد بلغت املبالغ املسددة ( )18,908,106دينار .

 -19مخصصات متنوعة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة املنتهية في
 31كانون األول  /ديسمبر 2018

مخصص تعويض مخصص القضايا مخصصات
أخرى
نهاية اخلدمة املقامة ضد البنك
دينار

دينار

اجملموع
دينار

دينار

رصيد بداية السنة

26,461,646

1,278,282

صافي املكون خالل السنة

3,245,903

2,084,718

املستخدم خالل السنة

()7,855,653

()203,010

55,284,690 27,544,762
6,171,858
11,502,479
()12,974,559( )4,915,896
()1,927
1,547
53,814,157 28,798,797
56,024,369 29,321,111
383,380
4,717,642
()6,981,067( )3,680,822
1,521,093
1,523,746
55,284,690 27,544,762

مـا تـم رده لاليــرادات

-

-

فرق الترجمة السنة

()71

3,545

رصيد نهاية السنـة

21,851,825

3,163,535

رصيد بداية السنة

26,182,581

520,677

صافي املكون خالل السنة

3,542,869

791,393

املستخــدم خالل السنة

()3,263,804

()36,441

للسنة املنتهية في
 31كانون األول  /ديسمبر 2017

مـا تـم رده لاليــرادات

-

-

فرق الترجمة

-

2,653

رصيد نهاية السنـة

26,461,646

1,278,282

 -20ضريبة الدخل

أ  -مخصص ضريبة الدخل

إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

للـسنــة الــمـنـتـهية في
 31كانون األول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

رصيد بداية السنة

50,509,319

57,000,430

ضريبة الدخل املدفوعة

()52,514,979

()58,901,137

ضريبة الدخل املستحقة

51,892,329

52,370,207

فرق الترجمة

()133,675

39,819

رصيد نهاية السنة

49,752,994

50,509,319
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ب -متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة
موجودات ضريبية مؤجلة
مطلوبات ضريبية مؤجلة
اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
اطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة
أثر تغير نسبة الضريبة على الضرائب املؤجلة
اجملموع

للـسنــة الــمـنـتـهية في
 31كانون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار

51,892,329
()12,676,270
1,442,735
2,308,790
()5,493,724

37,473,860

52,370,207
()2,946,725
129,146
5,255,801
-

54,808,429

ج  -ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي:

الربح احملاسبي للسنة
ارباح غير خاضعة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل الفعلية

للـسنــة الــمـنـتـهية في
 31كانون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار

132,000,598
()29,261,064
36,545,426

139,284,960
%28.39

180,012,696
()43,826,957
()1,907,891

134,277,848
%30.45

 تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية على البنوك فى األردن  %35حتى نهاية العام  2018حيث اصبحت النسبة  %38اعتبارا ًمن أول كانون الثاني  ،2019وتتراوح نسبة الضريبة املفروضة على الشركات التابعة احمللية ما بني  %20الى  ،%24وتتراوح
نسبة ضريبة الدخل القانونية في البلدان التي يوجد للبنك استثمارات خارجية فيها ما بني  %0إلى .%35

د  -الوضع الضريبي:

•مت التوصل لتسوية نهائية للضرائب املستحقة على فروع األردن لغاية عام  2014ومت تسديد دفعات على حساب ضرائب
األعوام  2015و 2016و 2017و. 2018
•مت تسديد الضرائب املستحقة عن فروع فلسطني لغاية العام  2017ومت التوصل لتسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل
لكافة االعوام باستثناء عام .2017
•مت تسديد الضرائب املستحقة عن املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا لغاية عام .2017
•مت تسديد الضرائب املستحقة على بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر لغاية عام .2017
•مت تسديد الضرائب املستحقة على بنك األردن الدولي  /لندن لغاية عام . 2017
•مت تسديد الضرائب املستحقة على شركة املركز املالي الدولي لغاية  ،2017ومت التوصل إلى تسوية نهائية لكافة السنوات
باستثناء  2016و. 2017
•مت تسديد الضرائب املستحقة على الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي لغاية عام  2017ومت التوصل إلى تسوية نهائية
حتى عام .2016
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هـ -املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون األول  /ديسمبر
2018
املبالغ
احملررة

2017
الضريبة املؤجلة

املبالغ
املضافة

للسنة املنتهية في  31كانـون األول  /ديسمبر 2018

أثر تطبيق املعيار
رصيد بداية
رصيد بداية
الدولي للتقارير املالية
السنة املعدل
السنة
رقم ( - )9ايضاح ()3

رصيد
نهاية
السنة
دينار

124,883,683
576,686
22,832,372
3,055,843
10,919,815

64,607,711
-

60,275,972

576,686

22,832,372

3,055,843

10,919,815

-

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

فوائد معلقة

مخصص التعويض

تدني عقارات

مخصصات اخرى

دينار

دينار
4,146,503
-

-

دينار

دينار

252,036
2,493,895
1,198,468
3,712,332

6,753,968

دينار

دينار

153,109,281 28,225,598
828,722
21,179,764
4,254,311
14,632,147

3,719,228
2,385,599

دينار
55,064,743
298,044
7,617,162
1,530,035
5,262,355

3,719,228
19,305,127

املوجودات

19,966,446
191,028
7,563,235
1,012,250
3,617,194
1,140,547
5,441,223

23,673,496

-

23,673,496

موجودات أخرى

االجمالي

فرق تقييم موجودات مالية

6,034,685

121,334,184

-

6,598,803

6,598,803

-

-

6,598,803

6,598,803

4,916,131

11,514,934
4,141,270

2,185,858

38,384,838 76,354,109 217,028,580 41,987,156 10,900,471 185,941,895

64,607,711

املطلوبات

فرق تقييم موجودات مالية

االجمالي

-

2,185,858 4,141,270 11,514,934 4,916,131

ان احلركة على حساب املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة كما يلي:

للسنة املنتهية في
 31كانون األول  /ديسمبر 2018

للسنة املنتهية في
 31كانون األول  /ديسمبر 2017

موجودات

مطلوبات

موجودات

مطلوبات

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

رصيد بداية السنة

38,384,838

2,185,858

40,738,707

2,056,712

أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم ( - )9ايضاح ()3

21,401,337

-

-

-

رصيد بداية السنة املعدل

59,786,175

2,185,858

40,738,707

2,056,712

املضاف

13,816,816

1,644,390

2,946,725

129,146

املستبعد

()2,932,491

-

()5,255,801

-

فرق ترجمة

()121,137

-

()44,793

-

أثر تغير نسبة الضريبة على
الضرائب املؤجلة *

5,804,746

311,022

-

-

رصيد نهاية السنة

76,354,109

4,141,270

38,384,838

2,185,858

* وفقا لقانون ضريبة الدخل اجلديد في اململكة األردنية الهاسمية النافذ اعتبارا من أول كانون الثاني  /يناير  2019مت
احتساب قيمة املوجودات واملطلوبات الضريبية املؤجلة بواقع  %38كما في  31كانون االول  %35( 2018كما في  31كانون
االول  )2017وذلك لألرصدة املشمولة بالضرائب املؤجلة لدى فروع اململكة األردنية الهاشمية فقط كما في نهاية العام،
هذا وتتراوح نسبة الضريبة للشركات التابعة والفروع اخلارجية التي مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة مبوجبها من
 %17.5إلى  ،%25وبرأينا أن املوجودات واملطلوبات الضريبية ستتحقق خالل الفترات املقبلة للبنك.

و  -فيما يلي أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9على املوجودات  /املطلوبات
الضريبية املؤجلة:
البنـد
الزيادة (النقص) اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات
إعادة تصنيف املوجودات املالية

موجودات ضريبية مطلوبات ضريبية
مؤجلة
مؤجلة
21,401,337

-

-

-
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 -21مطلوبات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانـون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينار
دينار
فوائد برسم الدفع
فوائد وعموالت مقبوضة مقدما
مصاريف مستحقة وغير مدفوعة
شيكات وسحوبات برسم الدفع
امانات حواالت
امانات برسم الدفع
امانات اجلوائز
امانات البنوك املراسلة
امانات االدارة العامة
امانات املساهمني
ذمم دائنة
االمانات االخرى
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
على التسهيالت األئتمانية الغير مباشرة
اخرى
اجملموع

19,602,683
808,135
13,790,311
34,050,008
29,525,841
2,842,459
1,246,840
995,814
3,703,593
504,388
3,716,977
62,461,284

17,665,502
560,978
18,328,048
27,506,819
27,096,367
3,151,106
1,544,723
157,852
2,380,945
452,053
2,167,966
54,278,229

26,926,112

4,254,000

10,246,483

10,841,274

170,385,862

210,420,928

فيما يلي احلركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية غير املباشرة خالل السنة:

الرصيد كما في بداية السنة

املرحلـة الثانيـة
املرحلـة األولى
املرحلة
إفرادي جتميعي الثالثة
جتميعي
إفرادي
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار
721,544,462 5,470,158 238,567 10,113,314 193,492,655 512,229,768

التعرضات اجلديدة خالل السنة

92,790,610 294,876,388

394,345,634

التعرضات املستحقة خالل السنة

()2,387,807( )123,575,851( )225,226,009

مجموع

164,693

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

2,063,279

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()583,857( )27,560,222

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()1,346,800

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()5,571,888( )30,847,509

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

1,156

()12,640
()5,675,574

5,632,908

302,823

742,905

()3,657

()352,541,835( )1,348,511

()1,885,651

()184,628( )157,693

-

27,931,222

609,357

()396,500

-

()2,994,490

()77,000

4,430,930

-

()4,842,025

()332,848( )301,645

()2,110

-

()12,302

()41,895,915
()5,688,830

الرصيد كما في نهاية السنة 715,763,516 8,369,204 610,752 31,565,361 151,028,148 524,190,051
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فيما يلي احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت غير املباشرة خالل السنة:

املرحلـة األولى

املرحلـة الثانيـة

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

مجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

-

-

-

-

4,254,000

4,254,000

20,872

1,729,828

7,705,818

47

890,934

4,290,012

رصيد بداية السنة املعدل

5,478,806

3,657,517

217,826

20,919

6,874,762

16,249,830

خسارة التدني على التسهيالت
اجلديدة خالل السنة

1,281,346

2,152,541

196,017

69,099

3,573,676

7,272,679

املسترد من خسارة التدني على
التسهيالت املستحقة

()1,997,637

()121,746( )3,043,026

()6,503

()5,441

()5,174,353

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

77,980

10,484

()26,140

()10,484

()51,840

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()345,988

()7,124

496,242

7,124

()150,254

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()7,034

()182

()34,907

()4,815

46,938

-

رصيد بداية السنة
أثر تطبيق معيار 9
مناقلة الى مخصصات أخرى

5,478,806
-

258,486
3,399,031

217,826
-

األثر على اخملصص – كما في نهاية
السنة – نتيجة تغيير التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

()58,104

()9,520

4,049,251

8,858

2,985,653

6,976,138

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()605,910

()320,363

70,313

894

2,464,389

1,609,323

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

()6,642

-

()863

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 84,229 4,846,856 2,433,685 3,823,459

()7,505

26,926,112 15,737,883

 -22رأس املال وعالوة االصدار
رأس املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ راس املال املصرح به واملكتتب به  315مليون دينار موزعا على  315مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم كما
في  31كانون األول  2018و. 2017
وافقت الهيئة العامة للمساهمني في اجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  23نيسان /ابريل  2017على توصية مجلس ادارة
البنك بزيادة رأس املال وذلك بتوزيع أسهم مجانية بنسبة  ٪25من رأس املال من خالل رسملة االحتياطي اإلختياري والبالغ
قيمته  33,222,068دينار كما في  31كانون األول /ديسمبر  2016وجزء من عالوة االصدار يبلغ  29,777,932دينار بحيث يصبح
رأس املال بعد الزيادة  315مليون سهما ً بقيمة اسمية دينار واحد للسهم ،ومت استكمال إجراءات زيادة رأس املال لدى دائرة
مراقبة الشركات -وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ  2أيار  /مايو .2017

عالوة اإلصدار

تبلغ عالوة اإلصدار 328,147,537دينار كما في  31كانون األول /ديسمبر 2018و. 2017
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 -23االحتياطيات
احتياطي قانوني

متثل املبالغ املتجمعة في هذا احلساب ما مت حتويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة  ٪10خالل السنة والسنوات
السابقة وهو غير قابل للتوزيع على املساهمني وفقا للقوانني واالنظمة النافذه.

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

ميثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني.

احتياطي خاص

ميثل هذا البند إحتياطي التقلبات الدورية لفروع فلسطني استنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية ،باالضافة الى
احتياطي خاص لدى املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا استنادا ً الى تعليمات السلطات الرقابية.

ان االحتياطيات املقيد التصرف بها كما يلي:

كما في  31كانون االول  /ديسمبر
اســم االحتياطــي
احتياطي مخاطر مصرفية عامة *

2018

2017

دينـار

دينـار

طبيعـة التقييد

-

37,608,684

حسب تعليمات البنك املركزي

احتياطي قانوني

219,222,999

206,742,971

حسب القوانني واالنظمة النافذه

احتياطي خاص

10,798,320

8,807,007

حسب تعليمات السلطات الرقابية

* مت حتويل احتياطي اخملاطر املصرفية الى األرباح املدورة انسجاما ً مع تعليمات البنك املركزي األردني بهذا اخلصوص .

 -24فروقات ترجمة عمالت أجنبية

هي فروقات ناجتة عن ترجمة وتوحيد البيانات املالية للشركات التابعة والفروع اخلارجية ،واحلركة عليها كما يلي:

للـسنة الـمنتهية في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

الرصيد في بداية السنة

()106,641,415

()110,715,554

صافي التغير خالل السنة

()6,956,333

4,074,139

()113,597,748

()106,641,415

الرصيد في نهاية السنة
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 -25احتياطي القيمة العادلة  /بالصافي

يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبية املؤجلة مببلغ سالب  2,219,625دينار كما في  31كانون األول /
ديسمبر ( 2018سالب  109,459دينار كما في  31كانون األول  /ديسمبر  ،)2017إن احلركة على احتياطي القيمة العادلة
بالصافي هي كما يلي:

للـسنة الـمنتهية في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

الرصيد في بداية السنة

()109,459

()344,677

(خسائر) غير متحققة  -أدوات دين

()2,605,375

-

(خسائر) أرباح غير متحققة  -أسهم

()443,682

235,218

موجودات ضريبية مؤجلة

1,140,547

-

مطلوبات ضريبية مؤجلة

()201,656

-

صافي التغير في احتياطي تقييم املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة

()2,110,166

235,218

()2,219,625

()109,459

الرصيد في نهاية السنة
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 -26األرباح املدورة
إن احلركة على األرباح املدورة هي كما يلي:

رصيد بداية السنة
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
احملول من احتياطي مخاطر مصرفية
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
على املوجودات الضريبية املؤجلة
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9
بالصافي بعد الضريبة – ايضاح ()3
رصيد بداية السنة (املعدل)
الربح للسنة
أرباح موزعة
احملول إلى االحتياطيات
مصاريف زيادة رأس املال
أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل اآلخر
رصيد نهاية السنة
-

-

للـسنة الـمنتهية في
 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
247,953,497
273,604,841
()76,622,326

-

37,608,684
21,401,337

-

()17,612,305

-

255,992,536
90,316,409
()63,000,000
()14,471,341
5,097

268,842,701

247,953,497
121,868,089
()75,600,000
()20,251,320
()365,425
-

273,604,841

ال ميكن التصرف مببلغ  7,417,167دينار من األرباح املدورة وميثل فروقات اعادة تقييم املوجودات املالية استنادا ً لتعليمات
هيئة االوراق املالية.
يشمل رصيد االرباح املدورة مبلغ  593,977دينار ميثل أثر التطبيق املبكر للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9وال ميكن
التصرف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.
ال ميكن التصرف مببلغ  76,354,109دينار من االرباح املدورة وميثل موجودات ضريبية مؤجلة ومبلغ  2,219,625دينار وميثل
التغير السالب للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر مبا في ذلك الرسملة او التوزيع اال مبقدار
ما يتحقق منه فعال وذلك استنادا لتعليمات البنك املركزي األردني وهيئة االوراق املالية.
ال ميكن التصرف مببلغ  13,829,104دينار وميثل ارباح تقييم العمالت االجنبية (مركز القطع البنيوي) لدى املصرف الدولي
للتجارة والتمويل في سوريه خالل هذه السنة وفي سنوات سابقة.
وافقت الهيئة العامة للمساهمني في اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ  30نيسان  /أبريل  2018على توزيع أرباح نقدية بنسبة
 20%من رأس املال كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2017أي ما يعادل  63مليون دينار على املساهمني كأرباح عن العام .2017

 -27األرباح املقترح توزيعها

بلغت نسبة االرباح املقترح توزيعها على املساهمني للعام احلالي  ٪15من رأس املال كما في  31كانون األول  /ديسمبر 2018
او ما يعادل  47.25مليون دينار وهذه النسبة خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني ،وبلغت نسبة االرباح املوزعة على
املساهمني في العام السابق  ٪20من رأس املال كما في  31كانون األول  /ديسمبر .2017
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 -28الشركات التابعة اجلوهرية واململوكه جزئيا ً
اوال ً :النسبة اململوكة من قبل غير املسيطرين
كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2018و2017
طبيعة النشاط نسبة ملكية غير املسيطرين
البلد
املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر
بنك األردن الدولي  /لندن

سوريا
اجلزائر
بريطانيا

بنكي
بنكي
بنكي

%50.937
%15
%25

ثانياً :فيما يلي معلومات مالية مختارة للشركات التابعة اجلوهرية والتي تتضمن حقوق غير املسيطرين
أ -قائمة املركز املالي اخملتصره للشركات التابعة قبل الغاءالعمليات املتقابلة كما هو في  31كانون االول /
ديسمبر  2018و:2017
كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2018
بنك األردن
املصرف الدولي للتجارة بنك االسكان للتجارة
الدولي  /لندن
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينـار
دينـار
دينـار
موجودات مالية
موجودات اخرى
اجمالي املوجودات
مطلوبات مالية
مطلوبات اخرى
اجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
اجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة الى غير املسيطرين

250,223,682
4,976,317

546,800,530
15,292,328

341,634,060
5,705,976

255,199,999

562,092,858

347,340,036

226,225,600
28,974,399
255,199,999
14,758,617

446,800,228
115,292,630
562,092,858
17,295,047

271,243,189
76,096,847
347,340,036
19,024,212

208,172,415
18,053,185

338,935,479
107,864,749

266,830,059
4,413,130

كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2017
بنك األردن
املصرف الدولي للتجارة بنك االسكان للتجارة
الدولي  /لندن
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينـار
دينـار
دينـار
موجودات مالية
موجودات اخرى
اجمالي املوجودات
مطلوبات مالية
مطلوبات اخرى
اجمالي املطلوبات
حقوق امللكية
اجمالي املطلوبات وحقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة الى غير املسيطرين

219,221,911
4,120,619

486,251,395
16,593,542

368,830,032
5,354,115

223,342,530

502,844,937

374,184,147

196,584,739
26,757,791
223,342,530
13,629,549

389,310,714
113,534,223
502,844,937
17,031,269

294,390,283
79,793,864
374,184,147
19,948,466

175,416,853
21,167,886

306,423,907
82,886,807

291,023,299
3,366,984
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ب -قائمة الدخل اخملتصرة للشركات التابعة قبل الغاء العمليات املتقابلة للسنتني املنتهيتني في  31كانون االول
 /ديسمبر  2018و:2017
للسنة املنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2018
بنك األردن
بنك االسكان للتجارة
املصرف الدولي للتجارة
الدولي  /لندن
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينـار
دينـار
دينـار
مجموع االيرادات
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل
حصة غير املسيطرين

مجموع االيرادات
ربح السنة
مجموع الدخل الشامل
حصة غير املسيطرين

5,826,000
2,213,130

33,814,102
15,608,471

11,999,965
3,133,680

2,213,130
1,127,296

15,608,471
2,341,427

2,253,059
563,265

927,054
3,074,363

23,763,404
9,883,567

11,744,479
1,484,259

للسنة املنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2017
بنك األردن
بنك االسكان للتجارة
املصرف الدولي للتجارة
الدولي  /لندن
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينـار
دينـار
دينـار

3,074,363
1,565,981

9,883,567
1,482,634

1,484,259
371,065

ج -قائمة التدفق النقدي اخملتصرة للشركات التابعة اجلوهرية للسنتني املنتهيتني في  31كانون االول  /ديسمبر
 2018و:2017
للسنة املنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2018
بنك األردن
بنك االسكان للتجارة
املصرف الدولي للتجارة
الدولي  /لندن
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينـار
دينـار
دينـار
التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
تأثير تغيرات اسعار الصرف
صافي الزيادة ( /االنخفاض)

التدفقات النقدية التشغيلية
التدفقات النقدية االستثمارية
التدفقات النقدية التمويلية
تأثير تغيرات اسعار الصرف
صافي الزيادة ( /االنخفاض)

28,773,188
()620,590
()3,021
238,335

15,380,159
()1,078,424
()10,570,022
2,824,697

28,387,912

6,556,410

36,286,023
()458,680
82,263
()736,870

120,426,467
()716,179
()4,731,141
()4,594,788

2,514,144
18,279,132
()1,783,871
()5,004,748

14,004,657

للسنة املنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2017
بنك األردن
بنك االسكان للتجارة
املصرف الدولي للتجارة
الدولي  /لندن
والتمويل /اجلزائر
والتمويل  /سوريا
دينـار
دينـار
دينـار

35,172,736

110,384,359

30,300,980
6,742,442
1,337,829
7,569,711

45,950,962

د -بلغت التوزيعات النقدية لبنك االسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر  7,517,322دينار خالل العام 2018
( 3,278,950دينار خالل العام .)2017
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 -29الفوائــد الدائنـــة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
األفراد (التجزئة):
حسابات جارية مدينة

1,002,858

460,538

قروض وكمبياالت

65,204,931

64,870,512

بطاقات االئتمان

2,175,749

1,912,373

اخرى

241,957

194,289

القروض العقارية

80,017,713

70,346,654

الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة

26,053,691

15,747,146

قروض وكمبياالت

60,332,700

59,494,201

املنشآت الصغيرة واملتوسطة
حسابات جارية مدينة

11,281,267

12,192,846

قروض وكمبياالت

12,648,694

18,044,579

احلكومة والقطاع العام

50,818,155

41,245,821

أرصدة لدى بنوك مركزية

12,651,380

10,361,199

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

11,400,852

7,698,850

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

4,009

7,238

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9,725,613

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

74,711,972

76,530,747

اجملمـــوع

418,271,541

379,106,993

-
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 -30الفوائـد املدينة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

12,470,989

7,794,805

حسابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفير
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
شهادات إيداع
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
رسوم ضمان الودائع

1,091,392
8,820,765
84,187,890
9,097,808
4,397,942
5,780,014
11,427,956

1,073,474
9,245,660
67,205,247
6,028,212
4,051,682
3,273,573
11,320,355

ودائع العمالء:

اجملمـــوع

137,274,756

109,993,008

 -31صافي إيرادات العموالت

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة
عموالت تسهيالت غير مباشرة
ينزل :عموالت مدينة
صافي ايرادات العموالت

10,910,184
15,020,550
()30,740

25,899,994

11,231,897
11,368,986
()31,344

22,569,539

 -32ارباح عمالت اجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
ناجتة عن التداول  /التعامل
ناجتة عن التقييم
اجملموع
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7,595,949
3,612,862

11,208,811

1,564,189
()812,778

751,411

( -33خسائر) موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

متحققـــة

غير متحققة

ارباح

(خسائر)

ارباح

(خسائر)

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

عوائد توزيعات اجملمـوع
دينـــار

دينـــار

للعام 2018
سندات

-

أسهم شركات

-

صناديق استثمارية

57,676

اجملموع

57,676

()169,229
-

3,160
-

(3,160 )169,229

-

()9,428
()551,980
-

()561,408

()9,428

200,671

()517,378

9,021

66,697

209,692

()460,109

للعام 2017
سندات
أسهم شركات
صناديق استثمارية
اجملموع

40,264
-

40,264

()3,496
-

()3,496

-

()15,511

-

()15,511

1,465,871

()2,019,160

217,818

()298,703

-

-

16,538

16,538

234,356

()297,676

)2,034,671( 1,465,871

 -34إيــرادات أخــرى

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
رسوم مقبوضة على حسابات الرواتب

3,168,813

3,175,559

ايرادات بطاقات االئتمان

6,932,336

6,591,607

ايرادات تأجير الصناديق

622,119

603,741

عمولة شيكات معادة

881,325

780,324

عموالت ادارة

5,259,953

5,003,676

صافي ايرادات الديون املستردة

2,823,330

2,951,844

ايرادات عموالت الوساطة

390,146

578,188

ايرادات اخلدمات املصرفية

2,053,940

1,820,088

ايرادات احلواالت

6,052,656

6,780,587

االيرادات املتفرقة

2,824,953

5,620,593

اجملموع

31,009,571

33,906,207
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 -35نفقات املوظفني

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

رواتب ومنافع وعالوات

59,300,055

58,458,038

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

6,905,430

6,857,703

مساهمة البنك في صندوق االدخار

201,081

197,909

تعويض نهاية اخلدمة للموظفني

3,245,903

3,542,869

نفقات طبية

3,515,621

3,576,847

مصاريف تدريب

542,619

853,286

مصاريف سفر وتنقالت

1,184,315

1,269,581

أخرى

1,086,476

1,060,186

اجملموع

75,981,500

75,816,419

 -36مصاريف أخرى

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

تكنولوجيا املعلومات

9,372,718

9,664,905

التسويق والترويج

3,442,943

4,104,752

خدمات مهنية وخارجية

2,008,833

1,997,385

ايجارات ومصاريف مواقع العمل

20,909,993

20,445,786

رسوم االشتراك باملؤسسات املصرفية

3,009,690

3,231,221

مصاريف مكتبية

2,030,708

2,217,081

نفقات على معامالت املقترضني

304,643

417,104

مصاريف اخرى

12,988,072

10,651,471

اجملموع

54,067,600

52,729,705
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 -37مصروف مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة – بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

أرصدة إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

20,691

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

()168,790

-

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

()1,327,115

562,132

تسهيالت ائتمانية مباشرة

53,485,235

308,256

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة (إرتباطات والتزامات محتملة)

10,683,787

اجملموع

62,693,808

-

870,388

 -38حصة السهم من ربح السنة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للـسنـة الـمـنـتهـيـة في
 31كانون االول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

الربح للسنة العائد ملساهمي البنك (دينار)

90,316,409

121,868,089

املتوسط املرجح لعدد األسهم (سهم)

315,000,000

315,000,000

احلصة االساسية واخملفضة للسهم من ربح السنة العائد
إلى مساهمي البنك

 0.287دينار

 0.387دينار

 -39النقد وما في حكمه

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
(ينزل) :ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

كما في  31كانون االول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
1,182,417,706
552,436,392
()467,933,164

1,249,146,768
494,547,239
()472,488,584

1,271,205,423 1,266,920,934
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 -40مشتقات أدوات مالية

ان تفاصيل املشتقات املالية القائمة في نهاية العام هي كما يلي:

للعام 2018

القيمة
العادلة
املوجبة

القيمة
العادلة
السالبة

مجموع املبالغ
االعتبارية
(االسمية)

دينار

دينار

دينار

آجال القيمة االعتبارية
(اإلسمية) حسب االستحقاق
من  12 – 3من سنة الى
خالل 3
 3سنوات
اشهـر
اشهـر
دينار
دينار
دينار

مشتقات مالية للمتاجرة:
عقود مقايضة بعمالت أجنبية

99,036

()1,662

171,685,007

-

-

-

عقود مبادلة فوائد

152,276,712 19,408,295
-

-

-

للعام 2017
مشتقات مالية للمتاجرة:
عقود مقايضة بعمالت أجنبية

95,751

()57,028

28,896,477

-

-

-

عقود مبادلة فوائد

9,933,260 18,963,217
-

-

-

تدل القيمة االعتبارية (اإلسمية) على قيمة املعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق او مخاطر االئتمان .

 -41املعامالت مع جهات ذات عالقة

أ -تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:
رأسمال الشركـة
اســم الشركــة

نسبة امللكية

 31كانـون األول  /ديسمبر
2018

2017

دينـار

دينـار

بنك االسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

%85

98,134,068

98,134,068

املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا

%49.063

76,684,321

76,684,321

شركة املركز املالي الدولي

%77.5

5,000,000

5,000,000

الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي

%100

30,000,000

30,000,000

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية

%100

40,000

40,000

بنك األردن الدولي/لندن

%75

72,403,280

72,403,280

املركز املالي الدولي  /سوريا

%46.704

1,495,780

1,495,780

%

متلك الشركة التابعة املصرف الدولي للتجارة والتمويل – سوريا  %85من شركة املركز املالي الدولي – سوريا وتبلغ ملكية
البنك  %5من هذه الشركة.
قام البنك بالدخول في معامالت مع كبار املساهمني وأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للبنك
وباستخدام اسعار الفوائد والعموالت التجارية ,ان جميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة
ولم يؤخذ لها أي مخصصات .
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ب -فيما يلي تفاصيل ارصدة اجلهات ذات العالقة كما في السنة:
اجلهة ذات العالقة

بنود داخل قائمة املركز املالي:
اجمالي ودائع البنك لدى جهات
ذات عالقة
اجمالي ودائع أطراف ذات عالقة
لدى البنك
قروض وتسهيالت ممنوحة ألطراف
ذات عالقة
بنود خارج قائمة املركز املالي:
اعتمادات وكفاالت

كبار
املساهمني

الشركات
التابعة

أعضاء
مجلس
االدارة

االدارة
التنفيذية
العليا

دينار

دينار

دينار

دينار

اجملموع
 31كانون
 31كانون
االول/
االول/
ديسمبر
ديسمبر
2017
2018
دينار
دينار

-

-

146,500,426 124,440,812

82,206,084 42,234,728

509,830,763 639,676,340 2,396,123 1,809,950 32,975,654 602,494,613
200,000

2,813,773

1,575

3,928,268 1,112,920

3,020,693

1,644,023

-

1,844,023

4,628,600

-

ج -فيما يلي ملخص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
اجلهــة ذات العالقة
كبار
املساهمني
دينار

االدارة
الشركات أعضاء مجلس
التابعة
التنفيذية العليا
االدارة
دينار
دينار
دينار

بنود قائمة الدخل:
فوائد وعموالت دائنة 2,162,789 1,036,326
فوائد وعموالت مدينة 1,637,248 18,032,114

3,801
38,262

41,934
55,235

اجملموع
للسنة املنتهية في 31
كانون األول  /ديسمبر
2018

2017

دينار

دينار

2,152,632 3,244,850
16,336,902 19,762,859

 تتراوح اسعار الفوائد الدائنة من صفر  %الى %8.1 -تتراوح اسعار الفوائد املدينة من صفر  %الى %7

د -فيما يلي ملخص ملنافع االدارة التنفيذية العليا للبنك:

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى
رواتب ومكافآت ومنافع اخرى الشركات التابعة

للسنة املنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2017
2018
دينـار
دينـار
3,146,595
2,199,918

3,080,096
2,322,260

 -42معلومات عن قطاعات اعمال البنك

معلومات عن أنشطة البنك:

يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل أربعة قطاعات أعمال رئيسية وفقا للتقارير املرسلة إلى متخذ القرار الرئيسي لدى البنك وهي:
 التجزئة :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى. الشركات :يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسسات والشركات. التمويل املؤسسي :يتعلق نشاط هذا القطاع بالترتيبات اخلاصة بهيكلة التمويل وتقدمي خدمات اخلصخصة واالندماج وإصدار نشرات االكتتاب. -اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة استثمارات البنك في السوق النقدي وسوق رأس املال .
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الشركات

التجزئة

التمويـل
املؤسسي

()41,766,278

-

-

-

-

()52,409,010

()308,256

اجملموع
إلغاء اثر
للسنة املنتهية في  31كانون األول
العمليات
أخــرى
اخلزينة
 /ديسمبر
املتقابلة
2017
2018
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
436,036,474
486,099,547 )122,979,137( 18,296,034 134,121,348
()4,945,132

-

-

-

دينـار
دينـار
199,452,394 249,644,793

()5,697,600
-

1,475,214

-

-

-

101,971,642

()2,626,050
-

-

9,732,259
-

-

-

-

23,489,468

15,027,062

دينـار
7,564,115

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

إجمالي اإليرادات

(مخصص تدني) التسهيالت االئتمانية
املمنوحة للعمالء
مخصص تدني سندات بالتكلفة املطفأة
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة
الربح قبل الضرائب
ضريبة الدخل
الربح للسنة

مصاريف رأسمالية
االستهالكات واالطفاءات
-

موجودات القطاع

-

2,743,847,974 4,718,719,131

استبعاد املوجودات بني القطاعات
موجودات غير موزعة على القطاعات

127,162,780

()2,992,380,420
-

1,307,420,672 3,498,592,595

-

-

-

-

()1,277,862,274
-

-

-

-

129,664,572
()95,633,923
-

-

()736,183,552( )442,697,803
-

()2,744,086,589
-

-

-

-

329,256,538 3,364,514,845
-

-

-

-

2,886,959,718 4,623,787,755

-

مجموع املوجودات
مطلوبات القطاع

استبعاد املطلوبات بني القطاعات
مطلوبات غير موزعة على القطاعات

مجموع املطلوبات
-

()562,132
1,475,214
193,812,045
147,594,381
()13,799,349
()15,593,783
180,012,696
132,000,598
()54,808,429
()37,473,860
125,204,267
94,526,738
27,776,219
21,723,120
15,439,485
15,824,709
 31كانــون األول  /ديسمبــر
2017
2018
11,947,434,837 12,395,743,152
()3,840,625,508( )4,171,261,775
38,384,838
76,354,109
8,145,194,167 8,300,835,486
10,827,137,060 11,334,183,428
()3,800,359,112( )4,117,582,786
2,185,858
4,141,270
7,028,963,806 7,220,741,912

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع اجلغرافي:

داخـل اململكـة

اجملموع

خارج اململكة

2018

2017

2018

2017

2018

2017

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

إجمالي اإليرادات

92,633,351 111,675,114 343,403,123 374,424,433

436,036,474 486,099,547

مجموع املوجودات

1,997,961,716 1,010,589,593 6,142,978,451 7,291,405,893

8,140,940,167 8,301,995,486

املصروفات الرأسمالية 18,090,653

22,653,598

3,632,467

5,122,621

21,723,120

27,776,219

 -42كفاية رأس املال

 يهدف البنك من ادارة رأس املال إلى حتقيق االهداف التالية: التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال . احملافظة على قدرة البنك باالستمرارية . االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال البنك .يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل ادارة البنك شهريا ً كما يتم تزويد البنك املركزي باملعلومات املطلوبة حول كفاية رأس
املال ربعياً.
حسب تعليمات البنك املركزي احلد االدنى ملعدل كفاية رأس املال يساوي  ٪12ويتم تصنيف البنوك إلى  5فئات افضلها التي
معدلها يساوي  ٪14فأكثر .
يقوم البنك بادارة هيكلة رأس املال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في ظروف العمل ,هذا ولم يقم البنك
بأية تعديالت على االهداف والسياسات واالجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية .
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يتم احتساب نسبة كفاية رأس املال وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني املستندة ملقررات جلنة بازل  ،IIIوفيما يلي نسبة
كفاية رأس املال:

 -1حقوق حملة األسهم العادية Tier 1
رأس املال املكتتب به (املدفوع)
األرباح املدورة
بنود الدخل الشامل األخرى
احتياطي القيمة العادلة بالصافي
فروقات ترجمة العمالت األجنبية
عالوة اإلصدار

اإلحتياطي القانوني
إحتياطيات أخرى
حقوق غير املسيطرين املسموح اإلعتراف بها
إجمالي رأس املال األساسي لألسهم العادية
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال)
الشهرة واملوجودات غير امللموسة
املوجودات الضريبية املؤجلة
اإلستثمارات في رؤوس أمول الشركات التابعة غير املوحدة حساباتها مع حسابات البنك
اإلستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك والشركات املالية
وشركات التأمني ضمن الـ CET1

صافي حقوق حملة األسهم العادية

 31كانـون االول  /ديسمبـر
2017
2018
دينـار
دينـار

315,000,000
214,088,488
()115,817,373

315,000,000
204,068,344
()106,750,874

219,206,360
10,798,320
23,386,049
994,809,381
()102,658,487

206,727,314
8,807,007
22,783,052
978,782,380
()65,114,795

()2,646,980

()1,618,458

892,150,894

913,667,585

()2,219,625
()113,597,748
328,147,537

()23,628,921
()76,354,109
()28,477

()109,459
()106,641,415
328,147,537

()25,083,022
()38,384,838
()28,477

 -2رأس املال اإلضافي
حقوق غير املسيطرين املسموح باالعتراف بها
إجمالي رأس املال اإلضافي
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال)

صافي رأس املال األساسي اإلضافي
صافي رأس املال األساسي (الشريحة األولى من رأس املال )Tier 1

4,126,950
4,126,950
4,126,950
896,277,844

4,020,539
4,020,539
4,020,539
917,688,124

 -3الشريحة الثانية من رأس املال Tier 2
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
مخصص اخلسائر اإلئتمانية املرحلة األولى على ان ال تزيد عن
 %1.25من املوجودات املرجحة خملاطر اإلئتمان
حقوق غير املسيطرين املسموح باإلعتراف بها

إجمالي رأس املال املساند
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال)

اإلستثمارات في رؤوس أمول الشركات التابعة غير املوحدة حساباتها مع حسابات البنك
صافي رأس املال املساند Tier 2

رأس املال التنظيمي
مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر
نسبة كفاية رأس املال حملة االسهم العادية ()٪( )CET1
نسبة كفاية رأس املال الشريحة االولى ()%
نسبة كفاية رأس املال التنظيمي ()%
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32,887,865
5,502,600
38,390,465
()12,204
()12,204
38,378,261
934,656,105
5,796,098,827
%15.39
%15.46
%16.13

37,608,684
5,360,718
42,969,402
()12,204
()12,204
42,957,198
960,645,322
5,615,792,970
%16.27
%16.34
%17.11

 -44القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية

القيمة العادلة للموجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية

 31كانون األول  /ديسمبر 2017
 31كانون األول  /ديسمبر 2018
القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية القيمة العادلة
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

1,486,802,987
4,255,354,746

1,486,900,555
4,255,354,746

1,781,141,993
4,212,637,422

1,783,027,724
4,212,637,422

 -45إدارة اخملاطر:

تتم إدارة اخملاطر املصرفية لدى البنك استنادا الستراتيجية شاملة للحد من اخملاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها ،بعد حتديد
اخملاطر املقبولة من جانب البنك الدارة اعماله مبا يضمن احملافظة على مستوى ونوعية اخملاطر اخملتلفة التي يرغب البنك بتحملها
وقبولها ومبا ال يؤثر على حتقيق األهداف االستراتيجية ،اضافة الى التخفيف من اآلثار السلبية لألحداث الداخلية واخلارجية على
كل من ربحية البنك ،مستوى رأس املال ،احلصة السوقية وأية عوامل اخرى غير ملموسة مثل سمعة وشهرة البنك.
ان عملية اعتماد حدود ومستويات اخملاطر املقبولة لدى البنك تتم وفقا ألساليب القياس النوعية و /او الكمية وذلك استنادا
الى طبيعة وخصوصية اخملاطر املتنوعة ويتم عكس هذه املستويات (النوعية والكمية) ضمن سقوفات اخملاطر املعتمدة في
السياسات والصالحيات واجراءات عمل البنك.
ان مستويات اخملاطر املقبولة تتالءم مع استراتيجية البنك وتضع إطار عمل لآللية التي يجب على البنك اعتمادها لتسيير
اعماله ،وتوضح طبيعة اخملاطر التي يقبلها البنك في سبيل حتقيق أهدافه االستراتيجية ،وتضع االجراءات التي يتم من
خاللها حتديد ومراقبة مستويات اخملاطر املقبولة.
مت إدارة اخملاطر املصرفية لدى البنك استنادا الستراتيجية شاملة للحد من اخملاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها ،بعد حتديد
اخملاطر املقبولة من جانب البنك الدارة اعماله مبا يضمن احملافظة على مستوى ونوعية اخملاطر اخملتلفة التي يرغب البنك بتحملها
وقبولها ومبا ال يؤثر على حتقيق األهداف االستراتيجية ،اضافة الى التخفيف من اآلثار السلبية لألحداث الداخلية واخلارجية على
كل من ربحية البنك ،مستوى رأس املال ،احلصة السوقية وأية عوامل اخرى غير ملموسة مثل سمعة وشهرة البنك.
ان عملية اعتماد حدود ومستويات اخملاطر املقبولة لدى البنك تتم وفقا ألساليب القياس النوعية و /او الكمية وذلك استنادا
الى طبيعة وخصوصية اخملاطر املتنوعة ويتم عكس هذه املستويات (النوعية والكمية) ضمن سقوفات اخملاطر املعتمدة في
السياسات والصالحيات واجراءات عمل البنك.
ان مستويات اخملاطر املقبولة تتالءم مع استراتيجية البنك وتضع إطار عمل لآللية التي يجب على البنك اعتمادها لتسيير
اعماله ،وتوضح طبيعة اخملاطر التي يقبلها البنك في سبيل حتقيق أهدافه االستراتيجية ،وتضع االجراءات التي يتم من
خاللها حتديد ومراقبة مستويات اخملاطر املقبولة.

األهداف االستراتيجية إلدارة اخملاطر

-

بناء إدارة مخاطر فاعلة في البنك ومبا يعزز من احلاكمية املؤسسية من خالل تطبيق وسائل وأساليب متقدمة في قياس
اخملاطر اخملتلفة.
التحوط الية خسائر محتملة والتخفيف منها ومبا يؤدي الى تعظيم الربحية ورفع كفاءة وفاعلية العمليات املصرفية.
نشر ثقافة الوعي باخملاطر احمليطة وحتقيق فهم عميق من كافة املستويات اإلدارية للمخاطر التي يواجهها البنك.
املساعده في حتقيق األهداف االستراتيجية العامة للبنك.
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اخملاطر التي يتعرض لها البنك

يتعرض البنك للمخاطر الرئيسية التالية:
 مخاطر االئتمان . مخاطر السوق والسيولة وتشمل مخاطر أسعار الفائدة والعمالت . -مخاطر التشغيل وتشمل مخاطر امن املعلومات ومخاطر استمرارية االعمال .

مستويات اخملاطر املقبولة

إن ادارة اخملاطر الفاعلة تتضمن فهما عميقا ملصادر وطبيعة اخملاطر التي تواجه البنك ،اضافة الى توفير بيئة رقابية مناسبة
منسجمة مع أفضل املعايير واملمارسات الدولية ومتوائمه مع تعليمات اجلهات الرقابية وتعليمات البنك  .ان أهم مرتكزات
إدارة اخملاطر الفاعلة تستند الى حتديد مستويات اخملاطر املقبولة لكافة االنشطة املصرفية وذلك بعد حتديد وقياس وحتليل
اخملاطر اخملتلفة التي يواجهها البنك.
تتضمن االجراءات املتبعة لتحديد مستويات اخملاطر املقبولة في البنك ما يلي:
•حتديد استراتيجية األعمال :يتم حتديد مستويات اخملاطر املقبولة مبا يتالءم مع :اخلطة االستراتيجية للبنك ،تعليمات
اجلهات الرقابية ،احلفاظ على كفاية رأس مال البنك ،االدارة السليمة خملاطر السيولة ومصادر األموال واحلفاظ على
مستويات مستقرة من األرباح.
•تقييم اخملاطر اجلوهرية التي يتعرض لها البنك وحتديد وسائل وأساليب قياسها وحتديد حجم اخملاطر التي ميكن للبنك
قبولها وحتملها ،وتزويد اجمللس بصورة كاملة عن اخملاطر وحجم التعرض وإطار الرقابة على هذه اخملاطر في البنك.
•حتديد املستوى املقبول للمخاطر لوحدات العمل ومنتجات البنك:
•السقوف  :Limitsمستوى اخملاطر الذي ميكن للبنك حتمله وقبوله اعتمادا على حجم التعرض ألنشطة البنك ،وبناء على
االهداف املوضوعة للبنك ودوائر االعمال.
•إضافة الى انه يتم مراقبة مستويات اخملاطر املقبولة والتأكد من معاجلة أية جتاوزات ناجتة عن احلدود املقررة ورفع تقارير
جمللس اإلدارة من خالل جلنة إدارة اخملاطر وأية جتاوزات عن املستويات املقبولة للمخاطر.

اطار عمل ادارة اخملاطر

-

وجود هيكل مستقل الدارة اخملاطر تتضمن الرقابة واالشراف واعداد التقارير واملهام اخلاصة بوظائف اخملاطر.
وجود استراتيجية وسياسات وإجراءات عمل تهدف الى إدارة اخملاطر بشكل فعال ومراقبتها واحلد قدر اإلمكان من االثار
السلبية لتلك اخملاطر.
الرقابة واالشراف وقياس اخملاطر املوجودة ضمن وثيقة قبول اخملاطر.
إدارة اخملاطر بشكل يومي والتاكد انها ضمن السقوف املعتمدة.

مخاطر االئتمان

تعرف مخاطر االئتمان على أنها اخملاطر الناجمة عن عدم قدرة أو رغبة العميل بالوفاء بالتزاماته جتاه البنك ضمن فترة زمنية
متفق عليها أو تلك الناجتة عن ركود اقتصادي في قطاع معني.

وكذلك مخاطر التركزات االئتمانية لدى العمالء والتي تعرف بأنها اخملاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التوزيع غير املتكافئ
لعمالء االئتمان أو نتيجة للتركزات في التسهيالت املمنوحة للقطاعات االقتصادية أو في دول معينة ،والتي قد تؤدي إلى
زيادة احتمالية حدوث خسائر مالية.
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إدارة مخاطر االئتمان

تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل ما يلي:
•تعزيز بناء محفظة ائتمانية جيدة ومتوازنة حتقق العائد املستهدف ضمن مستويات اخملاطر احملددة لها.
•الرقابة احلثيثة على االئتمان في مراحله اخملتلفة والتوافق الدائم مع تعليمات السلطات الرقابية وتعديالتها.
•العمل على توزيع محفظة االئتمان مبا فيها توسيع قاعدة العمالء وفقا ً للخطط والسقوف واخملاطر احملددة.
•االستمرار بالعمل ضمن مبدأ الفصل بني مهام ادارة العالقة مع العمالء والتحليل االئتماني والرقابة على االئتمان.
•يتم منح االئتمان وفق اسس االهلية والقدرة على السداد ،مع مراعاة عدم وجود قيود على االقتراض أو الرهن في عقد
التأسيس والنظام الداخلي للشركة أو املؤسسة ،وقناعة البنك بقدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم بناء على دراسة
ائتمانية شاملة لوضع العميل وضمن مستويات تصنيف اخملاطر املقبولة لدى البنك.
•عدم السماح بتمويل التسهيالت اال للغايات احملددة ضمن سياسة البنك االئتمانية وتعليمات البنك املركزي األردني
وقانون البنوك واية تعليمات صادرة عن السلطات الرقابية ،وبالضمانات املناسبة والتي تضمن حق البنك .
•تخفيض نسبة الديون غير العاملة في احملفظة االئتمانية مع العمل على زيادة احلصة السوقية في مجال التمويل
التجاري ومتويل الشركات.
•مراعاة التنويع في احملفظة االئتمانية وخصوصا في محفظة الشركات مع جتنب جتاوز التركز على مستوى العميل عن
احلدود املقررة.

التعثر وآلية معاجلة التعثر:
تعريف التعثر

ويتلخص في ظهور مستحقات على تسهيالت العمالء تزيد عن  90يوم وارتفاع ملحوظ في درجات اخملاطر ( ،)10،9،8اضافة
الى أية بوادر تشير الى وجود احتمالية تعثر لدى العميل يستدعي شمول بعض العمالء ضمن مفهوم التعثر ومنها على
سبيل املثال ال احلصر:
 صعوبات مالية مؤثرة يواجهها املدين كوجود ضعف شديد في البيانات املالية. اطفاء جزء من االلتزامات املترتبة على املدين نتيجة لصعوبات مالية. عدم سداد االلتزامات في مواعيدها. افالس املدين. -حاجة املدين الى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها.

آلية معاجلة التعثر:

استنادا الى تعليمات البنك املركزي األردني يقوم البنك ومبجرد تصنيف املديونية كدين غير عامل برصد اخملصصات الكافية
وفقا للتعليمات الى جانب السير باإلجراءات الالزمة لتحصيل حقوق البنك وفقا للقوانني السارية واتخاذ كافة اإلجراءات
والسبل للتحصيل والتي تؤدي الى تسويات مع العمالء مبا يتوافق مع التعليمات تضمن تسديد املديونيات بالكامل أو إعادة
جدولتها وفقا للمعايير واالسس التي نصت عليها تعليمات البنك املركزي والسلطات الرقابية لدى الدول املضيفة .

أنظمة التصنيف االئتماني الداخلية لدى البنك:
نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات:

•هو نظام صمم لتقييم وقياس مخاطر عمالء الشركات بشكل شامل ،وذلك من خالل استخراج درجة مخاطر العميل
املربوطة باحتمالية تعثر العميل ( )PDباالعتماد على البيانات املالية واملوضوعية ،كما يعنى باستخراج اخلسائر املتوقعة
لتسهيالت العميل ( )ELمن خالل درجة مخاطر العميل واخلسائر عند التعثر ) )LGDواملرتبطة بالضمانات املقدمة.

141

•يتوفر لدى النظام ( )Risk Analyst/Moody’sمناذج وبطاقات تقييم مختلفة لتشمل معظم شرائح العمالء ،ويندرج حتت
كل منوذج عدة اقسام ،وكل قسم مرتبطة بوجود اوزان مخاطر وحسب النموذج املستخدم حيث يتم احتساب درجة
اخملاطر من خالل هذه النماذج /البطاقات عن طريق جمع نتائج املستخرجات (املالية واملوضوعية) بشكل رقمي وتسمى ال
( )VOTESومن ثم اجراء عمليات حسابية الستخراج مبا يسمى متوسط التقييـم ويتم اظهاره على شكل عداد رقمي
(من  ،)100-0علما ً بانه مت جتزئت العداد الرقمي الى سبعه اقسام (ممتاز  /جيد جداً /جيد /ضمن املتوسط  /أقل من املتوسط/
سيء /غير مقبول).
•يستخدم البنك نظام التقييم الداخلي ( )Risk Analyst/Moody’sلقياس درجة مخاطر العمالء ضمن ( )7مستويات
للحسابات العاملة وثالث مستويات للحسابات غير العاملة ،وتزداد احتمالية التعثر ( )PDبازدياد درجة اخملاطر حيث يتم
اعتماد ثالث شرائح في كل مستوى(درجة) – باستثناء الدرجة ( ،- )1وقد مت اعطاء تعريف واضح لكل درجة وكما هو موضح
في املنهجية.

االسس املتبعة في عملية التقييم ضمن نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات:

•توفر بيانات مالية حديثة ومدققة /غير مدققه ومبا يتماشى مع تعليمات البنك املركزي األردني في هذا اجلانب ،وبحيث
تعكس الوضع املالي الفعلي لطالب االئتمان.
•وجود تصور واضح لدى اجلهة مانحة االئتمان عن اجلوانب املوضوعية املتعلقة بوضع العميل مثل (االدارة ،قطاع العميل،
الوضع التنافسي الخ  )،،،،،ملا للجانب املوضوعي من اثر في نتائج تقييم مخاطر العميل.
•توفر بيانات كافية عن الضمانات املقدمة من العميل مبا ميكن من تقييم مخاطر التسهيل,
•التحديث السنوي الحتمالية التعثر بناءا على أحدث الدراسات التي تتم من قبل شركة .Moody’s
•اختيار منوذج التحليل املناسب الذي يتالئم مع طبيعة العميل.
•يتم استخدام خيار االرشفة حلفظ درجات مخاطر العميل التاريخية واملعتمدة ضمن الدراسة االئتمانية.
•ميكن استخدام خيار الـ  Overrideبنظام الـ  Risk Analystمن خالل اتباع منهجية الـ  overrideاملعتمدة لدى البنك
واملتعلقة بوجود موافقه من اصحاب الصالحيات “والتي متثل صالحيات منح االئتمان نفسها“ وذلك لرفع او تخفيض درجة
اخملاطر ،حسب الدراسة االئتمانية املعدة من مركز االعمال ومراجعة االئتمان.

نظام التقييم الداخلي لعمالء االفراد والشركات الصغيرة:

هو نظام يعمل على تقييم العمالء (األفراد والشركات الصغيرة) ومنحهم درجة تقييم بناء على مخاطرهم قبل منحهم
القروض ويتم على أساسها تقييم اجلدارة االئتمانية للعميل وتقدير احتمالية التعثر .
يتم التقييم الداخلي لعمالء األفراد لكافة املنتجات املمنوحة (قروض شخصية ،سكنية ،بطاقات ائتمانية ،قروض سيارات)،
أما عمالء الشركات الصغيرة فيتم تقييم املنتجات املمنوحة (قرض األعمال ،قرض االستثمار العقاري ،القروض املتناقصة)

تعريف اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

متثل اخلسائر االئتمانية املتوقعة مجموع املبالغ التي يتم رصدها لتغطية اخلسائر الناجمة عن عجز العمالء عن الوفاء
بالتزاماتهم ،وهي حاصل ضرب الرصيد عند التعثر * احتمالية التعثر * اخلسائر عند التعثر.

االلية املعتمدة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ()ECL
احملفظة االئتمانية (محفظة الشركات)
الرصيد عند التعثر :EAD

ميثل الرصيد كما في فترة االحتساب مضافا اليه الفائدة ،ويشمل التسهيالت ضمن محفظة قطاع الشركات الى تسهيالت
مباشرة وتسهيالت غير مباشرة وسقوف مقررة وغير مستغلة أما فيما يتعلق بالرصيد اخلاضع الحتساب اخلسائر االئتمانية
املتوقعة للمرحلة الثالثة فيمثل الرصيد مطروحا منه الفوائد املعلقة والتأمينات النقدية ان وجدت .
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التسهيالت املباشرة:
-

-

مت ّ اعتماد نوعني من الدفعات النقدية املتأتية من العمالء وعلى النحو التالي :دفعات نقدية منتظمة (شهرية ،ربع سنوية،
نصف سنوية) ودفعات نقدية ملرة واحدة .
مت ّ االعتماد على التدفقات النقدية للعمالء ووفقا جلداول السداد ودوريتها .
الفعال
مت ّ عمل للدفعات املتبقية من التسهيل بعد األخذ بعني االعتبار سعر الفائدة التعاقدية بديال عن معدل الفائدة
ّ
واالستحقاق الفعلي للتسهيل كما هو مثبت في العقد األصلي .
مت ّ عمل دراسة على نسبة االستغالل من سقوفات اجلاري مدين والقروض الدوارة حيث مت التوصل الى أن نسبة االستغالل
من هذه السقوفات بواقع  %72من خالل استخدام بيانات تاريخية لثالثة سنوات سابقة.
للوصول الى الرصيد اخلاضع الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة يتم ضرب السقف بنسبة االستغالل التي مت التوصل
لها ( )%72ومقارنته بالرصيد املستغل وأخذ أيهما أعلى.
اعتماد متوسط عمر اجلاري مدين بـ  2.5سنة وذلك حسب ما ورد في تعليمات بازل .
مت ّ تطبيق درجة مخاطر بواقع ( )-5لكافة التسهيالت التي ال توجد لها درجة مخاطر وذلك بناءا على رأي الشركة االستشارية.

التسهيالت غير املباشرة:

 مت ّ استثناء كل من كفاالت حسن التنفيذ وكفاالت دخول العطاء وكفاالت الصيانة لكونها ال تعتبر من ضمن الكفاالتاملالية املنصوص عليها في املعيار احملاسبي اجلديد.
 لم يتم استخدام عامل حتويل اإلئتمان حيث مت االحتساب باالعتماد على السقوف وسيتم عمل دراسة حول نسبةاالستغالل من سقوفات التسهيالت غير املباشرة (الكفاالت واالعتمادات ،الخ )،،،،،ليصار بعد ذلك الى تطبيقها على
السقوفات غير املباشرة.

السقوف املقررة وغير املسحوبة:

اعتماد املنهجية املقترحة (الرصيد أو حاصل ضرب السقف بنسبة  %72أيهما أعلى) في احتساب اخلسائر االئتمانية
املتوقعة.

اخلسائر عند التعثر :LGD

يتم االعتماد على تطبيق نسب االقتطاع املعيارية وفقا ملتطلبات البنك املركزي األردني ويتم االخذ باالعتبار مخففات
االئتمان والتي تشمل اجلزء املغطى وغير املغطى بالضمان عند احتساب اخلسائر عند التعثر للمرحلتني األولى والثانية ،أما
بخصوص املرحلة الثالثة وبعد تطبيق نسب االقتطاع املعيارية يتم احتساب اخلسائر عند التعثر على اجلزء املغطى بواقع
 %45واجلزء غير املغطى بواقع .%80

احملفظة االئتمانية (محفظة االفراد)
الرصيد عند التعثر :EAD

 ميثل رصيد كل محفظة فرعية كما في فترة االحتساب مضافا اليه الفائدة للمرحلتني األولى والثانية ،أما فيما يتعلقباملرحلة الثالثة فيمثل الرصيد مطروحا منه الفوائد املعلقة والتأمينات النقدية ان وجدت.
 مت تقسيم التسهيالت ضمن كل محفظة فرعية الى تسهيالت مباشرة وسقوف مقررة وغير مستغلة ،وقروض تزيد عن 250ألف دينار.
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قيا س مخاطر اإلئتمان واخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على أساس جتميعي:

سياسة البنك في حتديد العناصر املشتركة في قياس مخاطر االئتمان حملفظة االفراد متماشية مع تعليمات البنك املركزي
والتي اشارت ضمن احد بنودها الى نوع املنتج وبالتالي فقد مت تقسيم محفظة االفراد على خمس محافظ فرعية تبعا ً
الشتراكها في نوع املنتج وهي:
 .1محفظة القروض الشخصية
 .2محفظة السيارات
 .3محفظة القروض العقارية
 .4محفظة البطاقات االئتمانية
 .5محفظة الشركات الصغيرة ( باستثناء احلسابات التي تزيد عن  250ألف دينار حيث مت اعتبارها افرادي ) وسيتم ادراجها
ضمن قوائم البنك نهاية العام .

التسهيالت املباشرة:

مت ّ اعتماد دفعات نقدية منتظمة (شهرية ،ربع سنوية ،نصف سنوية) ،ويشمل بناء تدفقات نقدية متوقعة لكل محفظة
فرعية من خالل االعتماد على املتوسط املرجح ملعدل الفائدة واملتوسط املرجح لإلستحقاق لتحديد استحقاق كل محفظة
فرعية ومن ثم عمل إطفاء للدفعات املتبقية على مستوى كل محفظة فرعية.

السقوف املقررة وغير املستغلة:

 مت ّ احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على أرصدة العمالء في فترة االحتساب باستثناء القروض التي تعامل معاملة السقوف. اعتماد القيمة االسمية للقروض السكنية (الرصيد مضافا اليه اجلزء غير املستغل للقروض غير املصروفة بالكامل أماالقروض التي صرف دفعات منها فيعتمد الرصيد لغايات احتساب اخلسائر املتوقعة).

القروض التي تزيد عن  250ألف دينار:

مت استثناء القروض التي تزيد عن  250ألف دينار ضمن محفظة األفراد.
مت احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لها على غرار ما هو مطبق على محفظة قطاع الشركات وباالعتماد على التدفقات
النقدية املتوقعة لكل عميل.

لعدم وجود درجة مخاطر لهذه الفئة من العمالء ،مت تطبيق درجة مخاطر بواقع  -5واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة
 12شهرا أو لكامل عمر القرض تبعا لتصنيف العمالء (املرحلة األولى  /املرحلة الثانية) ،مع مراعاة أنه سيتم تقييم هذه
القروض على أنظمة التصنيف االئتماني لألفراد والشركات مستقبال ً (وفق خطة العمل املعتمدة).

اخلسائر عند التعثر :LGD
-

-

مت ّ اعتماد األسلوب البسيط في احتساب اخلسائر عند التعثر للتسهيالت ضمن كل محفظة فرعية.
مت ّ عمل خصم على الضمانات ضمن كل محفظة فرعية وحسب النسب املطبقة في محفظة قطاع الشركات ومبا
يتماشى مع ما ورد في تعليمات البنك املركزي وتعليمات بازل .III
مت ّ تطبيق املعادلة التالية للوصول الى اخلسائر عند التعثر على مستوى كل تسهيل للمرحلتني األولى والثانية وعلى
النحو التالي ( * %45التعرض بعد مخفضات اخملاطر  /التعرض قبل مخفضات اخملاطر) .
أما بخصوص املرحلة الثالثة وبعد تطبيق نسب االقتطاع املعيارية يتم احتساب اخلسائر عند التعثر على اجلزء املغطى
بواقع  %45واجلزء غير املغطى بواقع .%80
للوصول الى نسبة اخلسائر عند التعثر على مستوى كل محفظة فرعية يتم احتساب املتوسط املرجح للخسائر عند التعثر.
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احتمالية التعثر :PD

مت ّ استخدام بيانات تاريخية خلمسة سنوات منذ عام  2012ولغاية عام  2016وذلك لغايات احتساب  ODRعلى مستوى كل
محفظة فرعية والتنبؤ باحتمالية التعثر املستقبلية وعمل موائمة لها لتحويلها من  TTC PDالى  ،PIT PDأما بخصوص
املرحلة الثالثة فقد مت تطبيق احتمالية تعثر بواقع .%100

احملفظة االستثمارية
احتمالية التعثر :PD

•يتم استخراج احتمالية التعثر ملدة  12شهرا من نظام بلومبيرج ( )Bloombergلكل من املصدر وبلد التعرض باستخدام ما يلي:
  DRSKللشركات العامة :تبلغ نسبة الدقة للشركات غير املالية  %92.43في حني تبلغ  %91.78للشركات املالية.  SRSKللدول :تبلغ نسبة الدقة للدول .%89•إن احتمالية التعثر ملدة  12شهرا املستخرجة من  DRSKو  SRSKمبنية على مناذج هيكلية والتي تأخذ باالعتبار متغيرات
متعددة منها:
 طبيعة القطاع ومعدالت منو األصول والتذبذبات السوقية وذلك عند احتساب احتمالية التعثر للشركات. األوضاع السياسية السائدة واألداء املالي واالقتصادي للدول (منو الناجت احمللي اإلجمالي والقروض املتعثرة في القطاعاملصرفي احتياطيات العملة األجنبية ،إلخ )،،،،،بحسب توقعات كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك عند
احتساب احتمالية التعثر للدول ,وعليه ،فإن احتمالية التعثر متثل الوضع احلالي وتعكس فقط احتمالية تعثر الشركات
دون األخذ باالعتبار احتمالية تعثر بلد التعرض .
•بناء على ما تقدم ،فقد مت تعديل احتمالية التعثر لكل إصدار باستخدام سقف احتمالية تعثر بلد التعرض له كحد أدنى
لغايات احتساب احتمالية التعثر وبحيث ال تكون احتمالية تعثر أي إصدار أقل من احتمالية تعثر بلد التعرض له.
•لتطبيق احلد األدنى الحتمالية التعثر للتعرضات على البنوك اخملتلفة ،يتم االعتماد على ما يلي:
 إذا كان التعرض على بنك أجنبي بعملة تختلف عن العملة احمللية لبلد هذا البنك ،فإنه يتم االعتماد على األعلى بنياحتمالية التعثر لبلد البنك األجنبي واحتمالية تعثر للبنك ,خالفا لذلك وفي حال كان التعرض على البنك األجنبي
بنفس العملة احمللية لبلد البنك ،فإنه يتم االعتماد على احتمالية تعثر البنك نفسه فقط (أي أنه ال يؤخذ باالعتبار
سقف احتمالية تعثر بلد التعرض له كحد أدنى).
•عند احتساب احتمالية التعثر فإن نظام  Bloombergيستخدم البيانات السوقية احلالية باإلضافة إلى املتوقعة التي
تعكس املتوسط املرجح لتوقعات احملللني في السوق ،وبالتالي ال داعي لعمل حتليل سيناريو احتماليه التعثر.
•في حال كانت النتائج املستخرجة الحتمالية التعثر من نظام  Bloombergال متثل الواقع الفعلي لتوقعات السوق (املتمثل
باحتمالية التعثر الضمنية من قبل السوق واملستمدة من خالل هامش التعثر االئتماني و /أو هامش اخملاطر االئتمانية للمصدر،
يتم اعتماد احتمالية التعثر السوقية التي يتم احلصول عليها من إصدار  /ورقه مالية متتاز بسيولة جيدة لنفس املصدر وذلك
كمرجع تسعير يعتمد عليه بحسب اإلجراءات املتخذة لتقييم مدخالت اخملاطر للمحفظة االستثمارية املعتمدة.
•في حال عدم توفر احتمالية التعثر لبلد التعرض يتم اعتماد منهجية التصنيف املقارن املعد من قبل الشركة االستشارية،
وفي حال عدم توفر احتمالية التعثر للمصدر يتم اعتماد احتمالية التعثر لبلد التعرض كاحتمالية التعثر للمصدر.
•يتم اعتبار احتمالية تعثر احلكومة األردنية كبلد التعرض على أنها احتمالية التعثر للمصدر في حالة التوظيفات في
السوق النقدي (الودائع املربوطة) مع فروع البنك باإلضافة إلى البنوك التابعة التي ميلك فيها البنك ما نسبته  %50أو
أعلى من رأس املال.
•بعد ذلك ،يتم تعديل احتمالية التعثر ملدة  12شهرا لتأخذ باالعتبار العمر املتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على
استحقاقها أقل من سنة واحدة وبحسب املعادلة التالية:
 ))PDn= 1-((1-PD12-month)) ^ (n/12حيث ( )nمتثل العمر املتبقي باألشهر ()n>12
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احتساب احتمالية التعثر للتعرض على الشركات األردنية بعملة الدينار األردني (في حال عدم
توفر احتمالية تعثر للمصدر)

•يتم احتساب درجة مخاطر الشركة باالعتماد على نظام  Moody’s Credit Scoringوبحيث يتم ربطها باحتمالية التعثر
املقابلة لها.
•إن احتمالية التعثر أعاله متثل خالل الفترة ،وعليه يتم حتويلها بحسب املنهجية املعدة من قبل الشركة االستشارية
للحصول على الوضع احلالي .
• بعد ذلك يتم تعديل احتمالية التعثر ملدة  12شهرا لتأخذ باالعتبار العمر املتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على
استحقاقها أقل من سنة واحدة وبحسب املعادلة املوضحة أعاله.

اخلسارة عند التعثر (:)LGD

يتم استخراج معدل االسترداد من نظام  Bloombergلكل إصدار باستخدام ( )CDSWالذي يعتمد على النموذج املعياري لـ
) ISDA (ISDA Standard Modelوبحيث يتم عندها احتساب اخلسارة عند التعثر بحسب املعادلة ( )LGD= 1-RRوكما في
اجلدول التالي:
السوق

Senior Unsecured

Subordinated

األسواق املتطورة

RR= 40%, LGD= 60%

RR= 20%, LGD= 80%

األسواق الناشئة

RR= 25%, LGD= 75%

RR=25%, LGD= 75%

بالنسبة لألدوات املالية املضمونة فيتم اعتماد منهجية اخلصم في احتساب اخلسائر عند التعثر ،واالستعانة بالسقوف
املعتمدة في أسلوب التقييم الداخلي  IRBأسوة مبا هو معتمد للمحفظة االئتمانية.

التعرض عند التعثر (:)EAD

•قيمة التعرض عند التعثر= الفائدة املستحقة غير املقبوضة  +القيمة احلالية لـ (القيمة االسمية  +الفائدة املتوقعة ملدة سنة).
•يتم احتساب الفائدة املستحقة غير املقبوضة أو استخراجها من نظام .Bloomberg
•يتم احتساب الفائدة املتوقعة للعمر املتبقي للتعرض بحد أقصى سنة واحدة باستخدام معدل الفائدة الكوبونية
للسندات ثابتة الفائدة ,أما فيما يتعلق بالسندات متغيرة الفائدة التي تدفع فائدة كوبونية متثل سعر الاليبور مضافا
إليه هامش ثابت ،يتم أخذ التوقعات على سعر الاليبور خالل فترة سنة واحدة مضافا إليه الهامش الثابت وذلك الحتساب
الفائدة املتوقعة.
•إن معدل اخلصم املستخدم الحتساب القيمة احلالية ميثل معدل العائد الفعلي .

اخلسارة االئتمانية املتوقعة (:)ECL

•يتم احتساب قيمة اخلسارة االئتمانية املتوقعة بحسب املعادلة التاليةECL = PD*LGD*EAD :
•احتساب قيمة اخلسارة االئتمانية املتوقعة للمشتقات املالية خارج امليزانية (:)FX Derivatives – Off Balance Sheet
 يتم استخراج احلد األقصى املتوقع للتعرض باإلضافة إلى وقت احلد األقصى للتعرض من نظام  Bloombergباستخدام( )SWPMوالتي يعتمد في احتسابها على منوذج مونتي كارلو .
 يتم احتساب القيمة احلالية للحد األقصى املتوقع للتعرض باالعتماد على ما يلي:•إن فترة اخلصم متثل وقت احلد األقصى للتعرض املستخرج من نظام .Bloomberg
•إن معدل اخلصم ميثل معدل الفائدة اخلالي من اخملاطر لعملة التعرض في وقت احلد األقصى للتعرض بحد أقصى سنة واحدة.
يتم احتساب قيمة اخلسارة االئتمانية املتوقعة بحسب املعادلة التالية:
)ECL = PD*LGD*Peak Exposure (EAD
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املؤشرات االقتصادية الرئيسيـة التي مت استخدامهـا من قبل البنـك في احتسـاب اخلسـائر
االئتمانية املتوقعة
محفظة الشركات
املؤشرات االقتصادية

احملفظة

 االنتاج االصناعي  -نسبة التغيير()Lag 4الشركات الكبرى

 حجم الواردات من السلع و اخلدمات (التغيير في النسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لثالثةأرباع )Lag 4(,
 -اجمالي االستثمار  -نسبة النمو املئوية ( النسبة املئوية الجمالي الناجت احمللي) Lag 2

الشركات املتوسطة

 حجم الواردات من السلع و اخلدمات (التغيير في النسبة املئوية) -حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لستة أرباع ()Lag 4

محفظة االفراد
اسم القطاع

املرحلة االولى

املرحلة الثانية

قروض السيارات

 حجم الصادرات من السلع (التغيير في  -حجم الصادرات من السلع (التغيير فيالنسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لستة
النسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لستة
أرباع ()Lag 3
أرباع ()Lag 3

القروض العقارية

 حجم الصادرات من السلع (التغيير في  -اجمالي النمو السنوي للناجت احمللي ()Lag 1النسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لستة  -حجم الصادرات من السلع (التغيير في
النسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لستة
أرباع ()Lag 1
أرباع ()Lag 3
 مؤشر االنتاج الصناعي ()Lag 3 -االيرادات احلكومية ()Lag 1

القروض الشخصية

 سهولة القيام باالعمال  -املتوسط  -اجمالي النمو السنوي للناجت احمللي ()Lag 1املتغيير لستة أرباع,
 مؤشر االنتاج الصناعي  -املتوسطاملتغيير لثالثة أرباع ()Lag 3

 حجم الصادرات من السلع (التغيير في  -اجمالي النمو السنوي للناجت احمللي -املتوسطاملتغيير لثالثة أرباع ()Lag 1
النسبة املئوية)  -املتوسط املتغيير لثالثة
قروض األعمال الصغيرة
أرباع ()Lag 2
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محددات التغير املهم في اخملاطر االئتمانية التي اعتمد عليها البنك في احتساب اخلسائر
االئتمانية املتوقعة
احملفظة االئتمانية
التصنيف

املعــــاييــــــر

املرحلة األولى

احلسابات الّتي لم يالحظ وجود زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية أو مؤشرات للتعثر وتتمثل مبا يلي:
احلسابات العاملة الّتي ال يوجد عليها مستحقات أو لديها مستحقات أقل من  45يوم (تنخفض
تدريجيا الى  30يوم على مدار ثالثة سنوات).

املرحلة الثانية

احلسابات الّتي طرأ عليها زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية ويوجد بوادر للتعثر وتتمثل مبا يلي:
 احلسابات الّتي لديها مستحقات أكثر من  45يوم فأكثر وتقل عن  90يوم. احلسابات الّتي يوجد لديها مؤشر هيكلة وبواقع (هيكلتني). احلسابات املصنفة حتت املراقبة. -أية حسابات تتطلب التصنيف ضمن هذه املرحلة وفقا لتوجهات اإلدارة واجلهات الرقابية.

املرحلة الثالثة

احلسابات الّتي أصبحت متعثرة ومتثل مبا يلي:
 كافة القروض والتسهيالت غير العاملة حسب تعريف الديون غير العاملة الواردة في تعليمات البنكاملركزي األردني رقم  47/2009تاريخ  10/12/2009والّتي يترتب عليها مستحقات ملدة  90يوم فأكثر.
 احلسابات الّتي درجة اخملاطر لديها ( )10 ،9 ،8حسب التصنيف االئتماني لدى البنك. -احلسابات التي يوجد لها مؤشر جدولة.

كما أشار املعيار الى أنه في حال طرأ حتسن على نوعية االئتمان وتوفرت أسباب كافية وموثقة جتعل من املمكن نقل مطالبات
ائتمانية من املرحلة الثالثة الى املرحلة الثانية أو من املرحلة الثانية الى املرحلة األولى فان عملية النقل يجب أن تتم بعد
التحقق من حتسن الوضع االئتماني للمطالبة وااللتزام بسداد ثالثة أقساط شهرية أو قسطني ربع سنويني أو قسط نصف
سنوي في مواعيدها بحيث ال يعتد بالتسديد املبكر لألقساط لغرض نقل الدين الى مرحلة أفضل ،فعلى سبيل املثال في
حال وجود حساب مصنف ضمن املرحلة الثالثة ومت جدولة احلساب فال بد أن يبقى احلساب ضمن املرحلة الثالثة ملدة  3أقساط
شهرية او قسطني ربع سنويني او قسط سنوي تبعا لدوريه السداد اخلاصة بهذا التسهيل قبل انتقاله الى املرحلة الثانية.

احملفظة االستثمارية
األداة املالية

املعايير

األدوات املالية ذات
التصنيف االئتماني
املرتفع

انخفاض التصنيف االئتماني لألداة بتاريخ التقرير مبقدار درجتني حتت درجة التصنيف االئتماني املرتفع
منذ تاريخ الشراء ( ;)BBأو انخفاض التصنيف االئتماني الضمني  /تصنيف خطورة التعثر لـ  12شهرا
( )Implied Rating/1-year Default Risk Ratingبتاريخ التقرير مبقدار أكثر من درجتني حتت درجة
التصنيف االئتماني املرتفع منذ تاريخ التقرير السابق (أقل من  HY2بحسب نظام .)Bloomberg

األدوات املالية ذات
العائد العالي

انخفاض التصنيف االئتماني لألداة بتاريخ التقرير مبقدار درجتني حتت درجة تصنيفها االئتماني عند
تاريخ الشراء; أو انخفاض التصنيف االئتماني الضمني  /تصنيف خطورة التعثر ل ـ  12شهرا (�Im
 )plied Rating/1-year Default Risk Ratingبتاريخ التقرير مبقدار أكثر من درجتني حتت درجة تصنيفها
االئتماني الضمني منذ تاريخ التقرير السابق.

األدوات املالية غير
املصنفة ائتمانيا

بحسب نظام  ،Moody’s Credit Scoringتعتبر األداة املالية في املرحلة (الثانية) في حال انخفاض
تصنيفها بتاريخ التقرير مبقدار أكثر من درجتني حتت درجة تصنيفها عند تاريخ الشراء.
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حاكمية تطبيق متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية:
مجلس ادارة البنك:

•توفير هيكل وإجراءات حاكمية مناسبة تضمن التطبيق السليم للمعيار من خالل حتديد أدوار اللجان والدوائر ووحدات
العمل في البنك وضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية املناسبة وفقا لتعليمات البنك املركزي
واملعايير ذات العالقة باملعيار احملاسبي.
•املوافقة على اية تعديالت على نتائج ومخرجات األنظمة بخصوص عمليات احتساب وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة
واملتغيرات التي يتم احتسابها .
•اعتماد مناذج االعمال التي يتم من خاللها حتديد أهداف واسس اقتناء وتصنيف األدوات املالية ومبا يضمن التكامل مع
متطلبات العمل األخرى.
•ضمان قيام الوحدات الرقابية في البنك وحتديدا ً إدارة اخملاطر وإدارة التدقيق الداخلي بكافة االعمال الالزمة للتحقق من صحة
وسالمة املنهجيات واألنظمة املستخدمة في إطار تطبيق املعيار  9والعمل على توفير الدعم الالزم لهذه الوحدات الرقابية.
•اعتماد النتائج النهائية الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.

جلنة إدارة اخملاطر  /مجلس اإلدارة:

•مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك واملتعلق باحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
•مراجعة استراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
•االشراف على كفاءة وفعالية عملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.

اللجنة العليا للمشروع:

•االشراف على حسن سير العمل في تطبيق املشروع وضمان االلتزام باخلطة املوضوعة.
•التأكد من أنه مت حتديد اخملاطر الرئيسية واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ملعاجلتها.
•املوافقة على توصيات اللجنة الفنية للمشروع.
•االجتماع ان لزم مع مجلس اإلدارة و /او اللجان املنبثقة عنه لوضعهم في صورة الوضع ان طلب ذلك.

اللجنة الفنية لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية:

•مراجعة املنهجية اخلاصة بتقييم اخلسائر االئتمانية وآلية احتساب املكونات الرئيسية للخسائر االئتمانية (،EAD ،PD
 )LGDوالتوصية باعتمادها من قبل مجلس االدارة .
•اعتماد نتائج املراجعة السنوية خملرجات أنظمة التقييم الداخلية خملاطر العمالء.
•تقييم مدى مالءمة املتغيرات االقتصادية املستخدمة في عمليات االحتساب وانعكاساتها على البند املتعلق بتقدير
احتمالية التعثر ونتائج احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
•استعراض مالحظات التدقيق (الداخلي واخلارجي) املتعلقة مبنهجية تقييم اخلسائر االئتمانية والبيانات املستخدمة
ونتائج االحتساب واالشراف على اعداد اخلطط التصحيحية الالزمة.
•اعتماد خطة عمل تطبيق املشروع مبراحله اخملتلفة وحتديد املهام والواجبات واملسؤوليات املطلوبة من كافة الدوائر ومتابعة
مراحل اجناز املشروع وفقا للخطة املوضوعة.
•حل كافة املشاكل واملعوقات التي تواجه البنك في سبيل تطبيق املعيار وذات العالقة باملوارد ،السياسات ،األنظمة،
البيانات ،،،،الخ.
•متابعة ومعاجلة أية مستجدات أو متطلبات جديدة تصدر من البنك املركزي األردني حول تطبيق املعيار والتأكد من تلبية
كافة متطلبات البنك املركزي.
•مناقشة واعتماد الفرضيات واملنهجيات املتعلقة بنماذج احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة .ECL
اعتماد نتائج حتليل وتقييم عروض الشركات لتقدمي خدمات للبنك وبناء مناذج االحتساب وشراء أي أنظمة ألغراض متطلبات
التوافق مع املعيار والتوصية للجنة العليا للمشروع.
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جلنة التدقيق:

التحقق من كفاية اخلسارة االئتمانية املتوقعة  /احتياطي اخملاطر املصرفية العامة  /مخصص التدني للتسهيالت االئتمانية
املرصودة من قبل البنك والتأكد من كفايتها عند كل بيانات مالية.

دائرة اخملاطر:

•اعداد إطار عمل واضح لعملية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
•املراجعة السنوية ألنظمة التقييم الداخلية وإطار العمل ملواكبة أية مستجدات تطرأ على األسس املستخدمة في
االحتساب لضمان دقة النتائج.
•احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة وتصنيف العمالء وفقا للمراحل الثالثة بشكل ربعي مبا يتوافق مع متطلبات املعيار
احملاسبي وتعليمات البنك املركزي األردني واطالع جلنة اخملاطر االدارة التنفيذية على نتائج االحتساب.
•رفع التوصيات الالزمة للجنة اخملاطر االدارة التنفيذية بخصوص العمالء الذين طرأ تغير على تصنيفهم نتيجة عمل
تخطي لهم.
•استحداث مؤشرات تساهم في رصد بوادر تعثر االئتمان لدى العمالء مبا يكفل تعزيز مبدأ النظرة املستقبلية في تقييم
اخملاطر واخلسائر االئتمانية.
•جتهيز الكشوفات املطلوبة من البنك املركزي بالتعاون مع الدوائر املعنية.
•مراجعة واعتماد الـ مقاييس اخملاطر وفقا للسياسة واملنهجية املعتمدة.

االدارة املالية:

•االشتراك مع اإلدارات في تطوير وبناء مناذج األعمال مبا يضمن تصنيف املوجودات املالية للبنك وفقا ملبادئ املعيار احملاسبي
للتقارير الدولية .
•املشاركة في عملية االحتساب مع الدوائر املعنية ومراجعة نتائج االحتساب .
•عمل التسويات والقيود احملاسبية الالزمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من أن كافة املنتجات قد خضعت لالحتساب.
•اعداد االفصاحات الالزمة بالتعاون مع الدوائر املعنية في البنك مبا يتفق ومتطلبات املعيار وتعليمات البنك املركزي األردني.

دائرة التدقيق الداخلي:

•تقييم عملية تقدير اخلسائر االئتمانية مبا يكفل سالمة عمليات االحتساب ودقة النتائج.
•التحقق من سالمة النماذج املستخدمة في االحتساب من الناحيتني الكمية والنوعية واطالع ادارة البنك مبا فيها اللجنة
الفنية للمشروع على أية حتفظات في هذا اجلانب.
•مراجعة اإلطار العام في جانب التصنيف والقياس ومحاسبة التحوط للتأكد من امتثاله للمبادئ الرئيسية للمعيار.
•التحقق بشكل سنوي من االمتثال مع املنهجيات والسياسات املعدة في جانب تطبيق املعيار.
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 -1توزيع التعرضات االئتمانية:
فئة التصنيف
تعليمات إجمالي قيمة
درجة التصنيف حسب
التعرض
الداخلي لدى
()47/2009
البنك
دينـار
دينـار
1
2
22+
3
33+
4
44+
5
55+
6
66+
7
77+
9
10
غير مصنف

8
غير مصنفة
9

غير مصنفة
10
غير مصنفة
اجملموع الكلي

اخلسائر
االئتمانية
املتوقعة
دينـار

مستوى
احتمالية
اخلسارة
دينـار

التعرض عند متوسط
التعثر
اخلسارة
(باملليون) عند التعثر
%
دينـار

%0.00
%0.00
%0.02
%0.01
%0.08
%0.07
%0.02
%0.43
%0.52
%0.14
%0.56
%1.58
%1.07
%2.67
%3.19
%4.28
%5.96
%12.79
%8.84
%12.50
%12.50
%3.34

830,751,395
1,857,873
63,011,965
5,002,634
138,220,480
30,466,271
16,573,233
110,960,308
154,533,960
61,472,862
98,968,442
369,122,659
64,385,271
45,175,651
274,557,207
32,195,468
124,648,844
41,295,321
50,496,645
2,654
401,731
1,929,359,288

ديون دون املستوى 2,681,759
ديون دون املستوى 15,279,591

1,330,749
7,663,507

%100.00
%100.00

2,504,721
13,465,455

%53.13
%56.91

14,843,773

8,236,370

%100.00

14,692,633

%56.06

15,558,681

8,280,534

%100.00

14,376,513

%57.60

150,572,848
91,933,935

64,974,918
74,830,960

%100.00
%100.00

144,237,248
83,038,198

%45.05
%90.12

ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة
ديون عاملة

ديون مشكوك
في حتصيلها
ديون مشكوك
في حتصيلها
هالكة او رديئة
هالكة او رديئة

820,925,815
1,857,873
60,942,394
4,706,525
121,569,549
25,725,259
11,429,222
100,206,361
147,462,073
55,670,430
94,369,798
343,807,605
52,986,425
42,429,292
264,775,884
31,170,018
119,021,795
41,172,276
50,098,031
2,654
401,731
1,963,983,098

3,890
152
11,225
602
57,512
11,349
2,609
153,233
310,428
80,110
434,671
4,535,541
301,168
1,039,102
18,119,094
692,280
44,589,138
15,414,702
7,663,603
2,123
308,932
32,783,846

126,515,310 4,354,714,108

165,317,038 290,870,587
291,832,348 4,645,584,695

4,443,460,162

272,314,768
4,715,774,930

%5.63
%5.16
%16.91
%2.55
%12.53
%14.83
%11.93
%15.01
%15.65
%14.62
%17.18
%15.98
%13.17
%17.07
%17.28
%10.02
%15.91
%17.52
%15.70
%10.00
%10.00
%13.76

ال يتوفر للتعرضات أعاله تصنيف وفق مؤسسات تصنيف خارجيية.
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 - 2توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية:

اجمالي
1,039,140,400

دينـار

552,436,392
37,578,850

أخرى
دينـار
-

حكومة
وقطاع عام
دينـار
-

أفراد
دينـار
-

أسهم
دينـار
-

زراعة
دينـار
-

عقارات
دينـار
-

جتارة
دينـار
-

صناعة

دينـار

-

-

-

مالي

دينـار

1,039,140,400

552,436,392

37,578,850

أ -التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات املالية:

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية
1,115,162,491

-

13,777,753
46,369,872
-

-

-

-

-

146,996,585

15,669,673

-

-

552,012,500

6,959,336

-

-

892,151,696 724,708,057

-

-

4,255,354,746 343,367,229
66,271
74,449,929
1,440,433,115
-

-

-

-

-

-

66,271
350,027,297
1,486,802,987
-

-

الكفاالت املالية

-

-

-

-

االعتمادات املستندية

-

-

458,327,179

سندات وأسناد وأذونات:
ضمن املوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
ضمن املوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل 261,799,615
قائمة الدخل الشامل اآلخر
ضمن املوجودات املالية
بالتكلفة املطفأة
مشتقات أدوات مالية
املوجودات املالية املرهونة
(أدوات الدين)
املوجودات األخرى

-

-

-

-

االجمالي  /للسنة احلالية 612,160,125 458,327,179 2,037,951,842
189,991,327

-

15,669,673 1,115,162,491
-

398,223,381

-

-

-

-

-

-

100,622,696

-

االلتزامات األخرى
اجملموع الكلي

1,300,997,529 458,327,179 2,037,951,842

15,669,673 1,115,162,491

7,721,406,943 343,367,229 2,407,101,011 724,708,057 6,959,336
189,991,327
398,223,381
100,622,696
8,410,244,347 343,367,229 2,407,101,011 724,708,057 6,959,336
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جتميعي

إفرادي

املرحلـة األولـى

إفرادي

املرحلـة الثانيـة

ب -توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير املالية الدولي رقم (:)9

البنـد

جتميعي

اجملموع

املرحلة الثالثة

مالي

صناعي

جتارة

عقارات

زراعة

أسهم

أفراد

حكومة وقطاع عام

أخرى

دينــار
2,025,558,196
229,352,979
1,050,775,719
251,933,724
11,634,664
1,600,275
44,240,166
2,381,985,409
281,138,303

دينــار
378,644
148,260,032
173,449,909
696,564,554
332,499
1,356,787
637,359,950
29,187,742

6,278,219,435

دينــار
11,402,810
53,297,804
98,823,240
110,582,509
2,565,986
778,297
7,314,706
25,115,602
26,672,730

1,686,890,117

دينــار
18,119,449
8,248,503
31,375,227
257,379
25,366,918
3,480,624

336,553,684

دينــار
612,192
9,296,915
()30,299,842
24,706,477
879,145
3,223,977
10,426,317
2,887,830

86,848,100

دينــار

2,037,951,842
458,327,179
1,300,997,529
1,115,162,491
15,669,673
6,959,336
724,708,057
2,407,101,011
343,367,229

21,733,011

اجملموع

8,410,244,347
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 - 3توزيع التعرضات حسب التوزيع اجلغرافي:

أ  -التوزيع الكلي للتعرضات حسب املناطق اجلغرافية:
اجمالي

دول أخرى
دينـار

امريكا
دينـار

أفريقيا
دينـار

آسيا
دينـار

أوروبا
دينـار

دينـار

دول الشرق
داخل اململكة
األوسط األخرى
دينـار

دينـار

-

أرصدة لدى بنوك مركزية

-

1,039,140,400

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية

-

104,864,681

29,971,888

3,976,714,793

-

70,260,713
4,457,234
124,040,034

-

238,400,549
3,149,728
154,599,919

1,039,140,400
5,296,256
-

35,933,465

66,271

153,465,545

ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

67,893
-

128,939,539
-

4,606,761
-

552,436,392
37,578,850
4,255,354,746

17,316,081

سندات وأسناد وأذونات:
19,926,890

-

14,602,060

99,183,214

9,600,042

66,271
350,027,297

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

مشتقات أدوات مالية

املوجودات املالية املرهونة (أدوات الدين)

1,444,518,765
-

38,006,777
-

-

2,146,482
-

-

-

2,130,963
-

1,486,802,987
-

االجمالي  /للسنة احلالية

الكفاالت املالية

املوجودات األخرى

156,641,158

-

272,698,223 6,748,742,343
23,140,879

اإلعتمادات املستندية

10,209,290

350,294,558

189,991,327
398,223,381

-

686,261

443,086

7,721,406,943 16,337,766 228,122,753 14,669,953 27,369,628 413,466,277
-

44,781,293

اإللتزامات األخرى

-

72,902,384

2,018,183

27,720,312

اجملموع الكلي

368,340,707 7,328,580,443

100,622,696
8,410,244,347 16,337,766 228,809,014 15,113,039 29,387,811 423,675,567
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ب -توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير املالية الدولي رقم (:)9
جتميعـي
دينـار
27,028,100
57,751,293
2,068,710
-

أفـراد
دينـار
326,500,745
10,052,937
-

جتميعـي
دينـار
219,036,608
1,117,844,870
272,795,529
11,964,766
3,525,653

أفــراد

دينـار

5,020,751,947

758,770,994

301,300,329

12,784,782

11,162,551

داخل اململكة

دول الشرق األوسط األخرى

أوروبا

أسيا

إفريقيا

أمريكا

املرحليـة األولى

املرحلة الثالة
دينـار
52,005,477
()32,443,618
2,171,150
-

173,327,522

املرحلة الثانيـة

اجملموع
دينـار
5,645,322,877
1,911,976,476
578,335,718
24,749,548
-

45,415,704

14,688,204

-

-

-

218,743,226

دول أخرى

-

121,311

-

16,306,987

16,428,298

336,553,682

-

اجملموع

86,848,103

6,278,219,436

21,733,009

1,686,890,117

8,410,244,347
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 - 4التعرضات اإلئتمانية التي مت تعديل تصنيفها:

303,583,673

478,361,054

215,904,677

3,000,000
3,000,000
-

66,922,209

-

66,922,209 306,583,673

8,332,122
37,082
-

4,430,930
-

دينار

282,826,886

4,216,980

4,216,980

-

287,043,866

32,549,681
257,889
163,939

-

%6.09

%1.13
-

%15.33
%0.06
%0.16

%4.41

-

%0.23

املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
إجمالي التعرضات التي
نسبة التعرضات التي
إجمالي قيمة التعرضات التي مت إجمالي قيمة التعرضات التي مت
مت تعديل تصنيفها
مت تعديل تصنيفها
تعديل تصنيفها
التعرض
تعديل تصنيفها
التعرض
دينار
دينار
دينار
دينار

أ -إجمالي التعرضات اإلئتمانية التي مت تصنيفها:

البنـــد

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية
سندات وأسناد وأذونات

4,216,980
-

-

4,216,980 10,805,623

27,429,099
4,498,759
248,254

28,118,751
257,889
163,939

220,121,657 489,166,677

ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
10,805,623
من خالل قائمة الدخل الشامل األخر
ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
مشتقات أدوات مالية
املوجودات املالية املرهونة (أدوات الدين)
املوجودات األخرى
اجملموع

الكفاالت املالية
االعتمادات املستندية
االلتزامات األخرى
اجملموع

اجملموع الكلي

28,540,579 32,176,112
248,662,236 521,342,789

4,430,930 8,369,204
71,353,139 314,952,877

32,971,509
320,015,375

%4.61
%5.58
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ب -اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة للتعرضات التي مت تعديل تصنيفها:

دينــار

-

دينــار

-

-

-

-

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

مشتقات أدوات مالية

املوجودات املالية املرهونة (أدوات الدين)

البنــد

دينــار

-

282,826,886

-

-

املوجودات األخرى

اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة للتعرضات التي مت تعديل تصنيفها
التعرضات التي مت تعديل تصنيفها
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
إجمالي
إجمالي التعرضات
إجمالي التعرضات
اجملموع
التي مت تعديل تصنيفها التي مت تعديل تصنيفها التعرضات التي مت
إفـرادي جتميعي
جتميعي
إفـرادي
تعديل تصنيفها
من املرحلة الثالثة
من املرحلة الثانية
دينــار
دينــار
دينــار
دينــار

1,588,052

4,216,980
4,216,980

-

-

-

66,922,209
4,430,930
-

220,121,657

28,118,751

257,889

اجملموع

الكفاالت املالية

اإلعتمادات املستندية

اإللتزامات األخرى

4,216,980

287,043,866
32,549,681
257,889

163,939

ضمن املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل األخر

التسهيالت االئتمانية

2,132,589
30,174
30,174

-

-

215,904,677

6,411,312
-

-

494,999
1,220

-

66,922,209

-

-

سندات وأسناد وأذونات

-

-

4,216,980

دينــار
10,131,953
30,174

30,174
-

-

2,688
3,768

163,939

14,348,932
544,623
4,988
691
66,493,320
-

6,411,312 2,132,589 1,618,226
46,936
-
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-
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28,540,579
248,662,236

-

4,430,930
71,353,139

-

اجملموع

اجملموع الكلي

32,971,509
320,015,375

46,936
7,124 496,242
6,458,248 2,139,713 2,114,468

76,655,447

- 5التعرضات خملاطر االئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات
اخملاطر االخرى):
بنود داخل قائمة املركز املالي
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية:
لألفراد
القروض العقارية
للشركات
الشركات الكبرى
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات وصناديق:

 31كانـون االول  /ديسمبـر
2017
2018
دينـار
دينـار

1,039,140,400
552,436,392
37,578,850

1,088,004,244
494,547,239
38,122,776

718,389,976
1,144,604,297

721,272,185
1,176,418,369

1,245,612,098

1,156,517,754
310,490,172
843,684,942

255,003,493
891,744,882

ضمن املوجودات املالية احملددة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
66,271
ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
1,486,802,987
ضمن املوجودات املالية احملددة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 350,027,297
اجملموع

بنود خارج قائمة املركز املالي
اعتمادات و قبوالت
كفاالت
سقوف تسهيالت غير مستغلة
اجملموع
االجمالي

240,688
1,781,141,993
-

7,721,406,943

7,610,440,362

398,223,381
189,991,327
100,622,696

504,490,728
586,191,483
394,402,480

688,837,404
8,410,244,347

1,485,084,691
9,095,525,053

اجلدول أعاله ميثل احلد األقصى خملاطر التعرض االئتماني للبنك كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018و  2017دون اخذ
الضمانات أو مخففات مخاطر االئتمان األخرى بعني االعتبار.
التوزيع النسبي للتعرضات كما يلي:
  %19.37من إجمالي التعرضات ناجت عن أرصدة لدى بنوك مركزية وبنوك ومؤسسات مصرفية (.)%17.8 :2017  %50.60من إجمالي التعرضات ناجت عن القروض والتسهيالت (.)%46.3 :2017  %21.79من إجمالي التعرضات ناجت عن االستثمار في السندات واإلسناد واالذونات والصناديق (.)%19.6 :2017 %8.19 -من إجمالي التعرضات ناجت عن البنود خارج امليزانية والبنود األخرى (.)%16.3 :2017

158

الديون اجملدولة:

صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة واُخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة
هي تلك الديون التي سبق وأن ُ
مبوجب جدولة أُصولية الى تصنيف حتت املراقبة خالل عام  ،2018وقد بلغت قيمتها كما في نهاية السنة احلالية حوالـي
 19.4مليون دينار مقابل حوالي  18.9مليون دينار كما في نهاية السنة السابقة.
ميثل رصيد الديون اجملدولة الديون التي مت جدولتها سواءا ما زالت مصنفة حتت املراقبة او حولت إلى عاملة.

الديون املعاد هيكلتها:

يقصد باعادة الهيكلة اعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية العاملة من حيث تعديل االقساط او اطالة عمر التسهيالت
االئتمانية او تأجيل بعض االقساط او متديد فترة السماح ،استنادا للتدفقات النقدية لدى العمالء ومبا يساعدهم في الوفاء
بالتزاماتهم جتاه البنك ،وقد بلغت قيمتها حوالي  464.6مليون دينار كما في نهاية عام  2018مقابل حوالي  370.1مليون
دينار كما في نهاية السنة السابقة.

 - 6سندات وأسناد وأذونات:

يوضح اجلدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية (مؤسسة التصنيف :)S&P

درجة التصنيف
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBBB+
B
BCCCC
غير مصنف
حكومية أو مكفولة
من احلكومة
االجمالي

2018
ضمن موجودات مالية ضمن موجودات مالية ضمن موجودات
محددة بالقيمة العادلة أخرى من خالل قائمة
مالية اخرى
الدخل الشامل
من خالل قائمة الدخل
بالتكلفة املطفأة
دينــــار
دينــــار
دينــار

االجمالي
دينــــار
9,989,345
5,641,509
10,905,788
10,392,842
42,999,619
30,355,574
3,510,489
9,776,229
1,759,135
3,591,617
4,019,684
92,442,402

-

9,989,345
5,641,509
10,905,788
10,392,842
38,721,457
30,355,574
3,510,489
9,776,229
1,759,135
3,591,617
4,019,684
-

4,278,162
92,442,402

66,271

221,629,969

1,390,158,993

1,611,855,233

66,271

350,293,638

1,486,879,557

1,837,239,466
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مخاطر السوق

تُعرَف مخاطر السوق على أنها اخلسائر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة أي مراكز مالية ( )Financial Positionsداخل
أو خارج امليزانية جراء أي تغيرات حتدث في أسعار السوق  .وتقسم مخاطر السوق إلى أربع فئات رئيسية :مخاطر أسعار
الفائدة ،مخاطر أسعار الصرف ،مخاطر أداوات امللكية ،مخاطر البضائع.
ويتم مراقبة هذه اخملاطر وفقا لسياسات واجراءات محددة ومن خالل جلان متخصصة ومراكز العمل املعنية.
يتم قياس مخاطر السوق والرقابة عليها بعدة اساليب منها حتليل احلساسية والقيمة املعرضة للمخاطر ( )VARالتي يتم
احتسابها باستخدام مستوى ثقة  %99متاشيا مع تعليمات بازل  IIاضافة الى مراقبة سقوفات اخملاطر ورفع التقارير الدورية بها.
اسلوب حتليل احلساسية يقوم على اساس تقدير مخاطر حتقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في اسعار
الفائدة واسعار صرف العمالت االجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناءا على القيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية التي ستتأثر بالتغيرات في السعر.

 - 1مخاطر أسعار الفائدة:

هي اخملاطر الناجمة عن تغيرات اسعار الفائدة السائدة بالسوق ،يقوم البنك بادارة مخاطر اسعار الفائدة من خالل تطبيق
حتليل احلساسية لالدوات اخلاضعة السعار الفائدة في محفظة املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل (حتليل موازي ل  %1 -/ +على منحنى العائد).

حتليل احلساسية لعام 2018
الدوالر االمريكي

اثر رفع سعر اثر خفض سعر اثر رفع سعر اثر خفض سعر
الفائدة  ٪1على الفائدة  ٪1على الفائدة  ٪1على الفائدة  ٪1على
حقوق امللكية حقوق امللكية
قائمة الدخل
قائمة الدخل
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار
()78

78

()56

56

حتليل احلساسية لعام 2017
الدوالر االمريكي
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()3,131

3,131

()2,178

2,178

 -2مخاطر العمالت:

وهي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية والتي لها اثر محتمل على موجودات ومطلوبات البنك
بالعمالت االجنبية ،يقوم البنك باعداد حتليل احلساسية ملراقبة اثر التغيرات في اسعار الصرف مبقدار ( )%1 - / +على صافي
األرباح واخلسائر وحقوق امللكية.

العملـة

اثر خفض سعر
اثر رفع سعر
اثر خفض سعر
اثر رفع سعر
الصرف بنسبة  ٪1الصرف بنسبة  ٪1الصرف بنسبة  ٪1الصرف بنسبة ٪1
على قائمة الدخل على قائمة الدخل على حقوق امللكية على حقوق امللكية
دينـــــار
دينـــــار
دينـــــار
دينـــــار

حتليل احلساسية لعام 2018
يورو
جنيه استرليني
الدوالر االسترالي
الفرنك السويسري
الدوالر الكندي
ين ياباني
ليرة سورية
الدينار اجلزائري

25,461
538,833
96
1,431
4
1,185
31,711
1,052,465

()25,461
()538,833
()96
()1,431
()4
()1,185
()31,711
()1,052,465

18,233
385,858
69
1,025
3
848
22,708
753,670

()18,233
()385,858
()69
()1,025
()3
()848
()22,708
()753,670

يورو
جنيه استرليني
الدوالر االسترالي
الفرنك السويسري
الدوالر الكندي
ين ياباني
ليرة سورية
الدينار اجلزائري

47,130
543,584
()238
514
()75
998
29,822
994,149

))47,130
()543,584
238
))514
75
))998
))29,822
))994,149

32,779
378,063
()165
358
()52
694
20,741
691,430

()32,779
()378,063
165
()358
52
()694
()20,741
()691,430

حتليل احلساسية لعام 2017

 -3مخاطر التغيرات في اسعار االسهم:

هي اخملاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار االسهم ضمن محفظة املوجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل و/أو في محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يقوم البنك بادارة مخاطر اسعار
االسهم من خالل حتليل القيمة املعرضة للخسائر حيث مت احتسابها على اساس االسعار التاريخية الدوات امللكية بدرجة
ثقة  %99ملدة يوم واحد لكل شركة على حدى ,ومن ثم مت احتساب الـقيمة املعرضة للخسارة حملافظ البنك.
حتليل القيمة املعرضة للمخاطر لعام 2018

القيمة املعرضة للخسارة
دينــــار

محفظة املوجودات مالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()156,856

محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حتليل القيمة املعرضة للمخاطر لعام 2017

()1,099,196

محفظة املوجودات مالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

()1,046,041

محفظة املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()99,592
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فجوة إعادة تسعير الفائدة:

للعام 2018

من شهر الى
أقل من شهر
 3شهور
دينــــار
دينــار

يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب:

موجودات:

من 6 – 3
أشهـر
دينــــار

 3سنوات
واكثر
دينــــار

فجوة اعادة تسعير الفائـدة
مـن  6أشهر من سنة الى
 3سنوات
الى سنة
دينــــار
دينــــار
644,893,118
196,906,610
1,235,366,288
-

121,888,720
862,096,418
25,202,743
33,170,262
-

75,347,202
896,215,822
84,449,545
1,230,966
-

10,572,213
661,120,237
45,151,451
119,242,304
582,308
-

177,094,254
537,670,712
19,528,502
56,357,193
-

836,668,513 1,042,358,143 1,541,293,410

269,097,451
1,144,691,667
103,348,774
-

87,517

60,131

99,895

40,925,395
369,193,501
28,405,951
33,853,727
153,605

472,532,179
722,321,437

27,006,637
66,271
1,086,478,119
34,917,518
46,385,071
-

عناصر بدون
فائدة
دينـــار

اجملمـوع
دينـــار

365,074,538 2,077,166,016 1,194,853,616

296,031,303
26,517,733
42,525,502
-

1,182,417,706 763,062,333
42,288,918
552,436,392
37,578,850
3,036,343
3,735,411
7,152,793
4,255,354,746
21,966,620
372,003,362
1,486,802,987
186,565,718 186,565,718
23,628,921
23,628,921
123,159,399 118,567,610
76,354,109
76,354,109
8,300,037,601 1,242,623,365

419,355,373
نقد وارصدة لدى بنوك مركزية
388,258,754
ارصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية
ايداعات لدى البنوك و املؤسسات املصرفية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 632,797
697,582,758
التسهيالت االئتمانية املباشرة  /بالصافي
موجودات مالية محددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل الشامل 21,340,687
10,113,560
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
4,009,481
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات اخرى

اجمالي املوجودات
مطلوبات:

ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
مجموع املطلوبات
فجوة اعادة تسعير الفائدة
للعام 2017

اجمالي املوجودات
مجموع املطلوبات

فجوة اعادة تسعير الفائدة

-

9,252,071
4,680,780
6,907,458
-

790,750,556 1,057,303,666 1,517,225,409
(45,917,957 )14,945,523
24,068,001
744,238,747 1,144,968,497 1,423,875,109
566,733,148 2,235,617,522 1,499,511,412
(177,505,599 )1,090,649,025( )75,636,303

92,819

20,933,128 220,250,130
344,141,410 1,856,915,886

317,873,567 1,872,814,649 1,416,585,372
9,746,066 224,972,262 448,756,707
308,127,501 1,647,842,387 967,828,665

184,440,789
8,299,697
27,509,644
-

52,744,257
615,208,559
5,873,760,855 2,732,296,293
38,273,027
286,986,276
125,858,988
53,814,157
53,814,157
49,660,175
49,752,994
4,141,270
4,141,270
210,420,928 210,019,780
7,219,942,027 3,140,948,959
(1,080,093,574 )1,898,325,594

8,140,940,167 1,220,584,226
7,024,709,806 2,039,372,689
(1,116,230,361 )818,788,463
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البنــد  /العملــة
2018

التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

املوجودات

دوالر أمريكي
دينـار

يورو
دينـار

جنيه استرليني ين ياباني ليرة سورية دينار جزائري
دينـار
دينـار
دينـار
دينـار

أخرى
دينـار

اجمالي
دينـار

مجموع املوجودات
املطلوبات

مجموع املطلوبات
صافي التركز داخل قائمة املركز املالي
التزامات محتملة خارج قائمة املركز املالي

مجموع املوجودات
مجموع املطلوبات
صافي التركز داخل قائمة املركز املالي
التزامات محتملة خارج قائمة املركز املالي

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات اخرى

2017

465,513,688
1,355,348,584
107,952,607
394,755
12,824,144

251,008,079
نقد وارصدة لدى بنوك مركزية
412,543,938
ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
2,937,784
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
534,185,825
تسهيالت ائتمانية مباشرة  /بالصافي
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 699,068
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل 186,089,187
396,760,594
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
4,941,086
موجودات اخرى

106,077,558 1,574,868,429
117,457,941 1,568,696,760
()11,380,383
6,171,669
412,832,396 552,881,364

10,134,383
111,066,487
17,867,850
43,855
740,585

56,157,474
47,868,532
4,669,178
3,792,376
17,900,906
788,134
596,902

175,288,000 131,773,502 1,789,165,561

80,489,801 139,853,160 1,942,033,778
(94,798,199 )8,079,658( )152,868,217
28,144,857 352,948,519 661,855,831
181,492,607
80,642,108
100,850,499
27,096,350

24,976,328
52,553,223
211,230
102,567
2,646,453

229,813
11,308,434
151,625,234
4,491,598
781,988
6,096,215
139,721
614,997

63,154,235 122,452,553
73,848,408
578
566,851,140
29,505,852
1,471,036
107,756
892,280
503,697,828
7,606,962
34,702,812 5,527,719
1,150,064,798 145,592,500 274,638,332
699,068
208,481,691
1,494,650
398,255,244
445,237
1,613,899
3,810,083
6,651,207
368,837
2,710,408
29,330
9,204,790
936,271
9,533
1,873,659
3,794,710
14,193,660
885,393
948
25,027,696
2,878,414,083 243,797,642 418,574,538 113,393,315 6,421,525
11,554,601
4,553,111
42,190
516,774,301
99,619,573
736,707
1,931,020,582 163,485,067 148,210,941
13,000,230
44,977,872
3,118,499 5,517,244
192,645,532
350,505
16,507,232
17,296,347
2,521,734
876,563
3,500,864
7,216,306 104,191,457
5,528,845
133,147,790
2,794,385,416 195,606,709 299,902,004 130,203,823 6,296,141
84,028,667 48,190,933 118,672,534 )16,810,508( 125,384
1,217,916,814 54,902,154 104,922,310 11,802,885 3,340,258

2,608,931,326 239,573,755 413,639,097 92,504,507 775,373
2,363,344,662 195,201,387 294,845,282 105,826,090 675,094
245,586,664 44,372,368 118,793,815 )13,321,583( 100,279
1,163,112,254 44,052,277 119,506,855
5,690,134 1,052,878

مخاطر السيولة

تعرف مخاطر السيولة على انها اخملاطر الناجتة عن عدم قدرة البنك على الوفاء اللتزاماته احلالية او املستقبلية عند
االستحقاق بسبب عدم قدرته على تسييل موجوداته او احلصول على التمويل الالزم.
يتم استخدام مجموعة من الطرق واملنهجيات لقياس ومراقبة مخاطر السيولة ومن ضمنها:
* حتليل التدفقات النقدية لكافة بنود املوجودات واملطلوبات.
* اعداد سيناريوهات االجهاد خملاطر السيولة.
* تقييم ومراقبة تركز مصادر التمويل والتذبذب فيها.
* تقييم قدرة البنك على احلصول على االموال واالقتراض.
* مراقبة مدى االلتزام بالسياسات املعتمدة وتعليمات البنك املركزي األردني بهذا اخلصوص.
* رفع التقارير الدورية الى االدارة العليا حول مستوى مخاطر السيولة في البنك.

مصادر التمويل:

يعمل البنك على تنويع مصادر أمواله ويشمل ذلك املناطق اجلغرافية ،العمالت ،العمالء واملنتجات والشروط حتى يحقق
املرونة املالية وخفض تكاليف التمويل ،كما يسعى إلى احلفاظ على مصادر متويل مستقرة ميكن االعتماد عليها ,لدى البنك
قاعدة عمالء كبيرة تشمل العمالء من األفراد والعمالء من املؤسسات والشركات ،ويحتفظ هؤالء العمالء بحسابات وودائع
متنوعة تشكل الودائع املستقرة منها بالدينار األردني حوالي . ٪61
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أقل من شهر

دينــار

269,252,182
1,145,631,268
103,413,367
-

87,517

مـن سنة حتى
من  6شهور
من  3شهور
 3سنوات
الى  6شهور حتى سنة واحدة
دينــار
دينــار
دينــار

من شهر الى
 3شهور
دينــار
75,520,501
899,158,397
84,660,669
1,240,752
-

60,131

99,895

41,348,973
374,648,335
28,725,518
35,064,844
153,605

أكثر من
 3سنوات
دينــار
9,798,868
4,891,415
7,895,915
92,819

-

22,679,017

اجملمـوع
دينــار

بدون استحقاق
دينــار

52,744,257
616,876,630
5,894,883,671 2,732,296,293
38,273,027
288,151,034
131,700,857
53,814,157
53,814,157
49,660,175
49,752,994
4,141,270
4,141,270
210,019,780
210,420,928
7,249,741,541 3,140,948,959

65,891,950
77,402,039
31,982,493
367,568,698
542,845,180
206,881,751
267,794,761
304,348,149
801,766,291
5,951,463,197 1,461,211,225 1,369,540,446 1,539,920,574
12,141,892
47,740,866
34,430,819
43,867,652
22,751,638
51,973,600
57,811,816
270,718,283
59,543,000
25,760,921
18,864,137
15,680,598
119,848,656
32,277,655
18,405,627
3,067,605
766,901
383,451
255,634
127,817
55,284,690
3,988,571
12,300,042
20,532,424
13,688,282
50,509,319
2,185,858
2,185,858
123,760,742
15,885,097
26,486,023
166,131,862
7,158,987,045 1,633,380,085 1,435,686,939 1,651,447,898 343,169,175 423,613,547 404,240,474 1,267,448,927

8,300,037,601 1,242,623,365 365,074,538 2,077,166,016 1,194,853,616 836,668,513 1,042,358,143 1,541,293,410

230,390,508 479,941,275 796,756,998 1,060,640,450 1,518,384,334

191,707,756
8,548,688
30,134,064
-

178,010,717
541,642,754
19,638,350
57,365,282
-

يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

2018

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب
استحقاقاتها املتوقعة)

2017

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
اجملموع
مجموع املوجودات (حسب
استحقاقاتها املتوقعة)

568,553,795 1,355,814,723 2,674,622,009 823,754,993 422,819,865 686,614,371 1,608,760,411

8,140,940,167

بنود خارج قائمة املركز املالي:

2018

لغاية سنة
دينار

أكثر من 5
سنوات
دينار

من سنة لغاية
 5سنوات
دينار

اإلعتمادات والقبوالت

663,250,814

54,286,845

-

السقوف غير املستغلة

361,347,137

24,900,644

311,497

الكفاالت

515,805,948

20,105,072

172,069

1,540,403,899

99,292,561

483,566

اجملموع

اجملموع
دينار
717,537,659
386,559,278
536,083,089
1,640,180,026

2017
اإلعتمادات والقبوالت

608,260,119

73,109,252

-

السقوف غير املستغلة

381,251,033

13,151,447

-

الكفاالت

552,306,689

33,884,794

-

1,541,817,841

120,145,493

-

اجملموع

681,369,371
394,402,480
586,191,483
1,661,963,334

 -46مستويات القيمة العادلة

يحلل اجلدول التالي األدوات املالية املسجلة بالقيمة العادلة استنادا ً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف املستويات
اخملتلفة على النحو التالي:
•املستوى  :1األسعار املعلنة (غير املعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.
•املستوى  :2معلومات غير السعر املعلن املتضمن في املستوى  1الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام ،سواء بصورة مباشرة
(مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).
•املستوى  :3معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند لتلك املرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).

 31كانون االول  /ديسمبر 2018

املستوى 1
دينار

املستوى 2
دينار

املستوى 3
دينار

االجمالي
دينار

موجودات مالية:
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

350,027,298

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 3,036,343
اجملموع

2,500,000
-

2,500,000 353,063,641

19,476,065

372,003,363

699,078
3,735,421
375,738,784 20,175,143

 31كانون االول  /ديسمبر 2017
موجودات مالية:
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 5,393,714
اجملموع

166

5,393,714

16,006,164

1,983,995
-

1,983,995 16,006,164

1,983,995
21,399,878
23,383,873

 -47حسابات مدارة لصالح العمالء

بلغت احلسابات املدارة لصالح العمالء  624الف دينار كما في  31كانون األول/ديسمبر  2018مقابل  706ألف دينار كما في
 31كانون األول  /ديسمبر  ،2017ال يتم إظهار هذه احلسابات ضمن موجودات ومطلوبات البنك في القوائم املالية ,يتم إظهار
رسوم وعموالت إدارة تلك احلسابات في قائمة الدخل املوحدة.

 -48حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها:

2018
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
تسهيالت ائتمانية مباشرة /بالصافي
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع املوجودات

لغاية سنة
دينــار

اكثر من سنة
دينــار

اجملموع
دينــار

999,823,351
552,436,392
37,578,850

182,594,355
-

1,182,417,706
552,436,392
37,578,850

3,102,614

632,797

3,735,411

1,604,613,305

2,650,741,441

4,255,354,746

112,293,471

259,709,891

372,003,362

200,226,807
41,616,411

1,286,576,180
186,565,718
23,628,921
76,354,109
81,542,988

1,486,802,987
186,565,718
23,628,921
76,354,109
123,159,399
8,300,037,601

3,551,691,201

4,748,346,400

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
مجموع املطلوبات
الصافي

615,208,559
2,767,781,988
210,953,480
91,441,886
1,624,366
38,526,746
57,164,098

3,782,701,123
()231,009,922

3,105,978,867
76,032,796
34,417,102
52,189,791
11,226,248
4,141,270
153,256,830

3,437,242,904
1,311,103,496

615,208,559
5,873,760,855
286,986,276
125,858,988
53,814,157
49,752,994
4,141,270
210,420,928
7,219,944,027
1,080,093,574
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2017

لغاية سنة

اكثر من سنة

اجملموع

دينــار

دينــار

دينــار

املوجودات:

172,632,211

1,249,146,768
494,547,239
38,122,776
21,399,878

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

1,076,514,557

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

494,547,239

-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

38,122,776

-

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

3,893,713

17,506,165

تسهيالت ائتمانية مباشرة /بالصافي

1,497,217,104

2,711,166,318

4,208,383,422

1,983,995

1,983,995

1,368,956,959

1,781,141,993
179,559,351
25,083,022
38,384,838
103,186,885
8,140,940,167

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

412,185,034

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

179,559,351

موجودات غير ملموسة

-

25,083,022

موجودات ضريبية مؤجلة

-

38,384,838

موجودات أخرى
مجموع املوجودات

19,469,217

83,717,668

3,541,949,640

4,598,990,527

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

541,721,932

ودائع عمالء

2,706,671,866

3,121,460,705

تأمينات نقدية

175,566,940

91,039,849

أموال مقترضة

59,136,785

55,000,000

مخصصات متنوعة

1,533,803

53,750,887

مخصص ضريبة الدخل

38,209,277

12,300,042

مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات اخرى
مجموع املطلوبات
الصافي
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-

-

2,185,858

42,371,120

123,760,742

3,565,211,723
()23,262,083

3,459,498,083
1,139,492,444

541,721,932
5,828,132,571
266,606,789
114,136,785
55,284,690
50,509,319
2,185,858
166,131,862
7,024,709,806
1,116,230,361

 -49إرتباطات والتزامات محتملة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أ  -إرتباطات والتزامات إئتمانية:
 31كانـون األول  /ديسمبــر
2017
2018
دينـار
دينـار
اعتمادات

626,195,702
91,341,957

620,567,402
60,801,969

 -دفع

148,607,423
138,713,291
248,762,375
386,559,278

121,941,953
134,023,651
330,225,879
394,402,480

قبوالت
كفاالت:
 حسن تنفيذ أخرىسقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة
اجملموع

1,640,180,026

1,661,963,334

ب -التزامات تعاقدية:

عقود شراء ممتلكات ومعدات
عقود مشاريع انشائية
عقود مشتريات اخرى
اجملموع

 31كانـون األول  /ديسمبــر
2017
2018
دينـار
دينـار

2,312,978
11,224,335
7,096,284

20,633,597

8,908,773
7,412,110
6,993,254

23,314,137

 -50القضايا املقامة على البنك والقضايا املقامة من البنك على الغير

بلغت قيمة القضايا املقامة على البنك  33,2مليون دينار تقريبا كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2018مقابل  36,1مليون
دينار تقريبا كما في  31كانون االول /ديسمبر  , 2017وبرأي االدارة واملستشار القانوني للبنك فانــه لن يترتب على البنك
التزاما تفـوق اخملصـص املأخــوذ لهـــا والبالــغ  3,163,535دينار كما فـي  31كانون األول  /ديسمبر .2018
بلغت قيمة القضايا التي أقامها البنك على الغير  365مليون دينار تقريبا ً كما في  31كانون األول  /ديسمبر 296( 2018
مليون دينار تقريبا ً كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2017

 -51أرقام املقارنة

مت اعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للعام  2017لتتناسب مع تصنيف األرقام للسنة املنتهية في  31كانون األول  ،2018ولم
ينتج عنها أي أثر على قائمة الدخل وحقوق امللكية لعام 2017
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التزام بنك اإلسكان بتعليمات وقواعد حوكمة الشركات

إميانا ً من مجلس إدارة البنك بأهمية التحكم املؤسسي في وضع قاعدة لتطور البنك في املستقبل وحتسني أدائه ،وتدعيم
الثقة في نشاطاته أمام املودعني واملساهمني وحماية مصالح جميع األطراف ذوي املصلحة بالبنك ،فقد تبنى مجلس
اإلدارة خالل عام  2008دليال ً للتحكم املؤسسي مبا يتوافق مع أفضل املعايير واملمارسات العاملية ،ومبادئ منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( ،)OECDوإرشادات جلنة بازل ملراقبة البنوك ،وتعليمات البنك املركزي األردني ،وقانوني البنوك والشركات
وتعليمات هيئة األوراق املالية ،باإلضافة إلى أنظمة وتعليمات اإلفصاح والشفافية وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن
اجلهات الرقابية.
يتم مراجعة الدليل وتطويره وتعديله بشكل دوري ومستمر؛ وذلك بهدف مواكبة التغيرات في السوق املصرفي والتحديثات
في املمارسات الفضلى ،وميكن االطالع على الدليل من خالل الرابط التالي على موقع البنك على شبكة اإلنترنت:
.pdfدليل%20احلاكميه%20املؤسسيةhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/%202018
وفي هذا اجملال نؤكد ملساهمينا وللجهات الرقابية املعنية في األردن وخارجه ،ومؤسسات التصنيف االئتماني العاملية،
وشبكة مراسلينا املنتشرة في مختلف أنحاء العالم ،بأن البنك يلتزم التزاما ً تاما ً بتطبيق أفضل ممارسات التنظيم املتعلقة
بحاكمية املؤسسات وحسن اإلدارة في كافة وظائف وعمليات البنك ،لنبقى مؤسسة رائدة تسعى لدعم رفاهية اجملتمعات
ليس فقط في البلد األم “األردن” بل في كافة البلدان التي يزاول فيها البنك أعماله.
مت إعداد هذا التقرير لبيان مدى التزام إدارة البنك ببنود دليل احلاكمية املؤسسية حسب احملاور التي تضمنها دليل احلاكمية
املؤسسية.

ضابط ارتباط احلوكمة في البنك

مدير مركز احلاكمية املؤسسية  -السيدة هديل إبراهيم.

احملور األول :مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه

يتشكل مجلس إدارة البنك من  13عضو يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للمساهمني باالقتراع السري ومن خالل
التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم اخليار بتوزيع عدد األصوات حسب عدد األسهم التي ميتلكها ،على أن يكون
للمساهم احلق باستخدام األصوات ملرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون
حصول تكرار لهذه األصوات .ويتوفر املزيج املناسب من اخلبرات والكفاءات املطلوبة لدى أعضاء اجمللس ،بحيث يوجد ضمن
األعضاء أربعة أعضاء مستقلني وال يوجود أي عضو تنفيذي ،و يتم اتخاذ القرارات من خالل اجمللس وجلانه باغلبية األصوات دون
وجود صالحيات منفردة ،ويتم انتخاب رئيس اجمللس ونائب رئيس اجمللس في أول اجتماع يعقده مجلس اإلدارة بعد انتخابهم
من قبل الهيئة العامة ،ويوجد فصل بني منصبي رئيس اجمللس والرئيس التنفيذي.

مهام اجمللس

يلتزم مجلس إدارة البنك بأداء املهام املنصوص عليها في دليل احلاكمية املؤسسية وميثاق أعماله من خالل متابعته
باستمرار ألوضاع البنك وأدائه املالي من خالل تقارير أداء مالية شهرية تغطي أنشطة البنك الرئيسية وتقارير دورية لسير
العمل في تنفيذ خطة البنك االستراتيجية وميزانيته التقديرية ،باإلضافة لوضع القوانني واللوائح وإقرار السياسات التي
حتكم أعمال البنك وضمان إعداده إلجراءات رقابية داخلية فعالة للحد من اخملاطر والتعرض لها ،وكذلك إعطاء االهتمام
الالزم إلدارة اخملاطر في البنك ومناقشة حاالت الطوارئ واألزمات والتخطيط لها.
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أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني واملستقيلني وممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريني كما في 2018/12/31

اسم عضو مجلس اإلدارة

تاريخ
التعيني

اجلهة التي ميثلها

تصنيف العضو

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

2016/4/21

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

2008/1/31

غير تنفيذي – غير مستقل

السيد يوسف محمود حسني النعمة

2008/1/31

غير تنفيذي – غير مستقل

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

2015/7/12

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

2014/3/9

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

2016/11/7

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

2018/12/9

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

2012/6/25

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

2018/1/29

السيد نضال فائق محمد القبج

2016/5/22

بنك قطر الوطني

غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل

اجملموعة االستثمارية
العقارية الكويتية
املصرف الليبي اخلارجي

غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل

املؤسسة العامة للضمان غير تنفيذي – غير مستقل
االجتماعي  /األردن
غير تنفيذي – غير مستقل

الدكتور ياسر مناع العدوان

2016/4/21

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف

2017/4/23

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

2016/4/21

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

اسم عضو مجلس اإلدارة املستقيل

تاريخ
االستقالة

اجلهة التي ميثلها

تصنيف العضو

السيد محمد محمد علي بن يوسف

2018/10/7

املصرف الليبي اخلارجي

غير تنفيذي – غير مستقل

السيد فادي خالد مفلح العالونة

2018/1/21

املؤسسة العامة
للضمان غير تنفيذي – غير مستقل
االجتماعي  /األردن

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة
ال يوجد عضويات ألعضاء مجلس إدارة البنك في الشركات املساهمة العامة األردنية.

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه

مت التقيد مبواعيد عقد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ومبا يتوافق مع جدول مواعيد االجتماعات املعتمد
من مجلس اإلدارة واملعد في نهاية كل سنة لسنة الحقة ،ومت إعداد محاضر أصولية توثق كافة االجتماعات والقرارات
والتكليفات ومتابعة تنفيذها من قبل أمانة سر مجلس اإلدارة.
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2018مع بيان األعضاء احلاضرين

عقد مجلس اإلدارة ( )8اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور األعضاء لهذه االجتماعات.
إسم عضو مجلس اإلدارة

عدد مرات احلضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب (رئيس اجمللس)

8

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة (نائب رئيس اجمللس)

6

السيد يوسف محمود حسني النعمة

6

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

3

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

8

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

8

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

-

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

7

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

8

السيد نضال فائق محمد القبج

8

الدكتور ياسر مناع العدوان

8

السيد فوزي يوسف عبداحملسن احلنيف

7

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

8

إسم عضو مجلس اإلدارة املستقيل

عدد مرات احلضور

السيد محمد محمد علي بن يوسف

2

السيد فادي خالد مفلح العالونة

-

اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1اللجنة التنفيذية
2جلنة التدقيق
3جلنة الترشيح واملكافأة
4جلنة إدارة اخملاطر
5جلنة احلاكمية املؤسسية
6جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
7جلنة االمتثال

اسم رئيس وأعضاء كل من جلنة التدقيق ،جلنة الترشيح واملكافآت ،وجلنة احلاكمية املؤسسية،
وجلنة إدارة اخملاطر ،وعدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء احلاضرين.
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جلنة التدقيق

رئيس وأعضاء جلنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم املتعلقة باألمور املالية أو احملاسبية
اسم العضو

مؤهالت وخبرات أعضاء اللجنة

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف
(رئيس اللجنة)

املؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد  /عام 1980
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•مساعد رئيس قسم الدول اآلسيوية  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  /الكويت .1983
•رئيس قسم الدول العربية والبحر املتوسط  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /
الكويت .1986
•مدير إدارة العمليات  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  /الكويت .1997
•عضو مجلس إدارة  -الشركة الكويتية اجلزائرية لالستثمار  /لكسمبورج .1986
•نائب محافظ صندوق األوبك للتنمية الدولية  /النمسا .1987
•رئيس مجلس إدارة  -شركة التنمية العقارية  /بريطانيا .1997
•عضو مجلس إدارة  -املصرف العربي للتنمية في إفريقيا  /السودان .2015 – 2008
•عضو جلنة االستثمار  -املصرف العربي للتنمية في إفريقيا  /السودان . 2015 – 2008

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

املؤهل العلمي :ماجستير محاسبة  /عام .1989
•رئيس قطاع املالية للمجموعة  /بنك قطر الوطني.
•عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال  /قطر.
•عضو مجلس إدارة  / QIHLلكسمبورغ.
•عضو مجلس إدارة  / QNB Al Ahliمصر.
•عضو مجلس إدارة / QNB Finansbankتركيا.

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام 1985
•مدير عام املصرف الليبي اخلارجي  /تكليف.
•رئيس مجلس إدارة  /مدير عام – مصرف شمال أفريقيا التجاري  /بيروت.
•خبير في تطوير االستراتيجيات املصرفية.
	•عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•مدير إدارة التمويل الدولي – املصرف العربي لالستثمار والتجارة اخلارجية  /أبو ظبي .1993 - 1987
•عضو مجلس إدارة املصرف التجاري العربي البريطاني  /لندن .1999 - 1993
•مدير إدارة التمويل في املصرف الليبي اخلارجي  /ليبيا .2005 - 1999
•مدير عام املصرف العربي التركي  /إسطنبول .2010 - 2005
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأجير التمويلي  /إسطنبول .2011 - 2005
•نائب رئيس مجلس إدارة املصرف العربي التركي  /إسطنبول .2012 - 2005
•عضو مجلس إدارة مصرف قناة السويس  /القاهرة .2012 - 2006
•عضو مجلس إدارة املصرف العربي الدولي  /القاهرة .2012 - 2006
•رئيس مجلس إدارة بنك اليوباف العربي الدولي  /البحرين .2009 - 2007
•مستشار مجلس إدارة املصرف الليبي اخلارجي .2011

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل
الفارسي

املؤهل العلمي :ماجستير مالية  /عام .2005
•رئيس اإلستراتيجية واخلدمات املؤسسية  /بنك مسقط.
•عضو مجلس إدارة جمعية املصارف  /سلطنة عُ مان.
•عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو مجلس إدارة .BM JBR Limited

الدكتور ياسر مناع العدوان

املؤهل العلمي :دكتوراة إدارة عامة  -إدارة وحتليل السياسات  /عام .1983
•أستاذ اإلدارة وحتليل السياسات  /كلية األعمال في اجلامعة األردنية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء.
•رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
•مدير عام املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
•رئيس مجلس إدارة شركة اململكة الستثمارات الطاقة.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات.
• عضو مجلس إدارة شركة البرومني -بوتاس.
•عضو مجلس إدارة بنك اإلمناء الصناعي.
•عضو مجلس إدارة البنك التجاري.
•عضو جلنة إدارة صندوق استثمار أموال اجلامعة األردنية.
•عضو جلنة صندوق استثمار جامعة آل البيت.
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اجتماعات جلنة التدقيق

عقدت جلنة التدقيق ( )5اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل

عدد مرات
احلضور

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف
(رئيس اللجنة)

5

السيد محمد محمد علي بن يوسف

1

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

5

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

5

الدكتور ياسر مناع العدوان

5

اسم العضو

عدد اجتماعات جلنة التدقيق مع مدقق احلسابات اخلارجي خالل العام 2018
عقدت جلنة التدقيق مع مدقق احلسابات اخلارجي ( )4اجتماعات خالل العام .2018

مهام جلنة التدقيق

تشرف اللجنة بشكل فعال على أنشطة وعمليات التدقيق الداخلي واخلارجي ،وسالمة عمليات البنك مبا فيها أوضاعه
املالية ،ونظام الرقابة الداخلي ،ومستوى امتثال البنك للقوانني واللوائح وقواعد السلوك وذلك من خالل:
 اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية ،ومتابعتها ألداء دائرة التدقيق الداخلي من خالل تقارير دورية. التوصية جمللس اإلدارة بخصوص ترشيح /تعيني/إنهاء عمل/مكافأة مدقق احلسابات اخلارجي وانتخابه من قبل الهيئةالعامة والتأكد من استيفائه لشروط اجلهات الرقابية.
 استعراض ومناقشة تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي والسلطات الرقابية وتقدمي التوصيات وإصدار التكليفاتاملناسبة حيالها.
 متابعة اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي واجلهات الرقابية. مناقشة البيانات املالية الربعية مع السادة املدققني اخلارجيني. -مناقشة تقارير أنظمة الضبط والرقابة الداخلية مع كل من التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي.

جلنة الترشيح واملكافآت

عقدت جلنة الترشيح واملكافآت ( )3اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل

عدد مرات
احلضور

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي
(رئيس اللجنة)

3

السيد محمد محمد علي بن يوسف

1

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف

3

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

-

اسم العضو
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مهام جلنة الترشيح واملكافآت

ساعدت اللجنة اجمللس بدوره الرقابي واالشرافي من خالل:
 االشراف بشكل فعال على عملية إعداد السياسات واللوائح الداخلية التي تنظم إجراءات منح املكافآت والعالواتوالتعويضات للموظفني ،من خالل التوصية مبراجعة السياسات ذات العالقة والتعديل عليها بشكل دوري.
 ترشيح اعضاء االدارة التنفيذية العليا املؤهلني ،والتوصية للمجلس باعتماد خطة االحالل الوظيفي. االطالع ومناقشة تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه. -االطالع والتوصية للمجلس بخصوص الهيكل التنظيمي العام للبنك.

جلنة احلاكمية املؤسسية

عقدت جلنة احلاكمية املؤسسية اجتماعني خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذين االجتماعني.

عدد مرات احلضور

اسم العضو
السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب (رئيس اللجنة)

2

الدكتور ياسر مناع العدوان

2

السيد نضال فائق محمد القبج

2

مهام جلنة احلاكمية املؤسسية

التزاما مبهام اللجنة الواردة ضمن ميثاقها بالتوجيه واإلشراف على إعداد دليل احلاكمية املؤسسية وحتديثه ومراقبة
تطبيقه ،فقد عملت اللجنة على:
 االطالع ومراجعة دليل التحكم املؤسسي والتأكد من اعداده واعتماده وفقا لتعليمات احلاكمية املؤسسية للبنوكالصادرة عن البنك املركزي وتعليمات حوكمة الشركات املساهمة املدرجة الصادرة عن هيئة األوراق املالية.
 -االطالع ومراجعة مواثيق اجمللس واللجان املنبثقة عنه ،والتأكد من توافقها مع التعليمات.

جلنة إدارة اخملاطر

عقدت جلنة إدارة اخملاطر ( )4اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

اسم العضو

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل

عدد مرات
احلضور

السيد يوسف محمود حسني النعمة (رئيس اللجنة)

3

السيد إيهاب غازي كامل السعدي /
الرئيس التنفيذي*

4

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

1

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

4

الدكتور ياسر مناع العدوان

3

السيد نضال فائق محمد القبج

4

السيد عمار بشير علي الصفدي  /الرئيس التنفيذي**

-

* استقال السيد إيهاب السعدي من منصبه كرئيس تنفيذي بتاريخ .2018/11/10
** تسلم السيد عمار الصفدي مهامه كرئيس تنفيذي بتاريخ .2018/12/9
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مهام جلنة إدارة اخملاطر

التزاما مبهام اللجنة الواردة ضمن ميثاقها فقد ساعدت اجمللس بدوره الرقابي واالشرافي من خالل التوصية للمجلس باعتماد
السياسات واالستراتيجيات واخلطط الالزمة إلدارة مخاطر البنك متاشيا ً مع مستويات وحدود اخملاطر املقبولة واملعتمدة،
كذلك العمل على تقييم ومتابعة اخملاطر الرئيسية واالجراءات املتخذة للحد منها من خالل االطالع على التقارير الدورية
ألعمال دائرة إدارة اخملاطر في البنك ومناقشة نتائجها وإصدار التوصيات والتكليفات املناسبة.

احملور الثاني :اإلدارة التنفيذية

يفوض اجمللس املسؤوليات والسلطات لإلدارة التنفيذية ومبا ميكنها من ممارسة أعمالها اليومية ويراقب سالمة األداء.
املناصب التنفيذية في البنك كما في 2018/12/31

املنصب

اسم عضو اإلدارة التنفيذية
عمار بشير علي الصفدي

الرئيس التنفيذي

واسكني ساموئيل ساموئيل عجميان

رئيس مجموعة األعمال املصرفية

مروان حامت جميل اخلولي

رئيس مجموعة العمليات

عادل إبراهيم جبر أسعد

رئيس مجموعة إدارة االئتمان

خالد محمود علي الذهبي

رئيس اجملموعة املالية

رياض علي أحمد طويل

رئيس قطاع اخلزينة واالستثمار

نبيل توفيق إسماعيل برقاوي

رئيس قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد

“محمد ناصر “ زهير خليل أبو زهرة

رئيس قطاع األعمال املصرفية للشركات

إبراهيم أحمد إبراهيم حماد

مدير تنفيذي  /دائرة العمليات

شاغر

مدير تنفيذي  /دائرة التخطيط االستراتيجي واألبحاث

نايف هاشم نايف احلسني

مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال

ملى نايف عبد الفتاح بكري

مدير تنفيذي  /دائرة إدارة اخملاطر

علي حسن علي امليمي

املدقق العام

وائل إسماعيل محمود عصفور

املستشار القانوني

احملور الثالث :التخطيط ووضع االستراتيجيات

يعتمد مجلس اإلدارة استراتيجية طويلة املدى لتحقيق أهداف البنك ويشرف على أداء اإلدارة التنفيذية في حتقيق هذه
األهداف من خالل اجتماعاته الدورية مع اإلدارة التنفيذية وتقارير دورية ألداء البنك.
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احملور الرابع :وظائف الرقابة

يعتمد البنك إطار عام للرقابة الداخلية يشمل ما يلي:
 أنظمة رقابة داخلية تغطي كافة االنشطة املصرفية ويتم تقييمها بشكل دوري (سنوي) من قبل التدقيق الداخليواخلارجي ورفع تقارير بها الى مجلس اإلدارة.
 لدى البنك دائرة تعنى بالتدقيق الداخلي تقوم مبهام وواجبات محددة لها وفق «ميثاق التدقيق الداخلي» املعتمد منمجلس اإلدارة ،ويتم منحها الصالحيات واالستقاللية الالزمة ألداء مهامها على أكمل وجه ،حيث ترتبط وظيفيا بلجنة
التدقيق وترفع لها تقاريرها وترتبط اداريا بالرئيس التنفيذي.
 لدى البنك إطار شامل إلدارة اخملاطر (سياسات واستراتيجيات ومنهجيات وانظمة) معتمد من مجلس اإلدارة ،كما ان هناكدائرة متخصصة بهذا الغرض وهي دائرة ادارة اخملاطر.
 لدى البنك دائرة تعنى مبراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال وتعمل على رفع تقارير دورية حيال أعمالها الى مجلساإلدارة من خالل جلنة االمتثال.
يتم تعيني مدقق خارجي للبنك من قبل الهيئة العامة بناء على توصية من مجلس االدارة ومبا يراعي متطلبات احلاكمية
املؤسسية ،حيث يقوم مدقق احلسابات اخلارجي سنويا بتقدمي تقرير سنوي عن سالمة القوائم املالية املتضمن تقييم نظام
الرقابة الداخلي ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم املالية ويعرض على مجلس االدارة والهيئة العامة.

احملور اخلامس :العالقة مع املساهمني

يلتزم البنك بعقد اجتماعات الهيئة العامة واتاحة اجملال لكافة املساهمني للمشاركة وحق التصويت وتزويدهم مبعلومات
كاملة ووافية عن البنك دون متييز مساهم عن آخر ،ويوفر طرق تواصل مع املساهمني من خالل وحدة شؤون املساهمني
وموقعه االلكتروني .مت عقد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمني وبيان جدول اعمالها وتوزيعه على املساهمني مبا يتوافق
مع قانون الشركات والنظام األساسي للبنك ،وإدارة تلك االجتماعات بفاعلية من قبل رئيس اجمللس ،كما يتم انتخاب اعضاء
مجلس االدارة من قبل الهيئة العامة للمساهمني.

احملور السادس :االفصاح والشفافية

يلتزم البنك مببدأ االفصاح عن كافة املعلومات املطلوبة لذوي العالقة وحسب تعليمات احلاكمية (اإلفصاح بالتقرير
السنوي ،االفصاح عن البيانات املالية وغير املالية) ،كما يتوفر للبنك دليل احلاكمية املؤسسية ويتم حتديثه مبا يعكس
املستجدات ،وتتم عملية االفصاح بوسائل مختلفة (املوقع االلكتروني ،الصحف ،التقارير النصف سنوية والسنوية
املطبوعة واملسلمة باليد او بالبريد) .كما يراعي البنك تكوين عالقات جيدة مع اصحاب املصالح من غير املساهمني
(املوظفني ،املوردين ،العمالء ،اجملتمع).

عبد اإلله اخلطيب
رئيس مجلس اإلدارة
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ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻓﺼﺎح

ﻋﺎم

أول ﺑـﻨــﻚ ﻓﻲ اردن
أﻃﻠﻖ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ

اإلقرارات

اإلقرار األول

يقر أعضاء مجلس إدارة البنك بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل السنة املالية القادمة .2019

اإلقرار الثاني

يقر أعضاء مجلس إدارة البنك مبسؤوليتهم عن إعداد البيانات املالية ،وعن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات
الواردة في التقرير ،وعن كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

اإلقرار الثالث

يقر أعضاء مجلس إدارة البنك بأنهم لم يحصلوا على أية منافع من خالل عملهم في البنك ولم يفصحوا عنها ،سواء
كانت تلك املنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت لهم شخصيا ً أو ألي من ذوي العالقة بهم.

االسم

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

الصفة

التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ عبداهلل مبارك ناصر آل خليفة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد يوسف محمود حسني النعمة

عضو مجلس اإلدارة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

عضو مجلس اإلدارة

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

عضو مجلس اإلدارة

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل*

عضو مجلس اإلدارة

السيد إسماعيل عبداهلل علي املسالتي

عضو مجلس اإلدارة

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

عضو مجلس اإلدارة

السيد نضال فائق محمد القبج

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور ياسر مناع العدوان

عضو مجلس اإلدارة

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف

عضو مجلس اإلدارة

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

عضو مجلس اإلدارة

* لم يحضر اجتماع مجلس اإلدارة اخلاص بإقرار البيانات املالية السنوية لظروف خاصة

اإلقرار الرابع

نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.

االسم
السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

الصفة
رئيس مجلس اإلدارة

السيد عمار بشير علي الصفدي

الرئيس التنفيذي

السيد خالد محمود علي الذهبي

رئيس اجملموعة املالية

182

التوقيع

أنشطة البنك الرئيسية

يقدم بنك اإلسكان للتجارة والتمويل كافة املنتجات واخلدمات املالية واملصرفية املوجهة إلى قطاعات األفراد واملؤسسات
والشركات في األردن من خالل شبكة فروع منتشرة في مختلف أنحاء اململكة ،وميارس البنك نشاطه بشكل رئيسي في
اململكة األردنية الهاشمية باإلضافة إلى كل من فلسطني والبحرين.

حجم االستثمار الرأسمالي

يبلغ رأسمال البنك املصرح به واملدفوع  315مليون دينار.

برامج التأهيل والتدريب

بلغ إجمالي عدد الفرص التدريبية التي وفرها البنك خالل العام  2018ما مجموعه  5473فرصة تدريبية ،ومت عقد دورات
تدريبية وندوات داخلية متخصصة في مجال العمل املصرفي شارك فيها  1931موظفاً ،كما وفر البنك خالل العام فرصة
االلتحاق لنيل الشهادات األكادميية لـثالثة موظفني واحلصول على الشهادات املهنية لـ  11موظف.

البيان

أعداد املشاركني

البرامج والندوات التدريبية التي عقدت في املركز التدريبي للبنك

1649

برامج التدريب التي عقدت بالتعاون مع معاهد التدريب احمللية املتخصصة

265

الدورات التدريبية اخلارجية التي عقدت في الدول العربية واألجنبية

17

االلتحاق بدراسة الشهادات األكادميية

3

االلتحاق بدراسة الشهادات املهنية في مجاالت عمل البنك اخملتلفة

11

اجملموع

1945

وفيما يلي جدوال ً يبني الدورات التي مت عقدها خالل العام :2018

البيان

الفرص التدريبية

الدورات السلوكية

710

الدورات اإلدارية

35

دورات اللغة اإلجنليزية

200

دورات تطبيقات الـ Microsoft Office

150

الدورات الوظيفية املتخصصة للفروع

2790

الدورات الوظيفية املتخصصة لإلدارات

920

أخرى

668

اجملموع

5473
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184

أعداد املوظفني
 .1عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان حسب فئات مؤهالتهم العلمية في نهاية العام 2018

بلغ عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان  4,025موظفا ً في نهاية عام  2018موزعني حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

الفروع داخل وخارج األردن

البنوك والشركات التابعة داخل وخارج األردن

6
1
12
3
17

39

1
3
39
114
32
96

285

1
10
2
261
69
47

390

-

5

-

19

1

3

28

-

13

1

221

10

30

275

3

201

4

1,878

329

48

2,463

دكتوراة

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية
عامة

اجملموع

املؤهل
العلمي

5
20
3
5

33

بنك اإلسكان
املصرف الدولي
فرع
فروع
فروع األردن
للتجارة
للتجارة والتمويل/
(الشركة األم) فلسطني البحرين
اجلزائر
والتمويل /سورية

1
7
1
2

11

بنك األردن
الدولي  /لندن

6
21
465

492

مكاتب
الشركة األردنية
الشركة
شركة
التمثيل
لالستثمارات
املتخصصة
املركز املالي
للتأجير
العقارية واخلدمات (ليبيا ،العراق،
الدولي
التمويلي
اإلمارات)
التجارية
1
4
1
3

9
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 .2عدد موظفي فروع األردن ،في نهاية العام 2018

اسم الفرع

بلغ عدد موظفي البنك داخل األردن  2463موظفاً ،منهم  1181موظفا ً يعملون في دوائر ومراكز العمل اخملتلفة في اإلدارة العامة ،و 1282موظفا ً يعملون في الفروع موزعني على النحو التالي:

العدد

اسم الفرع

العدد

الشميساني

اسم الفرع

اسم الفرع

9

عمان
محافظة العاصمة ّ /
املركز الرئيسي
شارع سليمان النابلسي
العبدلي مول
اللويبدة
املدينة
عمان
جبل ّ
وادي صقرة
جبل احلسني
الوحدات
مجمع انطالق السفريات اخلارجية

العدد

العدد
ضاحية الياسمني

36
5
12
7
9
10
5
11
14
5

اسم الفرع
8

أم أذينة
اجلبيهة
صويلح
سحاب
أبو علندا
اجلويدة
مرج احلمام
ناعور
املوقر
تالع العلي

ماركا

الكرك
البوتاس
مؤتة
القصر
الثنية
محافظة مادبا
مادبا
اجلامعة األملانية
محافظة املفرق
املفرق

العدد
10

11
11
11
9
7
9
13
7
7
11

15

محافظة الكرك

شارع مكة
تاج مول
اجليزة
اخلدمات البنكية اخلاصة
املنارة
شارع املطار
دير غبار
ضاحية األمير راشد
الصويفية
جاليريا مول

مدينة امللك عبد اهلل الثاني

7

شارع الثالثني  /إربد
بني كنانة
محافظة الزرقاء
قصر شبيب
الزرقاء
الرصيفة
حطني
عوجان
اجلبل الشمالي
الضليل
األزرق الشمالي

9

اجملمع الغربي  /املفرق

محافظة عجلون

4

16

15
6

13
9
13
10
7
12
13
8
8
8
12
10
7

دابوق

جبل التاج

10
19
7
7
6
6
7
6
7
11
7

7

محافظة إربد

حي معصوم

شارع احلرية

حي األمير حسن

8

12

10

9

القويسمة

18

8

املنطقة احلرة  /الزرقاء
الزرقاء اجلديدة

إربد

13

الهاشمي الشمالي

عجلون

11

13

البيادر
4

14
أتوستراد الزرقاء

رأس العني

10

12

كفرجنة

املطار

7

15

شارع األمير نايف  /إربد
الرمثا
11

محافظة البلقاء

محافظة الطفيلة

5

األشرفية
الفحيص

8
10

اإلذاعة

الطفيلة

8

10
8

12
9
9
8
8
8

السلط
البقعة
دير عال
الشونة اجلنوبية
الكرامة
بوابة السلط
محافظة معان

10
4
7
11
13
3
7
13
14
19
8
5

1282

اجملموع

11

15
14

احلسا
محافظة العقبة
العقبة
شويخ مول
محافظة جرش
جرش
الفروع املتنقلة
الفرع املتنقل األول*
الفرع املتنقل الثاني

شارع الشهيد وصفي التل  /الرمثا
الشونة الشمالية
دير أبي سعيد
حكما
احلصن
إيدون
املشارع
شارع فلسطني
الكرمية
اليرموك
مدينة احلسن الصناعية
دوار القبة

احلاووز
النزهة
املدينة الرياضية
السالم
اجملمع التجاري
شارع األمير محمد
طارق
أبو نصير
حي نزال
عبدون
بارك بالزا

7
8
10
12
8
7
16
7
8
7
16

6

8
12
13
6
11
7
14
14
10
15
21
معان
البتراء
الشوبك
الشيدية

إربد مول

أم السماق
األطفال
شارع عرار
الرابية
عبد اهلل غوشة
حي الروابي
السوق املركزي
زهران
املدينة املنورة
سيتي مول
شارع املدينة الطبية
9
9
7
7

13

اجلاردنز
احلسينية

16

حديقة بنك اإلسكان  /عبدون
7

* مت جتميد عمل الفرع املتنقل األول اعتبارا ً من بداية شهر  ،2018/11بحيث يتم إعادته للعمل عند احلاجة.

 .3عدد موظفي فروع فلسطني في نهاية العام 2018
اسم الفرع

العدد

اإلدارة اإلقليمية

140

رام اهلل

15

غزة

10

نابلس

14

اخلليل

13

حلحول

7

بير زيت

7

خان يونس

4

جنني

12

بيت حلم

9

يطا

5

ترمسعيا

5

الظاهرية

8

املاصيون

10

طولكرم

8

رفيديا

8

اجملموع

275

 .4عدد موظفي املصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية في نهاية العام 2018
إسم الفرع

العدد

إسم الفرع

العدد

إسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

195

املزة

7

درعا

*

احلجاز

18

التجارة

7

حماة

9

الباكستان

15

الفردوس

8

محردة

6

داما روز

8

الزبداني

*

احلسكة

*

اليرموك

*

حمص

*

الالذقية

15

حوش بالس

5

طرطوس

17

السويداء

10

دوما

*

فيصل

8

القامشلي

7

مشروع دمر

7

الشيراتون

4

دير الزور

*

احلريقة

7

اجلميلية

6

مساكن برزة

7

جرمانا

9

الشيخ جنار

*

أبو رمانة

8

قصاع

7

شهباء مول

*

اجملموع

390

* الفروع مغلقة بسبب األوضاع السائدة في سورية.

186

 .5عدد موظفي بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /اجلزائر في نهاية العام 2018
اسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

163

دالي إبراهيم

31

البليدة

13

وهران

22

سطيف

14

دار البيضاء

19

بجاية

13

قسنطينة

10

اجملموع

285

 .6عدد موظفي الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي في نهاية العام 2018
اسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

27

مكتب إربد

3

مكتب العقبة

3

اجملموع

33

 .7طبيعة عمل الشركات التابعة ومجاالت نشاطها
اسم الشركة

نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأس املال املدفوع

نسبة
مساهمة
البنك

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

مساهمة مغفلة

األعمال املصرفية التجارية

 5.25مليار ليرة سورية

%49.063

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

مساهمة عامة

األعمال املصرفية التجارية

 10مليار دينار جزائري

%85

بنك األردن الدولي  /لندن

مساهمة خاصة

األعمال املصرفية التجارية

 65مليون جنيه استرليني

%75

الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي

مساهمة خاصة

أعمال التأجير التمويلي

 30مليون دينار أردني

%100

شركة املركز املالي الدولي

ذات مسؤولية محدودة

أعمال الوساطة املالية

 5مليون دينار أردني

%77.5

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية
واخلدمات التجارية

ذات مسؤولية محدودة

إدارة موظفي اخلدمات
غير البنكية

 40ألف دينار أردني

%100
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نبذة تعريفية عن مجلس اإلدارة  -كما في 2018/12/31
السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

املنصب :رئيس مجلس اإلدارة  /رئيس جلنة احلاكمية املؤسسية.
تاريخ امليالد1953/3/31 :
شغل السيد عبد اإلله اخلطيب خالل مسيرته العملية مواقع عديدة في احلكومة وفي القطاع اخلاص.
•فقد عمل وزيرا ً للخارجية خالل الفترة من  1998إلى  2002وكذلك من  2005إلى  2007بعد أن تولى وزارة السياحة واآلثار
عام .1995-1996
•عضوا ً في مجلس األعيان من  2016 - 2010وكان رئيسا ً للجنة املالية واالقتصادية ،ثم جلنة احلريات وحقوق املواطن ،وجلنة
الشؤون العربية والدولية.
•وفي عام  2012مت تعيينه رئيسا ً جمللس مفوضي الهيئة املستقلة لالنتخاب ،كما تولى في الفترة من  2010 - 2009رئاسة
اجمللس االقتصادي واالجتماعي.
•اختاره األمني العام لألمم املتحدة كمبعوث خاص له إلى ليبيا عام .2011
•أما في القطاع اخلاص فقد عمل مديرا ً عاما ً لشركة االسمنت األردنية قبل أن يتم انتخابه رئيسا ً جمللس إدارة الشركة،
وكان قد عمل مديرا ً عاما ً لشركة الضمان لالستثمار.
•وسبق له أن كان عضوا ً لفترتني في مجلس إدارة البنك املركزي.
•وباإلضافة إلى ذلك فإن السيد اخلطيب يشارك في العمل التطوعي حيث كان رئيسا ً للجمعية امللكية حلماية الطبيعة،
وهو عضو في مجلس أمناء مؤسسة احلسني للسرطان ،وفي مجلس أمناء املعهد األمريكي للدراسات الشرقية ،كما
يرأس حاليا ً اللجنة اإلدارية ملنتدى االستراتيجيات األردني.
•السيد اخلطيب حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من أثينا عام  ،1980وعلى ماجستير في االعالم الدولي
من اجلامعة األمريكية في واشنطن عام  ،1986وماجستير في االقتصاد الدولي والتنمية من جامعة جونز هوبكنز في
واشنطن عام  ،1988وهو متزوج وله ثالثة أبناء.

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

املنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.
الوظيفة احلالية :الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة  /بنك قطر الوطني.
تاريخ امليالد1973/9/25 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال  /عام .1995

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
رئيس اللجنة التنفيذية.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• نائب رئيس مجلس إدارة  / QNB Al Ahliمصر.
• عضو مجلس إدارة .Ecobank
• عضو مجلس إدارة .QNB Finansbank

188

السيد يوسف محمود حسني النعمة

املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.
الوظيفة احلالية :مدير عام – دائرة اخلدمات املصرفية للشركات واملؤسسات املصرفية للمجموعة  /بنك قطر الوطني.
تاريخ امليالد1965/1/5 :
املؤهالت العلمية :بكالوريوس إدارة طيران  /عام  ،1989دبلوم ماجستير إدارة أعمال  /عام .2004

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• رئيس جلنة إدارة اخملاطر.
• اللجنة التنفيذية.
• جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• رئيس مجلس اإلدارة  -بنك قطر الوطني  /سورية.
• نائب رئيس مجلس اإلدارة – بنك املنصور  /العراق.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
• عضو مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية  /ليبيا.
السيد خالد ماجد محمد النعيمي
املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.
الوظيفة احلالية :مساعد مدير عام الشركات  -اخلدمات املصرفية الصغيرة واملتوسطة /بنك قطر الوطني.
تاريخ امليالد1976/12/5 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة  /عام .2000
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• اللجنة التنفيذية.
• جلنة إدارة اخملاطر.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.
الوظيفة احلالية :رئيس قطاع املالية للمجموعة  /بنك قطر الوطني.
تاريخ امليالد1966/1/2 :
املؤهل العلمي :ماجستير محاسبة  /عام .1989

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• جلنة التدقيق.
• جلنة االمتثال.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال  /قطر.
• عضو مجلس إدارة  / QIHLلكسمبورغ.
• عضو مجلس إدارة  / QNB Al Ahliمصر.
• عضو مجلس إدارة  / QNB Finansbankتركيا.

189

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع
املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية.
الوظيفة احلالية :رئيس وعضو منتدب  /شركة االستثمار القابضة  ICCباريس – فرنسا ،مملوكة للهيئة العامة لالستثمار – الكويت.
تاريخ امليالد1963/9/19 :
املؤهالت العلمية :ماجستير مناهج التمويل  /عام  ،2000بكالوريوس اقتصاد  /عام  ،1989بكالوريوس تسويق  /عام .1986

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• رئيس جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
• اللجنة التنفيذية.
• جلنة إدارة اخملاطر.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• نائب رئيس ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة النيل للسكر األبيض  /السودان.
• عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة النقل العام الكويتية  /الكويت.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
• مدير إدارة االستثمار وتطوير الشركات  -شركة تطوير املشاريع الصغيرة ( / )KSPDCالكويت.
• مدير إدارة احملافظ االستثمارية  -احملفظة االستثمارية لهيئة االستثمار الكويتية ( / )KIAالكويت.
• نائب رئيس والعضو املنتدب  -شركة فنادق السفير الدولية  /مصر.
• نائب رئيس وعضو اللجنة التنفيذية  -شركة سكر كنانة  /السودان.
• عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية  -شركة شمس للفنادق والسياحة  /مصر.
• عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية  -اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية ( / )KREICالكويت.
• عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية  -شركة أبو نواس للسياحة  /تونس.
• عضو مجلس إدارة الشركة العربية للطوب  /مصر.
• عضو مجلس إدارة شركة املالحة العربية  /مصر.
• مساعد املدير العام  -شركة اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية ( / )KREICمصر.
• مساعد مدير االستثمار  -شركة اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية ( / )KREICالكويت.
• مساعد مدير االستثمار  -الشركة االحتادية لالستثمار  /الواليات املتحدة األمريكية.
• رئيس دائرة الشحن الدولي  / Victoria Multi-System Corporations -الواليات املتحدة األمريكية.
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السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل املصرف الليبي اخلارجي.

الوظيفة احلالية:

• مدير عام املصرف الليبي اخلارجي  /تكليف.
• رئيس مجلس إدارة  /مدير عام  -مصرف شمال أفريقيا التجاري  /بيروت.
• خبير في تطوير اإلستراتيجيات املصرفية.
• خبير تنفيذي في إدارة املصارف.
تاريخ امليالد1952/12/1 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام .1985

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• جلنة التدقيق
• جلنة الترشيح واملكافآت.
• جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:

• تدرج في العديد من املناصب الوظيفية ضمن فريق عمل املصرف التجاري الوطني  /طرابلس منذ عام .1970
• مدير إدارة التمويل الدولي – املصرف العربي لالستثمار والتجارة اخلارجية  /أبو ظبي .1993 - 1987
• عضو مجلس إدارة مصرف يوباي  /روما .1987 – 1984
• عضو مجلس إدارة املصرف التجاري العربي البريطاني  /لندن .1999 - 1993
• مدير إدارة التمويل في املصرف الليبي اخلارجي  /ليبيا .2005 - 1999
• مدير عام املصرف العربي التركي  /إسطنبول .2010 - 2005
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأجير التمويلي  /إسطنبول .2011 - 2005
• نائب رئيس مجلس إدارة املصرف العربي التركي  /إسطنبول .2012 - 2005
• عضو مجلس إدارة مصرف قناة السويس  /القاهرة .2012 - 2006
• عضو مجلس إدارة املصرف العربي الدولي  /القاهرة .2012 - 2006
• رئيس مجلس إدارة بنك اليوباف العربي الدولي  /البحرين .2009 - 2007
• مستشار مجلس إدارة املصرف الليبي اخلارجي .2011 /

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل املصرف الليبي اخلارجي.
الوظيفة احلالية :أمني سر مجلس اإلدارة  /املصرف الليبي اخلارجي.
تاريخ امليالد1956/3/17 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد وجتارة  -إدارة أعمال  /عام .1979

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• اللجنة التنفيذية.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:

• عضو مجلس إدارة مصرف املغرب العربي لالستثمار والتجارة  /اجلزائر.
•  عضو مجلس إدارة مصرف شنقيط  /موريتانيا.
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السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن.

الوظيفة احلالية :مدير تطوير األعمال واألبحاث في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.

تاريخ امليالد1965/4/28 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام  ،1988ماجستير متويل  /عام .1995

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• اللجنة التنفيذية.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
• عضو مجلس إدارة بنك املال األردني  /كابيتال بنك.
• عضو مجلس إدارة شركة الضمان للتأجير التمويلي.
• عضو مجلس إدارة شركة األردن لتطوير املشاريع السياحية (تاالبي).
• عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول األردنية.
• عضو مجلس إدارة شركة املؤسسة الصحفية األردنية  /جريدة الرأي.

السيد نضال فائق محمد القبج

املنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن.

الوظيفة احلالية :مدير إدارة اخملاطر والتخطيط اإلستراتيجي في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.

تاريخ امليالد1980/7/2 :

املؤهل العلمي :ماجستير إدارة أعمال  -محاسبة  /عام .2006

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• جلنة إدارة اخملاطر.
• جلنة احلاكمية املؤسسية.
• جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
عمان.
• عضو مجلس إدارة بنك القاهرة ّ

• عضو مجلس إدارة شركة البوتاس العربية.
• عضو مجلس إدارة شركة األردن الدولية للتأمني.

• عضو هيئة مديري شركة الضمان للتأجير التمويلي.
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الدكتور ياسر مناع العدوان

املنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل.

الوظيفة احلالية :أستاذ اإلدارة وحتليل السياسات  /كلية األعمال اجلامعة األردنية.

تاريخ امليالد1953/1/16 :

املؤهل العلمي :دكتوراة إدارة عامة  -إدارة وحتليل السياسات  /عام .1983

اجلوائز التي حصل عليها:
• جائزة عبد احلميد شومان للعلماء العرب.
• جائزة الدولة التقديرية في اإلدارة.

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• رئيس جلنة االمتثال.
• جلنة التدقيق.
• جلنة إدارة اخملاطر.
• جلنة احلاكمية املؤسسية.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
• رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء.
• رئيس مجلس إدارة شركة اململكة الستثمارات الطاقة.
• رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
• مدير عام املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
• رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية.
• نائب رئيس جامعة اليرموك.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات.
• نائب رئيس مجلس االعتماد  /التعليم العالي.
• عضو مجلس إدارة شركة البرومني -بوتاس.
• عضو مجلس أمناء اجلامعة األردنية.
• عضو مجلس إدارة بنك اإلمناء الصناعي.
• عضو مجلس إدارة البنك التجاري.
• عضو جلنة إدارة صندوق استثمار أموال اجلامعة األردنية.
• عضو جلنة صندوق استثمار جامعة آل البيت.
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السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف
املنصب :عضو مجلس إدارة  -مستقل.
تاريخ امليالد1957/12/2 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد  /عام 1980

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
• رئيس جلنة التدقيق.
• جلنة الترشيح واملكافآت.

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:

• مساعد رئيس قسم الدول اآلسيوية  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  /الكويت .1983
• رئيس قسم الدول العربية والبحر املتوسط  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  /الكويت .1986
• مدير إدارة العمليات  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية  /الكويت .1997
• عضو مجلس إدارة  -الشركة الكويتية اجلزائرية لالستثمار  /لكسمبورج .1986
• نائب محافظ صندوق األوبك للتنمية الدولية  /النمسا .1987
• رئيس مجلس إدارة  -شركة التنمية العقارية  /بريطانيا .1997
• عضو اللجنة اإلدارية العليا  -صندوق األقصى وانتفاضة القدس – البنك اإلسالمي للتنمية .2015 – 2009
• عضو مجلس إدارة  -املصرف العربي للتنمية في إفريقيا  /السودان .2015 – 2008
• عضو جلنة االستثمار  -املصرف العربي للتنمية في إفريقيا  /السودان . 2015 – 2008
• عضو اللجنة التنسيقية  -برنامج إعادة اعمار غزة .2015 – 2009

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

املنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل.
الوظيفة احلالية :رئيس اإلستراتيجية واخلدمات املؤسسية  /بنك مسقط.
تاريخ امليالد1978/1/9 :
املؤهل العلمي :ماجستير مالية  /عام 2005

عضوياتها في جلان مجلس إدارة البنك:
• رئيس جلنة الترشيح واملكافآت.
• جلنة التدقيق.
• جلنة االمتثال.

عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• عضو مجلس إدارة جمعية املصارف  /سلطنة عُ مان.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
• عضو مجلس إدارة .BM JBR Limited
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تاريخ اإلستقالة
2018/10/7

االسم واملنصب

السيد محمد محمد علي بن يوسف

أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون خالل العام 2018
نبذة تعريفية
شغل السيد محمد بن يوسف منصب عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان من  2007/6/14وحتى 2018/10/7
ممثال ً عن املصرف الليبي اخلارجي ،باإلضافة إلى منصبه كمدير عام املصرف الليبي اخلارجي.

السيد فادي خالد مفلح العالونة

اجلهة التي ميثلها

تصنيف العضو
غير تنفيذي – مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – مستقل
غير تنفيذي – مستقل
غير تنفيذي – مستقل

%0.004
%0.004
%0.004

%15.392

%17.100

%18.609

%34.481

%0.004

احلصة في
رأسمال البنك*

2018/1/21

نفسه
نفسه
نفسه

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن

املصرف الليبي اخلارجي

شركة اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية

بنك قطر الوطني

نفسه

شغل السيد فادي العالونة منصب عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان من  2016/5/22وحتى  2018/1/21ممثال ً
عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن ،باإلضافة إلى منصبه كمدير قسم املالية والقروض في
صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.

مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

إسم عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب
السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة
السيد يوسف محمود حسني النعمة
السيد خالد ماجد محمد النعيمي
السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي
السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع
السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب
السيد نضال فائق محمد القبج
الدكتور ياسر مناع العدوان
السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف
السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

تاريخ التعيني
في اجمللس
2016/4/21
2008/1/31
2008/1/31
2015/7/12
2014/3/9
2016/11/7
2018/12/9

2012/6/25
2018/1/29
2016/5/22
2016/4/21
2017/4/23
2016/4/21

* حصة اجلهة التي ميثلها العضو.

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
إسم عضو مجلس اإلدارة

عدد األوراق املالية اململوكة
عدد األوراق املالية
اجلنسية اململوكة من قبل العضو من قبل الزوجة واألوالد القصر

2017

2018

2017

2018

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

أردنية

12,500

12,500

-

-

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

قطرية

-

-

-

-

السيد يوسف محمود حسني النعمة

قطرية

-

-

-

-

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

قطرية

-

-

-

-

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

أردنية

-

-

-

-

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

كويتية

-

-

-

-

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

ليبية

-

-

-

-

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

ليبية

-

-

-

-

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

أردنية

-

-

-

-

السيد نضال فائق محمد القبج

أردنية

-

-

-

-

الدكتور ياسر مناع العدوان

أردنية

12,733

12,733

-

-

السيد فوزي يوسف عبداحملسن احلنيف

كويتية

12,500

12,500

-

-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

عُ مانية

12,500

12,500

-

-

الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم :ال يوجد
القروض املمنوحة من البنك ألعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد

العمليات التي متت بني البنك وأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم :ال يوجد

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون وأقاربهم :ال يوجد
الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون وأقاربهم :ال يوجد
القروض املمنوحة من البنك ألعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون :ال يوجد

العمليات التي متت بني البنك وأعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون واألطراف ذوي العالقة بهم :ال يوجد
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ملخص مهام ومسؤوليات جلان مجلس إدارة البنك
والصالحيات التي قام اجمللس بتفويضها لتلك اللجان
جلنة احلاكمية املؤسسية

التوجيه واإلشراف على إعداد دليل احلاكمية املؤسسية وحتديثه ومراقبة تطبيقه.

جلنة التدقيق

•مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
•مراجعة القضايا احملاسبية ذات األثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
•مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
•تقدمي التوصيات للمجلس بخصوص تعيني املدقق اخلارجي وإنهاء عمله وأتعابه وأي شروط تتعلق بالتعاقد معه ،باإلضافة
إلى تقييم استقالليته ،آخذة باإلعتبار أي أعمال أخرى كُلف بها خارج نطاق التدقيق.
•مراجعة ومراقبة اإلجراءات التي متكن املوظف من اإلبالغ بشكل سري عن أي خطأ في التقارير املالية أو أية أمور أخرى،
وتضمن اللجنة وجود الترتيبات الالزمة للتحقيق املستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبوضوعية.
•التأكد من قيام املدقق مبراجعة وتدقيق عمليات توظيف وإدارة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات وعمليات البنك.

جلنة الترشيح واملكافآت

•حتديد األشخاص املؤهلني لالنضمام إلى عضوية اجمللس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص املرشحني.
•ترشح إلى اجمللس األشخاص املؤهلني لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
•التأكد من حضور أعضاء اجمللس ورشات عمل أو ندوات في املواضيع املصرفية باألخص إدارة اخملاطر واحلاكمية املؤسسية.
•حتديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو املستقل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
•اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء اجمللس والرئيس التنفيذي.
•التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداريي البنك ومراجعتها بصورة دورية وتطبيق هذه السياسة ،والتوصية بتحديد
رواتب الرئيس التنفيذي وباقي اإلدارة التنفيذية العليا ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى.
•التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.
•تسمية ممثلي البنك في مجالس إدارات البنوك والشركات التابعة بنا ًء على توصية من الرئيس التنفيذي.

جلنة إدارة اخملاطر

•مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
•مراجعة استراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
•مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس.
•التحقق من عدم وجود تفاوت بني اخملاطر الفعلية ومستوى اخملاطر املقبولة التي وافق عليها اجمللس.

اللجنة التنفيذية

•دراسة امليزانية التقديرية ،والسياسات الرئيسية ألنشطة البنك.
•دراسة استراتيجية البنك السنوية.
•دراسة املشاريع الرأسمالية أو االستثمارية االستراتيجية.
•البت في التسهيالت االئتمانية التي تقع ضمن صالحياتها وعرض ما زاد على مجلس اإلدارة.
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جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
•اعتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املناسبة مبا في ذلك اللجان التوجيهية على
مستوى اإلدارة التنفيذية العليا و خصوصآ اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات.
•اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات ومبا يحاكي أفضل املمارسات الدولية
املقبولة بهذا اخلصوص وعلى وجه التحديد ( )COBITومبا يتوافق مع متطلبات تعليمات البنك املركزي األردني.
•اعتماد مصفوفة األهداف املؤسسية وأهداف املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة مبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي األردني.
•اعتماد مصفوفة للمسؤوليات ( )RACI Chartجتاه العمليات الرئيسية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق مع
تعليمات البنك املركزي األردني.
•التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة اخملاطر في
البنك وبحيث يلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الصادرة عن البنك املركزي األردني.
•اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.
•االشراف العام و االطالع على سير عمليات و موارد و مشاريع تكنولوجيا املعلومات للتأكد من كفايتها و مساهمتها
الفاعلة في حتقيق متطلبات و أعمال البنك.

جلنة االمتثال
•اإلشراف على كفاءة وفاعلية واستقاللية دائرة مراقبة االمتثال ووظائفها اخملتلفة في تقييم درجة الفعالية التي يدير بها
البنك "مخاطر االمتثال".
•اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة واملمارسة املهنية السليمة داخل البنك.
•اإلشراف على متابعة االمتثال لتعليمات اجلهات الرقابية اخملتلفة وبذل اجلهود داخل البنك لوضع أسس فعالة في مجال
مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،والعقوبات الدولية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه
أوال ً :اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة ( )8اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور األعضاء لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل خالل
عام 2018

عدد مرات
احلضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

8

السيد محمد محمد علي بن يوسف*

2

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

6

السيد فادي خالد مفلح العالونة**

-

السيد يوسف محمود حسني النعمة

6

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

3

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

8

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

8

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل*

-

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

7

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب**

8

السيد نضال فائق محمد القبج

8

الدكتور ياسر مناع العدوان

8

السيد فوزي يوسف عبداحملسن احلنيف

7

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

8

إسم عضو مجلس اإلدارة

* مت تسمية السيد محمد اجلمل عضوا ً في اجمللس بتاريخ  2018/12/9بدال ًمن السيد محمد بن يوسف الذي استقال من عضوية اجمللس بتاريخ .2018/10/7
** مت تسمية السيد عصام اخلطيب عضوا ً في اجمللس بتاريخ  2018/1/29بدال ً من السيد فادي العالونة الذي استقال من عضوية اجمللس بتاريخ .2018/1/21

ثانياً :اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية ( )4اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل خالل
عام 2018

عدد مرات
احلضور

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

3

السيد فادي خالد مفلح العالونة

-

السيد يوسف محمود حسني النعمة

3

-

-

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

2

-

-

السيد فوزي عبداحلميد أحمد املانع

4

-

-

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

4

-

-

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

4

-

-

اسم العضو
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ثالثاً :اجتماعات جلنة التدقيق

عقدت جلنة التدقيق ( )5اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل
خالل عام 2018

عدد مرات
احلضور

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف

5

السيد محمد محمد علي بن يوسف

1

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

5

-

-

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

-

-

-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

5

-

-

الدكتور ياسر مناع العدوان

5

-

-

اسم العضو

رابعاً :اجتماعات جلنة الترشيح واملكافآت

عقدت جلنة الترشيح واملكافآت ( )3اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

اسم العضو

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل
خالل عام 2018

عدد مرات
احلضور

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

3

السيد محمد محمد علي بن يوسف

1

السيد فوزي يوسف عبد احملسن احلنيف

3

-

-

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

-

-

-

خامساً :اجتماعات جلنة إدارة اخملاطر

عقدت جلنة إدارة اخملاطر ( )4اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

اسم العضو

عدد مرات
احلضور

السيد يوسف محمود حسني النعمة

3

اسم العضو املستقيل
خالل عام 2018
السيد إيهاب غازي كامل السعدي /
الرئيس التنفيذي*

عدد مرات
احلضور
4

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

1

-

-

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

4

-

-

الدكتور ياسر مناع العدوان

3

-

-

السيد نضال فائق محمد القبج

4

-

-

-

-

-

السيد عمار بشير علي الصفدي /

الرئيس التنفيذي**

* استقال السيد إيهاب السعدي من منصبه كرئيس تنفيذي بتاريخ .2018/11/10
** تسلم السيد عمار الصفدي مهامه كرئيس تنفيذي بتاريخ .2018/12/9
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سادساً :اجتماعات جلنة احلاكمية املؤسسية

عقدت جلنة احلاكمية املؤسسية اجتماعني خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذين االجتماعني.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل
خالل عام 2018

عدد مرات
احلضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

2

-

-

الدكتور ياسر مناع العدوان

2

-

-

السيد نضال فائق محمد القبج

2

-

-

اسم العضو

سابعاً :اجتماعات جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات

عقدت جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات ( )3اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل خالل عام
2018

عدد مرات
احلضور

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

3

السيد محمد محمد بن يوسف

1

السيد يوسف محمود النعمة

3

-

-

السيد نضال فائق محمد القبج

3

-

-

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

-

-

-

اسم العضو

ثامناً :اجتماعات جلنة االمتثال

عقدت جلنة االمتثال ( )4اجتماعات خالل عام  ،2018وفيما يلي جدوال ً يبني حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.

عدد مرات
احلضور

اسم العضو املستقيل
خالل عام 2018

عدد مرات
احلضور

الدكتور ياسر مناع العدوان

4

-

-

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

4

-

-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

4

-

-

اسم العضو
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نبذة تعريفية عن اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية  -كما في 2018/12/31
املنصب :الرئيس التنفيذي
عمار بشير علي الصفدي
تاريخ امليالد1967/10/15 :

تاريخ التعيني2018/12/9 :

املؤهالت العلمية:
•بكالوريس اقتصاد وإحصاء  /اجلامعة األردنية1988 ،
•ماجستير اقتصاد دولي  /جامعة ( ESSEXبريطانيا)1991 ،

اخلبرات العملية:

•املدير اإلقليمي  /بنك الكويت الوطني (األردن) ،من  2014إلى .2018
•نائب املدير اإلقليمي  /مجموعة العمليات املصرفية  /بنك الكويت الوطني (األردن) ،من  2012إلى .2014
•نائب املدير العام  /مجموعة العمليات املصرفية  /كابيتال بنك (األردن) ،من  2008إلى .2012
•نائب أول للرئيس التنفيذي  /اخلزينة والدعم والعمليات  /بنك املؤسسة العربية املصرفية (األردن) ،من  2006إلى .2008
•مساعد املدير العام  /اخلزينة واالستثمار  /بنك املؤسسة العربية املصرفية (األردن) ،من  2001إلى .2006
•مدير تنفيذي  /اخلدمات البنكية اخلاصة  /بنك ( HSBCاألردن) ،من  2000إلى .2001
•مدير تنفيذي  /اخلزينة واملؤسسات املالية  /بنك الصادرات والتمويل (األردن) ،من  1996إلى .2000
•مدير اخلزينة ( Citibank /األردن) ،من  1991إلى .1996

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
•جلنة إدارة اخملاطر

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
•رئيس مجلس إدارة بنك األردن الدولي  /لندن.
•رئيس مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا.
•رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر.
•رئيس مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي  /األردن.
•نائب رئيس هيئة مديري شركة اإلسكان لالستثمارات السياحية والفندقية.
•نائب رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية ملصادر الطاقة.
•عضو مجلس إدارة الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص.
•عضو مجلس إدارة صندوق احلسني لإلبداع والتفوق.
•عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن.
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املنصب :رئيس مجموعة األعمال املصرفية
واسكني ساموئيل ساموئيل عجميان
تاريخ امليالد1972/9/28 :
تاريخ التعيني2017/9/5 :
املؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال  /عام 1995

اخلبرات العملية:

بدأ السيد واسكني عجميان حياته العملية في بنك ستاندرد تشارترد /األردن في أوائل عام  ،1995وقد تنوعت خبرته املصرفية
التي جتاوزت  20عاما ً لدى هذا البنك في مجاالت متعددة غطت معظم األعمال املصرفية ،أهمها :التجارة اخلارجية ،واخلدمات
املصرفية لألفراد ،واخلزينة.
وخالل مسيرته العملية لدى بنك ستاندرد تشارترد تقلد عدة مناصب منها :رئيس دائرة اخلزينة (عام  ،)2004رئيس دائرة
الشركات الكبرى (عام  ،)2011ثم رئيس دائرة اخلدمات املصرفية والتي تشمل قطاعات الشركات واخلزينة واملؤسسات املالية
(عام  ،)2013ثم رئيس اخلدمات املصرفية في كل من األردن ولبنان ومصر (عام .)2015
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

•عضو مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا.
•عضو مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي  /األردن.

املنصب :رئيس مجموعة العمليات
مروان حامت جميل اخلولي

تاريخ امليالد1971/5/4 :
تاريخ التعيني2018/4/1 :
املؤهل العلمي :ماجستير محاسبة  /عام 1996

الشهادات املهنية:

•) / Certified Public Accountant (CPAعام .1997
•) /Certified Fraud Examiner (CFEعام .2003
•) /Certified Risk Professional (CRPعام .2003
•) /Certified Risk Analyst (CRAعام .2005
•) / Certified Project Manager (CPMعام .2005
•) / Certified Financial Consultant (CFCعام .2012
•) / Certified Internal Control Auditor (CICAعام .2015
•) / Fellow Governance Practitioners (FGPعام .2017

اخلبرات العملية

ميتلك السيد مروان اخلولي خبرة مصرفية طويلة ومتنوعة جتاوزت  25عاماً ،عمل خاللها في العديد من اجملاالت ،حيث استهل حياته
العملية كمفتش في البنك اإلسالمي األردني ،ثم انتقل للعمل في البنك املركزي األردني كموظف بدائرة القروض واالتفاقيات اخلارجية،
وفي نهاية عام  1994عمل في بنك األردن كرئيس قسم في دائرة التسهيالت التجارية ،إلى أن تولى مهام مدير دائرة متابعة تقارير
التدقيق ،وفي عام  1998عمل في البنك األهلي األردني كمدير دائرة الرقابة املالية ثم أصبح مساعد املدير العام  /املدقق العام للبنك.
انتقل السيد اخلولي في نهاية عام  2004للعمل في كابيتال بنك بوظيفة مساعد املدير العام  /رئيس التدقيق الداخلي حتى نهاية
عام  ،2006ومن ثم عمل لدى بنك االحتاد كمساعد املدير العام  /مدير دائرة التفتيش والتدقيق حتى آيار  ،2008حيث غادر إلى سلطنة
عُ مان للعمل في بنك عُ مان العربي كنائب املدير العام  /رئيس التدقيق الداخلي بني عامي  2008و 2016ثم مت ترقيته كمدير عام  /رئيس
مجموعة العمليات ،وحلني إنضامه ألسرة بنك اإلسكان بشهر نيسان .2018
كما شغل السيد اخلولي عدة مناصب كعضو مجلس إدارة أثناء عمله في املمكلة األردنية الهاشمية منها شركة الطباعون العرب
وكلية الزرقاء األهلية وصندوق إدخار موظفي البنك األهلي األردني ،كما تولى منصب املدير العام بالوكالة لشركة الطباعون العرب.
ويعتبر السيد اخلولي من املدربني احملترفني في مجاالت التدقيق واالحتيال واحملاسبة واألعمال املصرفية باإلضافة إلى الدورات التحضيرية
للحصول على الشهادات املهنية مثل  CPA، CIA، CMA، CFAوميارس هذا العمل منذ عام .1997
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
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املنصب :رئيس مجموعة إدارة االئتمان
عادل إبراهيم جبر أسعد
تاريخ امليالد1967/1/29 :

تاريخ التعيني1994/1/2 :

املؤهل العلمي :ماجستير إدارة أعمال  /عام 1993

الشهادات املهنية:

•  / (CAMS) Certified Anti-Money laundering Specialistعام 2004
•  / (CPA) Certified Public Accountantعام 1998

اخلبرات العملية

بدأ السيد عادل أسعد حياته العملية مع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،ومنذ تعيينه في البنك بداية عام  1994اكتسب
خبرات عملية عديدة في مجاالت مختلفة أهمها :االئتمان واخملاطر والتحليل املالي واإلدارة املالية ،وتقلد خالل تلك الفترة
عدة مناصب إدارية متثلت في مدير إدارة اخملاطر ،ومدير مركز ائتمان الشركات الصغيرة واملتوسطة ،ثم مديرا ً تنفيذيا ً إلدارة
مراجعة االئتمان ،حتى أصبح اآلن يشغل رئيس مجموعة إدارة االئتمان ،يذكر أن السيد عادل حصل عام  2001على منحة
 Fulbrightممثال ً عن األردن للدراسة والتدريب في جامعة بوسطن في الواليات املتحدة األمريكية حصل خاللها على تدريب
في البنك الفيدرالي األمريكي ،والبنك الدولي ،وهيئة األوراق املالية األمريكية .كما عمل في إدارة اخملاطر في Citizens Bank
في الواليات املتحدة األمريكية وحصل على دورات في مؤسسات مرموقة أخرى.

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• عضو مجلس إدارة بنك األردن الدولي  /لندن.

• عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري.

املنصب :رئيس اجملموعة املالية
خالد محمود علي الذهبي
تاريخ امليالد1963/6/20 :

تاريخ التعيني1985/8/3 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام 1985

الشهادة املهنية / CPA :عام 1995

اخلبرات العملية

ميتلك السيد خالد الذهبي خبرات طويلة ومتنوعة في مجاالت احملاسبة والرقابة املالية والتحليل املالي والضريبة والتخطيط
املالي وتطوير السياسات واإلجراءات واألنظمة احملاسبية.

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

• عضو مجلس إدارة املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية.
• عضو مجلس إدارة شركة مصانع االحتاد إلنتاج التبغ والسجائر .2011 - 2006
• رئيس جلنة التدقيق  /شركة مصانع االحتاد إلنتاج التبغ والسجائر .2011 - 2006
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املنصب :رئيس قطاع اخلزينة واالستثمار
رياض علي أحمد طويل

تاريخ امليالد1971/9/1 :

تاريخ التعيني2007/7/22 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد  /عام 1992

الشهادة املهنية / Chartered Financial Analyst (CFA) :عام 2000

اخلبرات العملية

إنطلقت املسيرة العملية للسيد رياض طويل كمتعامل عمالت أجنبية لدى إدارة اخلزينة في بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
خالل عام  ،1992وتدرج في عدة وظائف هامة تعكس خبرته وكفاءته املتميزة في مجاالت التدقيق الداخلي واالستثمارات
الدولية ،ثم عمل لدى عدد من البنوك األردنية واإلقليمية (بنك املال األردني واملؤسسة العربية املصرفية  /البحرين) ،ليعود
ويلتحق بالبنك في العام  2007مديرا ً ملركز االستثمارات الدولية إلى أن استلم منصبه احلالي.

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• رئيس هيئة مديري شركة املركز املالي الدولي.
• عضو مجلس إدارة بنك األردن الدولي  /لندن.
• عضو مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي ،وجلنة احلوكمة االستثمارية الفرعية.

املنصب :رئيس قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد
نبيل توفيق إسماعيل برقاوي
تاريخ امليالد1960/4/23 :

تاريخ التعيني1984/10/21 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام 1982

اخلبرات العملية

عمل السيد نبيل برقاوي لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل منذ ما يزيد عن  30عاماً ،وتركزت خبراته في إدارة اخلدمات
عمان إلى أن أصبح مديرا ً
املصرفية لألفراد ،حيث استلم منصب مدير فرع املركز الرئيسي ثم مديرا ً ملنطقة فروع غرب ّ

تنفيذيا ً لفروع األردن ،وخالل شهر نيسان من عام  2017مت تكليفه مبنصب مساعد الرئيس التنفيذي  /اخلدمات املصرفية
لألفراد ،إلى أن مت تثبيته بهذا املنصب بتاريخ .2018/2/1

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
• عضو مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي  /األردن.
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املنصب :رئيس قطاع األعمال املصرفية للشركات
" محمد ناصر" زهير خليل أبو زهرة
تاريخ امليالد1972/7/18 :
تاريخ التعيني2016/6/5 :
املؤهل العلمي :ماجستير إدارة مالية  /عام 2006

اخلبرات العملية

ميتلك السيد "محمد ناصر" أبو زهرة خبرة مصرفية طويلة ومتنوعة ،حيث عمل لدى العديد من البنوك وتركزت خبراته في
اجملال االئتماني ،وقد بدأ السيد أبو زهرة حياته العملية في عام  1994بالعمل في دائرة التمويل واالستثمار  /البنك اإلسالمي
األردني ،ثم عمل خالل الفترة  1999-1997في دائرة التسهيالت  /البنك العربي اإلسالمي الدولي ،التحق بعدها للعمل
في بنك اإلسكان في دائرة تسهيالت الشركات الكبيرة خالل الفترة  ،2002-1999ثم عمل مديرا ً تنفيذيا ً لدائرة تسهيالت
الشركات في بنك املؤسسة العربية املصرفية  /األردن ملدة  6سنوات إلى أن استلم منصب رئيس هذه الدائرة خالل الفترة
 ،2016-2007عاد ليلتحق بعدها ببنك اإلسكان مبنصب مدير تنفيذي – دائرة التمويل االستثماري ثم مت تكليفه مبنصب
مساعد الرئيس التنفيذي  /األعمال املصرفية للشركات إلى أن مت ثبيته بهذا املنصب خالل شهر تشرين أول من عام ،2017
ويذكر أن السيد أبو زهرة ميتلك أكثر من  50شهادة في مجال التسهيالت والتحليل االئتماني واملالي ،باإلضافة إلى شهادة
من  Moody’s Risk Management Servicesعام .2002
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

• عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر.
• عضو مجلس إدارة  /جمعية املصدرين األردنيني.

املنصب :مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
إبراهيم أحمد إبراهيم حماد

تاريخ امليالد1965/1/12 :
تاريخ التعيني1990/3/10 :
املؤهل العلمي :ماجستير علوم مالية ومصرفية  /عام 1996

اخلبرات العملية

التحق السيد إبراهيم حماد ببنك اإلسكان للتجارة والتمويل في عام  ،1990ولديه خبرة واسعة ومتنوعة في العمليات
املصرفية اخملتلفة منها اخلدمات املصرفية اخلارجية وإدارة الفروع والبيع املباشر وخدمة كبار العمالء واجلودة والسياسات
واإلجراءات وتطوير املنتجات ،وقد تدرج في عدد من املناصب خالل فترة عمله في البنك من محلل مراقبة جودة وحتسني
اإلنتاجية ومدير البيع لكبار العمالء فمدير فرع ثم نائب مدير منطقة فروع ،كما تسلم منصب مدير في إدارة العمليات إلى
أن أصبح في منصبه احلالي مدير تنفيذي  /دائرة العمليات منذ عام .2015
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:

• عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

مدير تنفيذي  /دائرة التخطيط االستراتيجي واألبحاث
شاغر
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املنصب :مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
نايف هاشم نايف احلسني
تاريخ امليالد1979/10/14 :

تاريخ التعيني2013/7/15 :

املؤهل العلمي :ماجستير اقتصاد مالي  /عام 2005

الشهادات املهنية:

• ( /Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMSعام 2008
• ) /Certified Financial Crime Specialist (CFCSعام 2016
• ) / ACAMS Advanced AML Audit Certification (CAMS-Auditعام 2018

اخلبرات العملية

انضم السيد نايف احلسني إلى أسرة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل قبل أكثر من  16عاماً ،وهي بداية حياته العملية ،ثم انتقل
خالل العام  2013للعمل لدى البنك العربي  /األردن لفترة وجيزة ،ليعود ويلتحق بالبنك في نفس العام مبنصب مدير تنفيذي  /دائرة
مراقبة االمتثال ،هذا وقد ارتبط عمل السيد نايف بشكل أساسي مبجاالت مكافحة غسل األموال ،ومتويل االرهاب ،ومراقبة االمتثال
والعقوبات الدولية ،وقانون االمتثال الضريبي للحسابات اخلارجية  ،FATCAوهو عضو لدى عدد من املعاهد واجلمعيات املهنية أهمها:
).Association of Certified Anti Money Laundering Specialist (ACAMS)، Association of Certified Financial Crimes Specialist (ACFCS
عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

املنصب :مدير تنفيذي  /دائرة إدارة اخملاطر
ملى نايف عبد الفتاح بكري
تاريخ امليالد1973/7/19 :

تاريخ التعيني1995/10/24 :

املؤهل العلمي :ماجستير إدارة أعمال  /عام 2006

اخلبرات العملية

انضمت السيدة ملى بكري للعمل في البنك في عام  ،1995وهي بداية حياتها العملية ،وتركزت خبراتها املصرفية في مجال
إدارة اخملاطر ،إذ تدرجت باملناصب اخملتلفة إلى أن أصبحت نائب مدير تنفيذي  /دائرة اخملاطر خالل شهر  2015/9ثم مت تعيينها
في منصب مدير تنفيذي  /دائرة إدارة اخملاطر خالل شهر  ،2017/2ويذكر أن السيدة ملى عضو في االحتاد الدولي للمصرفيني
العرب ،باإلضافة إلى عضويتها في عدة جلان في البنك من ضمنها :جلنة اخملاطر ،وجلنة االئتمان العليا ،واللجنة العليا
لتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية ( ،)IFRS9واللجنة العليا للطوارىء ،كما حضرت العديد من الدورات في مجال العمل
املصرفي عدد كبير منها يتعلق مبجال إدارة اخملاطر.
عضوياتها في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
عضو مجلس إدارة الشركة األردنية لضمان القروض.
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املنصب :املدقق العام
علي حسن علي امليمي
تاريخ امليالد1979/4/5 :

تاريخ التعيني2000/10/18 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة  /عام 2000

الشهادات املهنية:

• ) Certified Internal Auditor (CIAالصادرة عن معهد املدققني الداخليني ()IIA
• ) Certification in Control Self-Assessment (CCSAالصادرة عن معهد املدققني الداخليني ()IIA
• ) Certification in Risk Management Assurance (CRMAالصادرة عن معهد املدققني الداخليني ()IIA

اخلبرات العملية

انضم السيد علي امليمي إلى أسرة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل منذ ما يزيد عن  18عاماً ،حيث تدرج بكافة مراتب التدقيق
الداخلي واكتسب خالل هذه الفترة اخلبرات العلمية والعملية التي أهلته إلدارة عمليات وأنشطة التدقيق الداخلي ،علما ً أن
السيد علي لديه عدد من العضويات في العديد من املعاهد واجلمعيات املهنية أهمها،The Institute of Internal Auditors (IIA) :
و).The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

املنصب :املستشار القانوني
وائل إسماعيل محمود عصفور
تاريخ امليالد1972/7/26 :

تاريخ التعيني2008/6/1 :

املؤهل العلمي :بكالوريوس حقوق  /عام .1994

اخلبرات العملية

• عضو نقابة احملامني األردنيني
• أمني سر مجلس إدارة الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي
• مستشار قانوني  /شركة املركز املالي الدولي

• مستشار قانوني  /صندوق بنك اإلسكان لألوراق املالية
• عضو اللجنة القانونية  /جمعية البنوك في األردن

بدأ السيد وائل عصفور حياته العملية عام  1996كمحامي متفرغ في مكتبه اخلاص ،ثم انضم إلى بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل ،ويتمتع بخبرات واسعة في مجاالت العمل القانوني واملعامالت التجارية واملصرفية وقانون الشركات والتحكيم
واألوراق املالية.

عضوياته في جلان مجلس إدارة البنك :ال يوجد

عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
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نبذة تعريفية

اقتصادياً ،وتقلد عدة مناصب إدارية من أهمها رئيس وحدة الدراسات واالستثمار،

بدأ الدكتور جمال أبو عبيد عمله في بنك اإلسكان في أواخر عام  1981باحثا ً

في .2016/12/15

املصرفية ( )CBOفي حزيران  ،2015إلى أن استلم منصب الرئيس التنفيذي للبنك

العام لشؤون االستثمار ومتويل املشاريع الكبيرة ،وتولى منصب رئيس اجملموعة

الفترة  ،2008-2001ثم عاد والتحق بالبنك في عام  2013مبنصب مساعد املدير

بنك اإلسكان مبنصب مدير تنفيذي  /االستثمار ومتويل املشاريع الكبيرة خالل

ميتلك السيد إيهاب السعدي خبرات واسعة في العمل املصرفي ،حيث عمل لدى

أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية املستقيلون خالل العام 2018

االسم واملنصب

إيهاب غازي كامل السعدي
الرئيس التنفيذي

الدكتور جمال أحمد حسني أبو عبيد
مدير تنفيذي  /دائرة التخطيط االستراتيجي واألبحاث

تاريخ اإلستقالة

2018/11/10

2018/2/1

ومدير مركز التخطيط االستراتيجي ،إلى أن تولى في شهر أيار من عام 2010
منصب املدير التنفيذي لدائرة التخطيط االستراتيجي واألبحاث.
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عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم

2017
2,500
5,062
-

أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

الرئيس التنفيذي
رئيس مجموعة األعمال املصرفية
رئيس مجموعة العمليات
رئيس مجموعة إدارة االئتمان
رئيس اجملموعة املالية
رئيس قطاع اخلزينة واالستثمار
رئيس قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد
رئيس قطاع األعمال املصرفية للشركات
مدير تنفيذي  /دائرة العمليات
مدير تنفيذي  /دائرة التخطيط
االستراتيجي واألبحاث
مدير تنفيذي  /دائرة مراقبة االمتثال
مدير تنفيذي  /دائرة إدارة اخملاطر
املدقق العام
املستشار القانوني

عمار بشير علي الصفدي

واسكني ساموئيل ساموئيل عجميان

مروان حامت جميل اخلولي

عادل إبراهيم جبر أسعد

خالد محمود علي الذهبي

رياض علي أحمد طويل

نبيل توفيق إسماعيل برقاوي

"محمد ناصر " زهير خليل أبو زهرة

إبراهيم أحمد إبراهيم حماد

شاغر

نايف هاشم نايف احلسني

ملى نايف عبد الفتاح بكري

علي حسن علي امليمي

وائل إسماعيل محمود عصفور

إسم عضو اإلدارة العليا

2018
2,500
5,062
-

املنصب

2017
-

عدد األوراق املالية اململوكة عدد األوراق املالية اململوكة
من قبل الزوجة واألوالد القصر
من قبل العضو
اجلنسية

2018
-
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اجلنسية
أردنية

2017
-

2018
1,000

2017
2,625
-

عدد األوراق املالية اململوكة
من قبل الزوجة واألوالد القصر

2018
-

عدد األوراق املالية اململوكة
من قبل العضو

عدد األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا املستقيلون وأقاربهم

إسم عضو اإلدارة العليا املستقيل

إيهاب غازي كامل السعدي

الدكتور جمال أحمد حسني أبو عبيد

املنصب

الرئيس التنفيذي

مدير تنفيذي  /دائرة التخطيط
االستراتيجي واألبحاث
أردنية

الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم :ال يوجد

الشركات املسيطر عليها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا املستقيلون وأقاربهم :ال يوجد

سياسة املكافآت

يعتمد البنك سياسة مكافآت تركز على حتفيز األداء املتميز ،وذلك من خالل تخصيص نسبة من األرباح بعد الضريبة لهذه الغاية تصل إلى  ،%5وتوزع على املوظفني استنادا ً إلى

نظام خاص يربط نسب االجناز ومتحققات األهداف ومستويات األداء مع املكافأة.
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مزايا ومكافآت كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2018

457,700
163,050
154,116
166,500

-

رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن اخلطيب

الدكتور ياسر مناع العدوان

السيد فوزي يوسف عبداحملسن احلنيف

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

االسم

5,000
5,000
3,452
5,000

املنصب

6,583
5,478

الرواتب السنوية بدل التنقالت
السنوية
اإلجمالية

																	

املكافآت
السنوية

5,000
5,000
5,000
5,000

144,500
144,500
133,500
166,500

-

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد اهلل مبارك ناصر آل خليفة

السيد يوسف محمود حسني النعمة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

السيد رمزي طلعت عبداجلواد مرعي

5,000

114,248
157,700

-

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد عصام عبداهلل يوسف اخلطيب

السيد نضال فائق محمد القبج

(دينار)

نفقات السفر إجمالي املزايا
السنوية
السنوية
462,700
168,050
164,151
176,978
5,298
6,397
2,198
6,397

بنك قطر الوطني وميثله:
154,798
155,897
140,698
177,897

اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية وميثلها:

السيد فوزي عبد احلميد أحمد املانع

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد جنيب حميدة اجلمل

السيد اسماعيل عبداهلل علي املسالتي

-

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

161,000

-

5,000

6,417
161,000

15,844

5,000

181,844
6,010

املصرف الليبي اخلارجي وميثله:
6,417
172,010

-

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن وميثلها:
114,248
162,700

املزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد
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املنصب

الرواتب السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية
106,000
43,451
-

املكافآت
السنوية
5,000
5,000
1,548

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون خالل عام 							2018

االسم

السيد محمد محمد علي بن يوسف
السيد فادي خالد مفلح العالونه
السيد سامي حسني األنبعي*

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

-

* املبلغ الذي حصل عليه السيد سامي األنبعي ميثل مكافآت عام  ،2017وقد مت دفعه خالل عام .2018

املزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون :ال يوجد

املنصب
الرئيس التنفيذي
رئيس مجموعة األعمال املصرفية
رئيس مجموعة العمليات
رئيس مجموعة إدارة االئتمان
رئيس اجملموعة املالية
رئيس قطاع اخلزينة واالستثمار
رئيس قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد
رئيس قطاع األعمال املصرفية للشركات

مدير تنفيذي /دائرة العمليات
مدير تنفيذي /دائرة التخطيط االستراتيجي واألبحاث

مدير تنفيذي /دائرة مراقبة االمتثال

		
نفقات السفر
السنوية
4,324
-

(دينار)

إجمالي املزايا
السنوية
115,324
48,451
1,548

(دينار)

26,831
257,280
193,587
199,405
199,277
167,124
125,939
137,077
91,327

119,038
85,133
119,659
104,791

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

2,880
2,160
2,880
2,880
2,880
1,900
2,772
1,200
-

1,200
1,200
2,040
1,200

بدل
التنقالت
السنوية

57,600
57,600
45,211
24,500
32,143
18,396
25,025
16,492
22,861
22,064

املكافآت
السنوية

500
4,400
600
3,600
400
800
5,200
2,000
800

إجمالي
املزايا
السنوية
27,331
260,160
195,747
264,285
260,357
218,815
152,339
172,392
111,723

150,463
102,825
146,560
128,855

نفقات
السفر
السنوية

										
مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا خالل عام 2018

االسم

عمار بشير علي الصفدي
واسكني ساموئيل ساموئيل عجميان
مروان حامت جميل اخلولي
عادل ابراهيم جبر أسعد
خالد محمود علي الذهبي
رياض علي أحمد الطويل
نبيل توفيق إسماعيل البرقاوي
محمد ناصر زهير خليل أبو زهرة
ابراهيم أحمد ابراهيم حماد

شاغر

نايف هاشم نايف احلسني

ملى نايف عبد الفتاح بكري
علي حسن علي امليمي
وائل اسماعيل محمود عصفور

مدير تنفيذي  /دائرة إدارة اخملاطر
املدقق العام
املستشار القانوني

املزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا :ال يوجد
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مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا املستقيلون خالل عام 2018
470,015

الرئيس التنفيذي

مدير تنفيذي  /دائرة التخطيط
االستراتيجي واألبحاث

إيهاب غازي كامل السعدي

الدكتور جمال أحمد حسني أبو عبيد

(دينار)

6,566

االسم

املكافآت
السنوية

450,000
100

املنصب

نفقات السفر
السنوية

6,000
22,064

الرواتب السنوية بدل التنقالت
السنوية
اإلجمالية

إجمالي املزايا
السنوية
926,015
-

-

-

-

-

-

-

نسبة األسهم
عدد
جهة
املرهونة من
األسهم
املساهمة الرهن
املرهونة إجمالي

28,730

بنك قطر الوطني

شركة اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية

املصرف الليبي اخلارجي

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن

شركة االستثمارات اخلارجية اإليرانية

-

جهاز قطر لالستثمار
%51.93
حكومة دولة الكويت –
الهيئة العامة لالستثمار
%99.127
مصرف ليبيا املركزي
%100
نفسها
حكومة جمهورية إيران
االسالمية %100
وزارة املالية سلطنة عُ مان
%100

املستفيد النهائي

املزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا املستقيلون :ال يوجد

اجلنسية
القطرية
الكويتية
الليبية
األردنية
اإليرانية

العمانية
صندوق االحتياطي العام للدولة بسلطنة عُ مان
ُ

اجملموع

املساهمني الذين ميلكون  %1أو أكثر من رأسمال البنك لعام 2018
عدد
األسهم
اململوكة
108,615,827
58,617,556
53,866,193
48,485,331
14,577,670
9,375,000

293,537,577

اسم املساهم

نسبة
املساهمة في
رأس املال
%34.481
%18.609
%17.100
%15.392
%4.628
%2.976
%93.187

• عدد املساهمني األردنيني  2653مساهماً ،تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال .%18.958
• عدد املساهمني العرب واألجانب  439مساهماً ،تشكل نسبة ملكيتهم من رأس املال .%81.042
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أسماء كبار مالكي األسهم املصدرة من قبل البنك وعدد األسهم اململوكة لكل منهم (كبار املساهمني  %5فأكثر)

108,615,827
58,617,556
52,195,161
48,485,331

267,913,875

بنك قطر الوطني

اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية

املصرف الليبي اخلارجي

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  /األردن

اجملموع

االسم

%34.481
%18.609
%16.570
%15.392
%85.052

عدد األسهم كما في نهاية
عدد األسهم كما في نهاية
النسبة إلى رأس املال
عام 2018
عام 2017
108,615,827
58,617,556
53,866,193
48,485,331

269,584,907

النسبة إلى رأس املال
%34.481
%18.609
%17.100
%15.392
%85.583

ودائع العمالء
%14.5
%8.8
%4.5

املوجودات
%14.3
%7.4
%4.3

األردن

سورية

فلسطني

الوضع التنافسي للبنك وحصته السوقية من القطاع املصرفي في بعض املناطق التي يتواجد فيها
القروض والتسهيالت االئتمانية املباشرة
%13.7
%7.2
%2.6

درجة االعتماد على موردين محددين و  /أو عمالء رئيسيني (محليا ً وخارجياً)

ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيني محليا ً وخارجيا ً يشكلون  %10فأكثر من إجمالي املشتريات و  /أو
املبيعات أو اإليرادات.

وصف ألي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته ،ووصف ألي براءات
اختراع أو حقوق امتياز

ال يتمتع البنك أو أي من منتجاته بأية حماية حكومية أو امتيازات مبوجب القوانني واألنظمة ،ولم يحصل البنك على براءات
اختراع أو حقوق امتياز.

وصف ألي قرارات حكومية صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على
عمل البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية
ال توجد أية قرارات صادرة عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على البنك أو منتجاته أو قدراته التنافسية.
والبنك يطبق معايير اجلودة الدولية.

إدارة اخملاطر في البنك

يتعرض البنك بطبيعة عمله جملموعة من اخملاطر ،وهذه اخملاطر مبينة في االيضاح رقم  45الوارد في القوائم املالية لعام
 ،2018ويتم إدارة اخملاطر في البنك من خالل دائرة إدارة اخملاطر وهي دائرة مستقلة عن أنشطة العمل لدى البنك وتقوم بإدارة
كل من :مخاطر االئتمان ورأس املال ،مخاطر التشغيل واستمرارية األعمال ،مخاطر السوق والسيولة ،مخاطر أسعار الفائدة،
ٍ
ومخاطر األمن السيبراني وأمن املعلومات ،مخاطر السمعة ،اخملاطر االستراتيجية ،وذلك وفق منهجية متكاملة تعتمد على
حتديد حجم ونوعية اخملاطر التي يتعرض لها البنك باستخدام أنظمة ومنهجيات وأدوات قياس متنوعة تتضمن مزيج من
األساليب الكمية والنوعية في مراقبة وقياس اخملاطر وبشكل يتوافق مع تعليمات اجلهات الرقابية والسياسات املعتمدة.
وترتبط دائرة اخملاطر إداريا ً بالرئيس التنفيذي ووظيفيا ً بلجنة إدارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة ،ويظهر الشكل التالي
الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة اخملاطر:

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﻱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
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ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

اإلجنازات التي حققها البنك مدعمة باألرقام ،ووصف لألحداث الهامة التي مر بها البنك خالل
عام 2018
مبينة في حتليل ومناقشة األداء.

األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل العام  2018وال تدخل ضمن النشاط
الرئيسي للبنك
لم حتدث عمليات ذات طبيعة غير متكررة أو أية أمور جوهرية ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك.

تطور األرباح وصافي حقوق املساهمني وسعر السهم واألرباح املوزعة
مبينة في حتليل ومناقشة األداء.

حتليل املركز املالي للبنك ونتائج أعماله خالل العام 2018
مبني في حتليل ومناقشة األداء.

التطورات املستقبلية الهامة مبا في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة ،واخلطة املستقبلية للبنك
مبينة في استراتيجية البنك.

أتعاب املدققني لعام 2018

(دينار)

أتعاب
التدقيق

استشارات
وأتعاب أخرى

اجملموع

فروع األردن

108,576

87,555

196,131

فروع فلسطني

28,101

13,665

41,766

فرع البحرين

22,135

9,500

31,635

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

32,300

7,980

40,280

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

56,422

-

56,422

بنك األردن الدولي  /لندن

107,398

-

107,398

الشركة املتخصصة للتأجير التمويلي

4,408

3,306

7,714

شركة املركز املالي الدولي

4,408

3,306

7,714

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية واخلدمات التجارية

2,320

-

2,320

366,068

125,312

491,380

البيان

اجملموع
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التبرعات واملنح لعام 2018
 -1التبرعات النقدية

بلغت قيمة التبرعات النقدية التي قدمها البنك خالل العام  2018حوالي ( )921ألف دينار ،وفيما يلي جدوال ً يبني اجلهات
الرئيسة التي مت التبرع لها:
(دينار)
											

اجلهة املتبرع لها

اجلهة املتبرع لها

مبلغ التبرع

مبلغ التبرع

صندوق دعم أسر الشهداء

150,000

منتدى الفكر العربي

15,000

حديقة بنك اإلسكان  /عبدون

120,000

املعهد امللكي للدراسات الدينية

15,000

مؤسسة نهر األردن

100,000

تكية أم علي

14,000

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

75,000

عيادة املركز الوطني لصحة املرأة

12,000

مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز

35,000

مركز هيا الثقافي

10,000

مبادرة معطف الشتاء

37,282

معهد االعالم األردني

10,000

مؤسسة احلسني للسرطان

30,000

تكرمي املعلمني املتميزين /
وزارة التربية والتعليم

10,000

مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية

25,000

جمعية احلسني  /مركز األردن
للتدريب والدمج الشامل

10,000

مركز اإلسعاف اجلوي

22,500

أخرى

195,263

فعاليات يوم املرور العاملي  /مديرية األمن العام

20,000

جمعية قرى األطفال األردنية SOS

15,000

اجملموع

921,045

 -2التبرعات العينية

بلغت القيمة الدفترية للمواد العينية التي مت التبرع بها خالل عام  2018حوالي ( )5,400دينار ،علما ً بأن القيمة االسمية
لهذه املواد بلغت حوالي ( )1,100,000دينار ،واملواد العينية املتبرع بها هي عبارة عن أجهزة حاسوب وأثاث وآالت ،واجلدول التالي
يبني أهم اجلهات التي مت التبرع لها في األردن:

اجلهة املتبرع لها
جمعية بنك الشفاء والصحة األردني
جمعية التأهيل والرعاية اخليرية
جمعية نعلني اخليرية
جمعية العهد والوالء اخليرية
جمعية يد املساعدة اخليرية
جمعية أهالي السبع اخليرية
جمعية أبناء االغوار اخليرية
جمعية أنصار اخلير اخليرية
جمعية نوارس الرحمن اخليرية
جمعية فرقة دير عال للتراث والفنون الشعبية
جمعية اخلمائل التعاونية
جمعية فدى الوطن اخليرية
جمعية ينبوع عرجان الشمالي
ديوان عشيرة أبو عبيد
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اجلهة املتبرع لها
االحتاد العام للجمعيات اخليرية
مجموعة طالل أبو غزالة
مؤسسة اإلقراض الزراعي  /الرمثا
نادي عبلني الرياضي
مديرية شرطة محافظة العقبة
مركز نداء اخلير
بلدية أم البساتني
مدرسة بنات احلسينية الثانوية الشاملة
مدرسة صرفا الثانوية الشاملة للبنات  /الكرك
مدرسة كفر هودا األساسية اخملتلطة
مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للبنات
مدرسة أم كثير الثانوية للبنات
مدرسة قيساريا األساسية للبنات
مدرسة صاحلية العابد الثانوية للبنني

العقود واملشاريع واالرتباطات التي عقدها البنك املصدر مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو
احلليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في
الشركة أو أقاربهم
 .1كما هو مبني في اإليضاح رقم  41الوارد في القوائم املالية لعام  ،2018فقد قام البنك بالدخول في معامالت مع كبار
املساهمني وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت
التجارية .إن جميع التسهيالت االئتمانية املمنوحة للجهات ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
 .2لم يقم البنك خالل عام  2018بالدخول في عقود أو مشاريع أو ارتباطات مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة أو
رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة اجملتمع احمللي

واصل البنك خالل عام  2018دعمه للمبادرات البيئية في اململكة ،حيث استمر في متويل كلفة رعاية حديقة بنك اإلسكان في
منطقة عبدون ،كما يتبنى بنك اإلسكان سياسات هادفة في مجال ترشيد استهالك الطاقة واملياه من خالل تطبيق التقنيات
احلديثة في هذا اجملال في الفروع واإلدارات املنتشرة في أنحاء اململكة ،واملتمثلة في استخدام وحدات اإلنارة املوفرة للطاقة بتقنيات
 LEDصديقة البيئة بدال ً من وحدات اإلنارة التقليدية ،كما قام البنك باستبدال املكيفات القدمية مبكيفات موفرة للطاقة.

االلتزام باحلاكمية املؤسسية

•	 يلتزم البنك بتطبيق بنود دليل احلاكمية املؤسسية ،حيث مت انتخاب مجلس إدارة جديد يتوافق مع تعليمات احلاكمية
املؤسسية الصادرة عن البنك املركزي األردني.
وميكن االطالع على نسخة من هذا الدليل على الرابط التالي:
.pdfدليل%20احلاكميه%20املؤسسيةhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/%202018
•	 يلتزم البنك بتطبيق بنود دليل حاكمية وإدارة املعلومات والتكنولوجيا املصاحبة لها (التي تعتبر كجزء مكمل لدليل
احلاكمية املؤسسية) ومبا ينسجم مع تعليمات البنك املركزي األردني.
وميكن االطالع على نسخة من هذا الدليل على الرابط التالي:
دليلhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/Guide%20Final1%20%20
.pdfحاكمية%20تكنولوجيا%20املعلومات%202017

معاجلة شكاوى العمالء

انطالقا ً من األهمية التي يوليها بنك اإلسكان للتعامل مع شكاوى العمالء واحملافظة على مستويات عالية من رضى
العمالء ،قام البنك ومنذ العام  2013بإنشاء وحدة متخصصة ومستقلة لدراسة شكاوى العمالء وحتليلها ومعاجلتها
مبهنية وشفافية عالية ،وقد مت دعمها بالكوادر البشرية املؤهلة واملدربة للقيام بذلك.
خالل العام  2018استلمت الوحدة ( )1210شكوى في مجاالت مختلفة ،منها :العقود وشروط التعامل ،بيئة العمل ،أسعار
الفوائد ،العموالت والرسوم ،سلوك التعامل املهني ،اخلدمات االلكترونية ،البطاقات البنكية ،احلواالت ،وتسويق اخلدمات
واملنتجات .هذا وقد قامت الوحدة بدراسة كافة هذه الشكاوى وحتليلها واعالم العمالء بنتائج دراستها وتصنيفها في
سجالت البنك كشكوى (محقة أو غير محقة) واإلجراءات املتخذة حيالها.

كما قامت الوحدة خالل العام  2018برفع تقرير تفصيلي شهري الى اإلدارة العليا ،وتقرير ربع سنوي إحصائي للجنة االمتثال
املنبثقة عن مجلس اإلدارة بكافة الشكاوى التي مت استالمها واإلجراءات التي مت اتخاذها وتوصيات الوحدة للقيام بأي تعديالت
أو حتسني في اإلجراءات املتعلقة بالتعامل مع شكاوى العمالء لتخفيض عدد الشكاوى ،وقد قام مجلس اإلدارة مبناقشة
هذه التقارير وتقييم الشكاوى ومعرفة أسبابها وتقييم مدى تأثيرها على سمعة البنك وتقييم اإلجراءات املتخذة ملعاجلة
الشكاوى املتكررة ومدى كفايتها لضمان عدم تكرارها مستقبالً.
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ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﻓﺮﻋ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﺳﻜﺎن

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
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ﳉﻨﺔ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﳉﻨﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺍﳌﺪﻗﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﳉﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  /ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  /ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  /ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ  /ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  /ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  /ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺑﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ  /ﺍﻷﺭﺩﻥ

ﻣﻜﺘﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ  /ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  /ﻓﻠﺴﻄﲔ

ﻣﻜﺘﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ  /ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﻣﻜﺘﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ  /ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺑﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ /ﻟﻨﺪﻥ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  /ﺍﻷﺭﺩﻥ
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ﳉﻨﺔ ﺍﻹﻣﺘﺜﺎﻝ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﳉﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ  /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﳌﺪﻗﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ

ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ/
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ /ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
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ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
/ﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﳋﺰﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ/ﺳﻮﺭﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ )ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ(
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ
ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ

ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﻠﺤﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ /ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ

ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺭ

ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
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ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺭﺋﻴﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﳉﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  /ﻟﻨﺪﻥ

ﺃﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻼﻗﺔ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
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ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺪﻗﻖ ﺩﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  /ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﺃﻣﲔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺭﺋﻴﺴﻲ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺭﺑﺪ

ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ
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ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ

ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻭﺣﺪﺓ
ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  /ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
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دليل الفروع احمللية والفروع اخلارجية
العنوان

عمان
محافظة العاصمة ّ /

عمان – شارع عمر بن اخلطاب – بناية رقم 104
عمان – جبل ّ
ّ
عمان -النزهة – شارع سعيد بن املسيب – بناية رقم 28
ّ

عمان – رأس العني – شارع القدس – بناية رقم 10
ّ
عمان – األشرفية – شارع اإلمام الشافعي – بناية رقم 52
ّ

عمان  -ماركا اجلنوبية – حي الربوة – شارع صالح الهمالن – مجمع اخلصيب
ّ
عمان – الهاشمي الشمالي -شارع البطحاء -مجمع جوهرة البطحاء
ّ

عمان – ماركا – شارع امللك عبد اهلل – بناية رقم 423
ّ
عمان – جبل التاج – شارع التاج – بناية رقم 76
ّ

عمان – الوحدات – شارع األمير احلسن – بناية رقم 263
ّ
عمان
عمان – ضاحية احلاج حسن – مبنى مؤسسة الضمان اإلجتماعي  /فرع جنوب ّ
ّ

عمان – شارع عرار – بناية رقم 89
ّ
عمان – جبل احلسني – شارع خالد بن الوليد – بناية رقم 121
ّ

عمان  -شارع امللك حسني– بناية رقم 33
ّ
عمان – شارع األمير محمد – بناية رقم 252
عمان – جبل ّ
ّ

عمان – العبدلي – العبدلي مول
ّ
عمان – العبدلي – شارع سليمان النابلسي – بناية رقم 2
ّ

عمان  -العبدلي – شارع مجلس األمة
ّ
عمان – مشروع تطوير العبدلي – شارع سليمان النابلسي
ّ

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن

اسم الفرع

املركز الرئيسي

شارع سليمان النابلسي

العبدلي مول

اللويبدة

املدينة

عمان
جبل ّ
وادي صقرة

جبل احلسني

الوحدات

مجمع انطالق السفريات اخلارجية

ماركا

جبل التاج

حي األمير حسن

الهاشمي الشمالي

رأس العني

األشرفية

احلاووز

النزهة

املدينة الرياضية

السالم

هاتف املقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

5095

3885

3490

3890

4058

4064

3421

4085

3889

4474

4103

4121

4130

4047

4143

3917

4160

4039

4169

4779

عمان – منطقة املدينة الرياضية – شارع الشهيد – بناية رقم 35
ّ
عمان – جبل اللويبدة – شارع كلية الشريعة – بناية رقم 8
ّ

دائرة عرض
31.9610301
31.9631579
31.9632370
31.9605600
31.9540050
31.9547666
31.9564900
31.9646200
31.9259200
31.9211341
31.9796500
31.9528200
31.9569336
31.9757390
31.9433500
31.9372130
31.9482900
31.9741900
31.9874900
31.9572701

إحداثيات مواقع الفروع
خط طول
35.9116501
35.9054240
35.9081130
35.9153600
35.9317180
35.9149128
35.9138800
35.9216300
35.9381300
35.9345492
35.9842700
35.9552800
35.9775482
35.9551350
35.9222600
35.9333060
35.9222000
35.9262400
35.9021700
35.9205233

البريد اإللكتروني

br001@hbtf.com.jo
br001@hbtf.com.jo
br001@hbtf.com.jo
br002@hbtf.com.jo
br003@hbtf.com.jo
br004@hbtf.com.jo
br004@hbtf.com.jo
br005@hbtf.com.jo
br006@hbtf.com.jo
br006@hbtf.com.jo
br007@hbtf.com.jo
br009@hbtf.com.jo
br010@hbtf.com.jo
br011@hbtf.com.jo
br012@hbtf.com.jo
br013@hbtf.com.jo
br014@hbtf.com.jo
br015@hbtf.com.jo
br016@hbtf.com.jo
br017@hbtf.com.jo
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العنوان
عمان -الشميساني – شارع امللكة نور  -مجمع بنك اإلسكان  -بناية رقم 91
ّ

عمان – املوقر – قرب دوار الشهيد صالح اخلريشا  -بناية رقم 32
ّ
عمان – تالع العلي – شارع وصفي التل – بناية رقم 193
ّ

عمان – القويسمة – شارع إبن الفرات – بناية رقم 79
ّ
عمان – بيادر وادي السير – شارع حسني صوبر – بناية رقم 46
ّ

عمان – سحاب – مدينة امللك عبد اهلل الثاني الصناعية
ّ
عمان – املقابلني – شارع احلرية – بناية رقم 140
ّ

عمان – مرج احلمام – شارع نويران – دوار الدلة
ّ
ناعور – مثلث حي الشهيد – مقابل موقف الباصات

عمان – أبو علندا – شارع إبراهيم الراشد احلنيطي – بناية رقم 32
ّ
عمان – اجلويدة – شارع مأدبا – مجمع وليد احلديد  -بناية رقم 31
ّ

عمان – صويلح – شارع األميرة راية بنت احلسني – بناية رقم 26
ّ
عمان – سحاب – شارع األمير حسن  -بناية رقم 24
ّ

عمان -أم اذينه – شارع سعد بن أبي وقاص – بناية رقم 47
ّ
عمان -اجلبيهة – شارع عبد اهلل علي اللوزي  -بناية رقم 31
ّ

عمان -تالع العلي – شارع وصفي التل (اجلاردنز) – بناية رقم 18
ّ
عمان – الشميساني – شارع عبد احلميد شومان – بناية رقم 18
ّ

عمان – عبدون – شارع القاهرة – بناية رقم 94
ّ
عمان  -الصويفية – شارع صالح سحيمات – مجمع بارك بالزا
ّ

عمان – أبو نصير– شارع ابن هدية – حي البسالة
ّ
عمان – حي نزال – شارع بني ثقيف – بناية رقم 6
ّ

عمان – شارع  9شعبان – طلعة احلايك
ّ
عمان – منطقة طارق – شارع طارق – مقابل حلويات النجمة
ّ

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن

اسم الفرع

اجملمع التجاري

شارع األمير محمد

طارق

أبو نصير

حي نزال

عبدون

بارك بالزا

اجلاردنز

الشميساني

أم أذينة

اجلبيهة

صويلح

سحاب

أبو علندا

اجلويدة

مرج احلمام

ناعور

املوقر

تالع العلي

مدينة امللك عبد اهلل الثاني

شارع احلرية

القويسمة

البيادر

املطار

اإلذاعة

هاتف املقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

2365

5941

4187

4194

4202

4211

4884

4233

4246

4274

4284

4305

4320

4334

4030

3921

4347

3828

4357

4370

4898

3952

4399

5546

3738

عمان – مطار امللكة علياء الدولي
ّ
عمان – شارع األمير احلسن – مقابل كلية حطني – بناية رقم 431
ّ

دائرة عرض
31.9713580
31.9516800
32.0027010
32.0524680
31.9361400
31.9535600
31.9585100
31.9836750
31.9679770
31.9679400
32.0220890
32.0233600
31.8715500
31.9029020
31.8791700
31.8941200
31.8697100
31.8117670
31.9930300
31.8525880
31.8953718
31.9177600
31.9544150
31.7217170
31.9083080

إحداثيات مواقع الفروع
خط طول
35.9075820
35.9278000
35.9400830
35.8792900
35.9156900
35.8793700
35.8690700
35.8898240
35.8974450
35.8772400
35.8659870
35.8415600
36.0045300
35.9621510
35.9328500
35.8385300
35.8213750
36.1062470
35.8626900
36.0075810
35.9165294
35.9483600
35.8386250
35.9856760
35.9384010

البريد اإللكتروني
br018@hbtf.com.jo
br019@hbtf.com.jo
br020@hbtf.com.jo
br023@hbtf.com.jo
br024@hbtf.com.jo
br025@hbtf.com.jo
br026@hbtf.com.jo
br027@hbtf.com.jo
br028@hbtf.com.jo
br030@hbtf.com.jo
br031@hbtf.com.jo
br034@hbtf.com.jo
br035@hbtf.com.jo
br038@hbtf.com.jo
br039@hbtf.com.jo
br041@hbtf.com.jo
br042@hbtf.com.jo
br043@hbtf.com.jo
br044@hbtf.com.jo
br045@hbtf.com.jo
br047@hbtf.com.jo
br048@hbtf.com.jo
br049@hbtf.com.jo
br097@hbtf.com.jo
br102@hbtf.com.jo
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إحداثيات مواقع الفروع
دائرة عرض
31.9820440

العنوان

خط طول
35.8474450
31.9660950

عمان – شارع سعد عبده شموط
ّ
ضاحية الياسمني  -شارع جبل عرفات – بناية رقم 13
عمان – شارع مكة – مجمع احلسيني – بناية رقم 141
ّ

البريد اإللكتروني
br106@hbtf.com.jo
35.8968840
31.9638500
31.9754450
31.9672240
31.9583210
31.8644450
31.9522600
31.9874500
31.9801040
31.9971600
31.9410400
31.9193700
31.9754000
31.9408500
31.7084700
31.9586710
31.9417240
31.8753370
31.9431310
31.9679310
31.9585160
31.9595270

عمان – الدوار اخلامس – شارع رياض املفلح – بناية رقم 7
ّ
عمان – املنارة – شارع أبو طالب – بناية رقم 3
ّ

عمان – الصويفية – جاليريا مول
ّ
عمان – دابوق – مجمع بالزا – بناية رقم 29
ّ

عمان – ضاحية األمير راشد – شارع األميرة ثروت
ّ
عمان – الصويفية – السوق التجاري – شارع محمود عبيدات
ّ

عمان – شارع املطار – بعد املدارس العاملية
ّ
عمان – دير غبار -شارع الهاشميني – قرب نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيني
ّ

عمان – شارع سعد عبده شموط – تاج مول
ّ
اجليزة – شارع املطار الرئيسي – قرب مجمع الدوائر احلكومية

عمان – سيتي مول – طابق البنوك
ّ
عمان – شارع امللك عبد اهلل الثاني– قرب دوار خلدا – بناية رقم 185
ّ

عمان – شارع ابن خلدون (مستشفى اخلالدي) – بناية رقم 54
ّ
عمان – تالع العلي – شارع املدينة املنورة – بناية رقم 194
ّ

عمان – البيادر – شارع امللكة زين الشرف – شركة تسويق املنتجات البترولية
ّ
عمان – سوق اخلضار املركزي – شارع ممدوح احلديد
ّ

عمان – ضاحية الرابية – مجمع سامر برهم
ّ
عمان – شارع عبد اهلل غوشة – مجمع احلسيني -بناية رقم 55
ّ

عمان – أم السماق – شارع أوصرة – بناية رقم 17
ّ

br109@hbtf.com.jo
35.8887830
35.8838660
35.8550510
35.8516780
35.9576860
35.9015100
35.8669300
35.8369950
35.8309300
35.8841000
35.8941000
35.8604200
35.8878800
35.9508700
35.8888780
35.9664090
35.8868290
35.8720960
35.8441910
35.8653300
35.8615530

31.9918850

عمان  -شارع إيليا أبو ماضي – مركز هيا الثقافي
ّ
عمان – وادي صقرة  -شارع عرار – بناية رقم 260
ّ

br111@hbtf.com.jo
br115@hbtf.com.jo
br117@hbtf.com.jo
br117@hbtf.com.jo
br119@hbtf.com.jo
br121@hbtf.com.jo
br122@hbtf.com.jo
br123@hbtf.com.jo
br124@hbtf.com.jo
br128@hbtf.com.jo
br131@hbtf.com.jo
br132@hbtf.com.jo
br134@hbtf.com.jo
br135@hbtf.com.jo
br145@hbtf.com.jo
br156@hbtf.com.jo
br157@hbtf.com.jo
br159@hbtf.com.jo
br160@hbtf.com.jo
br161@hbtf.com.jo
br161@hbtf.com.jo

35.8138830

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن

اسم الفرع

أم السماق

األطفال

شارع عرار

الرابية

عبد اهلل غوشة

حي الروابي

السوق املركزي

زهران

املدينة املنورة

سيتي مول

شارع املدينة الطبية

حديقة بنك اإلسكان  /عبدون

ضاحية الياسمني

شارع مكة

تاج مول

اجليزة

اخلدمات البنكية اخلاصة

املنارة

شارع املطار

دير غبار

ضاحية األمير راشد

الصويفية

جاليريا مول

دابوق

هاتف املقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

4728

3776

4756

3744

4782

3485

4793

3765

4908

4041

4846

4115

4954

4958

3805

3811

4003

3412

3479

4702

3837

4221

3862

3797

br162@hbtf.com.jo
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فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن

اسم الفرع

إربد

شارع األمير نايف  /إربد

الرمثا

شارع الشهيد وصفي التل /الرمثا

الشونة الشمالية

دير أبي سعيد

حكما

احلصن

إيدون

املشارع

شارع فلسطني

الكرمية

اليرموك

مدينة احلسن الصناعية

دوار القبة

إربد مول

شارع الثالثني  /إربد

بني كنانة

قصر شبيب

الزرقاء

الرصيفة

حطني

إحداثيات مواقع الفروع

4939

4422

4487

3844

3965

3978

4521

4525

3997

4547

4570

3957

4601

3980

4828

3406

3821

3429

4255

4415

4484

3756

هاتف املقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

دائرة عرض

إربد – شارع الهاشمي -قرب مسجد الهاشمي
إربد – شارع األمير نايف – بناية األوقاف
الرمثا – وسط البلد – شارع ناصر الطالق

الرمثا – شارع الشهيد وصفي التل  -مجمع فواز الزعبي
الشونة الشمالية – شارع امللك فيصل
دير أبي سعيد – شارع امللك حسني
إربد – شارع حكما – مثلث حنينا
عمان
إربد – احلصن – شارع إربد ّ
إربد – ايدون – الشارع الرئيسي
إربد – املشارع – الشارع الرئيسي – مقابل بلدية املشارع – عمارة طالل الغزاوي
إربد – شارع فلسطني – دوار الشهيد وصفي التل
الكرمية – الشارع الرئيسي
إربد – شارع شفيق ارشيدات
إربد – مدينة احلسن الصناعية
إربد– شارع امللك عبداهلل الثاني– دوار القبة
إربد  -شارع عبد احلميد شرف  -إربد مول
إربد – املنطقة الشرقية – حي األندلس – مجمع الروسان التجاري
إربد – مثلث سما الروسان – مقابل بلدية السرو
الزرقاء – شارع امللك حسني – مجمع بنك االسكان – بناية رقم 96
الزرقاء – الوسط التجاري – شارع السلطان عبد احلميد
الزرقاء – الرصيفة – شارع امللك حسني – بناية رقم 184
الزرقاء – مخيم حطني – شارع امللك عبداهلل – بناية رقم 452

العنوان

خط طول
32.5570904
32.5559900
32.5616000
32.5664700
32.6100700
32.5041140
32.5692200
32.4877400
32.5081300
32.4418000
32.5546100
32.2753600
32.5422950
32.4996630
32.5462760
32.5410750
32.5545500
32.6387640
32.0636600
32.0619400
32.0181530
32.0071500

البريد اإللكتروني

35.8556376
35.8521900
36.0113300
36.0154400
35.6097300
35.6845380
35.8580900
35.8838700
35.8563100
35.5941000
35.8479100
35.5984700
35.8506360
36.0209640
35.8576700
35.8444850
35.8630900
35.8359890
36.0843900
36.0919600
36.0416570
36.0072300

محافظة الزرقاء

محافظة إربد

br052@hbtf.com.jo
br052@hbtf.com.jo
br060@hbtf.com.jo
br060@hbtf.com.jo
br061@hbtf.com.jo
br063@hbtf.com.jo
br064@hbtf.com.jo
br065@hbtf.com.jo
br067@hbtf.com.jo
br070@hbtf.com.jo
br073@hbtf.com.jo
br079@hbtf.com.jo
br080@hbtf.com.jo
br114@hbtf.com.jo
br120@hbtf.com.jo
br120@hbtf.com.jo
br136@hbtf.com.jo
br155@hbtf.com.jo
br029@hbtf.com.jo
br051@hbtf.com.jo
br059@hbtf.com.jo
br066@hbtf.com.jo
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هاتف املقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

3784

4686

4697

4735

4740

4839

4918

3870

عوجان

اجلبل الشمالي

الضليل

األزرق الشمالي

حي معصوم

املنطقة احلرة  /الزرقاء

الزرقاء اجلديدة

أتوستراد الزرقاء

الفحيص

السلط

البقعة

دير عال

الشونة اجلنوبية

الكرامة

بوابة السلط

الكرك

البوتاس

مؤتة

القصر

الثنية

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن
العنوان
الزرقاء – عوجان – مثلث عوجان – بناية رقم  – 2مقابل املؤسسة اإلستهالكية العسكرية
الرصيفة – اجلبل الشمالي – شارع امللك عبد اهلل الثاني – بناية رقم 218
الزرقاء – الضليل – شارع اجليش – مثلث قصر احلالبات
األزرق الشمالي – شارع بغداد الرئيسي  -مجمع سعيد األعور
الزرقاء – حي معصوم – شارع عبد احلميد شرف– دوار امللك عبداهلل الثاني
الزرقاء – ساحة البنوك – املنطقة احلرة
الزرقاء – الزرقاء اجلديدة – شارع مكة – مجمع الكردي بالزا
الزرقاء – وادي احلجر – طريق األوتستراد – عمارة بنك اإلسكان

4294

3714

4380

4468

4505

3972

4989

4641

4646

4667

4764

3864

اسم الفرع

دائرة عرض
32.0290200
32.0280720
32.1320100
31.8829200
32.0779470
32.0901310
32.0857580
32.0448310

الفحيص – شارع امللك عبد اهلل الثاني  -عمارة عاكف صويص
السلط – شارع امليدان
مخيم البقعة – مقابل مسجد صالح الدين
دير عال – الصواحلة – شارع أبو عبيدة
الشونة اجلنوبية – شارع السلط – مجمع الدوائر احلكومية
الكرامة – الشارع الرئيسي
السلط – مدخل السلط – إشارة الدبابنة – مقابل محكمة السلط الشرعية
الكرك – مبنى البلدية – شارع النزهه
الكرك – غور املزرعة – املدينة السكنية
مؤتة – شارع اجلامعة
الكرك – القصر – الشارع الرئيسي – بجانب متصرفية القصر
الكرك – الثنية مقابل مديرية زراعة الكرك

إحداثيات مواقع الفروع
خط طول
36.0732200
36.0361730
36.2726700
36.8327800
36.0746310
36.2146440
36.0867180
36.0940010
32.0018230
32.0427646
32.0764630
32.1839500
31.9002700
31.9494930
32.0574200
31.1851800
31.2448670
31.0914300
31.3102500
31.1724600

البريد اإللكتروني
br077@hbtf.com.jo
br093@hbtf.com.jo
br101@hbtf.com.jo
br107@hbtf.com.jo
br108@hbtf.com.jo
br127@hbtf.com.jo
br129@hbtf.com.jo
br140@hbtf.com.jo
35.7773680
35.7270630
35.8418450
35.6213500
35.6212200
35.5802040
35.7471000
35.7035740
35.5290940
35.7016800
35.7434600
35.7360020

محافظة الكرك

محافظة البلقاء

br032@hbtf.com.jo
br033@hbtf.com.jo
br046@hbtf.com.jo
br057@hbtf.com.jo
br062@hbtf.com.jo
br074@hbtf.com.jo
br133@hbtf.com.jo
br084@hbtf.com.jo
br085@hbtf.com.jo
br088@hbtf.com.jo
br113@hbtf.com.jo
br162@hbtf.com.jo
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فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن

اسم الفرع

معان
البتراء
الشوبك
الشيدية
احلسينية

مادبا
اجلامعة األملانية

املفرق
اجملمع الغربي  /املفرق

إحداثيات مواقع الفروع

4633
3721
4662
4715
3854

4979
3481

4445
3874

هاتف املقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

دائرة عرض

معان – شارع امللك حسني بن طالل
وادي موسى – الشارع الرئيسي – دوار الشهيد
الشوبك – جنل – الشارع الرئيسي
معان – منجم الشيدية
معان – احلسينية – مبنى بلدية احلسينية
مادبا – شارع امللك عبد اهلل
مادبا – املشقر – مجمع Back Yard Avenue
املفرق – شارع امللك طالل
املفرق – شارع امللك عبداهلل الثاني – مجمع اخلط احلجازي

العنوان

خط طول
30.1958291
30.3209800
30.5191800
29.9311280
30.5948240
31.7192400
31.7789240
32.3430160
32.3447230
32.3327700
32.2981500
30.8369100
30.8555400
29.5260041
29.5438900
32.2821420

البريد اإللكتروني

35.7352665
35.4806600
35.5417700
36.1371310
35.7982920
35.7919200
35.8009530
36.2087720
36.2058330
35.7516200
35.7042490
35.6057000
35.9728800
35.0019094
35.0156300
35.8949380

عجلون – شارع القلعة – مقابل مبنى البلدية
عجلون – كفرجنة – الشارع الرئيسي

3943
3935

4624
4676

4613
4996

4451

عجلون
كفرجنة

الطفيلة
احلسا

العقبة
شويخ مول

جرش

الفروع املتنقلة

محافظة جرش

محافظة العقبة

محافظة الطفيلة

الطفيلة – الشارع الرئيسي
احلسا – املدينة السكنية – السوق التجاري اجلديد
العقبة – شارع الكورنيش
العقبة – مبنى شويخ مول
جرش – شارع وصفي التل – مقابل دوار القيروان

الفرع املتنقل األول
الفرع املتنقل الثاني

محافظة عجلون

محافظة املفرق

محافظة مادبا

محافظة معان

br083@hbtf.com.jo
br086@hbtf.com.jo
br087@hbtf.com.jo
br104@hbtf.com.jo
br137@hbtf.com.jo
br056@hbtf.com.jo
br056@hbtf.com.jo
br054@hbtf.com.jo
br054@hbtf.com.jo
br053@hbtf.com.jo
br072@hbtf.com.jo
br082@hbtf.com.jo
br089@hbtf.com.jo
br081@hbtf.com.jo
br081@hbtf.com.jo
br055@hbtf.com.jo

5542
4554
هذه الفروع جتوب كافة مناطق اململكة

br139@hbtf.com.jo
br158@hbtf.com.jo
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فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  -خارج األردن

اسم الفرع

اإلدارة اإلقليمية  -فلسطني

رام اهلل

غزة

نابلس

اخلليل

حلحول

بير زيت

خان يونس

جنني

بيت حلم

يطا

ترمسعيا

الظاهرية

املاصيون

رفيديا

طولكرم

فرع البحرين

الهاتف

+ 970 2 2945500

+ 970 2 2945500

+ 970 8 2826322

+ 970 9 2386060

+ 970 2 2250055

+ 970 2 2299602
+970 2 2945500
+970 8 2079401

+ 970 4 2505223
+970 2 2740375

+ 970 2 2273301

+ 970 2 2805263

+ 970 2 2266779

+ 970 2 2945500

+ 970 9 2353612

+ 970 9 2696662

+973 17 225227

العنوان
شارع القدس – عمارة باديكو هاوس  -ص ب 1473

شارع البريد – عمارة ركب  /ص .ب 1473
شارع الشهداء – برج فلسطني  /ص .ب 5010
دوار احلسني – عمارة احلواري  /ص.ب 1660
شارع وادي التفاح – دوار املنارة  /ص.ب 285
اخلليل  -شارع اخلليل – القدس الرئيسي  /ص .ب 1
رام اهلل  -الشارع العام – بجوار الدوار الرئيسي  /ص.ب 40
غزة  -دوار أبو حميد  -شارع جالل  /ص.ب 7073
شارع أبو بكر  /ص.ب 50
شارع املهد – سيتي سنتر  /ص.ب 30
اخلليل – يطا – شارع رقعة – بجوار مركز األمن
رام اهلل – ترمسعيا – مجمع أبو رسالن التجاري  /ص.ب 4
اخلليل – الظاهرية  -قرب مركز أمن الظاهرية
رام اهلل – شارع القدس – عمارة باديكو هاوس  -ص ب 1473
نابلس  -شارع الشهيد ياسر عرفات بجانب كنيسة البشارة
شارع جامعة القدس املفتوحة بجانب مطعم KFC
البحرين  -مركز املنامة – شارع احلكومة  /ص.ب 5929

البريد اإللكتروني
info.pal@hbtf.com.jo
br401@hbtf.com.jo
br402@hbtf.com.jo
br403@hbtf.com.jo
br404@hbtf.com.jo
br405@hbtf.com.jo
br406@hbtf.com.jo
br407@hbtf.com.jo
br408@hbtf.com.jo
br409@hbtf.com.jo
br410@hbtf.com.jo
br411@hbtf.com.jo
br412@hbtf.com.jo
br413@hbtf.com.jo
br414@hbtf.com.jo
br415@hbtf.com.jo
bahrain@hbtf.com.jo
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دليل البنوك والشركات التابعة

املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

اسم البنك

الهاتف

العنوان

احلجاز

الباكستان

داما روز

اليرموك

حوش بالس

دوما

مشروع دمر

احلريقة

جرمانا

قصاع

املزة

التجارة

الفردوس

الزبداني

دمشق  -السبع بحرات  -شارع الباكستان  /ص.ب 10502

+ 963 11 23880000
+ 963 11 2260500
+ 963 11 23880000
+ 963 11 2241140
+ 963 11 6376400
+ 963 950009001
+ 963 11 5750766
+ 963 11 3123671
+ 963 11 2260222
+ 963 11 5615020
+ 963 11 4430195
+ 963 11 6117086
+963 11 4434210
+ 963 11 2327081
+ 963 11 7111792

اإلدارة العامة

www.ibtf.com.sy
info@ibtf.com.sy

دمشق – ساحة احلجاز
دمشق – شارع الباكستان – مقابل مطعم املرايا
دمشق– أبو رمانة  -فندق داما روز
دمشق – شارع اليرموك – ساحة الريجة
دمشق  -اتوستراد درعا – مقابل التاون سنتر
دمشق  -دوما
دمشق  -مشروع دمر – سوق الشام املركزي
دمشق – ساحة احلريقة
دمشق – ساحة الرئيس
دمشق – برج الروس
دمشق – املزة – مقابل نادي اجلالء
دمشق – كورنيش التجارة
دمشق – شارع الفردوس -امتداد ساحة احملافظة
الزبداني – شارع احملطة – مقابل نقابة املهندسني
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املصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

اسم البنك

مساكن برزة

أبو رمانة

حمص

طرطوس

فيصل

الشيراتون

اجلميلية

الشيخ جنار

شهباء مول

درعا

حماة

محردة

احلسكة

الالذقية

السويداء

القامشلي

دير الزور

الهاتف
+ 963 11 5117774
+963 11 3348717
+ 963 31 2485979
+ 963 43 321355
+ 963 21 2262303
+ 963 21 2125303
+ 963 21 2231945
+ 963 21 4712860
+ 963 21 2520092
+ 963 15 210291
+ 963 33 2243100
+ 963 33 4731072
+ 963 52 316543
+ 963 41 459373
+ 963 16 322191
+ 963 52 431789
+ 963 51 241800

العنوان
دمشق – مساكن برزة – مقابل مشفى حاميش
دمشق – أبو رمانة – بجانب حديقة املدفع
حمص  -مبنى خزانة تقاعد املهندسني
طرطوس  -شارع املصارف
حلب  -شارع امللك فيصل
حلب  -فندق الشيراتون
حلب – اجلميلية
حلب  -املدينة الصناعية – الشيخ جنار
حلب – شهباء مول
درعا – شارع هنانو
حماة  -شارع العلمني
حماة – محردة – شارع غادة شعاع  -بجانب نادي محردة الرياضي
احلسكة – ساحة الرئيس – شارع صالح الدين
الالذقية – شارع بغداد
السويداء – ساحة تشرين
القامشلي – دوار القوتلي
دير الزور -الشارع العام – مقابل سينما الكندي
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بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /اجلزائر

اسم الفرع

اإلدارة العامة

دالي إبراهيم
البليدة
وهران
سطيف
دار البيضاء
بجاية
قسنطينة

بنك األردن الدولي  /لندن

الهاتف

+ 213 21 91 88 88

+ 213 21 91 88 88
+ 213 25 21 30 70
+ 213 41 23 02 70
+ 213 36 53 85 78
+ 213 21 75 46 87
+ 213 34 11 33 51
+ 213 31 74 02 07

+ 44 20 3 144 0200

العنوان

العنوان

اجلزائر  16 -شارع أحمد واكد  -دالي إبراهيم
www.housingbankdz.com
اجلزائر –  16شارع أحمد واكد – دالي إبراهيم
اجلزائر –  61شارع العربي اتبسي بلدية البليدة – البليدة
اجلزائر –  10شارع تعاونية الباهية  /حي السالم – وهران
اجلزائر –  20شارع أول نوفمبر  – 1954سطيف
اجلزائر –  59شارع محمد خميستي – دار البيضاء
اجلزائر  -جتزئة كرمي بلقاسم التعاونية العقارية  45مسكن – بجاية
اجلزائر – للوش نهج حمو بلحاج مصطفى رقم  06سيدي مبروك  -قسنطينة
Almack House, 26-28 King Street, London SW1Y 6QW
www.jordanbank.co.uk

الشركات التابعة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

اإلدارة العامة

الهاتف

+ 962 6 5521230

مكتب إربد

مكتب العقبة

اسم الشركة

املتخصصة للتأجير
التمويلي

+ 962 2 7250308

+ 962 3 2033428

البريد اإللكتروني
housingbank@housingbankdz.com
Agence-101@housingbankdz.com
Agence-102@housingbankdz.com
Agence-103@housingbankdz.com
Agence-104@housingbankdz.com
Agence-105@housingbankdz.com
Agence-106@housingbankdz.com
Agence-107@housingbankdz.com
info@jordanbank.co.uk

املوقع
اإللكتروني

البريد
اإللكتروني

العنوان

أم أذينة – شارع سعد بن أبي وقاص – مبنى بنك اإلسكان للتجارة
عمان – 11118
والتمويل  /ص.ب ّ 1174
إربد– شارع امللك عبداهلل الثاني– دوار القبة
slc@hbtf.com.jo www.slcjo.com
العقبة – دوار هيا – مبنى صندوق اإلدخار ملوظفي امللكية األردنية –
الطابق الثالث -مكتب رقم 301
عمان – info@ifc.com.jo www.ifc.com.jo 11194
الشميساني – مجمع بنك اإلسكان  -الطابق الثاني  /ص.ب ّ 940919
عمان  -طلوع احلايك  -مبنى األمانة سابقا ً  -الطابق السابع
info@hbtf.com.jo www.hbtf.com
جبل ّ

البريد اإللكتروني
hbtfAbudhabi@hbtf.com.jo

hbtfLibya@hbtf.com.jo

املركز املالي الدولي
+ 962 6 5696724
األردنية لالستثمارات العقارية واخلدمات التجارية + 962 6 5005555

مكاتب التمثيل

اسم املكتب

طرابلس  /ليبيا

أبو ظبي  /اإلمارات

بغداد  /العراق

الهاتف

+ 218 213350610

+ 971 26268855

+964 7901328647

طرابلس  -برج طرابلس – البرج األول – الطابق  – 15مكتب  / 155ص.ب 91270
أبو ظبي  -شارع الشيخ خليفة  -بناية معالي حمودة بن علي  -الطابق  – 12مكتب
 / 1201ص.ب 44768
بغداد  -شارع العرصات الهندية  -محلة رقم  929شارع  – 30رقم البناية  108حي بابل
ifaham@hbtf.com.jo

