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المساهمين الكرام،،،
حضرات ُ
يســرني وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،تقديــم التقريــر الســنوي الســابع واألربعيــن لمجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة
الموحــدة
والتمويــل ،متضمنــً أهــم اإلنجــازات الرئيســية المتحققــة خــال عــام  ،2020باإلضافــة إلــى البيانــات الماليــة
ّ
المنتهيــة فــي  31كانــون األول /ديســمبر  2020وخطــة البنــك المســتقبلية لعــام ،2021
للبنــك عــن الســنة الماليــة ُ
وجميــع متطلبــات اإلفصــاح وقواعــد الحاكميــة المؤسســية وفــق القوانيــن واألنظمــة والتشــريعات ذات العالقــة.

المساهمين،،،
حضرات ُ
لقــد كان عــام  2020مليئــً بالتحديــات والمخاطــر الناجمــة عــن انتشــار فيــروس كورونا وآثاره الســلبية علــى االقتصاد
ّ
تمكن االقتصــاد األردني من الصمــود ،وكان االنكماش الذي تم تســجيله أقل من
العالمــي ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك
الكثيــر مــن الــدول األخــرى ،رغــم الصعوبــات والتحديــات التــي يواجههــا واآلثــار غيــر المســبوقة للجائحــة علــى كافة
القطاعــات االقتصاديــة.
وقــد قــام البنــك التزامــً بأوامــر الدفــاع ذات العالقة وتعليمــات البنــك المركزي األردنــي بتنفيذ إجــراءات عديدة منها
تخفيــض أســعار الفوائــد علــى القــروض وتأجيــل األقســاط على العمالء ،وســاهم بفعالية فــي تنفيذ مبــادرات البنك
المركــزي التــي ركزت على دعم الشــركات الصغيرة والمتوســطة.

المساهمين،،،
حضرات ُ

ّ
تمكنــت مجموعــة البنــك علــى الصعيــد المالــي مــن تحقيــق نتائــج تشــغيلية قويــة وتســجيل نمــو مســتدام فــي
ّ
يؤكــد مــن مكانــة البنــك المتقدمــة وقدرتــه الراســخة فــي التكيّــف
الربــح التشــغيلي وإجمالــي الدخــل ،ممــا
والتعامــل مــع التحديــات بكفــاءة عاليــة ،وقــد كان االنخفــاض غيــر التشــغيلي فــي صافــي األربــاح ناتــج عــن إجــراءات
احترازيــة اتخذتهــا المجموعــة ّ
تمثلــت باالحتفــاظ بمخصصــات إضافيــة آمنــة لمحفظــة التســهيالت بلغــت أكثــر مــن
ضعــف المبالــغ المخصصــة فــي العــام الســابق ،وتهــدف هــذه الخطــوات الوقائيــة إلــى حمايــة البنك وتعزيــز صالبة
مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة واألوضاع االقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا ،مما أثر على
صافــي أربــاح المجموعــة ،وأدى إلــى تحقيــق أربــاح صافيــة بعــد المخصصــات والضرائــب بلغــت  42.5مليــون دينــار،
مقارنــة مــع  83.7مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــال عــام .2019
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وقــد بلــغ إجمالــي موجــودات البنــك  8.3مليــار دينــار ،وبلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة  1.2مليــار دينــار كمــا فــي
نهايــة العــام  ،2020فيمــا بلــغ رصيــد ودائــع العمــاء  5.5مليــار دينــار ،وســجل إجمالــي رصيــد محفظــة التســهيالت
االئتمانيــة نمــوًا بلغــت نســبته  %1.2ليصــل إلــى  4.7مليــار دينــار فــي نهايــة عــام .2020
وفــي ضــوء النتائــج الماليــة المتحققــة لعــام  ،2020فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة للهيئــة العامــة لمســاهمي البنــك
بتوزيع أرباح على الســادة المســاهمين بنســبة  %11من القيمة االســمية للســهم عن العام .2020

المساهمين،،،
حضرات ُ

ّ
الفعالــة وتبنــي سياســة إدارة مخاطــر حصيفــة
يؤكــد البنــك التزامــه بتطبيــق قواعــد الحاكميــة المؤسســية
ّ

واعتمــاد أنظمــة رقابــة داخليــة كفــوءة ،ويتبنــى البنــك سياســات مكافحــة غســل األمــوال وتمويل اإلرهاب تنســجم
مع متطلبات الســلطات الرقابية والمعايير الدولية ،إضافة إلى اعتماده ألعلى درجات الشــفافية واإلفصاح والنزاهة
فــي ممارســة أعمالــه تجــاه جميــع األطــراف.
الفعــال ،حيث قام بتقديم الدعــم والتبرع للمبادرات
كمــا واصــل البنــك خالل العــام  2020القيام بدوره المجتمعي
ّ
همــة وطــن ،إضافــة إلــى اســتمراره بتقديــم الدعــم والتبــرع
الرســمية لمواجهــة فيــروس كورونــا ،وأبرزهــا صنــدوق ّ
للعديــد مــن المراكــز والمؤسســات الصحيــة والتعليميــة واالجتماعيــة.
وبهــذه المناســبة ،أتقــدم ببالــغ الشــكر والتقديــر إلــى كافــة المؤسســات الرســمية ،وأخــص بالذكــر البنــك المركــزي
األردنــي علــى الــدور الهــام الــذي يقوم به لدعم القطــاع المصرفي األردنــي والمحافظة على قوتــه ومتانته ولهيئة
أثمــن اإلجــراءات الحكوميــة التــي تــم اتخاذهــا الحتــواء حــدة تداعيــات جائحــة
األوراق المال ّيــة علــى جهودهــا ،كمــا ّ
كورونــا والتخفيــف مــن آثارهــا.
وأتقــدم بالشــكر لمســاهمينا وعمالئنــا علــى ثقتهــم الغاليــة ومســاندتهم لنــا ،والشــكر والتقديــر موصــول أيضــً
لألخــوة الزمــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى دورهــم ودعمهــم المتواصــل ،وكذلــك إلى أســرة موظفــي البنك على
عطائهــم وجهودهــم المخلصــة.
وختامــً ،أرجــو لهــذه المؤسســة الرائــدة المزيد من التطور والتقــدم واالزدهار ،لخدمــة بلدنا العزيز ،والمســاهمة في
المعظم ،راعي بناء الدولة األردنية الحديثة ،حفظه
نموّ ه وازدهاره ،بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحســين ُ
اهلل ورعــاه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عبد اإلله الخطيب
رئيس مجلس اإلدارة
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المساهمين الكرام،،،
حضرات ُ
يســعدني أن أقــدم لكــم أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا مؤسســتكم وأبــرز المؤشــرات الماليــة لعــام  ،2020حيــث
ّ
حققــت مجموعــة بنــك اإلســكان أرباحــً صافيــة بعــد المخصصــات والضرائــب بلغــت  42.5مليــون دينــار ،مقارنــة مــع
 83.7مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــال عــام .2019
ونظــرًا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي شــهدها العالــم أجمــع خــال عــام  2020بســبب تفشــي وبــاء كورونــا،
والتوقعــات المســتقبلية للمؤشــرات االقتصاديــة التــي ّ
تأثــرت بعمــق بهــذه الجائحــة ،اســتمرت المجموعــة فــي اتباع
سياســتها المتحفظــة لبنــاء احتياطيــات إضافيــة للخســائر االئتمانيــة المحتملة كإجــراء وقائي لحمايــة البنك من أي
تأثيــرات ســلبية علــى محفظــة القــروض ،حيــث تــم االحتفــاظ بمبلــغ  123مليون دينــار كمخصصــات خســائر ائتمانية
خــال عــام  ،2020ممــا ّأثــر على صافــي أربــاح المجموعة.
ّ
تمكنــت مجموعــة البنــك خــال عــام  2020مــن االســتمرار فــي المحافظــة علــى تحقيــق نمــو مســتدام فــي
وقــد
إجمالــي الدخــل ،حيــث ارتفــع بنســبة  %0.9ليصــل إلــى  364.3مليــون دينــار ،وذلــك علــى الرغــم مــن انخفــاض
أســعار الفوائــد عالميــً وانخفــاض اإليــرادات غير المرتبطــة بالفوائــد نتيجة اإليقاف المؤقت الســتيفاء بعض الرســوم
ّ
تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق أربــاح
والعمــوالت فــي أســواق المجموعــة الرئيســية المتأثــرة بوبــاء كورونــا .كمــا
تشــغيلية قبــل المخصصــات والضرائــب بلغــت  203.5مليون دينــار ،بزيادة نســبتها  %8.6عن عــام  ،2019وذلك بدعم
مــن القطاعــات التشــغيلية الرئيســية التــي ســجلت نمــوًا خــال العــام ،نتيجة لتنويــع مصــادر الدخل وتعزيــز الكفاءة
التشــغيلية للعمليــات وإحــكام الســيطرة علــى التكاليــف.
ّ
تمكــن البنــك مــن المحافظــة علــى متانــة قاعدتــه الرأســمالية ،حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة  1.2مليــار
كمــا
دينــار ،كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال  %17.4وبلغــت نســبة الســيولة  %127كمــا فــي  31كانــون األول ،2020
وكافــة هــذه النســب أعلى من الحد األدنى للمتطلبــات التنظيمية للبنك المركزي األردني ولجنة بازل.
وخالل العام حافظ البنك على صدارته للسوق المصرفي المح ّلي من حيث عدد الفروع العاملة البالغ عددها 118
فرعًا ومكتبًا تغطي كافة مناطق المملكة ،تساندها شبكة واسعة من أجهزة الصرافات اآللية بلغت  215جهازًا.
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ونتيجــة النتشــار وبــاء فيــروس كورونــا قــام البنــك بتفعيــل خطــة طــوارئ متكاملــة األبعــاد شــملت جميــع الوظائف
والمســتويات اإلداريــة ،وا ّتســمت بالمرونــة الكافيــة التــي ّ
مكنتــه مــن إدارة نطــاق وأســاليب العمــل اعتمــادًا علــى
مســتوى الخطــورة وتعليمــات الجهــات الرقابية ،وتضمنت تدابيــر وقائية لضمان صحة وســامة الموظفين والعمالء
علــى حــد ســواء ،وضمــان االتصال المســتمر مع الموظفيــن والعمالء واألطــراف المعنية ،وضمان وجــود تدابير وآليات
المثلــى وبمــا يضمــن اســتمرارية العمــل.
ضمــن االشــتراطات الصحيــة ُ
وفــي مجــال التواجــد الخارجــي حققــت البنــوك والشــركات التابعــة للبنــك إنجــازات جيــدة فــي مختلــف أنشــطتها،
ّ
وتمكنــت مــن تحقيــق نســب نمــو جيــدة فــي مؤشــراتها الماليــة.
وإيمانــً بمســؤوليته تجــاه المجتمــع المحلــي فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة ،واصــل البنك
دعمــه لمختلــف األنشــطة الوطنيــة واالجتماعيــة مــن خــال تقديم الدعــم والتبرع للمبــادرات الوطنيــة والعديد من
المراكــز والمؤسســات فــي مختلــف القطاعــات.
وختامًا أغتنم هذه الفرصة لتقديم خالص الشــكر والتقدير للجهات الرقابية ممثلة بالبنك المركزي األردني وهيئة
األوراق الماليــة األردنيــة ،علــى مــا قدمــوه مــن تعــاون ودعــم للقطــاع المالــي والمصرفــي المحلي ،مما أســهم في
المحافظــة علــى ســامة االقتصــاد المحلــي واســتقراره ،والشــكر والتقديــر موصــول لكافــة عمالئنــا الذيــن تشــكل
ثقتهم بنا ووالئهم مصدر فخر واعتزاز لنا ،ونؤكد لهم بأننا ســنعمل كل ما في وســعنا للرقي بخدماتنا إلى أعلى
المســتويات التي تلبــي طموحاتهم ورغباتهم.
ُ
كمــا أقــدم خالــص الشــكر والتقديــر إلــى رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة علــى دعمهــم المتواصــل وتوجيهاتهــم
الســديدةّ ،
والثنــاء وال ّتقديــر موصوالن أيضًا لكافــة موظفي البنك على تفانيهم في العمــل وجهودهم المخلصة
التــي ّ
مكنــت البنــك مــن التقــدم واالزدهــار.
حمــى اهلل أمــن هــذا البلــد واســتقراره فــي ظــل قيــادة حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثاني ابن
المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه.
الحســين ُ
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
عمار الصفدي
الرئيس التنفيذي
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أهم المؤشرات المالية
المبالغ بماليين الدنانير*
البيان  /السنة

2016

2017

2018

2019

2020

مجموع الموجودات

7,820.2

8,145.2

8,300.0

8,439.2

8,306.0

ودائع العمالء

5,647.5

5,828.1

5,873.8

5,810.5

5,466.5

القروض والتسهيالت االئتمانية (بالصافي)

4,042.1

4,212.6

4,255.4

4,158.8

4,107.4

حقوق الملكية

1,060.1

1,116.2

1,080.1

1,123.8

1,161.9

األرباح قبل الضريبة

190.3

180.0

132.0

132.2

77.7

األرباح بعد الضريبة

131.0

125.2

94.5

83.7

42.5

األرباح النقدية الموزعة على المساهمين

75.6

63.0

47.3

***-

**34.7

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة ( EPSدينار)

0.393

0.387

0.287

0.257

0.116

حصة السهم من األرباح الموزعة (دينار)

0.300

0.200

0.150

***-

سعر السهم في نهاية العام (دينار)

9.3

8.37

8.37

5.48

**0.110
3.00

* الدينار األردني =  1.4104دوالر أمريكي
** أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن عام  2020بنسبة  %11من القيمة االسمية للسهم.
*** لــم يتــم توزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن العــام  ،2019وذلــك تماشــيًا مــع تعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم 4693/1/1
تاريــخ  9نيســان .2020

تحليل نتائج األعمال
تمكنــت مجموعــة بنــك اإلســكان بفضــل االســتراتيجية التــي تبنتهــا وسياســاتها الحصيفــة فــي األســواق المصرفية
التــي تتواجــد فيهــا مــن تخفيــف حــدة اآلثــار الســلبية لجائحــة كورونــا وتمكنــت من تدعيــم مركزهــا المالــي وتعزيز
قدرتهــا علــى اســتغالل مواردهــا ،وتحســين جــودة موجوداتهــا ومتانتهــا الماليــة ،لتثبت بذلــك قدرتهــا الكبيرة على
التكيــف والتعامــل مــع هــذه التحديــات والمتغيــرات بــكل كفــاءة واقتــدار.
وقــد اســتمرت مجموعــة بنك اإلســكان في المحافظــة على تحقيق نمو مســتدام في إجمالي الدخــل لعام 2020
وبمــا نســبته  %0.9ليصــل إلــى  364.3مليــون دينــار مقابــل  361.0مليــون دينــار عــام  .2019ويعــزى هــذا االرتفــاع فــي
إجمالــي الدخــل إلــى ارتفــاع صافــي إيــرادات الفوائــد والعمــوالت مــن  323.5مليــون دينار خــال عام  2019إلــى 326.4
مليــون دينــار خــال عــام  ،2020أي بارتفــاع مقــداره  2.8مليون دينار ونســبته  ،%0.9حيث تحقق هــذا النمو بالرغم من
انخفــاض أســعار الفوائــد عالميــً وانخفــاض اإليرادات غيــر المرتبطة بالفوائــد نتيجة اإليقاف المؤقت الســتيفاء بعض
الرســوم والعموالت في أســواق المجموعة الرئيســية المتأثرة بجائحة وباء كورونا.
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تحليل األداء لعام 2020

كمــا تمكنــت مجموعــة البنــك مــن تحقيــق أربــاح تشــغيلية قبــل المخصصــات والضرائــب بلغــت  203.5مليــون دينــار،
بزيــادة نســبتها  %8.6عــن عــام  ،2019وذلــك بدعــم مــن القطاعــات التشــغيلية الرئيســية ،نتيجــة لتنويــع مصــادر
الدخــل وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية للعمليــات وإحــكام الســيطرة علــى التكاليــف .ونظــرًا للظــروف االقتصاديــة
الصعبــة التــي شــهدها العالــم أجمــع خــال عــام  2020بســبب تفشــي وبــاء كورونــا ،والتوقعــات المســتقبلية
للمؤشــرات االقتصاديــة التــي تأثــرت مــع هــذه الجائحــة ،اســتمرت المجموعــة فــي اتبــاع سياســتها المتحفظــة لبناء
احتياطيــات إضافيــة للخســائر االئتمانية المحتملة كإجــراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات ســلبية على محفظة
التســهيالت ،حيــث تــم االحتفــاظ بمبلغ  123مليون دينار كمخصصات خســائر ائتمانية خالل العــام ( 2020مقابل 55
مليــون دينــار خــال العــام  ،)2019ممــا أثــر علــى صافــي أربــاح المجموعــة وأدى إلــى تســجيل صافــي أرباح بمبلــغ 42.5
مليــون دينــار لعــام  ،2020مقابــل  83.7مليــون دينــار تــم تحقيقهــا خــال عــام .2019

تحليل المركز المالي
بلغ إجمالي موجودات مجموعة بنك اإلسكان  8.3مليار دينار في نهاية عام  2020مقابل  8.4مليار دينار في نهاية
عام  .2019في حين بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي موجودات القطاع المصرفي األردني كما في نهاية
العام  2020ما نسبته  .%13.3ويوضح الرسم البياني أدناه تطور إجمالي الموجودات خالل األعوام (:)2020 – 2016

ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

8,306

8,439

8,300
8,145
7,820

2020

2019

2018

2017

2016
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ودائع العمالء
بلــغ رصيــد ودائــع العمــاء لمجموعــة بنــك اإلســكان فــي نهايــة العــام  2020مــا مقــداره  5.5مليــار دينــار .فــي حيــن
بلغــت الحصــة الســوقية للبنك من إجمالــي ودائع العمالء لدى القطاع المصرفي األردني ما نســبته  .%12.4ويوضح
الرســم البيانــي أدناه تطور أرصدة ودائع العمــاء خالل األعوام (:)2020 – 2016

ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

5,811

5,874

5,828
5,648

5,467

2020

20

2019

2018

2017

2016

تحليل األداء لعام 2020

التسهيالت االئتمانية
أدت جهود مجموعة بنك اإلسكان المتواصلة في إدارة المركز المالي بفعالية ،مع المحافظة على جودة األصول
ومتانتهــا إلــى ارتفــاع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة بنســبة  %1.2لتصــل إلــى  4.7مليــار دينــار فــي نهايــة عــام ،2020
فــي حيــن بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة لــدى القطــاع المصرفــي األردنــي مــا
نســبته  .%12.6ويوضح الرســم البياني أدناه تطور أرصدة إجمالي التســهيالت االئتمانية خالل األعوام (:)2020 – 2016

ﺗﻄﻮر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

4,654

4,599

4,646

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

4,489
4,313

2020

2019

2018

2017

2016

حقوق الملكية
تمكنــت مجموعــة بنــك اإلســكان خــال عــام  2020مــن تعزيــز قاعدتهــا الرأســمالية ،حيــث ارتفعــت حقــوق الملكية
بمــا نســبته  ،%3.4لتصــل فــي نهايــة عــام  2020إلــى  1.2مليــار دينــار.

نسبة السيولة ونسبة كفاية رأس المال
بلغــت نســبة الســيولة بنهايــة عــام  2020مــا نســبته  ،%127كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال مــا نســبته ،%17.4
وكافــة هــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردني ولجنــة بازل.
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اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺮﻧﺖ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إﺳﻜﺎن أون ﻻﻳﻦ

أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ وﻓﻲ أي وﻗﺖ ..ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ
اﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إﺳﻜﺎن أون ﻻﻳﻦ.

ﻟـﻤـﻌـﺮﻓــﺔ اﻟـﻤـﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ
ﺧﺪﻣﺎت إﺳﻜﺎن أون ﻻﻳﻦ،
اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﻟﻘﺮاءة رﻣﺰ اﻟــ QR

www.hbtf.com

03

أﻧﺸﻄﺔ
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الخدمات المصرفية لألفـراد
ّ
وحقــق نتائــج جيــدة عـ ّـزز بها
عـ ّـزز البنــك خــال العــام  2020مكانتــه الرياديــة فــي ســوق خدمــات التجزئــة المصرفيــة،
والمنتجــات الماليــة
موقعــه الريــادي فــي الســوق المصرفــي األردنــي .واســتمر بطــرح أفضــل وأحــدث الخدمــات
ُ
ّ
وتوقعــات عمالئه بجميع قطاعاتهم وشــرائحهم،
والمصرفيــة لكافة شــرائح العمالء ،واســتمر بالوفــاء باحتياجات
والفعالــة.
عبــر حزمــة متكاملــة ومتنوّ عــة مــن قنــوات ومنافــذ التوزيــع المتطــوّ رة
ّ

الصراف اآللي
شبكة الفروع وأجهزة
ّ
يمتلــك البنــك أكبــر شــبكة فــروع محليــة تضم ( )118فرعًا منتشــرة فــي مختلف مــدن ومناطق المملكــة ،بما فيها
فرعيــن متنقليــن لخدمــة المناطــق غيــر المخدومــة مصرفيــً ،وســبعة فــروع تتواجد فــي مراكــز التســوّ ق (الموالت).
ـدم فيهــا الخدمــات المصرفيــة المســائية خــال أيــام األســبوع وفــي أيــام الجمعــة والســبت والعطــل واألعيــاد
تقـ ّ
الرســمية والوطنيــة.
ويمتلــك البنــك مجموعــة فــروع دوليــة وصــل عددهــا ( )55فرعــً منتشــرة فــي كل مــن فلســطين والبحرين وســوريا
والجزائــر وبريطانيــا ،إضافــة إلــى  3مكاتــب تمثيــل فــي كل مــن العــراق واإلمــارات وليبيا ليصبــح إجمالي شــبكة فروع
البنــك المحليــة والدوليــة ( )173فرعًا.
وحرص البنك على إتاحة خدماته لكافة عمالئه بكل راحة وأمان وعلى مدار الساعة (خالل وخارج أوقات الدوام
الرسمي) من خالل استحواذه على واحدة من أكبر شبكات أجهزة الصرّ اف اآللي  ATMبلغ حجمها ( )215جهازًا في
ّ
متنقل ( )3أجهزة منها حاليًا عاملة ،ومن الجدير ذكره أن البنك
نهاية العام  2020بما فيها ( )5أجهزة صرّ اف آلي
توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية.
عمل على تحديث كامل شبكته من أجهزة الصرّ اف اآللي وفق آخر ما
ّ
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الحلول المصرفية اإللكترونية
ضمــن إطــار اســتراتيجيته الهادفــة إلــى تب ّنــي أحــدث تكنولوجيــا الخدمــات المصرفيــة وتقديــم أفضــل الخدمــات
المبتكــرة ،ومواكبــة اإلضافــات النوعيــة واصــل البنــك تقديــم خدمــات رقميــة مــن شــأنها دعــم التحــوّ ل الرقمــي
وتقديــم تجربــة بنكيــة فريــدة ومم ّيــزة للعمــاء ،وبمــا يمكنهــم مــن إنجــاز معامالتهــم بشــكل يواكــب المتغيّرات
المتســارعة التــي يفرضهــا العصــر الرقمــي ،أو مــن خــال قنــوات التوزيــع اإللكترونيــة.
المســتهدفة
المبادرات وطرح خدمات جديدة للشــرائح ُ
عمل البنك خالل العام  2020على إنجاز وإضافة العديد من ُ
من العمالء األفراد ،على النحو التالي:
الفرع الرقمي للخدمات الذاتية ()Iskan Engage
ّ
دشن البنك فرعه الرقمي للخدمات الذاتية ( )Iskan Engageفي مبنى اإلدارة العامة في منطقة الشميساني لتوفير
ّ
تمكنهم من إتمام كافة معامالتهم البنكية بشكل فوري وبكل يسر
خدمات مصرفية رقمية تفاعلية لعمالئه
ّ
ّ
تمكن العمالء من
ويوفر الفرع عددًا من األجهزة التفاعلية التي
وسهولة وأمان وبما يثري تجربتهم المصرفية.
ّ
وتمكنهم من التفاعل مع محتوى
التعرّ ف على العديد من المنتجات والخدمات البنكية ،وأساليب اإلدارة المالية،
نوعي وتوضيحي حول كيفية االستفادة من مختلف قنوات البنك المصرفية من خالل شاشات لمس ذكية (Smart
 )Screensمتاحة على هيئة شاشات تفاعلية ( )Interactive Podsوطاوالت رقمية (.)Digital Tables
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ّ
ويمكــن الفــرع الرقمــي العمــاء مــن التواصــل مــع أحــد مســؤولي خدمــة العمــاء فــي البنــك ومناقشــة كافــة
احتياجاتهــم المصرفيــة عــن بعــد باســتخدام قنــوات االتصــال المرئــي دون الحاجــة لزيــارة الفــرع.
ويتيــح الفــرع للعمالء أيضًا اســتخدام صناديق األمانات الحديدية اآلليــة ( )Safety Deposit Boxالخاصة بهم ،بطريقة
ّ
يمكنهــم مــن الوصــول إلــى ممتلكاتهــم
آليــة حديثــة ومبتكــرة مــن خــال البصمــة والبطاقــة الممغنطــة ،وبمــا
الثمينــة ذاتيــً وفــي أي وقــت ( )7/24وبــكل ســهولة وخصوصية.
تطبيق إسكان موبايل بح ّلته الجديدة
أطلــق البنــك خــال العــام  2020تطبيق "إســكان موبايــل" بح ّلتــه الجديــدة ،وبمــا يمكن ويتيــح للعمالء ،مســتخدمي
الهواتــف الذكيــة التــي تعمــل بنظامــي أندرويــد و ،iOSتجربــة مصرفيــة ســهلة وســريعة وآمنــة ومتطــورة.
ّ
منصــة مصرفيــة مبتكــرة تضمــن التفاعــل الســلس واآلمــن بيــن العمــاء والبنــك
ويوفــر التطبيــق بح ّلتــه الجديــدة
ّ
بفعاليــة وكفــاءة ،ويمتــاز بكونــه تطبيقــً متكامـ ً
ـدم البنــك مــن
ا للخدمــات المصرفيــة علــى الهواتــف الذكيــة يقـ ّ
ّ
ويمكن
خاللــه بعــدًا مصرفيــً متطوّ رًا يلبّي كافة رغبات واحتياجات العمــاء ،ويواكب أحدث التطوّ رات التكنولوجية.
عمالء البنك من التواصل المســتمر مع حســاباتهم وإجراء معامالتهم المصرفية بيســر وســهولة في أي وقت ،مع
توفير أعلى درجات الحماية والســرية.
ومن خالل التطبيق سيتمكن العمالء من االستمتاع بواجهة
استخدام سهلة ومرنة وتجربة بنكية متكاملة ،مع إمكانية
الدخول إلى التطبيق باستخدام البصمة البيومترية ويتيح
أيضًا االستفادة من مجموعة جديدة وحصرية من الخدمات
ويؤسس التطبيق لقاعدة تقنية متطوّ رة ومرنة قادرة
المصرفية،
ّ
على استيعاب ومواكبة كافة التحديثات والخدمات البنكية التي
يقدمها البنك مستقب ً
ال ،مع العمل على تطوير التطبيق وزيادة
ّ
المقدمة من خالله في مراحل قادمة.
الخدمات البنكية الرقمية
ّ
إسكان V-Card
أطلـق البنك خـالل العـام خدمة إصدار بطاقات ماستركارد البالتينية
الرقميــة المدفوعــة مســبقًا ( )Iskan V-Cardوالتــي تعــد األولــى
مــن نوعهــا فــي المنطقــة ،مــن خــال تطبيــق إســكان موبايــل (Iskan
ّ
 )Mobileوبشــكل آلــي وفــوري ،ممــا يُسـ ّ
ويوفــر
ـهل تعامــات العمــاء
عليهــم الوقــت والجهد .ويأتي إطالق الخدمة بهدف تمكين العمالء
مــن إصــدار البطاقــة بــكل يســر وســهولة ،وشــحنها بالمبالــغ الماليــة
التــي تناســب احتياجاتهــم ،وإيقافهــا أو إعــادة تفعيلهــا ،وســهولة
اســترجاع بيانــات البطاقــة آليــً والقيــام بعمليــات الشــراء عبــر المواقع
اإللكترونيــة دون الحاجــة إلــى زيــارة أي مــن فــروع البنــك .وتتم ّتــع
26
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البطاقــة بمزايــا البطاقــة البالتينيــة مثــل التغطيات التأمينية للســفر والحصول علــى خصومات على رحــات الطيران
والفنــادق عنــد الحجــز باســتخدام البطاقــة.
ّ
وتوفــر البطاقــة أعلــى درجــات الحمايــة واألمــان عبــر خدمــة حماية المشــتريات علــى المواقــع اإللكترونيــة من خالل
ّ
ـجل
اســتالم العميــل لرمــز
تحقــق لمــرة واحــدة ( )One Time Passwordعلــى رقــم الهاتــف الخلــوي الخــاص به المسـ ّ
لــدى البنــك عنــد اســتخدام البطاقــة علــى المواقــع المشــاركة بالخدمــة.
خدمة Easy Tawfeer
تعتبــر خدمــة  Easy Tawfeerإحــدى الحلــول االدخاريــة المبتكــرة
يقدمهــا بنــك اإلســكان لعمالئــه بهــدف تعزيز تجربــة االدخار
التــي
ّ
ّ
وتحفــز العميــل علــى االدخــار للمســتقبل بطريقــة
بشــكل آلــي
مبتكــرة .وتعمــل الخدمــة باالحتفــاظ بباقــي الرصيد علــى حركات
الشــراء عنــد إجــراء حركة مشــتريات علــى بطاقات الدفع المباشــر
( )POS Transactionsوبشــكل آلــي ،مــن خالل تقييــد قيمة التقريب
التــي قــام العميــل باختيــاره مســبقًا بمــا يتناســب مــع حــركات
ّ
وتمكن الخدمة العميل
مشــترياته إلى حســاب التوفير الخاص به.
تــم تقريبهــا علــى كشــف
مــن معرفــة كافــة الحــركات التــي ّ
ـم التحويــل
ـم التحويــل منــه والحســاب الــذي تـ ّ
الحســاب الــذي تـ ّ
إليــه حتــى يكــون العميــل علــى اطــاع دائــم علــى كافــة حــركات
االدخــار الخاصــة به.

المنتجات المصرفية الحديثة
عمــل البنــك خــال العــام  2020علــى اســـتحداث وتطويـــر مجموعــة شـــاملة مــن المنتجـــات والخدمـــات المصرفية
وتضمنــــت المنتجــــات والخدمــات المصرفيــــة الحديثــة مــا يلــي:
تتناســـب ومتطلبـــات عمـــائه المتنوعــة.
ّ
إطالق البطاقة المعدنية World Elite
انطالقــً مــن اســتراتيجيته الهادفــة إلى تقديم خدمات تالئم أســلوب حياة عمالئه المميّزيــن ،أعلن البنك عن إطالق
ـد أول بطاقــة معدنيــة بالكامــل ذات تصميــم مم ّيــز
بطاقــة ماســتركارد  World Eliteالمعدنيــة بالكامــل ،والتــي تعـ ّ
يناســب تط ّلعــات شــريحة كبــار عمــاء البنــك .Edge
وتمتــاز البطاقــة بتلبيــة احتياجــات العمــاء مــن حيــث الســقف االئتمانــي المرتفــع ،وإمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى
خدمة المســاعد الشــخصي برنامج " "Conciergeعن طريق االتصال بمركز عمالء النخبة (ماســتركارد) في أي وقت،
والذي يقدم للعميل الدعم الكامل في كل جانب من الجوانب التي تناســب أســلوب حياته ،باإلضافة إلى خدمات
االســتقبال بالمطــار لكبار العمالء عند الوصــول والمغادرة.
كمــا ّ
توفــر البطاقــة مزايــا تقديــم المطالبــات للحصــول علــى التغطيــة التأمينيــة ،وخدمــة االستشــارات الطبيــة،
واالســتفادة مــن برنامــج الخصومــات ،إلى جانب االشــتراك فــي برنامــج .Iskan Coins
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وتمنــح البطاقــة حامليهــا العديــد مــن المزايــا أبرزهــا إمكانيــة الدخــول إلــى أكثــر مــن  1,000صالــة خاصــة بكبــار
المســافرين فــي العديــد مــن مطــارات العالــم ،والعديــد مــن عــروض الفنــادق والتغطيــة التأمينيــة ،وعروض الســفر
عدة عــروض حصرية للفعاليــات المحلية والعالمية.
والتســوّ ق ،باإلضافــة إلى ّ
البطاقات الالتالمسية
عمــل البنــك خــال العــام  2020على تطوير كافة بطاقات االئتمان والدفع المباشــر الصادرة عن البنك بكافة فئاتها
وتوفيرهــا لعمالئــه بالتقنيــة الالتالمســية ( ،)Contactlessاســتمرارًا لنهجه فــي توفير حلول مصرفية عصرية تناســب
العمــاء ،وبتصميــم عصــري مم ّيــز يحمــل صورة مبنى البنــك الجديد في منطقة الشميســاني ،وبمــا يعكس الطابع
يقدمهــا البنــك.
الرقمــي والمتطــوّ ر للخدمــات التــي
ّ
ووســع البنــك مــن نطــاق بطاقاتــه المعـ ّـززة بالتقنيــة الالتالمســية التــي كان سـبّاقًا في طرحهــا منذ عامين لتشــمل
ّ
كافــة فئــات البطاقــات الصادرة عــن البنك وبتصميم عصــري ّ
جذاب.
ّ
وتمكــن خاصيــة الدفــع الالتالمســية  -مــن خــال تقنيــة االتصــال قريــب المــدى ( - )NFCالعمــاء مــن إجــراء عمليــات
ّ
المجهــزة بهــذه الخاصيــة ،بحيــث يتم
الدفــع لمشــترياتهم بمجــرّ د تمريــر البطاقــة علــى أجهــزة نقــاط البيــع ()POS
خصــم مبالــغ المشــتريات مباشــرة مــن البطاقــة دون قيــام العمــاء بإدخــال رقــم ســري ( )Pin Codeوضمــن
ـددة لهــم .كمــا تتم ّتــع بطاقــات االئتمــان والدفــع المباشــر الجديــدة بالتقنيــة الالتالمســية بأعلــى
الســقوف المحـ ّ
مقاييــس الحمايــة واألمان.

وتعتبــر التقنيــة الالتالمســية مــن أحــدث تقنيــات الدفــع الرقمي حيث تســتخدم لتســريع عمليات الدفــع اإللكتروني
للمشــتريات معتدلــة القيمــة ،وبســقف يومــي  150دينارًا.
وتتم ّيــز بطاقــات الدفــع المباشــر واالئتمانية التي ّ
يوفرها بنك اإلســكان بتقديم مجموعة مــن الخدمات ذات القيمة
المضافــة لحامليهــا ،ومنهــا مزايــا برنامــج المكافــآت المتطــوّ ر إســكان كوينــز ( )Iskan Coinsالتــي يمكــن اســتبدالها
ـددة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم ،باإلضافة إلــى مزايا أخــرى على هــذه البطاقات
بالعديــد مــن المكافــآت المتعـ ّ
تضــم برامــج الخصومــات والتقســيط المميــزة.
تطوير منتج قروض السيارات
ـم تطويــر منتــج قــروض الســيارات من خـــال التعـــاون مـــع عـــدد مـــن كبــرى وكالء الســـيارات في األردن لتشـــجيع
تـ ّ
يتضمنــــه المنتــج مــــن امتيــازات تنافســــية ونســــب تمويــل تصــل
العمـــاء علـــى تمويــــل شــــراء ســــياراتهم بمــــا
ّ
لغايــــة  ،%100وبأســعار فائــدة منافســة فــي ظــل إجــراءات عمــل وموافقــات بأوقــات قياســية ترضــي توقعــات
ـم خــال العــام  2020إطــاق العديــد مــن برامج قــروض الســيارات بالتعاون مــع العديد مــن وكاالت
العمــاء ،حيــث تـ ّ
الســيارات المميــزة فــي األردن.
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المقدمة من البنك
الجوائز
ّ
يفخــر البنــك بمواصلــة تقديمــه ألعــرق نظــام جوائز لحســابات التوفير في الســوق المصرفيــة األردنية ،وحــرص البنك
ـدم البنــك مــن خاللــه
أســس مــن أجلــه .قـ ّ
خــال العــام علــى تطويــر نظــام الجوائــز لديــه بمــا يخــدم الهــدف الــذي ّ
العديد من الجوائز اليومية والخاصة ،وساهمت هذه الجوائز في نمو حسابات التوفير الحالية ،وعملت على اجتذاب
المزيــد مــن العمــاء لفتــح حســابات جديــدة .واســتمر البنــك بتقديــم جوائــز لمنتــج "الوديعــة ألجــل بجوائــز" بهــدف
وتم إطالق حملة جوائز تســتهدف العمالء من مرســلي
تحفيــز العمــاء علــى ســلوك االدخــار واالحتفاظ بأموالهــم.
ّ
أو مســتلمي حــواالت ويســترن يونيــون المحليــة أو الخارجيــة عبــر تطبيق إســكان موبايــل بهدف تحفيــز العمالء على
اســتخدام خدمة الحواالت الســريعة ويســترن يونيون عبر تطبيق إســكان موبايل.

االستجابة لجائحة كورونا
كان البنــك سـبّاقًا ومبــادرًا فــي تب ّنــي اإلجــراءات الحكوميــة الخاصــة بجائحــة كورونــا ،وعمــل علــى تقديــم الحوافــز
المختلفــة مــن تخفيــض ألســعار الفوائــد علــى التســهيالت القائمة بمــا ال يقل عن نســبة  %1.5وذلــك لتخفيف عبء
الديــن الشــهري علــى العمــاء ،وتأجيــل أقســاط العمــاء ضمــن منتجــات القــروض الســكنية والقروض االســتهالكية
وكذلــك قــروض الســيارات ،والمســاهمة بتمويــل العديــد مــن الشــركات الصغيــرة ضمــن البرنامــج الوطنــي لتمويــل
الشــركات والــذي أطلقــه البنــك المركــزي لمســاعدتها بتجــاوز أعبــاء األزمــة ،واالســتمرار بتقديــم خدمــة االقتــراض
للعمــاء األفــراد ضمــن سياســة متوازنــة دون أن تؤثــر علــى نســبة التعثــر ،وتقديــم العديــد مــن الخدمــات إلكترونيــً
ـدم من خالل خدمــة االتصال الهاتفي إســكان  7/24إذ
دون حاجــة العمــاء لزيــارة فــروع البنــك كخدمــة الراتب المقـ ّ
ّ
يتمكــن العميــل مــن تقديــم طلــب الحصــول علــى الخدمــة عبــر الهاتــف ودون الحاجــة لزيــارة الفــروع والــذي كان
شــرطًا أساســيًا للحصول علــى هذه الخدمة ســابقًا.

االرتقاء في جودة الخدمة والعناية بالعمالء
يقدمها ،ويعمل على
يولـــي البنـــك أهميـــة كبيـــرة لتعزيز مستوى رضا عمالئه عن كافة الخدمات والمنتجات التي
ّ
تحســين نســبة رضا عمالئه مقارنة باألعوام الســابقة .ويحـــرص علـــى إجـــراء العديد من االســـتطالعات والدراســـات
المقدمـــة ورضـــا العمـــاء عنهـــا واتخاذ اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة الالزمة
للوقــوف علــى مســـتوى الخدمـــة
ّ
التي تظهرها الدراســات كدراســة رضا العمالء ودراســة المتسوّ ق الخفي ،باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية من قبل
المختصــة بمراقبــة هــذا الجانــب.
موظفــي وحــدة جــودة الخدمــات للفــروع
ّ
المقدمــــة مــــن العمــــاء ،والــــرد عليهــــا بإيجابية
ويتم التعامــــل مــــع االستفســــارات واالقتراحــــات والشــــكاوى
ّ
ّ
ـدد وبالتنســيق مــع مراكــز العمــل المختلفــة.
ومهنيــة عاليــة ،ومتابعتهــا وح ّلهــا بشــكل جــذري ضمــن وقــت محـ ّ
ويعمــل البنــك علــى الحفــاظ علــى مســتوى مرتفــع لمؤشــر قيــاس مســتوى جــودة المكالمــات الــواردة لموظفــي
مركــز الخدمــة الهاتفيــة إســكان  7/24وبنســبة تفــوق ( )%90حســب مؤشــر القيــاس العالمــي.
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األعمال المصرفية للشركات
حرص البنك ومنذ تأسيسه ،على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتطوّ رة لقطاع الشركات ،عبر طرح
ً
تلبية الحتياجات عمالء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
مجموعة واسعة من البرامج التمويلية،
الحجم في القطاع الخاص ضمن القطاعات االقتصادية المختلفة ،وكذلك المؤسسات الحكومية .ونظرًا
المتواصلة ،فقد استطاع البنك تعزيز عالقاته مع عمالئه الحاليين ،وبناء عالقات مع عمالء ُجدد
للمبادرات التمويلية ُ
ُ
تلبي احتياجاتهم ،وعلى الرغم من تأثير أزمة كورونا على القطاع المصرفي ككل في العام  2020وتخفيض نسبة
الفوائد المقتطعة على قروض العمالء القائمة بنسب تراوحت ما بين  %1.5 - %1حسب توجيهات البنك المركزي
األردني ،والتزامًا من البنك بالوقوف إلى جانب مجتمعه في أوقات األزمات ،إال أن قطاع الشركات ّ
حقق نتائج
مالية جيدة نتيجة ارتفاع حجم محفظة القروض والتسهيالت التجارية جرّ اء استقطاب عمالء ُجدد من مختلف
القطاعات االقتصادية ،إضافة إلى رفع نسبة استغالل التسهيالت المباشرة لدى باقي عمالء الشركات.
مخصص لدعم الشركات الصغيرة
وتم خالل العام إطالق البرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا ،وهو برنامج
ّ
ّ
والمتوسطة من خالل منحهم قروض بأسعار فائدة مدعومة من البنك المركزي األردني ،لتمكين هذه الشركات
والقطاعات المتضرّ رة جرّ اء األزمة من مواصلة أعمالها وتغطية مصاريفها التشغيلية ودفع رواتب الموظفين.
إضافة إلى توسيع قاعدة العمالء الذين استفادوا من السلف طويلة األجل الممنوحة لقطاعات مختلفة بأسعار
فائدة مدعومة من البنك المركزي األردني والعمالء المستفيدين من خالل البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي
وتم أيضًا توقيع اتفاقية جديدة مع البنك المركزي األردني بالتعاون
المخصص لدعم المشاريع الريادية.
(انهض)
ّ
ّ
مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لغاية دعم قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة مدعومة.
المشترك ،فقد تابع خالل العام تعزيز مساهمته
وانطالقًا من حرص البنك على تفعيل التعاون االقتصادي العربي ُ
الفعالة في دعم وتنشيط حركة التبادل التجاري بين األردن والدول العربية الشقيقة وذلك من خالل تجديد
ّ
االتفاقية الخاصة ببرنامج تمويل التجارة العربية وزيادة حجمها.
ويقوم البنك بتقديم حزمة واسعة ومتكاملة من خدمات التمويل االستثماري والخدمات االستشارية لتوفير
المناسبة والشاملة لتلبية االحتياجات التمويلية للمشاريع الكبيرة باستخدام أفضل وأحدث األساليب
الحلول ُ
المقدمة لقطاع الشركات والتي من المتوقع االنتهاء
وتم خالل العام البدء بتطوير الخدمات اإللكترونية
العلمية.
ّ
ّ
وتم في
من تطويرها في النصف األول من العام ،2021
وسيتم إطالق الخدمات اإللكترونية تباعًا على عدة مراحلّ ،
ّ
الربع األخير إطالق نظام  Bulk Paymentالذي يتيح لعمالء الشركات إجراء مدفوعات عبر اإلنترنت لقائمة بحسابات
االئتمان أو المستفيدين المنوي الدفع لهم من حساب مدين واحد ،من خالل تخزين تفاصيل المستفيدين الذين
ّ
وتم خالل
تتمكن من معالجة المدفوعات بشكل أسرع.
موحدة حتى
سدد لهم مدفوعات منتظمة في قائمة
ُت ّ
ّ
ّ
العام أيضًا تطبيق خدمة  Cash Deposit Machineوتسويقها ،والتي تتيح للعميل خدمة إليداع النقود بشكل
فوري في حساباتهم دون زيارة الفرع.
تم استحداث وحدة جديدة تقوم بتنفيذ
وفي إطار سعي البنك لتطوير العملية االئتمانية لعمالء الشركات ،فقد ّ
كافة المهام المرتبطة بالعمليات ،مما يساهم في خدمة العمالء بأسلوب مميّز وبالسرعة المطلوبة.

30

أنشطة البنك

الخزينة واالستثمار
تابع البنك خالل عام  2020تعزيز موقعه القيادي داخل السوق المصرفية في مجال أنشطة الخزينة واالستثمار
الممكنة ،مما ّ
مكنه من تحقيق عوائد جيدة ضمن مستويات مخاطر مقبولة،
المستويات وأفضل الوسائل ُ
وبأعلى ُ
الحد األدنى
بشكل ملموس في زيادة ربحية البنك ،والحفاظ على مستويات سيولة صحيّة تفوق
والتي ساهمت
ٍ
ّ
المطلوب من البنك المركزي األردني ،وكذلك تخفيض كلف األموال ،وذلك من خالل تطبيق سياسة استثمارية
تأخذ باالعتبار مخاطر األسواق العالمية وأفضل الممارسات المهنية في إدارة الموجودات والمطلوبات.
هذا وقد احتفظ البنك بمركزه القيادي في سوق الودائع بين البنوك وبدوره الرئيسي في سوق التعامل بالعمالت
األجنبية في المملكة .واستمر بتقديم خدمات ومنتجات متنوّ عة تلبّي احتياجات العمالء في مجــال الخزينــة
واالســتثمار ،ومنها :التعامــل بالعمــالت األجنبيــة والمعـادن الثمينـة مـن خـالل التعامـل بالهامـش والحساب/
حسـاب ،خدمـة العقـود اآلجلـة والتعامل بها ،وخدمة التعامل بعقود مقايضة العمالت ،وغير ذلك من الخدمات
ذات العالقة بأنشطة الخزينة واالستثمار.
كمــا ّ
يوفــر البنــك مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات االســتثمارية واالستشــارية لتلبيــة احتياجــات عمالئــه مــن أفــراد
ومؤسســات فــي هــذا المجــال مــن تقديــم خدمــة الوســاطة لألســهم والخيــارات والســندات العالميــة واإلقليميــة
والمحلية ،وتســويق الصناديق االســتثمارية وتقديم خدمة الحفظ األمين ووكيل الدفع والتســجيل لألوراق المالية،
وخدمتــي أمانــة وإدارة إصــدار للســندات الصــادرة عــن الشــركات ،وكذلــك خدمــة إدارة اإلصــدار األوّ لــي لألســهم
( )IPOوالســندات للشــركات العامــة والخاصــة ،وخدمــة إدارة األصــول ،وخدمــات التقيّيم ودراســات الجــدوى ،وغيرها
من خدمات االستشــارات المالية.
هــذا ،ويتيــح البنــك لعمالئــه إمكانية التداول اإللكتروني في أســواق األســهم والســندات العالمية من خــال اإلنترنت
بما يســاهم في تحســين نوعية ومســتوى تقديم الخدمات للعمالء.

المؤسسات المالية
ّ
عمت األوضاع االقتصادية في مختلف الدول وأسواق المال
على الرغم من ازدياد معدالت عدم اليقين التي ّ
أداء جيدًا في مجال األعمال المصرفية الدولية سواء تلك المتعلقة
جرّ اء أزمة انتشار فيروس كورونا ،حقق البنك
ً
بالحواالت أو أنشطة التجارة الخارجية األمر الذي انعكس إيجابًا على إيرادات البنك وامتداد خدماته المصرفية.
هذا وتابع البنك خالل عام  2020تعزيز عالقاته مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية القائمة وبناء عالقات
عمل جديدة مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية المستهدفة ،حيث نجح في زيادة تسويق ونشر سمعته
المصرفية عبر العالم.
كما قام البنك خالل العام بمتابعة نشاطه في مجال دراسة السقوف الممنوحة للبنوك المراسلة بهدف تسهيل
وتنظيم الحجم المتزايد للعمل معها في ضوء متابعة مستجدات الوضع المالي واالئتماني على مستوى الدول
والبنوك المراسلة فيها ومدى تأثرها بأزمة .Covid-19
ويذكــر فــي هــذا المجــال أن للبنــك عالقــات عمــل مميــزة مــع شــبكة واســعة مــن المراســلين حــول العالــم يتجــاوز
عددهــا  500بنــك ومؤسســة ماليــة ،منتشــرة فــي أكثــر مــن  70دولــة ،وهــو مــا جعــل البنــك فــي موقع قــوي ومتين
ّ
مكنــه مــن ترســيخ اســمه وتعزيــز مكانتــه وخدمــة عمالئــه فــي العمليــات المصرفيــة الدوليــة المختلفــة.
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الفروع الخارجية والشركات التابعة
لقد قامت إدارة مجموعة بنك اإلسكان وإدارات البنوك والشركات التابعة باتباع سياسات رشيدة اتسمت بالحيطة
والحذر لتخفيف المخاطر ،وذلك للحفاظ على مراكز مالية قوية ،وللحفاظ على مستوى حضورها في األسواق
التي تعمل بها ولم يكن ذلك سه ً
التحديات التي يشهدها العالم أجمع.
ال وسط
ّ
مقدمتها جائحة كورونا ،األمر الذي دفع بالدول التخاذ السياسات
تحديات عديدة وفي
حيث شهد العام 2020
ّ
ّ
للحد من انتشار الفايروس .وأثرّ ت الجائحة بشكل سلبي على اقتصادات العالم
واإلجراءات والتدابير الوقائية الالزمة
ّ
بشكل عام وعلى نتائج أعمال مختلف الفروع الخارجية والبنوك والشركات التابعة ومكاتب التمثيل لمجموعة
البنك بشكل خاص.
ّ
وتوفر الفروع الخارجية والبنوك والشركات التابعة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لعمالئها في
قطاعي األفراد والشركات والتمويل التجاري والتمويل اإلسالمي وأعمال الوساطة المالية وأعمال التأجير التمويلي،
المصدرين والمستوردين من جهة ،ومن
األمر الذي ساهم في تنمية عالقات البنك األم في األردن بعمالئه من
ّ
تعزيز قيمة التبادالت التجارية واالستثمارات بين األردن والدول التي ينتشر فيها البنك من جهة أخرى.
إضافة إلى إسهام مكاتب التمثيل التابعة للبنك في تعزيز حضوره والتعريف بخدماته في تلك األسواق التي
تتواجد بها ،وتعزيز حجم التعامالت القائمة واستقطاب المزيد من التعامالت الجديدة.
ّ
وتتشكل مجموعة بنك اإلسكان داخل األردن وخارجه مما يلي:
هذا
فروع البنك في األردن 118 :فرعًا.
فروع البنك خارج األردن 15 :فرعًا في فلسطين وفرعًا واحدًا في البحرين.
البنوك التابعة:
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر ،ويعمل من خالل شبكة تتكوّ ن من  7فروع.
المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا ،ويعمل من خالل شبكة تتكوّ ن من  31فرعًا.
بنك األردن الدولي /بريطانيا ،ويعمل من خالل فرع واحد.
الشركات التابعة:
المتخصصة للتأجير التمويلي ،وتعمل من خالل شبكة تتكوّ ن من  3فروع.
الشركة
ّ
شركة المركز المالي الدولي.
الشركة األردنية لالستثمارات العقارية.
مكاتب التمثيل :أبوظبي /اإلمارات ،طرابلس /ليبيا .بغداد /العراق.

الموارد البشرية
تامًا بأهمية االرتقاء بمستوى موارده البشرية من خالل التطوير المستمر لكفاءات ومهارات
يؤمن البنك إيمانًا ّ
هذه الموارد ،إدراكًا منه بأن المورد البشري هو أحد أهم مرتكزات النجاح وتحقيق النمو والتميّز ،حيث احتل المورد
ً
وتوجهاته المستقبلية.
توجه البنك االستراتيجي
أهمية كبيرة في
البشري
ّ
ّ
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وعلى الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة التي مرّ بها االقتصاد األردني والقطاع المصرفي ،شأنه شأن القطاعات
وتم العمل
تمت المحافظة على الموارد البشرية،
ّ
األخرى جرّ اء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (ّ ،)Covid 19
ّ
مؤشرات الكفاءة لتبقى ضمن المعايير المقبولة في الصناعة المصرفية.
على ترشيد النفقات للحفاظ على
تمت
ّ
وتم خالل العام تحديث العديد من السياسات واإلجراءات في مجال الموارد البشرية ،وعكس التطوّ رات التي ّ
على الهياكل التنظيمية للبنك على أنظمة الموارد البشرية ،من خالل تحديث بطاقات الوصف الوظيفي حسب
المهام والواجبات الجديدة وبما يتوافق مع الهيكل التنظيمي .وحرص البنك على توفير بيئة عمل مناسبة لموظفيه،
من خالل تحسين مستواهم المعيشي ،وتصميم أنظمة تقييم أداء ومكافأة عادلة ومجزية ،وتقدير األداء المتميّز.
ويعتمد البنك نظامًا متطوّ رًا لتقييم أداء موظفيه يمتاز بالعدالة والشفافية ويعتمد بشكل رئيسي على درجة
التميّز في المهام الموكلة للموظف ومستوى أدائه .ويعد نظام الحوافز المطبّق لدى البنك أحد األنظمة الرائدة
ومن أفضل األنظمة المطبّقة في القطاع المصرفي األردني ،ويهدف البنك من تطبيق هذا النظام إلى تحفيز
موظفيه وتطوير مستواهم المهني واالرتقاء بإنتاجيتهم لتتواكب مع الرؤية المستقبلية للبنك.

التوظيف واالستقطاب
ينتهج البنك سياسة االستثمار في موارده البشرية ،ويعمل البنك على استقطاب الكفاءات البشرية ذات األداء
ّ
مفضلة (Employer of
والخبرة المتميّزة والكفاءة العلمية ذات التحصيل العلمي المتفوّ ق ليكون البنك جهة عمل
ّ
مؤسسة للعمل لديها ( .)Employment Brandingوواصل البنك
يعزز صورة وسمعة البنك كأفضل
 ،)Choiceوبما
ّ
تطوير أساليبه وسياساته في مجال التعيين والتوظيف الستقطاب األفراد المميّزين من أصحاب التحصيل العلمي
المرتفع والمتميّز حديثي التخرّ ج من الجامعات والمعاهد المحلية واألجنبية ،وجذب األفراد ذوي الكفاءات المهنية
ّ
ّ
يوفر نافذة توظيف خاصة على موقعه اإللكتروني
المتوفرة في سوق العمل .ويذكر أن البنك
والخبرات العالية
ّ
التقدم بطلباتهم من خاللها.
يتمكن من خاللها الراغبون بالعمل لدى البنك
()www.hbtf.com
ّ
ّ
تعذر المشاركة في معارض توظيف ،قام البنك بتنظيم معرض توظيف خاص به
ونظرًا للظروف الراهنة ،ومع
الستقطاب عدد من مطوّ ري األنظمة  IT Job fairفي الربع األول من العام .2020
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التدريب والتطوير
عمل البنك خالل عام  2020على توفير مجموعة واسعة من البرامج التدريبية لمختلف موظفيه العاملين في
الفروع واإلدارات انطالقًا من قناعته بالدور الكبير للتدريب في تطوير قدرات الموظفين ورفع كفاءتهم بهدف
وتم إلحاق الموظفين الجدد بالبرنامج التدريبي الشامل.
تحسين مستوى تقديم الخدمة للعمالء،
ّ
التوسع في مجال التدريب اإللكتروني  ،e-learningسعيًا منه لتوفير
ونظرًا للظروف الراهنة عمل البنك على
ّ
التدريب المنتظم والمستمر لكافة الموظفين ،وصقل مهاراتهم ومعارفهم المصرفية األساسية ،وتمكينهم
مؤسسية محفزة للتعليم
المتخصصة ،وتوفير بيئة وثقافة
من مواكبة آليات العمل المصرفي والمفاهيم
ّ
ّ
واكتساب المهارات.
وقد بلغ إجمالي عدد الفرص التدريبية التي ّ
وفرها البنك خالل العام  2020ما مجموعه ( )16,797فرصة تدريبية،
ّ
ووفر ( )3فرص لاللتحاق لنيل الشهادات األكاديمية ،و( )53فرصة للحصول على الشهادات المهنية .وتشتمل بيانات
اإلفصاح في نهاية هذا التقرير على المزيد من التفاصيل عن البرامج التدريبية وأعداد المشاركين فيها.
وتم خالل العام توفير مجموعة من البرامج الريادية في مجال التدريب كان من أهمها :برنامج تأهيل الموظفين
ّ
ّ
ّ
المكثف في هذه البرامج على إشراك
ويركز التدريب
الجدد  ،Stepوبرنامج لتأهيل مدراء الفروع ومدراء العمليات .Lead
متخصصة تضمن زيادة تأهيلهم وإحاطتهم بالعمل المصرفي وتعزيز قيم وأخالقيات
الموظفين في أنشطة
ّ
المتقدمة بما يتفق مع رؤية البنك وتطلعاته.
العمل لديهم ،باإلضافة إلى تزويدهم بالمهارات القيادية واإلدارية
ّ
وعمــل البنــك خــال العــام  2020على تطوير الكفاءات الداخلية من أبناء البنك واالســتعانة بهــم في إعطاء الدورات
التدريبية.

إدارة المخاطر
يشــرف البنــك علــى إدارة المخاطــر المختلفــة التــي تواجــه عمله مــن خالل إنشـــاء وتطوير اســـتراتيجيات وسياســـات
تعنـــى بالمخاطـــر ،مــع تطويـــر عمليات تقييم ورصد مســـتقلة ومتينــة للتخفيف من حجم تعــرّ ض البنك للمخاطر
وتمكينــه مــن العمــل وإدارة المخاطــر المختلفــة التــي تواجــه مختلــف أنشــطته اليوميــة ضمــن مســتويات مقبولــة
مــن المخاطــر ،وبمــا يتوافــق مــع سياســاته الداخليــة والمقــرّ رات الرقابيــة مــن الجهــات المحليــة والدوليــة.
متخصصــة تغطــي
ـم إدارة كافــة أنــواع المخاطــر علــى مســتوى المجموعــة ككل مــن خــال مراكــز عمــل
ّ
ويتـ ّ
مجــاالت عملهــا مختلــف المخاطــر المحتملــة كمخاطــر االئتمــان ومخاطــر التشــغيل ومخاطــر الســوق والســيولة
ومخاطــر أمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني ومخاطــر اســتمرارية األعمــال.
وخالل العام  ،2020اســتمر البنك بعملية تطوير وتحســين األدوات والوســائل المســتخدمة في إدارة المخاطر لديه،
ـددة ،كمكافحــة االحتيــال ،ومصفوفــة المخاطــر المؤسســية ،ووثيقــة قبــول المخاطــر،
والتــي شــملت جوانــب متعـ ّ
والتقاريــر الرقابيــة ،واختبــارات األوضــاع الضاغطــة ،وإدارة رأس المــال ،والتقييــم الذاتــي لكفايــة رأس المــال ،إضافــة
إلــى مراجعــة إجــراءات عمــل مصفوفــات المخاطــر  CRSAلدوائــر العمــل المختلفــة فــي البنــك ،وتحديــث خطــط
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اســتمرارية األعمــال ،وإطــار عمــل مخاطــر الســمعة  ،RDA Frameworkوتطويــر عمليــة احتســاب المكوّ نــات الرئيســية
ّ
المتوقعة ،وتطوير وتحســين قاعــدة البيانات الخاصة بــإدارة المخاطر.
الحتســاب الخســائر االئتمانيــة
ّ
والتحقق من الجاهزية العالية والقدرة
وعمل البنك خالل العام على رفع كفاءة وفاعلية برنامج استمرارية األعمال،
علــى التعامــل مــع الحــاالت االســتثنائية والكــوارث بمــا يتماشــى مــع خطــط البنــك فــي التطــوّ ر التكنولوجــي لتوفير
الحساســة
ـم إجــراء الفحوصــات الدوريــة الالزمــة ألنظمــة البنك
ّ
بيئــة آمنــة والتصـ ّ
ـدي للهجمــات اإللكترونيــة ،حيــث تـ ّ
والتي تقيس مدى القدرة على العمل بنجاح من خالل المواقع البديلة ،ومدى متانة االستعدادات والتجهيزات الفنية
ّ
المتوفــرة لــدى البنــك للتعامــل مــع أصعــب الظــروف فــي كل مــن األردن وفلســطين والبحريــن ،وتطويــر وتحديــث
إطار برنامج أمن المعلومات وفقًا للمعايير العالمية ،ومراجعة السياســات واإلجراءات األمنية واعتمادها وتعميمها
الحساسة.
على كافة دوائر البنك لغايات االلتزام بها ،وإدارة مشروع إعداد وتطوير مصفوفات الصالحيات لألنظمة
ّ
وفــي إطــار الســعي لنشــر ثقافــة المخاطــر بيــن الموظفيــن لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي التخفيــف مــن حجــم
ـم خــال العــام عقــد ورشــات توعيــة بمخاطــر أمــن المعلومــات ومخاطــر التشــغيل
التعــرّ ض للمخاطــر ،فقــد تـ ّ
واســتمرارية األعمــال للموظفيــن الجدد ولمجموعــة من اإلدارات باإلضافة إلى إصدار العديد من نشــرات التوعية من
خــال الوســائل اإللكترونيــة المختلفــة.
ـدم اإليضــاح رقــم  47فــي القوائــم الماليــة في هــذا التقريــر المزيد مــن المعلومــات والتفاصيل عن جانــب إدارة
ويقـ ّ
المخاطــر في البنك.

مراقبة االمتثال
واصــل البنــك خــال العــام  2020التزامــه التــام بتطبيــق أفضــل الممارســات المصرفيــة الرائــدة فــي مجــاالت االمتثال
ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب واالمتثال للعقوبــات الدولية ،حرصًا منه علــى تج ّنب أية مخاطر
مرتبطــة بعــدم االلتــزام بالتعليمــات الصــادرة من الجهــات الرقابية المحلية والدولية وفي األســواق التــي يعمل بها،
وللحد من تعرّ ض البنك لمخالفات و/أو غرامات نتيجة عدم االلتزام ،يقوم البنك بالمراجعات الدورية وإصدار التقارير
ّ
الالزمــة بهــذا الشــأن ،واتخــاذ الترتيبــات الالزمــة لتعزيــز إجــراءات التعامــل مــع كافــة التطــوّ رات فــي مجــال االمتثــال
ومكافحــة عمليات غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب واالمتثال للعقوبــات الدولية.
ويتبــع نشــاط االمتثــال فــي البنك للجنة االمتثال المنبثقة عــن مجلس إدارة البنك ،وهي لجنــة خاصة تتأ ّلف من ثالثة
أعضــاء مــن المجلــس غالبيتهم من األعضاء المســتق ّلين وعضوًا مراقبًا ،وتتو ّلى اللجنة مهام اإلشــراف على كفاءة
وفاعليــة واســتقاللية دائــرة مراقبــة االمتثــال ووظائفهــا المختلفــة فــي تقييــم درجــة الفعاليــة التي يدير بهــا البنك
مخاطــر االمتثــال ،واإلشــراف علــى متابعــة االمتثال لتعليمــات الجهات الرقابيــة المختلفة وبذل الجهــود داخل البنك
فعالــة فــي مجــال مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،واالمتثــال للعقوبــات الدوليــة،
لوضــع أســس ّ
مــن خــال إجــراء تقييم شــامل لمخاطر غســل األمــوال وتمويل اإلرهــاب التي يتعــرّ ض لها من خالل تحديــد وتقييم
وفهــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فيمــا يتعلــق بالعمــاء والــدول والمناطــق الجغرافيــة والمنتجــات
والخدمــات والعمليــات وقنــوات تقديــم الخدمــة وذلــك وفــق منهجيــة معتمــدة مــن مجلــس إدارة البنك ،ودراســة
التنبيهــات المســتخرجة مــن نظــام مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ومراقبــة الحــركات الماليــة
ّ
المنفذة.
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وانطالقًا من حرص بنك اإلسكان على االلتزام بجميع القوانين والتعليمات الرقابية ذات العالقة والتي أصدرها
البنك المركزي األردني وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية في هذا المجال ،يعمل البنك على تطوير
ّ
يعزز
نظام الرقابة على مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتصنيف مخاطر العمالء باستمرار ،وبما
ّ
التحقق من سالمة قاعدة العمالء
سالمة العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك نيابة عن عمالئه ،إضافة إلى
الذين يتعامل معهم ،مع ضمان الحفاظ على سريّة المعلومات الخاصة بهم.
وواصل البنك االلتزام بمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية  FATCAمن خالل استخراج التقارير
الرقابية الالزمة لذلك والتدريب المستمر للموظفين فيما يتع ّلق بهذا الجانب وتقديم اإلفصاحات المطلوبة عن
العمالء األمريكيين إلى مصلحة الضرائب األمريكية.
ويولي البنك شكاوى العمالء أهمية كبيرة من خالل تأسيسه لوحدة خاصة بدراسة وتحليل ومعالجة شكاوى
ّ
مؤهل ومدرّب لهذه الغاية .وقامت الوحدة خالل عام  2020بمعالجة الشكاوى
العمالء من خالل وجود كادر
المتع ّلقة بجوانب مختلفة كالخدمات اإللكترونية ،وأسعار الفوائد والعموالت والرسوم ،وسلوك التعامل المهني،
والبطاقات االئتمانية ،والحواالت ،والعقود وشروط التعامل ،وفقًا للسياسات واإلجراءات المعتمدة لدى البنك في
هذا الجانب .ويتم رفع تقرير ربعي بشكاوى العمالء إلى البنك المركزي األردني.
ويقوم البنك بنشر ثقافة االمتثال على كافة المستويات تأكيدًا منه على أهمية االمتثال مع المتطلبات القانونية
والتنظيمية ،من خالل إخضاع الموظفين الجدد والقدامى لندوات ودورات تدريبية في مجاالت االمتثال ومراقبة
عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالمتثال للعقوبات الدولية ،ومنها على سبيل المثال اعرف عميلك ،KYC
واألنشطة المشتبه بها  ،SARوقائمة الدول غير المتعاونة أو غير المطبّقة لتوصيات مجموعة العمل المالي FATF
بدرجة كافية ،أو من خالل إصدار التعاميم والنشرات التوعوية بهدف تعريف الموظفين بهذا الجانب .ومن الجدير
ذكره أن موظفي البنك ّ
تلقوا تدريب في مجال االمتثال ومكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب واالمتثال
المنصة اإللكترونية .وباإلضافة إلى ذلك ،قام البنك خالل العام  2020بمراجعة ميثاق
للعقوبات الدولية من خالل
ّ
ّ
وتم باستخدام
للتأكد من انسجامه مع تعليمات الجهات الرقابية وأفضل الممارسات العالمية،
السلوك المهني
ّ
التدريب اإللكتروني عقد دورة لكافة موظفي البنك والفروع الخارجية بهذا الخصوص.

تكنولوجيا المعلومات
إيمانًا من البنك بأهمية الدور الكبير الذي تمارسه التكنولوجيا المصرفية في تبسيط العمليات البنكية ورفع
كفاءتها وزيادة دقتها .وفي ّ
التوجه المتزايد نحو الخدمات البنكية الذكية ،عمل البنك خالل العام  2020على
ظل
ّ
تم البدء به في العام  2020وسيتم تنفيذه على عدة مراحل،
تب ّني برنامج استراتيجي خاص بالتحوّ ل الرقمي ،والذي ّ
يقدم
لمواكبة التطوّ رات المصرفية والتقنية ،بهدف التغيير في الدعائم الرئيسية ضمن عملياته ،والتحوّ ل من بنك
ّ
خدماته على أساس المنتجات إلى بنك ّ
يركز في تقديم خدماته ومنتجاته على اهتمامات عمالئه Customer
 ،Centric Bankوكذلك العمل على استقطاب األجيال الجديدة والتي ترتبط اهتماماتها بالخدمات البنكية غير
التقليدية وتحديدًا الرقمية منها.
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وفــي إطــار اســتراتيجيته الهادفــة للتحــوّ ل الرقمــي ،أطلــق البنــك خــال العــام نظــام الروبــوت المصرفــي (إســكان
روبــوت) ،وبمــا يواكــب أحــدث األنظمــة اإللكترونيــة فــي العمــل المصرفــي ،ويقــوم النظــام بكافــة العمليــات
ّ
ودقــة وســرعة ،بمــا يتيــح المزيــد مــن الوقــت للموظفيــن لخدمــة العمــاء
المصرفيــة الروتينيــة اليوميــة بكفــاءة
ّ
وتحقــق طموحاتهــم .ويعتبــر نظــام الروبــوت المصرفــي
وابتــكار حلــول وخدمــات مصرفيــة تلبــي احتياجاتهــم
أحــد أحــدث األنظمــة البنكيــة المســتخدمة فــي العديــد مــن البنــوك العالميــة واإلقليميــة القائــم مفهومــه علــى
ّ
تدخل العنصر البشــري
تحويــل جــزء كبيــر مــن العمل اليومي التقليدي لموظفي البنــك ليتم إنجازه بصورة آلية دون
وهــو مــا يطلــق عليــه .Robotic Process Automation
كما استمر البنك في تحديث بنيته التحتية باالعتماد على أحدث الحلول والتقنيات التكنولوجية المتطوّ رة لتلبية
متطلبات السوق المتغيرة والمتنامية بشكل سريع ،وبما يسهم في رفع كفاءة وتوافرية األنظمة ،وتحسين
مستوى االتصال بين إدارات البنك والفروع ،واالرتقاء بمستوى خدماته.
وفي إطار تحسين البيئة التوافرية والكفاءة التشغيلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا واإلجراءات الواجب
والحد من انتشار الفايروس ونقل العدوى في أماكن العمل في ظل تطوّ رات الحالة الوبائية
اتخاذها للوقاية
ّ
تم خالل العام استبدال معظم أجهزة
لحماية الموظفين كافة من مخاطر اإلصابة أو نقل العدوى ،فقد ّ
وتم توفير وسائل وتقنيات اتصال آمنة ّ
مكنت موظفيه ضمن
الحاسوب بأجهزة محمولة أكثر تطوّ رًا وحداثة،
ّ
اإلدارات المختلفة من القيام بمهامهم اليومية وتسيير أعمالهم عن بعد وبنفس الفاعلية والكفاءة.

التسويق والترويج
التحديــات ،وعلــى الرغــم
كان للعــام  2020خصوصيــة مرتبطــة بجائحــة كورونــا والتــي أدّ ت إلــى مجموعــة مــن
ّ
مــن ذلــك ،فقــد ّ
تجســد فــي إطالق البنك للعديـــد مـــن الحمـــات التســـويقية
حقــق البنــك انتشــارًا إعالنيــً ملحوظــً
ّ
لمنتجـــاته وخدمـــاته المتنوّ عة والمختلفـــة ،ســـعيًا منه لمواكبـــة التطـــوّ رات المختلفـــة التـــي تشـــهدها الصناعـــة
المصرفيـــة ،والوصـــول إلـــى كافـــة الشـــرائح المســـتهدفة مـــن عمـــاء البنـــك القائميـــن والمســـتهدفين وتحقيـــق
االنتشـــار اإلعالنـــي وتعزيـــز الصـــورة الذهنيـــة للبنـــك .باإلضافــة إلــى توظيــف القنــوات اإللكترونيــة ومواقــع التواصل
االجتماعــي بالشــكل األمثــل ممــا عـ ّـزز الوصــول إلــى كافــة العمــاء وتســليط الضــوء علــى منتجــات وخدمــات البنــك.
ّ
نذكـر منهـا الحملة الخاصة بحسـابات التوفيـر،
وأهم الحمالت التسويقية التي أطلقها البنك في مجال المنتجات
حيث كان الصدى األكبر لجائزة كل ساعة لسبع رابحين طيلة أيام األسبوع وخالل أوقات الدوام الرسمي باإلضافة
إلــى الجوائــز الكبــرى األخــرى ،وخدمــة  Easy Tawfeerالمجانيــة لالدخــار من خالل بطاقات الدفع المباشــر ،والقـــروض
الشـــخصية ،وقــــروض الســــيارات مــع أبــرز وكالء الســيارات فــي المملكــة ،وبرنامــج شــقتي للحصــول علــى القــروض
السكنية من أبرز الشركات اإلسكانية المعتمدة لدى البنك ،ومنتــــج الودائــــع ألجــــل بجوائــــز والذي ينفــــرد البنــــك
فــــي القطــــاع المصرفــــي بتقديمــه ،وتأجيــل أقســاط القــروض بما يتناســب مع توجيهــات البنك المركــزي في ظل
المؤسســية.
الظــروف المرتبطــة بجائحــة كورونــا ،كمــا أطلــق البنــك حملــة خاصــة بالهويــة
ّ
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ـم إطــاق عدد مــن الحمــات كان من أبرزهــا إطالق حملــة لبطاقــة ماســتركارد البالتينية
وفــي مجــال البطاقــات ،تـ ّ
المدفوعة مسبقًا  ،Iskan V-Cardوإطالق حملة  Yalla Visaالستقطاب عمالء ُجدد لبطاقات فيزا االئتمانية ،وإطالق
لحملــة البطاقــات االئتمانيــة مثــل حملة مشــتركة مــع  Visaو Cozmoوحملة "العودة للمدراس" لتقســيط
حمــات َ
األقســاط المدرســية ،وحملــة موســم الخصومــات " ،"Black Friday & Cyber Mondayإضافــة إلــى الترويــج لبرنامــج
 ،Iskan Coinsوبطاقــة ماســتركارد  World Eliteالمعدنيــة.
والفعــال مــع العمــاء وإبقائهــم علــى
ولتعزيــز التواصــل الدائــم
ّ
ّ
يقدمها البنك،
اطــاع دائــم على أحــدث الخدمات والمنتجــات التــي
ّ
قــام البنــك بإطــاق عــدد مــن الحمــات الترويجيــة الخاصــة بالقنوات
اإللكترونيــة للبنــك وأبــرز الخدمــات المرتبطــة بالتحــوّ ل الرقمــي ،كان
منهــا الحمــات الخاصــة بتطبيــق إســكان موبايــل بح ّلتــه الجديــدة،
وخدمــات إي فواتيركــم وويســترن يونيــون مــن خــال إســكان
موبايــل ،وإســكان أون اليــن ،والترويــج للصرّ افــات اآلليــة الجديــدة
بخدماتهــا ومزاياهــا وتقنيتهــا المتطــوّ رة ،ومركــز الخدمــة الهاتفيــة
إســكان  ،7/24وحملــة تعريفيــة للفــرع الرقمــي للخدمــات الذاتيــة
 ،Iskan Engageباإلضافــة إلــى إطــاق صفحــة علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي  Facebookخــاص بفــروع البنــك العاملــة فــي فلســطين.
كمــا قــام البنــك بعــدد مــن الحمــات المشــتركة تســتهدف تيســير الحــواالت الخارجيــة إلــى المملكــة اســتجابة إلى
الظــروف المرتبطــة بجائحــة كورونــا ومنها بنك دبي اإلســامي وبنك قطــر الوطني.
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االستدامة وأنشطة المسؤولية االجتماعية
المؤسســات فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة نظــرًا لمــا فرضتــه
رغــم التغيّــرات التــي طــرأت علــى نشــاطات
ّ
ـد مــن انتشــار فيروس كورونــا المســتجد ( )Covid 19خالل العام  2020فــي األردن ،لم يتوانى
اإلجــراءات المتبّعــة للحـ ّ
بنــك اإلســكان عــن تطبيــق اســتراتيجيته فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة والتــي تعد جــزءًا ال يتجزأ من رؤيــة البنك
وأهدافــه.
وســعيًا مــن البنــك لتلبيــة واجبــه الوطنــي والمســاهمة فــي حـ ّ
ـل األزمــة التــي شــهدتها العديــد مــن القطاعــات في
المملكــة جــرّ اء تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا ،اســتطاع البنــك تطويــع اســتراتجيته فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة وتوجيههــا لخدمــة المجتمــع والقطاعــات المتضــرّ رة.
فقــد كان البنــك سـبّاقًا فــي تقديــم الدعــم لــوزارة الصحــة فــي بدايــة أزمــة كورونــا بهــدف تمكينهــا مــن مواجهة
تداعيــات األزمــة .كمــا قــام البنــك وبمصادقة كريمة مــن مجلــس اإلدارة برفع ميزانيــة المســؤولية االجتماعية لرفد
تضمــن الدعم تبرّ ع البنك
همــة وطــن" ودعــم جهود الدولــة المبذولة في مكافحــة جائحة كورونا ،حيث
ّ
"صنــدوق ّ
للصنــدوق ،باإلضافــة إلــى قيــام موظفــي البنــك بالتبــرع إلــى الصنــدوق.
ـدم البنك دعمــً لتكية "أم علي" خالل شــهر
وحرصــً مــن البنــك علــى تعزيــز قيــم التكافــل والتعاضــد االجتماعي ،قـ ّ
توســع نطــاق نشــاطها وزيــادة عــدد المســتفيدين من برامجهــا في ظـ ّ
ـل أزمة انتشــار فيروس
رمضــان المبــارك بعــد
ّ
عمــال
كورونــا ،كمــا تـ ّ
ـم التبــرّ ع مــن حســاب لجنــة النشــاط االجتماعــي لمبــادرة "يوميتهــم علينــا" لدعــم عائــات ّ
مؤسســة ولــي العهــد -
المياومــة فــي مواجهــة تداعيــات أزمــة كورونــا وبالتعــاون مــع "نــوى" -إحــدى مبــادرات
ّ
نظــرًا ّ
وعمال المياومة ســلبًا مــن هذه األزمة.
لتأثــر العديــد مــن القطاعــات االقتصادية وخصوصًا الحرفيــة والمهنية
ّ
ولــم يغفــل البنــك عــن ضــرورة اســتمرارية دعمــه للقطاعــات المعتمــدة فــي اســتراتيجيته للمســؤولية االجتماعيــة
لهذا العام تأكيدًا لمبدأ االستدامة الذي ينتهجـه البنـك
فــي هــذا المجــال ،حيــث واصــل البنــك دعمــه للقطــاع
الصحــي مــن خــال التبــرّ ع بغرفــة عنايــة متوســطة فــي
ّ
مستشفى البشير ضمن مبادرة جمعية همتنا ،باإلضافة
إلــى جهــود البنــك فــي مكافحــة مــرض الســرطان،
مؤسســة
ـم تجديــد الشــراكة االســتراتيجية مــع
ّ
حيــث تـ ّ
الحســين للســرطان لتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التوعويــة
ـم إضــاءة مبنــى اإلدارة الرئيســي باللون
والداعمــة .كمــا تـ ّ
األزرق لدعــم مرضــى الســرطان فــي اليــوم العالمــي
لمكافحــة الســرطان فــي الرابــع من شــباط لعــام ،2020
والمشــاركة فــي تقريــر Landmark Report-2020
المتضمــن أبــرز الــدول المشــاركة فــي حملــة
الرســمي
ّ
االحتفــاء باليــوم العالمــي لمكافحــة الســرطان.
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لمؤسسة نهر األردن،
وجسد البنك دعمه للمجتمعات المحلية وشؤون المرأة من خالل دعم ثالثة برامج تابعة
ّ
ّ
وهي برنامج المشاريع اإلنتاجية (الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة) الذي تستفيد منه سيدات من المجتمع المحلي
من مختلف مناطق المملكة ،واللواتي تعرّ ضن خالل أزمة كورونا للضرر البالغ نتيجة انقطاعهن عن العمل ،وبرنامج
تم دعم مجموعة سيدات يعملن في المشاريع
حماية الطفل ،وبرنامج خط المساعدة  110لألسرة والطفل .كما ّ
اإلنتاجية من خالل تطبيق "بالفرن" من خالل تنظيم فعالية في البنك بمناسبة يوم المرأة العالمي قبل جائحة
كورونا بهدف تمكين السيدات من تسويق منتجاتهن في البنك .باإلضافة إلى دعم البنك إلنشاء غرفة عالج
بصحة المرأة في الطفيلة.
فيزيائي خاصة بالنساء الحوامل بالتعاون مع المركز الوطني للعناية
ّ
وفي مجال التعليم واصل البنك تقديم منح تعليمية لطلبة الجامعات من خالل شراكته مع مؤسسة "إيليا نقل"
المؤسسات المعنية بالتعليم ،إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء المجتمع واالرتقاء
وجمعية "منحتي" وغيرها من
ّ
به ومنح أكبر عدد من الطلبة فرصة التعليم الجامعي لتأهيلهم لسوق العمل.

المؤسسات والجمعيات والمبادرات على اختالف
ولم يتوانى البنك عن التبرّ ع والدعم العيني والنقدي للعديد من
ّ
قطاعاتها وبما ينسجم مع خطته االستراتيجية للمسؤولية االجتماعية ،ومنها جمعية الشابات المسلمات /مركز
البنيات للتربية الخاصة ومدرسة اليوبيل وجمعية قرى األطفال األردنية  SOSوبنك المالبس الخيري وغيرها.

المسوؤلية االجتماعية الداخلية
وعلى صعيد المسؤولية االجتماعية الداخلية بين الموظفين ورغم إجراءات التباعد التي فرضتها األزمة والتي حالت
تم إعداد مجموعة رسائل تحفيزية أسبوعية
دون إقامة فعاليات داخلية تجمع الموظفين كما في كل عامّ ،
ليتم إرسالها لكافة الموظفين من خالل اإليميل ،حرصًا
ورسائل إيجابية شهرية ورسائل في المناسبات الخاصة،
ّ
الفعال مع الموظفين لبث الروح اإليجابية ورفع المعنويات.
على بناء التواصل
ّ

السعادة المؤسسية
ومحفزة ّ
ّ
تعزز إنتاجية موظفيه وعلى ترسيخ مبدأ إسعاد
يحرص البنك بشكل مستمر على خلق بيئة عمل إبداعية
الموظف في بيئة العمل ومأسسة هذا المفهوم المتميّز نحو بيئة عمل إيجابية مبدعة ومبتكرة .وخــال العــام
 2020أطلق البنك “مبادرة الســعادة المؤسســية”.
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المؤسسيـة علـى تحويــل مفهــوم
وتقـوم مبـادرة السعـادة
ّ
الســعادة إلــى واقــع ملمــوس فــي بيئــة العمــل ،واعتمادهــا
ضمــن أولويــات اإلدارة وعلــى مختلــف مســتوياتها اإلداريــة،
وترســيخ اإليجابيــة كقيمــة أساســية فــي بيئــة العمل ،لمــا لذلك
مــن تأثيــر إيجابــي علــى الموظفيــن وانعــكاس ذلــك علــى
المقدمــة وعلــى البنــك
العمــاء ومســتوى جــودة الخدمــات
ّ
بشــكل عام.
ـم العمــل علــى تنفيــذ هــذه المبــادرة مــن خــال فريــق عمل
ويتـ ّ
الســعادة المؤسســية ،وســفراء للســعادة فــي مختلــف الدوائــر
والفروع يســاهمون في تطبيق االســتراتيجية الخاصة بالمبادرة
والخطــط المرتبطــة بهــا.

تقرير االستدامة
أصــدر بنــك اإلســكان خــال العــام  2020تقريــر االســتدامة عــن العــام  2019تحــت عنــوان "ملتزمــون باالســتدامة"،
تم إعــداد التقرير
بعــد اعتمــاده مــن قبــل المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر ) ،Global Reporting Initiative (GRIوقد ّ
بمــا يتوافــق مــع أحــدث المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة للمبــادرة ،ومــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة
.Sustainable Development Goals 2030
ويتب ّنى بنك اإلســكان نهج االســتدامة في سياســاته وممارســاته العامة ،ويلتزم بتطبيق ممارســات حوكمة ســليمة
وتطبيــق أعلــى درجــات المســاءلة والشــفافية ،إذ يســتند في ممارســاته المســتدامة إلى مســؤوليته تجــاه موظفيه
وقواعــد الســلوك والعمالء والمجتمــع والبيئة واألجيــال القادمة.
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خطة عمل البنك لعام 2021
تم إعداد الميزانية التقديرية وخطة العمل لعام  2021وسط ظروف إقليمية بالغة الصعوبة ناجمة عن تفشي
وباء كورونا باإلضافة إلى استمرار الصراعات اإلقليمية والسياسية في المنطقة ،مما ضاعف من األعباء االقتصادية
على المملكة ،وأثر سلبًا على مستويات األداء للنشاط االقتصادي ككل ،وأدى إلى تراجع حاد في نمو القطاعات
االقتصادية المختلفة ،إضافة إلى ارتفاع مستمر في المديونية ونسب الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.
وقد جاءت هذه التوجهات ضمن أربعة محاور رئيسية هي:

المحور المالي:
▪التركيــز علــى زيــادة الموجــودات ذات النوعيــة العاليــة والعائــد المجــدي الــذي يســاهم بشــكل أكبــر فــي زيــادة
دخــل البنــك وتنويــع مصــادر الدخــل ،والعمــل علــى دراســة الفــرص المتاحــة فــي الســوق واســتغاللها بالشــكل
األمثل لزيادة التســهيالت المجدية وتعزيز ربحيتها .وفي مجال المطلوبات التركيز على زيادة مصادر األموال ذات
التكلفــة المنخفضــة لزيــادة الربحيــة مــع المحافظــة علــى نســب ســيولة مريحــة.
▪معالجــة الديــون غيــر العاملــة القائمــة والحــد مــن تصنيــف حســابات أخــرى ضمــن القــروض غيــر العاملــة،
وتحقيــق زيــادة فــي التحصيــل وتحقيــق وفــورات إضافيــة فــي المخصصــات.
فعال وتحســين مؤشــر الكفاءة ،وذلك
▪ضبط المصاريف الرأســمالية ،وترشــيد النفقات اإلدارية والعمومية بشــكل ّ
من خالل ترشــيد اإلنفاق في كافة مجاالت العمل.

محور السوق والعمالء:
▪زيــادة حجــم التعامــل مــع العمــاء القائميــن واســتقطاب عمــاء جــدد وتلبيــة احتياجــات الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة (.)SMEs
▪توفيــر خدمــات مصرفيــة مبتكــرة ذات جــودة عاليــة فــي قطاعــات األفــراد والمؤسســات والشــركات ،تلبــي
احتياجــات عمــاء البنــك وتتجــاوز توقعاتهــم ،وتواكــب المســتجدات فــي األســواق الماليــة والمصرفيــة.
▪زيادة الحصة السوقية للبنك في مختلف المجاالت مع التركيز على تمويل عمليات التجارة الخارجية.
▪رفع كفاءة النشاط التسويقي في البنك لكافة األنشطة والعمليات.
▪زيادة أعداد البطاقات االئتمانية المصدرة الفعالة ،ورفع معدالت استغالل السقوف الممنوحة لها.
▪رفــع درجــة رضــا العمــاء عــن مســتوى الخدمــات المقدمــة مــن خــال كافــة قنــوات االتصــال ،حيــث أن مســتوى
الخدمــة يمثــل الميــزة التنافســية الرئيســية التــي يســعى البنــك لتحقيقهــا والتميــز بهــا عــن المنافســين.
▪ زيــادة نســبة العمــاء مــن فئة الشــباب من خــال تطوير المنتجــات والخدمــات القائمة وإدخال منتجــات وخدمات
جديــدة وفقــً الحتياجاتهــم ومتطلباتهــم ،وتطويــر إجــراءات العمل المناســبة لذلك.
▪تحديــد ومعالجــة المشــاكل التي تواجــه العمالء في تعاملهم مــع البنك ومتابعة كافة الطلبــات الواردة لمركز
الخدمة الهاتفية خالل وقت معياري.
▪االستمرار في تشجيع وتحفيز العمالء على استخدام القنوات اإللكترونية.
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محور العمليات:
▪االمتثال لكافة القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات التشــريعية والرقابية ،ومعالجة المالحظات الواردة من
فحوصــات المخاطــر واالمتثــال للتقليــل مــن أثــر المخاطــر التــي قــد يتعرض لهــا البنك.
فعــال بمــا يضمــن تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء ضمــن
▪إدارة عمليــة التفــرع الداخلــي والخارجــي بشــكل ّ
مناطــق تواجدهم.
▪زيــادة ســرعة وتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة للعمــاء مــن خــال تطبيــق خدمــات البنــك الرقمــي ،وأتمتــة
األعمــال مــع االســتمرار فــي رفــع كفــاءة القنــوات اإللكترونيــة المتوفــرة وتنويــع الخدمــات المقدمــة مــن خاللهــا،
وتوجيــه العمــاء نحو اســتخدام القنــوات اإللكترونيــة وتوضيح مزايا اســتخدامها.
▪رفــع كفــاءة عمليــة إدارة المشــاريع فــي البنــك وتســريع دورة إنجــاز المشــاريع فــي جميــع مراحلهــا ،وبمــا يحقــق
األهــداف والغايــات المطلوبة من تنفيذها من خالل التقيد بخطة المشــاريع.
▪تعزيــز قــدرات وإمكانــات الفــروع الخارجية والشــركات التابعة ،واالســتمرار بتعزيــز كفاءتها ومســاهمتها في زيادة
أربــاح البنــك وتعزيــز مشــاركة أعضــاء اإلدارة التنفيذية للبنك بفعاليــة في مجالس إدارة هذه الشــركات.
▪مراجعة وتطوير إجراءات العمل في البنك باستمرار لضمان فعاليتها وسالستها.
▪االستمرار بعملية مركزة العمليات التي تتم بالفروع لينصب عمل الفروع بعملية بيع خدمات ومنتجات البنك.

محور الموارد البشرية:
▪رفع درجة رضا الموظفين ووالئهم للبنك وتخفيض نسبة الدوران الوظيفي.
▪تعزيــز دور إدارة المــوارد البشــرية فــي تحســين مســتوى جــودة الخدمــة المقدمــة للعمــاء مــن خــال العنايــة
بالكفــاءات البشــرية وتأهيلهــا لغايــات رفــد الفــروع ومراكــز العمــل المختلفــة باحتياجاتهــا مــن المــوارد البشــرية.
▪توفير الفرص التدريبية الالزمة لموظفي البنك والتي تتناسب واالحتياجات الفعلية للموظف ووظيفته.
▪المحافظــة علــى الموظفيــن الموهوبيــن وتطويــر قدراتهــم ومعارفهــم والعمــل علــى توفيــر الظــروف المالئمة
إلدارة مسارهم الوظيفي.
▪اعتمــاد أســس واضحــة تســتند عليهــا عمليــة تصنيــف الفــروع وتقييــم أدائهــا ،بحيــث تكــون قــادرة علــى توجيــه
وتحفيــز الطاقــات نحــو خدمــة العمــاء وتحقيــق المســتهدفات.
▪االعتمــاد فــي تقييــم الموظفين على معايير تحقيق األهداف ومؤشــرات قياس األداء بحيث يتم قياس جهد كل
موظــف بموضوعية في مــكان عمله.
▪ تطبيــق اإلحــال والتعاقــب الوظيفــي فــي البنــك ،وتهيئــة الصــف الثانــي مــن الموظفيــن وإمدادهــم بالمعــارف
والخبــرات العلميــة والعمليــة الالزمــة لتنميــة مهاراتهــم.
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اﻟﺼﺮاف اﻟﻲ ATM

أﻛﺒﺮ وأﺳﺮع وأﻓﺨﻢ ﺻﺮاﻓﺎت آﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﺎﺷﺎت ﻟﻤﺲ
 Touch Screensﺑﺎ ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻣﺜﻞ إﻳﺪاع اﻟﺸﻴﻜﺎت وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴ.

ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺻﺮاﻓﺎﺗﻨﺎ
اﻟـﻴــﺔ ،اﺳـﺘﺨــﺪم ﻛـﺎﻣـﻴــﺮا
ﻫﺎﺗـﻔـﻚ ﻟﻘـﺮاءة رﻣـﺰ اﻟــ QR

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ
ّ
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م010923 /
إلى السادة المساهمين
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة االردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الـــرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل (شركة مساهمة عامة محدودة) (البنك)
وشركاته التابعة المشار اليها (بالمجموعة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحد كما في  31كانون
األول  /ديسمبـر  ، 2020وكـل مـن قائمـة الربـح أو الخسـارة الموحدة و قائمة الدخـل الشامـل الموحـدة و قائمـة
التغيـرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وإيضاحات
حول القوائم المالية متضمنة ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا  ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة  ،من جميع النواحي الجوهرية  ،المركز المالي
الموحد للبنك كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020وأدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة
المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم إعتمادها من قبل البنك المركزي االردني .
أساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق  .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحه في فقرة
"مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية " في تقريرنا  .إننا مستقلون عن المجموعة وفق ميثاق
قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين
القانونيين باإلضافة الى متطلبات السلوك المهني االخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للبنك في
االردن ،وقد أوفينا بمسؤوليتنا المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني األخرى  .ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي
حصلنا عليها كافيه ومناسبة لتوفر أساسا لرأينا .
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

أمور التدقيق الرئيسية
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية  ،في تقديرنا المهني  ،األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة
الحالية .وقد تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ككل  ،وفي تشكيل رأينا حولها  ،وال نبدي
رأيا منفصال حولها.
لقــد قمنــا بالمهــام المذكــورة فــي فقــرة مســؤولية مدقــق الحســابات والمتعلقــة بتدقيــق القوائــم الماليــة
الموحــدة  ،باإلضافــة لكافــة األمــور المتعلقــة بذلــك بنــاء عليــه  ،فــإن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم
تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة  .ان نتائــج إجــراءات
التدقيــق التــي قمنــا بهــا  ،بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمور المشــار إليهــا ادنــاه  ،توفر أساســا لرأينا
حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقة.
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تم تقديم وصف حول كيفية دراسة كل امر من األمور المشار اليها ادناه ضمن إجراءات التدقيق :

-1

امور التدقيق الرئيسية

كيـف تجاوب تدقيقنا مع أمور التدقيق الرئيسية

كفاية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت
االئتمانية
كما يرد في اإليضاح رقم ( )11حول القوائم المالية الموحدة،
لدى البنك تسهيالت إئتمانية مباشرة بحوالي  4,5مليار دينار
كما في  31كانون األول  2020والتي تمثل ما نسبته  %54,4من
إجمالي الموجودات .بلغ مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
حوالي  431,2مليون دينار كما في ذلك التاريخ.

لقد اتبعنا منهج للتدقيق يشمل اختبار تصميم وفعالية التشغيل للرقابة
الداخلية المتعلقة بتحديد خسائر االئتمان المتوقعة وإجراءات التدقيق الجوهرية
القائمة على المخاطر .إن إجراءاتنا الخاصة بالرقابة الداخلية تركزت على الحوكمة
لضوابط اإلجراءات حول منهجية الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  ،واكتمال ودقة
بيانات القروض المستخدمة في نماذج الخسارة المتوقعة  ،ومراجعة اإلدارة
للنتائج  ،وتحقق اإلدارة من صحتها والموافقة عليها  ،وتحديد تصنيف مخاطر
المقترضين  ،واتساق تطبيق السياسات المحاسبية وعملية إحتساب المخصصات
بشكل إفرادي.

إن تحديد الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للبنك فيما يتعلق
بالتسهيالت اإلئتمانية المقاسة بالتكلفة المطفأة هو تقدير إن اإلجراءات الموضوعية األساسية التي قمنا بها لمعالجة أمر التدقيق الرئيسي ،
جوهري ومعقد يتطلب من اإلدارة تقديرًا جوهريًا في تقييم تضمنت ولكن لم تقتصر على ما يلي:
جودة اإلئتمان وتقدير الخسائر الكامنة في المحفظة .إن مخاطر
▪لعينــة مــن القــروض والتــي تــم أختيارهــا بنــاء علــى المخاطــر  ،أجرينــا مراجعــة
حكما جوهريًا من
القوائم المالية تنشأ من عدة جوانب وتتطلب
ً
مفصلــة لإلئتمــان  ،وقمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة المعلومات لتقييــم الجدارة
جانب اإلدارة  ،مثل تقدير احتمالية التخلف عن السداد والخسارة
االئتمانيــة وتصنيــف المراحــل للمقترضيــن وتحدينــا االفتراضــات المتعلقــة
عند التعثر للمراحل المختلفة  ،وتحديد الزيادة الهامة في
بإحتســاب مخصــص الخســارة االئتمــان المتوقعــة  ،مثــل التدفقــات النقديــة
مخاطر االئتمان وحالة انخفاض قيمة االئتمان (التعثر) واستخدام
المســتقبلية المقــدرة وتقييمــات الضمــان وتقديرات االســترداد وكذلــك النظر
تقنيات النماذج المختلفة واألخذ باإلعتبار التعديالت اليدوية.
فــي اتســاق تطبيــق البنــك لسياســة انخفــاض القيمــة .عــاوة على ذلــك  ،قمنا
عند إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة  ،أخذ البنك في اإلعتبار
بتقييــم الضوابــط علــى الموافقــة والدقــة واكتمــال مخصصــات انخفــاض
مؤشرات جودة اإلئتمان لكل من قرض والمحافظ  ،ويقوم
القيمــة وضوابــط الحوكمــة  ،بمــا فــي ذلــك تقييــم اجتماعــات اإلدارة واللجــان
بتقسيم القروض والسلف حسب درجات المخاطر وتقديرات
ـزءا من عمليــة الموافقــة على مخصصــات انخفاض
بناء على طبيعتها وملف المخاطر الخاص
الخسائر لكل قرض
ً
الرئيســية التــي تشــكل جـ ً
قيمــة القــروض ؛
بها .تتضمن مراجعة هذه األحكام واالفتراضات المعقدة تحديًا
▪بالنســبة للقــروض التــي لــم يتــم اختبارهــا بشــكل فــردي  ،قمنــا بتقييــم
على حكم مدقق الحسابات نظرًا لطبيعة ومدى أدلة التدقيق
الضوابــط علــى عمليــة وضــع النمــاذج  ،والمتضمنــة مراقبــة النمــوذج والتحقــق
والجهد المطلوب لمعالجة هذه األمور.
منــه والموافقــة عليــه .لقــد اختبرنــا الضوابــط علــى مخرجــات النمــوذج والدقة
الحســابية وإحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن خــال إعــادة التنفيــذ
يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك على التعرضات
بنــاء علــى
أو إحتســاب عناصــر خســائر االئتمــان المتوقعــة بشــكل مســتقل
االئتمانية وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ً
مصــدر المســتندات ذات الصلــة بمشــاركة متخصصــي النمــاذج لدينــا .كمــا
(" )9األدوات المالية" كما تم إعتمادها من قبل البنك المركزي
وقمنــا بتحــدي االفتراضــات الرئيســية  ،وفحصنــا منهجيــة اإلحتســاب وتتبعنــا
االردني .يتم استثناء التعرضات االئتمانية الممنوحة للحكومة
عينــة رجوعــً إلــى مصــدر البيانــات .كمــا وقمنــا بتقييــم االفتراضــات الرئيســية
االردنية وبكفالتها من احتساب مخصص الخسائر االئتمانية
مثــل الحــدود القصــوى المســتخدمة لتحديــد الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر
المتوقعة  ،باالضافة الى ذلك  ،يتم تعديل الخسائر االئتمانية
االئتمــان وســيناريوهات النظــرة المســتقبلية لإلقتصــاد الكلــي بمــا فــي ذلــك
المتوقعة لألخذ باإلعتبار اي ترتيبات خاصة مع البنك المركزي
األوزان ذات العالقــة ؛
االردني .
▪قمنــا بتقييــم التعديــات الالحقة للنماذج وتعديالت اإلدارة في ســياق النماذج
الرئيســية و القيــود علــى البيانــات التــي حددهــا البنــك مــن أجــل تقييــم مــدى
كما يرد في اإليضاح رقم  ، 54ان أثر جائحة كوفيد  19أثرت بشكل
معقوليــة هــذه التعديــات  ،مــع التركيــز علــى احتماليــة التعثر والخســائر عند
كبير على تحديد اإلدارة لخسائر االئتمان المتوقعة وتطلب تطبيق
التعثــر المســتخدمة فــي قروض الشــركات  ،وتحدينــا مبرراتها ؛
أحكام مشددة .لمعالجة أوجه عدم التيقن المتأصلة في البيئة
▪قمنــا بتقييــم التعديــات التــي أجرتهــا اإلدارة لالســتجابة لـــحدث كوفيــد 19
الحالية والمستقبلية ولعكس جميع عوامل المخاطر ذات
مــن خــال تقييــم تعديــات النمــوذج فيمــا يتعلــق بعوامــل االقتصــاد الكلــي
الصلة التي لم يتم اخذها في نتائج نموذج البنك  ،طبقت اإلدارة
والســيناريوهات المســتقبلية المدمجــة فــي إحتســاب انخفــاض القيمــة مــن
تعديالت كمية ونوعية لتأثيرات سيناريوهات االقتصاد الكلي غير
خالل إشــراك المتخصصين لدينا لتحدي الســيناريوهات االقتصادية المتعددة
المسبوقة الناشئة عن الوباء  ،والتأثيرات المؤقتة لبرامج دعم
المختــارة والــوزن المطبــق لألخذ بعين اإلعتبار الخســائر غيــر النمطية ؛
المدفوعات التي تقودها البنوك والحكومة  ،والتي قد ال تخفف
▪قمنــا بتحديــد فيمــا اذا كان مبلــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تــم قيــده
بشكل تام الخسائر المستقبلية  ،والتأثيرات على القطاعات
وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردني.
الضعيفة بشكل خاص المتأثرة بكوفيد  .19أجرى البنك تعديالت
▪لقــد قمنــا بالتعــاون مــع متخصصــي تكنولوجيــا المعلومــات الداخلييــن
على نماذج إحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لمراعاة التأثير
لدينــا باختبــار تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات المســتخدمة فــي عمليــة
المحتمل لوباء كوفيد  19لمعالجة التأثير على قطاعات معينة أو
انخفــاض قيمــة االئتمــان والتحقــق مــن ســامة البيانــات المســتخدمة
بناء على توقعات التدفق النقدي بهم.
عمالء محددين ً
كمدخــات للنمــاذج بمــا فــي ذلــك نقــل البيانــات بين األنظمــة المصــدر ونماذج
انخفــاض القيمــة .كمــا وقمنــا بتقييــم الضوابــط المســتندة إلــى النظــام
لمزيد من المعلومات حول مسألة التدقيق الرئيسية هذه ،
واليدويــة المتعلقــة باالعتــراف والقيــاس لمخصــص انخفــاض القيمــة .بما في
يرجى اإلطالع على اإليضاحين ( )11و( )47حول القوائم المالية
ذلــك النظــر فــي االضطرابــات االقتصاديــة الناجمــة عــن كوفيــد  19؛
الموحدة.
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امور التدقيق الرئيسية
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كيـف تجاوب تدقيقنا مع أمور التدقيق الرئيسية
قمنا بتقييم تصميم وتطبيق الرقابة في هذا المجال.

مخصص القضايا والدعاوي القانونية
يتطلب االعتراف والقياس لمخصص القضايا والقياس واإلفصاح
عن االلتزامات المحتملة فيما يتعلق الدعاوي القانونية استخدام لقد ناقشنا وحصلنا على خطاب تأكيد من قبل المستشار القانوني الداخلي
األحكام والتقديرات من قبل إدارة البنك ،ونتيجة لذلك  ،يعد هذا للبنك حول الدعاوى والمطالبات القانونية األخرى القائمة وما يتعلق بها من
التزامات محتملة على البنك نتيجة لهذه األمور.
األمر أحد أمور التدقيق الرئيسية في تدقيقنا.
تم اإلفصاح عن القضايا والدعاوي القانونية المقامة على البنك لقد حصلنا على خطاب تأكيد من قبل المستشار القانوني الخارجي للبنك
ومخصص القضايا ضمن اإليضاحين ( )21و( )52حول القوائم حول الدعاوى والمطالبات القانونية األخرى القائمة وما يتعلق بها من التزامات
المالية الموحدة  ،بينما تم اإلفصاح عن اإلتزامات المحتملة في محتملة على البنك نتيجة لهذه األمور.
اإليضاح ( )51حول القوائم المالية الموحدة.
قمنا بتقييم رصيد المخصص الذي افصحت عنه اإلدارة في قائمة المركز
المالي الموحدة فيما يتعلق بالدعاوى القضائية والمطالبات القانونية األخرى
لتحديد ما إذا كان كافية.
قمنا بتقييم اإلفصاحات المتعلقة بااللتزامات المحتملة الناشئة عن المطالبات
القانونية لتحديد ما إذا كانت كافية ومتوافقة مع متطلبات المعايير الدولية
للتقارير المالية.

-3

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على
التقارير المالية
لقد حددنا أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط الخاصة
بالتقارير المالية للبنك كأمر تدقيق رئيسي بسبب الحجم
الكبير والمتنوع للمعامالت التي تتم معالجتها يوميًا بواسطة
البنك وتعتمد على التشغيل الفعال للضوابط اليدوية واآللية
المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات .هناك خطر من أن
إجراءات المحاسبة اآللية والضوابط الداخلية ذات الصلة ليست
مصممة بدقة وال تعمل بشكل فعال .على وجه الخصوص ،
تعتبر الضوابط المدمجة ذات الصلة ضرورية للحد من احتمال
الخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات األساسية.

يعتمد منهج التدقيق لدينا على الضوابط اآللية  ،وبالتالي تم تصميم اإلجراءات
التالية الختبار الوصول والرقابة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات:
▪حصلنــا علــى فهــم للتطبيقــات ذات الصلــة بالتقاريــر الماليــة والبنيــة التحتيــة
التــي تدعــم هــذه التطبيقــات.
▪قمنــا باختبــار الرقابــة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة بالرقابــة
اآلليــة والمعلومات التي يتم إنشــاؤها بواســطة الحاســب اآللــي والتي تغطي
أمــان الوصــول وتغييــرات البرامــج ومركــز البيانــات وعمليــات الشــبكة.
▪قمنــا بفحــص المعلومــات التــي تــم إنشــاؤها بواســطة الحاســب اآللــي
المســتخدمة فــي التقاريــر الماليــة مــن التطبيقــات ذات الصلــة والضوابــط
الرئيســية علــى منطــق هــذه التقاريــر.
▪لقــد أجرينــا اختبــارات علــى عناصــر الرقابــة اآلليــة الرئيســية فــي أنظمــة
تكنولوجيــا المعلومــات المهمــة ذات الصلــة بإجــراءات األعمــال.
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معلومات أخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى  .تتكــون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير الســنوي
غيــر القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا .اننــا نتوقع ان يتــم تزويدنــا بالتقرير الســنوي بتاريخ
الحــق لتقريرنــا  .ال يشــمل رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومات األخــرى وإننــا ال نبدي اي نوع مــن التأكيد
او استنتاج حولها .
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة  ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما
تصبح متاحة لنا  ،بحيث ُنقيّم فيما اذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية
الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو ان المعلومات األخرى تتضمن اخطاء جوهرية.
مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في إعداد القوائم المالية الموحدة
إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير
المالية كما تم إعتمادها من قبل البنك المركزي االردني .وتشمل هذه المسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي
تجدها االدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية  ،سواء
كانت ناشئة عن االحتيال او عن الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة  ،ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة،
واالفصاح  ،حسبما يقتضيه الحال  ،عن المسائل المتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال
إذا قررت االدارة تصفية البنك أو ايقاف عملياته  ،أو أنه ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك .
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للمجوعة .
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن اهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء
جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ  ،وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل رأينا  .ان التأكيد المعقول
تمت وفقا للمعايير الدولية
هو مستوى
ٍ
عال من التأكيد  ،وال يشكل ضمانة بان تكشف دائمًا عملية التدقيق التي ّ
للتدقيق أي خطأ جوهري في حال وجوده  .من الممكن ان تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ  ،وتعتبر جوهرية
بشكل فردي أو مجتمعة فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين
بناء على هذه القوائم المالية الموحدة .
ً
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كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية  ،فإننا نمارس االجتهاد المهني ونحافظ على الشك
المهني طيلة فترة التدقيق  .كما نقوم أيضا :
▪بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن
خطأ  ،والتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق بما يستجيب مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية
ومناسبة توفر أساسا لرأينا  .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن
الخطأ  ،حيث يشمل االحتيال على التواطؤ والتزوير والحذف المتعمد والتحريفات أو تجاوز 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 المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها
المعدة من قبل اإلدارة.
▪باستنتاج حول مدى مالئمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي  ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها  ،في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكًا جوهريًا
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 المالية الموحدة  ،أو في حال كانت هذه
االفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها حتى تاريخ تقريرنا  ،ومع ذلك قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية بالبنك إلى التوقف عن القدرة على
االستمرار.
▪تقييم العرض اإلجمالي  ،لهيكل ومحتوى القوائم المالية  ،بما في ذلك اإلفصاحات  ،وفيما إذا كانت القوائم
المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
▪الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للشركات وأنشطة العمل ضمن المجموعة
"البنك وشركاته التابعة" البداء رأي حول القوائم المالية الموحدة  .إننا مسؤولون عن التوجيه واالشراف واألداء
حول تدقيق المجموعة  .نبقى المسؤولين بشكل وحيد حول رأي تدقيقنا.
نقوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج
التدقيق الهامة  ،بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية  ،والتواصل
معهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائل التي من الممكن االعتقاد بانها تؤثر على استقالليتنا و حيثما
ينطبق إجراءات الحماية ذات العالقة .
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من االمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة  ،نقوم بتحديد أكثر هذه االمور أهمية في تدقيق
القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية  ،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 معين في تقريرنا في حال كان لالفصاح تأثيرات سلبية يتوقع منها ان تفوق منفعتها المصلحة العامة
بشكل معقول.
تقرير حول المتطلبات القانونية
يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي الهيئة
العامة للمساهمين بالمصادقة عليها.
عمان – المملكة االردنية الهاشمية

ديلويت آند توش (الشرق االوسط) – األردن

 31كانون الثاني 2021
شفيق كميل بطشون
إجازة رقم ()740
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31كانون األول /ديسمبر 2020
ايضاح

:

2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

الموجــودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  -بالصافي

5

1,125,774,294

1,114,595,764

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي

6

360,632,307

452,515,681

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي

7

53,681,863

56,296,849

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

8

4,455,791

3,673,524

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9

371,882,600

388,454,051

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

10

130,690,360

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

11

3,976,743,772

4,158,821,005

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

12

1,833,842,295

1,826,623,951

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

13

174,997,134

185,136,052

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

14

18,995,985

23,582,588

موجودات حق اإلستخدام

/20أ

25,269,889

28,702,451

موجودات ضريبية مؤجلة

/22هـ

105,241,081

77,273,667

موجودات أخرى بالصافي

15

123,841,846

123,562,558

8,306,049,217

8,439,238,141

مجموع الموجودات

-

المطلوبات وحقوق الملكية:
المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

16

777,725,622

725,249,222

ودائع عمالء

17

5,466,474,965

5,810,512,968

تأمينات نقدية

18

234,263,330

267,507,285

أموال مقترضة

19

314,578,622

158,310,466

مخصصات متنوعة

21

41,573,033

44,324,443

/22أ

48,515,568

46,550,293

مطلوبات ضريبية مؤجلة

/22هـ

8,981,193

6,569,323

التزامات عقود تأجير

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

/20ب

24,365,216

26,734,220

23

227,714,160

229,666,079

7,144,191,709

7,315,424,299

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية:
حقوق مساهمي البنك
رأس المال المكتتب به والمدفوع

24

315,000,000

315,000,000

عالوة االصدار

24

328,147,537

328,147,537

احتياطي قانوني

25

243,461,008

235,755,327

احتياطي خاص

25

11,433,336

11,184,797

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

26

()120,824,117

()112,455,441

احتياطي القيمة العادلة  -بالصافي

27

9,654,188

5,400,864

األرباح المدورة

28

313,925,834

285,267,050

1,100,797,786

1,068,300,134

61,059,722

55,513,708

مجموع حقوق الملكية

1,161,857,508

1,123,813,842

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

8,306,049,217

8,439,238,141

مجموع حقوق مساهمي البنك
حقوق غير المسيطرين

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة للسنة المنتهية
في 31كانون األول /ديسمبر 2020
ايضاح

2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

الفوائد الدائنة

31

406,430,724

446,277,759

الفوائد المدينة

32

()101,908,773

()149,533,212

304,521,951

296,744,547

21,830,553

26,785,632

326,352,504

323,530,179

ارباح عمالت اجنبية

34

9,402,822

10,449,425

ارباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

35

2,331,917

10,450

203,998

226,968

26,003,749

26,762,472

364,294,990

360,979,494

صافي ايرادات الفوائد
صافي ايرادات العموالت

33

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

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

36

اجمالي الدخل
المصروفات
37

76,664,447

82,900,919

13و14و20

24,525,115

22,830,232

مصاريف اخرى

38

56,743,141

54,146,653

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – بالصافي

39

122,561,051

55,135,145

2,876,563

13,791,593

نفقات الموظفين
استهالكات واطفاءات

مخصصات متنوعة – بالصافي
تدني موجودات غير ملموسة

14

3,269,893

-

اجمالي المصروفات

286,640,210

228,804,542

الربح للسنة قبل الضرائب

77,654,780

132,174,952

()35,148,526

()48,467,752

42,506,254

83,707,200

ضريبة الدخل

 /22ب

الربح للسنة
ويعود إلى :
مساهمي البنك

36,614,354

80,866,565

حقوق غير المسيطرين

5,891,900

2,840,635

42,506,254

83,707,200

فلس  /دينار
 0.116دينار

فلس  /دينار
 0.257دينار

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (مساهمي
البنك)

40

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول /ديسمبر 2020

الربح للسنة  -قائمة (ب)

2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

42,506,254

83,707,200

بنود الدخل الشامل األخر التي قد يتم تحويلها الحقًا الى الربح
أوالخسارة
فروقات ترجمة عمالت اجنبية

()11,911,608

889,126

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة – أدوات دين

4,332,422

7,853,731

بنود الدخل الشامل األخر التي لن يتم تحويلها الحقًا الى الربح
أوالخسارة
صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل بعد الضريبة – أدوات حقوق ملكية

()79,098

()233,242

مجموع بنود الدخل الشامل االخر للسنة بعد الضريبة

()7,658,284

8,509,615

مجموع الدخل الشامل للسنة

34,847,970

92,216,815

ويعود الى :
مساهمي البنك

32,499,002

89,629,361

غير المسيطرين

2,348,968

2,587,454

34,847,970

92,216,815

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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ايضاح

قانوني

عالوة االصدار

رأس المال
المكتتب به
والمدفوع

دينـــــــــــــــار

االحتيــاطيـــــات
خاص

دينـــــــــــــــار

فروقات ترجمة
عمالت اجنبية

دينـــــــــــــــار

احتياطي القيمة
العادلة بالصافي
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــار

315,000,000

مجموع حقوق
الملكية
دينـــــــــــــــار

حقوق غير
المسيطرين
دينـــــــــــــــار

55,513,708

مجموع حقوق
مساهمي البنك
دينـــــــــــــــار

1,068,300,134

األرباح
المدورة
دينـــــــــــــــار

285,267,050

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31كانون األول /ديسمبر 2020

للسنــــة المنـتـهـيــــة فــــــي  31كانون األول  /ديسمبر 2020

تعديالت سنوات سابقة

الرصيد في بداية السنة

28

328,147,537

11,184,797

235,755,327

()112,455,441

5,400,864

1,123,813,842

-

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة  -أدوات دين

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة  -أدوات حقوق
ملكية

315,000,000

-

()51,937
235,703,390

285,257,484

-

-

328,147,537

61,503
11,246,300

-

1,068,300,134

-

-

()112,455,441

5,400,864

55,513,708

()9,566

1,123,813,842

-

-

الربح للسنة

رصيد بداية السنة المعدل

-

-

4,332,422

-

36,614,354
-

()79,098

36,614,354
4,332,422

-

5,891,900
-

()79,098

42,506,254
4,332,422

-

()8,368,676

-

-

-

-

فروقات ترجمة عمالت اجنبية

إجمالي الدخل الشامل

-

-

(خسائر) متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

()8,368,676

-

-

()3,542,932

-

-

()11,911,608

()8,368,676

-

4,253,324

-

36,614,354

-

32,499,002
()1,350

()1,350

2,348,968
()1,350

3,197,046

3,197,046

()7,944,654

الزيادة في رأس مال شركة تابعة

المحول إلى اإلحتياطيات

-

313,925,834

-

1,100,797,786

-

61,059,722

-

الرصيد في نهاية السنة

تعديالت سنوات سابقة

الرصيد في بداية السنة

1,161,857,508

-

-

268,842,701

-

-

315,000,000

315,000,000

1,026,194,184

-

328,147,537

328,147,537

53,899,390

-

7,757,618
243,461,008

219,222,999

1,080,093,574

()287,049
268,555,652

-

187,036
11,433,336

10,798,320

328,147,537

()287,049
1,025,907,135

()120,824,117

()113,597,748

219,222,999

للسنــــة المنـتـهـيــــة فــــــي  31كانون األول  /ديسمبر 2019

9,654,188

()2,219,625

10,798,320

()83,337
53,816,053

-

-

-

-

-

-

-

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة  -أدوات دين

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة  -أدوات حقوق
ملكية

315,000,000

()113,597,748

()2,219,625

()370,386

-

-

الربح للسنة

رصيد بداية السنة المعدل

7,853,731

-

-

()233,242

80,866,565
7,853,731

-

80,866,565

-

()233,242

2,840,635

7,853,731

-

1,142,307

-

-

-

-

فروقات ترجمة عمالت اجنبية

إجمالي الدخل الشامل

-

-

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

-

-

-

1,142,307

-

-

()253,181

-

-

()889,799
1,123,813,842

()48,139,799

13,638

889,126

1,142,307

-

7,620,489

-

المحول إلى اإلحتياطيات
-

80,866,565

-

-

الرصيد في نهاية السنة

55,513,708

-

89,629,361

13,638

-

-

315,000,000

2,587,454

13,638

16,532,328

328,147,537

األرباح الموزعة

-

235,755,327

92,216,815

()233,242

83,707,200

1,079,723,188

-

34,847,970

()79,098

28

-

11,184,797

386,477

()16,918,805
()47,250,000

()112,455,441

()47,250,000

5,400,864

285,267,050

1,068,300,134

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق .
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول /ديسمبر 2020
إيضاح

2020
دينـــــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــــار

االنشطة التشغيلية
77,654,780

132,174,952

13و14و20

24,525,115

22,830,232

14

3,269,893

39

122,561,051

الربح للسنة قبل الضرائب
تعديالت لبنود غير نقدية :
استهالكات واطفاءات
تدني موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
صافي أرباح غير متحققة من تقييم تسهيالت إئتمانية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو
الخسارة

55,135,145

()1,596,978

-

خسائر غير متحققة من تقييم مشتقات التحوط

1,596,978

-

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

()709,961

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()203,998

()226,968

صافي ايرادات الفوائد والعموالت المستحقة

()10,089,787

()1,088,028

تأثير تغيرات اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()5,101,687

()3,017,264

155,561

مخصص مصروف تعويض نهاية الخدمة

6,008,227

7,681,497

اطفاء عالوات وخصم االصدار

()87,852

()2,095,051

مخصصات متنوعة

2,876,563

13,791,593

9,224,119

4,173,664

229,926,463

229,515,333

2,574,171

()18,705,180

التسهيالت االئتمانيه المباشرة

()115,532,137

46,126,214

الموجودات المالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

()72,306

()93,674

()7,080,490

()4,170,130

أخرى
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
النقص (الزيادة) في الموجودات
االيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفيه (التي يزيد استحقاقها عن  3اشهر)

الموجودات األخرى
الزيادة (النقص) في المطلوبات

()4,980,110

()80,088,970

ودائع العمالء

()257,159,899

()63,247,887

التامينات النقدية

()29,316,734

()8,083,104

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية (التي يزيد استحقاقها عن  3اشهر)

المطلوبات األخرى

447,338

9,488,720

المخصصات المتنوعة

()8,293,571

()26,082,475

()189,487,275

84,658,847

()61,112,545

()53,352,248

()250,599,820

31,306,599

()84,584,261

()120,269,899

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

111,590,460

113,666,056

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

203,998

226,968

(شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

()253,382,804

()655,478,562

إستحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

245,231,000

318,672,790

()7,758,285

()11,973,120

()100,754

147,193

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
االنشطة االستثمارية
(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

(شراء) ممتلكات ومعدات

13

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

()4,088,609

()5,288,935

7,110,745

()360,297,509

االموال المقترضه

19

213,944,780

31,307,776

المسدد من االموال المقترضة

19

()57,676,624

()10,252,185

المسدد مقابل التزامات االيجارات

20

(شراء) موجودات غير ملموسة

14

صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات االستثمار
االنشطة التمويلية

أرباح مدفوعة للمساهمين

()59,313

()45,047,795

()5,671,156

()7,976,544

3,197,046

()889,799

153,734,733

()32,858,547

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

()89,754,342

()361,849,457

تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()48,493,872

4,009,878

909,289,435

1,267,129,014

771,041,221

909,289,435

حقوق غير المسيطرين
صافي (اإلستخدامات النقدية في) عمليات التمويل

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

41
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 - 1عــــام
▪تأسس بنك االسكان للتجارة والتمويل (البنك) خالل عام  1973وتم تسجيله كشركة مساهمة عامة محدودة
اردنية يقع مركزها الرئيسي في عمان – المملكة االردنية الهاشمية وفقا لقانون الشركات رقم ( )12لسنة .1964
▪يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال المصرفيــة والماليــة المتعلقة بنشــاطه مــن خالل مركــزه الرئيســي بمدينة
عمــان وفروعــه داخــل المملكــة وعددهــا ( )118وخارجهــا فــي فلســطين والبحريــن وعددهــا ( )16ومــن خــال
الشــركات التابعــة لــه في االردن وســوريا والجزائــر وبريطانيا.
▪اسهم البنك مدرجة في بورصة عمان لالوراق المالية.
▪تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك بتاريــخ  21كانــون ثانــي  /ينايــر  2021وهــي
خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.

 - 2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك وفقًا للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات
الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية كما تم إعتمادها
من البنك المركزي األردني.
إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم إعتماده من قبل البنك
المركزي األردني تتمثل في ما يلي:
	-يتم تكوين مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم ()2018/13
"تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( ")9تاريخ  6حزيران  2018ووفقًا لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان
التي يعمل فيها البنك أيهما أشد  ،إن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:
▪تستثنى أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرضات االئتمانية على
الحكومة األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية حيث انه ال يوجد احتمالية للتعثر.
▪عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم ( )9مع تعليمات البنك المركزي األردني رقم ( )2009/47تاريخ  10كانون األول 2009
لكل مرحلة على حدا ويؤخذ النتائج األشد.
▪يتــم تعديــل مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألخــذ بعيــن االعتبــار الترتيبات الخاصــة مع البنــك المركزي
(ان وجــدت).
	-يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت على التســهيالت اإلئتمانية غير العاملــة الممنوحة للعمالء وفقــً لتعيلمات البنك
المركــزي األردنــي ووفقــا لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنك أيهما أشــد.
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	-تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحد ضمن موجودات أخرى وذلك بالقيمة
التي آلت ملكيتها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بشكل
إفرادي ،ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة
كإيراد ويتم أخذ الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي
تم تسجيله سابقًا  .كما تم إعتبارًا من بداية العام  2015احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة
لقاء ديون والتي مضى على إستمالكها فترة تزيد عن  4سنوات استنادًا لتعميم البنك المركزي األردني رقم
 4076/1/15تاريخ  27آذار  2014ورقم  2510/1/10تاريخ  14شباط  .2017علمًا بأن البنك المركزي األردني قد أصدر
تعميم رقم  13967/1/10بتاريخ  25تشرين اول  2018اقر فيه تمديد العمل بالتعميم رقم  16607/1/10بتاريخ 17
كانون األول  ،2017حيث أكد فيه تأجيل إحتساب المخصص حتى نهاية العام  .2019هذا وبموجب تعميم البنك
المركزي رقم  16239/1/10بتاريخ  21تشرين الثاني  2019يتم إستكمال اقتطاع المخصصات المطلوبة مقابل
العقارات المستملكة وبواقع ( )%5من مجموع القيم الدفترية لتلك العقارات (بصرف النظر عن مدة مخالفتها)
وذلك اعتبارا من العام  2021وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة البالغة ( )%50من تلك العقارات مع
نهاية العام .2029
	-يتم إحتساب مخصصات إضافية في القوائم المالية الموحدة مقابل بعض اإلستثمارات الخارجية للبنك في
بعض الدول المجاورة والمدرجة ضمن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت اإلئتمانية المباشرة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء بعض االدوات المالية والتي تم قياسها
بالقيمة العادلة في نهاية كل قترة مالية كما هو موضح في السياسات المحاسبية ادناه:
ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الوظيفية للبنك .
إن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم
اتباعها في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019بإستثناء أثر تطبيق معايير
التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي بدأت في أو بعد األول
من كانون الثاني  2020والواردة في اإليضاح ( - 3أ) .
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أسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة له والخاضعة لسيطرته وتتحقق
السيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك
للحصول على منافع من انشطتها ،ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين البنك
والشركات التابعة .
يمتلك البنك كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020الشركات التابعة التالية:
أ -الشركات التابعة الخارجية
	-المصــرف الدولــي للتجــارة والتمويــل  /ســوريا :تبلــغ نســبة الملكيــة  %49.063مــن رأس مــال المصــرف المدفــوع
والبالــغ  5.25مليــار ليــرة ســوري ،ونظــرا الن البنــك لديــه القــدرة للســيطرة علــى السياســات التشــغيلية والماليــة
وادارة المصــرف فقــد تــم توحيــد حســابات المصــرف فــي القوائــم الماليــة المرفقــة ،ويقــوم المصــرف بكافــة
االعمــال المصرفيــة التجاريــة ،وتعــود الملكيــة فــي هــذا المصــرف لعــام  ،2003كمــا ان المصــرف الدولــي للتجــارة
والتمويــل يملــك شــركة تابعــة هــي شــركة المركــز المالــي الدولــي ســوريا وتبلــغ نســبة مســاهمته  %85مــن راس
المــال البالــغ  100مليــون ليــرة ســوري كمــا ان بنــك االســكان للتجــارة والتمويــل يملــك  %5من راســمال هذه الشــركة.
	-بنك االسكان للتجارة والتمويل/الجزائر :تبلغ نسبة الملكية  %85من رأس مال البنك البالغ
 20مليار دينار جزائري ،ويقوم البنك بكافة االعمال المصرفية التجارية ،وتعود الملكية في هذا البنك لعام .2002
	-بنك االردن الدولي  /لندن :تبلغ نسبة الملكية فيه  %75من راسماله المدفوع والبالغ  65مليون جنيه استرليني (65
مليون سهم) ويقوم البنك بكافة االعمال المصرفية.
ب -الشركات التابعة المحلية
	-شركة المركز المالي الدولي /االردن :تبلغ نسبة ملكية البنك  %77.5في رأس مالها المدفوع البالغ  5مليون
دينار ،وتقوم الشركة بأعمال الوساطة المالية لدى بورصة عمان وغيرها من البورصات (أسواق األوراق المالية)
في المملكة األردنيّة الهاشمية وخارجها ،وتقوم بعمليات بيع وشراء األوراق المالية وتداولها لحساب الغير و/أو
لحسابها ،وتعود الملكية في هذه الشركة لعام .1998
	-الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي /االردن :تبلغ نسبة الملكية  %100من رأسمالها المدفوع البالغ  30مليون
دينار ( 30مليون سهم) ،وتقوم الشركة بأعمال التأجير التمويلي لآلليات والمعدات واألجهزة على اختالف أنواعها،
باإلضافة إلى القيام بتأجير العقارات واألراضي والسيارات بكافة أشكالها و/أو أية أمور أخرى يُمكن للشركة
شراؤها بهدف تأجيرها تأجيرًا تمويليًا ،وتعود الملكية في هذه الشركة لعام .2005
	-الشركة االردنية لالستثمارات العقارية /االردن :تبلغ نسبة الملكية  %100من رأسمالها المدفوع والبالغ  40ألف
دينار ،وتقوم الشركة بإدارة موظفي الخدمات غير البنكية ،وتعود الملكية في هذه الشركة لعام .1997
يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي
يجري فيه فعليًا انتقال سيطرة البنك على الشركات التابعة  ،ويتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة التي تم
التخلص منها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه
السيطرة على الشركات التابعة.
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وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:
المستثمر بها؛
▪القدرة على السيـطرة على المنشأة
َ
المستثمر بها؛ و
▪تتعرض للعوائد المتغيرة  ،أو لها الحق في العوائد المتغيرة  ،الناتجة من ارتباطاتها مع المنشآة
َ
المستثمر بها.
▪لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة
َ
ويعيد البنك تقديره بشأن ما إذا كان يسيطر على الشركات المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة
تغيرات على واحد أو أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله.
وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر بها ،فيكون
له القدرة على السيطرة عندما تكفي حقوق التصويت لمنح البنك القدرة على توجيه أنشطة الشركة التابعة ذات
الصلة من جانب واحد .ويأخذ البنك في االعتبار جميع الحقائق والظروف عند تقدير ما إذا كان للبنك حقوق تصويت
في المنشأة المستثمر بها تكفي لمنحه القدرة على السيطرة من عدمها .ومن بين تلك الحقائق والظروف :
▪حجم حقوق التصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى ؛
▪حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛
▪الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى ؛ و
▪أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك  ،أو ال يترتب عليه  ،مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات
الصلة وقت اتخاذ القرارات المطلوبة ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.
عندما يفقد البنك السيطرة على أي من الشركات التابعة  ،يقوم البنك بــ:
▪إلغاء االعتراف بموجودات الشركة التابعة (بما فيها الشهرة) ومطلوباتها ؛
▪إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطر عليها ؛
▪إلغاء االعتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية ؛
▪إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم ؛
▪إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به ؛
▪إلغاء االعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة ؛
ً
سابقا في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الربح أو الخسارة أو األرباح
▪إعادة تصنيف بحقوق ملكية البنك المقيدة
المدورة كما هو مالئم.
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام نفس السياسات المحاسبية
المتبعة في البنك  ،وإذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم
إجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في
البنك .
تمثل حقوق غير المسيطرين الجزء غير المملوك من قبل البنك من حقوق ملكية الشركات التابعة .
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معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم
استعمالها من قبل االدارة التنفيذية وصناع القرار في البنك.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
صافي إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو
تلك المقاسة أو المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في "صافي إيرادات الفوائد"
كـ "إيرادات فوائد" و "مصروفات فوائد " في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .كما ُتدرج
الفوائد على األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحد ضمن حركة القيمة
العادلة خالل الفترة .
معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية خالل
العمر المتوقع لألداة المالية أو  ،عند اإلقتضاء  ،لفترة أقصر  ،إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي أو المطلوبات
المالية .كما تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بمراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة.
ُتحتسب إيرادات الفوائد /مصروفات الفوائد من خالل العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية
اإلجمالية للموجودات المالية غير المتدنية إئتمانيًا (أي على أساس التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التسوية
ألي مخصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية .وبخصوص الموجودات
المالية المتدنية إئتمانيًا ُ ،تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على التكلفة المطفأة
للموجودات المالية المتدنية إئتمانيًا (أي إجمالي القيمة الدفترية مطروحًا منه مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة).
أما بخصوص الموجودات المالية التي نشأت أو تم األستحواذ عليها وهي متدنية إئتمانيًا  ،فإن معدل الفائدة
الفعال يعكس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من
األصل المالي.
تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للبنك ً
أيضا الجزء الفعال من تغيرات القيمة
العادلة للمشتقات المصنفة كأدوات تحوط في تحوطات التدفقات النقدية لمخاطر سعر الفائدة .وبخصوص
تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة حول مصاريف وإيرادات الفوائد ،يُدرج أيضًا الجزء الفعال من تغيرات
القيمة العادلة للمشتقات المحددة  ،وتدرج كذلك تغيرات القيمة العادلة للمخاطر المحددة للبند المتحوط له في
إيرادات ومصروفات الفوائد  ،كما وتتضمن مصاريف الفوائد قيمة الفوائد مقابل إلتزامات عقود اإليجار.
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صافي إيرادات العموالت
جزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال
رسوما غير الرسوم التي تشكل
يتضمن صافي إيرادات ومصروفات العموالت
ً
ً
كما تتضمن العموالت المدرجة في هذا الجزء من قائمة الربح أو الخسارة الموحد للبنك العموالت المفروضة على
خدمة القرض  ،وعموالت عدم االستخدام المتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من غير المحتمل أن يؤدي
ذلك إلى ترتيب محدد لإلقراض وعموالت التمويل المشترك للقروض.
ُتحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات.
العقود مع العمالء التي ينتج عنها اعتراف بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا صله بالمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم ( )9أو ( ،)15في هذه الحالة يتم االعتراف بالعموالت بالجزء الذي يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
والجزء المتبقي يتم االعتراف به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (.)15
صافي إيرادات المتاجرة
يشمل صافي إيرادات المتاجرة جميع المكاسب والخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية
والمطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة .لقد اختار البنك عرض حركة القيمة العادلة الكاملة لموجودات
ومطلوبات المتاجرة في دخل المتاجرة  ،بما في ذلك أي إيرادات ومصروفات وأرباح أسهم ذات صلة.
صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
يشمل صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة جميع المكاسب
والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو الخسارة باستثناء الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة .ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟبنك عرض اﻟﺤﺮكة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الربح أو الخسارة في هذا البند  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
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ُتعــرض حركــة القيمــة العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للتحــوط اإلقتصــادي حيثمــا ال ُت َ
ط َبــق محاســبة التحــوط
فــي "صافــي الدخــل مــن أدوات ماليــة أخــرى بالقيمــة العادلة من خــال قائمة الربح أو الخســارة " .وﻣﻊ ذلــك  ،وفيما
يتعلــق بعالقــات التحــوط بالقيمــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ المخصصــة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ُ ،تعــرض المكاســب والخســائر ﻋﻠﻰ أداة التحويــط
ﻓﻲ نفــس ســطر البنــد ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة كبنــد متحــوط لــه  .وبخصــوص التدفقــات النقديــة المعيّنــة
والفعالــة وعالقــات محاســبة التحــوط بشــأن صافــي اإلســتثمار  ،تــدرج أربــاح وخســائر أداة التحــوّ ط  ،بمــا فــي ذلــك أي
فعاليــة تحوّ طيــة مدرجــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة  ،فــي نفــس البنــد كبنــد متحــوط لــه يؤثــر علــى
عــدم ّ
قائمــة الربــح أو الخســارة.
إيراد توزيعات األرباح
تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم المدفوعات  ،وهو التاريخ السابق ألرباح األسهم المدرجة ،
ً
وعادة التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على توزيعات أرباح األسهم غير المدرجة.
يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الربح أو الخسارة الموحد على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،أي:
بخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة  ،تدرج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة
ضمن بند ارباح (خسائر) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ؛ و
بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ُ ،تدرج أرباح األسهم في
قائمة الربح أو الخسارة ضمن بند توزيعات ارباح من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ؛ و
المص ّنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغير المحتفظ
بخصوص أدوات حقوق الملكية غير ُ
ألغراض المتاجرةُ ،تدرج إيرادات توزيعات األرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح
أو الخسارة.

األدوات الماليـة
االعتـراف المبدئـي والقياس
ً
طرفا في
يُعترف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحد للبنك عندما يصبح البنك
األحكام التعاقدية لألداة ويتم االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء.
ُتقاس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العـادلة  ،وتضاف تكاليف المعامالت التـي تعود مباشرة
إلى االستحـواذ أو إصـدار موجودات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو المطلوبات الماليـة،
أو خصمها منها  ،حسب الضرورة ،عند االعتـراف المبدئـي  ،كما ُتثبت تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء
موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة مباشرة في قائمة الربح أو
الخسارة.
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إذا كان ســعر المعاملــة يختلــف عــن القيمــة العادلــة عنــد اإلعتــراف األولي  ،فــإن البنك يعالــج هذا الفــرق على النحو
التالي:
ـاء علــى
▪إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة بســعر محــدد فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنـ ً
أســلوب تقييــم يســتخدم فقــط مدخــات يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق  ،فإنــه يُعتــرف بالفــرق فــي الربــح أو
الخســارة عنــد اإلعتــراف األولــي (أي ربــح أو خســارة اليــوم األول) ؛
▪فــي جميــع الحــاالت األخــرى ُ ،تعــدل القيمــة العادلــة لتتماشــى مــع ســعر المعاملــة (أي أنــه ســيتم تأجيــل ربــح أو
خســارة اليــوم األول مــن خــال تضمينــه  /تضمينهــا فــي القيمــة الدفتريــة األوليــة لألصــل أو اإللتــزام).
بعد اإلعتراف األولي  ،سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلة إلى قائمة الربح أو الخسارة على أساس منطقي ،فقط
إلى الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير في عامل (بما في ذلك الوقت) يأخذه المشاركون في السوق بعين االعتبار عند
تسعير األصل أو اإللتزام او عند الغاء االعتراف من تلك االداه .

الموجودات المالية
االعتراف المبدئي
يتم اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب
شروطه تسليم األصل المالي ضمن اطار زمني محدد من قبل السوق المعني  ،ويتم قياسه مبدئيًا بالقيمة
العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة في قائمة الربح
أو الخسارة  .يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بإستحواذ الموجودات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
القياس الالحق
يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
الحقًا بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص
التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .
وعلى وجه التحديد:
▪ادوات التمويــل المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمال الذي يهــدف إلى تحصيل التدفقــات النقديــة التعاقدية ،والتي
يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الدين والفائــدة علــى المبلغ األصلــي القائم ،
ويتم قياســها الحقا بالتكلفة المطفأة ؛
▪أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى كل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة
التعاقديــة وبيــع أدوات الديــن ،والتــي يكون لهــا تدفقات نقدية تعاقديــة تكون هي فقط مدفوعــات أصل الدين
والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم  ،ويتــم قياســها الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخر؛
▪يتــم قيــاس جميــع أدوات التمويــل األخرى (مثل أدوات الدين المدارة على أســاس القيمة العادلة  ،أو المحتفظ بها
للبيع) واإلستثمارات في حقوق الملكية الحقًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
ومع ذلك  ،يمكن للبنك أن يقوم باختيار /تحديد غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي باألصل المالي على أساس
كل أصل على حدى كما يلي :
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▪يمكــن للبنــك القيــام باالختيار بشــكل غيــر قابل لإللغاء إدراج التغييــرات الالحقة في القيمة العادلة لالســتثمار في
حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للتــداول أو االســتبدال المحتمــل المعترف به من قبل المشــتري ضمــن إندماج
األعمــال التــي ينطبــق عليهــا المعيار الدولــي للتقارير المالية رقــم ( ، )3في الدخل الشــامل اآلخر؛ و
▪يمكــن للبنــك تحديــد بشــكل غيــر قابل لاللغــاء أدوات التمويل التي تســتوفي معاييــر التكلفة المطفــأة أو القيمة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا تــم قياســها بالقيمــة العادلة مــن قائمة الربــح أو الخســارة إذا كان
ذلــك يقــوم بإلغــاء أو يخفــض بشــكل كبيــر عــدم التطابــق فــي المحاســبة (المشــار إليهــا بخيــار القيمــة العادلــة).
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك
إلدارة األصل .
بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة 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
المبلغ األصلي القائم .
لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ( ، )SPPIفإن األصل هو القيمة العادلة
لألصل المالي عند االعتراف األولي  .قد يتغير هذا المبلغ األساسي على مدى عمر األصل المالي (على سبيل المثال
؛ إذا كان هناك تسديد ألصل الدين)  .تتكون الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود ،ولمخاطر االئتمان المرتبطة
بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى  ،باإلضافة إلى
هامش الربح  .يتم إجراء تقييم لمدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم بالعملة المقوم بها
األصل المالي .
إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم والتي تتوافق
مع ترتيب التمويل األساسي  .إن الشروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات
النقدية التعاقدية غير المرتبطة 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 يمكن أن
ً
قرضا
يكون األصل المالي الممنوح أو المستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل األساسي بغض النظر عما إذا كان
في شكله القانوني.
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تقييم نموذج األعمال
يعتبر تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالية أمرًا أساسيًا لتصنيف األصل المالي .يحدد البنك نماذج األعمال
معا لتحقيق هدف أعمال معين  .وال يعتمد
على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية ً
نموذج األعمال الخاص بالبنك على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية  ،وبالتالي يتم تقييم نموذج األعمال عند
مستوى جماعي وليس على أساس كل أداة على حدى .
يتبنى البنك أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته المالية التي تعكس كيفية إدارة البنك لموجوداته المالية
من أجل توليد التدفقات النقدية  .تحدد نماذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل
التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.
ياخذ البنك في االعتبار جميع المعلومات ذات العالقة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل .ومع ذلك ،ال
يتم إجراء هذا التقييم على أساس السيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول  ،مثل ما يسمى
بسيناريوهات “الحالة األسوأ” أو “حالة اإلجهاد” .كما يأخذ البنك في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة مثل :
▪السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك السياســات مــا إذا كانــت إســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى
الحصــول علــى اإليــرادات التعاقديــة  ،والحفــاظ علــى معــدل ربــح محــدد ،ومطابقــة فتــرة الموجــودات المالية مع
فتــرة المطلوبــات الماليــة التــي تمــول تلــك الموجــودات أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع الموجــودات.
▪كيفيــة تقييــم أداء نمــوذج األعمــال واألصــول المالية المحتفظ بهــا في نموذج األعمال هذا وإبــاغ موظفي اإلدارة
الرئيسيين بذلك ؛ و
▪المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات الماليــة الموجــودة فــي ذلــك النمــوذج) ،وعلــى وجــه
الخصــوص الطريقــة التــي تدار بها تلــك المخاطر ؛ و
▪كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال (علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة لألصــول
المــدارة أو علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلة).
عند اإلعتراف المبدئي باألصل المالي  ،يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها مؤخرًا هي جزء
من نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد  .يقوم البنك بإعادة تقييم نماذج أعماله في
كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة .
عندما يتم إلغاء اإلعتراف بأداة الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إعادة
تصنيف الربح /الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق الملكية إلى قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة .في المقابل  ،بالنسبة لالستثمار في حقوق الملكية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن الربح /الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة
تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية .
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الختبار التدني .
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة هي :
▪موجــودات ذات تدفقــات نقديــة تعاقديــة والتــي هــي ليســت مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ
األصلــي القائــم ؛ أو /و
▪موجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال غير تلــك المحتفظ بهــا لتحصيل التدفقــات النقديــة التعاقدية أو
المحتفــظ بها للتحصيل والبيع ؛ أو
▪موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة .
يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة  ،مع اإلعتراف بأية أرباح  /خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة .
إعادة التصنيف
إذا تغير نموذج األعمال الذي يحتفظ بموجبه البنك بموجودات مالية  ،يعاد تصنيف الموجودات المالية التي
تعرضت للتأثر  .تسري متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتبارًا من اليوم األول
من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للبنك  .يتم
النظر في التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في اطار السياسة المحاسبية المتعلقة بتعديل واستبعاد
الموجودات المالية المبينة ادناه.
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ نهــاﯾﺔ كل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر.
وعلــى وجــه التحديــد:
جزءا مــن عالقة تحوطيــة محددة
▪فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والتــي ليســت
ً
 ،قإنه يعترف بفروقات العملة في قائمة الربح أو الخسارة ؛ و
▪فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي هــي ليســت جــز ًءا
مــن عالقــة تحوطيــة محــددة ،فإنــه يُعتــرف بفروقات الصرف علــى التكلفة المطفــأة ألداة الدين في قائمــة الربح أو
الخســارة .كمــا يُعتــرف بفروقــات الصــرف األخرى في الدخل الشــامل اآلخر فــي احتياطي إعادة تقييم اإلســتثمارات ؛ و
▪فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة والتــي هــي
ـزءا مــن عالقــة محاســبية تحوطيــة محــددة  ،فإنــه يُعتــرف بفروقــات الصــرف مــن ربــح أو خســارة فــي
ليســت جـ ً
قائمــة الربــح أو الخســارة؛
▪فيمــا يتعلــق بــأدوات ﺣﻘوق الملكيــة اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخــل الشــامل  ،يُعتــرف بفروقــات
أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ الدخــل الشــامل اآلخــر ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.
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خيار القيمة العادلة
يمكــن تصنيــف أداة ماليــة ذات قيمــة عادلــة يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الربــح أو الخســارة (خيــار القيمــة العادلــة) عنــد االعتراف األولي بهــا حتى إذا لم يتــم اقتناء األدوات الماليــة أو تكبدها
بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء  .يمكن اﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا كان ﯾﻘﺿﻲ
أو ﯾﻘﻟل بشــكل كبيــر ﻣن عــدم تطابــق اﻟﻘﯾﺎس أو االعتــراف اﻟذي كان ﺳﯾﻧﺷﺄ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو
اﻟﻣطﻟوﺑﺎت  ،أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح والخســائر ذات اﻟﺻﻟﺔ علــى أﺳﺎس مختلــف ("ﻋدم التطابــق المحاســبي")  .يمكــن
اختيــار خيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة فــي الحــاالت التاليــة :
▪إن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي .
ً
وفقــا الســتراتيجية
ـزء مــن محفظــة ُتــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة ،
▪إن كانــت المطلوبــات الماليــة تمثــل جـ ً
موثقــة إلدارة المخاطر أو االســتثمار؛ أو
ً
ً
وثيقــا بالعقــد
ارتباطــا
▪إن كان هنــاك مشــتق يتضمنــه العقــد المالــي أو غيــر المالــي األساســي وال يرتبــط المشــتق
األساسي .
ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة أثناء االحتفاظ بها أو
إصدارها .يتم قيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة
مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار.

التدني
يقوم البنك باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة :
▪األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .
▪تسهيالت إئتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء) .
▪موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (اوراق ادوات الدين) .
▪موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر .
▪تعرضات خارج قائمة المركز المالي خاضعة لمخاطر اإلئتمان (عقود الضمان المالي الصادرة).
ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية .
باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية المنخفضة (والتي تم أخذها باإلعتبار بشكل
منفصل أدناه)  ،يجب قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل :
▪الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمدة ( )12شــهرًا  ،أي العمر الزمني للخســائر االئتمانية المتوقعــة التي تنتج عن تلك
األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي غضــون ( )12شــهرًا بعــد تاريخ اإلبالغ ،ويشــار
إليها بالمرحلة األولى ؛ أو
▪الخســائر االئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شــهرًا  ،أي العمر الزمني للخســائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع
األحــداث االفتراضيــة المحتملــة على مدى عمر األداة المالية والمشــار إليها في المرحلــة الثانية والمرحلة الثالثة.
يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان على
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تلك األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي .وبخصوص جميع األدوات المالية األخرى  ،تقاس الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شهرًا.
مرجحا محتم ًلا للقيمة الحالية لخسائر االئتمان  .يتم قياس هذه القيمة
تعتبر الخسائر االئتمانية المتوقعة تقديرًا
ً
على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للبنك بموجب العقد والتدفقات النقدية التي
يتوقع البنك استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية  ،مخصومة وفقا لسعر
الفائدة الفعال لألصل .
بالنسبة للسقوف غير المستغلة  ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين
التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع
البنك تلقيها إذا تم استغالل التمويل ؛ و
بالنسبة لعقود الضمان المالي  ،فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد
حامل أداة الدين المضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي
طرف آخر .
يقوم البنك بقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أساس المحفظة للقروض التي تتقاسم
خصائص المخاطر االقتصادية المماثلة  .يستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي لألصل  ،بغض النظر عما إذا تم قياسها على أساس
فردي أو على أساس المحفظة .
يتم تكوين مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم (" )2018/13تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية ( ")9تاريخ  6حزيران  2018ووفقًا لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل
فيها البنك أيهما أشد  ،أن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:
▪تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن الحكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا بحيث تتم معالجــة التعرضــات االئتمانية على
الحكومة األردنية وبكفالتها دون خســائر ائتمانية.
▪عنــد إحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة مقابــل التعرضــات اإلئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج اإلحتســاب وفقــا للمعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم ( )2009/47تاريــخ  10كانــون األول
 2009لــكل مرحلــة علــى حــدا ويؤخــذ النتائــج األشــد.
الموجودات المالية المتدنية ائتمانيًا
يعتبر األصل المالي " متدني إئتمانيًا " عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة لألصل المالي  .يشار إلى الموجودات المالية المتدنية إئتمانيًا كموجودات المرحلة الثالثة  .تشمل األدلة
على التدني اإلئتماني بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية :
▪صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛
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▪إخالل في العقد  ،على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد ؛
▪قيام البنك بمنح المقترض  ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض  ،تناز ً
ال ؛ أو
▪إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
▪شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة .
وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد  ،وبدال من ذلك  ،قد يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول الموجودات
المالية إلى موجودات ذات قيمة إئتمانية متدنية  .يقوم البنك بتقييم فيما إذا كان قد حصل تدني إئتماني ألدوات
الدين التي تمثل الموجودات المالية المقاسه بالتكلفة المطفأة أو قيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل الشامل اآلخر ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ كل تقرير .لتقييم ﻣﺎ إذا كان هناك تدني إئتماني في أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ والعائدة للشركات ،تعتبر المجموعة
عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف األئتماني وقدرة المقترض على زيادة التمويل.
يعتبر القرض قد تدنى إئتمانيًا عند منح المقترض امتيازًا بسبب تدهور وضعه المالي  ،ما لم يتوفر دليل على أنه
نتيجة لمنح االمتياز  ،فإن خطر عدم إستالم التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض انخفاضًا كبيرًا  ،وال توجد
هناك مؤشرات أخرى للتدني  .وبخصوص الموجودات المالية التي يكون هناك تفكير في إجراء تنازالت حولها
ولكنها ال تمنح  ،يعتبر األصل قد تدنى إئتمانيًا عندما يتوفر دليل واضح على تدني االئتمان بما في ذلك الوفاء
بتعريف التخلف عن السداد .يشمل تعريف التخلف عن السداد مؤشرات إحتمالية عدم السداد والتوقف إذا كانت
يوما أو أكثر .وعلى الرغم من ذلك  ،فإن الحاالت التي ال يتم فيها االعتراف
المبالغ مستحقة الدفع لمدة ()90
ً
يوما من االستحقاق يتم دعمها بمعلومات معقولة .
بانخفاض القيمة للموجودات بعد ()90
ً
الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية ائتمانيًا
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانيًا بطريقة مختلفة نظرًا ألن األصل يكون
ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند االعتراف األولي .وبخصوص هذه الموجودات ،يستدرك البنك جميع التغيرات في
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة منذ االعتراف األولي كمخصص خسارة ،وتستدرك أي تغييرات في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول إلى تحقيق مكاسب تدني القيمة.
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تعريف التخلف في السداد
يُعتبر تعريف التخلف عن السداد أمرًا في غاية األهمية عند تحديد الخسارة اإلئتمانية المتوقعة .يستخدم تعريف
التخلف عن السداد في قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة
يستند إلى الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  12شهرًا أو لمدى الحياة  ،ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات
احتمالية التخلف عن السداد ( )Probability of Default؛ التي تؤثر على كل من قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ادناه.
يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد :
يوما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو
▪تخلف المقترض عن السداد ألكثر من ً 90
▪من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل.
يُصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول.
وتعتبر السحوبات على المكشوف مستحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حدً ا محددً ا أو تم إعالمه بحد أصغر
من المبلغ الحالي غير المسدد.
عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامه االئتماني  ،يأخذ البنك في الحسبان المؤشرات
النوعية والكمية .وتعتمد المعلومات المقيمة على نوع األصل  ،وعلى سبيل المثال في اإلقراض للشركات  ،فإن
المؤشر النوعي المستخدم هو خرق العهود  ،وهو أمر غير مناسب لإلقراض بالتجزئة .إن المؤشرات الكمية  ،مثل
التأخر في السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف المقابل  ،هي مدخالت رئيسية في هذا التحليل .كما يستخدم
البنك مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد والتي ُت َ
طورداخليًا أو يتم الحصول عليها من مصادر
خارجية.
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع
لمتطلبات 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 الخسارة على أساس مدى الحياة بد ً
ال
من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شهرًا .
ال يقوم البنك باعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية «المنخفضة» بتاريخ التقرير المالي انه لم يحصل
ً
نتيجة لذلك  ،يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض
لها زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان .
الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان .
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت ارتفاعً ا كبيرا منذ االعتراف األولي ،يقوم البنك
بمقارنة مخاطر حدوث التخلف في السداد على األداة المالية في تاريخ التقرير استنادًا إلى اإلستحقاق المتبقي لألداة
متوقعا لفترة االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما
مع وجود خطر حدوث تخلف عن السداد كان
ً
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كل من المعلومات الكمية والنوعية
تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة  .عند إجراء هذا التقييم ،يأخذ البنك باالعتبار ٍ
التي تكون معقولة وقابلة للدعم  ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو
جهد ال مبرر له  ،بنا ًء على الخبرة التاريخية للبنك وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة أساس تحديد احتمالية التخلف في السداد عند االعتراف األولي وفي
تواريخ التقارير الالحقة  .سينتج عن السيناريوهات االقتصادية المختلفة احتمالية مختلفة للتخلف عن السداد.
إن ترجيح السيناريوهات المختلفة يشكل أساس متوسط اإلحتمال المرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم
لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد ارتفعت بشكل كبير .
بالنسبة إلى تمويل الشركات  ،تشمل المعلومات اإلستشرافية اآلفاق المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها
األطراف المقابلة للبنك  ،والتي يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات
الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة  ،باإلضافة إلى األخذ في اإلعتبار المصادر
الداخلية والخارجية المتنوعة للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة .وبخصوص تمويل االفراد  ،تتضمن
معلومات اإلقراض اإلستشرافية التوقعات االقتصادية عينها مثل اإلقراض المؤسسي وتوقعات إضافية للمؤشرات
االقتصادية المحلية  ،خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة  ،باإلضافة إلى معلومات داخلية عن سلوك
العمالء المتعلقة بالسداد .يخصص البنك لنظائره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن داﺧﻟية ذات ﺻﻟﺔ ﺑﻧﺎء على جودتنا اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.
وتعد المعلومات الكمية مؤشرًا أساسيًا على الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغيير في
بناء على التغير في إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة من خالل مقارنة :
إحتمالية التخلف عن السداد ً
▪إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و
▪إحتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة المتبقيــة بهــذه النقطــة مــن الزمــن الــذي تــم تقديرهــا علــى أســاس
الحقائــق والظروف عنــد االعتراف األولــي للتعرض.
ُتعتبر إحتماليات التخلف عن السداد إستشرافية  ،ويستخدم البنك المنهجيات والبيانات ذاتها المستخدمة في
قياس مخصصات الخسارة اإلئتمانية المتوقعه.
إن العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكس في نماذج إحتمالية التخلف عن
السداد في الوقت المناسب .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 المراقبة" حيث يدرج التعرض في قائمة المراقبة عندما يكون هناك مخاوف حول
تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل .وبشأن إﻗﺮاض االفراد  ،ياﺧﺬ البنك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻮﻗﻌﺎت ﺤﺼﻮل فترات
عدم سداد وتحمل 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 تغييرًا معي ًنا  ،بالقيمة
المطلقة  ،في إحتمالية عدم السداد سيكون أكثر أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أولي أقل
ً
مقارنة بأداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أعلى.
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يوما  ،يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد
وكصمام أمان عند تجاوز إستحقاق أصل ألكثر من ()45
ً
حدثت ،ويكون األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة  ،بمعنى أن مخصص الخسارة يقاس كرصيد
خسارة إئتمانية متوقعة مدى الحياة.
تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم التعديل على األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية
ألصل مالي أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي  .يؤثر التعديل على مبلغ
و /أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إما فورًا أو في تاريخ مستقبلي  .باإلضافة إلى ذلك  ،سيشكل إدخال أو
تعديل العهود القائمة لقرض قائم تعدي ً
ال حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو المعدلة على التدفقات
بناء على ما إذا كان التعهد مستوفيًا أم ال (على سبيل
النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية ً
المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات) .
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 الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل
الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية  ،وأن يكون خطر هام من التعثر في السداد أو
التقصير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يتمكن المقترض من الوفاء بالشروط المعدلة  .تشمل الشروط المعدلة
في معظم الحاالت تمديد فترة استحقاق القرض  ،التغييرات في توقيت التدفقات النقدية للقرض (تسديد األصل
والفائدة)  ،تخفيض مبلغ التدفقات النقدية المستحقة (األصل واإلعفاء من الفائدة) وتعديالت التعهدات .ينتهج
البنك سياسة انتظار وتطبق على إقراض الشركات واألفراد .
ً
وفقا لسياسة
عندما يتم تعديل أصل مالي  ،يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اإلعتراف .
البنك  ،فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط .
▪اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ  ،ﻣﺜﻞ عــدم بقــاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ علــى أنهــا فقــط مدفوعــات المبلــغ
األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلي القائــم ( ، )SPPIأو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغيير في اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ  ،أو ﻣﺪى
اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة  ،أو اإلســتحقاق  ،أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ .وإذا كانــت هــذه ال تشــير بوضــوح إلــى تعديل جوهري  ،إذن ؛
▪إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط األصلية مع
التدفقات النقدية التعاقدية وفقا للشروط المعدلة  ،وخصم كال المبلغين على أساس الفائدة الفعلية األصلية.
في حالة إلغاء اإلعتراف باألصل المالي  ،يتم إعادة قياس مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ إلغاء
اإلعتراف لتحديد صافي القيمة المدرجة لألصل في ذلك التاريخ  .إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة المعدلة
والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي إلى ربح أو خسارة عند إلغاء
بناء على خسائر ائتمانية متوقعة لمدة ()12
اإلعتراف .سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه ً
شهرًا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد قد نشأ متدني ائتمانيا  .ينطبق هذا فقط في الحالة
التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير لمبلغ القيمة االسمية المعدل حيث ال يزال
هناك خطر كبير للتعثر عن السداد ولم يتم تخفيضه نتيجة التعديل  .يراقب البنك مخاطر االئتمان للموجودات
المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية  ،مثل ما إذا كان المقترض في حالة تعثر سابقة
بموجب الشروط الجديدة .
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عند تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى الغاء اإلعتراف  ،يحدد البنك ما إذا كانت مخاطر
ائتمان الموجودات المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة:
▪إحتماليــة عــدم الســداد للفتــرة المتبقيــة مقــدرة علــى أســاس البيانــات عنــد االعتــراف األولــي والشــروط التعاقدية
األصلية ؛ مع
▪إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.
وبخصوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل للبنك  ،عندما ال ينتج عن التعديل إلغاء اإلعتراف،
فإن تقدير إحتمالية عدم السداد يعكس مدى قدرة البنك على تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة
خبرات البنك السابقة من إجراءات التحمل المماثلة  ،وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية  ،بما في ذلك أداء الدفع
متوقعا عند اإلعتراف
للمقترض في ظل الشروط التعاقدية المعدلة .إذا بقيت مخاطر اإلئتمان أعلى بكثير مما كان
ً
وعموما  ،يقاس
األولي  ،فإن مخصص الخسارة يقاس بمبلغ يساوي الخسارة اإلئتمانية المتوقعه مدى الحياة.
ً
مخصص الخسارة للقروض التي يتم تحملها على أساس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شهرًا عندما
يتوفر دليل على تحسن سلوك المقترض 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 لمقارنة إجمالي القيمة
الدفترية قبل التعديل وبعده (باستثناء مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة)  .ويقوم البنك بعد ذلك بقياس
المعدل حيث ُتدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من األصل المالي
الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصل ُ
المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي .
يقوم البنك بإلغاء اإلعتراف باألصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من
األصل  ،أو عندما تقوم بتحويل األصل المالي وكافة المخاطر وعوائد ملكية الموجودات إلى طرف آخر  .أما في
حالة عدم قيام البنك بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمراره بالسيطرة على
األصل المحول  ،يقوم البنك باإلعتراف بحصته المتبقية في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود
المبالغ المتوقع دفعها  .أما في حالة إحتفاظ البنك بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي المحول بشكل
جوهري  ،فإن البنك يستمر باإلعتراف باألصل المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة .
كل من المبلغ
عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل  ،يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصل ومجموع ٍ
المستلم والمستحق والمكاسب أو الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة
في حقوق الملكية في قائمة الربح أو الخسارة  ،مع استثناء االستثمار في حقوق الملكية المحدد الذي تم قياسه
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح /الخسارة المتراكمة المعترف بها
ً
سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو الخسارة الحقًا .
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الشطب
ﯾﺗم ﺷطب الموجودات المالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ يكون هناك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد  ،ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻻﺷﺗراك
ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ البنك  .يقوم البنك بتصنيف األموال أو المبالغ المستحقة لشطبها بعد استنفاد جميع طرق
الدفع الممكنة  .ولكن في حال تم شطب التمويل أو الذمم المدينة  ،يستمر البنك في نشاط اإلنفاذ لمحاولة
استرداد الذمة المدينة المستحقة  ،والتي يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استردادها.
عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
▪للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛
▪ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :ال يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة
المركــز المالــي الموحــدة حيــث أن القيمــة الدفتريــة هــي بالقيمــة العادلــة .ومــع ذلــك  ،يتــم تضميــن مخصــص
الخســارة كجــزء مــن مبلــغ إعــادة التقييــم فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات.
▪التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص ؛ و
▪عندمــا تشــتمل األداة الماليــة علــى مكــون مســحوب وغيــر مســحوب  ،وال يمكن للبنــك تحديد الخســارة اإلئتمانية
المتوقعــة علــى مكــون التــزام القــرض بشــكل منفصــل عــن تلــك علــى المكــون المســحوب  :فــإن البنــك يقــدم
مخصص خسارة مجمع لكال المكونين .يُعرض المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للمكون
المســحوبُ .تعــرض أي زيــادة فــي مخصــص الخســارة عــن المبلــغ اإلجمالــي للمكــون المســحوب كمخصــص.
القروض والسلف
تتضمن “القروض والسلف” المدرجة في بيان المركز المالي الموحد ما يلي:
ً
مضافــا إليهــا
▪القــروض والســلف المقاســة بالتكلفــة المطفــأة؛ والتــي يتــم قياســها مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة
تكاليــف المعاملــة المباشــرة اإلضافيــة ،والحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة؛
▪القــروض والســلف التــي تقــاس بالقيمة العادلة مــن خالل الربح أو الخســارة أو المحددة على أنهــا بالقيمة العادلة
مــن خــال الربــح أو الخســارة؛ يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل التغيــرات المعتــرف بهــا مباشــرة فــي
الربــح أو الخســارة؛ و
▪ذمم اإليجار
▪يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت على التســهيالت اإلئتمانية غير العاملــة الممنوحة للعمالء وفقــً لتعليمات البنك
المركزي األردني.
▪يتــم تحويــل التســهيالت اإلئتمانيــة والفوائــد المعلقــة الخاصــة بها والمغطــاة بمخصصــات بالكامل خــارج قائمة
المركــز المالــي الموحــدة ،وذلــك وفقًا لقــرارات مجلس اإلدارة بذلــك الخصوص.
▪يتــم قيــد الفوائــد المعلقــة للحســابات المقــام عليهــا قضايــا خــارج قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ،وذلــك
وفقــً لقــرارات مجلــس اإلدارة بذلــك الخصــوص.
▪عندمــا تقــوم المجموعــة بشــراء أصــل مالــي وإبــرام اتفاقيــة فــي وقــت واحــد إلعــادة بيــع األصــل (أو أصل مشــابه
إلــى حــد كبيــر) بســعر ثابــت فــي تاريخ الحــق (إعادة الشــراء أو اقتــراض األســهم)  ،يتم احتســاب المقابــل المدفوع
كقــرض أو ســلفة ،وال يتــم االعتراف باألصل في القوائــم المالية للبنك.
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المطلوبات المالية وحقوق الملكية
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لمضمون الترتيب
التعاقدي.
إن المطلوبات المالية 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 ربما يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية
الخاصة بالبنك وهو عقد من غير المشتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغير من
أدوات حقوق الملكية الخاصة به  ،أو عقد المشتقات على حقوق الملكية الخاصة التي سيتم أو يمكن تسويتها
بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.

أدوات حقوق الملكية
رأس المال
أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها .يُعترف
بأدوات حقوق الملكية الصادرة عن البنك وفقًا للعوائد المستلمة  ،بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.
أسهم الخزينة
يُعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباشرة في حقوق المساهمين .ال يتم إثبات
أي مكسب  /خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية
الخاصة بالبنك.
أدوات مركبة
تصنف األجزاء المكونة لألدوات المركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من البنك بشكل منفصل كمطلوبات
ً
وفقا لمضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية .إن
مالية وحقوق ملكية
خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي ثابت أو أصل مالي آخر بعدد محدد من أدوات حقوق
الملكية الخاصة بالشركة هو أداة حقوق ملكية.
في تاريخ اإلصدار ُ ،تقدر القيمة العادلة لمكون المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق األدوات
المماثلة غير القابلة للتحويل .وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة  ،يتم فصلها أو ً
ال وتسجل باقي
المطلوبات المالية على أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة حتى إطفائها عند التحويل أو
في تاريخ استحقاق األداة.
المطلوبات المالية
ُتصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة أو المطلوبات
المالية األخرى.
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المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
ُتصنف المطلوبات المالية بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الربح أو الخسارة عندما تكون المطلوبات المالية ()1
محتفظ بها للمتاجرة أو ( )2تصنف اﻟﻌﺎدﻟﺔ من ﺧﻼل قائمة الربح أو الخسارة  .يصنف االلتزام المالي كمحتفظ به
للمتاجرة إذا كان :
▪تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب ؛ أو
جزءا من محفظــة األدوات المالية المحددة التي يديرهــا البنك ولديه نمط فعلي
▪عنــد اإلعتــراف األولــي  ،يعــد هذا
ً
حديــث لجني األرباح على المدى القصير؛ أو
▪هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.
يمكن تحديد اإللتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة أو اإلعتبار المحتمل الذي يمكن أن
يدفعه مشتري كجزء من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا :
▪كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفًا لذلك ؛ أو
ـزءا مــن مجموعــة موجــودات الماليــة أو مطلوبــات ماليــة أو كليهمــا  ،والتــي تــدار
▪كان اإللتــزام المالــي يُشــكل جـ ً
ً
وفقا إلســتراتيجية إدارة المخاطر أو االســتثمار الموثقة للبنك  ،وكانت
ويقييم أدائها على أســاس القيمة العادلة ،
المعلومــات المتعلقــة بتشــكيل المجموعــة مقدمــة داخليا على هذا األســاس ؛ أو
ـزءا مــن عقد يحتوي على مشــتق واحد أو أكثر من المشــتقات  ،ويســمح المعيار
▪إذا كان اإللتــزام المالــي يشــكل جـ ً
الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )9بعقــد هجيــن بالكامــل (المركــب) ليتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الربح أو الخســارة.
تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة  ،ويعترف بأي ارباح او
جزءا من عالقة تحوط
خسائر تنشأ من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه
ً
محددة .يشتمل صافي األرباح  /الخسائر المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة على أي فوائد مدفوعة على
المطلوبات المالية ويجري تضمينها في بند "صافي الربح أو الخسارة من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو الخسارة.
ومع ذلك  ،فيما يتعلق بالمطلوبات المالية غير المشتقة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
 ،يُدرج مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية والذي نتج عن التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك
االلتزامات في الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يؤدي االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل
الشامل اآلخر الى خلق أو زيادة عدم التوافق محاسبيًا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يُعترف بالمبلغ المتبقي
من التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،واليعاد تصنيف التغيرات في القيمة
العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان المطلوبات المالية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر الحقًا قائمة الربح أو
الخسارة .وبد ً
ال من ذلك  ،تحول إلى أرباح محتجزة عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي.
وبخصوص إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الربح أو
الخسارة  ،تدرج كافة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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عند تحديد ما إذا كان االعتراف بالتغيرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو يزيد
من عدم التطابق المحاسبي في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  ،فإن البنك يقييم ما إذا كان يتوقع تعويض آثار
التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بتغيير في القيمة العادلة
ألداة مالية أخرى تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
مطلوبات مالية أخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى  ،بما في ذلك الودائع والقروض  ،مبدئيًا بالقيمة العادلة  ،بعد خصم تكاليف
المعاملة .وبعد ذلك ُتقاس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .
طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفائدة
على مدار الفترة ذات الصلة .إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية
المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي  ،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 بالمطلوبات المالية
يلغي البنك اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات البنك .كما يُعترف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ألغي اإلعتراف بها والمبلغ اﻟﻣدﻓوع واﻟمستحق ﻓﻲ قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة .
عندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختالفًا كبيرًا  ،فإن هذا التبادل
يُحتسب كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية ويُعترف بمطلوبات مالية جديدة .وبالمثل  ،يعالج البنك التعديل
الجوهري لشروط اإللتزام القائم أو جزءًا منه كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واعتراف باإللتزام الجديد .ويفترض
أن تختلف الشروط اختالفًا جوهريًا إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في إطار الشروط الجديدة
 ،بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بالصافي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام المعدل الفعال
األصلي بفارق ( )10في المائة على األقل عن القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات
المالية األصلية.
األدوات المالية المشتقة
يدخل البنك في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة والتي يُحتفظ ببعضها للتداول بينما يُحتفظ
بأخرى إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  ،ومخاطر االئتمان  ،ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية .تتضمن
المشتقات المالية العقود اآلجلة للعمالت األجنبية  ،ومقايضات أسعار الفائدة  ،ومقايضات أسعار الفائدة عبر
العمالت  ،ومقايضات العجز االئتماني.
ً
الحقا إلى
يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها
قيمتها العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي  .يتم إثبات األرباح  /الخسائر الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة
على الفور ما لم تحدد المشتقة وتكون فعالة كأداة تحوط  ،وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف في قائمة
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الربح أو الخسارة على طبيعة عالقة التحوط .يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات القيمة العادلة لألصول
أو للمطلوبات المعترف بها أو إللتزامات الشركة (تحوطات القيمة العادلة) أو تحوطات معامالت التنبؤ المحتملة أو
تحوطات مخاطر العمالت األجنبية لاللتزامات الثابتة (تحوطات التدفقات النقدية) أو تحوطات صافي االستثمارات
في العمليات األجنبية (تحوطات االستثمار الصافي).
يُعترف بالمشتقات ذي القيمة العادلة الموجبة كأصل مالي في حين يُعترف بالمشتقات ذي القيمة العادلة السالبة
كمطلوبات ماليةُ .تعرض المشتقات كأصول غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق
المتبقية لألداة أكثر من ( )12شهرًا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل ( )12شهرًا .كما ُتعرض المشتقات األخرى
كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة.
المشتقات المتضمنة
يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية أو غيرها من عقود مضيف األصول غير المالية
كمشتقات منفصلة عندما ال تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة وال
تقاس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.
ُتعرض المشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة
الهجينة التي يرتبط بها المشتق الضمني أكثر من  12شهرًا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل  12شهرًاُ .تعرض
المشتقات األخرى المتضمنة موجودات أخرى أو مطلوبات أخرى .
عقود الضمان المالي
عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي
تكبدها بسبب إخفاق المدين المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من كيان يعود للبنك مبدئيًا بالقيمة العادلة لها  ،وفي حالة عدم تحديدها
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة والتي ال تنتج عن تحويل أصل مالي  ،يتم قياسها الحقًا :
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
▪بمبلغ مخصص الخسارة المحدد
▪المبلــغ المعتــرف بــه مبدئ ًيــا  ،مطروحًا منه  ،عندما يكون ذلك مناسـبًا  ،مبلغ الربح أو الخســارة المتراكم المعترف
ً
وفقا لسياســات تحصيل اإليرادات للبنك ،أيهما أكبر.
به
ُتعرض ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الربح أو الخسارة كمخصصات ﻓﻲ قائمة
اﻟﻣركز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ويعرض إعادة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .
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التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
تقاس االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئيًا بقيمتها العادلة  ،وإذا لم تحدد بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة  ،فإنها ُتقاس الحقًا :
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9؛ و
▪بمبلغ مخصص الخسارة المحدد
▪المبلــغ المعتــرف بــه مبدئ ًيــا  ،مطروحًا منه  ،عندما يكون ذلك مناسـبًا  ،مبلغ الربح أو الخســارة المتراكم المعترف
ً
وفقا لسياســات تحصيل اإليرادات للبنك  ،أيهما أعلى.
به
ُتعرض اإللتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الربح أو الخسارة كمخصصات في قائمة المركز المالي الموحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.
لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة.

المشتقات المالية
مشتقات مالية للمتاجرة
يتم إثبات القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة (مثل عقود العمالت األجنبية
اآلجلة ،عقود الفائدة المستقبلية ،عقود المقايضة ،حقوق خيارات أسعار العمالت األجنبية) في قائمة المركز
المالي الموحدة وتحدد القيمة العادلة وفقًا ألسعار السوق السائدة ،وفي حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم،
ويتم تسجيل مبلغ التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
محاسبة التحوط
يُحدد البنك بعض المشتقات كأدوات تحوط فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر سعر الفائدة في
تحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
حسب االقتضاء .كما يتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر الصرف األجنبي على التزامات البنك كتحوطات للتدفق
النقدي .ال يطبق البنك محاسبة التحوط للقيمة العادلة على تحوطات محفظة مخاطر سعر الفائدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
لذﻟك  ،ﻻ يستخدم البنك اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻣواﺻﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط بإستخدام ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم
( ، )39أي أن البنك يطﺑق ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدولي رقم (.)9
عند بداية عالقة التحوط  ،يوثق البنك العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط له  ،باإلضافة إلى أهداف إدارة
المخاطر وإستراتيجيتها للقيام بمعامالت تحوط 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
المتحوط له التي يمكن أن تعزى للخطر المتحوط له  ،والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية
التحوط التالية:
▪توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط ؛ و
▪ﻻ يهيمن أﺛر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن على ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن هذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ و
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▪نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها الناتجة عــن كمية البنــد المتحوط له والتــي يقوم البنــك بالتحوط له
فعليــً وكميــة أداة التحــوط التــي يســتخدمها البنــك بالفعــل للتحــوط لتلــك الكميــة مــن البند المتحــوط له.
يقوم البنك بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة .في مثل هذه
الحاالت  ،قد يتم تطبيق اإليقاف على جزء فقط من عالقة التحوط  .على سبيل المثال  ،قد ُتعدل نسبة التحوط
جزءا من عالقة التحوط  ،وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال
بطريقة تجعل جزء من بند التحوط ال يعد
ً
جزءا من عالقة التحوط.
لحجم بند التحوط الذي لم يعد
ً
إذا ﺗوﻗﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻟﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ولكن ما زال هدف إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر 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 الحقيقية للخيارات فقط .وفي هذه الحالة  ،يؤجل تغيير القيمة
العادلة لمكون القيمة الزمنية لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر  ،على مدى فترة التحوط  ،إلى الحد الذي يتعلق
به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة عندما ال يؤدي البند المتحوط له
إلى اإلعتراف بالبنود غير المالية .ال تتضمن سياسة البنك إلدارة المخاطر تحوطات البنود التي تؤدي إلى االعتراف بالبنود
غير المالية  ،وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط .
إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات صلة بالفترة الزمنية  ،مما يعني أنه ُتطفأ القيمة
الزمنية األصلية للخيار المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة على أساس رشيد
(على سبيل المثال  ،وفقًا لطريقة القسط الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط .
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط  ،يستبعد البنك ﻣن التحديد اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺟل ﻟﻟﻌﻘود اﻵﺟﻟﺔ أو الفرق على أساس اﻟﻌﻣﻼت
ﻷدوات اﻟﺗﺣوط عبر العمالت  .في هذه الحالة ُ ،تطبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة على القيمة الزمنية للخيارات.
وتعتبر معالجة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس العملة أمرًا اختياريًا ويطبق الخيار على أساس
كل تحوط على حدى  ،بخالف معالجة القيمة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزامية .وبخصوص عالقات التحوط
والمشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ،عندما يُستبعد العنصر اآلجل
أو الفرق على أساس العملة من التصنيف  ،فإن البنك يعترف عمومًا بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل اآلخر.
تحدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغراض التحوط والحركات في احتياطي التحوط في
حقوق الملكية.
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التحوطات بالقيمة العادلة
يُعترف بتغير القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في قائمة الربح أو الخسارة فيما عدا عندما تحوط أداة التحوط
أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وفي هذه الحالة  ،يُعترف به في
الدخل الشامل اآلخر .ﻟﻢ يحدد اﻟبنك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندما ﺗحوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .
ُﺗﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للبند المتحوط له الذي لم ﯾﺗم ﻗﯾﺎسه ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغيير في اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ الذي يمكن
أن يعزى إال اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣتحوط لها وإجراء قيد ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ قائمة الربح أو الخسارة .وبخصوص أدوات الدين التي ُتقاس
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،ال ُتعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة  ،ولكن
يُدرج جزء الربح أو الخسارة من القيمة العادلة على البند المتحوط له المرتبط بالخطر المتحوط له في قائمة الربح أو
الخسارة بد ً
ال من الدخل الشامل اآلخر .عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،تبقى أرباح  /خسائر التحوط في الدخل الشامل اآلخر لمطابقة أداة التحوط.
عندما يُعترف بمكاسب  /خسائر التحوط في قائمة الربح أو الخسارة  ،فإنه يُعترف بها في نفس البند مثل البند
المتحوط له.
ال يتوقف البنك عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة
(بعد إعادة التوازن ،إن وجدت) .يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها
 ،ويحتسب االستبعاد لألثر المستقبلي .كما ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط
لها واﻟﺘﻲ ُتستخدم بشأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌال (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ قائمة الربح أو الخسارة ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ال يتجاوز تاريخ التوقف عن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
تحوطات التدفق النقدي
يُستدرك الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى المؤهلة والتي تحدد
وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية  ،وهو مكون منفصل في الدخل
مطروحا منه أي
الشامل اآلخر  ،محصورًا بالتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له من بداية التحوط
ً
مبالغ أعيد تدويرها إلى قائمة الربح أو الخسارة.
يعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في حقوق المساهمين في قائمة
الربح أو الخسارة في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو الخسارة  ،في نفس سطر البند المتحوط له
المستدرك .إذا ﻟم يعد البنك يتوقع ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ  ،فإنه يعاد ﺗﺻﻧﯾف هذا اﻟﻣﺑﻟﻎ ﻓورًا إلى قائمة الربح أو الخسارة.
يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة
(بعد إعادة التوازن ،إن وجدت) .ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو
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ممارستها  ،أو عندما ال يعتبر حدوث معاملة تحوط محددة أمرًا محتم ًلا بدرجة كبيرة  ،ويُحتسب التوقف بأثر
مستقبلي .تبقى أي أرباح  /خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة في حقوق الملكية في ذلك
الوقت في حقوق الملكية ويعترف بها عند تسجيل المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة .عندما
يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع  ،فإنه يعاد تصنيف األرباح  /الخسائر المتراكمة في حقوق
المساهمين ويعترف بها مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة.
تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
ُتعالج تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية محاسبيًا على نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية.
ويعترف ﺑﺄي أرﺑاح  /ﺧﺳﺎئر على أداة اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط في الدخل الشامل اآلخر وﺗراكم ﻓﻲ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
يُعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي
تحويل العمالت األجنبية إلى الربح أو الخسارة بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية العائدة
للعملية األجنبية كما هو موضح أعاله.
التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي
الموحدة فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون
تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
حسابات مدارة لصالح العمالء
تمثل الحسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعتبر من موجودات البنك .يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة
تلك الحسابات في قائمة الربح أو الخسارة ،يتم إعداد مخصص مقابل انخفاض قيمة المحافظ مضمونة رأس
المال المدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.
القيمة العادلة
ُتعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن
معاملة منظمة بين المتشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه
بطريقة مباشرة أو ما إذا كان مقدرًا بفضل أسلوب تقييم أخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات
أوالمطلوبات ،يأخذ البنك بعين االعتبار عند تحديد سعر أي من الموجودات أو المطلوبات ما إذا كان يتعين على
المتشاركين بالسوق أخذ تلك العوامل بعين االعتبار في تاريخ القياس .يتم تحديد القيمة العادلة بشأن أغراض
القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية وفق تلك األسس ،وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي
تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاسبي
الدولي رقم (.)36
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بناء
إضافة إلى ذلكُ ،تصنف قياسات القيمة العادلة ،ألغراض إعداد التقاريـر المالية ،إلى المستوى ( )1أو ( )2أو (ً )3
على مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة
بالكامل ،وهي محددة كما يـلي:
مدخالت المستوى ()1

المعدلة) لموجودات أو
وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غيـر
ّ
مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في
تاريخ القياس؛ و

مدخالت المستوى ()2

وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة
في المستوى  1والمالحظة للموجودات أو المطلوبات ،سواء بطريقة مباشرة أو
غيـر مباشرة؛ و

مدخالت المستوى ()3

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

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن
احداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

منافع الموظفين
منافع الموظف قصيرة األجل
يتم اثبات منافع الموظف قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات اإللتزام المتعلق
بالمبلغ المتوقع دفعه عندما يكون على البنك إلتزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقابل الخدمات السابقة التي
قدمها الموظف ويمكن تقدير اإللتزام بصورة موثوقة.
منافع الموظف األخرى طويلة األجل
صافي إلتزامات البنك فيما يتعلق بمنافع الموظف هي مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين
نظير خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة .يتم تكوين مخصص لمواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية
الخاصة بنهاية الخدمة للموظفين عن مدة الخدمة لكل موظف بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بموجب
اللوائح الداخلية للبنك.
وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند "موجودات أخرى" وذلك
بالقيمة التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل ،ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة
العادلة بشكل إفرادي ،ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم
تسجيل الزيادة كإيراد ،يتم تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز
قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقًا.
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تم اعتبارًا من بداية العام  2015احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على
استمالكها فترة تزيد عن  4سنوات استنادًا لتعميم البنك المركزي األردني رقم  4076/1/15بتاريخ  27آذار 2014
ورقم  2510/1/10بتاريخ  14شباط  .2017علمًا بأن البنك المركزي األردني قد أصدر تعميم رقم  16239/1/10بتاريخ
 21تشرين الثاني  2019أقر فيه تمديد العمل بالتعميم  2150/1/10بتاريخ  14شباط  ، 2017بعد تأجيل إحتساب
المخصص حتى نهاية العام  2020وتعديل البند ثانيًا منه.
ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة  ،وتختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن
االرباح المعلنة في القوائم المالية الموحدة الن االرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف
غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست
خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات في البلدان التي يعمل
فيها البنك.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة
الموجودات او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها،
يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقًا
للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة
توقع عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.
الموجودات المالية المرهونة
وهي تلك الموجودات المالية المرهونة لصالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالتصرف فيها (بيع او اعادة
رهن) يستمر تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه االصلي.
عقود إعادة الشراء أو البيع
يستمر االعتراف في القوائم المالية الموحدة بالموجودات المباعة والتي تم التعهد المتزامن بإعادة شرائها في
تاريخ مستقبلي  ،وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال
حدوثها ،ويستمر تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية المتبعة( ،هذا وفي حال وجود حق للمشتري بالتصرف بهذه
الموجودات (بيع او اعادة رهن) فيجب اعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية المرهونة) تدرج المبالغ المقابلة
للمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن المطلوبات في بند األموال المقترضة ،ويتم االعتراف بالفرق بين سعر البيع
وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف بها في
القوائم المالية الموحدة ،وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك
حال حدوثها  ،وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود ضمن الودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية أخرى
أو ضمن التسهيالت اإلئتمانية حسب الحال  ،ويتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات
فوائد تستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم واي تدني في قيمتها ،ويتم استهالك
الممتلكات والمعدات (باستثناء األراضي) عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر
اإلنتاجي المتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
%

2

مباني

15-5

معدات وأجهزة وأثاث وتركيبات

20

وسائط نقل
برامج وأجهزة الحاسب اآللي

33-10

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم
تخفيض قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات والمعدات في نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف
عن التقديرات المعدة سابقًا يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.
يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما اليعود أي منافع مستقبلية متوقعة من
استخدامها او من التخلص منها.
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الموجودات غير الملموسة
الشهـــــرة
يتم تسجيل الشهرة بالتكلفة التي تمثل الزيادة في تكلفة امتالك او شراء االستثمار في الشركة الحليفة او التابعة
عن حصة البنك في القيمة العادلة لصافي موجودات تلك الشركة بتاريخ االمتالك  ،يتم تسجيل الشهرة الناتجة
عن االستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة ،أما الشهرة الناتجة عن االستثمار في
شركات حليفة فتظهر كجزء من حساب االستثمار في الشركة الحليفة ويتم الحقًا 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 المالية ويتم تخفيض قيمة الشهرة إذا كانت هناك داللة
على أن قيمة الشهرة قد تدنت وذلك في حال كانت القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد
التي تعود لها الشهرة أقل من القيمة المسجلة في الدفاتر لوحدة  /وحدات توليد النقد ويتم تسجيل قيمة
التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
الموجودات غير الملموسة األخرى
الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول
عليها ،أما الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير االندماج فيتم تسجيلها
بالتكلفة.
يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة ،ويتم
اطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة الربح أو
الخسارة الموحد ,أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها
في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة في نفس الفترة.
يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية ،كذلك يتم
مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات 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.
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التدني في الموجودات غير المالية:
يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات غير المالية للبنك في نهاية كل سنة مالية ما عدا الموجودات الضريبية
المؤجلة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول التدني ،وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ
الممكن استرداده من تلك الموجودات.
في حال زادت القيمة المدرجة للموجودات عن المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات ،يتم تسجيل خسارة
التدني في تلك الموجودات.
المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر.
يتم تسجيل كافة خسائر التدني في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد.
ال يتم عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى ،يتم عكس خسارة التدني في القيمة
فقط اذا كانت القيمة الدفترية للموجودات ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم تحديدها بعد تنزيل االستهالك او
االطفاء اذا لم يتم االعتراف بخسارة التدني في القيمة.
العمالت األجنبية
لغرض القوائم المالية الموحدة ،يُعبَر عن النتائج والوضع المالي لكل شركة من المجموعة بوحدة العملة
الوظيفية للبنك ،وعملة العرض للقوائم المالية الموحدة.
يتم إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركات التابعه للبنك  ،و ُتعرض القوائم المالية المنفصلة لكل شركة
من المجموعة بعملة الوظيفية االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها ُ .تسجل المعامالت بعمالت غير عملتها
الوظيفية للبنك وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت .وفي تاريخ قائمة المركز المالي  ،يعاد
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .كما ﺗﺣول
اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقًا ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال يتم اعادة تصنيف تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
ُتسجل فروقات الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
▪فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.
▪فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من  /الى عملية أجنبية التي من غير
جزءا من
المخطط تسويتها أو من غير المحتمل تسويتها في المستقبل القريب (وبالتالي تشكل هذه الفروقات
ً
صافي االستثمار في العملية األجنبية)  ،والتي يُعترف بها مبدئيًا في حساب الدخل الشامل اآلخر الموحد ويعاد
تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة عند البيع أو التصرف الجزئي بصافي االستثمار.
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ومن أجل عرض القوائم المالية الموحدة  ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للبنك وفقًا ألسعار
ً
وفقا لمتوسط أسعار الصرف للفترة  ،ما لم
الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .كما تحول االيرادات
تتغير أسعار الصرف تغيرًا كبيرًا خالل تلك الفترة  ،وفي هذه الحالة ُتستخدم أسعار الصرف في تاريخ المعامالت.
كما ُتستدرك فروقات التحويل الناشئة  ،إن وجدت ،في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحد وتجمع في بند منفصل
لحقوق الملكية.
عند إستبعاد عمليات أجنبية (أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات أجنبية  ،أو الناتج من فقدان السيطرة
على شركة تابعة ضمن عمليات أجنبية أو االستبعاد الجزئي بحصه في ترتيب مشترك أو شركة زميلة ذات طابع
اجنبي تصبح فيها الحصة المحتفظ بها أص ًلا ماليًا)  ،فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار صرف العمالت
األجنبية المتراكمة في البند المنفصل تمثل حقوق الملكية بخصوص تلك العملية العائدة لمالكي البنك إلى
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
باإلضافة لذلك  ،فيما يتعلق بالتخلص الجزئي من شركة تابعة تتضمن عمليات أجنبية ال ينتج عنها فقدان البنك
للسيطرة على الشركة التابعة ،تعاد حصتها من فروقات الصرف المتراكمة إلى صافي الدخل الشامل بنسبة التي
تم استبعادها وال يعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .أما بخصوص جميع التصفيات الجزئية األخرى
(مثل التصفيات الجزئية للشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك لتأثير مهم أو
سيطرة مشتركة)  ،فإنه يعاد تصنيف الحصة من فروقات الصرف المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحد.

النقد وما في حكمه
هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية
واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية ،وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة
ثالثة أشهر واألرصدة المقيدة السحب.
الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم األساسي والمخفض والمتعلق باألسهم العادية .ويحتسب الربح للسهم األساسي
بقسمة الربح أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية خالل
السنة .ويحتسب الربح للسهم المخفض بتعديل الربح أو الخسارة للسنة العائدة لمساهمي الشركة والمتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية بحيث تظهر التأثير على حصة السهم من أرباح جميع األسهم العادية المتداولة
خالل السنة والمحتمل تراجع عائدها.

عقود اإليجار
البنك كمستأجر
يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار عند البدء في العقد .يعترف البنك بموجودات حق
االستخدام وإلتزامات اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ،باستثناء عقود
اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ فة على أنها عقود إيجار مدتها  12شهرًا أوأقل) وعقود إيجار األصول ذات القيمة
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المنخفضة  ،وبالنسبة لهذه العقود  ،يقوم البنك باإلعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروف تشغيلي على أساس
القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه
اإلستفادة من المنافع االقتصادية من األصول المستأجرة.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء في عقد
اإليجار  ،مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار  ،وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة  ،يقوم البنك
بإستخدام معدل إقتراضه اإلضافي.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
مطروحا منها حوافز اإليجار مســتحقة
▪مدفوعــات اإليجــار الثابتــة (متضمنــة في جوهرها على مدفوعــات ثابتة) ،
ً
القبض ؛
▪مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمد على مؤشــر أو معدل  ،تقاس في البداية باســتخدام المؤشــر أو المعدل
فــي تاريخ البدء بالعقد؛
▪المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛
▪سعر ممارسة خيارات الشراء  ،إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات ؛ و
▪دفع غرامات إنهاء العقد  ،إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.
يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
ً
الحقا قياس التزامات اإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار (باستخدام
يتم
طريقة الفائدة الفعالة) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.
يتم إعادة قياس التزامات اإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) كلما:
▪ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر أو أن هنــاك ﺣدث أو ﺗﻐﯾﯾر هــام ﻓﻲ اﻟظــروف اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إلــى ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎر اﻟﺷراء
 ،وﻓﻲ هــذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم إﻋﺎدة ﻗﯾﺎس التزامــات اإليجــار ﻋن طــرﯾق ﺧﺻم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎر المعدلــة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم المعدل.
▪تتغيــر مدفوعــات اإليجــار بســبب التغييــرات فــي مؤشــر أو معــدل أو تغييــر فــي المدفوعــات المتوقعــة بموجــب
القيمــة المتبقيــة المضمونــة ،وفــي هــذه الحــاالت يتــم إعــادة قيــاس التــزام اإليجــار عــن طريــق خصــم مدفوعات
اإليجــار المعدلــة باســتخدام معــدل خصــم غيــر متغيــر (مــا لــم تتغيــر مدفوعــات اإليجار بســبب التغيير في ســعر
الفائــدة العائــم  ،وفــي هــذه الحالــة يتــم اســتخدام معــدل الخصــم المعــدل).
▪يتــم تعديــل عقــد اإليجــار وال يتــم المحاســبة عــن تعديــل عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار منفصــل  ،وفي هــذه الحالة
ـدل عن طريق خصم مدفوعــات اإليجار المعدلة
بناء على مــدة عقد اإليجار المعـ ّ
يتــم إعــادة قيــاس التــزام اإليجار ً
باســتخدام معــدل الخصم المعدل بالســعر الفعلــي بتاريخ التعديل.
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يتم إستهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل (ايهما أقصر) .إذا كان
عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام  ،والذي يعكس أن البنك يتوقع ممارسة خيار
الشراء  ،فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.ويبدأ االستهالك
في تاريخ بداية عقد اإليجار.
يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحد.
يطبق البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )36لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها
وتحسب أي خسائر انخفاض في القيمة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات".
ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات اإليجار وموجودات حق
االستخدام .يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي
إلى هذه المدفوعات ويتم تضمينها في "نفقات أخرى" في قائمة الربح أو الخسارة.

البنك كمؤجر
يقوم البنك بالدخول في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراته االستثمارية.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يكون البنك فيها مؤجرا كإيجارات تمويل أو تشغيل .في حال كانت شروط عقد
اإليجار تنقل كل مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر  ،يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي ويتم
تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود اإليجار التشغيلية.
ً
وسيطا  ،فهو يمثل عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين .يتم
عندما يكون البنك مؤجرًا
تصنيف عقد اإليجار من الباطن على أنه تمويل أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن
عقد اإليجار الرئيسي.
يتم االعتراف بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
ذي الصلة .تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية
لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة على المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي
استثمار الشركة في عقود اإليجار .يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس
معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار البنك القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار.
عندما يتضمن العقد مكونات تأجير ومكونات اخرى غير التأجير  ،يطبق البنك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )15لتوزيع المبالغ المستلمة او التي سيتم إستالمها بموجب العقد لكل مكون.

92

المجمعة
البيانات المالية
ّ

 -3تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ -تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك:
تـم اتبـاع معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية
التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني  2019او بعد ذلك التاريخ  ،في اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك ،والتي
لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة والسنوات السابقة
 ،علمًا بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة.
المعايير الجديدة والمعدلة
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
األدوات الماليــة ،ومعيار المحاســبة الدولي رقم ( )39األدوات
الماليــة :التحقــق والقيــاس والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم ( )7إفصاحات األدوات الماليــة المتعلقة بإصالح
معيار سعر الفائدة

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة
والمعدلة
إن هــذه التعديــات تعمل على تعديل متطلبات معينة تتعلق
بمحاســبة التحوط بحيث ُتطبِّق المنشــآت تلك المتطلبات على
افتــراض أن معيــار ســعر الفائــدة الــذي تســتند إليــه التدفقــات
النقديــة المتحوَّ طــة والتدفقــات النقديــة مــن أداة التحــوط
لــن يتغيــر نتيجــة إلصــاح معيــار ســعر الفائــدة؛ كمــا ان هــذه
التعديــات إلزاميــة لجميــع عالقات التحــوط التي تتأثر مباشـ ً
ـرة
بإصــاح معيــار ســعر الفائدة؛
ال يُقصــد بهــذه التعديــات تقديم إعفاء مــن أي عواقب أخرى
ناشــئة عــن إصــاح معيــار ســعر الفائــدة (إذا لــم َت ُعــد عالقــة
التحــوط تفــي بمتطلبــات محاســبة التحــوط ألســباب أخــرى
غيــر تلــك المحــددة فــي التعديــات ،فيجــب وقــف محاســبة
التحــوط)؛
تتطلــب هــذه التعديــات إفصاحــات محــددة حــول مــدى تأثــر
عالقــات التحــوط الخاصــة بالمنشــآت بتلــك التعديالت.

تعديــل علــى المعيــار الدولي إلعــداد التقارير الماليــة رقم ( )3إن التعديــات فــي تعريــف األعمــال (التعديــات علــى المعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( ))3هــي تغييــرات علــى
“اندماج األعمال” فيما يتعلق بتعريف األعمال
الملحــق (أ) ،المصطلحــات المحــددة ،وإرشــادات التطبيــق
واألمثلــة التوضيحيــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم ( )3فقــط .إن هــذه التعديــات:
توضــح أنــه حتــى يتــم اعتبــار مجموعــة األنشــطة والموجودات
التــي تــم االســتحواذ عليهــا علــى أنهــا أعمــال ،فإنــه يجــب أن
معا
تتضمن ،على األقلُ ،مدخالت وعملية جوهرية تســاهمان ً
ـد كبيــر فــي القــدرة علــى إنشــاء المخرجــات؛
الــى حـ ٍ
ُت َ
ضيــق نطــاق تعريــف األعمــال والمخرجــات مــن خــال التركيــز
علــى الســلع والخدمــات المقدمــة للعمــاء وإزالــة اإلشــارة إلى
القــدرة علــى خفــض التكاليــف؛
تضيــف إرشــادات وأمثلــة توضيحيــة لمســاعدة المنشــآت علــى
تقييــم مــا إذا كان قــد تــم االســتحواذ على عمليــة جوهرية؛
تزيــل الحاجــة إلــى تقييــم مــا إذا كان المشــاركون في الســوق
قادريــن علــى اســتبدال أي مدخــات أو عمليــات مفقــودة
واالســتمرار فــي إنتــاج المخرجات؛
ُتضيــف اختبــار تركيــز اختياريــً يســمح بإجــراء تقييــم مبســط
حول ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ
عليهــا ال تعتبــر أعمــا ً
ال.
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المعايير الجديدة والمعدلة
تعديالت على اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في معايير التقارير
المالية الدولية  -تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم ( )2المدفوعات على أساس األسهم ،والمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )3اندماج األعمال ،والمعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( )6استكشاف الموارد المعدنية وتقييمها ،والمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم ( )14الحسابات المؤجلة التنظيمية ،ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية ،ومعيار المحاسبة
الدولي رقم ( )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات
واألخطاء المحاسبية ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34التقارير
المالية المرحلية ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )37المخصصات
وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة ،ومعيار المحاسبة الدولي
رقم ( )38األصول غير الملموسة ،وتفسير لجنة تفسيرات التقارير
المالية الدولية رقم ( )12ترتيبات امتياز الخدمة ،وتفسير لجنة
تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( )19إطفاء االلتزامات
المالية بأدوات حقوق الملكية ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقارير المالية رقم ( )20تكاليف التجريد في مرحلة اإلنتاج لمنجم
سطحي ،وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
رقم ( )22معامالت العمالت األجنبية واالعتبارات المسبقة ،وتفسير
لجنة التفسيرات القياسية رقم ( )32األصول غير الملموسة  -تكاليف
الموقع اإللكتروني لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات
واالقتباسات من اإلطار ،أو ،في حال اإلشارة إلى إصدار مختلف من
اإلطار المفاهيمي ،توضيح ذلك.

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية
الجديدة والمعدلة
طبَّقت المجموعة التعديالت على معايير التقارير
المالية الدولية ( )2و ( )6و ( )15؛ ومعايير المحاسبة
الدولية ( )1و ( )8و ( )34و ( )37و ( )38؛ وتفسيرات
اللجنة الدولية لتفسير التقاريرالمالية ذات األرقام
( )12و ( )19و ( )20و ()22؛ وتفسير لجنة التفسيرات
القياسية رقم ( )21في السنة الحالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض البيانات المالية تجدر اإلشارة على وجه الخصوص إلى ثالثة جوانب
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )8السياسات المحاسبية والتغييرات جديدة للتعريف الجديد:
التعتيم .ركز التعريف الحالي فقط على حذف
في التقديرات المحاسبية واألخطاء فيما يتعلق بتعريف المادية
ُ
َ
المعلومات أو تحريفها ،إال أن المجلس خلص إلى أنه
قد يكون إلبهام المعلومات الجوهرية بمعلومات
يمكن حذفها تأثير مماثل .وعلى الرغم من أن
مصطلح التعتيم جديد في التعريف ،إال أنه كان
جزءا من معيار المحاسبة الدولي رقم ()1
بالفعل
ً
(معيار المحاسبة الدولي 1.30أ)
من المتوقع  -في حدود المعقول – أنه قد يكون
لها تأثير .أشار التعريف الحالي إلى «قد يكون لها
تأثير» والذي شعر المجلس أنه قد يُفهم على أنه
يتطلب الكثير من المعلومات ،إذ أن أي شيء تقريبًا
«قد يكون» له تأثيرعلى قرارات بعض مستخدمي
القوائم المالية حتى وإن كانت احتمالية ذلك بعيدة.
المستخدمون الرئيسيون .أشار التعريف الحالي فقط
إلى “المستخدمين” الذين يخشى المجلس أيضًا أنه
قد يُفهم على نطاق واسع جدًا وأنه يتطلب مراعاة
جميع المستخدمين المحتملين للقوائم المالية
عند تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها.
إعفاء من تقييم ما
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16عقود يوفر التعديل للمستأجرين
ً
اإليجار المتعلقة بامتيازات اإليجار المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد )19-إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بجائحة كورونا
(كوفيد )19-يعد تعدي ًلا على عقد اإليجار.
.
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إصــاح معيار ســعر الفائــدة – المرحلة (( )2تعديالت على المعيــار الدولي إلعداد التقارير
الماليــة رقــم ( )9األدوات الماليــة ،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39األدوات الماليــة:
االعتــراف والقيــاس ،والمعيــار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقــم ( )7إفصاحات األدوات
الماليــة ،والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )4عقــود التأميــن ،والمعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16عقــود اإليجار)
ُتقــدم التعديالت في معيار ســعر الفائــدة – المرحلة (( )2تعديالت على المعيار الدولي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9ومعيار المحاســبة الدولي رقــم ( )39والمعايير الدولية
إلعــداد التقاريــر الماليــة ذات األرقــام ( )7و ( )4و ( ))16وســيلة عمليــة للتعديــات التــي
يتطلبهــا اإلصــاح ،وتوضــح أن محاســبة التحــوط لــم ُت َ
وقــف فقــط بســبب إصــاح معيــار
ســعر الفائــدة وإدخــال اإلفصاحــات التــي تســمح للمســتخدمين بفهــم طبيعــة ومدى
المخاطــر الناشــئة عــن إصــاح معيــار ســعر الفائــدة الــذي تتعــرض لــه المنشــأة وكيفيــة
إدارة المنشــأة لتلــك المخاطــر باإلضافــة إلــى تقدم المنشــأة في التحول مــن إصالحات
معيــار ســعر الفائدة إلى معــدالت مرجعية بديلة ،وكيفية إدارة المنشــأة لهذا االنتقال.

أول كانون الثاني 2021

تعديــات علــى المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليــة رقم (:)3إندماج األعمال المتعلقة
باإلشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمي.
أول كانون الثاني 2022
تعمــل التعديــات علــى تحديــث مرجــع قديم لإلطــار المفاهيمــي في المعيــار الدولي
ـد كبير.
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )3دون تغييــر المتطلبــات فــي المعيــار الــى حـ ٍ
تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )16الممتلــكات واآلالت والمعــدات
المتعلقــة بالمتحصــات قبــل االســتخدام المقصــود.
ُ
تحظــر التعديــات الخصم من تكلفة أي بند مــن بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي
عائــدات مــن بيــع األصناف المنتجة أثناء إحضــار ذلك األصل إلى الموقــع وتهيئته لحالته
الالزمة ليكون قادرًا على التشــغيل بالطريقة التي إرتأتها اإلدارة .وبد ً
ال من ذلك ،تعترف
المنشــأة بعائدات بيع هذه البنود ،وتكلفة إنتاجها ،في الربح أو الخســارة.

أول كانون الثاني 2022

تعديــات علــى معيار المحاســبة الدولي رقــم ( )37المخصصــات وااللتزامات المحتملة
واألصــول المحتملــة المتعلقة بالعقود المثقلــة بالتزامات  -تكلفة الوفاء بالعقد.
ُتحــدد التعديــات أن «تكلفــة تنفيــذ» العقــد تشــمل «التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة
بالعقــد» .يمكــن أن تكــون التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقــد إما تكاليــف إضافية
للوفــاء بهــذا العقــد (مــن األمثلــة علــى ذلــك العمالــة المباشــرة والمــواد) أو تخصيــص
التكاليــف األخــرى التــي تتعلق مباشــرة بتنفيــذ العقود (من األمثلة علــى ذلك تخصيص
رســوم اإلســتهالك لبنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات المســتخدمة فــي تنفيــذ
العقد).

أول كانون الثاني 2022
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التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2020 - 2018
إجراء تعديالت على المعايير التالية:
المعيـــار الدولي إلعـــداد التقارير المالية رقـــم ( - )1تطبيـــق المعايير الدوليـــة للتقارير
الماليـــة للمرة األولى  -يســـمح التعديل للشـــركة التابعـــة التي ُتطبق الفقـــرة د ( 16أ)
مـــن المعيار الدولي إلعـــداد التقارير المالية رقـــم ( )1بقياس فـــروق الترجمة التراكمية
بنـــاء على تاريـــخ انتقال
المب َّلغ عنها من الشـــركة األم،
من خـــال اســـتخدام المبالـــغ ُ
ً
الشـــركة األم إلى معاييـــر التقارير الماليـــة الدولية .
المعيـــار الدولي إلعـــداد التقاريـــر المالية رقـــم ( - )9األدوات الماليـــة  -يوضح التعديل
الرســـوم التي تتضمنها المنشـــأة عندمـــا تطبق اختبـــار « »%10في الفقـــرة ب  3.3.6من
المعيـــار الدولـــي إلعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم ( )9في تقييم مـــا إذا كان ســـيُلغى
االعتـــراف بالتزام مالي .تتضمن المنشـــأة فقط الرســـوم المدفوعة أو المســـتلمة بين
المنشـــأة (المقتـــرض) والمقـــرض ،بما في ذلك الرســـوم التـــي يدفعها أو تســـتلمها
المنشـــأة أو المقرض نيابة عـــن اآلخر.
المعيـــار الدولـــي إلعـــداد التقارير الماليـــة رقـــم ( )16عقود اإليجـــار  -يزيـــل التعديل
علـــى المثال التوضيحـــي رقـــم ( )13المصاحب للمعيـــار الدولي للتقاريـــر المالية رقم
( )16توضيـــح ســـداد المؤجر لتحســـينات عقد اإليجار مـــن أجل حل أي ارتبـــاك محتمل
فيمـــا يتعلـــق بمعالجة حوافز اإليجار التي قد تنشـــأ بســـبب الكيفية التـــي تم توضيح
حوافـــز اإليجاربها في هـــذا المثال.
معيـــار المحاســـبة الدولي رقـــم ( )41الزراعـــة  -يلغي التعديـــل المطلب الـــوارد في
الفقـــرة ( )22من معيار المحاســـبة الدولي رقم ( )41للمنشـــآت الســـتبعاد التدفقات
النقديـــة الضريبيـــة عند قيـــاس القيمـــة العادلـــة لألصل الحيـــوي باســـتخدام تقنية
القيمـــة الحالية.

أول كانون الثاني 2022

تعديالت علـــى معيار المحاســـبة الدولي رقـــم ( :)1عـــرض البيانات الماليـــة المتعلقة
بتصنيـــف المطلوبـــات على أنهـــا متداولة أو غيـــر متداولة
تهـــدف التعديالت إلـــى تعزيز االتســـاق فـــي تطبيـــق المتطلبات من خالل مســـاعدة
المنشـــأة على تحديد مـــا إذا كان يجب تصنيف الديون والمطلوبـــات األخرى في قائمة
المركـــز المالي التـــي لها تاريخ تســـوية غيـــر مؤكد على أنهـــا متداولة (مســـتحقة أو
يحتمل أن تكون مســـتحقة الســـداد خالل عـــام واحد) أو غيـــر متداولة.

أول كانون الثاني 2023

تعديالت علـــى المعيار الدولي إلعـــداد التقارير الماليـــة رقم ( )4عقـــود التأمين تمديد
اإلعفـــاء المؤقت من تطبيـــق المعيار الدولي إلعـــداد التقارير الماليـــة رقم (.)9
يغيـــر التعديل تاريـــخ انتهاء الصالحيـــة المحدد لإلعفـــاء المؤقت في المعيـــار الدولي
إلعـــداد التقاريـــر المالية رقـــم ( )4من تطبيـــق المعيار الدولـــي إلعداد التقاريـــر المالية
رقـــم ( )9األدوات الماليـــة ،بحيث يُطلب من الشـــركات تطبيق المعيـــار الدولي إلعداد
التقاريـــر المالية رقـــم ( )9للفترات الســـنوية التـــي تبدأ فـــي أو بعد أول كانـــون الثاني
.2023

أول كانون الثاني 2023

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17عقود التأمين
يتطلـــب المعيار الدولي إلعـــداد التقاريـــر المالية رقـــم ( )17قياس مطلوبـــات التأمين
بالقيمـــة الحاليـــة للوفاء ويوفـــر نهج قيـــاس وعرضًا موحـــدًا لجميع عقـــود التأمين.
صممـــت هـــذه المتطلبات لتحقيق هـــدف أن تكون لمحاســـبة متســـقة وقائمة على
ُ
المبـــادئ لعقود التأميـــن .يحل المعيار الدولـــي إلعداد التقارير الماليـــة رقم ( )17محل
المعيـــار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم ( )4عقـــود التأمين اعتبارًا مـــن أول كانون
الثاني.2023

أول كانون الثاني 2023
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تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )17عقود التأمين
يُعــدل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )17معالجــة المخــاوف وتحديــات
التنفيــذ التــي تــم تحديدهــا بعــد نشــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()17
عقــود التأميــن فــي عــام  .2017وتشــمل التغييــرات الرئيســية مــا يلــي:
تأجيــل تاريــخ التطبيــق المبدئــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )17لمــدة عاميــن
إلــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي .2023
اســتبعاد إضافــي لعقــود بطاقــات االئتمــان والعقــود المماثلــة مــن نطــاق المعيــار والتي
توفــر تغطيــة تأمينيــة باإلضافــة إلــى اســتبعاد اختيــاري من النطــاق لعقود القــروض التي
تنقــل مخاطــر تأميــن كبيــرة.
االعتراف بالتدفقات النقدية الستحواذ التأمين المتعلقة بالتجديدات المتوقعة للعقود،
بمــا فــي ذلــك المخصصــات االنتقاليــة والتوجيهــات للتدفقــات النقديــة القتنــاء التأميــن
المعتــرف بهــا فــي األعمــال المقتنــاة فــي اندمــاج األعمــال.
توضيــح تطبيــق المعيــار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقــم ( )17في المعلومــات المالية
المرحلية مما يسمح باختيار سياسة محاسبية على مستوى المشأة.
توضيــح تطبيــق هامــش الخدمــة التعاقــدي المنســوب إلــى خدمــة عائــد االســتثمار
والخدمــات المتعلقــة باالســتثمار والتغييــرات فــي متطلبــات اإلفصــاح المقابلــة.
تمديــد خيــار تخفيــف المخاطر ليشــمل عقــود إعــادة التأميــن المحتفظ بها والمشــتقات
غيــر المالية.
تعديــات للطلــب مــن المنشــأة أن تعتــرف عنــد اإلعتــراف األولــي بخســائر عقــود التأميــن
المثقلــة باإللتزامــات الصــادرة لكي تعترف ً
أيضا بمكاســب عقود إعــادة التأمين المحتفظ
بهــا.
عــرض مبســط لعقــود التأميــن فــي قائمــة المركــز المالــي بحيــث تقــوم المنشــأة
بعــرض أصــول والتزامــات عقــود التأميــن فــي قائمــة المركــز المالــي التــي يتــم تحديدهــا
باســتخدام محافــظ عقــود التأميــن بــد ً
ال مــن مجموعــات عقــود التأميــن.
إعفــاء إضافــي مــن عمليــات النقــل إندمــاج األعمــال وتخفيــف إضافــي لالنتقــال لتاريــخ
تطبيــق خيــار تخفيــف المخاطــر واســتخدام نهــج انتقــال القيمــة العادلة.

أول كانون الثاني 2023

تعديــات علــى المعيــار الدولي إلعداد التقارير المالية رقــم ( )10البيانات المالية الموحدة
ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )28االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع
المشــتركة ( )2011فيمــا يتعلــق بمعالجــة بيــع أو مســاهمة األصــول مــن والمســتثمر في
شــركته الزميلة أو المشــروع المشترك.

تأجيل تاريخ السريان إلى أجل
غير مسمى .ما يزال التبني
مسموحا به.
ً

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للبنك عندما
تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على
القوائم المالية الموحدة للبنك في فترة التطبيق األولي.
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 -4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ان اعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من ادارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات
وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة .
كما ان هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف والمخصصات بشكل عام والخسائر اإلئتمانية
المتوقعة وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق
المساهمين  .وبشكل خاص يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
المستقبلية وأوقاتها .ان التقديرات المذكورة 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 المستقبل .
يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري  ،ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة
المالية التي حدث فيها هذه التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في
التقديرات في الفترة المالية التي حدث فيها هذه التغير وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر
على الفترة المالية والفترات المالية المستقبلية .في اعتقادنا فإن التقديرات التي تم اتباعها ضمن القوائم المالية
الموحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للبنك
فيما يلي األحكام الهامة  ،غير تلك التي تنطوي على تقديرات (والمفصح عنها أدناه)  ،التي استخدمتها اإلدارة في
عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم
المالية الموحدة:

تقييم نموذج األعمال
يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى نتائــج اختبــار مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ
األصلــي القائــم واختبــار نمــوذج األعمال .يحدد البنــك نموذج األعمال على مســتوى يعكس كيفيــة إدارة مجموعات
معا لتحقيق هدف أعمال معين .ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات
الموجودات المالية ً
الصلــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء الموجــودات وقيــاس أدائهــا ،والمخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء الموجــودات
وكيفيــة إدارتهــا وكيــف يتــم تعويــض مــدراء الموجــودات .يراقــب البنــك الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة
المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخر والتي تم اســتبعادها قبل اســتحقاقها لفهم ســبب
جزءا من التقييم
اســتبعادها وما إذا كانت األســباب متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ بها .وتعتبر المراقبة
ً
المتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان نمــوذج األعمال الذي يتــم بموجبه االحتفــاظ بالموجودات الماليــة المتبقية
مناسـبًا  ،وإذا كان من غير المناســب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييرًا مســتقبليًا
لتصنيــف تلــك الموجــودات.
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الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان
يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شهرًا لموجودات
المرحلة األولى  ،أو الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة.
ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية في حال زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي .ال يحدد المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان .وعند تقييم ما إذا كانت
مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير  ،يأخذ البنك في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية
المستبقبلية المعقولة والمدعومة .ان التقديرات والمستخدمة من قبل إدارة البنك المتعلقة بالتغير المهم في
مخاطر اإلئتمان والتي تؤدي الى تغير التصنيف ضمن المراحل الثالث ( 1و 2و  )3موضحة بشكل مفصل ضمن
اإليضاح رقم (.)47

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي  ،يتم تجميع األدوات المالية على أساس
خصائص المخاطر المشتركة (مثل نوع األداة  ،درجة مخاطر االئتمان  ،نوع الضمانات ،تاريخ االعتراف األولي  ،الفترة
المتبقية لتاريخ اإلستحقاق  ،الصناعة ،الموقع الجغرافي 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 المماثلة
لتلك المجموعة من الموجودات.

إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
يعد إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ أكثر شيوعً ا عندما حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
(أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصول من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تتراوح مدتها
بين ( )12شهرًا إلى آخر  ،أو العكس  ،ولكنها قد تحدث ً
أيضا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس
األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة ( )12شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخسائر االئتمانية
المتوقعة نظرًا الختالف مخاطر االئتمان من المحافظ .
النماذج واالفتراضات المستخدمة
يستخدم البنك نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم
خسارة االئتمان المتوقعة والموضحة في االيضاح ( .)47يتم تطبيق الحكم عند تحديد أفضل النماذج المالئمة
لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج  ،والتي تتضمن افتراضات تتعلق
بالدوافع الرئيسية لمخاطر االئتمان.
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أ) تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية:
يصنف البنك األدوات المالية أو مكونات الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي إما كأصل مالي أو إلتزام مالي أو
ً
وفقا لجوهر اتفاقيات التعاقد وتعريف األداة .يخضع إعادة تصنيف األداة المالية في القوائم المالية
كأدة ملكية
الموحدة لجوهرها وليس لشكلها القانوني.
ويحدد البنك التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد  ،إن أمكن وكان مناسبًا  ،في
تاريخ كل قائمة مركز مالي موحد.
وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية ،يُعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البنك بالقيمة العادلة
ألغراض إعداد التقاريـر المالية .ويستعين البنك عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ببيانات
السوق المتاحة القابلة للمالحظة .وفي حال عدم وجود مدخالت المستوى  ،1يجري البنك التقييمات باالستعانة
بمقيميين مستقلين مؤهلين مهنيًا .ويعمل البنك بتعاون وثيق مع المقيميين المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات
تقييم وبيانات مناسبة على نموذج تقدير القيمة العادلة.

ب) قياس القيمة العادلة:
في حال تعذر الحصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة
في قائمة المركز المالي الموحد  ،يتم تحديد تلك القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي
تتضمن استعمال نماذج حسابية .ويتم التحصل على البيانات المدخلة لتلك النماذج من بيانات السوق  ،إن أمكن.
وفي غياب تلك البيانات السوقية  ،فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ أحكام .وتتضمن تلك األحكام
اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل تقلب المشتقات ونسب الخصم ذات مدى أطول ونسب الدفعات
المسبقة ونسب التعثر في السداد بشأن األوراق المالية المدعمة بالموجودات .وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم
المستخدمة التي تم إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

ج) األدوات المالية المشتقة:
يتم الحصول بشكل عام على القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إلى
أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها إن كان مناسبًا .وفي
حال عدم وجود األسعارُ ،تحدد القيم العادلة باستخدام تقنيات تقييم تعكس بيانات السوق القابلة للمالحظة.
وتتضمن تلك التقنيات إجراء مقارنة مع أدوات مماثلة عند وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة وتحليل تدفقات
نقدية مخصومة ونماذج خيار التسعير وتقنيات التقييم األخرى المستخدمة عمومًا من متشاركي السوق .إن
العوامل الرئيسية التي تأخذها اإلدارة باالعتبار عند تطبيق النموذج هي:
▪التوقيــت المتوقــع وإحتماليــة الحــدوث للتدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى األداة ،حيــث تخضع تلــك التدفقات
النقدية بشــكل عام إلى بنود شــروط األداة وذلك بالرغم من أن حكم اإلدارة قد يكون مطلوبًا في الحاالت التي
تكون فيها قدرة الطرف المقابل لتســديد األداة بما يتفق مع الشــروط التعاقدية محل شــك ؛ و
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بناء على تقديرها لهامش النســبة بشــأن األداة أعلى من
▪نســبة خصم مناســبة لألداة .تحدد اإلدارة تلك النســبة ً
النســبة التــي ال تحمــل مخاطــر .وعنــد تقييــم األداة باإلشــارة إلــى أدوات مقارنة ،تراعــي اإلدارة اســتحقاق وهيكل
ودرجــة تصنيــف األداة علــى أســاس النظــام الــذي يتــم معــه مقارنــة المركــز القائــم .وعنــد تقييــم األدوات علــى
أســاس النمــوذج باســتخدام القيمــة العادلــة للمكونــات الرئيســية ،تضــع اإلدارة فــي اعتبارهــا كذلــك ضــرورة
إجــراء تعديــات لحســاب عــدد مــن العوامــل مثل فــروق العطــاءات وحالــة االئتمان وتكاليــف خدمــات المحافظ
وعــدم التأكد بشــأن النموذج.

تحديد مدة عقد اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار  ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حاف ًزا اقتصاديًا خيار
التمديد  ،أو عدم خيار اإلنهاء .يتم تضمين خيارات التمديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط في مدة
عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكدً ا بشكل معقول أن يتم تمديده (أو لم يتم إنهائه) .تتم مراجعة التقييم
في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة
المستأجر.

تدني الموجودات غير الملموسة ذات عمر غير محدد
يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير ما إذا كانت هنالك تدني في قيمة الموجودات
غير الملموسة والتي ليس لها عمر محدد وذلك من خالل تقدير القيمة قيد اإلستخدام للوحدات المولدة للنقد
التي تم المخصصة لها .يتطلب حساب القيمة قيد االستخدام أن تقوم إدارة البنك بتقدير التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقع أن تنشأ من وحدة توليد النقد ومعدل خصم مناسب من أجل حساب القيمة الحالية .تم
اإلفصاح عن تفاصيل التقديرات المستخدمة لتقييم التدني في القيمة في إيضاح .14

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها
التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

تحديد العدد والوزن النسبي لسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من
أنواع المنتجات /السوق وتحديد المعلومات المستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  ،يستخدم البنك معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى
افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر
تشكل احتمالية التعثر مدخ ًلا رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة .وتعتبر احتمالية التعثر ﺗﻘدﯾرًا
الحتمالية التعثر عن السداد على مدى فتره زمنية معينة  ،والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات
والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.
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الخسارة بافتراض التعثر
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة ﻋن التعثر في اﻟﺳداد .وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات
النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها ،مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من
الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية يستخدم البنك  ،بيانات السوق المتاحة القابلة
للمالحظة .وفي حال عدم وجود مدخالت المستوى ( ، )1يجري البنك التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة
لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها
وتقدير مخاطر الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان للموجودات المالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات القياس
المستقبلية لخسائر اإلئتمان المتوقعة .ان أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدارة البنك مفصلة
ضمن اإليضاح رقم (.)47

التدني في قيمة العقارات المستملكة
يتم قيد التدني في قيمة العقارات المستملكة اعتمادًا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين
معتمدين لغايات احتساب التدني في قيمة االصل ،ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري  ،كما تم اعتبارًا من
بداية العام  2015احتساب مخصص تدريجي لقاء العقارات المستملكة لقاء ديون والتي مضى على استمالكها
فترة تزيد عن  4سنوات استنادًا لتعميم البنك المركزي األردني رقم  4076/1/15بتاريخ  27آذار  2014ورقم 2510/1/10
بتاريخ  14شباط  .2017علمًا بأن البنك المركزي األردني قد أصدر تعميم رقم  16239/1/10بتاريخ  21تشرين الثاني
 2019أقر فيه تمديد العمل بالتعميم  2150/1/10بتاريخ  14شباط  ، 2017بعد تأجيل إحتساب المخصص حتى نهاية
العام  2020وتعديل البند ثانيًا منه.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات
احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية
المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.

ضريبة الدخل
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقًا لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم
احتساب واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.
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مخصص القضايا
يتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتملة استنادًا للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار
القانوني في البنك والتي تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري.

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقوم االدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها
ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.

خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار
يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار .تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من
حيث إدارة العقود ،إن معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك والمؤجر.

خصم مدفوعات اإليجار
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للبنك (« .)»IBRطبقت اإلدارة األحكام والتقديرات
لتحديد معدل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار.

 -5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــون األول  /ديسمبـــــر

نقد في الصناديق والخزينة

2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

122,074,433

146,664,149

ارصدة لدى بنوك مركزية :
حسابات جارية وتحت الطلب

746,163,935

494,632,182

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

38,749,073

46,442,778

متطلبات االحتياطي النقدي

218,827,845

341,875,608

-

85,004,400

مجموع األرصدة لدى بنوك مركزية

1,003,740,853

967,954,968

إجمالي النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية

1,125,815,286

1,114,619,117

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة**

()40,992

()23,353

صافي النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية

1,125,774,294

1,114,595,764

شهادات إيداع *

*ال يوجد شهادات ايداع مشتراه من البنك المركزي االردني تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة شهور كما في 31
كانون االول  /ديسمبر  2020و.2019
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ال يوجد ارصدة مقيدة السحب باستثناء اإلحتياطي النقدي كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و.2019
فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و.2019

2020
المرحلة الثانية
إفــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

المرحلة األولى
إفــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

967,954,968

-

-

967,954,968

األرصدة الجديدة خالل العام

1,003,740,853

-

-

1,003,740,853

األرصدة المسددة

()967,954,968

-

-

()967,954,968

1,003,740,853

-

-

1,003,740,853

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

2019
المرحلة األولى
إفــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة الثانية
إفــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

1,039,140,400

-

-

1,039,140,400

األرصدة الجديدة خالل العام

967,954,968

-

-

967,954,968

األرصدة المسددة

()1,039,140,400

-

-

()1,039,140,400

967,954,968

-

-

967,954,968

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ال يوجد تحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) او ارصدة معدومة خالل السنة المنتهية في  31كانون األول
 /ديسمبر 2020و .2019
**يمثل هذا البند مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لألرصدة لدى البنك المركزي السوري  ،وفيما يلي الحركة
خالل العامين  2020و:2019
2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

23,353

-

مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة خالل السنة

17,639

23,353

40,992

23,353

الرصيد كما في نهاية السنة
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 -6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة محليــــة
 31كانـــــون األول /
ديسمبــــر

الــبــيـــــــــــــان

بنــــوك ومؤسســــات
مصرفيـــة خارجيــــة
 31كانـــــون األول /
ديسمبــــر

المجمــــــــــــــــــــــــــــوع
 31كانـــــون األول /
ديسمبــــر

2020
دينــــــــــار

2019
دينــــــــــار

2020
دينــــــــــار

2019
دينــــــــــار

حسابات جارية وتحت الطلب 21,544,629

34,104,009

150,140,120

155,112,950

189,216,959 171,684,749

38,591,665

99,804,101

150,468,829

163,712,055

263,516,156 189,060,494

ودائع تستحق خالل فترة 3
أشهر أو أقل
المجموع
مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة
الصافــــي

2020
دينــــــــــار

2019
دينــــــــــار

452,733,115 360,745,243 318,825,005 300,608,949 133,908,110 60,136,294
()29,317

()206,701

()83,619

()112,936

()10,733

()217,434

452,515,681 360,632,307 318,814,272 300,525,330 133,701,409 60,106,977

بلغت األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية التي ال تتقاضى فوائد  25,073,162دينار كما في 31كانون األول
 /ديسمبر  28,830,901( 2020دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2019
ال يوجد ارصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و .2019
فيما يلي الحركة على األرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية للسنة المنتهية في  31كانون األول /
ديسمبر  2020و:2019

2020
المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

المرحلة األولى
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار
الرصيد كما في بداية السنة

452,733,115

-

-

452,733,115

األرصدة الجديدة خالل السنة

360,745,243

-

-

360,745,243

األرصدة المسددة خالل السنة

()452,733,115

-

-

()452,733,115

360,745,243

-

-

360,745,243

الرصيد كما في نهاية السنة
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2019
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

552,644,472

-

-

552,644,472

األرصدة الجديدة خالل السنة

452,733,115

-

-

452,733,115

األرصدة المسددة خالل السنة

()552,644,472

-

-

()552,644,472

452,733,115

-

-

452,733,115

الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة ألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية خالل السنة
المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و:2019

2020
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

217,434

-

-

217,434

خسارة التدني على األرصدة الجديدة
خالل السنة

112,936

-

-

112,936

المسترد من خسارة التدني على
األرصدة المسددة

()217,434

-

-

()217,434

112,936

-

-

112,936

الرصيد كما في نهاية السنة

2019
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

208,080

-

-

208,080

خسارة التدني على األرصدة الجديدة
خالل السنة

217,434

-

-

217,434

المسترد من خسارة التدني على
األرصدة المسددة

()208,080

-

-

()208,080

217,434

-

-

217,434

الرصيد كما في نهاية السنة
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 -7إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
بنوك ومؤسسات مصرفية
محلية
 31كانون االول  /ديسمبر
2019
2020
دينــــار
دينــــار

بنوك ومؤسسات مصرفية
خارجية
 31كانون االول  /ديسمبر
2019
2020
دينــــار
دينــــار

المجمـــــــــــــــــــــوع
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينــــار

2019
دينــــار

إيداعات تستحق خالل
فترة :
من  3أشهر إلى  6أشهر

30,000,000

من  6أشهر إلى  9أشهر

-

من  9أشهر إلى  12شهر

-

المجموع
مخصص الخسارة
االئتمانية المتوقعة
الصافــــــي

30,000,000
-

21,918,417

7,653,875

51,918,417

7,653,875

1,542,962

6,832,950

1,542,962

36,832,950

456,238

12,004,964

456,238

12,004,964

26,491,789

53,917,617

56,491,789

()173,962

()235,754

()194,940

26,317,827

53,681,863

56,296,849

30,000,000

23,917,617 30,000,000

()10,207

()20,978

()225,547

23,692,070 29,979,022 29,989,793

	-ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول /ديسمبر  2020و .2019
	-فيمــا يلــي الحركــة علــى اإليداعــات لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول /
ديســمبر  2020و :2019

المرحلة األولى
إفــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثانية
إفــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
الرصيد كما في بداية السنة

56,491,789

-

-

56,491,789

اإليداعات الجديدة خالل السنة

53,917,617

-

-

53,917,617

اإليداعات المسددة خالل السنة

()56,491,789

-

-

()56,491,789

53,917,617

-

-

53,917,617

الرصيد كما في نهاية السنة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيد كما في بداية السنة

37,786,609

-

-

37,786,609

اإليداعات الجديدة خالل السنة

56,491,789

-

-

56,491,789

اإليداعات المسددة خالل السنة

()37,786,609

-

-

()37,786,609

56,491,789

-

-

56,491,789

الرصيد كما في نهاية السنة
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	-فيمــا يلــي الحركــة على مخصص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعة لإليداعــات لدى بنوك ومؤسســات مصرفية خالل
السنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و : 2019

المرحلة األولى
إفـــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثانية
إفــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
الرصيد كما في بداية السنة

194,940

-

-

194,940

خسارة التدني على اإليداعات الجديدة خالل
السنة

338,508

-

-

338,508

المسترد من خسارة التدني على اإليداعات
المسددة

()194,940

-

-

()194,940

فرق ترجمة عمالت أجنبية

()102,754

-

-

()102,754

235,754

-

-

235,754

الرصيد كما في نهاية السنة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيد كما في بداية السنة

207,759

-

-

207,759

خسارة التدني على اإليداعات الجديدة خالل
السنة

187,300

-

-

187,300

المسترد من خسارة التدني على اإليداعات
المسددة

()207,759

-

-

()207,759

فرق ترجمة عمالت أجنبية

7,640

-

-

7,640

194,940

-

-

194,940

الرصيد كما في نهاية السنة

 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانــــــــــــــون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

موجودات مالية متوفرة لها اسعار سوقية
اسهم شركات مدرجة في االسواق المالية
المجموع

3,822,994

3,040,727

3,822,994

3,040,727

موجودات مالية غير متوفرة لها اسعار سوقية
632,797

632,797

المجموع

632,797

632,797

اإلجمالي

4,455,791

3,673,524

اسهم شركات غير مدرجة في االسواق المالية
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البيانات المالية
ّ

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانــــــــون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

26,129,906

25,628,516

مجموع األسهم

26,129,906

25,628,516

سندات خزينة أردنية

170,277,249

157,903,675

اذونات سندات حكومات أجنبية

80,485,872

82,325,965

سندات شركات

95,496,835

122,969,903

346,259,956

363,199,543

()507,262

()374,008

مجموع السندات بالصافي

345,752,694

362,825,535

اإلجمالي

371,882,600

388,454,051

اسهم غير متوفر لها اسعار سوقية

مجموع السندات
ينزل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

	-تستحق السندات على عدة دفعات اخرها في عام . 2049
	-تتراوح اسعار الفائدة على السندات من ( %0.06سالب) الى . %6.51
	-فيمــا يلــي الحركــة علــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل االخــر لالســهم
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2020و : 2019
كما في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

القيمة العادلة كما في بداية السنة

25,628,516

21,976,065

االستثمارات الجديدة خالل السنة

698,760

4,045,387

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()123,521

()364,237

االستثمارات المباعة خالل السنة

()78,974

()28,699

فرق ترجمة

5,125

الرصيد كما في نهاية السنة

26,129,906

25,628,516
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فيما يلي الحركة على موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل االخر للسندات خالل
السنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و:2019

2020
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثانية
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــار

القيمة العادلة كما في بداية السنة

352,431,258

10,768,285

-

363,199,543

االستثمارات الجديدة خالل السنة

83,885,501

-

-

83,885,501

االستثمارات المستحقة خالل السنة

()100,792,508

()10,720,328

-

()111,512,836

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

6,670,407

4,344

-

6,674,751

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

()828,470

()50,196

-

()878,666

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

4,893,768

()2,105

-

4,891,663

-

346,259,956

الرصيد كما في نهاية السنة

346,259,956

-

2019
المرحلة
الثانية
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــار

القيمة العادلة كما في بداية السنة

339,523,905

10,805,623

-

350,329,528

االستثمارات الجديدة خالل السنة

112,722,973

-

-

112,722,973

االستثمارات المستحقة خالل السنة

()113,637,358

-

-

()113,637,358

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

11,486,097

188,591

-

11,674,688

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

()820,025

()154,672

-

()974,697

()101,024

-

()101,024

3,155,666

29,767

-

3,185,433

352,431,258

10,768,285

-

363,199,543

التغيرات الناتجة عن تعديالت
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة
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المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

-

المجمعة
البيانات المالية
ّ

فيما يلي الحركة على مخصص خسائرة ائتمانية متوقعة خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
 2020و :2019

2020
المرحلة
األولى
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثانية
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــــــار

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

352,877

21,131

-

374,008

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات الجديدة
خالل السنة

267,736

-

-

267,736

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات
المستحقة

()151,168

()21,131

-

()172,299

االثر على المخصص الناتج عن التعديالت

27,521

-

-

27,521

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

10,296

-

-

10,296

507,262

-

-

507,262

الرصيد كما في نهاية السنة

2019
المرحلة
األولى
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
الثانية
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة
المجمـــــــــــوع
الثالثة
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

214,695

87,536

-

302,231

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات الجديدة
خالل السنة

165,063

-

-

165,063

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات
المستحقة

()95,913

-

-

()95,913

االثر على المخصص الناتج عن التعديالت

66,386

()70,073

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

()3,687

2,646

3,668

-

6,314

352,877

21,131

-

374,008
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 -10تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح
أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
كما في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــار
تسهيالت محددة بالقيمة العادلة *
اإلجمالي

2019
دينـــــــــــــار

130,690,360

-

130,690,360

-

*قام البنك خالل العام  2020بعقد إتفاقية مقايضة فوائد للتحوط لمخاطر أسعار الفائدة على تسهيالت إئتمانية
مباشرة قيمتها اإلسمية  127,620,000دينار كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020وقد تم قياس هذه التسهيالت
بالقيمة العادلة كما في  31كانون األول  /ديسمبر .2020
فيما يلي الحركة على تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة خالل السنة:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسيمبر
2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

-

-

المحول من تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

129,093,382

-

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

1,596,978

-

130,690,360

-

الرصيد في بداية السنة

الرصيد كما في نهاية السنة
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 -11تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانـــــــــــــــــون األول  /ديسمبر
2019
دينـــــــــــار

2020
دينـــــــــــار
األفراد(التجزئة)
حسابات جارية مدينة

5,481,013

5,123,088

قروض وكمبياالت *

841,501,810

777,744,401

بطاقات االئتمان

15,144,726

16,935,311

القروض العقارية

1,258,978,371

1,217,404,841

منها سكني

783,748,117

786,303,762

الشركات :
الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة

216,813,681

266,181,191

قروض وكمبياالت*

1,293,788,358

1,277,486,850

منشآت صغيرة ومتوسطة
حسابات جارية مدينة

57,323,650

72,876,785

قروض وكمبياالت *

256,118,000

234,032,547

الحكومة والقطاع العام

577,933,242

730,959,320

4,523,082,851

4,598,744,334

()431,232,121

()333,607,743

()115,106,958

()106,315,586

3,976,743,772

4,158,821,005

المجموع
ينزل  :مخصص تدني الخسائر االئتمانية المتوقعة
فوائد معلقة
صافي التسهيالت اإلئتمانية المباشرة

*صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا و اإليرادات غير المتحققة البالغة  22,038,145دينار كما
في  31كانون األول  /ديسمبر  27,285,533( 2020دينــار كمــا فــي  31كانـــون االول  /ديسمبر .)2019
	-بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة  367,220,045دينار أي ما نسبته  % 7.89من اجمالي التسهيالت االئتمانية
المباشرة (بالتكلفة المطفأة و بالقيمة و العادلة) كما في  31كانون األول  /ديسمبر  344,498,537( 2020دينار أي
ما نسبته  % 7.49مــن اجمالي التسهيالت اإلئتمانية كما في  31كانون االول  /ديسمبر . )2019
	-بلغــت التـسـهـيـالت االئتـمانيـة غـير العاملـــة بعد تنزيل الــفوائد والعــموالت المعلـقة  255,512,265دينار أي ما
نسبته  %5.63من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة (بالتكلفة المطفأة و بالقيمة العادلة) بعد تنزيل الفوائد
والعموالت المعلقة كما في  31كانون األول  /ديسمبر  240,420,406( 2020دينار أي ما نسبته  % 5.35من رصيـــد
التسهيالت االئتمانية بعد تنزيــل الــفوائد والعـــموالت المعلـقة كمـــا في  31كانون االول  /ديسمبر . ) 2019
	-بلغ رصيد الديون غير العاملة المحولة إلى بنود خارج قائمة المركزالمالي الموحدة  20,875,345دينار خالل عام 2020
مقابل  24,073,213دينار خالل عام  2019علمًا بان رصيد الديون خارج قائمة المركز المالي الموحدة تبلغ 406,053,093
دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر  369,337,944( 2020دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر . )2019
	-بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة االردنية وبكفالتها  646,111,011دينار أي ما نسبته  %13.9من
اجمالي التسهيالت االئتمانية (بالتكلفة المطفأة و بالقيمة العادلة) كما في  31كانون األول  /ديسمبر 2020
( 810,327,968دينار أي ما نسبته  %17.6كما في  31كانون االول  /ديسمبر . )2019
113
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فيما يلي الحركة على ارصدة التسهيالت اإلئتمانية المباشرة خالل السنوات المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و : 2019

إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
321,609,001
22,000,702
343,609,703
16,484,631
()23,023,189
()12,001,851
57,838,483
()50,945,868
8,989,468
-

تجميعــــــــي
دينـــــــــــــار
1,764,918,943
()210,016,133
1,554,902,810
418,244,061
()255,427,631
47,374,817
()47,924,378
()8,551,536
()77,374,024
()10,616,442
1,620,627,677

إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

1,999,944,671

210,016,133

2,209,960,804

416,677,939

()305,853,997

12,702,016

()56,124,955

()4,974,800

()93,734,713

()129,093,382
-

()20,139,677

2,029,419,235

الرصيد كما في بداية السنة

أثر اعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
بالصافي

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
بالصافي

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
بالصافي

التغيرات الناتجة عن تعديالت

ما تم تحويله إلى تسهيالت إئتمانية
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة

2020

تجميعــــــــي
دينـــــــــــــار
124,546,946
()22,000,702
102,546,244
13,984,832
()15,438,233
()40,651,504
55,753,164
()9,147,268
1,314,999
-

()2,107,245
338,844,132

المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلـة الثالثــة
دينـــــــــــــار
387,724,773
387,724,773
14,628,499
()15,830,529
()7,423,478
()9,542,314
73,619,472
36,628,539
-

()13,885,666
94,476,568

المرحلــــــة الثانيــــــــــة
مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار
4,598,744,334
4,598,744,334
880,019,962
()615,573,579
()124,175,731
()129,093,382

()23,688,063
()16,401,660
439,715,239

الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة
()23,688,063
()63,150,690
4,523,082,851

التقرير السنوي 2020

2019

تجميعــــــــي
دينـــــــــــــار

إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

تجميعــــــــي
دينـــــــــــــار

إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلـة الثالثــة
دينـــــــــــــار

المرحلــــــة الثانيــــــــــة
مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار

2,029,239,721

الرصيد كما في بداية السنة
1,834,400,248

أثر اعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

364,212,379

()2,168,092
2,027,071,629
580,130,710
()259,999,172
55,263,078
()79,422,136
()15,516,378

التغيرات الناتجة عن تعديالت

114,148,672

2,168,092
1,836,568,340
478,308,722
()346,113,810
38,507,533
()71,020,380
()29,660,575

()307,535,552

303,583,673
364,212,379
30,001,206
()33,284,425
()53,089,468
81,246,852
()53,843,291

()144,535,936

4,645,584,693
114,148,672
28,537,384
()27,059,377
()32,005,140
76,160,950
()24,203,331

()13,802,369

()468,281,279

()179,255

168,117
321,609,001

2,865,049
1,764,918,943

()47,508
1,999,944,671

-

()26,004,901
632

124,546,946

303,583,673
12,624,254
()18,506,706
()8,676,003
()6,965,286
123,223,575

()10,852,957

-

()26,004,901
2,807,035

387,724,773

4,645,584,693
1,129,602,276
()684,963,490
8,445,535

-

التسهيالت المعدومة
-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

الرصيد كما في نهاية السنة

4,598,744,334

المجمعة
البيانات المالية
ّ
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فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة اإلتمانية المتوقعة خالل السنوات المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2020و : 2019

74,880,894
()177,315
74,703,579
2,999,871

األفراد
دينـــــــــــــار
40,543,847
389,311
40,933,158
4,444,974

الشركات
المتوسطة
والصغيرة
دينـــــــــــــار
39,280,368
()894,576
38,385,792
6,240,575

الشركات الكبرى
دينـــــــــــــار
178,484,965
1,082,581
179,567,546
12,245,589

رصيد بداية السنة

أثر إعادة تصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

2020
الحكومة
والقطاع
العام
دينـــــــــــــار
417,669
()400,001
17,668
581

قروض عقارية
دينـــــــــــــار

اإلجمالي
دينـــــــــــــار
333,607,743
333,607,743
25,931,590

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

التغيرات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت المعدومة

()9,535,737
731,346
()7,908,580
7,177,234
19,357,572
28,624,840
()8,352,010

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()3,440,928
()72,639
()3,322,886
3,395,525
6,038,044
3,854,557
()2,023,140

()4,413,698

()3,511,161
4,117,906
()603,135
()3,514,771
2,077,178
()7,001,048
()377,734

()1,123,270

()1,473,408
3,287,920
()160,660
()3,127,260
7,278,752
46,160,575
()235,635

()48,077

()49
56,204
-

()219,039

217,494,102

()17,961,283
8,064,533
()11,995,261
3,930,728
34,751,546
71,695,128
()10,988,519

-

47,931,630

47,156,080
775,550

216,529,551
964,551

المخصصات على مستوى إفرادي

المخصصات على مستوى تجميعي

()5,804,084

36,517,290

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
129,214,695

21,425,185
15,092,105

74,404

114,577,284
14,637,411

431,232,121

74,404
-

أعادة توزيع :
399,762,504
31,469,617

التقرير السنوي 2020

الشركات
المتوسطة
والصغيرة
دينـــــــــــــار
29,273,078
1,366,855

الشركات الكبرى
دينـــــــــــــار
170,238,709
()1,920,927

رصيد بداية السنة

أثر إعادة تصنيف

2019
األفراد
دينـــــــــــــار
33,836,340
()1,123,754

قروض عقارية
دينـــــــــــــار
58,047,200
1,677,826

اإلجمالي
دينـــــــــــــار
291,832,350

الحكومة
والقطاع
العام
دينـــــــــــــار
437,023

30,639,933
4,329,529
()1,681,751
224,485

168,317,782
10,952,952
()6,003,236
360,089

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

33,082,972
4,829,618
()3,825,031
3,298,663

تعديالت سنوات سابقة

59,725,026
1,340,348
()2,050,453
2,074,984

370,386

437,023
403,004
()407,635
24,469

370,386
292,202,736
21,855,451
()13,968,106
5,982,690

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

التغيرات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت المعدومة

()10,748,485
10,388,396
18,828,216
()6,604,413
()6,926,790

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()1,085,242
860,756
8,524,702
()1,180,815
()1,290,584

()79,546

()1,801,670
()1,496,993
7,833,773
()1,341,453
()35,215

()60,645

8,589
()2,083,573
15,015,072
923,319
()72,040

()817

()24,469
()16,272
1,549
-

()378

()13,651,277
7,668,586
50,185,491
()8,201,813
()8,324,629

417,669

417,669

257,290,111

333,607,743

()141,386

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
178,484,965

المخصصات على مستوى إفرادي

المخصصات على مستوى تجميعي

39,280,368

168,745,190
9,739,775

40,543,847

32,857,041
6,423,327

74,880,894

2,869,212
37,674,635

أعادة توزيع :
52,400,999
22,479,895

-

76,317,632

المجمعة
البيانات المالية
ّ

117

118

الفوائد المعلقة

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة :
الشركــــــــــــــــــــــــــــــــات
الكبرى
دينــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة
خالل السنة

الفوائد المعلقة المحولة لاليرادات عن
التعرضات المسددة خالل السنة

اجمالي االثر على الفوائد المعلقة نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل

االثر على الفوائد المعلقة الناتج عن
تعديالت

الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير اسعار الصرف

الصغيرة
والمتوسطة
دينــــــــــــــار

45,614,086
260,600
45,874,686
224,183
()2,030,735
1,412,565
10,559,567
()9,546,597
()2,803,103

االفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــار

23,114,028
()257,250
22,856,778
509,319
()663,942
619,718
6,142,130
()1,932,875
()412,654

43,690,566

القروض العقارية
دينــــــــــــــار

20,778,391
11,132
20,789,523
55,917
()233,635
()374,738
5,092,447
()398,063
()21,274

27,118,474

الحكومة
والقطاع العام
دينــــــــــــــار

16,809,081
()14,482
16,794,599
84,215
()735,728
()202,922
4,280,229
()822,084
()10,568

24,910,177

االجمالي
دينــــــــــــــار

-

19,387,741

للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2020
106,315,586
106,315,586
873,634
()3,664,040
1,454,623
26,074,373
()12,699,619
()3,247,599

-

الرصيد في نهاية السنة

115,106,958

التقرير السنوي 2020

الشركــــــــــــــــــــــــــــــــات
الكبرى
دينــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

الصغيرة
والمتوسطة
دينــــــــــــــار

46,129,145

االفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــار

21,650,361

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة
خالل السنة

الفوائد المعلقة المحولة لاليرادات عن
التعرضات المسددة خالل السنة

اجمالي االثر على الفوائد المعلقة نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل

االثر على الفوائد المعلقة الناتج عن
تعديالت

الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير اسعار الصرف

القروض العقارية
دينــــــــــــــار

الحكومة
والقطاع العام
دينــــــــــــــار

االجمالي
دينــــــــــــــار

16,657,671

1,176,208
47,305,353
253,607
()371,019
2,082,475
11,275,250
()14,930,855
()725

للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2019
13,956,530

()840,215
20,810,146
483,363
()739,486
816,034
3,979,342
()2,211,943
()23,428

45,614,086

3,890
()76,351
16,581,320
674,173
()781,768
376,812
4,219,266
()290,865
()547

23,114,028

98,397,597
()259,642
13,696,888
695,210
()918,895
1,200,530
2,873,579
()738,194
()37

20,778,391

3,890

-

()3,890
-

16,809,081

98,397,597

-

2,106,353
()2,815,058
4,475,851
22,347,437
()18,171,857
()24,737

-

الرصيد في نهاية السنة

106,315,586

المجمعة
البيانات المالية
ّ
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فيما يلي التعرضات االئتمانية وفق للمعيار الدولي للتقارير المالية ( )9كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و :2019

2020

الشركات
الكبرى

المرحلـــــــــة األولـــــــــــى

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار

1,148,433,502

192,939,997

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار

26,526,203

4,766,044

المرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة

فوائد
معلقة
دينــــــــــــار

138,674

36,780

7,323,419

15,592,456

761,800,505

968,939,666

األفراد

قروض عقارية

الحكومة
والقطاع العام

البنــــــــــــــــــــد

160,435,690

37,508,098

الصافـــــي
دينـــــــار

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
41,642,561

6,336,783

116,734
15,019

577,933,242

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار

فوائد
معلقة
دينـــــــار

193,045

74,387

35,686,993
199,689,919

74,404

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار

201,732,847

82,993,555

8,795,760
83,203,865

-

فوائد
معلقة
دينـــــــار

149,325,338

36,828,803

23,095
4,096

-

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار

1,249,417,371 43,358,847

27,007,307

64,640,051
90,348,786

-

238,391,546

الشركات
المتوسطة
والصغيرة

20,398,111
30,418,374

-

24,770,348

800,700,082
1,110,375,935 19,368,626

-

-

577,858,838

-

اإلجمالي

54,282,526 3,650,046,912

307,207

139,978,969 433,320,700

294,623

3,976,743,772 114,505,128 236,970,626 439,715,239

التقرير السنوي 2020

2019

الشركات الكبرى 1,185,787,654

الشركات
المتوسطة
والصغيرة

المرحلـــــــــة األولـــــــــــى

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار

10,515,929

195,015,237

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة

فوائد
معلقة
دينــــــــــــار
34,784

4,378,140

فوائد
معلقة
دينـــــــار

المرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة
مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار

42,341,456 185,334,753

26,532

البنــــــــــــــــــــد

فوائد
معلقة
دينـــــــار
181,225

40,874,326

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار
172,545,634

6,186,026

األفراد

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
125,627,580
101,609

709,580,714

الصافـــــي
دينـــــــار
1,319,568,990 45,398,077
71,019,769

4,900,913

28,716,200

38,110

22,985,887

28,280,686

244,514,938

5,173,978

61,941,400

4,869

30,468,956

قروض عقارية

20,735,412

943,520,689

738,480,562

4,005,982

20,183

11,853

82,217,970

39,662,728 191,666,182

31,212,186

الحكومة
والقطاع العام

1,125,714,864 16,777,045

730,959,320

-

417,669

-

-

-

-

730,541,651
-

-

اإلجمالي

24,218,633 3,764,863,614

111,279

4,158,821,005 105,896,421 216,024,922 387,724,773 307,886 93,364,188 446,155,947

	 -فيما يلي توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرى
 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2020

من ( )1الى ()5

من ( )6الى ()7

2019

880,894,005

239,600,781

بناء على
فئات التصنيف االئتماني
ً
نظام البنك الداخلي :
63,506,597
82,936,188

غير مصنف

المجموع

المرحلة األولى
دينــــــــــــار
4,272,067
25,139,827

27,938,716

1,148,433,502

المرحلة الثانية
دينــــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار
948,672,669
347,676,796

13,992,905
160,435,690

المرحلة الثالثة
دينــــــــــــار

المجموع
دينــــــــــــار
853,104,956
327,603,367

145,175,496
27,145,457
201,732,847

من ( )8الى ()10
145,175,496
69,077,078
1,510,602,039

-

113,513,321
249,446,397
1,543,668,041

المجمعة
البيانات المالية
ّ

121

122

	-فيما يلي الحركة على التسهيالت للشركات الكبرى خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و :2019

1,008,403,759

130,417,255

1,138,821,014

210,473,864

()133,561,967

4,715,182

()30,827,080

()2,045,448

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

2020

تجميعــــــــي
دينــــــــــــــار
177,383,895
()129,679,367
47,704,528
5,187,187
()10,510,882
6,900,909
()3,965,077
()348,753

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

افــــــــــــرادي
دينــــــــــــــار
149,990,125
6,478,202
156,468,327
7,353,808
()9,221,728
()4,653,950
31,832,638
()37,451,252

70,747,104

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
تجميعــــــــي
دينــــــــــــــار
35,344,628
()5,172,962
30,171,666
7,822,766
()8,775,590
()6,900,909
3,965,077
()749,392

()4,135,832

افــــــــــــرادي
دينــــــــــــــار

المرحلة الثالثة
دينــــــــــــــار
172,545,634
648,113
173,193,747
5,974,624
()3,659,126
()61,232
()1,005,558
40,594,845

2,735,062

المجموع
دينــــــــــــــار
1,543,668,041
2,691,241
1,546,359,282
236,812,249
()165,729,293
-

1,113,153

90,066,222

19,606,735

()129,093,382

-

-

()12,683,199

-

()8,944,666

1,116,546,088

-

()620,120

31,887,414

()129,093,382

()12,653,866

146,442,785

-

()17,898,609
()15,012,579

13,992,905

-

()17,898,609
()49,914,430

201,732,847

-

ما تم تحويله إلى تسهيالت إئتمانية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح
أو الخسارة

التسهيالت المعدومة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
1,510,602,039

التقرير السنوي 2020

افــــــــــــرادي
دينــــــــــــــار
196,776,301
()29,743,061
167,033,240
23,706,451
()12,822,285
()17,900,899
39,444,391
()35,194,715
()14,267,732

تجميعــــــــي
دينــــــــــــــار
210,673,621
6,711,352
217,384,973
22,180,214
()15,506,886
5,632,239
()11,340,605
()2,408,343
()37,264,065
()1,293,632
177,383,895

افــــــــــــرادي
دينــــــــــــــار
880,201,382
8,229,391
888,430,773
395,912,329
()162,853,742
19,300,091
()39,342,836
()7,954,301
()85,049,021
()39,534
1,008,403,759

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2019

تجميعــــــــي
دينــــــــــــــار
29,784,659
180,240
29,964,899
18,114,271
()13,526,201
()5,365,536
11,668,512
()3,030,186
()2,387,293

()8,326
149,990,125

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــــــار
144,543,985
()2,097,863
142,446,122
4,386,786
()8,060,575
()1,665,895
()429,462
48,587,545
9,139,831

()93,838
35,344,628

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
المجموع
دينــــــــــــــار
1,461,979,948
()16,719,941
1,445,260,007
464,300,051
()212,769,689
()129,828,280
()21,855,560
()3,158
172,545,634

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة

()21,855,560
()1,438,488
1,543,668,041

المجمعة
البيانات المالية
ّ

123

124

فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت المتعلقة بالشركات الكبرى خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و : 2019

6,854,737
2,557,338
9,412,075
4,692,927
()2,236,503
165,530
()324,158
()2,364
427,831
14,221,476

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة
خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

اجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2020

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
3,661,192
()2,027,615
1,633,577
70,786
()777,363
1,175,587
()276,755
()6,493
()1,162,958
()59,391

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
36,262,870
315,291
36,578,161
1,953,048
()3,990,141
()116,847
1,128,604
()7,899,626
895,806
12,410,532

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

6,078,586
()27,189
6,051,397
397,879
()1,848,635
()1,175,587
276,755
()121,880
()212,475
()1,356,147

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
125,627,580
264,756
125,892,336
5,130,949
()683,095
()48,683
()804,446
8,030,363
19,409,368
3,408,370

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تجميعــــــــي
دينــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار
178,484,965
1,082,581
179,567,546
12,245,589
()9,535,737
19,357,572
28,624,840

()82,168
26,274,646

التسهيالت المعدومة
()345,433
251,557

()29,974
40,929,563

()1,298,309
712,998

-

()8,352,010
()2,657,814
149,325,338

-

()8,352,010
()4,413,698
217,494,102

التقرير السنوي 2020

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
43,686,572
()768,650
42,917,922
1,926,952
()109,396
()434,589
381,886
()10,851,269

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
3,818,243
67,758
3,886,001

931,893
()647,544
122,676
()409,783
()33,922
()36,526

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
9,931,675
122,887
10,054,562

1,868,370
()968,759
1,058,484
()371,357
()6,009
()494,783

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة
خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

اجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة
تغيير التصنيف بين المراحل

2019

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
3,605,332
35,546
3,640,878
3,338,091
()1,754,826
()122,676
491,665
()213,502

176,457

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
109,196,886
()1,378,469
107,818,417
2,887,644
()2,522,711
()623,895
()92,411
11,104,702

694,084

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
170,238,708
()1,920,928
168,317,780
10,952,950
()6,003,236
-

18,488,984

التغيرات الناتجة عن تعديالت

18,828,216

()4,282,963

()2,808

()59,762

()4,523,726

()91,841

6,854,737

2,255,788

()6,604,414

()881

3,661,192

6,249

التسهيالت المعدومة
()1,377

36,262,870

-

()6,926,790
17,366

6,078,586

-

()6,926,790
()79,541

125,627,580

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
178,484,965

المجمعة
البيانات المالية
ّ

125

126

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2020

 -فيما يلي توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الصغيرة والمتوسطة :

المرحلة األولى
دينــــــــــــار

2019

من ( )1الى ()5

من ( )6الى ()7

من ( )8الى ()10

غير مصنف

المجموع

المرحلة الثانية
دينــــــــــــار

107,628,886
59,871,448
25,439,663
192,939,997

المرحلة الثالثة
دينــــــــــــار

10,270,434
24,704,578
2,533,086
37,508,098

المجموع
دينــــــــــار

418,813
4,521,362
68,611,115
9,442,265
82,993,555

المجموع
دينــــــــــــار

118,318,133
89,097,388
68,611,115
37,415,014
313,441,650

بناء على نظام البنك الداخلي :
فئات التصنيف االئتماني ً
93,626,774
28,062,418
48,136,874
137,083,266
306,909,332

-فيما يلي الحركة على التسهيالت للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و : 2019

التقرير السنوي 2020

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
21,511,158
13,989,364
35,500,522
6,402,379
()6,136,351
()4,448,131
13,116,009
()7,649,531
()389,174

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
96,856,112
()79,254,658
17,601,454
15,579,301
()4,112,254
1,143,325
()1,332,276
()427,403
()979,958
()2,032,527
25,439,662

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
98,159,125
76,199,523
174,358,648
65,541,747
()52,697,729
4,717,497
()12,916,967
()1,301,558
()2,853,886
()7,347,417
167,500,335

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2020

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
19,363,168
()16,060,403
3,302,765
549,962
()963,133
()856,379
1,612,493
()661,777
335,870

()1,420,711
34,975,012

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار
71,019,769
()275,373
70,744,396
6,743,825
()3,891,202
()556,312
()479,259
10,040,269
5,582,368

()786,715
2,533,086

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
306,909,332
()5,401,547
301,507,785
94,817,214
()67,800,669
1,695,220
()3,956,016
()1,234,514
82,993,555

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة

()3,956,016
()12,821,884
313,441,650

المجمعة
البيانات المالية
ّ

127

128

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
21,214,181
2,824,780
24,038,961
4,243,611
()4,072,615
()7,154,949
16,013,410
()7,870,559
()3,686,314

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
107,964,135
()4,649,852
103,314,283
48,643,006
()35,228,133
1,612,730
()10,387,169
()4,191,712
()6,262,219

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
106,973,595
5,335,886
112,309,481
26,481,844
()18,353,892
7,586,522
()15,848,633
()3,370,773
()10,641,611

()3,813
98,159,125

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2019

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
15,577,913
()182,668
15,395,245
3,924,076
()2,767,591
()1,497,858
10,502,158
()3,070,203
()3,037,461

()644,674
96,856,112

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار
54,197,111
1,944,580
56,141,691
3,519,900
()2,947,584
()546,445
()279,766
18,503,247
()231,118

()387
21,511,158

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
305,926,935
5,272,726
311,199,661
86,812,437
()63,369,815
()23,858,723

()85,198
19,363,168

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة

()3,080,186
()59,970
71,019,769

-

()3,080,186
()794,042
306,909,332
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 -فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2020و : 2019

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
4,774,961
365,923
5,140,884
636,750
()264,733
()241,084
639,965
()3,705,286
1,242,639
2,420,510

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
2,302,391
()1,975,558
326,833
92,563
()246,158
193,678
()19,490
()1,190
()183,125
260,181
()186,395
236,897

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
2,075,749
1,836,290
3,912,039
1,101,068
()943,429
370,584
()559,594
()56,627
143,716
730,696
()169,306
4,529,147

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2020

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
1,411,065
()1,022,700
388,365
57,467
()179,041
()87,858
124,506
()53,129
239,344
224,401

()71,515
5,798,130

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار
28,716,202
()98,531
28,617,671
4,352,727
()1,807,567
()235,320
()185,387
3,816,232
4,595,470
218,769

()175,402
538,653

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
39,280,368
()894,576
38,385,792
6,240,575
()3,440,928
6,038,044
3,854,557

()2,023,140
()520,652
36,828,803

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة

()2,023,140
()1,123,270
47,931,630

المجمعة
البيانات المالية
ّ

129

130

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
1,793,338
195,029
1,988,367
395,294
()105,122
()501,033
420,352
()1,065,020
3,337,586
304,537

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
1,610,302
()75,568
1,534,734
1,106,747
()527,294
114,567
()184,108
()46,160
()87,007
400,185

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
2,404,138
()348,229
2,055,909
367,052
()193,502
805,171
()343,632
()121,353
()442,444
()51,406

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2019

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
656,300
()36,026
620,274
436,761
()229,204
()58,762
216,750
()97,528
402,066
122,357

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار
22,809,000
1,631,649
24,440,649
2,023,673
()626,629
()359,943
()109,362
1,330,061
5,314,501
()1,956,488

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
29,273,078
1,366,855
30,639,933
4,329,527
()1,681,751
8,524,702
()1,180,815

()1,649
1,411,065

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة

()1,290,584
()49,676
28,716,202

-

()9,273

()46
2,075,749

4,774,961

2,302,391

-

()1,290,584
()60,644
39,280,368
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

 فيما يلي توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك لالفراد :2019

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2020
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــــار

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

41,910,177

1,674,083

93,824

43,678,084

من ( )6الى ()7

-

-

-

-

من ( )8الى ()10

-

-

36,504,510
324,781

2,441,764

2,441,764

2,057,678

غير مصنف

719,890,328

34,012,910

62,104,463

816,007,701

760,915,831

المجموع

761,800,505

35,686,993

64,640,051

862,127,549

799,802,800

 -فيما يلي الحركة على التسهيالت المتعلقة باالفراد للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و :2019

2020
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى
افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينــــــــــار

المرحلة الثالثة

المجموع
دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

35,268,561

674,312,153

1,556,387

26,724,299

61,941,400

799,802,800

أثر إعادة التصنيف

1,441,967

()77,752

819,028

()45,355

56,297

2,194,185

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

رصيد بداية السنة المعدل

36,710,528

674,234,401

2,375,415

26,678,944

61,997,697

801,996,985

التسهيالت الجديدة خالل السنة

16,722,893

268,155,832

111,253

5,212,283

1,805,565

292,007,826

التسهيالت المسددة

()7,660,580

()164,921,770

()102,083

()4,877,432

()2,625,950

()180,187,815

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

381,836

14,437,588

()130,527

()11,492,659

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()334,723

()19,226,195

342,785

22,412,595

()3,194,462

-

-

()4,260,882

()791,762

()3,169,759

8,222,403

-

()3,909,900

()47,459,664

()131,042

()690,109

2,444,895

()49,745,820

-

-

()775,841

()775,841

()38,018

()1,167,786

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

()3,196,238

-

التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

124

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

41,910,178

()1,068,983
719,890,327

44
1,674,083

()60,953
34,012,910

64,640,051

862,127,549

131
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2019
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

إجمالي الرصيد كما في بداية
السنة
أثر إعادة التصنيف

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

638,357,171

7,277,860

30,635,896

51,827,741

768,883,986

40,785,318
()22,631,452

145,245

()6,345,682

رصيد بداية السنة المعدل

18,153,866

638,502,416

932,178

-

()1,939,451

()30,771,340

30,635,896

49,888,290

738,112,646

التسهيالت الجديدة خالل السنة

27,964,875

311,741,962

825,049

5,723,391

2,628,289

348,883,566

التسهيالت المسددة

()9,201,234

()192,691,009

()290,104

()8,327,622

()3,340,509

()213,850,478

()10,557,200

()2,607,041

-

19,337,747

()1,759,348

-

()6,789,485

16,757,269

-

()3,298,428

687,442

()73,030,370

-

()311,623

()311,623

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

13,164,241

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

()17,616,355

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()86,296

()9,881,488

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()1,562,339

()68,908,353

التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في
نهاية السنة

-

37,956
51,308

-

()311

739

35,268,561

674,312,153

-

-

1,556,387

26,724,299

()1,369

()941

61,941,400

799,802,800

 فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالفراد للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2020و :2019

2020
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

60,779

5,113,199

137,326

4,763,587

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

30,468,956

40,543,847

أثر إعادة التصنيف

577

()1,911

379,491

()9,160

20,314

389,311

رصيد بداية السنة المعدل

137,903

4,761,676

440,270

5,104,039

30,489,270

40,933,158

104,702

2,387,008

27,764

1,231,351

694,149

4,444,974

()13,061

()1,071,131

()1,459

()906,796

()1,518,714

()3,511,161

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

156,175

4,123,317

()7,831

()2,157,971

()2,113,690

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()5,923

()128,621

12,372

2,150,055

()2,027,883

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

()27,042

()11,187

()588,573

626,802

-

()149,429

()4,004,226

40,924

2,886,937

3,302,972

2,077,178

123,489

960,662

172,345

404,744

()8,662,288

()7,001,048

()377,734

()377,734

خسارة التدني على التسهيالت
الجديدة خالل السنة
المسترد من خسارة التدني على
التسهيالت المستحقة

األثر على المخصص – كما في
نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف
بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التسهيالت المعدومة

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

إجمالي الرصيد كما في
نهاية السنة

132

353,856

-

-

-

()32,080

20

()1,244

()14,773

()48,077

6,969,563

673,218

8,122,542

20,398,111

36,517,290

المجمعة
البيانات المالية
ّ

2019
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

5,158,301

24,607,909

33,836,340

-

370,386

370,386

-

()888,945

()1,123,748

24,089,350

33,082,978
4,829,618

289,327

تعديالت سنوات سابقة

3,776,057

-

4,746
-

-

أثر إعادة التصنيف

()235,065

263

()1

رصيد بداية السنة المعدل

54,262

3,776,320

4,745

5,158,301

111,267

2,036,691

56,659

1,080,083

1,544,918

()5,258

()1,024,182

-

()1,391,294

()1,404,297

()3,825,031

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

3,449,792

-

()1,817,885

()1,631,907

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

()96,346

15,410

1,137,303

()1,056,367

-

()53,368

-

()1,136,498

1,191,281

-

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()1,415

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

-

()3,378,102

()14,436

1,869,676

9,356,635

7,833,773

السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت

()21,529

التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()1
137,326

()1,599

52,782

()1,584,621

()1,341,453

()35,215

()35,215

()1

()821

()823

5,113,199

30,468,956

40,543,847

213,514
-

-

-

-

-

4,763,587

60,779

 فيما يلي توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للقروض العقارية كما يلي :2019

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2020
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــــار

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

112,225,113

34,268,942

7,265,340

153,759,395

122,416,318

من ( )6الى ()7

13,304,278

121,483,310

5,025,228

139,812,816

159,331,605

-

26,042,724

26,042,724

21,249,366

غير مصنف

843,410,275

43,937,667

52,015,494

939,363,436

914,407,552

المجموع

968,939,666

199,689,919

90,348,786

1,258,978,371

1,217,404,841

من ( )8الى ()10

-
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 -فيما يلي الحركة على التسهيالت للقروض العقارية للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و :2019

2020
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى
افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

127,153,906

816,366,783

148,551,331

43,114,851

82,217,970

1,217,404,841

أثر اعادة التصنيف

1,957,367

()1,004,355

714,108

()721,978

()429,040

516,102

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

رصيد بداية السنة المعدل

129,111,273

815,362,428

149,265,439

42,392,873

81,788,930

1,217,920,943

التسهيالت الجديدة خالل السنة

11,983,257

129,321,740

2,617,192

399,821

104,485

144,426,495

التسهيالت المسددة

()4,845,167

()75,882,725

()7,563,027

()822,078

()5,654,250

()94,767,247

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

2,887,501

24,892,995

()2,769,243

()21,401,557

()3,609,696

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()12,046,185

()23,400,830

12,547,051

27,762,999

()4,863,035

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()1,627,794

()3,514,498

()5,053,323

()4,566,340

14,761,955

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت

175,692

()24,798,570

6,774,621

556,081

8,994,544

()8,297,632

-

-

()1,057,598

()1,057,598

()116,549

753,410

التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

-

()109,185

1,429,734

125,529,392

843,410,274

()66,458
155,752,252

()384,132
43,937,667

90,348,786

1,258,978,371

2019
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

132,191,635

877,405,320

115,846,032

38,150,205

53,014,835

1,216,608,027

أثر اعادة التصنيف

6,898,071

()38,662

33,263,964

2,428

2,092,741

42,218,542

رصيد بداية السنة المعدل

139,089,706

877,366,658

149,109,996

38,152,633

55,107,576

1,258,826,569

التسهيالت الجديدة خالل السنة

25,215,982

95,743,540

1,226,095

775,646

2,089,279

125,050,542

التسهيالت المسددة

()10,603,992

()102,687,782

()15,998,294

()2,437,963

()4,158,038

()135,886,069

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

5,379,587

18,098,323

()5,036,742

()14,584,546

()3,856,622

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()24,230,667

()31,676,251

25,751,095

34,652,533

()4,496,710

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()4,105,008

()13,179,032

()10,778,017

()11,313,457

39,375,514

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()3,587,852

()32,101,299

4,100,369

()2,129,775

()1,150,620

()34,869,177

()757,532

()757,532

التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

134

-

-

-

-

()3,850

4,802,626

176,829

()220

65,123

5,040,508

127,153,906

816,366,783

148,551,331

43,114,851

82,217,970

1,217,404,841

المجمعة
البيانات المالية
ّ

 فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض العقارية للسنة المنتهية في 31كانوناألول  /ديسمبر  2020و : 2019

2020
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المرحلة

افـــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افـــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

2,447,999

1,557,983

36,109,783

3,552,945

31,212,184

74,880,894

أثر اعادة التصنيف

89,478

()78,588

66,607

()68,263

()186,549

()177,315

رصيد بداية السنة المعدل

2,537,477

1,479,395

36,176,390

3,484,682

31,025,635

74,703,579

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

851,184

278,001

1,758,313

103,478

8,895

2,999,871

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

()76,220

()165,424

()57,552

()67,822

()1,106,390

()1,473,408

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

324,625

3,211,422

()270,781

()1,668,824

()1,596,442

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

()140,731

()60,369

388,220

2,240,303

()2,427,423

-

()40,636

()6,391

()504,606

()344,972

896,605

-

()153,539

()3,103,395

2,599,966

2,627,819

5,307,901

7,278,752

5,375,284

5,444,821

35,404,848

1,363,793

()1,428,171

46,160,575

()235,635

()235,635

التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

-

-

-

-

()8,198

()154,850

()5,134

()24,256

()26,601

()219,039

8,669,246

6,923,210

75,489,664

7,714,201

30,418,374

129,214,695

2019
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

افـــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افـــــــــــــرادي

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

2,131,512

1,503,312

أثر اعادة التصنيف

460,401

7,544

551,381

رصيد بداية السنة المعدل

2,591,913

1,510,856

32,301,278

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

31,749,897

المرحلة

تجميعــــــــي

الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

3,090,988

19,571,491

58,047,200

22,718

635,782

1,677,826

3,113,706

20,207,273

59,725,026

232,814

364,544

78,916

112,668

551,408

1,340,350

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

()249,679

()123,765

()68,375

()162,364

()1,446,270

()2,050,453

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

318,439

2,824,800

()186,741

()1,202,599

()1,753,899

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()481,375

()79,920

1,202,192

1,485,120

()2,126,017

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()484,003

()22,957

()403,887

()885,496

1,796,343

-

()265,638

()2,793,208

791,715

1,263,492

16,018,711

15,015,072

785,671

()122,852

2,395,277

()172,014

()1,962,763

923,319

()72,040

()72,040

األثر على المخصص – كما في نهاية السنة نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التسهيالت المعدومة
تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

-

-

-

()143

485

()592

432

()562

()380

2,447,999

1,557,983

36,109,783

3,552,945

31,212,184

74,880,894
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 فيما يلي توزيع اجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام :2019

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2020
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــــار

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

577,933,242

-

-

577,933,242

730,959,320

من ( )6الى ()7

-

-

-

-

-

من ( )8الى ()10

-

-

-

-

-

غير مصنف

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

577,933,242

730,959,320

577,933,242

 فيما يلي الحركة على التسهيالت للحكومة والقطاع العام للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2020و : 2019

2020
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

افــــــــــــرادي

افــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

730,959,320

-

-

730,959,320

أثر اعادة التصنيف

19

-

-

19

رصيد بداية السنة المعدل

730,959,339

-

-

730,959,339

التسهيالت الجديدة خالل السنة

111,956,178

-

-

111,956,178

التسهيالت المسددة

()107,088,554

-

-

()107,088,554

التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()157,893,721

-

-

()157,893,721

577,933,242

-

-

577,933,242

2019
المرحلة األولى

المرحلة الثانية

افــــــــــــرادي

افــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

869,087,791

23,098,004

-

892,185,795

أثر اعادة التصنيف

12

1

-

13

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

رصيد بداية السنة المعدل

869,087,803

-

892,185,808

التسهيالت الجديدة خالل السنة

104,555,680

-

-

104,555,680

التسهيالت المسددة

()58,986,312

()101,127

-

()59,087,439

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

22,996,878

()22,996,878

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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()206,694,729
730,959,320

23,098,005

-

-

()206,694,729
730,959,320

المجمعة
البيانات المالية
ّ

 فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للحكومة والقطاع العام للسنة المنتهية في31كانون األول  /ديسمبر  2020و :2019

2020
المرحلة
األولى
افـــــــــــرادي
دينــــــــــار

المرحلة الثانية
افـــــــــــرادي
دينــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

417,669

-

-

417,669

أثر اعادة التصنيف

()400,001

-

-

()400,001

رصيد بداية السنة المعدل

17,668

-

-

17,668

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل
السنة

581

-

-

581

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المستحقة

()49

-

-

()49

التغيرات الناتجة عن تعديالت

56,204

-

-

56,204

74,404

-

-

74,404

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

2019
المرحلة
األولى
افـــــــــــرادي
دينــــــــــار

المرحلة الثانية
افـــــــــــرادي
دينــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار

-

437,023

-

403,004
()407,635
-

رصيد بداية السنة

412,554

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل
السنة

403,004

-

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المستحقة

()407,635

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

24,469

()24,469

-

24,469

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

()16,272

-

-

()16,272

التغيرات الناتجة عن تعديالت

1,549

-

-

1,549

417,669

-

-

417,669

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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 - 12موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانــــــــــــــون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية :
سندات خزينة أردنية

1,117,900,012

1,141,026,768

سندات مالية حكومة أردنية أو بكفالتها

531,390,922

531,351,277

سندات مالية حكومات أجنبية

24,342,358

22,565,281

سندات وأسناد قروض الشركات

162,386,634

131,858,249

مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

1,836,019,926

1,826,801,575

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية :
سندات وأسناد قروض الشركات

3,000,001

3,000,001

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

3,000,001

3,000,001

1,839,019,927

1,829,801,576

ينزل  :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()5,177,632

()3,177,625

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

1,833,842,295

1,826,623,951

المجموع

تحليل السندات :
ذات عائد ثابت

1,825,271,295

1,818,052,951

ذات عائد متغير

8,571,000

8,571,000

المجموع

1,833,842,295

1,826,623,951

	-تستحق السندات على عدة دفعات اخرها في عام . 2030
	-تتراوح اسعار الفائدة على السندات من  %0.7الى . %6.74
	-ال يوجد فئات للتصنيف اإلئتماني من خالل نظام البنك الداخلي.
	-قــام البنــك خالل العام  2020بالدخول في إتفاقيات إعادة شــراء ســندات خزينة أردنية مــع البنك المركزي األردني
كمــا هــو موضــح فــي إيضاح  19و ذلك مقابل رهن ســندات خزينة قيمتها اإلســمية حوالــي  52.8مليون دينار.
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

 فيمــا يلــي الحركــة علــى موجــودات ماليــة بالتكلفــة المطفــاة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول /ديســمبر  2020و :2019

2020
المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــار

المرحلة الثالثة
افـــــــــــرادي
دينـــــــــــــــار

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــــار

المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــار
الرصيد كما في بداية السنة

1,826,801,575

-

3,000,001

1,829,801,576

االستثمارات الجديدة خالل
السنة

253,382,804

-

-

253,382,804

االستثمارات المستحقة

()245,231,000

-

-

()245,231,000

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

966,518

-

-

966,518

تعديالت نتيجة تغير أسعار
الصرف

100,029

-

-

100,029

الرصيد كما في نهاية
السنة

1,836,019,926

-

3,000,001

1,839,019,927

2019
المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــار

المرحلة الثالثة
افـــــــــــرادي
دينـــــــــــــــار

المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــار

المجمـــــــــــوع
دينـــــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

1,486,926,055

-

3,000,001

1,489,926,056

االستثمارات الجديدة خالل
السنة

655,218,583

-

-

655,218,583

االستثمارات المستحقة

()318,672,790

-

-

()318,672,790

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

3,069,748

-

-

3,069,748

تعديالت نتيجة تغير أسعار
الصرف

259,979

-

-

259,979

الرصيد كما في نهاية
السنة

1,826,801,575

-

3,000,001

1,829,801,576
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فيما يلي الحركة على مخصص خسائرة ائتمانية متوقعة خالل السنة المنتهية قي  31كانون األول  /ديسمبر
 2020و : 2019

2020
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي
دينــــــــــــــــار

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي
دينــــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

177,625

-

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــــــــار
3,000,000

المجمـــــــــــوع
دينــــــــــــــــار
3,177,625

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات
الجديدة خالل السنة

908,182

-

-

908,182

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات
المستحقة خالل السنة

()16,826

-

-

()16,826

األثر على المخصص الناتج عن تعديالت

1,103,822

-

-

1,103,822

تعديالت ناتجة عن أسعار الصرف

4,829

-

-

4,829

2,177,632

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

3,000,000

5,177,632

2019
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي
دينــــــــــــــــار

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي
دينــــــــــــــــار

المرحلة
الثالثة
دينــــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

123,069

-

3,000,000

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات
الجديدة خالل السنة

85,125

-

-

85,125

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات
المستحقة خالل السنة

()23,136

-

-

()23,136

األثر على المخصص الناتج عن تعديالت

()10,046

-

-

()10,046

تعديالت ناتجة عن أسعار الصرف

2,613

-

-

2,613

177,625

-

3,000,000

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

140

المجمـــــــــــوع
دينــــــــــــــــار
3,123,069

3,177,625

المجمعة
البيانات المالية
ّ

 -13ممتلكات ومعدات /بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
أجهزةالحاسب

معـدات واجهزة
اراضـي

مبانـــي

واثاث وديكورات

وسائط نقـل

اآللــــــــــي

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــار

دينــــار

للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبـــــر 2020
الكلفة :
الرصيد في بداية السنة

96,312,571 28,857,301
534,765

إضافات

-

استبعادات

-

-

اثر التغير في اسعار الصرف

()173,059

()2,074,883

الرصيد في نهاية السنة

94,772,453 28,684,242

2,335,039

41,210,299

310,283,303

2,434,218

-

6,732,648

9,701,631

()1,701,342

-

()942,260

()2,643,602

141,568,093

()1,711,951

()43,046

()585,501

()4,588,440

140,589,018

2,291,993

46,415,186

312,752,892

االستهالك المتراكم :
االستهالك المتراكم في بداية السنة

-

10,135,482

85,109,826

1,785,853

31,111,813

128,142,974

استهالك السنة

-

1,942,542

10,293,929

229,312

2,595,752

15,061,535

استبعادات

-

-

()1,535,563

()893,104

()2,428,667

أثر التغير في اسعار الصرف

-

()490,969

()850,701

()37,382

()373,720

()1,752,772

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

-

11,587,055

93,017,491

1,977,783

32,440,741

139,023,070

47,571,527

314,210

13,974,445

173,729,822

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

83,185,398 28,684,242
-

دفعــات على حســاب شراء ممتلكــــات ومعــدات

-

مشاريع تحت التنفيذ
صافي القيمة الدفترية فــي نهـايــة السنـة

-

1,082,202

185,110

83,370,508 28,684,242

-

-

-

-

-

-

48,653,729

314,210

13,974,445

1,082,202
185,110
174,997,134

للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبـــــر 2019
الكلفة :
الرصيد في بداية السنة

30,351,435 26,862,813

94,479,292

2,637,748

38,619,498

192,950,786

إضافات

1,996,141

65,972,139

51,144,731

142,099

4,333,674

123,588,784

استبعادات

-

()1,938

()4,055,357

()443,690

()1,747,123

()6,248,108

اثر التغير في اسعار الصرف

()1,653

()9,065

الرصيد في نهاية السنة

96,312,571 28,857,301

()573

()1,118

4,250

()8,159

141,568,093

2,335,039

41,210,299

310,283,303

االستهالك المتراكم في بداية السنة

-

8,593,240

77,037,333

1,893,808

30,223,328

117,747,709

استهالك السنة

-

1,550,269

9,057,422

286,217

2,422,393

13,316,301

استبعادات

-

()1,166

()967,993

()393,449

()1,538,108

()2,900,716

أثر التغير في اسعار الصرف

-

()6,861

()16,936

()723

4,200

()20,320

-

10,135,482

85,109,826

1,785,853

31,111,813

128,142,974

86,177,089 28,857,301

56,458,267

549,186

10,098,486

182,140,329

-

-

االستهالك المتراكم :

االستهالك المتراكم في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
دفعــات على حســاب شراء ممتلكــــات ومعــدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي القيمة الدفترية فــي نهـايــة السنـة

-

583,573

86,760,662 28,857,301

2,257,126
155,024
58,870,417

-

-

549,186

10,098,486

2,257,126
738,597
185,136,052

	-تتضمــن الممتلــكات والمعــدات موجــودات تم اســتهالكها بالكامل بقيمــة  83,391,234دينار كما فــي  31كانون
االول  /ديســمبر  2020مقابــل  81,388,071دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر .2019
	-تظهــر االلتزامــات التعاقديــة المتعلقــة بالدفعات على حســاب شــراء ممتلكات ومعدات ومشــاريع تحــت التنفيذ
فــي ايضــاح رقــم ( )51متضمنــة الكلفــة التقديريــة المتبقيــة لمشــاريع تحــت التنفيذ .
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 -14موجودات غير ملموسة بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للسنـــــــة المنتهيـــــــة فـــــــي
 31كانون االول /ديسمبر 2020
رصيد بداية السنة

الشهرة
دينــــــــار

أنظمة
حاسوب وبرامج
دينــــــــار

358,397

18,019,030

أخرى *
دينــــــــار
5,205,161

المجموع
دينــــــــار
23,582,588

اضافات **

-

4,088,609

-

4,088,609

االطفاء للسنة

-

()5,405,319

-

()5,405,319

تدني للسنة

-

()3,269,893

()3,269,893

1,935,268

18,995,985

رصيد نهاية السنة

للسنـــــــة المنتهيـــــــة فـــــــي
 31كانون االول /ديسمبر 2019
رصيد بداية السنة

358,397

الشهرة
دينــــــــار

16,702,320

أنظمة
حاسوب وبرامج
دينــــــــار

358,397

18,065,363

أخرى *
دينــــــــار
5,205,161

المجموع
دينــــــــار
23,628,921

اضافات **

-

5,288,935

-

5,288,935

االطفاء للسنة

-

()5,335,268

-

()5,335,268

358,397

18,019,030

5,205,161

23,582,588

رصيد نهاية السنة

* يمثل هذا البند قيمة رخصة مزاولة اعمال بنكية نتجت عن تملك شركة بنك االردن الدولي /لندن والتي تبلغ قيمة
المساهمة به  ،%75تم تحديد رخصة مزاولة االعمال على انها ذات عمر غير محدد كما وتم اختبار تدني قيمتها
كما في نهاية العام  2020وتوصلت إدارة البنك الى وجود تدني بالقيمة بمبلغ  3,269,893دينار (ال يوجد أي تدني
كما في  31كانون اول  /ديسمبر  ، )2019ان اهم الفرضيات التي اتبعتها إدارة البنك عند اعداد اختبار التدني كانت
كما يلي:
	-تــم التوصــل الــى القيمــة القابلــة لإلســترداد بنــاء علــى القيمــة قيــد اإلســتخدام المحســوبة مــن خــال خصــم
التدفقــات النقديــة المتوقعــة للموازنة الموافق عليها من قبل اإلدارة للخمســة ســنوات القادمة وخصم القيمة
النهائيــة ( )terminal valueبإســتخدام المتوســط المرجــح لتكلفــة راس المــال بنســبة .%5.85
	-بنــاء علــى خبــرة اإلدارة الســابقة تــم اعتمــاد معــدل النمــو المتوقــع بواقــع  %2.3إلــى  %2.6خالل الخمس ســنوات
القادمة بينما تم تحديد القيمة الحالية للقيمة النهائية ( )terminal valueمن خالل إفتراض معدل نمو مستدام
في الربح التشــغيلي بنسبة  %1.7سنويا.
** تتضمن االضافات في انظمة حاسوب وبرامج دفعات على حساب شراء برامج حاسوب بمبلغ  2,771,692دينار كما
في  31كانون االول  /ديسمبر  2020مقابل  950,753دينار كما في  31كانون االول  /ديسمبر .2019
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 -15موجودات أخرى بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
 31كانـــــــــون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

فوائد وايرادات برسم القبض

29,817,280

29,789,846

مصروفات مدفوعة مقدما

2,986,491

3,868,543

صافي موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة *

66,579,286

64,412,759

أرباح تقييم مشتقات التحوط

252,390

شيكات برسم القبض

14,984,796

13,130,829

اخرى

9,675,211

12,360,581

المجموع

124,295,454

123,562,558

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة **

()453,608

الصافي

123,841,846

-

123,562,558

* تتطلب تعليمات البنك المركزي األردني التخلص من الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك خالل فترة اقصاها
سنتين من تاريخ اإلحالة.
فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة :
للسنــــة المنتهيــــة فــــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

64,412,759

62,259,328

اضافات

13,688,228

7,328,763

استبعادات

()6,423,991

()2,761,640

خسارة تدني

()4,952,095

()2,413,692

أثر تغير أسعار الصرف

()145,615

رصيد نهاية السنة

66,579,286

64,412,759
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** فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات األخرى خالل العامين  2020و :2019
للسنــــة المنتهيــــة فــــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

-

-

المحول من المخصصات األخرى

729,929

-

(الوفر)  /المصروف للسنة

()156,204

-

مخصصات إنتفت الحاجة لها

()120,117

-

رصيد نهاية السنة

453,608

-

رصيد بداية السنة

 -16ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانـــــــــــــــــــون االول  /ديسمبر 2020

 31كانـــــــــــــــــــون االول  /ديسمبر 2019

داخــــل
المملكــــة
دينــــــــــــــــار

خـــــارج
المملكــــة
دينــــــــــــــــار

المجمـــوع
دينــــــــــــــــار

داخــــل
المملكــــة
دينــــــــــــــــار

خـــــارج
المملكــــة
دينــــــــــــــــار

المجمـــوع
دينــــــــــــــــار

حسابات جارية وتحت
الطلب

10,835,205

83,105,776

93,940,982

10,642,571

49,227,467

59,870,038

ودائع الجل تستحق
خالل  3اشهر

51,219,216

570,359,110

621,578,326

63,169,564

535,023,195

598,192,759

ودائع تستحق من
 6 - 3اشهر

62,206,315

62,206,315

7,427,437

-

7,427,437

ودائع تستحق من
 9 - 6أشهر

-

-

-

30,442,588

-

30,442,588

ودائع تستحق من
 12 - 9شهر

-

-

-

5,470,603

23,845,797

29,316,400

ودائع تزيد عن سنة

-

-

-

-

653,464,886 124,260,736
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777,725,622

-

-

-

725,249,222 608,096,459 117,152,763

المجمعة
البيانات المالية
ّ

 -17ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

افــــــــــــــــراد
دينـــــــــــــــار

شركات كبرى
دينـــــــــــــــار

مؤسسات
صغيرة
ومتوسطة
دينـــــــــــــــار

الحكومة
والقطاع العام
دينـــــــــــــــار

المجموع
دينـــــــــــــــار

 31كانون االول  /ديسمبر 2020
حسابات جارية وتحت
الطلب

666,315,607

185,585,879

325,095,531

57,928,997

1,234,926,014

ودائع التوفير

2,058,453,077

90,052

14,512,166

382,574

2,073,437,869

ودائع الجل وخاضع
الشعار

1,248,459,314

371,812,862

59,158,943

229,715,262

1,909,146,381

شهادات إيداع

224,417,024

23,217,152

917,192

أخرى

413,333

المجموع

4,198,058,355

580,705,945

399,683,832

-

248,551,368

-

413,333

288,026,833

5,466,474,965

 31كانون االول  /ديسمبر 2019
حسابات جارية وتحت
الطلب

642,993,738

145,017,839

326,621,662

45,305,384

1,159,938,623

ودائع التوفير

2,045,168,781

436,784

15,630,082

460,339

2,061,695,986

ودائع الجل وخاضع
الشعار

1,479,637,391

361,481,275

110,768,971

340,862,820

2,292,750,457

شهادات إيداع

268,521,193

27,178,614

أخرى

416,229

المجموع

4,436,737,332

11,866

-

295,711,673

-

-

-

416,229

534,114,512

453,032,581

386,628,543

5,810,512,968

	-لغت ودائع الحكومة االردنية والقطاع العام داخل المملكة حوالي  280.4مليون دينار أي ما نسبته %5.1
من إجمالي الودائع كما في  31كانون األول  /ديسمبر ( 2020حوالي  381.6مليون دينار أي ما نسبته %6.6
من اجمالي الودائع كما في  31كانون االول .)2019
	-بلغت الودائع التي ال تتقاضى فوائد حوالي  1.63مليار دينار أي ما نسبته  %29.9من إجمالي الودائع كما في  31كانون
األول  /ديسمبر ( 2020حوالي مبلغ  1.59مليار دينار أي ما نسبته  %27.3كما في 31كانون االول  /ديسمبر . )2019
	-بلغت الودائع المحجوزة (مقيدة السحب)  187.1مليون دينار أي ما نسبته  % 3.4من إجمالي الودائع كما في
 31كانون األول  /ديسمبر  208.7( 2020مليون دينار أي ما نسبته  % 3.6كما في  31كانون االول  /ديسمبر . )2019
	-بلغت الودائع الجامدة  251.9مليون دينار أي ما نسبته  % 4.6من اجمالي الودائع كما في 31كانون األول /
ديسمبر  203( 2020مليون دينار أي ما نسبته  %3.5كما في 31كانون االول  /ديسمبر . )2019
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 -18تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

116,533,261

101,014,059

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

107,775,998

150,796,873

تأمينات التعامل بالهامش

571,091

1,271,174

تأمينات اخرى

9,382,980

14,425,179

234,263,330

267,507,285
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 -19أموال مقترضة

ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

المبلـغ
دينـــــــــــــار

دوريــة استحقـاق
االقســاط

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني – البرنامج الوطني
لمواجهة ازمة كورونا

البنك المركزي األردني – إتفاقيات إعادة شراء
سندات خزينة أردنية

بنك يوباف اليابان

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري *

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري *

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري *

عدد
األقساط
الكلية

28,000,019

5,000,000

5,000,000

5,000,000

4,900,000

3,776,131

1,785,000

3,880,680

4,000,000

36,235,962

29,484,408

54,715,405

27,801,017

50,000,000

25,000,000

30,000,000

عدد
األقساط
المتبقية

شهري
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي

نصف سنوي
نصف سنوي

تاريخ إستحقاق آخر
قسط

16
1
1
1
20
20
15
34
34

حسب إستحقاق كل إتفاقية
حسب شروط التمويل
1
1

نصف سنوي

الضمانات

16
1
1
1
14
19
8
34
34

حسب دورية استحقاق األقساط  /عدد أقساط كل
سلفة
حسب دورية استحقاق األقساط  /عدد أقساط كل
سلفة

1
1

1

سعر فائدة االقتراض

16/12/2021
2023/05/06
2021/01/07
15/11/2023
2028/07/14
15/03/2030
07/02/2031
2039/12/21
15/03/2035
 10سنوات كحد أقصى
من تاريخ منح السلفة
 42شهر (منها  12شهر
فترة سماح)
من  11يوم الى 3شهور
19/05/2021
2024/05/29
2022/01/31

1

سعر فائدة اعادة االقراض

مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
كمبيالة غب
الطلب
كمبيالة غب
الطلب
رهن سندات خزينة
مالءة مالية
رهونات عقارية
رهونات عقارية

08/10/2023

قرض بنك القاهرة عمان

%3.50
%4.50
%5.00
%4.50
%2.08
%2.13
2.5%
%3.00
%2.08
داخل العاصمة %1
وخارج العاصمة %0.5
%0
%2
%0.9
%6.35
%6.10

رهونات عقارية

 31كانون األول  /ديسمبر 2020
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
بضمان  %6.04بدون ضمان
%6.54
بضمان  %5.59بدون ضمان
%6.59
بضمان  %6بدون ضمان
%6.5
بضمان  %6.5بدون ضمان
%7.5
بضمان  %6.04بدون ضمان
%6.54
داخل العاصمة بحد ادنى
 %3.75خارج العاصمة بحد
أدنى %3.25
%2
اليبور  6شهور  %1.9+بحد
أدنى %1.9
 %5.75ـ %8.50
 %5.75ـ %8.50

%4.25

314,578,622

 %5.75ـ %8.50

* تم إعادة إقتراض األموال ألغراض القروض السكنية بمعدل فائدة يتراوح من  %5.75إلى  %8.5وبلغ مجموع األموال المعاد إقتراضها مبلغ  105,000,000دينار.

	-بلغــت األمــوال المقترضــة ذات الفائــدة الثابتــة  301,902,491دينــار ،كمــا بلغــت األمــوال المقترضــة ذات الفائــدة المتغيــرة  12,676,131دينــار كمــا فــي  31كانــون

االول /ديســمبر .2020

	-تتراوح فترات االستحقاق لألموال المقترضة من البنك المركزي األردني التي تم إعادة اقتراضها من  7كانون الثاني  2021ولغاية  21كانون األول .2039

	-بلغت االموال المقترضة  159,250,254دينار خالل العام  2020وبلغت المبالغ المسددة  57,676,624دينار .

	-بلغت القروض التي تم تجديدها  15,000,000دينار .

المجمعة
البيانات المالية
ّ
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المبلـغ
دينـــــــــــــار

قرض البنك المركزي األردني

دوريــة استحقـاق
االقســاط

قرض بنك القاهرة عمان

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

قرض البنك المركزي األردني

بنك سومتومو متسوبيشي اليابان

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري *

الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقاري *

عدد
األقساط
الكلية

1,000,000

24,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,600,000

3,974,875

2,275,000

2,814,013

12,250,691

11,395,887

50,000,000

25,000,000

عدد
األقساط
المتبقية

شهري
شهري
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي
نصف سنوي

نصف سنوي

تاريخ إستحقاق
آخر قسط

1
16
1
1
1
1
20
20
15
34

حسب شروط التمويل
1

نصف سنوي

الضمانات

1
16
1
1
1
1
16
20
10
34

حسب دورية استحقاق األقساط  /عدد أقساط كل سلفة

1

1

سعر فائدة
االقتراض

2020/11/24
2020/12/17
2020/05/04
2020/08/09
2020/11/12
2020/01/07
2028/07/14
2031/02/07
2024/11/29
2039/12/21
 10سنوات كحد
أقصى من تاريخ
منح السلفة
2020/06/15
2024/05/29

1

سعر فائدة اعادة االقراض

مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
مالءة مالية
كمبيالة عند الطلب
مالءة مالية
رهونات عقارية

2022/01/31

قرض بنك القاهرة عمان

%4.50
%4.75
%5.75
%5.85
%5.75
%5.75
%3.85
%3.90
%2.50
%3.00
داخل العاصمة
 %1.75وخارج
العاصمة %1
%0.85
%6.35

رهونات عقارية

 31كانون األول  /ديسمبر 2019
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
%10.50
بضمان  %7.98بدون ضمان %8.48
بضمان  %7.53بدون ضمان %8.53
بضمان  %6بدون ضمان %6.5
بضمان  %6.5بدون ضمان %7.5
داخل العاصمة بحد ادنى  %4.5خارج
العاصمة بحد أدنى %3.75
اليبور  6شهور  %1.9+بحد أدنى %1.9
 %6.99ـ %9.25
%6.10

158,310,466

 %6.99ـ %9.25

* تم إعادة إقراض األموال ألغراض القروض السكنية بمعدل فائدة يتراوح من  %7إلى  %9.5وبلغ مجموع األموال المعاد إقتراضها مبلغ  50,000,000دينار,

	-تتراوح فترة االستحقاق لألموال المقترضة من البنك المركزي األردني التي تم إعادة اقراضها من  1أيار  2014ولغاية  1أيلول .2028

	-بلغــت األمــوال المقترضــة ذات الفائــدة الثابتــة  115,584,113دينــار وبلغــت األمــوال المقترضة ذات الفائــدة المتغيــرة  10,274,875دينار كما فــي  31كانون األول /

ديســمبر .2018

	-بلغت األموال المقترضة خالل عام  )16,013,066( 2018دينار وقد بلغت المبالغ المسددة ( )10,252,185دينار .
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 - 20عقود اإليجار
أ -موجودات حق االستخدام
يقوم البنك بإستئجار العديد من األصول بما في ذلك األراضي والمباني  ،ان متوسط مدة اإليجار  5سنوات  ،فيما
يلي الحركة على موجودات حق اإلستخدام خالل العام:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــار

2019
دينـــــــــــار

الرصيد في بداية السنة (المعدل)

28,702,451

33,006,764

يضاف  :إضافات خالل السنة

5,833,564

1,871,508

يطرح  :اإلستهالك للسنة

()4,058,261

()4,171,118

عقود ملغاة

()4,721,090

()2,004,703

فرق ترجمة

()486,775

رصيد  31كانون األول  /ديسيمبر 2020

25,269,889

28,702,451

المبالغ التي تم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــار

2019
دينـــــــــــار

اإلستهالك للسنة

4,058,261

4,171,118

الفائدة خالل السنة

1,542,913

1,820,680

مصروف إيجار خالل السنة

5,601,174

5,991,798
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ب -التزامات عقود اإليجار
للسنة المنتهيـة في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــار

2019
دينـــــــــــار

الرصيد في بداية السنة (المعدل)

26,734,220

33,006,764

يضاف  :إضافات خالل السنة

5,833,564

1,871,508

الفائدة خالل السنة

1,542,913

1,820,680

يطرح  :المدفوع خالل السنة

()5,671,156

()7,976,544

عقود ملغاة

()3,805,548

()2,004,703

فرق ترجمة

()268,777

16,515

24,365,216

26,734,220

رصيد  31كانون األول  /ديسيمبر 2020

تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار:
خالل أقل من سنة

2,307,490

2,078,202

من سنة الى  5سنوات

11,093,484

11,627,113

أكثر من  5سنوات

10,964,242

13,028,905

24,365,216

26,734,220

بلغت قيمة إلتزمات عقود اإليجار غير المخصومة كما في  31كانون األول  /ديسيمبر  2020مبلغ  31,901,058دينار
وفيما يلي تحليل اإلستحقاق :

تحليل استحقاق التزامات عقود اإليجار غير المخصومة:
للسنة المنتهيـة في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــار

2020
دينـــــــــــار

خالل أقل من سنة

3,349,132

3,502,784

من سنة الى  5سنوات

14,870,895

16,146,805

أكثر من  5سنوات

13,681,031

16,031,775

31,901,058

35,681,364
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 - 21مخصصات متنوعة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
مخصص
تعويض نهاية
الخدمة
دينـــــــــــــار

مخصص القضايا
المقامة ضد
البنك
دينـــــــــــــار

مخصصات أخرى
دينـــــــــــــار

المجمـــوع
دينـــــــــــــار

للسنـــــة المنتهيــتـــــــة فـــي  31كانون األول  /ديسمبر 2020
رصيد بداية السنــــة

7,858,724

23,053,888

13,411,831

44,324,443

صافي المكون خالل السنة

6,008,227

3,133,485

612,602

9,754,314

-

()729,929

()729,929

()147,905

()719,120

()8,293,571

-

()459,524

()459,524

فرق الترجمه السنـة

20

()1,814,679

()1,208,041

()3,022,700

رصيد نهاية السنــــة

6,440,425

24,224,789

10,907,819

41,573,033

المحول إلى موجودات أخرى
المستخــدم خالل السنة

()7,426,546

مـا تـم رده لاليــرادات

-

للسنـــــة المنتهيــتـــــــة فـــي  31كانون األول  /ديسمبر 2019
رصيد بداية السنــــة

21,851,825

3,163,535

23,945,279

48,960,639

صافي المكون خالل السنة

7,681,493

20,384,590

229,859

28,295,942

المحول من/الى مخصصات

3,185,725

المستخــدم خالل السنة

()24,860,319

-

()3,185,725

-

()445,067

()777,089

()26,082,475

مـا تـم رده لاليــرادات

-

()21,747

()6,801,109

()6,822,856

فرق الترجمه السنـة

-

()27,423

616

()26,807

23,053,888

13,411,831

44,324,443

رصيد نهاية السنــــة

7,858,724
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 -22ضريبة الدخل
أ -مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
للـسنــة الــمـنـتـهيــة فــي
 31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

46,550,293

49,752,994

ضريبة الدخل المدفوعة

()61,112,545

()53,352,248

ضريبة الدخل المستحقة

62,552,313

44,917,751

ضريبة دخل مستحقة عن توزيع ارباح شركة تابعة

825,264

5,219,005

فرق الترجمة

()299,757

12,791

48,515,568

46,550,293

رصيد نهاية السنة

ب  -تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح
أو الخسارة الموحدة ما يلي:
للـسنــة الــمـنـتـهيــة فــي
 31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

62,552,313

44,917,751

موجودات ضريبية مؤجلة

()54,605,143

()28,404,207

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

-

اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

26,380,219

27,145,926

اطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة

()4,127

()410,723

ضريبة دخل على أرباح موزعة من شركات تابعة

825,264

5,219,005

35,148,526

48,467,752

المجموع
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ج  -ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
للـسنــة الــمـنـتـهيــة فــي
 31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

الربح المحاسبي للسنة

77,654,780

132,174,952

ارباح غير خاضعة للضريبة

()18,578,931

()24,110,251

مصروفات غير مقبولة ضريبيا

113,380,916

35,917,431

الربح الضريبي

172,456,765

143,982,132

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

%45.26

%36.66

	-تبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة علــى البنــوك فــى األردن  %35باإلضافــة إلــى  %3مســاهمة وطنيــة ،وتتــراوح
نســبة الضريبــة المفروضــة علــى الشــركات التابعــة المحليــة مــا بيــن  %20الــى  ، %28وتتــراوح نســبة ضريبــة الدخــل
القانونيــة فــي البلــدان التــي يوجــد للبنــك اســتثمارات خارجيــة فيهــا مــا بيــن  %0إلــى .%31

د  -الوضع الضريبي:
	-تــم التوصــل الــى تســوية نهائيــة لضرائــب الدخــل علــى فــروع األردن لغايــة عــام  2016وتــم تســديد الضرائــب
المســتحقة عــن األعــوام  2017و  2018و  ، 2019وتقديــم اإلقــرارات الضريبيــة الخاصــة بتلــك األعــوام إلــى دائــرة
ضريبــة الدخــل و لــم يتم تدقيقها من قبل دائرة ضريبة الدخل و المبيعات حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية
الموحــدة.
	-تــم تســوية الضرائــب المســتحقة علــى فــروع فلســطين لغايــة العــام  2018كمــا تــم تســديد الضرائــب
المســتحقة عــن عــام .2019
	-تم تسديد الضرائب المستحقة عن المصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا لغاية عام .2019
	-تم تسديد الضرائب المستحقة على بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /الجزائر لغاية عام .2019
	-تم تسديد الضرائب المستحقة على بنك االردن الدولي  /لندن لغاية عام . 2019
	-تــم تســديد الضرائــب المســتحقة علــى شــركة المركــز المالــي الدولــي لغايــة  ، 2019وتــم التوصــل الــى تســوية
نهائيــة لكافــة الســنوات باســتثناء  2016و.2017
	-تــم تســديد الضرائــب المســتحقة علــى الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي لغايــة عــام  2019وتــم التوصــل
الــى تســوية نهائيــة حتــى عــام .2017
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للسنة المنتهية في  31كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2020

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

هـ  -الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة

الرصيد في
بداية السنة
دينــــــــــــار
مناقالت
دينــــــــــــار

الرصيد في
بداية السنة
المعدل
دينــــــــــــار

المبالغ المحررة
دينــــــــــــار

المبالغ
المضافة
دينــــــــــــار

 31كانون األول
 /ديسمبر
2020

2019
الضريبة المؤجلة

الخسائر االئتمانية المتوقعة

فوائد معلقة

مخصص تعويض نهاية
الخدمة

تدني عقارات

مخصصات اخرى

فرق تقييم موجودات مالية و
خسائر مدورة

الرصيد في
نهاية السنة
دينــــــــــــار

176,495,952

1,260,274

6,671,241

7,160,089

7,862,601

11,764,074

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

()729,929
-

الموجودات

1,260,274
6,671,241
7,160,089
7,132,672
11,764,074

729,929

()7,308,500
()1,302,815
()862,175
()1,103,299

177,225,881

133,011,304
1,458,654
5,442,234
6,254,910
2,845,105
541,314

()58,462,425

89,208,841 251,774,760
2,718,928
4,804,975
12,112,184
9,115,602
11,202,089

63,353,159
977,845
1,728,078
4,356,067
3,278,366
2,273,878

2,452,420

أخرى
()5,415,129

8,832,532
220,046,762

-

-

8,832,532

220,046,762

-

-

453,249
2,399,268
2,575,079
2,827,733
2,488,618

2,452,420

5,200,000

خسائر تدني شهرة

318,815

8,617,403

()74,454,343

3,176,562

8,981,193

24,972,496
24,972,496

6,717,757
6,717,757

()11,474
()11,474

18,266,213
18,266,213

-

18,266,213

18,266,213

77,273,667 105,241,081 302,798,361 157,205,941

6,569,323

8,981,193

-

-

3,099,192

االجمالي

المطلوبات

فرق تقييم موجودات مالية

االجمالي
6,569,323

التقرير السنوي 2020

المجمعة
البيانات المالية
ّ

ان الحركة على حساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي :
للسنـــــــــة المنتهيــــــــة فــــي

للسنـــــــــة المنتهيــــــــة فــــي
 31كانون األول  /ديسمبر 2020
موجودات
دينــــــار

 31كانون األول  /ديسمبر 2019
موجودات

مطلوبات

مطلوبات

دينــــــار

دينــــــار

6,569,323

76,354,109

المضاف

54,583,582

2,415,997

28,404,207

2,838,776

المستبعد

()26,380,219

()4,127

()27,515,596

()410,723

رصيد بداية السنة

77,273,667

فرق ترجمة

()235,949

رصيد نهاية السنة

105,241,081

-

دينــــــار
4,141,270

30,947
77,273,667

8,981,193

6,569,323

* وفقا لقانون ضريبة الدخل في المملكة األردنية الهاشمية  ،تم احتساب قيمة الموجودات والمطلوبات الضريبية
المؤجلة بواقع  %38كما في  31كانون االول ، 2020وذلك لألرصدة المشمولة بالضرائب المؤجلة لدى فروع المملكة
األردنية الهاشمية فقط كما في نهاية العام  ،هذا وتتراوح نسبة الضريبة للشركات التابعة والفروع الخارجية
التي تم احتساب الموجودات الضريبية المؤجلة بموجبها من  %19إلى  ، %28وبرأينا أن الموجودات والمطلوبات
الضريبية ستتحقق خالل الفترات المقبلة للبنك.

 - 23مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
 31كانون االول  /ديسمبر
2020

2019

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

فوائد برسم الدفع

12,660,083

22,401,169

فوائد وعموالت مقبوضة مقدما

627,877

949,144

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

18,825,735

17,646,599

شيكات وسحوبات برسم الدفع

27,716,240

35,068,675

امانات حواالت

25,980,352

31,439,928

امانات برسم الدفع

8,142,073

6,203,976

امانات الجوائز

532,131

1,315,822

امانات البنوك المراسلة

1,656,199

1,435,089

امانات االدارة العامة

5,086,352

5,439,250

امانات المساهمين

2,647,281

2,706,593

ذمم دائنة

5,134,749

3,018,488

خسائر غير متحققة  /مشتقات مالية

2,554,897

383,780

االمانات االخرى

69,128,388

58,745,944

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة

35,880,148

32,057,352

اخرى

11,141,655

10,854,270

227,714,160

229,666,079

المجموع
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فيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل السنة :

2020
المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

إفــــــــــــرادي

تجميعي

إفــــــــــــرادي

تجميعي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

686,750,033

139,683,669

32,131,097

4,381,623

أثر إعادة تصنيف

70,492,510

()70,492,510

179,282

()179,282

19,746,052
-

882,692,474
-

الرصيد في بداية السنة المعدل

757,242,543

69,191,159

32,310,379

4,202,341

19,746,052

882,692,474

التعرضات الجديدة خالل السنة

302,469,988

10,593,932

10,315,454

682,060

198,050

324,259,484

التعرضات المستحقة خالل السنة

()321,103,972

()11,511,107

()5,845,230

()1,404,066

()5,661,112

()345,525,487

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

2,576,288

954,632

()2,303,266

()826,632

()401,022

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()7,349,516

()3,431,913

7,769,762

3,431,913

()420,246

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()638,175

()990,833

()3,720,898

()50,000

5,399,906

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()35,126,913

4,802,622

1,447,100

748,285

146,957

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

()27,981,949

()5,875,797

()5,348,903

()16,126

()2,471,873

18,903

()13,693,796

692,194,446

64,259,589

39,957,175

4,312,028

19,027,488

819,750,726

2019
المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

إفــــــــــــرادي

تجميعي

إفــــــــــــرادي

تجميعي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

519,936,051

151,028,148

31,565,361

610,752

18,881,469

722,021,781

التعرضات الجديدة خالل السنة

295,140,096

64,899,990

21,838,545

3,248,015

83,382

385,210,028

التعرضات المستحقة خالل السنة

()213,726,896

()78,032,692

()24,115,501

()226,826

()1,677,388

()317,779,303

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

4,699,896

145,834

()3,369,296

()143,334

()1,333,100

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()2,042,292

()825,210

2,383,192

906,678

()422,368

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()403,870

()146,574

()1,924,564

()142,365

2,617,373

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت

83,153,382

2,116,960

5,758,836

130,416

1,596,684

92,756,278

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()6,334

497,213

()5,476

()1,713

686,750,033

139,683,669

32,131,097

4,381,623

الرصيد في نهاية السنة
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19,746,052

483,690
882,692,474

المجمعة
البيانات المالية
ّ

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت غير المباشرة خالل السنة :

2020
المرحلـــــــــة األولــــــــــى

رصيد بداية السنة

المرحلـــــــــة الثانيــــــــة

المرحلة

افـــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افـــــــــرادي

تجميعــــــي

الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

4,129,689

6,728,093

938,565

16,981,074

32,057,352

3,279,931

أثر إعادة تصنيف

2,770,570

()2,770,570

30,084

()30,084

-

-

رصيد بداية السنة المعدل

6,050,501

1,359,119

6,758,177

908,481

16,981,074

32,057,352

6,842,630

104,144

2,111,474

35,086

105,004

9,198,338

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت

()9,705,411

()3,540,491

()481,972

()118,803

()330,969

()5,233,176

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

217,652

244,384

()10,155

()178,084

()273,797

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()249,640

()442,327

585,837

442,327

()336,197

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()3,204

()1,644

()1,760,159

()2,474

1,767,481

-

المستحقة

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

()169,114

()240,389

()55,438

()282,462

1,795,619

1,048,216

التغيرات الناتجة عن تعديالت

2,398,769

1,042,918

820,598

524,379

797,622

5,584,286

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()256,850

()1,230,403

()2,631

()812,696

()53

()2,302,633

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

11,290,253

353,830

8,328,900

303,588

15,603,577

35,880,148

السنة

2019
المرحلـــــــــة الثانيــــــــة

المرحلـــــــــة األولــــــــــى
افـــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افـــــــــرادي

تجميعــــــي

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

3,823,459

2,433,685

4,846,856

مناقلة

()571

رصيد بداية السنة المعدل

-

84,229
-

2

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

15,737,883

26,926,112

569

-

3,822,888

2,433,685

4,846,858

84,229

15,738,452

26,926,112

1,554,499

2,737,553

4,852,085

755,041

2,492

9,901,670

()2,596,590

()1,708,191

()4,629,739

()58,620

()1,252,535

()10,245,675

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

794,011

10,647

()63,931

()9,147

()731,580

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()55,181

()49,366

369,898

77,372

()342,723

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()5,257

()5,032

()62,498

()4,939

77,726

-

نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل

()763,788

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المستحقة

األثر على المخصص – كما في نهاية السنة –
()10,297

165,638

86,099

1,734,993

1,212,645

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

529,349
3,279,931

715,105
5,585
4,129,689

1,249,782
6,728,093

8,530
938,565

1,763,064

4,265,830

()8,815

()3,230

16,981,074

32,057,352
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 -24رأس المال وعالوة اإلصدار
رأس المال المكتتب به والمدفوع
يبلغ راس المال المصرح به والمكتتب به  315مليون دينار موزعا على  315مليون سهم بقيمة اسمية دينار واحد
للسهم كما في  31كانون األول  2020و . 2019

عالوة اإلصدار
تبلغ عالوة اإلصدار  328,147,537دينار كما في  31كانون األول /ديسمبر 2020و . 2019

 -25االحتياطيات
احتياطي قانوني
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة  %10خالل السنة
والسنوات السابقة وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين وفقا للقوانين واالنظمة النافذه.

احتياطي خاص
يمثل هذا البند إحتياطي التقلبات الدورية لفروع فلسطين استنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية  ،باالضافة
الى احتياطي خاص لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا استنادًا الى تعليمات السلطات الرقابية.
ان االحتياطيات المقيد التصرف بها كما يلي :
كما في  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينــــار

2019
دينــــار

طبيعـة التقييد

احتياطي قانوني

243,461,008

235,755,327

حسب القوانين واالنظمة النافذه

احتياطي خاص

11,433,336

11,184,797

حسب تعليمات السلطات الرقابية

اســم االحتياطــي
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المجمعة
البيانات المالية
ّ

 -26فروقات ترجمة عمالت أجنبية
هي فروقات ناتجة عن ترجمة وتوحيد القوائم المالية للشركات التابعة والفروع الخارجية ،والحركة عليها كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

()112,455,441

()113,597,748

صافي التغير خالل السنة

()8,368,676

1,142,307

()120,824,117

()112,455,441

الرصيد في نهاية السنة

 -27احتياطي القيمة العادلة /بالصافي
يظهر احتياطي القيمة العادلة بالصافي بعد الضريبية المؤجلة بمبلغ  9,654,188دينار كما في 31كانون
األول  /ديسمبر  5,400,864( 2020دينار كما في  31كانون األول  /ديسمبر  ، )2019إن الحركة على احتياطي
القيمة العادلة بالصافي هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

5,400,864

()2,219,625

أرباح (خسائر) غير متحققة  -أدوات دين

6,674,751

11,674,687

(خسائر) أرباح غير متحققة – أدوات حقوق ملكية

()123,521

()364,237

موجودات ضريبية مؤجلة

118,092

()851,186

مطلوبات ضريبية مؤجلة

()2,415,997

()2,838,775

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة

4,253,324

7,620,489

9,654,188

5,400,864

الرصيد في نهاية السنة
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 -28األرباح المدورة
إن الحركة على األرباح المدورة هي كما يلي :
للسنة المنتهية في 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

285,267,050

268,842,701

تعديالت سنوات سابقة*

()9,566

()287,049

رصيد بداية السنة (المعدل)

285,257,484

268,555,652

الربح للسنة

36,614,354

80,866,565

أرباح موزعة

-

()47,250,000

المحول إلى االحتياطيات

()7,944,654

()16,918,805

(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل اآلخر

()1,350

13,638

313,925,834

285,267,050

رصيد نهاية السنة

*يمثل بند تعديالت سنوات سابقة قيد إحتياطيات لشركات تابعة تم تسجيلها بعد إصدار القوائم المالية الموحدة
للمجموعة لعام .2019
	-ال يمكــن التصــرف بمبلــغ  6,275,955دينــار مــن األربــاح المــدورة ويمثــل فروقــات اعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة
اســتنادًا لتعليمــات هيئــة االوراق الماليــة.
	-يشــمل رصيــد االربــاح المــدورة مبلغ  520,277دينار يمثل أثر التطبيق المبكر للمعيــار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
وال يمكــن التصــرف بــه اال بمقــدار ما يتحقق منــه فعال من خالل عمليــات البيع.
	-ال يمكــن التصــرف بمبلــغ  105,241,081دينــار مــن االربــاح المــدورة ويمثــل موجــودات ضريبيــة مؤجلــة بمــا فــي ذلك
الرســملة او التوزيــع اال بمقــدار مــا يتحقــق منه فعال وذلك اســتنادا لتعليمات البنك المركزي االردنــي وهيئة االوراق
المالية.
	-ال يمكن التصرف بمبلغ  4,786,721دينار ويمثل ارباح تقييم العمالت االجنبية (مركز القطع البنيوي) لدى المصرف
الدولي للتجارة والتمويل في ســوريه خالل هذه الســنة وفي ســنوات ســابقة.
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 -29األرباح المقترح توزيعها
	-بلغت نسبة االرباح المقترح توزيعها على المساهمين للعام الحالي  % 11من رأس المال كما في  31كانون األول/
ديســمبر  2020اي مــا يعــادل  34.7مليــون دينــار وهــذه النســبة خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين ،و
لــم يتــم توزيــع أربــاح علــى المســاهمين خالل العام  2020و ذلك تماشــيا مــع تعميم البنك المركــزي األردني رقم
 4693/1/1تاريــخ  9نيســان  /أبريــل .2020
	-بلغــت األربــاح الموزعــة خــال العــام  2019مــا نســبته  %15مــن رأس المــال المكتتــب بــه و المدفــوع (حوالــي 47.3
مليــون دينــار).

 -30الشركات التابعة الجوهرية والمملوكه جزئيًا
أو ً
ال :النسبة المملوكة من قبل غير المسيطرين
كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2020و 2019
البلد

طبيعة النشاط

نسبة ملكية غير
المسيطرين

المصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سوريا

سوريا

بنكي

%50.937

بنك االسكان للتجارة والتمويل /الجزائر

الجزائر

بنكي

%15

بنك االردن الدولي  /لندن

بريطانيا

بنكي

%25

األردن

وساطة مالية

%22.5

شركة المركز المالي الدولي
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ثانيًا :فيما يلي معلومات مالية مختارة للشركات التابعة الجوهرية والتي
تتضمن حقوق غير المسيطرين
أ -قائمة المركز المالي المختصره للشركات التابعة قبل إلغاء العمليات
المتقابلة كما هو في  31كانون األول /ديسمبر  2020و :2019
كما في  31كانــــــــــون االول  /ديسمبر 2020
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل /
سوريا
دينـــــــــــــــار

بنك االسكان
للتجارة والتمويل/
الجزائر
دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن
دينـــــــــــــــار

شركة المركز
المالي الدولي
دينـــــــــــــــار

موجودات مالية

187,093,770

485,298,855

351,763,949

5,606,563

موجودات اخرى

2,371,555

17,724,894

5,340,031

106,449

اجمالي الموجودات

189,465,325

503,023,749

357,103,980

5,713,012

مطلوبات مالية

145,531,669

275,384,805

265,085,391

-

مطلوبات اخرى

5,475,012

111,043,664

3,962,537

294,422

اجمالي المطلوبات

151,006,681

386,428,469

269,047,928

294,422

حقوق الملكية

38,458,644

116,595,280

88,056,052

5,418,590

اجمالي المطلوبات
وحقوق الملكية

189,465,325

503,023,749

357,103,980

5,713,012

حقوق الملكية العائدة الى
غير المسيطرين

19,589,583

17,490,458

22,014,013

1,219,183

كما في  31كانــــــــــون االول  /ديسمبر 2019
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل /
سوريا
دينـــــــــــــــار

بنك االسكان
للتجارة والتمويل/
الجزائر
دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن
دينـــــــــــــــار

موجودات مالية

272,905,254

514,988,708

350,452,489

5,567,454

موجودات اخرى

6,857,156

12,356,744

5,586,496

115,787

اجمالي الموجودات

279,762,410

527,345,452

356,038,985

5,683,241

مطلوبات مالية

229,005,894

305,103,495

268,823,187

-

مطلوبات اخرى

15,979,938

123,754,958

4,243,879

298,342

اجمالي المطلوبات

244,985,832

428,858,453

273,067,066

298,342

حقوق الملكية

34,776,578

98,486,999

82,971,919

5,384,899

اجمالي المطلوبات
وحقوق الملكية

279,762,410

527,345,452

356,038,985

5,683,241

حقوق الملكية العائدة الى
غير المسيطرين

17,701,485

14,774,035

20,742,980

1,278,729
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ب -قائمة الربح أو الخسارة المختصرة للشركات التابعة قبل إلغاء العمليات
المتقابلة للسنتين المنتهيتين في 31كانون األول /ديسمبر  2020و :2019
للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2020
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل /
سوريا
دينـــــــــــــــار

بنك االسكان
للتجارة والتمويل/
الجزائر
دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن
دينـــــــــــــــار

شركة المركز
المالي الدولي
دينـــــــــــــــار

مجموع االيرادات

8,763,147

22,607,863

10,916,749

428,790

ربح ( خسارة) السنة

9,131,160

7,454,394

1,710,731

32,579

مجموع الدخل الشامل

9,131,160

7,454,394

2,945,696

32,579

حصة غير المسيطرين

4,651,116

1,118,234

736,424

7,330

للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2019
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل /
سوريا
دينـــــــــــــــار

بنك االسكان
للتجارة والتمويل/
الجزائر
دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن
دينـــــــــــــــار

مجموع االيرادات

7,274,214

31,450,472

11,220,128

471,471

ربح ( خسارة) السنة

5,803,925

()4,563,140

2,413,324

106,892

مجموع الدخل الشامل

5,803,925

()4,563,140

3,350,092

106,892

حصة غير المسيطرين

2,956,330

()684,516

837,523

24,051

شركة المركز
المالي الدولي
دينـــــــــــــــار
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ج -قائمة التدفق النقدي المختصرة للشركات التابعة الجوهرية للسنتين
المنتهيتين في  31كانون األول /ديسمبر  2020و :2019
للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2020
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل /
سوريا
دينـــــــــــــــار

بنك االسكان
للتجارة والتمويل/
الجزائر
دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن
دينـــــــــــــــار

شركة المركز
المالي الدولي
دينـــــــــــــــار

التدفقات النقدية التشغيلية

()85,243,245

()24,258,513

()7,430,714

()529,198

التدفقات النقدية االستثمارية

520,612

45,082

7,549,715

-

التدفقات النقدية التمويلية

()186,105

19,609,829

101,575

-

تأثير تغيرات اسعار الصرف

36,935,606

17,212,340

8,527,726

-

صافي الزيادة ( /االنخفاض)

()47,973,132

12,608,738

8,748,302

()529,198

للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2019
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل /
سوريا
دينـــــــــــــــار

بنك االسكان
للتجارة والتمويل/
الجزائر
دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن
دينـــــــــــــــار

شركة المركز
المالي الدولي
دينـــــــــــــــار

التدفقات النقدية التشغيلية

10,411,698

17,455,354

16,213,289

1,128,249

التدفقات النقدية االستثمارية

()1,977,854

1,029,291

()65,956

()2,104

التدفقات النقدية التمويلية

()1,647

()25,550,416

1,806,381

-

تأثير تغيرات اسعار الصرف

178,435

19,228,222

2,736,521

-

صافي الزيادة ( /االنخفاض)

8,610,632

12,162,451

20,690,235

1,126,145

د -بلغت توزيعات األرباح لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر 4,676,382
دينار خالل العام  29,499,698( 2020دينار خالل العام .)2019
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 -31الفوائــد الدائنـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

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

478,168

558,216

قروض وكمبياالت

66,446,689

69,298,270

بطاقات االئتمان

2,433,880

2,774,696

القروض العقارية

67,880,709

79,144,523

الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة

19,234,534

31,042,650

قروض وكمبياالت

73,166,111

66,196,940

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
حسابات جارية مدينة

8,133,126

9,524,130

قروض وكمبياالت

15,821,790

17,381,198

الحكومة والقطاع العام

37,201,228

45,361,664

أرصدة لدى بنوك مركزية

5,500,149

11,251,230

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5,692,566

14,415,668

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو
الخسارة

-

1,098

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10,814,756

10,829,100

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

93,627,018

88,498,376

المجمـــوع

406,430,724

446,277,759
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 -32الفوائـــد المدينــــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

10,071,307

19,906,710

ودائع العمالء:
حسابات جارية وتحت الطلب

676,657

777,214

ودائع توفير

4,000,272

9,215,375

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

55,200,946

87,244,585

شهادات إيداع

11,477,164

11,732,606

تأمينات نقدية

2,143,296

3,077,978

أموال مقترضة

9,197,678

7,538,407

رسوم ضمان الودائع

7,598,540

8,199,594

إلتزامات عقود اإليجار

1,542,913

1,820,680

أخرى
المجمـــوع

101,908,773

20,063
149,533,212

 -33صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

عموالت دائنة :
عموالت تسهيالت مباشرة

10,488,511

11,849,237

عموالت تسهيالت غير مباشرة

11,879,597

14,982,899

ينزل  :عموالت مدينة

()537,555

()46,504

صافي ايرادات العموالت

21,830,553

26,785,632
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 -34أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2019
دينـــــــــــــــار

2020
دينـــــــــــــــار
ناتجة عن التداول  /التعامل

4,301,135

7,432,161

ناتجة عن التقييم

5,101,687

3,017,264

المجموع

9,402,822

10,449,425

 -35أربــاح (خســائر) موجــودات ماليــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الربــح أو الخســارة
إن تفاصيل هذا البند كما يلي :
متحققـــة
ارباح
دينـــار

غير متحققة

(خسائر)
دينـــار

ارباح
دينـــار

(خسائر)
دينـــار

عوائد
توزيعات
دينـــار

المجمـوع
دينـــار

للعام 2020
709,961

-

أسهم شركات

-

()4,387

-

تسهيالت إئتمانية
مباشرة

-

-

1,596,978

المجموع

-

()4,387

2,306,939

29,365
29,365

734,939
1,596,978
2,331,917

للعام 2019
سندات

-

()3,689

-

-

-

()3,689

أسهم شركات

-

-

-

()155,561

169,700

14,139

المجموع

-

()3,689

-

()155,561

169,700

10,450
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 -36إيــرادات أخــرى
إن تفاصيل هذا البند كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

رسوم مقبوضة على حسابات الرواتب

3,324,931

3,401,126

ايرادات بطاقات االئتمان

4,539,867

7,324,409

ايرادات تأجير الصناديق

577,961

587,771

عمولة شيكات معادة

457,368

775,229

عموالت ادارة حسابات العمالء

10,574,753

5,890,658

صافي ايرادات الديون المستردة

736,701

25,888

ايرادات عموالت الوساطة

225,291

243,001

ايرادات الخدمات المصرفية

1,031,727

1,118,036

ايرادات الحواالت

3,397,040

5,135,242

اإليرادات المتفرقة

2,735,088

2,261,112

خسائر غير متحققة  /مشتقات مالية للتحوط

()1,596,978

المجموع

26,003,749
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 -37نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

رواتب ومنافع وعالوات

59,030,149

62,138,511

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

6,729,355

6,803,054

مساهمة البنك في صندوق االدخار

242,644

224,389

تعويض نهاية الخدمة للموظفين

6,008,227

7,681,493

نفقات طبية

2,877,447

3,299,727

مصاريف تدريب

327,456

577,841

مصاريف سفر وتنقالت

480,144

1,128,388

أخرى

969,025

1,047,516

76,664,447

82,900,919

المجموع

 -38مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

تكنولوجيا المعلومات

11,516,968

11,288,865

التسويق والترويج

2,968,572

3,383,919

خدمات مهنية وخارجية

1,680,246

1,495,775

مصاريف مواقع العمل

16,415,828

19,102,947

رسوم االشتراك بالمؤسسات المصرفية

3,180,041

3,255,252

مصاريف مكتبية

1,503,565

2,027,147

نفقات على معامالت المقترضين

425,008

453,460

مصاريف اخرى

19,052,913

13,139,288

المجموع

56,743,141

54,146,653
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 -39مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة – بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية

17,639

23,353

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

()104,498

9,354

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

143,568

()20,459

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
االخر

122,958

65,463

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1,995,178

51,943

تسهيالت ائتمانية مباشرة

114,416,981

49,871,021

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة (إرتباطات والتزامات محتملة)

6,125,429

5,134,470

موجودات أخرى

()156,204

-

المجموع

122,561,051

55,135,145

 -40حصة السهم من ربح السنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي  31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

الربح للسنة العائد لمساهمي البنك (دينار)

36,614,354

80,866,565

المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهم)

315,000,000

315,000,000

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
العائد الى مساهمي البنك

 0.116دينار

 0.257دينار
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 -41النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :
كما في 31كانون االول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

1,125,815,286

1,114,619,117

يضاف  :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

360,745,243

452,733,115

(ينزل)  :ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()715,519,308

()658,062,797

771,041,221

909,289,435

 -42مشتقات أدوات مالية
ان تفاصيل المشتقات المالية القائمة في نهاية العام هي كما يلي :

القيمة
العادلة
الموجبة
دينــار

القيمة
العادلة
السالبة
دينــــار

مجموع
المبالغ
االعتبارية
(االسمية)
دينــــار

آجال القيمة االعتبارية
(اإلسمية) حسب االستحقاق
خالل 3
اشهـــر

من 12 – 3
اشهـــر

من سنة
الى 3
سنوات

دينـــار

دينـــار

دينــــار

للعام 2020
مشتقات مالية للمتاجرة :
عقود بيع عمالت اجلة

167,836

-

6,453,798

5,029,028

عقود خيار سعر الفائدة

-

-

3,545,000

-

1,424,770
-

3,545,000

مشتقات مالية للتحوط :
عقود بيع عمالت اجلة

420,041

()1,293,407

293,242,860

عقود مقايضة عمالت

-

-

14,180,000

-

عقود مقايضة اسعار فائدة

-

()1,596,978

127,620,000

-

عقود خيار اسعار فائدة

-

-

3,545,000

-

122,397,477

170,845,383

-

14,180,000

-

31,905,000
-

95,715,000
3,545,000

للعام 2019
مشتقات مالية للتحوط :
عقود بيع عمالت آجلة
عقود مقايضة عمالت

63,104
-

()446,884
-

230,786,087
14,180,000

227,259,525
-

3,526,562

-

14,180,000

-

تدل القيمة االعتبارية (اإلسمية) على قيمة المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق او
مخاطر االئتمان .
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 -43المعامالت مع جهات ذات عالقة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية :
رأسمـــــــــال الشركــــــــــــة
اســم الشركــة

نسبة الملكية

 31كانــــــــــون األول  /ديسمبر
2020
دينــــــار

2019
دينــــــار

%85

171,671,187

127,798,568

%49.063

76,684,321

76,684,321

شركة المركز المالي الدولي

%77.5

5,000,000

5,000,000

الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي

%100

30,000,000

30,000,000

الشركة االردنية لالستثمارات العقارية

%100

40,000

40,000

بنك االردن الدولي/لندن

%75

72,403,280

72,403,280

%46.704

1,495,780

1,495,780

بنك االسكان للتجارة والتمويل  /الجزائر
المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا

المركز المالي الدولي  /سوريا

تملك الشركة التابعة المصرف الدولي للتجارة والتمويل – سوريا  %85من شركة المركز المالي الدولي – سوريا
وتبلغ ملكية البنك  %5من هذه الشركة.
قام البنك بالدخول في معامالت مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا ضمن النشاطات
االعتيادية للبنك وباستخدام اسعار الفوائد والعموالت التجارية  ،ان جميع التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للجهات
ذات العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات .
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ب  -فيما يلي تفاصيل أرصدة الجهات ذات العالقة كما في السنة:
الجهــــــــة ذات العالقـــــــــــــــــــة

كبار
المساهمين
دينــــار

أعضاء
مجلس
االدارة
دينــــار

الشركات
التابعة
دينــــار

المجمـــــــــــــــــــــــــوع

االدارة
التنفيذية
العليا
دينــــار

 31كانون
االول/
ديسمبر
2020
دينــــار

 31كانون
االول/
ديسمبر
2019
دينــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:
اجمالي ودائع البنك لدى جهات
ذات عالقة

46,820,432

اجمالي ودائع أطراف ذات
عالقة لدى البنك

80,082,388 593,696,133

73,544,449

قروض وتسهيالت ممنوحة
ألطراف ذات عالقة

-

485,658

قروض وتسهيالت ممنوحة من
أطراف ذات عالقة

-

3,948,698

1,548

620

157,449,077 120,367,049

1,765,756

3,986,775

758,017,339 679,531,052

215,823

4,202,188

4,903,669

811,997

-

3,948,698

975,538

-

بنود خارج قائمة المركز المالي :
-

-

1,336,262

1,319,912

عقود بيع عمالت اجلة

61,595,238

-

-

-

61,595,238

51,587,903

عقود مقايضة فوائد

127,620,000

-

-

-

127,620,000

اعتمادات وكفاالت

1,336,262

-

-

ج -فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
المجمــــــــــــــــــــــوع
الجهــــــــة ذات العالقـــــــــــــــــــة

كبار
المساهمين
دينـــــــــــــار

الشركات
التابعة
دينـــــــــــــار

أعضاء
مجلس
االدارة
دينـــــــــــــار

للسنة المنتهية في 31
كانون األول  /ديسمبر
االدارة
التنفيذية
العليا
دينـــــــــــــار

2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

بنود قائمة الربح أو الخسارة :
فوائد وعموالت دائنة

337,366

432,771

16,234

124,861

911,232

1,163,916

فوائد وعموالت مدينة

9,021,270

1,275,536

30,337

79,108

10,406,251

25,514,643

	-تتراوح اسعار الفوائد الدائنة من صفر %الى %7
	-تتراوح اسعار الفوائد المدينة من صفر %الى %7
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د -فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2020
دينـــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــار

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى

2,963,832

5,068,159

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى الشركات التابعة

2,308,988

2,224,174

 -44معلومات عن قطاعات أعمال البنك
معلومات عن أنشطة البنك :
يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل أربعة قطاعات أعمال رئيسية وفقا للتقارير المرسلة إلى متخذ القرار
الرئيسي لدى البنك وهي :
	-التجزئــة :يشــمل متابعــة ودائــع العمــاء األفــراد واألعمــال الصغيــرة ومنحهــم القــروض والديــون والبطاقــات
االئتمانيــة وخدمــات أخــرى .
	-الشــركات :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة والخدمــات المصرفيــة األخــرى الخاصــة بالعمــاء مــن
المؤسســات والشركات .
	-التمويــل المؤسســي :يتعلــق نشــاط هــذا القطــاع بالترتيبــات الخاصــة بهيكلــة التمويــل وتقديــم خدمــات
الخصخصــة واالندمــاج وإصــدار نشــرات االكتتــاب .
	-الخزينــة :يشــمل هــذا القطــاع تقديــم خدمــات التــداول والخزينــة وإدارة اســتثمارات البنــك فــي الســوق النقــدي
وســوق رأس المــال .
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الشركات

التجزئة

دينــــــــــــار

إلغاء اثر
الخزينة

دينــــــــــــار

المؤسسي

أخــرى

المجمـــــــوع
للسنة المنتهية في  31كانون األول /
ديسمبر
2020
دينــــــــــــار
()74,258,221

دينــــــــــــار

2019
دينــــــــــــار
466,203,763

الربح قبل الضرائب

دينــــــــــــار

13,896,893

510,512,706
-

العمليات

199,558,682

2,963,142

()122,561,051

دينــــــــــــار

180,961,546
()110,898,891

-

()55,135,145
-

دينــــــــــــار

5,768,331
()12,450,457

81,678,080

77,654,780

المتقابلة

140,276,532
()2,174,845

()26,195,647

التمويـل

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة :

إجمالي اإليرادات

مصروف مخصص خسائر ائتمانية

متوقعة

نتائج أعمال القطاع
()8,423,929

91,350,717
()13,695,937

ضريبة الدخل

مصاريف غير موزعة

30,631,745

132,174,952
()35,148,526

االستهالكات واالطفاءات

مصاريف رأسمالية

13,660,468

143,109,806
()10,934,854

()48,467,752
42,506,254

24,525,115
11,846,894

-

1,348,466,391
()631,043,562

3,695,718,097
()519,352,069

71,282,120
-

2,559,685,062
-

4,757,066,192

()3,081,014,095

موجودات القطاع

استبعاد الموجودات بين القطاعات

الربح للسنة

83,707,200

22,830,180
17,253,533
2020
12,432,217,862

-

 31كانــــــــــون األول  /ديسمبــــــــــر
2019
12,736,595,266

()4,231,409,726
105,241,081

مجموع الموجودات

القطاعات

موجودات غير موزعة على

()4,374,630,792
77,273,667

8,306,049,217
2,699,230,592

8,439,238,141

مطلوبات القطاع

4,671,442,796

79,869,389
-

3,598,016,947

11,366,620,242

-

318,060,518

11,609,968,749

استبعاد المطلوبات بين القطاعات

-

()1,409,316,667

-

القطاعات

مطلوبات غير موزعة على

مجموع المطلوبات

()55,116,261

()4,231,409,727
8,981,194
7,144,191,709

()2,766,976,799

()4,301,113,773
6,569,323
7,315,424,299

المجمعة
البيانات المالية
ّ
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فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي :
داخـــــــــــل المملكــــــــــة

خــــــــارج المملكــــــــــة

2019
دينـــــار

2019
دينـــــار

2020
دينـــــار

2020
دينـــــار

المجموع
2020
دينـــــار
466,203,763

2019
دينـــــار
510,512,706

إجمالي اإليرادات

380,174,404

406,200,474

مجموع
الموجودات

6,695,628,428

8,439,238,141 8,306,049,217 1,383,150,156 1,610,420,789 7,056,087,985

المصروفات
الرأسمالية

10,045,417

13,595,425

86,029,359

1,801,477

104,312,232

3,658,108

11,846,894

17,253,533

 -45كفاية رأس المال
يهدف البنك من ادارة رأس المال إلى تحقيق االهداف التالية :
	-التوافق مع متطلبات البنك المركزي المتعلقة برأس المال .
	-المحافظة على قدرة البنك باالستمرارية .
	-االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور في اعمال البنك .
	-يتــم مراقبــة كفايــة رأس المــال مــن قبــل ادارة البنــك شــهريا كمــا يتــم تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات
المطلوبــة حــول كفايــة رأس المــال ربعيــا .
حسب تعليمات البنك المركزي الحد االدنى لمعدل كفاية رأس المال يساوي  %12ويتم تصنيف البنوك إلى  5فئات
افضلها التي معدلها يساوي  %14فأكثر .
يقوم البنك بادارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء التغيرات في ظروف العمل .هذا ولم
يقم البنك بأية تعديالت على االهداف والسياسات واالجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية .
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يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا لتعليمات البنك المركزي االردني المستندة لمقررات لجنة بازل  ،IIIوفيما
يلي نسبة كفاية رأس المال :
 31كانــــــــــــــــون االول  /ديسمبــــــــــر
2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

 -1حقوق حملة األسهم العادية 1 Tier
رأس المال المكتتب به (المدفوع)

315,000,000

315,000,000

األرباح المدورة

267,593,973

278,889,848

بنود الدخل الشامل األخرى

()111,169,929

()107,054,578

احتياطي القيمة العادلة بالصافي

9,654,188

5,400,864

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()120,824,117

()112,455,442

عالوة اإلصدار

328,147,538

328,147,537

اإلحتياطي القانوني

243,442,730

235,737,655

إحتياطيات أخرى

11,433,336

11,184,798

حقوق غير المسيطرين المسموح اإلعتراف بها

18,100,568

23,196,877

إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادية

1,072,548,216

1,085,102,137

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

()131,032,385

()106,496,129

الشهرة والموجودات غير الملموسة

()18,995,985

()23,582,588

الموجودات الضريبية المؤجلة

()105,241,081

()77,273,667

اإلستثمارات في رؤوس أمول شركات تابعة غير موحدة حساباتها مع البنك

()40,681

()36,613

اإلستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية وشركات التأمين ضمن ال CET1

()6,754,638

()5,603,261

صافي حقوق حملة األسهم العادية

941,515,831

978,606,008

 -2رأس المال اإلضافي
حقوق غير المسيطرين المسموح باالعتراف بها

3,194,218

4,093,567

إجمالي رأس المال اإلضافي

3,194,218

4,093,567

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

-

-

صافي رأس المال األساسي اإلضافي

3,194,218

4,093,567

صافي رأس المال األساسي (الشريحة األولى من رأس المال )1 Tier

944,710,049

982,699,575

 .3الشريحة الثانية من رأس المال 2 Tier
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
مخصص الخسائر اإلئتمانية المرحلة األولى على ان ال تزيد عن

63,777,881

32,594,487

حقوق غير المسيطرين المسموح باإلعتراف بها

4,258,958

5,458,089

إجمالي رأس المال المساند

68,036,839

38,052,576

 %1,25من الموجودات المرجحة لمخاطر اإلئتمان

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

-

()4,068

اإلستثمارات في رؤوس أمول شركات تابعة غير موحدة حساباتها مع البنك

-

()4,068

صافي رأس المال المساند 2 Tier

68,036,839

38,048,508

رأس المال التنظيمي

1,012,746,888

1,020,748,083

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

5,810,185,234

5,664,064,302

نسبة كفاية رأس المال حملة االسهم العادية ()%( )CET1

%16.20

%17.28

نسبة كفاية رأس المال الشريحة االولى ()%

%16.26

%17.35

نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ()%

%17.43

%18.02
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 -46القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة
بالقوائــم الماليــة
القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية
 31كانون األول  /ديسمبر 2019

 31كانون األول  /ديسمبر 2020
القيمة الدفترية
دينــــــار

القيمة العادلة
دينــــــار

القيمة الدفترية
دينــــــار

القيمة العادلة
دينــــــار

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1,833,842,295

1,834,899,733

1,826,623,951

1,826,712,146

تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

3,976,743,772

3,976,743,772

4,158,821,005

4,158,821,005

 -47إدارة المخاطر:
تتم إدارة المخاطر المصرفية لدى البنك استنادا الستراتيجية شاملة للحد من المخاطر وسبل مواجهتها وتخفيفها،
بعد تحديد المخاطر المقبولة من جانب البنك الدارة اعماله بما يضمن المحافظة على مستوى ونوعية المخاطر
المختلفة التي يرغب البنك بتحملها وقبولها وبما ال يؤثر على تحقيق األهداف االستراتيجية ،اضافة الى التخفيف
من اآلثار السلبية لألحداث الداخلية والخارجية على كل من ربحية البنك ،مستوى رأس المال ،الحصة السوقية وأية
عوامل اخرى غير ملموسة مثل سمعة وشهرة البنك.
ان عملية اعتماد حدود ومستويات المخاطر المقبولة لدى البنك تتم وفقا ألساليب القياس النوعية و /او الكمية
وذلك استنادا الى طبيعة وخصوصية المخاطر المتنوعة ويتم عكس هذه المستويات (النوعية والكمية) ضمن
سقوف المخاطر المعتمدة في السياسات والصالحيات واجراءات عمل البنك.
ان مستويات المخاطر المقبولة تتالءم مع استراتيجية البنك وتضع إطار عمل لآللية التي يجب على البنك اعتمادها
لتسيير اعماله ،وتوضح طبيعة المخاطر التي يقبلها البنك في سبيل تحقيق أهدافه االستراتيجية  ،وتضع االجراءات
التي يتم من خاللها تحديد ومراقبة مستويات المخاطر المقبولة.

األهداف االستراتيجية إلدارة المخاطر
▪بنــاء إدارة مخاطــر فاعلــة فــي البنــك وبمــا يعــزز مــن الحاكميــة المؤسســية مــن خــال تطبيــق وســائل وأســاليب
متقدمــة في قياس المخاطــر المختلفة.
▪التحــوط اليــة خســائر محتملــة والتخفيــف منها وبمــا يؤدي الى تعظيــم الربحية ورفــع كفاءة وفاعليــة العمليات
المصرفية.
▪نشــر ثقافــة الوعــي بالمخاطــر المحيطــة وتحقيــق فهــم عميــق مــن كافــة المســتويات اإلداريــة للمخاطــر التــي
يواجهها البنك.
▪المساعده في تحقيق األهداف االستراتيجية العامة للبنك.
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المخاطر التي يتعرض لها البنك
يتعرض البنك للمخاطر الرئيسية التالية :
▪مخاطر االئتمان .
▪مخاطر السوق والسيولة وتشمل مخاطر أسعار الفائدة والعمالت .
▪مخاطر التشغيل وتشمل مخاطر امن المعلومات ومخاطر استمرارية االعمال .

مستويات المخاطر المقبولة
إن ادارة المخاطر الفاعلة تتضمن فهما عميقا لمصادر وطبيعة المخاطر التي تواجه البنك ،اضافة الى توفير
بيئة رقابية مناسبة منسجمة مع أفضل المعايير والممارسات الدولية ومتوائمه مع تعليمات الجهات الرقابية
وتعليمات البنك  .ان أهم مرتكزات إدارة المخاطر الفاعلة تستند الى تحديد مستويات المخاطر المقبولة لكافة
االنشطة المصرفية وذلك بعد تحديد وقياس وتحليل المخاطر المختلفة التي يواجهها البنك.
تتضمن االجراءات المتبعة لتحديد مستويات المخاطر المقبولة في البنك ما يلي :
▪تحديد اســتراتيجية األعمال :يتم تحديد مســتويات المخاطر المقبولة بما يتالءم مع :الخطة االســتراتيجية للبنك،
تعليمات الجهات الرقابية ،الحفاظ على كفاية رأس مال البنك ،االدارة الســليمة لمخاطر الســيولة ومصادر األموال
والحفاظ على مستويات مستقرة من األرباح.
▪تقييــم المخاطــر الجوهريــة التــي يتعــرض لهــا البنــك وتحديــد وســائل وأســاليب قياســها وتحديــد حجــم
المخاطــر التــي يمكــن للبنــك قبولهــا وتحملهــا ،وتزويــد المجلــس بصــورة كاملــة عــن المخاطــر وحجــم التعــرض
وإطــار الرقابــة علــى هــذه المخاطــر فــي البنــك.
▪تحديــد المســتوى المقبــول للمخاطــر لوحــدات العمــل ومنتجــات البنــك وذلــك مــن خــال الســقوف  Limitsوالتي
تمثل مســتوى المخاطر الذي يمكن للبنك تحمله وقبوله اعتمادا على حجم التعرض ألنشــطة البنك  ،وبناء على
االهداف الموضوعة للبنك ودوائر االعمال.
▪إضافــة الــى انــه يتــم مراقبــة مســتويات المخاطــر المقبولــة والتأكــد مــن معالجــة أيــة تجــاوزات ناتجــة عــن
الحــدود المقــررة ورفــع تقاريــر لمجلــس اإلدارة مــن خــال لجنــة إدارة المخاطــر وأيــة تجــاوزات عــن المســتويات
المقبولــة للمخاطــر.

إطار عمل إدارة المخاطر
▪وجــود هيــكل مســتقل الدارة المخاطــر تتضمــن الرقابــة واالشــراف واعــداد التقاريــر والمهــام الخاصــة بوظائــف
المخاطــر.
▪وجــود اســتراتيجية وسياســات وإجــراءات عمــل تهــدف الــى إدارة المخاطــر بشــكل فعــال ومراقبتهــا والحــد قــدر
اإلمــكان من االثار الســلبية لتلك المخاطر.
▪الرقابة واالشراف وقياس المخاطر الموجودة ضمن وثيقة قبول المخاطر.
▪ادارة المخاطر بشكل يومي والتاكد انها ضمن السقوف المعتمدة.
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مخاطر االئتمان
▪تعــرف مخاطــر االئتمــان علــى أنهــا المخاطر الناجمة عــن عدم قــدرة أو رغبة العميــل بالوفاء بالتزاماتــه تجاه البنك
ضمــن فتــرة زمنيــة متفــق عليهــا أو تلــك الناتجــة عن ركــود اقتصــادي في قطــاع معين.
▪وكذلــك مخاطــر التركــزات االئتمانية لدى العمالء والتــي تعرف بأنها المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التوزيع
غيــر المتكافــئ لعمــاء االئتمــان أو نتيجة للتركزات في التســهيالت الممنوحــة للقطاعات االقتصاديــة أو في دول
معينة ،والتي قد تؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث خسائر مالية.

إدارة مخاطر االئتمان
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل ما يلي :
▪تعزيز بناء محفظة ائتمانية جيدة ومتوازنة تحقق العائد المستهدف ضمن مستويات المخاطر المحددة لها.
▪الرقابة الحثيثة على االئتمان في مراحله المختلفة والتوافق الدائم مع تعليمات السلطات الرقابية وتعديالتها.
▪العمل على توزيع محفظة االئتمان بما فيها توسيع قاعدة العمالء وفقًا للخطط والسقوف والمخاطر المحددة.
▪االستمرار بالعمل ضمن مبدأ الفصل بين 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 المؤسسة ،وقناعة البنك بقدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم
بناء على دراسة ائتمانية شاملة لوضع العميل وضمن مستويات تصنيف المخاطر المقبولة لدى البنك.
▪عدم السماح بتمويل التسهيالت اال للغايات المحددة ضمن سياسة البنك االئتمانية وتعليمات البنك المركزي
األردني وقانون البنوك واية تعليمات صادرة عن السلطات الرقابية  ،وبالضمانات المناسبة والتي تضمن حق البنك .
▪تخفيض نسبة الديون غير العاملة في المحفظة االئتمانية مع العمل على زيادة الحصة السوقية في مجال
التمويل التجاري وتمويل الشركات.
▪مراعاة التنويع في المحفظة االئتمانية وخصوصا في محفظة الشركات مع تجنب تجاوز التركز على مستوى
العميل عن الحدود المقررة.

التعثر وآلية معالجة التعثر:
تعريف التعثر
ويتلخــص فــي ظهــور مســتحقات علــى تســهيالت العمــاء تزيد عــن  90يــوم وارتفاع ملحــوظ في درجــات المخاطر
( ،)10,9,8اضافــة الــى أيــة بــوادر تشــير الــى ارتفــاع احتماليــة تعثر لدى العميل يســتدعي شــمول بعــض العمالء ضمن
مفهوم التعثر ومنها على سبيل المثال ال الحصر :
▪ضعف المركز المالي للمدين والبيانات المالية األمر الذي يعكس وجود صعوبات مالية.
▪اطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية.
▪عدم سداد االلتزامات في مواعيدها.
▪افالس المدين.
▪تكرار حاجة المدين الى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها.
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آلية معالجة التعثر:
استنادا الى تعليمات البنك المركزي األردني يقوم البنك وبمجرد تصنيف المديونية كدين غير عامل برصد
المخصصات الكافية وفقا للتعليمات الى جانب السير باإلجراءات الالزمة لتحصيل حقوق البنك وفقا للقوانين
السارية واتخاذ كافة اإلجراءات والسبل للتحصيل والتي تؤدي الى تسويات مع العمالء بما يتوافق مع التعليمات
تضمن تسديد المديونيات بالكامل أو إعادة جدولتها وفقا للمعايير واالسس التي نصت عليها تعليمات البنك
المركزي والسلطات الرقابية لدى الدول المضيفة .

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 المربوطة باحتمالية تعثر العميل ( )PDباالعتماد على البيانات المالية والموضوعية الخاصة بنشاط العميل ،
كما يعنى باستخراج الخسائر المتوقعة للتسهيالت الممنوحة للعميل ( )ECLمن خالل احتمالية تعثر العميل ()PD
المرتبطة بدرجة مخاطر العميل والخسائر عند التعثر( )LGDوالمرتبطة بالضمانات المقدمة.
يتوفر لدى نظام التقييم اإلئتماني المعمول به في البنك ( ) Credit Lens/Moody’sنماذج وبطاقات تقييم مختلفة
لتشمل معظم شرائح العمالء ،ويندرج تحت كل نموذج عدة اقسام  ،وكل قسم مرتبطة بوجود اوزان مخاطر
وحسب النموذج المستخدم حيث يتم احتساب درجة المخاطر من خالل هذه النماذج /البطاقات عن طريق
جمع نتائج المستخرجات (المالية والموضوعية) بشكل رقمي وتسمى ال ( )VOTESومن ثم اجراء عمليات حسابية
الستخراج بما يسمى متوسط التقييم ويتم اظهاره على شكل عداد رقمي (من  ،)100-0علما بانه تم تجزئت
العداد الرقمي الى سبعه اقسام (ممتاز  /جيد جدا /جيد /ضمن المتوسط  /اقل من المتوسط /سيء /غير مقبول).
يستخدم البنك نظام التقييم الداخلي ( ) Credit Lens/Moody’sلقياس درجة مخاطر العمالء ضمن ( )7مستويات
للحسابات العاملة وثالث مستويات للحسابات غير العاملة ،وتزداد احتمالية التعثر ( )PDبازدياد درجة المخاطر حيث
يتم اعتماد ثالث شرائح في كل مستوى(درجة) باستثناء الدرجة ( ، )1وقد تم اعطاء تعريف واضح لكل درجة وكما
هو موضح في المنهجية.

األسس المتبعة في عملية التقييم ضمن نظام التقييم الداخلي لعمالء
الشركات:
▪توفر بيانات مالية حديثة ومدققة /غير مدققه وبما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي االردني في هذا الجانب،
وبحيث تعكس الوضع المالي الفعلي لطالب االئتمان.
▪وجود تصور واضح لدى الجهة مانحة االئتمان عن الجوانب الموضوعية المتعلقة بوضع العميل مثل (االدارة،
قطاع العميل ،الوضع التنافسي الخ ( ...لما للجانب الموضوعي من اثر في نتائج تقييم مخاطر العميل.
▪توفر بيانات كافية عن الضمانات المقدمة من العميل بما يمكن من تقييم مخاطر التسهيل.
▪التحديث السنوي الحتمالية التعثر بناءا على أحدث الدراسات التي تتم من قبل شركة .Moody’s
▪اختيار نموذج التحليل المناسب الذي يتالئم مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
▪يتم استخدام خيار االرشفة لحفظ درجات مخاطر العميل التاريخية والمعتمدة ضمن الدراسة االئتمانية.
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يمكن استخدام خيار ال  Overrideبنظام ال  Credit Lensمن خالل اتباع منهجية ال  overrideالمعتمدة لدى البنك
والمتعلقة بوجود موافقه من اصحاب الصالحيات " وبما يتماشى مع جدول الصالحيات المعتمد لدى البنك في
جانب منح االئتمان" وذلك لرفع او تخفيض درجة المخاطر ،حسب الدراسة االئتمانية المعدة من مركز االعمال
ومراجعة االئتمان.

نظام التقييم الداخلي لعمالء األفراد والشركات الصغيرة:
هو نظام يعمل على تقييم العمالء (األفراد والشركات الصغيرة) ومنحهم درجة تقييم على مستوى الطلب
االئتماني بناء على مخاطرهم قبل منحهم القروض ويتم على أساسها تقييم الجدارة االئتمانية للعميل وتقدير
احتمالية التعثر .
يتم التقييم الداخلي لعمالء األفراد لكافة المنتجات الممنوحة (قروض شخصية  ،سكنية  ،بطاقات ائتمانية ،
قروض سيارات)  ،أما عمالء الشركات الصغيرة فيتم تقييم المنتجات الممنوحة (قرض األعمال  ،قرض االستثمار
العقاري  ،القروض المتناقصة) .

تعريف الخسائر االئتمانية المتوقعة:
تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة مجموع المبالغ التي يتم رصدها لتغطية الخسائر الناجمة عن عجز العمالء عن
الوفاء بالتزاماتهم ،وهي حاصل ضرب الرصيد عند التعثر * احتمالية التعثر * الخسائر عند التعثر.

اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (:)ECL
المحفظة االئتمانية (محفظة الشركات)
الرصيد عند التعثر :EAD
يمثل الرصيد كما في فترة االحتساب مضافا اليه الفائدة ،ويشمل التسهيالت المباشرة والتسهيالت غير مباشرة
والسقوف المقررة وغير مستغلة أما فيما يتعلق بالرصيد الخاضع الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للمرحلة
الثالثة فيمثل الرصيد مطروحا منه الفوائد المعلقة والتأمينات النقدية ان وجدت.

التسهيالت المباشرة:
تم اعتماد نوعين من الدفعات النقدية المتأتية من العمالء وعلى النحو التالي :دفعات نقدية منتظمة (شهرية،
ّ
ربع سنوية  ،نصف سنوية) ودفعات نقدية لمرة واحدة .
تم االعتماد على التدفقات النقدية للعمالء ووفقا لجداول السداد ودوريتها .
ّ
تم عمل خصم للدفعات المتبقية من التسهيل بعد األخذ بعين االعتبار سعر الفائدة التعاقدية بديال عن معدل
ّ
الفعال واالستحقاق الفعلي للتسهيل كما هو مثبت في العقد األصلي وذلك بعد االخذ بعين االعتبار
الفائدة
ّ
وجود دفعات مدفوعة مقدما ( ).cash overflow
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تم عمل دراسة تاريخية الخر  5سنوات على نسبة االستغالل من سقوفات الجاري مدين والقروض الدوارة مبنية
على سلوك العميل واالستغالل من السقف قبل سنة من التعثر حيث تم التوصل الى أن نسبة االستغالل من الجزء
الغير مستغل منها بواقع  %38.5و  %20.4على الترتيب.
للوصول الى الرصيد الخاضع الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة "( "EADللجاري مدين والقروض الدوارة) يتم
ضرب الجزء غير المستغل من السقف بنسبة االستغالل حسب كل منتج واضافته للرصيد المستغل في حال كان
السقف قائم/متاح ،بخالف ذلك يتم اعتماد الرصيد المستغل دون تطبيق نسب االستغالل.
تم اعتماد متوسط عمر الجاري مدين بـ  2.5سنة وذلك حسب ما ورد في تعليمات بازل .
تم تطبيق درجة مخاطر بواقع ( )5-لكافة التسهيالت التي ال توجد لها درجة مخاطر وذلك بناءا على رأي الشركة
ّ
االستشارية والتي تمثل .Investment Grade

التسهيالت غير المباشرة:
تم عمل دراسة على نسب االستغالل من سقوفات كل من الكفاالت واالعتمادات حيث بلغت نسبة االستغالل
من سقوفات الكفاالت  %36.8و %34.2من السقوفات الخاصة باالعتمادات وتم اعتماد النتائج من لجنة لمخاطر/
اإلدارة التنفيذية.
للوصول الى الرصيد الخاضع الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم ضرب سقف الكفاالت أو االعتمادات بنسبة
االستغالل المبينة أعاله ومن ثم مقارنتها بالرصيد المستغل وأخذ القيمة األعلى.
تم اعتماد أسعار الفوائد للتعرضات االئتمانية غير المباشرة وفقا لتعليمات الفوائد للكفاالت المدفوعة واالعتمادات
المستحقة وبحيث يتم تطبيق سعر الفائدة على النحو التالي:
▪إذا كان الدفــع او االعتمــاد المســتحق بالعملــة األجنبيــة يطبــق ســعر فائــدة بواقــع  %5ويرتفــع الــى  %6إذا لــم
يســدد العميــل بعد شــهر مــن الدفع.
▪إذا كان الدفــع أواالعتمــاد المســتحق بالعملــة المحليــة يطبــق ســعر فائــدة بواقــع  %12ويرتفــع الــى  %13اذا لــم
يســدد العميل بعد شــهر مــن الدفع.

السقوف المقررة وغير المسحوبة:
يتم ضرب الجزء غير المستغل من السقف بنسبة االستغالل حسب كل منتج واضافته للرصيد المستغل في حال
كان السقف قائم/متاح ،بخالف ذلك يتم اعتماد الرصيد المستغل دون تطبيق نسب االستغالل.
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الخسائر عند التعثر :LGD
تم تطوير النموذج الخاص بهذا البند خالل المراجعة السنوبة لنماذج المعيار المحاسبي من عام  ،2020على النحو
التالي :
▪تــم الرجــوع الــى قيــم التحصيــات (النقديــة ،الواردة مــن احاالت علــى الضمانات) التي تمــت على الديــون المتعثرة
منــذ بدايــة عــام  2015ولغايــة عــام  ،2019وتحليــل هذه البيانات للوصول لنســب الخســائر عند التعثــر وبما يعكس
الواقــع الفعلــي علــى قــدرة البنــك بالتحصيــل مــن اصــل الديــون غيــر العاملــة عنــد التعثــر.
▪تــم موائمــة النتائــج التــي تــم التوصــل لهــا فيمــا يخــص الخســائر عنــد التعثــر والمســتندة الــى البيانــات التاريخيــة
مــع احتماليــة التعثــر لغايــات التنبــؤ بنســب الخســائر عنــد التعثــر للســنوات الخمــس الالحقــة  PIT LGDضمــن
ظروف اقتصادية طبيعية (بحيث يفترض من الدراســة بأن احتمالية االســترداد من الديون غير العاملة تقل بزيادة
نســب احتماليــة التعثــر).
▪فيمــا يخــص التســهيالت التــي يقابلهــا تامينــات نقديــة  ،كفــاالت بنكيــة مقبولــة ،أســهم فيتــم طــرح قيمتها من
الرصيــد بعــد ان تخضع لنســب االقتطــاع Haircut

احتمالية التعثر :PD
▪لغايــات التوافــق مــع متطلبــات المعيــار المحاســبي الجديــد  IFRS9فــي تقييــم واحتســاب احتماليــة التعثــر
للعمــاء كان ال بــد مــن:
▪تحديــد مفهــوم واضــح للتعثــر :ويتلخــص فــي ظهــور مســتحقات علــى تســهيالت العمــاء تزيــد عــن  90يــوم
وارتفــاع ملحــوظ فــي درجــات المخاطــر ( ،)10،9،8اضافــة الى أية بوادر تشــير الى وجــود احتمالية تعثــر لدى العميل
يســتدعي شــمول بعــض العمــاء ضمــن مفهــوم التعثــر  Credit Deterioration Factorsومنهــا على ســبيل المثال
ال الحصر:
	-صعوبات مالية مؤثرة يواجهها المدين كوجود ضعف شديد في البيانات المالية.
	-اطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية.
	-عدم سداد االلتزامات في مواعيدها.
	-افالس المدين.
	-حاجة المدين الى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو اعادة جدولتها.
▪ تقييم ســلوك العمالء خالل مراحل القرض :حيث تم اســتخدام منهجية  Observed Default Rateوالتي يتســنى
مــن خاللهــا عمــل تقييــم لســلوك العميل من خالل اســتخدام عدد ايــام التعثر ورصــد التذبذبات التــي طرأت على
وضع العميل خالل مدة ســنة ســابقة وســنة الحقة من تاريخ اعداد الدراسة.
▪التنبــؤ باحتمالية التعثر المســتقبلية للعمالء :تم اســتخدام المتغيرات االقتصاديــة ذات العالقة Macroeconomic
 Factorsللتنبــؤ بنســبة التعثــر التحفظيــة  Observed Default Rateللســنوات القادمــة ومــن أهــم هــذه المتغيــرات
االقتصادية (الناتج المحلي االجمالي ،معدل البطالة ،معدل التضخم ،معدل أسعار الفوائد  ،تحويالت المغتربين
بالعملة األجنبية ،مؤشر أسعار األسهم).
▪اســتخدام  :Analysis Regressionللتنبــؤ بـــ  Observed Default Rateللســنوات مــن عــام  2019ولغايــة  2024مــن
خــال تطبيــق المعادلــة التاليــة Y = a + bx :حيــث أن:
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	 Y -تمثل المتغير التابع (.)Dependent Variable
	 a -تمثل الثابت (.)Intercept
	 b -يمثل الميل (.)Slope
	 x -المتغير المستقل (.)Independent Variable
علما بأن الشركة االستشارية تقوم بإجراء سيناريوهات متعددة الختبار مدى مالئمة كافة المتغيرات االقتصادية
المتوفرة سنويا للتوصل الى المتغير االقتصادي المعتمد ألغراض بناء جداول احتمالية التعثر.

المواءمة بين النتائج التي تم التنبؤ بها ومخرجات نظام التقييم الداخلي
لمخاطر العمالء:
تم عمل موائمة ( )Calibrationما بين نتائج التنبؤ الحتمالية التعثر المستقبلية  ODRواحتمالية التعثر وفقا لمخرجات
نظام التقييم الداخلي لمخاطر عمـالء الشـركـات لتحــــويـل احتماليــــــــة التعثر الحـاليـة من ( )TTC PDالى PIT PD

المحفظة االئتمانية (محفظة األفراد)
الرصيد عند التعثر :EAD
يمثل رصيد كل محفظة فرعية كما في فترة االحتساب مضافا اليه الفائدة للمرحلتين األولى والثانية بإستثناء
البطاقات االئتمانية حيث يتم الوصول الى الرصيد الخاضع الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة " "EADمن خالل
ضرب الجزء غير المستغل من السقف بنسبة االستغالل  %54.54واضافته للرصيد المستغل في حال كان السقف
قائم/متاح ،بخالف ذلك يتم اعتماد الرصيد المستغل دون تطبيق نسب االستغالل  ،أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة
فيمثل الرصيد مطروحا منه الفوائد المعلقة والتأمينات النقدية ان وجدت.
تم تقسيم التسهيالت ضمن كل محفظة فرعية الى تسهيالت مباشرة وسقوف مقررة وغير مستغلة  ،وقروض
ّ
تزيد عن  250ألف دينار.

قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس تجميعي:
سياسة البنك في تحديد العناصر المشتركة في قياس مخاطر االئتمان لمحفظة االفراد متماشية مع تعليمات
البنك المركزي والتي اشارت ضمن احد بنودها الى نوع المنتج وبالتالي فقد تم تقسيم محفظة االفراد الى
محافظ فرعية تبعًا الشتراكها في نوع المنتج وهي:
▪محفظة القروض الشخصية مرتفعة المخاطر
▪محفظة القروض الشخصية منخفضة المخاطر
▪محفظة السيارات
▪محفظة القروض العقارية
▪محفظة البطاقات االئتمانية
▪محفظــة الشــركات الصغيــرة ( باســتثناء الحســابات التــي تزيــد عــن  250ألــف دينــار حيــث تــم اعتبارهــا افــرادي )
وســيتم ادراجهــا ضمــن قوائــم البنــك نهايــة العــام .
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التسهيالت المباشرة:
تم اعتماد دفعات نقدية منتظمة (شهرية ،ربع سنوية ،نصف سنوية).
ّ
تم بناء تدفقات نقدية متوقعة لكل محفظة فرعية من خالل االعتماد على المتوسط المرجح لمعدل الفائدة
ّ
والمتوسط المرجح لالستحقاق لتحديد استحقاق كل محفظة فرعية ومن ثم عمل  Amortizationللدفعات
المتبقية على مستوى كل محفظة فرعية أخذا باالعتبار أية مبالغ أو أقساط مدفوعة مسبقا.

السقوف المقررة وغير المستغلة:
تم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أرصدة العمالء في فترة االحتساب باستثناء القروض التي تعامل
ّ
معاملة السقوف (كالقروض السكنية التي تصرف على دفعات والبطاقات حيث تم احتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة لها على الجزء غير المستغل من السقف بنسبة االستغالل  %54.54واضافته للرصيد المستغل).
اعتماد القيمة االسمية للقروض السكنية (الرصيد مضافا اليه الجزء غير المستغل للقروض غير المصروفة بالكامل
أما القروض التي صرف دفعات منها فيعتمد الرصيد لغايات احتساب الخسائر المتوقعة).
القروض التي تزيد عن  250ألف دينار:
تم استثناء القروض التي تزيد عن  250ألف دينار ضمن محفظة األفراد.
تم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لها على غرار ما هو مطبق على محفظة قطاع الشركات وباالعتماد
على التدفقات النقدية المتوقعة لكل عميل.
لعدم وجود درجة مخاطر لهذه الفئة من العمالء ،تم تطبيق درجة مخاطر بواقع  5-واحتساب الخسائر االئتمانية
المتوقعة لمدة  12شهرا أو لكامل عمر القرض تبعا لتصنيف العمالء (المرحلة األولى  /المرحلة الثانية).

الخسائر عند التعثر :LGD
تم تطوير النموذج الخاص بهذا البند خالل المراجعة السنوبة لنماذج المعيار المحاسبي من عام  ،2020على النحو
التالي -:
▪تــم الرجــوع الــى قيــم التحصيــات (النقديــة ،الواردة مــن احاالت علــى الضمانات) التي تمــت على الديــون المتعثرة
منــذ بدايــة عــام  2015ولغايــة عــام  ،2019وتحليــل هذه البيانات للوصول لنســب الخســائر عند التعثــر وبما يعكس
الواقــع الفعلــي علــى قــدرة البنــك بالتحصيــل مــن اصــل الديــون غيــر العاملــة عنــد التعثــر لــكل نــوع منتــج علــى
حــدى مــن منتجــات محفظــة االفــراد.
▪تــم موائمــة النتائــج التــي تــم التوصــل لهــا فيمــا يخــص الخســائر عنــد التعثــر والمســتندة الــى البيانــات التاريخيــة
مــع احتماليــة التعثــر الحديثــة لغايــات التنبــؤ بنســب الخســائر عنــد التعثــر خــال الســنوات الخمــس الالحقــة PIT
 LGDضمــن ظــروف اقتصاديــة طبيعيــة (بحيــث يفتــرض مــن الدراســة بــأن احتماليــة االســترداد مــن الديــون غيــر
العاملــة تقــل بزيــادة نســب احتماليــة التعثــر) لــكل نــوع منتــج علــى حــدى مــن منتجــات محفظــة االفــراد.
▪فيمــا يخــص التســهيالت التــي يقابلهــا تامينــات نقديــة  ،كفــاالت بنكيــة مقبولــة ،أســهم فيتــم طــرح قيمتها من
الرصيــد بعــد ان تخضع لنســب االقتطــاع Haircut
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احتمالية التعثر :PD
▪تــم اســتخدام بيانــات تاريخيــة لخمســة ســنوات منــذ عــام  2015ولغايــة عــام  2019وذلــك لغايــات احتســاب ODR
علــى مســتوى كل محفظــة فرعيــة.
▪تــم اســتخدام المتغيــرات االقتصاديــة  Macro-Economic Factorsوعلــى غــرار مــا تــم العمــل بــه لمحفظــة قطاع
الشــركات وذلــك لغايــات التنبــؤ بـــ  ODRللخمســة ســنوات القادمــة وبحيــث تم تقييــم احتماليــة التعثــر ( )PDلكل
مــن المرحلــة األولــى والثانيــة معا من خــال تطبيق متغير اقتصــادي واحد لكل  Poolومن ثم فصل هذه النســب
بإســتخدام اســلوب القيــاس “ ”Scalerللتنبــؤ بإحتمالــة التعثــر لــكل مرحلــة علــى حــدة

المحفظة االستثمارية
احتمالية التعثر :PD
يتم استخراج احتمالية التعثر لمدة  12شهرا من نظام بلومبيرج لكل من المصدر وبلد التعرض باستخدام ما يلي :
▪ DRSKللشركات العامة :تبلغ نسبة الدقة للشركات غير المالية  %92.43في حين تبلغ  %91.78للشركات المالية.
▪ SRSKللدول :تبلغ نسبة الدقة للدول .%89
إن احتمالية التعثر لمدة  12شهرا المستخرجة من  DRSKو  SRSKمبنية على نماذج هيكلية والتي تأخذ باالعتبار
متغيرات متعددة منها :
▪طبيعة القطاع ومعدالت نمو األصول والتذبذبات السوقية وذلك عند احتساب احتمالية التعثر للشركات.
▪األوضــاع السياســية الســائدة واألداء المالــي واالقتصــادي للدول (نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي والقــروض المتعثرة
فــي القطــاع المصرفــي احتياطيــات العملــة األجنبيــة,,, ،إلــخ) بحســب توقعــات كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي
والبنــك الدولــي وذلــك عنــد احتســاب احتماليــة التعثــر للــدول وعليــه ،فــإن احتماليــة التعثــر تمثــل الوضــع الحالــي
وتعكــس فقــط احتماليــة تعثــر الشــركات دون األخــذ باالعتبــار احتماليــة تعثــر بلــد التعــرض .
بناء على ما تقدم  ،فقد تم 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 الحد األدنى الحتمالية التعثر للتعرضات على البنوك المختلفة ،يتم االعتماد على ما إذا كان التعرض على
بنك أجنبي بعملة تختلف عن العملة المحلية لبلد هذا البنك ،فإنه يتم االعتماد على األعلى بين احتمالية التعثر
لبلد البنك األجنبي واحتمالية تعثر للبنك ,خالفا لذلك وفي حال كان التعرض على البنك األجنبي بنفس العملة
المحلية 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 بلومبيرج يستخدم البيانات السوقية الحالية باإلضافة إلى المتوقعة التي
تعكس المتوسط المرجح لتوقعات المحللين في السوق ،وبالتالي ال داعي لعمل تحليل سيناريو احتماليه التعثر.
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في حال كانت النتائج المستخرجة الحتمالية التعثر من نظام بلومبيرج ال تمثل الواقع الفعلي لتوقعات السوق
(المتمثل باحتمالية التعثر الضمنية من قبل السوق والمستمدة من خالل هامش التعثر االئتماني و /أو هامش
المخاطر االئتمانية للمصدر ،يتم اعتماد احتمالية التعثر السوقية التي يتم الحصول عليها من إصدار  /ورقه مالية
تمتاز بسيولة جيدة لنفس المصدر وذلك كمرجع تسعير يعتمد عليه بحسب اإلجراءات المتخذة لتقييم مدخالت
المخاطر للمحفظة االستثمارية المعتمدة.
في حال عدم توفر احتمالية التعثر لبلد التعرض يتم اعتماد منهجية التصنيف المقارن المعد من قبل الشركة
االستشارية ،وفي حال عدم توفر احتمالية التعثر للمصدر يتم اعتماد احتمالية التعثر لبلد التعرض كاحتمالية
التعثر للمصدر.
يتم اعتبار احتمالية تعثر الحكومة األردنية كبلد التعرض على أنها احتمالية التعثر للمصدر في حالة التوظيفات
في السوق النقدي (الودائع المربوطة) مع فروع البنك باإلضافة إلى البنوك التابعة التي يملك فيها البنك ما نسبته
 %50أو أعلى من رأس المال.
بعد ذلك ،يتم تعديل احتمالية التعثر لمدة  12شهرا لتأخذ باالعتبار العمر المتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على
استحقاقها أقل من سنة واحدة وبحسب المعادلة التالية :
) PDn= 1-((1-PD12-month)) ^ (n/12حيث ( )nتمثل العمر المتبقي باألشهر ()n>12

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 المقابلة لها.
إن احتمالية التعثر أعاله تمثل خالل الفترة  ،وعليه يتم تحويلها بحسب المنهجية المعدة من قبل الشركة
االستشارية للحصول على الوضع الحالي
بعد ذلك يتم تعديل احتمالية التعثر لمدة  12شهرا لتأخذ باالعتبار العمر المتبقي للتعرض لإلصدارات الباقي على
استحقاقها أقل من سنة واحدة وبحسب المعادلة الموضحة أعاله.
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الخسارة عند التعثر (:)LGD
يتم استخراج معدل االسترداد من نظام بلومبيرج لكل إصدار باستخدام ( )CDSWالذي يعتمد على النموذج
المعياري لـ ) ISDA (ISDA Standard Modelوبحيث يتم عندها احتساب الخسارة عند التعثر بحسب المعادلة
( )RR-1 =LGDوكما في الجدول التالي :
السوق

Senior Unsecured

Subordinated

األسواق المتطورة

LGD =60%.RR=40%

LGD =80%.RR=20%

األسواق الناشئة

LGD =75%.=RR=25%

LGD =75%.=RR=25%

بالنسبة لألدوات المالية المضمونة فيتم اعتماد منهجية الخصم في احتساب الخسائر عند التعثر ،واالستعانة
بالسقوف المعتمدة في أسلوب التقييم الداخلي  IRBأسوة بما هو معتمد للمحفظة االئتمانية

التعرض عند التعثر (:)EAD
قيمة التعرض عند التعثر= الفائدة المستحقة غير المقبوضة  +القيمة الحالية لـ (القيمة االسمية  +الفائدة
المتوقعة لمدة سنة).
يتم احتساب الفائدة المستحقة غير المقبوضة أو استخراجها من نظام بلومبيرج.
يتم احتساب الفائدة المتوقعة للعمر المتبقي للتعرض بحد أقصى سنة واحدة باستخدام معدل الفائدة
الكوبونية للسندات ثابتة الفائدة ,أما فيما يتعلق بالسندات متغيرة الفائدة التي تدفع فائدة كوبونية تمثل سعر
الاليبور مضافا إليه هامش ثابت  ،يتم أخذ التوقعات على سعر الاليبور خالل فترة سنة واحدة مضافا إليه الهامش
الثابت وذلك الحتساب الفائدة المتوقعة.
إن معدل الخصم المستخدم الحتساب القيمة الحالية يمثل معدل العائد الفعلي .

الخسارة االئتمانية المتوقعة (:)ECL
يتم احتساب قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة بحسب المعادلة التاليةECL = PD*LGD*EAD :
يتم احتساب قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة للمشتقات المالية خارج الميزانية من خالل استخراج الحد األقصى
المتوقع للتعرض باإلضافة إلى وقت الحد األقصى للتعرض من نظام بلومبيرج باستخدام ( )SWPMوالتي يعتمد
في احتسابها على نموذج مونتي كارلو  .ويتم احتساب القيمة الحالية للحد األقصى المتوقع للتعرض باالعتماد
على ما يلي :

189

التقرير السنوي 2020

▪إن فترة الخصم تمثل وقت الحد األقصى للتعرض المستخرج من نظام .Bloomberg
▪إن معــدل الخصــم يمثــل معــدل الفائــدة الخالــي مــن المخاطــر لعملــة التعــرض فــي وقــت الحــد األقصــى
للتعــرض بحــد أقصى ســنة واحدة.
يتم احتساب قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة بحسب المعادلة التالية :
) ECL = PD*LGD*Peak Exposure ( EAD

المؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تم استخدامها من قبل البنك في
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
محفظة الشركات
المؤشرات االقتصادية

المحفظة

الشركات

 االنتاج االصناعي  -نسبة التغيير()Lag 4 حجم الواردات من السلع و الخدمات (التغيير في النسبة المئوية)  -المتوسط المتغيير لثالثة أرباع )Lag 4(, -اجمالي االستثمار  -نسبة النمو المئوية ( النسبة المئوية الجمالي الناتج المحلي) Lag 2

الشركات

 حجم الواردات من السلع و الخدمات (التغيير في النسبة المئوية), -حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية)  -المتوسط المتغيير لستة أرباع )Lag 4(,

الكبرى
المتوسطة

محفظة األفراد
القطاع

قروض
السيارات

المرحلة الثانية

المرحلة األولى

	-حجــم الصــادرات مــن الســلع (التغييــر فــي 	-حجــم الصــادرات مــن الســلع (التغييــر
النســبة المئويــة)
	-المتوسط المتغيير لستة أرباع (,)Lag 3

فــي النســبة المئويــة)
	-المتوسط المتغيير لستة أرباع (.)Lag 3

	-حجــم الصــادرات مــن الســلع (التغييــر فــي 	-اجمالــي النمــو الســنوي للناتــج المحلــي
النســبة المئويــة)  -المتوســط المتغييــر لســتة
القروض
العقارية

أربــاع (,)Lag 1
	-مؤشر االنتاج الصناعي (,)Lag 3

(,)Lag 1
	-حجــم الصــادرات مــن الســلع (التغييــر
فــي النســبة المئويــة)  -المتوســط
المتغييــر لســتة أربــاع (,)Lag 3
	-االيرادات الحكومية (, )Lag 1

	-ســهولة القيــام باالعمــال  -المتوســط المتغييــر 	-اجمالــي النمــو الســنوي للناتــج المحلــي
القروض
الشخصية

لستة أرباع,

()Lag 1

	-مؤشــر االنتــاج الصناعــي  -المتوســط المتغييــر
لثالثــة أربــاع ()Lag 3

قروض

	-حجــم الصــادرات مــن الســلع (التغييــر فــي 	-اجمالــي النمــو الســنوي للناتــج المحلــي-

االعمال

النســبة المئويــة)  -المتوســط المتغييــر لثالثــة

الصغيرة

أربــاع )Lag 2(,
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محددات التغير المهم في المخاطر االئتمانية التي اعتمد عليها البنك في
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
المحفظة االئتمانية
التصنيف

المرحلة األولى

المعــــايير
الحسابات ا ّلتي لم يالحظ وجود زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية أو مؤشرات للتعثر وتتمثل
بما يلي :

	-الحســابات العاملــة ا ّلتــي ال يوجــد عليهــا مســتحقات أو لديهــا مســتحقات أقــل مــن 45
يــوم (تنخفــض تدريجيــا الــى  30يــوم على مــدار ثالثة ســنوات).

المرحلة الثانية

الحسابات ا ّلتي طرأ عليها زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية ويوجد بوادر للتعثر وتتمثل بما
يلي :
الحسابات ا ّلتي لديها مستحقات أكثر من  45يوم فأكثر وتقل عن  90يوم.
الحسابات ا ّلتي يوجد لديها مؤشر هيكلة وبواقع (هيكلتين).
الحسابات المصنفة تحت المراقبة.
أية حسابات تتطلب التصنيف ضمن هذه المرحلة وفقا لتوجهات اإلدارة والجهات الرقابية.

المرحلة الثالثة

الحسابات ا ّلتي أصبحت متعثرة وتمثل بما يلي :
كافة القروض والتسهيالت غير العاملة حسب تعريف الديون غير العاملة الواردة في تعليمات
البنك المركزي األردني رقم  2009/47تاريخ  2009/12/10وا ّلتي يترتب عليها مستحقات لمدة 90
يوم فأكثر.
ّ
الحسابات التي درجة المخاطر لديها ( )10 ، 9 ، 8حسب التصنيف االئتماني لدى البنك.
الحسابات التي يوجد لها مؤشر جدولة.

كما أشار المعيار الى أنه في حال طرأ تحسن على نوعية االئتمان وتوفرت أسباب كافية وموثقة تجعل من الممكن
نقل مطالبات ائتمانية من المرحلة الثالثة الى المرحلة الثانية أو من المرحلة الثانية الى المرحلة األولى فان عملية
النقل يجب أن تتم بعد التحقق من تحسن الوضع االئتماني للمطالبة وااللتزام بسداد ثالثة أقساط شهرية أو
قسطين ربع سنويين أو قسط نصف سنوي في مواعيدها بحيث ال يعتد بالتسديد المبكر لألقساط لغرض نقل
الدين الى مرحلة أفضل ،فعلى سبيل المثال في حال وجود حساب مصنف ضمن المرحلة الثالثة وتم جدولة
الحساب فال بد أن يبقى الحساب ضمن المرحلة الثالثة لمدة  3أقساط شهرية او قسطين ربع سنويين او قسط
سنوي تبعا لدوريه السداد الخاصة بهذا التسهيل قبل انتقاله الى المرحلة الثانية.
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المحفظة االستثمارية
المعايير

األداة المالية

	-انخفــاض التصنيــف االئتماني لألداة بتاريــخ التقرير بمقدار درجتين تحت
درجة التصنيف االئتماني المرتفع منذ تاريخ الشراء ( ;)BBأو
األدوات المالية ذات التصنيف

	-انخفــاض التصنيــف االئتمانــي الضمنــي  /تصنيــف خطــورة التعثــر لـ 12
شــهرا ) (Implied Rating/1-year Default Risk Ratingبتاريــخ التقريــر

االئتماني المرتفع

بمقــدار أكثــر مــن درجتين تحت درجة التصنيــف االئتماني المرتفع منذ
تاريــخ التقريــر الســابق (أقل من  HY2بحســب نظــام .)Bloomberg
	-انخفــاض التصنيــف االئتماني لألداة بتاريــخ التقرير بمقدار درجتين تحت
درجة تصنيفها االئتماني عند تاريخ الشراء; أو
األدوات المالية ذات العائد العالي

	-انخفــاض التصنيــف االئتمانــي الضمنــي  /تصنيــف خطــورة التعثــر لـ 12
شــهرا ) (Implied Rating/1-year Default Risk Ratingبتاريــخ التقريــر
بمقــدار أكثــر من درجتين تحت درجــة تصنيفها االئتماني الضمني منذ
تاريخ التقرير الســابق.
	-بحســب نظــام  ،Moody’s Credit Scoringتعتبــر األداة الماليــة فــي

األدوات المالية غير المصنفة ائتمانيا

المرحلــة (الثانيــة) فــي حــال انخفــاض تصنيفهــا بتاريــخ التقريــر بمقــدار
أكثــر مــن درجتيــن تحــت درجــة تصنيفهــا عنــد تاريــخ الشــراء.

حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية:
مجلس إدارة البنك:
توفير هيكل وإجراءات حاكمية مناسبة تضمن التطبيق السليم للمعيار من خالل تحديد أدوار اللجان والدوائر
ووحدات العمل في البنك وضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية المناسبة وفقا لتعليمات البنك
المركزي والمعايير ذات العالقة بالمعيار المحاسبي.
الموافقة على اية تعديالت على نتائج ومخرجات األنظمة بخصوص عمليات احتساب وقياس الخسائر االئتمانية
المتوقعة والمتغيرات التي يتم احتسابها .
اعتماد نماذج االعمال التي يتم من خاللها تحديد أهداف واسس اقتناء وتصنيف األدوات المالية وبما يضمن
التكامل مع متطلبات العمل األخرى.
ضمان قيام الوحدات الرقابية في البنك وتحديدًا إدارة المخاطر وإدارة التدقيق الداخلي بكافة االعمال الالزمة
للتحقق من صحة وسالمة المنهجيات واألنظمة المستخدمة في إطار تطبيق المعيار  9والعمل على توفير الدعم
الالزم لهذه الوحدات الرقابية.
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اعتماد النتائج النهائية الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.

لجنة إدارة المخاطر /مجلس اإلدارة:
▪مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك والمتعلق باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
▪مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
▪االشراف على كفاءة وفعالية عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.

لجنة التدقيق:
التحقق من كفاية الخسارة االئتمانية المتوقعة  /احتياطي المخاطر المصرفية العامة  /مخصص التدني
للتسهيالت االئتمانية المرصودة من قبل البنك والتأكد من كفايتها عند كل بيانات مالية.

دائرة المخاطر:
▪اعداد إطار عمل واضح لعملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
▪المراجعة السنوية ألنظمة التقييم الداخلية وإطار العمل لمواكبة أية مستجدات تطرأ على األسس المستخدمة
في االحتساب لضمان دقة النتائج.
▪احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتصنيــف العمــاء وفقــا للمراحــل الثالثــة بشــكل ربعــي بمــا يتوافــق مــع
متطلبات المعيار المحاســبي وتعليمات البنك المركزي األردني واطالع لجنة المخاطر االدارة التنفيذية على نتائج
االحتساب.
▪رفــع التوصيــات الالزمــة للجنة المخاطــر االدارة التنفيذية بخصوص العمالء الذين طرأ تغيــر على تصنيفهم نتيجة
عمل تخطي لهم.
▪اســتحداث مؤشــرات تســاهم في رصد بوادر تعثر االئتمان لدى العمالء بما يكفل تعزيز مبدأ النظرة المســتقبلية
في تقييم المخاطر والخسائر االئتمانية.
▪تجهيز الكشوفات المطلوبة من البنك المركزي بالتعاون مع الدوائر المعنية.
▪مراجعة واعتماد الـ مقاييس المخاطر وفقا للسياسة والمنهجية المعتمدة.

إدراج معلومات النظرة المستقبلية
تستخدم إدارة البنك المعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر في تقييمها للزيادة الجوهرية
في مخاطر اإلئتمان وكذلك عند قياسها لمؤشر الخسائر اإلتمانية المتوقعة .يستخدم البنك المعلومات الخارجية
والداخلية لوضع سيناريو "الحالة األساسية" للتوقعات المستقبلية للمتغيرات اإلقتصادية ذات الصلة  ،إلى جانب
مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى .تتضمن المعلومات الخارجية المستخدمة البيانات
اإلقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية.
تطبق ادارة البنك اإلحتماالت على سيناريوهات التوقعات المحددة .سيناريو الحالة األساسية هو النتيجة الوحيدة
األكثر احتمًاال ويتكون من المعلومات التي تستخدمها للتخطيط اإلستراتيجي ووضع الموازنة .قام البنك بتحديد
وتوثيق الموجهات الرئيسية للمخاطر اإلئتمانية والخسائر اإلئتمانية لكل من محفظة التسهيالت المباشرة و الغير
مباشرة  ،وقد قامت  ،باستخدام تحليل إحصائي للبيانات التاريخية ،بتقدير العالقات بين المتغيرات االقتصادية
الكلية ومخاطر اإلئتمان والخسائر اإلئتمانية.
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أعاد البنك تطوير نماذج االقتصاد الكلي لمعالجة أوجه القصور المحددة في النماذج السابقة .باستخدام منهجية
قوية لنمذجة االقتصاد الكلي  ،حددت المجموعة ووثقت عوامل االقتصاد الكلي الرئيسية التي تدفع التغيير
في معدالت التخلف عن السداد لكل من محفظة التسهيالت المباشرة والغير مباشرة .استخدم البنك بيانات
وتوقعات االقتصاد الكلي التي نشرتها الهيئات الحكومية والسلطات النقدية مثل البنك المركزي األردني وصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي لدمج معلومات النظرة المستقبلية في نموذج إحتمالية التعثر لكل سيناريو.
تم تطوير العالقات المتوقعة بين مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية ومعدالت التخلف عن السداد لمحافظ
بناء على تحليل البيانات التاريخية على مدى السنوات الخمسة الماضية .تتم مراجعة
الموجودات المالية المعنية ً
النماذج ومراقبتها للتأكد من مالءمتها في نهاية كل فترة تقرير.
يلخص الجدول أدناه مؤشرات اإلقتصاد الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات اإلقتصادية المستخدمة في
 31كانون األول  /ديسمبر  2020للسنوات من  2020إلى ، 2024بالنسبة للمملكة األردنية الهاشمية  ،وهي الدولة
الرئيسية التي يعمل فيها البنك  ،وبالتالي فهي الدولة التي لها تأثير جوهري على الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.
2020

2021

2022

2023

2024

النمو في الصادرات الوطنية
سيناريو الحالة األساسية

%9.3

%3.1

()%1.4

%3.8

%4.1

سيناريو عكسي

%4.7

()%1.4

()%6.07

()%0.7

()%0.4

سيناريو ايجابي

%13.9

%7.7

%3.1

%8.4

%8.7

التغير في الناتج اإلجمالي المحلي
سيناريو الحالة األساسية

%0.49

()%0.61

%1.07

%1.16

%1.06

سيناريو عكسي

%0.31

()%0.79

%0.89

%0.98

%0.88

سيناريو ايجابي

%0.67

()%0.43

%1.25

%1.34

%1.24

التغير في ميزان المدفوعات
سيناريو الحالة األساسية

%0.31

()%0.02

()%0.08

%0.01

()%0.02

سيناريو عكسي

%0.16

()%0.17

()%0.22

()%0.13

()%0.17

سيناريو ايجابي

%0.45

%0.12

%0.07

%0.16

%0.12
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فيما يلي تحليل الحساسية لألثر على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة نتيجة التغير في المؤشرات اإلقتصادية

للعام 2020

تسهيالت ائتمانية مباشرة
دينــــــــــــار

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
(إرتباطات والتزامات محتملة)
دينــــــــــــار

النمو في الصادرات الوطنية
%5+

()4,294,081

()2,216,910

%5-

4,294,081

2,216,910

التغير في الناتج اإلجمالي المحلي
%5+

()813,465

()35,531

%5-

813,465

35,531

التغير في ميزان المدفوعات
%5+

()790,235

()2,203

%5-

790,235

2,203

الضمانات المحتفظ بها كتأمين والتعزيزات االئتمانية األخرى
يحتفظ البنك بضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر اإلئتمان المرتبطة بالموجودات المالية.
القيمة التقديرية للضمانات المحتفظ بها في نهاية فترة التقرير هي  4,686,839,700دينار كما في  31كانون
األول ( 2020مقابل  4,743,919,094دينار كما في  31كانون األول  .)2019ال يتم اعتبار قيمة الضمانات إال بالقدر الذي
يخفف من مخاطر اإلئتمان .ولم يكن هناك أي تغيير في سياسة الضمانات لدى البنك خالل السنة الحالية .فيما
يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات اإلئتمانية:
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التعرض

إجمالي قيمة
تأمينات نقدية

أسهم

كفاالت

كفالة

القيمة العادلة

الخسارة

صافي

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

متداولة

بنكية

1,003,740,853

360,745,243

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

عقارية

سيارات و

الحكومة

-

53,917,617

أخرى

للضمانات

-

-

التعرض بعد

-

-

االئتمانية

-

-

مقبولة

-

آليات

-

األردنية

إجمالي قيمة

-

الضمانات
-

الضمانات
1,003,740,853
360,745,243
-

المتوقعة
40,992
112,936
53,917,617

166,134,096

695,993,453

36,517,290

235,754

أفراد

التسهيالت اإلئتمانية بالتكلفة المطفأة

862,127,549

-

45,363,133

4,283,659

69,560,076

القروض العقارية

1,794,121

61,820,382 1,197,157,989
504,361,121

129,214,695
1,006,240,918
26,505,744

42,292,127

1,258,978,371

45,637,938

217,494,102
191,237,112

-

1,727,716

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
-

122,204,538

-

47,931,630

4,635,101

-

1,510,602,039

313,441,650

الحكومة و القطاع العام

-

105,983,525

26,400,440

577,933,242

334,811,146

79,898,721

-

427,007,934

130,690,360

150,925,308
-

-

-

-

-

346,259,956

1,839,019,927

5,177,632

507,262

-

74,404

1,195,081,234

79,382,319
-

-

خالل قائمة الربح أو الخسارة

349,039

13,783,468
9,333,138

-

130,690,360

-

219,923,779
122,666,261

-

-

130,690,360

-

-

-

170,277,249

-

-

-

37,855,971
6,331,529

12,298,067

-

التسهيالت اإلئتمانية بالقيمة العادلة من
-

سندات و أسناد و أذونات :

من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
-

-

170,277,249

175,982,707

1,649,290,934

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
-

المجموع

275,487,107
206,102,819

99,957,316
150,725,589
-

3,963,049
112,199

437,306,697
28,228,096
6,218,476

87,477,895

-

1,433,576

3,821,300,012 4,436,156,795 112,833,687

189,728,993 1,649,290,934

8,257,456,807

23,116,606

179,474,814

1,619,529,417

83,665,978

86,828,666

الكفاالت المالية

2,330,707,627

375,444,423

30,247,839

50,034,720

15,675,408
92,170,000

-

36,300

اإلعتمادات المستندية
-

356,828,408

-

-

53,770,516

4,572,840

-

283,280,050

100,034

-

-

83,766,012

أخرى
-

53,364,445

87,477,895

-

1,639,777,665

اإلجمالي
86,864,966

9,077,207,533

2,422,877,627

4,390,367,833 4,686,839,700 116,908,935

473,186,845

التقرير السنوي 2020

للعام 2019

إجمالي قيمة

التعرض

تأمينات نقدية

أسهم

كفاالت

القيمة العادلة للضمانات
كفالة

الخسارة

صافي

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

متداولة

بنكية

967,954,968

452,733,115

عقارية

سيارات و

الحكومة

-

أخرى

إجمالي قيمة

-

التعرض بعد

-

االئتمانية

-

مقبولة

-

آليات

-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

األردنية
-

56,491,789

الضمانات
-

-

الضمانات
967,954,968
452,733,115

-

المتوقعة
23,353
217,434

-

7,144,041
3,606,912

153,199,011

613,094,052
184,635,350

646,603,789
77,297,093 1,140,107,748
930,573,989
122,273,982

363,199,543

74,445,000

3,177,625

374,008

74,880,894
178,484,965
39,280,368

-

495,600
-

40,543,847

-

-

-

65,018,645
1,138,606,984

-

39,721,222
30,120

15,787,893

-

-

235,838,165

-

3,802,118
54,907,498

32,679,112

10,834,708

-

174,537,384

133,274,792

56,491,789

أفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
-

8,762,676

194,940

799,802,800

1,217,404,841

1,543,668,041

306,909,332

التسهيالت اإلئتمانية بالتكلفة المطفأة

37,512,985

1,470,644

99,344,000

28,156,262

الحكومة و القطاع العام

-

-

-

-

69,147,057

-

10,775,795

560,661,757

-

1,829,801,576

-

170,297,563

157,903,675

-

480,738,905

417,669

-

-

157,903,675

205,295,868

-

-

730,959,320

سندات و أسناد و أذونات :

من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
-

26,622,601
45,644,498
-

27,781,652
3,689,246

276,264,111
236,713,939

121,536,992
140,402,464
-

5,722,579
85,879

79,898,010 2,485,558,009

-

18,444,327
518,900
-

58,709,616

81,193,130 1,583,514,381
39,511
43,407
-

-

107,774,968

-

586,454

337,595,103 3,786,945,687 4,481,979,638

1,672,378,045

المجموع

الكفاالت المالية

اإلعتمادات المستندية

-

397,801,103

377,116,403

157,423,531 1,672,378,045

166,483,891 8,268,925,325

51,686,077

64,813,678

أخرى
-

107,774,968

اإلجمالي

282,983,646 9,151,617,799

59,205,216

72,267,099

81,276,048 1,602,477,608

85,706,468 2,560,003,009

369,652,455 4,407,698,705 4,743,919,094

المجمعة
البيانات المالية
ّ

197

التقرير السنوي 2020

 -1توزيع التعرضات االئتمانية:
2020
فئة التصنيف

إجمالي قيمة

الخسائر االئتمانية

مستوى احتمالية

التعرض عند التعثر

متوسط الخسارة

حسب تعليمات

التعرض

المتوقعة

الخسارة

(بالمليون)

عند التعثر

()2009/47

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

%

دينــــــــــار

%

1

ديون عاملة

512,518,137

2

درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

%0.06

520,552,420

ديون عاملة

2,249,342

1,108

%0.11

2,249,342

%46.9

+2

ديون عاملة

8,018,839

2,145

%0.09

8,414,230

%27.1

-2

ديون عاملة

57,675,367

32,525

%0.16

65,113,553

%54.4

3

ديون عاملة

36,772,952

78,397

%0.36

39,209,646

%45.3

-3

22,354

ديون عاملة

214,935,275

263,198

%0.41

230,452,142

+3

ديون عاملة

124,310,219

240,750

%0.31

134,675,224

%56.5

4

ديون عاملة

156,148,039

3,813,168

%2.99

166,032,365

%42.0

-4

ديون عاملة

92,659,319

6,385,465

%15.48

95,075,951

%48.0

+4

ديون عاملة

96,683,825

820,700

%56.3

%52.1

5

%1.42

102,524,907

ديون عاملة

270,991,345

4,470,404

%4.19

279,882,798

%41.6

-5

ديون عاملة

184,706,321

9,709,456

%7.25

143,760,156

%51.0

+5

ديون عاملة

215,868,560

14,083,121

%6.03

267,997,830

%52.3

6

ديون عاملة

97,053,638

2,764,897

%9.93

100,264,379

%54.4

-6

ديون عاملة

138,415,750

19,609,745

%32.14

140,220,187

+6

ديون عاملة

92,786,485

39,695,705

%19.24

93,823,633

%54.0

7

ديون عاملة

80,198,302

26,476,967

%51.8

80,519,216

%52.7

-7

ديون عاملة

82,659,441

25,604,374

%59.51

82,692,620

%52.7

+7

ديون عاملة

84,657,528

36,877,340

%46.03

84,016,822

غير مصنف

ديون عاملة

1,737,244,482

38,595,391

%14.7

1,776,491,565

4,286,553,166

229,547,210

8

ديون دون

%54.1

%56.6
%52.3

4,413,968,986

15,764,739

10,119,629

%100

15,569,435

%56.3

4,709,470

1,719,535

%100

4,376,812

%51.0

30,492,143

21,399,630

%100

29,059,690

%68.0

8,805,192

2,871,802

%100

7,978,527

%52.1

10

هالكة او رديئة

195,343,817

94,808,438

%100

134,208,595

%57.8

غير مصنفة

هالكة او رديئة

112,104,684

70,765,877

%100

83,489,866

%56.3

367,220,045

201,684,911

274,682,925

4,653,773,211

431,232,121

4,688,651,911

غير مصنفة
9

غير مصنفة

المجموع الكلي

المستوى
ديون دون
المستوى
ديون مشكوك
في تحصيلها
ديون مشكوك
في تحصيلها

ال يتوفر للتعرضات أعاله تصنيف وفق مؤسسات تصنيف خارجية.

198

%46.0

المجمعة
البيانات المالية
ّ

2019
مستوى

فئة التصنيف

إجمالي قيمة

الخسائر االئتمانية

حسب تعليمات

التعرض

المتوقعة

()2009/47

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

1

ديون عاملة

630,563,639

6,746

%0.01

2

ديون عاملة

7,604,442

673

%0.03

7,917,464

2-

ديون عاملة

22,487,486

8,408

%0.08

24,544,225

%45.10

2+

ديون عاملة

4,297,609

419

%0.04

5,238,151

%29.28

3

ديون عاملة

163,364,354

66,513

%0.11

186,791,124

%42.77

3-

ديون عاملة

32,051,331

31,234

%0.28

37,983,014

%41.30

3+

ديون عاملة

81,156,763

31,523

%0.08

93,938,968

%44.18

4

ديون عاملة

88,520,143

1,417,177

%2.89

118,147,035

%39.41

4-

ديون عاملة

78,426,903

356,402

%1.48

111,841,164

%44.43

4+

ديون عاملة

49,124,730

558,626

%1.80

66,464,831

%42.11

5

ديون عاملة

85,583,573

923,150

%2.35

107,969,893

%41.12

5-

ديون عاملة

453,693,287

8,906,928

%6.68

487,812,188

%37.14

5+

ديون عاملة

97,983,560

883,914

%1.74

118,819,507

%41.62

6

ديون عاملة

49,624,583

2,016,421

%8.73

51,819,992

%40.45

6-

ديون عاملة

251,107,894

22,859,905

%14.02

269,163,154

%42.07

6+

ديون عاملة

64,789,485

1,078,376

%3.63

70,944,418

%50.91

7

ديون عاملة

88,679,680

37,050,951

%27.69

96,669,620

%40.72

7-

ديون عاملة

88,352,423

28,297,354

%58.78

92,884,626

%50.03

7+

ديون عاملة

14,522,190

707,966

%17.86

16,415,515

%27.57

غير مصنف

ديون عاملة

1,902,504,699

32,830,414

%51.00

1,967,291,984

%51.00

4,254,438,774

138,033,100

درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

8

ديون دون

احتمالية
الخسارة
%

التعرض عند

متوسط الخسارة

التعثر

عند التعثر

دينــــــــــار

%

646,218,392

%45.00
%43.68

4,578,875,265

5,015,669

2,779,749

%100.00

4,946,964

%56.32

14,697,107

6,239,693

%100.00

14,339,290

%68.37

16,277,459

10,014,780

%100.00

15,334,945

%56.76

29,183,895

16,502,165

%100.00

27,524,236

%69.47

10

هالكة او رديئة

163,664,090

79,029,702

%100.00

107,558,458

%59.49

غير مصنفة

هالكة او رديئة

115,467,423

81,008,554

%100.00

73,105,808

%70.96

344,305,643

195,574,643

242,809,701

4,598,744,417

333,607,743

4,821,684,966

غير مصنفة
9

غير مصنفة

المجموع الكلي

المستوى
ديون دون
المستوى
ديون مشكوك
في تحصيلها
ديون مشكوك
في تحصيلها

199

200

أخرى

1,003,699,861

أفراد
دينـــــــــــار
-

أسهم
دينـــــــــــار
-

زراعة
دينـــــــــــار
-

عقارات
دينـــــــــــار
-

تجارة
دينـــــــــــار
-

صناعة

دينـــــــــــار

-

-

-

مالي

دينـــــــــــار

-

360,632,307

53,681,863

حكومة وقطاع

اجمالي
دينـــــــــــار
-

-

دينـــــــــــار

عام

دينـــــــــــار
1,003,699,861
-

-

360,632,307
-

-

-

53,681,863
422,761,803

-

168,719,520

372,412,409

455,210,139

1,143,790,110

19,282,276

577,866,106

3,976,743,772

3,817,709

-

130,690,360

-

87,619,567

149,812,336

-

-

-

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية

االلتزامات األخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

455,210,139
347,216,327
350,609,932
86,044,319

-

-

-

1,143,790,110
-

130,690,360

-

-

19,282,276
-

-

812,883,700

 -2توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية:
أ -التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية:

2020

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك

ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك

ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية

تسهيالت بالقيمة لعادلة

والخسائر

من خالل قائمة االرباح

سندات وأسناد وأذونات :

ضمن الموجودات المالية
249,319,230

1,673,521,275

3,817,709
-

1,143,790,110

بالقيمة العادلة من خالل

8,813,897

10,508,684

812,883,700
-

19,282,276

المجموع الكلي

الحالية

االجمالي  /للسنة

بالتكلفة المطفأة

ضمن الموجودات المالية

قائمة الدخل الشامل اآلخر

345,752,694

1,833,842,295

3,504,406,472
-

3,817,709

820,465,593

820,465,593

442,084,384
-

812,883,700

503,102,769

503,102,769

7,705,043,152
347,216,327
350,609,932
86,044,319

3,504,406,472

1,239,080,717

442,084,384

8,488,913,730
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2019

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك

ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك

ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات :

ضمن الموجودات المالية

بالقيمة العادلة من

خالل قائمة الدخل

الشامل اآلخر

-

أفراد
دينـــــــــــار
-

أسهم
دينـــــــــــار
-

زراعة
دينـــــــــــار
-

عقارات
دينـــــــــــار
-

تجارة
دينـــــــــــار
-

صناعة

دينـــــــــــار

-

-

-

مالي

دينـــــــــــار

-

452,515,681

56,296,849

حكومة

أخرى
دينـــــــــــار
-

967,931,615

دينـــــــــــار

وقطاع عام

اجمالي
دينـــــــــــار
967,931,615
452,515,681
-

15,342,153

-

128,097,048

3,309,671

-

526,338,498

1,113,895,128

773,084,748

730,943,809

405,720,795

4,158,821,005

56,296,849

462,089,155

106,946,963

-

8,259,987

-

-

-

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية

-

750,934,787

-

-

247,618,585

-

362,825,535

526,338,498

-

-

ضمن الموجودات المالية
-

479,048,795
370,019,451
373,427,157

الحالية

االجمالي  /للسنة

بالتكلفة المطفأة

-

1,113,895,128
-

االلتزامات األخرى

7,078,246

-

15,342,153
-

-

-

-

3,309,671
-

-

8,699,653

1,810,846,052

773,084,748
-

107,188,514

-

3,757,340,061
-

-

1,826,623,951

-

-

7,825,014,636 405,720,795
370,019,451
373,427,157

-

1,113,895,128

-

15,342,153

-

3,309,671

-

750,934,787

773,084,748

107,188,514

المجموع الكلي

526,338,498

1,329,683,917

3,757,340,061

8,675,649,758 405,720,795

المجمعة
البيانات المالية
ّ

201

202

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

إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

805,466,090

424,034,472

1,011,588,570

202,832,477

9,318,108

مالي

صناعي

تجارة

عقارات

زراعة

2020

تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
3,666,907
15,717,418
106,746,501
824,782,937
515,219
2,537,874
709,550,689

المرحلــــــة األولــــــــى

8,340,638
41,075,632
84,152,688
50,495,324
8,727,690
-

4,300,192

-

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

377,586
5,064,594
20,809,681
34,294,264
127,891
-

19,830,883

-

50,219,617

6,502,891
1,670,020,436

-

64,632,159

3,504,406,472

376,267,730

6,398,546,078

أسهم

أفراد

حكومة وقطاع عام

أخرى

إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــار
2,614,372
17,210,653
15,783,277
31,385,108
593,368
1,279,835
14,569,777

-

867,139

247,311,781

تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار

المجموع
دينـــــــــــــار
820,465,593
503,102,769
1,239,080,717
1,143,790,110
19,282,276
3,817,709
812,883,700
-

8,227,007

81,372,038

3,504,406,472
442,084,384

91,663,397

المجموع

8,488,913,730
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إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار

743,430,178

323,592,290

965,321,892

161,991,934

10,904,937

مالي

صناعي

تجارة

عقارات

زراعة

2019

تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
977,953
148,109,100
234,406,489
818,870,308
389,432

المرحلــــــة األولــــــــى

إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
6,210,546
45,990,471
83,535,600
67,081,383
3,550,034

المرحلــــــة الثانيــــــــــة
تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
127
1,644,548
29,002,858
42,529,969
46,439

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــار
315,983
7,002,089
17,417,078
23,421,534
451,311

المجموع
دينـــــــــــــار
750,934,787
526,338,498
1,329,683,917
1,113,895,128
15,342,153

677,567,506

63,341,799

أفراد

حكومة وقطاع عام

أخرى

أسهم
1,886,478

3,746,614,106

311,689,023

-

20,999,953

29
5,196,803

6,326,886,159

2,600,483

709,188
9,289,012

10,725,926
61,506,032

1,888,118,103

-

3,309,671
773,084,748

17,366,725

280,486,470

9,962,212

111,590,619

3,757,340,061
405,720,795

68,568,407

المجموع

8,675,649,758

المجمعة
البيانات المالية
ّ

203

204

 -3توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي:
أ -التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:

دول أخرى
دينـــــــــار
-

امريكا
دينـــــــــار
107,537,665

أفريقيا
دينـــــــــار
265,224,987
23,003,113

191,373,214

آسيا
دينـــــــــار
-

-

أوروبا
دينـــــــــار
109,136,055
4,938,155
201,330,494
-

دول الشرق
األوسط
األخرى
دينـــــــــار
162,285,703
55,593,373
18,753,915
247,208,541
-

داخل المملكة
دينـــــــــار

576,189,171

60,106,977

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 29,989,793

3,336,831,523

130,690,360

التسهيالت االئتمانية

تسهيالت بالقيمة لعادلة من خالل
قائمة االرباح والخسائر

2020
اجمالي
دينـــــــــار
1,003,699,861
-

-

169,710,467

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

5,255,124

360,632,307
-

-

30,170,011

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة

-

53,681,863
3,976,743,772
-

41,572,577

1,791,990,337

-

-

-

20,669,025

23,520,720

345,752,694

130,690,360

13,247,205

7,065,571

سندات وأسناد وأذونات :
70,383,409

3,814,115

االجمالي  /للسنة الحالية

الكفاالت المالية

-

6,095,508,628

269,637,727

3,548,811

537,532,263
32,510,112

1,833,842,295 3,902,741

7,705,043,152 3,902,741 181,469,885 492,848,519 29,738,264 364,042,852
15,573,134

اإلعتمادات المستندية

-

29,298,129

197,225

3,653,105

-

300,061,458

3,112,264

347,216,327

6,247,491

36,650,152

-

885,462

350,609,932

اإللتزامات األخرى
-

35,842,241

-

-

-

-

86,044,319

50,202,078

المجموع الكلي

6,715,409,891

576,289,866

8,488,913,730 3,902,741 182,355,347 558,796,800 33,047,753 419,111,332
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داخل المملكة
دينـــــــــار

2019
أوروبا
دينـــــــــار

آسيا
دينـــــــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

التسهيالت االئتمانية

أفريقيا
دينـــــــــار

538,781,004

120,313,689

30,189,522

3,841,249,727

امريكا
دينـــــــــار

دول الشرق
األوسط
األخرى
دينـــــــــار
175,488,998
79,743,391
3,973,369
175,446,753

دول أخرى
دينـــــــــار
124,209,348
22,133,958
142,124,525

اجمالي
دينـــــــــار
5,428,955
-

278,579

253,661,613

-

االجمالي  /للسنة الحالية

الكفاالت المالية

اإلعتمادات المستندية

991,939

85,696,640
3,958,965

452,515,681

11,458,631
-

362,825,535
1,826,623,951

121,549,780

-

-

339,534,150

352,993,590

-

-

11,444,267
13,585,400

اإللتزامات األخرى

967,931,615

56,296,849
4,158,821,005

سندات وأسناد وأذونات :

-

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
-

158,056,419

1,753,274,119

-

32,500,614
58,574,260

-

42,938,271
5,180,360

-

14,168,270 18,006,690
5,636,247

336,586,462 525,727,385 6,441,864,480
6,213,775
3,738,823

70,891,644

-

181,092
1,046,176

-

1,354,746
-

370,019,451
373,427,157
107,188,514

-

7,825,014,636 12,450,570 211,205,385 268,108,462 29,071,892
12,646,167
708,422

36,296,870

-

-

المجموع الكلي

382,835,930 550,757,052 7,205,283,864

8,675,649,758 12,450,570 212,560,131 281,463,051 30,299,160

المجمعة
البيانات المالية
ّ

205

206

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

أفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــــار
174,515,967
29,142,228
6,034,583
553,336

تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
1,433,086,095
29,345,600
207,211,239
132,908

أفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــــار

4,937,312,426

521,163,503

203,188,834

32,296,865

داخل المملكة

دول الشرق األوسط األخرى

أوروبا

أسيا

2020

تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
52,794,352
26,849,918
1,662,756
64,049

إفريقيا

المرحليـــــــــة األولـــــــــى

المرحلة الثالة
دينــــــــــــــــار
117,701,051
()30,211,383
1,013,920
595

518,483,883

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــــــــار
6,715,409,891
576,289,866
419,111,332
33,047,753

244,594

أمريكا

36,908,239

182,197,826

دول أخرى

963

-

3,902,741

3,159,121

157,428

-

558,796,800

-

-

93

-

3,902,741

182,355,347
-

المجموع

247,311,781

6,398,546,078

81,372,038

1,670,020,436

91,663,397

8,488,913,730
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أفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــــار
196,990,180
64,756,534

تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
1,820,469,691
6,281,911

أفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــــار

5,014,634,219

476,768,148

داخل المملكة

دول الشرق األوسط األخرى

2019

تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
111,590,619
-

المرحليـــــــــة األولـــــــــى

المرحلة الثالة
دينــــــــــــــــار
61,599,155
2,950,459

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــــــــار
7,205,283,864
550,757,052

أوروبا

أسيا

319,194,900

30,118,068

53,816,135
-

إفريقيا

5,911,610
181,092

268,815,997

-

-

3,913,285
-

12,647,054

382,835,930
30,299,160
-

أمريكا

-

212,560,131

281,463,051

-

-

105,508

-

دول أخرى
-

12,450,570

-

4,794,696

-

280,486,470

68,568,407

212,560,131

7,550,366

6,326,886,159

المجموع

1,888,118,103

111,590,619

8,675,649,758

المجمعة
البيانات المالية
ّ

207

208

إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــــار

التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار

إجمالي قيمة التعرض
دينــــــــــار

المرحليــــــة الثالثـــــــة
التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار

المرحلـــــة الثانيــــــة

 -4التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:
أ -إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها:

2020

التسهيالت االئتمانية

نسبة التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
%

إجمالي
التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار

سندات وأسناد وأذونات

433,320,701
-

113,591,647
-

439,715,239
3,000,001

73,619,472
-

187,211,119
-

%4.0
-

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة

المجموع

433,320,701

113,591,647

3,000,001
442,715,240

73,619,472

الكفاالت المالية

187,211,119

37,683,692

%2.3

10,872,098

االعتمادات المستندية

االلتزامات األخرى

المجموع

المجموع الكلي

18,987,615

5,511,805
1,073,705
44,269,202
477,589,903

5,399,906

329,577
11,201,675
124,793,322

16,272,004

-

19,027,487
461,742,727

%4.3
-

5,399,906
79,019,378

39,872

%0.0

329,577
16,601,581
203,812,700

-

%0.4
%2.0
%2.2
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إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــــار
387,724,773
3,000,000

التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
157,407,802
157,407,802
2,727,401
551,873

إجمالي قيمة التعرض
دينــــــــــار
446,155,947
10,768,285
10,768,285
456,924,232
32,779,681
3,640,513
92,525
36,512,719
493,436,951

التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر

المجموع

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية

االلتزامات األخرى

المجموع

المجموع الكلي

2019

التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
123,223,575
-

39,487

10,596
3,289,870
160,697,672

المرحلـــــة الثانيــــــة

إجمالي
التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
280,631,377
-

390,724,773
19,706,566

19,746,053
410,470,826

المرحليــــــة الثالثـــــــة

نسبة التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
%
%6
123,223,575
2,617,373
2,617,373
125,840,948

3,000,000

-

280,631,377
5,344,774
551,873
10,596
5,907,243
286,538,620

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة
المطفأة

%3
%1
%0
%0
%1
%3

المجمعة
البيانات المالية
ّ

209

210

ب -الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

إجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثانية
دينــــــــــار

113,591,647

المجموع

2020

إجمالي
التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
73,619,472

113,591,647

الكفاالت المالية

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها
إجمالي
التعرضات
التي تم
تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
187,211,119

73,619,472

10,872,098

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

إفـــــــــرادي
دينــــــــــار
2,169,161

187,211,119

5,399,906

-

المجموع
دينــــــــــار

-

1,767,481

11,201,675

124,793,322

المجموع

المجموع الكلي

اإللتزامات األخرى

اإلعتمادات المستندية

التسهيالت االئتمانية

20,330,782
20,330,782
2,600,129

5,399,906
79,019,378

المرحلة الثانية

تجميعــــــي
دينــــــــــار
4,791,619

2,169,161

16,272,004

329,577
16,601,581
203,812,700

المرحلة الثالثة

إفـــــــــــرادي
دينــــــــــار
13,370,002
4,791,619

390,389

-

-

245
585,837
2,754,998

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تجميعــــــي
دينــــــــــار
13,370,002

442,259

195,203

-

68
442,327
5,233,946

-

195,203
-

1,767,481
15,137,483

329,577

-

-

313
2,795,645
23,126,427
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ب -الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

إجمالي
التعرضات التي
تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثالثة
دينــــــــــار

157,407,802

157,407,802

2,727,401

الكفاالت المالية

اإلعتمادات المستندية

اإللتزامات األخرى

المجموع

المجموع الكلي

2019
إجمالي
التعرضات
التي تم
تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار

123,223,575
123,223,575
2,617,373

551,873

10,596

3,289,870

160,697,672

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها

إفـــــــــرادي
دينــــــــــار

280,631,377
280,631,377
5,344,774

2,617,373
125,840,948

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

تجميعــــــي
دينــــــــــار

2,019,840
2,019,840
53,198

551,873
10,596
5,907,243
286,538,620

المجموع

المرحلة الثانية

إفـــــــــــرادي
دينــــــــــار
3,330,838
3,330,838
351,805

27
53,225
2,073,065

المرحلة الثالثة

تجميعــــــي
دينــــــــــار
15,422,388
15,422,388
73,213

42,240
394,045
3,724,883

إجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثانية
دينــــــــــار

المجموع
دينــــــــــار
73,213
15,495,601

التسهيالت االئتمانية

20,773,066
20,773,066
478,216
-

-

42,240
27
520,483
21,293,549

المجمعة
البيانات المالية
ّ
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 -5التعرضــات لمخاطــر االئتمــان (بعــد مخصــص التدنــي والفوائــد المعلقــة
وقبــل الضمانــات ومخففــات المخاطــر األخــرى):
 31كانـــــــــــون االول  /ديسمبـــــر
بنود داخل قائمة المركز المالي

2020
دينـــــــــــــــار

2019
دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية

1,003,699,861

967,931,615

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

360,632,307

452,515,681

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

53,681,863

56,296,849

التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة:
لألفراد

800,700,082

738,480,562

القروض العقارية

1,110,375,935

1,125,714,864

للشركات
الشركات الكبرى

1,249,417,371

1,319,568,990

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ()SMEs

238,391,546

244,514,938

577,858,838

730,541,651

للحكومة والقطاع العام

التسهيالت االئتمانية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة:
الشركات الكبرى

130,690,360

-

سندات وأسناد وأذونات وصناديق:
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

1,833,842,295

1,826,623,951

ضمن الموجودات المالية المحددة القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

345,752,694

362,825,535

المجموع

7,705,043,152

7,825,014,636

بنود خارج قائمة المركز المالي
اعتمادات و قبوالت

350,609,932

373,427,157

كفاالت

347,216,327

370,019,451

سقوف تسهيالت غير مستغلة

86,044,319

107,188,514

المجموع

783,870,578

850,635,122

االجمالي

8,488,913,730

8,675,649,758

الجدول أعاله يمثل الحد األقصى لمخاطر التعرض االئتماني للبنك كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و 2019
دون اخذ الضمانات أو مخففات مخاطر االئتمان األخرى بعين االعتبار.
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التوزيع النسبي للتعرضات كما يلي :
▪ % 16.7من إجمالي التعرضات ناتج عن أرصدة لدى بنوك مركزية وبنوك ومؤسسات مصرفية (.)% 17.02 : 2019
▪ % 48.4من إجمالي التعرضات ناتج عن القروض والتسهيالت (.)%47.94 : 2019
▪ % 25.7من إجمالي التعرضات ناتج عن االستثمار في السندات واإلسناد واالذونات والصناديق (.)% 25.24 : 2019
▪ % 9.2من إجمالي التعرضات ناتج عن البنود خارج الميزانية والبنود األخرى (.)%9.8 : 2019

الموجودات المالية المعدلة
الديون المجدولة:
صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة و ُاخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير
هي تلك الديون التي سبق وأن ُ
العاملة بموجب جدولة ُأصولية الى تصنيف تحت المراقبة خالل عام  ،2020وقد بلغت قيمتها كما في نهاية
السنة الحالية حوالي  51.7مليون دينار مقابل حوالي  57.3مليون دينار كما في نهاية السنة السابقة.
يمثل رصيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها سواءا ما زالت مصنفة تحت المراقبة او حولت إلى عاملة.

الديون المعاد هيكلتها:
يقصد باعادة الهيكلة اعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية العاملة من حيث تعديل االقساط او اطالة عمر
التسهيالت االئتمانية او تأجيل بعض االقساط او تمديد فترة السماح ،استنادا للتدفقات النقدية لدى العمالء وبما
يساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك ،وقد بلغت قيمتها حوالي  255.7مليون دينار كما في نهاية عام
 2020مقابل حوالي  395.5مليون دينار كما في نهاية السنة السابقة.
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فيما يلي الحركة على الموجودات المالية المعدلة ولم يؤدي التعديل إلى إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية:
الموجودات المالية )مع مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على أساس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدار العمر)
والمعدلة خالل السنة

2020
دينــــار

2019
دينــــار

إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل

307,419,716

452,716,799

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة قبل التعديل

()23,124,555

()49,016,898

صافي التكلفة المطفأة قبل التعديل

284,295,161

403,699,901

صافي ربح ( /خسارة) التعديل

()27,070,052

()15,378,975

صافي التكلفة المطفأة بعد التعديل

257,225,109

388,320,926

الموجودات المالية المعدلة منذ اإلعتراف المبدئي في وقت يكون
فيه مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مستندا إلى الخسائر
األئتمانية المتوقعة على مدار العمر
إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والتي يتغير وفقا لها
مخصص الخسارة في الفترة من تكلفة الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
على مدار العمر إلى التكلفة على مدى  12شهرا قبل التعديل.

214

60,076,833

93,770,611

60,076,833

93,770,611

المجمعة
البيانات المالية
ّ

 -6سندات وأسناد وأذونات:
يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية (مؤسسة
التصنيف :)S&P

2020
ضمن موجودات
ضمن موجودات
مالية أخرى من
مالية محددة بالقيمة
العادلة من خالل الربح خالل قائمة الدخل
الشامل
أو الخسارة
دينــــار
دينــــار

ضمن موجودات
مالية اخرى
بالتكلفة المطفأة
دينــــار

االجمالي
دينــــار

AA

-

8,127,101

-

8,127,101

-AA

-

2,214,714

-

2,214,714

+A

-

11,708,341

-

11,708,341

A

-

12,543,243

4,496,606

17,039,849

-A

-

23,711,422

9,593,049

33,304,471

+BBB

-

35,693,621

1,769,389

37,463,010

BBB

-

12,152,126

3,516,719

15,668,845

-BBB

-

1,416,782

-

1,416,782

B

-

9,737,804

-

9,737,804

غير مصنف

-

-

140,933,438

140,933,438

حكومية او مكفولة
من الحكومة

-

228,447,540

1,673,533,094

1,901,980,634

-

345,752,694

1,833,842,295

2,179,594,989

االجمالي
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2019
ضمن موجودات
ضمن موجودات
مالية أخرى من
مالية محددة بالقيمة
العادلة من خالل الربح خالل قائمة الدخل
الشامل
أو الخسارة
دينــــار
دينــــار

ضمن موجودات
مالية اخرى
بالتكلفة المطفأة
دينــــار

االجمالي
دينــــار

AAA

-

41,986,230

-

41,986,230

AA

-

14,327,072

-

14,327,072

-AA

-

5,786,632

-

5,786,632

+A

-

11,152,097

-

11,152,097

A

-

14,381,135

4,499,044

18,880,179

-A

-

37,678,442

7,796,730

45,475,172

+BBB

-

32,930,543

1,762,748

34,693,291

BBB

-

12,271,459

1,795,252

14,066,711

-BBB

-

3,763,998

-

3,763,998

+BB

-

5,756,725

-

5,756,725

+B

-

5,517,630

-

5,517,630

B

-

3,160,861

-

3,160,861

غير مصنف

-

-

115,902,725

115,902,725

حكومية او مكفولة
من الحكومة

-

174,112,711

1,694,867,452

1,868,980,163

-

362,825,535

1,826,623,951

2,189,449,486

االجمالي

ان جميع السندات أعاله مصنفة ضمن المرحلة األولى يإستثناء سند قيمته اإلسمية  3,000,000والمندرج تحت
تصنيف "غير مصنف" مصنف ضمن المرحلة الثالثة علما بأن هذا السند مغطى بمخصص بالكامل.

مخاطر السوق
ُتعرَف مخاطر السوق على أنها الخسائر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة أي مراكز مالية ()Financial Positions
داخل أو خارج الميزانية جراء أي تغيرات تحدث في أسعار السوق  .وتقسم مخاطر السوق إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر أسعار الصرف ،مخاطر أداوات الملكية ،مخاطر البضائع.
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ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات واجراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعنية.
يتم قياس مخاطر السوق والرقابة عليها بعدة اساليب منها تحليل الحساسية والقيمة المعرضة للمخاطر ()VAR
التي يتم احتسابها باستخدام مستوى ثقة  %99تماشيا مع تعليمات بازل  IIاضافة الى مراقبة سقوفات المخاطر
ورفع التقارير الدورية بها.
اسلوب تحليل الحساسية يقوم على اساس تقدير مخاطر تحقيق خسارة في القيمة العادلة نتيجة التغيرات في
اسعار الفائدة واسعار صرف العمالت االجنبية ويتم احتساب القيمة العادلة بناءا على القيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية التي ستتأثر بالتغيرات في السعر.

 -1مخاطر أسعار الفائدة:
هي المخاطر الناجمة عن تغيرات اسعار الفائدة السائدة بالسوق ،يقوم البنك بادارة مخاطر اسعار الفائدة من
خالل تطبيق تحليل الحساسية لالدوات الخاضعة السعار الفائدة في محفظة الموجودات المالية المحددة
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة( .ال يحتفظ البنك بأدوات دين مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2020و .)2019

 -2مخاطر العمالت:
وهي المخاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار صرف العمالت االجنبية والتي لها اثر محتمل على موجودات
ومطلوبات البنك بالعمالت االجنبية ،يقوم البنك باعداد تحليل الحساسية لمراقبة اثر التغيرات في اسعار الصرف
بمقدار ( )%1 - / +على صافي الربح أوالخسارة وحقوق الملكية.
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اثر رفع سعر
الصرف بنسبة
 %1على حقوق
الملكية
دينـــــار

اثر خفض سعر
الصرف بنسبة
 %1على حقوق
الملكية
دينـــــار

يورو

()48,254

48,254

()26,414

26,414

جنيه استرليني

541,612

()541,612

296,478

()296,478

الدوالر االسترالي

()1,504

1,504

()823

823

الفرنك السويسري

237

()237

130

()130

الدوالر الكندي

49

()49

27

()27

ين ياباني

()965

965

()528

528

ليرة سورية

22,150

()22,150

12,125

()12,125

الدينار الجزائري

1,547,909

()1,547,909

847,325

()847,325

العملــــــــــــة
تحليل الحساسية لعام 2020

اثر رفع سعر الصرف
بنسبة  %1على
قائمة الربح أو
الخسارة
دينـــــار

اثر خفض سعر
الصرف بنسبة %1
على قائمة الربح أو
الخسارة
دينـــــار

تحليل الحساسية لعام 2019
يورو

22,280

()22,280

14,103

()14,103

جنيه استرليني

544,291

()544,291

344,536

()344,536

الدوالر االسترالي

54

()54

34

()34

الفرنك السويسري

362

()362

229

()229

الدوالر الكندي

()297

297

()188

188

ين ياباني

()144

144

()91

91

ليرة سورية

31,743

()31,743

20,093

()20,093

الدينار الجزائري

1,310,278

()1,310,278

829,406

()829,406
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 -3مخاطر التغيرات في أسعار األسهم:
هي المخاطر الناجمة عن التغيرات في اسعار االسهم ضمن محفظة الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الربح أو الخسارة و/أو في محفظة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،يقوم البنك بادارة مخاطر اسعار االسهم من خالل تحليل القيمة المعرضة للخسائر حيث تم احتسابها
على اساس االسعار التاريخية الدوات الملكية بدرجة ثقة  %99لمدة يوم واحد لكل شركة على حدى ,ومن ثم تم
احتساب الـقيمة المعرضة للخسارة لمحافظ البنك.
القيمة المعرضة للخسارة
تحليل القيمة المعرضة للمخاطر

2020
دينــــار

2019
دينــــار

محفظة الموجودات مالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

()159,530

()121,428

محفظة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1,307,185

()1,281,818
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فجوة إعادة تسعير الفائدة:

للعام 2020
أقل من شهر
دينــــار

2020
مـن  6أشهر
الـى سنـــة

من 6 – 3
أشهـــر
دينــــار

من شهر الى 3
شهــور
دينــــار

دينــــار

 3سنوات واكثر

فجــــــــــوة اعـــــــــــــادة تسعيــــــــــــــر الفائـــــدة
من سنـة الـى
 3سنـــوات
دينــــار

يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب :

موجودات :

دينــــار

-

عناصر بدون
فائــدة
دينـــار

المجمـوع
دينـــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

-

موجودات مالية محددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل الشامل

ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

-

-

451,249,073

-

674,525,221

10,611,447
848,431,742

-

1,125,774,294

-

ايداعات لدى البنوك و المؤسسات المصرفية
57,153,583
1,451,756,225

224,569,078

25,073,162
51,682,663
11,880,476
343,608,091
130,690,360

110,990,067

360,632,307
1,999,200

-

-

موجودات غير ملموسة

موجودات حق اإلستخدام

موجودات ضريبية مؤجلة

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

-

12,331,594
610,078,205

-

235,850,439
-

-

4,455,791
17,925,155
348,170,484

-

4,455,791
26,129,906
-

53,681,863
371,882,600
428,773,235

-

-

-

()54,074,210

130,690,360

3,976,743,772

10,000,106
-

-

1,543,480,947
355,772,440
79,321,273
7,376,615

470,221,011
31,826,340

313,404,054
19,353,109

2,032,883,113
28,915,722

921,205,624
102,829,116

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

ودائع العمالء
27,695,016
-

50,979,922
-

-

-

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

تأمينات نقدية

مطلوبات :

اجمالي الموجودات

موجودات اخرى

1,120,267,188

7,914,057

3,619,607

105,241,081
123,841,846
8,306,049,217

11,956,064

ممتلكات ومعدات

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

168,027,339
-

569,010

1,710,486,099
276,181,591

36,048,371

5,000,000

1,521,251,949
-

-

548,430,706
62,206,315

83,565,276
1,637,483,826

90,586,224

38,976,677
-

-

792,436,338
-

234,263,330

174,997,134
18,995,985
25,269,889
-

2,105,272,872
-

1,833,842,295
174,997,134
18,995,985
25,269,889
105,241,081
119,653,229

485,675,067
-

777,725,622
5,466,474,965

107,105,856
-

أموال مقترضة

59,698,668
-

31,284,221

8,981,193

37,814,939
41,573,033
48,515,568

2,307,490
669,094
532,718,951
259,717,387

272,191
446,215,591
102,215,115

189,938
2,375,985,303
()665,499,204

244,868
1,411,336,269
132,144,678

التزامات عقود تأجير

-

8,981,193

314,578,622
41,573,033
48,515,568

8,672,314
1,096,626
203,572,684
1,901,700,188

فجوة اعادة تسعير الفائدة

مجموع المطلوبات

مطلوبات اخرى

13,385,412
1,795,384
94,749,585
390,925,482

223,446,059
2,079,613,326
()959,346,138

24,365,216
227,714,160
7,144,191,709
1,161,857,508

التقرير السنوي 2020

موجودات :

للعام 2019
أقل من شهر
دينــــار

2019
مـن  6أشهر

من 6 – 3
أشهـــر

من شهر الى 3
شهــور

 3سنوات واكثر

فجــــــــــوة اعـــــــــــــادة تسعيــــــــــــــر الفائـــــدة
من سنـة الـى
الـى سنـــة

دينــــار

عناصر بدون
فائــدة

المجمـوع

-

دينـــار

-

دينـــار
785,648,586

 3سنـــوات

6,504,400

1,114,595,764

دينــــار

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

ايداعات لدى البنوك و المؤسسات المصرفية

دينــــار

322,442,778
45,961

دينــــار
-

282,632,823

دينــــار
-

141,051,957

629,320,094

924,477,296
8,571,000

632,797
850,354,536
7,145,352
15,190,272

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

التسهيالت االئتمانية المباشرة  /بالصافي

موجودات مالية محددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل الشامل

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

-

-

1,044,062,710

46,326,626

7,501,290

-

411,364,071

23,370,688
93,185,018

48,749,598

296,906,959
27,296,921
91,627,101

-

28,830,901
3,040,727
2,335,339
229,200,274
1,563,632,990

56,296,849

452,515,681
3,673,524
4,158,821,005
29,495,114
54,417,570

-

25,619,076

1,826,623,951

388,454,051

-

-

-

ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

-

-

-

موجودات حق اإلستخدام

185,136,052

-

185,136,052

-

-

-

-

-

موجودات اخرى

-

23,582,588
28,702,451

-

-

23,582,588
28,702,451
-

موجودات ضريبية مؤجلة

اجمالي الموجودات
48,845,800

18,340,837
494,431,419

312,920,691
1,068,889,313
62,137,268

303,176,704
964,527,859
78,495,027

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

ودائع العمالء

1,484,471,095
-

387,670,324

24,430,682

1,120,426,879

-

190,945,801

31,922,893

753,946,105

569,015

-

-

1,218,240,730

-

77,273,667
-

2,204,197,335

-

77,273,667
380,819,643

6,026,576

116,966,967
1,277,136,354

-

123,562,558
8,439,238,141
41,965,190
14,645,737

12,782,673

مطلوبات :
725,249,222
2,689,402,515

12,814,898

تأمينات نقدية

5,810,512,968
44,923,844

أموال مقترضة

267,507,285

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

5,001,170
-

1,381,314
-

7,396,233
-

53,590,517
-

36,636,232
-

54,305,000
-

44,324,443
46,550,293
6,569,323

158,310,466
44,324,443
46,550,293
6,569,323

-

1,445,328,586
()324,901,707

1,351,200,760
133,270,335

التزامات عقود تأجير

مطلوبات اخرى

فجوة اعادة تسعير الفائدة

2,078,202

544,599,171
209,346,934

6,683,138

524,107,736
694,132,994

17,972,880

247,047,844
1,957,149,491

-

99,738,515
281,081,128

26,734,220

229,666,079
3,103,401,687
()1,826,265,333

مجموع المطلوبات

229,666,079
7,315,424,299
1,123,813,842

المجمعة
البيانات المالية
ّ
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البنــــــــد  /العملـــــــــة

اجمالي

أخرى

دينار جزائري

ليرة سورية

ين ياباني

جنيه استرليني

يورو

دوالر أمريكي

التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

2020

دينـــــار

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

دينـــــار

231,117,253

دينـــــار

37,439,698

235,589,117

دينـــــار

342,816

34,959,620

دينـــــار

4,242
6,949,693

دينـــــار

27,393,810
512,060

دينـــــار

176,145,592
591,742

دينـــــار

81,987,358
5,154,023

الموجودات
554,430,769
-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

22,685,023

-

1,917,775

21,183,479

28,582,233

189,952,221
-

14,241,381
-

27,848,816
-

174,159,968
-

-

23,692,996

-

-

647,078

-

5,867

632,797
130,325,027
-

-

638,664
130,690,360
1,564,763

-

30,700,468

1,062,020,066

-

334,431,769

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

تسهيالت ائتمانية مباشرة  /بالصافي

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

494,792,185
130,690,360
157,749,334

1,238,108
14,333
147,129

-

2,993,509
3,016,177

-

-

موجودات غير ملموسة

حق استخدام األصل

19,512,121

333,714
855,224

9,660,483

186,921,938
22,566,480
2,092,822

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

3,783,663
690,691
2,715,646

-

469,464,664

492,031,144
5,791,355
6,734,176

موجودات اخرى

موجودات ضريبية مؤجلة

2,269,206

1,077

-

1,544,858

810,638
144,606,024

11,041,990
1,730,444,903

-

786,286
200,100,868

3,815,141

1,027
28,366,145

ودائع عمالء

669,878

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

49,784,003

540,768,219
1,371,366,119
76,773,298
537,953

12,322,459

30,905,555
90,297,165
6,339,864
375,995

407,560,655

13,944,760
62,758,779
144,907

535,270

15,103

-

270,286,991

1,446,749

581,669
32,663
27,801,017

26,167,548

-

37,749,384
1,164,571
7,823,021
399,464

2,831,149,589
1,123,904

147,988,919
24,467,458
16,997,717
-

المطلوبات

مجموع الموجودات

588,204,290
191,666,669
18,171,696
2,721,602
1,066,606
214,750,477
55,536,514

694,534
93,006,247
283,154,875
124,405,780

78,661
2,013,423
50,675,273
()891,270

29,928
28,460,380
()94,235

190,813
3,365,846
3,632,539
84,037,644
116,063,224

5,692,939
133,611,518
10,994,506

9,530,860
1,998,976,449
()268,531,546

مخصص ضريبة الدخل

إلتزامات التأجير التمويل

مخصصات متنوعة

أموال مقترضة

تأمينات نقدية

1,902,408,704
126,949,550
27,801,017
25,879,593
590,277

37,482,973

78,784,580
415,747,868
310,498,892
105,248,976
107,342,289

9,743,549
129,905,662
135,027,711
()5,122,049
10,745,366

962,454
12,106,122
12,022,617
83,505
449,925

37,658,334
174,334,680
85,995,240
88,339,440
37,957,798

219,502,080
150,862,378
148,724,442
2,137,936
326,725,078

513,804,507
1,836,205,773
2,047,542,862
()211,337,089
638,230,794

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي

مجموع الموجودات

مجموع المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي

التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي

مجموع المطلوبات

مطلوبات اخرى

6,860,643
114,972,542
2,793,666,616

87,077,053
250,846,072
213,377,943
37,468,129
20,400,692

2019

947,532,557
2,970,008,555
2,953,189,707
16,818,848
1,141,851,942

التقرير السنوي 2020

المجمعة
البيانات المالية
ّ

مخاطر السيولة
تعرف مخاطر السيولة على انها المخاطر الناتجة عن عدم قدرة البنك على الوفاء اللتزاماته الحالية او المستقبلية
عند االستحقاق بسبب عدم قدرته على تسييل موجوداته او الحصول على التمويل الالزم.
يتم استخدام مجموعة من الطرق والمنهجيات لقياس ومراقبة مخاطر السيولة ومن ضمنها :
▪تحليل التدفقات النقدية لكافة بنود الموجودات والمطلوبات.
▪اعداد سيناريوهات االجهاد لمخاطر السيولة.
▪تقييم ومراقبة تركز مصادر التمويل والتذبذب فيها.
▪تقييم قدرة البنك على الحصول على االموال واالقتراض.
▪مراقبة مدى االلتزام بالسياسات المعتمدة وتعليمات البنك المركزي االردني بهذا الخصوص.
▪رفع التقارير الدورية الى االدارة العليا حول مستوى مخاطر السيولة في البنك.

مصادر التمويل:
يعمل البنك على تنويع مصادر أمواله ويشمل ذلك المناطق الجغرافية ،العمالت  ،العمالء والمنتجات والشروط
حتى يحقق المرونة المالية وخفض تكاليف التمويل  ،كما يسعى إلى الحفاظ على مصادر تمويل مستقرة يمكن
االعتماد عليها  ،لدى البنك قاعدة عمالء كبيرة تشمل العمالء من األفراد والعمالء من المؤسسات والشركات،
ويحتفظ هؤالء العمالء بحسابات وودائع متنوعة تشكل الودائع المستقرة منها بالدينار األردني حوالي .%61
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من شهر الى  3شهور
دينـــــــــــــــــــار

أقل من شهر

دينـــــــــــــــــــار

مـن سنة حتى 3
سنوات

من  6شهـور حتـى
سنــة واحـــدة

من  3شهور الى
 6شهور

دينـــــــــــــــــــار

ودائع عمالء

أكثـــر من  3سنـــوات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

دينـــــــــــــــــــار

439,496,985

963,811,771

63,247,688

بــدون استحقـاق

276,582,045
1,851,841,756
30,248,589

31,327,889

المجمـوع

62,409,263
324,477,775
21,972,404

38,026,072

دينـــــــــــــــــــار

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات (غير مخصومة) على أساس الفترة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم المالية :

2020
479,798,904
33,417,795

51,620,357

دينـــــــــــــــــــار

160,046,743
29,231,375

28,390,853

دينـــــــــــــــــــار

68,199,676
46,091,565
114,281,948

-

دينـــــــــــــــــــار

1,637,483,824
12,126,695
65,698,385

-

المطلوبات :
778,488,293
5,485,660,449
236,336,111
-

مخصص ضريبة الدخل

مخصصات متنوعة

329,345,504
-

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

41,573,033

-

-

41,573,033

10,000,000

72,140,909

1,580,025,242

1,518,997,329

-

27,077,125

-

189,938
2,223,965,525
617,649,857

11,134,163
471,613,962
449,755,011

-

3,349,132
3,303,252
550,790,200
824,562,302

-

11,367,361
1,096,626
322,959,887
2,953,873,570

-

2,530,264

8,981,193

6,935,834

8,981,193

1,972,345

48,515,568
17,184,565
1,795,384
200,941,920
1,223,311,788

التزامات عقود تأجير

138,053,888
1,838,218,633
717,899,360

15,542,056
13,214,723

198,736,390
13,048,553

49,563,833
393,601,680
32,171,892

18,475,642
498,213,819
24,525,962

313,942,899
1,072,523,537
62,244,973

303,424,298

965,347,708

78,529,042

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

-

31,901,058
227,714,160
7,188,515,369
8,306,049,217

-

المجموع

مطلوبات اخرى

مجموع الموجودات (حسب

استحقاقاتها المتوقعة)

2019
41,965,190
2,689,402,515
44,923,844

المطلوبات :
727,371,862
5,833,367,705
268,658,989

مخصصات متنوعة

5,011,839

-

1,393,101
-

7,538,241

المجموع

مجموع الموجودات (حسب

استحقاقاتها المتوقعة)

-

-

التزامات عقود تأجير

55,210,791

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

-

-

-

40,387,782

-

-

-

-

1,352,312,887

1,484,471,095

62,646,248

-

1,450,104,510
1,120,426,879

-

9,451,968

548,753,664
753,946,105

44,324,443

22,726,612

534,050,980
1,218,240,730

44,324,443

46,550,293
-

261,624,693
2,204,197,335

172,188,002
46,550,293

6,569,323

114,129,639
380,819,643

3,502,784

6,569,323
35,681,364

229,666,079
3,103,401,687
1,277,136,354

مطلوبات اخرى

229,666,079
7,364,378,060
8,439,238,141

التقرير السنوي 2020

المجمعة
البيانات المالية
ّ

بنود خارج قائمة المركز المالي:
لغاية سنة
دينــــــار

من سنة لغاية 5
سنوات
دينــــــار

أكثر من 5
سنوات
دينــــــار

المجموع
دينــــــار

2020
اإلعتمادات والقبوالت

150,212,781

326,266,280

39,704,000

516,183,061

السقوف غير المستغلة

102,300,753

337,051,109

6,195,158

445,547,020

الكفاالت

126,932,441

317,757,529

21,561,842

466,251,812

379,445,975

981,074,918

67,461,000

1,427,981,893

المجموع
2019
اإلعتمادات والقبوالت

540,718,676

127,859,786

-

668,578,462

السقوف غير المستغلة

420,259,318

32,419,756

750,572

453,429,646

الكفاالت

444,257,182

58,184,674

158,411

502,600,267

1,405,235,176

218,464,216

908,983

1,624,608,375

المجموع

 -48مستويات القيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استنادًا إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف
المستويات المختلفة على النحو التالي :
المستوى :1

األسعار المعلنة (غير المعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.

المستوى :2

معلومات غير السعر المعلن المتضمن في المستوى  1الذي يتم رصده لألصل أو االلتزام ،سواء بصورة
مباشرة (مثل األسعار) أو غير مباشرة (أي مشتقة من األسعار).

المستوى :3

معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند لتلك المرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).
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المستوى 2
دينــــــــــار

المستوى 1
دينــــــــــار

المستوى 3
دينــــــــــار

االجمالي
دينــــــــــار

 31كانون االول  /ديسمبر 2020
موجودات مالية :
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

345,752,694

-

26,129,906

371,882,600

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

3,822,994

-

632,797

4,455,791

تسهيالت إئتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
المجموع

130,690,360

-

-

130,690,360

480,266,048

-

26,762,703

507,028,751

 31كانون االول  /ديسمبر 2019
موجودات مالية :
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

362,825,530

-

25,628,516

388,454,046

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

3,040,727

-

632,797

3,673,524

365,866,257

-

26,261,313

392,127,570

المجموع

فيما يلي الحركة على الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة ضمن المستوى (:)3
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسيمبر
2020
دينــــــــــار

2019
دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

26,261,313

22,608,862

االستثمارات الجديدة خالل السنة

703,885

4,045,387

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()123,521

()364,237

االستثمارات المباعة خالل السنة

()78,974

()28,699

رصيد نهاية السنة

26,762,703

26,261,313

 - 49حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغت الحسابات المدارة لصالح العمالء  586الف دينار كما في  31كانون األول/ديسمبر  2020مقابل  608ألف دينار
كما في  31كانون األول  /ديسمبر  ،2019ال يتم إظهار هذه الحسابات ضمن موجودات ومطلوبات البنك في
القوائم المالية ,يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  ،بلغت
رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات  28,975دينار للعام .2020
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 -50تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

اكثر من سنة
دينـــــــــــــــــار

لغاية سنة
دينـــــــــــــــــار

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها :

2020

المجموع
دينـــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

الموجودات :
1,014,156,547
360,632,307
53,681,863

111,617,747
-

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

1,125,774,294
360,632,307
53,681,863

4,455,791

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة /بالصافي

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

-

31,905,000

4,455,791

1,549,502,939

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

98,785,360

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,427,240,833

91,991,666
273,613,669

موجودات غير ملموسة

130,690,360
279,890,934
1,560,228,626

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

3,976,743,772
371,882,600
1,833,842,295

-

موجودات ضريبية مؤجلة

18,995,985

موجودات حق اإلستخدام

174,997,134

-

18,995,985
25,269,889
105,241,081

31,663,381
3,411,603,163

174,997,134
25,269,889
105,241,081

92,178,465
4,894,446,054

موجودات أخرى

123,841,846
8,306,049,217

777,725,622
2,651,398,132
148,523,554
147,774,098
320,332
39,607,389

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

المطلوبات :

مجموع الموجودات

8,908,179

2,815,076,833
85,739,776
166,804,524
41,252,701

777,725,622
5,466,474,965
234,263,330
314,578,622
41,573,033

2,307,490

48,515,568

التزامات عقود تأجير

مطلوبات ضريبية مؤجلة

8,981,193
22,057,726

89,075,752
3,856,732,369

الصافي

-

8,981,193
24,365,216

138,638,408
3,287,459,340

مجموع المطلوبات

مطلوبات اخرى

227,714,160
7,144,191,709

()445,129,206

1,606,986,714

1,161,857,508

المجمعة
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اكثر من سنة

لغاية سنة
دينـــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2019

المجموع
دينـــــــــــــــــار
931,662,850
452,515,681

الموجودات

دينـــــــــــــــــار

-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

182,932,914

3,040,727

452,515,681
56,296,849

1,114,595,764
-

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

632,797

تسهيالت ائتمانية مباشرة /بالصافي

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,673,524
1,444,097,243
96,935,200
199,811,257

موجودات غير ملموسة

56,296,849
2,714,723,762
291,518,851
1,626,812,694

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

4,158,821,005
388,454,051
1,826,623,951

-

موجودات ضريبية مؤجلة

23,582,588

موجودات حق اإلستخدام

185,136,052

-

23,582,588
28,702,451
77,273,667

34,564,507
3,218,924,314

185,136,052
28,702,451
77,273,667
88,998,051
5,220,313,827

مجموع الموجودات

موجودات أخرى

123,562,558
8,439,238,141
3,103,316,384
86,074,360
90,941,232
43,879,694
3,386,940

725,249,222
2,707,196,584
181,432,925
67,369,234
444,749
43,163,353

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

المطلوبات :
725,249,222
5,810,512,968
267,507,285
158,310,466
44,324,443

مجموع المطلوبات

الصافي

46,550,293

2,078,202
105,803,136
3,832,737,405
()613,813,091

مطلوبات اخرى

التزامات عقود تأجير

مطلوبات ضريبية مؤجلة

6,569,323
24,656,018
123,862,943
3,482,686,894
1,737,626,933

-

6,569,323
26,734,220
229,666,079
7,315,424,299
1,123,813,842
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 -51ارتباطات والتزامات محتملة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
 31كانــــــــــــون األول  /ديسمبــــر
2020
دينــــــــــــــــــار

2019
دينــــــــــــــــــار

اعتمادات

451,740,343

632,165,144

قبوالت

64,442,718

36,413,318

كفاالت :
 -دفع

108,719,285

125,499,913

 -حسن تنفيذ

120,996,066

138,561,673

 -أخرى

236,536,461

238,538,681

عقود بيع عمالت آجلة

299,696,658

230,786,087

عقود مقايضة عمالت

14,180,000

14,180,000

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

445,547,020

453,429,646

1,741,858,551

1,869,574,462

المجمــــــوع

ب -التزامات تعاقدية:
 31كانــــــــــــون األول  /ديسمبــــر
2020
دينــــــــــــــــــار

2019
دينــــــــــــــــــار

عقود شراء ممتلكات ومعدات

207,808

1,102,937

عقود مشاريع انشائية

1,973,901

748,003

عقود مشتريات اخرى

7,746,692

6,409,609

9,928,401

8,260,549

المجمــــــوع

 -52القضايا المقامة على البنك والقضايا المقامة من البنك على الغير
	-بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة علــى البنــك  53مليــون دينــار تقريبــا كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر 2020
مقابــل  44.8مليــون دينــار تقريبــا كمــا فــي  31كانــون االول /ديســمبر  ، 2019وبــرأي االدارة والمستشــار القانونــي
للبنك فانــــه لن يترتب على البنك التزامات تفـــوق المخصـــص المأخــوذ لهـــا والبالــغ  7.2مليون دينار كما فـي 31
كانــون األول  /ديســمبر .2020
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	-بخــاف القضايــا المذكــورة أعــاه  ،وخــال العــام  2019قــام مفتشــي البنــك المركــزي الجزائــري بزيــارة إدارة بنــك
اإلســكان للتجــارة والتمويــل الجزائــر (شــركة تابعة) وتــاوة محاضر مخالفات منســوبة للبنك والمتعلقــة بمخالفة
بعــض اإلجــراءات البنكيــة فــي جمهوريــة الجزائــر  ،هــذا وصــدر قــرار إبتدائــي اولــي قابــل للطعــن واالســتئناف مــن
إحــدى المحاكــم االبتدائيــة فــي الجزائــر بفرض غرامــة مالية على بنك االســكان للتجارة والتمويل  /الجزائر (شــركة
تابعــة) إلحــدى المخالفــات بقيمــة تعــادل  37.6مليــون دينــار أردنــي  ،وقــد أكــد محامــو البنــك فــي الجزائــر علــى
ســامة الوضــع القانوني للبنك بالنســبة لهــذه المخالفة  ،علمًا بأن قيمة باقي المخالفــات غير محددة كما بتاريخ
القوائــم الماليــة الموحــدة  ،هــذا وقــد قــام البنــك بإســتئناف الحكــم ولــم يصــدر حكــم محكمــة اإلســتئناف
بعــد  ،وبــرأي كل مــن اإلدارة والمستشــار القانونــي للبنــك فــي الجزائــر فــإن البنــك يتمتــع بموقــف قانونــي قــوي ،
وان المخصصــات المرصــودة لقــاء تلــك المخالفــات والــواردة فــي اإليضــاح رقــم ( )21كافيــة كما في نهايــة العام
 2020وســيتم إعــادة النظــر فيهــا ،فــي ضــوء المســتجدات خــال العــام القــادم.
	-بلغت قيمة القضايا التي أقامها البنك على الغير  541.2مليون دينار تقريبًا كما في 31كانون األول  /ديسمبر 2020
( 487.4مليون دينار تقريبًا كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2019

 -53أرقام المقارنة
تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للعام  2019لتتناسب مع تصنيف األرقام العام  ، 2020ولم ينتج عنها أي أثر
على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وحقوق الملكية للعام  2019وكما يلي:

رأس المال التنظيمي
 31كانون األول  /ديسمبر 2019
بعد إعادة التصنيف
دينــــــــــار

قبل إعادة التصنيف
دينــــــــــار

1,020,748,083

976,859,844

نسبة كفاية رأس المال حملة االسهم العادية ()%( )CET1

%17.28

%16.50

نسبة كفاية رأس المال الشريحة االولى ()%

%17.35

%16.57

نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ()%

%18.02

%17.25

رأس المال التنظيمي*

* بموجب تعميم البنك المركزي األردني رقم  4693/1/1الصادر بتاريخ  9نيسان  /ابريل  2020وللتحوط لآلثار السلية
لحدث فايروس كورونا (كوفيد  )19فقد تقرر تأجيل قيام البنوك األردنية المرخصة بتوزيع ارباح على المساهمين
للعام  2019وعليه تم تحرير المبلغ الذي تم قيده خالل العام .2019

 -54أثر فيروس كورونا ("كوفيد )"19 -
انتشر وباء كورونا المستجد ("كوفيد –  )"19عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم  ،مما تسبب في
تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية  .ونجم عن فايروس كورونا ("كوفيد  )"19 -حدوث حالة من عدم اليقين
في بيئة االقتصاد العالمي .
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يراقب البنك الوضع عن كثب وقد قام بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة
االضطرابات المحتملة التي قد يتسبب فيها تفشي فايروس كورونا ("كوفيد  )"19 -على أعمال البنك وعملياته
وأدائه المالي.
أجرى البنك تقييمًا ألثر جائحة فايروس كورونا ("كوفيد  )"19 -والتي أدت إلى التغييرات التالية في منهجية الخسائر
االئتمانية المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في وللسنة المنتهية في  31كانون االول : 2020

أ -الخسائر االئتمانية المتوقعة
استدعت حالة عدم اليقين الناجمة عن فايروس كورونا ("كوفيد  )"19 -قيام البنك بتحديث المدخالت واالفتراضات
المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31كانون االول  . 2020وقد تم تقدير الخسائر االئتمانية
المتوقعة بناء على نطاق من الظروف االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ  ،وبالنظر الى التطورات السريعة التي
يشهدها الوضع  ،فقد اخذ البنك بعين االعتبار تأثير التقلبات العالية على عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية عند
تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات االقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة .
وقد تم عكس هذا التقلب من خالل تعديل طرق بناء السيناريوهات واألوزان األساسية المخصصة لهذه
السيناريوهات والعوامل االستشرافية (مؤشر االئتمان) المستخدمة من مؤشر االئتمان التاريخي الملحوظ  .يتم
استخدام مؤشر االئتمان للتنبؤ باحتمال حدوث حاالت افتراضية متوقعة في المحفظة االئتمانية للبنك .
باإلضافة الى االفتراضات الموضحة اعاله  ،أولى البنك اهتمامًا خاصًا بتأثير فايروس كورونا ("كوفيد  )"19 -على
العوامل النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  ،وتقييم مؤشرات تدني القيمة للمخاطر
في القطاعات التي يحتمل تأثرها  .كما وقام البنك بعكس تقديرات إدارة البنك ( )Management Overlayفي
تقييم األثر على قطاعات معينة أو عمالء محددين باالستناد الى دراسة كل قطاع أو عميل على حدى.

ب -تقديرات وأحكام التقييم
درست ادارة البنك األثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير
المالية للمجموعة والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها .

ج -األقساط المؤجلة
بناء على تعميمي البنك المركزي األردني إلى البنوك العاملة في األردن رقم  4375/3/10و  14960/3/10الصادرين
ً
بتاريخ  15آذار  2020و  22تشرين الثاني  ،2020قام البنك خالل العام  2020بتأجيل األقساط المستحقة أو التي
ستستحق على بعض العمالء دون اعتبار ذلك هيكلة  ،ودون أن يؤثر أيضًا على تصنيف العمالء االئتماني و بلغت
األقساط التي تم تأجيلها حوالي  239.8مليون دينار خالل العام .2020
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ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻣﺎﻧﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

ﺧﺰﻧﺔ  7/24ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻚ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎت
ّ
واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ أي
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﻴﺔ،
وﻗﺖ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ.

ﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻋـﻦ ﻣﻴّـﺰات
ﺻﻨﺎدﻳﻖ ا ﻣﺎﻧﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪﻳـﺔ،
اﺳﺘـﺨـﺪم ﻛـﺎﻣﻴـﺮا ﻫـﺎﺗـﻔـﻚ
ﻟﻘﺮاءة رﻣﺰ اﻟــ QR

ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

05

التقرير السنوي 2020

التزام بنك اإلسكان بتعليمات وقواعد حوكمة الشركات
إيمانـًا مــن مجلــس إدارة البنــك بأهميــة التحكــم المؤسســي فــي وضــع قاعــدة لتطــور البنــك فــي المســتقبل
وتحســــين أدائــــه ،وتدعيــــم الثقــــة فــــي نشــــاطاته أمــــام المودعيــــن والمســــاهمين وحمايــــة مصالــــح جميــع
األطــراف ذوي المصلحــة بالبنــك ،فقــد تبنــى مجلــس اإلدارة خــالل عــام  2008دليــ ً
ال للتحكــم المؤسســي بمــا
يتوافــــق مع تعليمات الجهات الرقابية المحلية ذات العالقة وأفضل المعايير والممارسات العالمية.
يتــــم مراجعــــة الدليــــل وتطويــــره وتعديلــــه بشــــكل دوري ومســــتمر وذلــــك بهــــدف مواكبــــة التغيــــرات فــــي
الســــوق المصرفــــي والتحديثــــات فــــي الممارســــات الفضلــى ،ويمكــــن االطالع علــى الدليــل مــــن خــالل الرابــط
التالــــي علــــى موقــع البنك على شــبكة اإلنترنت:
.pdfدليل20%الحاكميه20%المؤسسيةhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/

وفــي هــذا المجــال نؤكــد لمســاهمينا وللجهــات الرقابيــة المعنيــة فــي األردن وخارجــه ،ومؤسســات التصنيــف
االئتمانـي العالميـة ،وشـبكة مراسـلينا المنتشـرة فـي مختلـف أنحـاء العالـم ،بـأن البنـك يلتـزم التزامـًا تامًا بتطبيـق
أفضـــل ممارســـات الحاكميـــة المؤسسية وحســـن اإلدارة فـــي كافـة وظائـــف وعمليـات البنـــك ،لنبقــى مؤسســة
رائــــدة تســــعى لدعــــم رفاهيــــة المجتمعــات ليــــس فقــط فــي البلــــد األم ˝األردن˝ بــل فــي كافــــة البلدان التي
يــزاول فيهــا البنــك أعمالــه.
تــــم إعــــداد هــــذا التقريــــر لبيــان مــدى التــــزام إدارة البنــك ببنــود دليــــل الحاكميــة المؤسســــية حســب المحــاور
تضمنهــا دليــل الحاكميــة المؤسســية.
التــــي
ّ

ضابط ارتباط الحوكمة في البنك
مدير مركز الحاكمية المؤسسية – السيدة هديل إبراهيم

المحور األول :مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

........

تشكيل مجلس اإلدارة
يتشـكل مجلـس اإلدارة مـن  13عضـو غيـر تنفيـذي منهـم  4أعضـاء مستقلين يتوفـر لديهـم الخبـرات والكفاءات
المطلوبـــة ،يتـــم انتخابهـم مـن قبـل الهيئـة العامـة للمسـاهمين باالقتـراع السـري ومـن خـالل التصويـت النسـبي
والــــذي يتيــــح لــــكل مســــاهم الخيــــار بتوزيــع عــدد األصــــوات حســب عــدد األســــهم التــي يمتلكهــــا ،علــى أن
يكــون للمسـاهم الحـق باسـتخدام األصـوات لمرشـح واحـد أو توزيعهـا علـى أكثـر مـن مرشـح بحيـث يكـون لـكل
ســـهم صـــوت واحـــد دون حصـــول تكـــرار لهـذه األصـــوات ،ويتـم انتخـاب رئيـــس المجلـس ونائـــب رئيـس المجلـس
فـــي أول اجتمــاع يعقــده مجلــس اإلدارة بعــد انتخابهــم مــن قبل الهيئــة العامة.
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يتـم اتخـاذ القـرارات مـن خـالل المجلـس ولجانـه بأغلبيـة األصـوات دون وجـود صالحيـات منفـردة لألعضـاء ويوجـد
فصـل واضح بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،وبين مهام مجلس اإلدارة ومهام اإلدارة التنفيذية.

مهام مجلس اإلدارة
يلتــــزم المجلــــس بــــأداء المهــــام المنصــــوص عليهــــا فــي دليــــل الحاكميــة المؤسســــية وميثــــاق أعمالــه مــن
خــــال متابعتــــه باســتمرار ألوضــاع البنــك وأدائــه المالــي مــــن خــالل تقاريــر أداء ماليــة شــهرية تغطــي أنشــطة
البنــك الرئيسـية وتقاريـر دوريـة لسـير العمـل فـي تنفيـذ خطـة البنـك االسـتراتيجية وميزانيتـه التقديريـة ،باإلضافـة
لوضـــع القوانيـــن واللوائـــح وإقـــرار السياسـات التـي تحكـم أعمـــال البنـك وضمـان إعـداده إلجـــراءات رقابيـة داخليـة
فعالـة للحـد مـن المخاطـر والتعـرض لهـا ،وكذلـك إعطـاء االهتمـام الـالزم إلدارة المخاطـر فـي البنـك ومناقشـة
حـــاالت الطوارئ واألزمــات والتخطيط لها.
أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين وممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين كما في :2020/12/31
اسم عضو مجلس اإلدارة

تاريخ التعيين

الجهة التي يمثلها

تصنيف العضو

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

2016/4/21

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

السيد يوسف محمود حسين النعمة

2008/1/31

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

2014/3/9

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

2015/7/12

السيدة مريم محمد علي عمران الكواري

2019/7/2

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل
شاغر

2019/12/31
***

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

2019/2/27

السيد محمد عدنان حسن الماضي

2020/6/3

السيد فادي خالد مفلح العالونة

2019/11/26

غير تنفيذي – غير مستقل
بنك قطر الوطني

غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل

المجموعة االستثمارية
العقارية الكويتية
المصرف الليبي الخارجي
المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي/
األردن

غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل

الدكتور ياسر مناع العدوان

2016/4/21

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل
الفارسي

2016/4/21

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

2017/4/23

نفسه

غير تنفيذي – مستقل

تاريخ االستقالة

الجهة التي يمثلها

تصنيف العضو

السيد نضال فائق محمد القبج

2020/5/18

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي/
األردن

غير تنفيذي – غير مستقل

السيد محمد نجيب حميدة الجمل

2020/2/22

المصرف الليبي الخارجي

غير تنفيذي – غير مستقل

اسم عضو مجلس اإلدارة المستقيل
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عضويــات مجالــس اإلدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس اإلدارة في الشــركات
المســاهمة العامة
ال يوجد عضويات ألعضاء مجلس إدارة البنك في الشركات المساهمة العامة األردنية

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
تــم عقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بمــا يراعــي التعليمــات الصــادرة بهــذا الخصــوص خــال
العام.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2020مع بيان األعضاء الحاضرين
عقد مجلس اإلدارة ( )5اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور األعضاء لهذه االجتماعات.
اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد مرات الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب (رئيس المجلس)

5

السيد يوسف محمود حسين النعمة

4

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

5

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

5

السيدة مريم محمد علي الكواري

4

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

5

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

5

السيد فادي خالد مفلح العالونة

5

السيد محمد عدنان حسن الماضي

3

الدكتور ياسر مناع العدوان

5

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

5

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

5

اسم عضو مجلس اإلدارة المستقيل

عدد مرات الحضور

السيد نضال فائق محمد القبج

2

السيد محمد نجيب حميدة الجمل

1
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أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 -1اللجنة التنفيذية
 -2لجنة التدقيق
 -3لجنة الترشيح والمكافأة
 -4لجنة الحاكمية المؤسسية
 -5لجنة إدارة المخاطر
 -6لجنة االمتثال
 -7لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

اســم رئيــس وأعضــاء كل مــن لجنــة التدقيــق ،لجنــة الترشــيح والمكافــآت،
ولجنــة الحاكميــة المؤسســية ،ولجنــة إدارة المخاطــر ،وعــدد اجتماعــات كل
مــن اللجــان خــال الســنة مــع بيــان األعضــاء الحاضريــن
لجنة التدقيق
رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية.
اسم العضو

مؤهالت وخبرات أعضاء اللجنة

المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد /عام .1980
الخبرات العملية:
▪مساعد رئيس قسم الدول اآلسيوية  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1983
▪رئيس قسم الدول العربية والبحر المتوسط  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1986
السيد فوزي يوسف
▪مدير إدارة العمليات  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1997
عبدالمحسن
▪نائب محافظ صندوق األوبك للتنمية الدولية /النمسا .1987
الحنيف
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
(رئيس اللجنة)
▪عضو مجلس إدارة  -الشركة الكويتية الجزائرية لالستثمار /لكسمبورج .1986
▪رئيس مجلس إدارة  -شركة التنمية العقارية /بريطانيا .1997
▪عضو مجلس إدارة  -المصرف العربي للتنمية في إفريقيا /السودان .2015 – 2008
▪عضو لجنة االستثمار  -المصرف العربي للتنمية في إفريقيا /السودان .2015 – 2008
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مؤهالت وخبرات أعضاء اللجنة

اسم العضو

المؤهل العلمي :ماجستير محاسبة /عام .1989
رئيس قطاع المالية للمجموعة /بنك قطر الوطني.
الخبرات العملية:
▪عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال /قطر.
السيد رمزي طلعت
▪عضو مجلس إدارة  /QIHLلكسمبورغ.
عبدالجواد مرعي
▪عضو مجلس إدارة  /QNB Finansbankتركيا.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة  /QNB Al Ahliمصر.
شاغر

-

السيدة شيخة بنت
يوسف بن عبداهلل
الفارسي

المؤهل العلمي :ماجستير مالية /عام .2005
رئيس االستراتيجية والخدمات المؤسسية /بنك مسقط.
الخبرات العملية:
▪عضو مجلس إدارة جمعية المصارف /سلطنة عُ مان.
▪مساعد مدير المالية والتخطيط االستراتيجي بنك مسقط سابقًا.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة .BM JBR Limited

الدكتور ياسر مناع
العدوان

المؤهل العلمي :دكتوراة إدارة عامة  -إدارة وتحليل السياسات /عام .1983
أستاذ اإلدارة وتحليل السياسات /كلية األعمال في الجامعة األردنية.
الخبرات العملية:
▪مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي سابقًا.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء.
▪رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
▪رئيس مجلس إدارة شركة المملكة الستثمارات الطاقة.
▪نائب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات.
▪ عضو مجلس إدارة شركة البرومين -بوتاس.
▪عضو مجلس إدارة بنك اإلنماء الصناعي.
▪عضو مجلس إدارة البنك التجاري.
▪عضو إدارة صندوق استثمار الجامعة األردنية.
▪عضو لجنة صندوق استثمار جامعة آل البيت.
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اسم عضو اللجنة
المستقيل خالل
2020
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة /عام .1985
رئيس اللجنة اإلدارية للمصرف الليبي الخارجي.
الخبرات العملية:
▪خبير في تطوير االستراتيجيات المصرفية.
▪مدير إدارة التمويل الدولي – المصرف العربي لالستثمار والتجارة الخارجية /أبوظبي .1993 - 1987
▪مدير إدارة التمويل في المصرف الليبي الخارجي /ليبيا .2005 - 1999
▪مدير عام المصرف العربي التركي /إسطنبول .2010 - 2005
السيد محمد نجيب ▪رئيس مجلس إدارة /مدير عام – مصرف شمال إفريقيا التجاري /بيروت.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
حميدة الجمل
▪عضو مجلس إدارة بنك يوباي  -روما .1987-1984
▪عضو مجلس إدارة المصرف التجاري العربي البريطاني /لندن .1999 - 1993
▪نائب رئيس مجلس إدارة شركة التأجير التمويلي /إسطنبول .2011 - 2005
▪نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي التركي /إسطنبول .2012 - 2005
▪عضو مجلس إدارة مصرف قناة السويس /القاهرة .2012 - 2006
▪عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي /القاهرة .2012 - 2006
▪رئيس مجلس إدارة بنك اليوباف العربي الدولي /البحرين .2009 - 2007
▪مستشار مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي .2011

اجتماعات لجنة التدقيق
عقدت لجنة التدقيق ( )4اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف
(رئيس اللجنة)

4

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

4

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل
الفارسي

4

الدكتور ياسر مناع العدوان

4

اسم العضو المستقيل خالل عام 2020

عدد مرات
الحضور

السيد محمد نجيب حميدة الجمل

1

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام 2020
عقدت لجنة التدقيق ( )4اجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام .2020
مهــام اللجنــة :تشــرف اللجنــة بشــكل فعــال علــى أنشــطة وعمليــات التدقيــق الداخلــي والخارجــي ،وســامة
عمليــات البنــك بمــا فيهــا أوضاعــه الماليــة ،ونظــام الرقابــة الداخلــي ،وذلــك مــن خــال:
▪اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية ،ومتابعتها ألداء دائرة التدقيق الداخلي من خالل التقارير الدورية.
▪التوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص ترشــيح /تعييــن /إنهــاء عمــل /مكافــأة مدقــق الحســابات الخارجــي وانتخابــه
مــن قبــل الهيئــة العامــة والتأكــد مــن اســتيفائه لشــروط الجهــات الرقابيــة.
239

التقرير السنوي 2020

▪مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي والخارجــي والســلطات الرقابيــة وتقديــم التوصيــات وإصــدار التكليفــات
المناســبة حيالهــا.
▪متابعة اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي والجهات الرقابية.
▪مناقشة البيانات المالية مع السادة المدققين الخارجيين.
▪مناقشة تقارير أنظمة الضبط والرقابة الداخلية مع كل من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.

لجنة الترشيح والمكافآت
عقــدت لجنــة الترشــيح والمكافــآت ( )3اجتماعــات خــال عــام  ،2020وفيمــا يلــي جــدول يبيــن حضــور أعضــاء اللجنــة
لهــذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل
الفارسي (رئيس اللجنة)

3

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

3

اسم العضو المستقيل خالل عام 2020
السيد محمد نجيب حميدة الجمل

عدد مرات
الحضور
1

مهام اللجنة :ساعدت اللجنة المجلس بدوره الرقابي واإلشرافي من خالل:
▪اإلشــراف بشــكل فعــال علــى عمليــة إعــداد ومراجعــة السياســات واللوائــح الداخليــة التــي تنظــم إجــراءات منــح
المكافــآت والعــاوات والتعويضــات إلداريــي البنــك.
▪ترشيح أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المؤهلين ،والتوصية للمجلس باعتماد خطة اإلحالل الوظيفي.
▪تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وأعضائه.
▪التأكد من حضور أعضاء المجلس لورشات العمل أو الندوات التي لها عالقة بالمواضيع المصرفية.

لجنة الحاكمية المؤسسية
عقــدت لجنــة الحاكميــة المؤسســية اجتماعــً واحدًا خــال عــام  ،2020وفيما يلي جــدول يبين حضور أعضــاء اللجنة
لهذا االجتماع.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب
(رئيس اللجنة)

1

الدكتور ياسر مناع العدوان

1

السيد محمد عدنان حسن الماضي

1
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عدد مرات
الحضور
-
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مهــام اللجنــة :التزامــً بمهــام اللجنــة الــواردة ضمــن ميثاقهــا بالتوجيــه واإلشــراف علــى إعــداد دليــل الحاكميــة
المؤسســية وتحديثــه ومراقبــة تطبيقــه ،فقــد عملــت اللجنــة علــى:
▪اإلطــاع ومراجعــة دليــل التحكــم المؤسســي والتأكــد مــن إعــداده واعتمــاده وفقــً لتعليمــات الحاكميــة
المؤسســية نافــذة المفعــول.
▪اإلطالع ومراجعة مواثيق المجلس واللجان المنبثقة عنه ،والتأكد من توافقها مع التعليمات.

لجنة إدارة المخاطر
عقــدت لجنــة إدارة المخاطــر ( )3اجتماعــات خــال عــام  ،2020وفيمــا يلــي جــدول يبيــن حضــور أعضــاء اللجنــة لهــذه
االجتماعــات.

اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

3

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

3

الدكتور ياسر مناع العدوان

3

السيدة مريم محمد علي الكواري

3

السيد عمار بشير علي الصفدي /الرئيس
التنفيذي

3

السيد محمد عدنان حسن الماضي

2

اسم العضو المستقيل خالل عام 2020
السيد نضال فائق محمد القبج

عدد مرات
الحضور
1

مهــام اللجنــة :التزامــً بمهــام اللجنــة الــواردة ضمــن ميثاقهــا ،فقــد ســاعدت المجلــس بــدوره الرقابــي واإلشــرافي
مــن خــال التوصيــة للمجلــس باعتمــاد السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الالزمــة إلدارة مخاطــر البنــك تماشــيًا
مــع مســتويات وحــدود المخاطــر المقبولــة والمعتمــدة ،كذلــك العمــل علــى تقييــم ومتابعــة المخاطــر الرئيســية
والتأكــد مــن وجــود الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى المخاطــر ذات األثــر الجوهــري واإلجــراءات
المتخــذة للحــد منهــا مــن خــال االطــاع علــى التقاريــر الدوريــة ألعمــال دائــرة إدارة المخاطــر فــي البنــك ومناقشــة
نتائجهــا وإصــدار التوصيــات والتكليفــات المناســبة.

المحور الثاني

........

اإلدارة التنفيذية
ّ
يمكنهــا مــن ممارســة أعمالهــا اليوميــة ويراقــب
يفــوض المجلــس المســؤوليات والســلطات لــإدارة التنفيذيــة وبمــا
ســامة األداء.
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مناصب اإلدارة التنفيذية العليا في البنك كما في 2020/12/31
اسم عضو اإلدارة التنفيذية

المنصب

عمار بشير علي الصفدي

الرئيس التنفيذي

ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان

رئيس مجموعة األعمال المصرفية

نضال لطفي عبداللطيف أحمد

رئيس المجموعة المالية

عمرو “محمد وليد” أنيس موسى

رئيس مجموعة إدارة االئتمان

رياض علي أحمد طويل

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

علي حسن علي الميمي

المدقق العام

نايف هاشم نايف الحسين

مدير تنفيذي دائرة مراقبة االمتثال

وائل اسماعيل محمود عصفور

المستشار القانوني

عميد نعيم عبدالفتاح البطران

مدير تنفيذي دائرة العمليات المركزية

أحمد سليم رجا (أحمد الحاج)

رئيس مجموعة إدارة المخاطر /تكليف

شاغر

رئيس مجموعة العمليات والدعم

المحور الثالث (التخطيط ووضع االستراتيجيات)

........

يعتمــد مجلــس اإلدارة اســتراتيجية طويلــة المــدى لتحقيــق أهــداف البنــك ،ويشــرف علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة فــي
تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــال اجتماعاتــه الدوريــة مــع اإلدارة التنفيذيــة والتقاريــر الدوريــة ألداء البنك.

المحور الرابع (وظائف الرقابة)

........

يعتمد البنك إطار عام للرقابة الداخلية يشمل ما يلي:
▪أنظمة رقابة داخلية تغطي كافة األنشطة المصرفية ويتم تقييمها بشكل دوري (سنوي) من قبل التدقيق
الداخلي والخارجي ،ورفع تقارير بها إلى مجلس اإلدارة.
▪لدى البنك دائرة تعنى بالتدقيق الداخلي وتقوم بمهام وواجبات محددة لها وفق «ميثاق التدقيق الداخلي»
المعتمد من مجلس اإلدارة ،ويتم منحها الصالحيات واالستقاللية الالزمة ألداء مهامها على أكمل وجه ،حيث
ترتبط وظيفيًا بلجنة التدقيق وترفع لها تقاريرها وترتبط إداريًا بالرئيس التنفيذي.
▪لدى البنك إطار شامل إلدارة المخاطر (سياسات واستراتيجيات ومنهجيات وأنظمة) معتمد من مجلس اإلدارة،
كما َّ
أن هناك دائرة متخصصة بهذا الغرض وهي دائرة إدارة المخاطر.
▪لدى البنك دائرة تعنى بمراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال وتعمل على رفع تقارير دورية حيال أعمالها إلى
مجلس اإلدارة من خالل لجنة االمتثال.
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بناء على توصية من مجلس اإلدارة وبما يراعي متطلبات
▪يتم تعيين مدقق خارجي للبنك من قبل الهيئة العامة ً
الحاكمية المؤسسية ،حيث يقوم مدقق الحسابات الخارجي سنويًا بتقديم تقرير سنوي عن سالمة القوائم
المالية المتضمن تقييم نظام الرقابة الداخلي ذي الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية ،ويعرض على مجلس
اإلدارة والهيئة العامة.

المحور الخامس (العالقة مع المساهمين)

........

يلتــزم البنــك بعقــد اجتماعــات الهيئــة العامــة وإتاحــة المجــال لكافــة المســاهمين للمشــاركة وحــق التصويــت
ّ
ويوفــر طــرق تواصــل مــع
وتزويدهــم بمعلومــات كاملــة ووافيــة عــن البنــك دون تمييــز مســاهم عــن آخــر،
المســاهمين مــن خــال مركــز شــؤون المســاهمين وموقعــه اإللكترونــي .وقــد تــم عقــد اجتماعــات الهيئــة العامة
للمســاهمين وبيــان جــدول أعمالهــا وتوزيعــه علــى المســاهمين بمــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات والنظــام
األساســي للبنــك ،وإدارة تلــك االجتماعــات بفاعليــة مــن قبــل رئيس المجلــس ،كما تــم انتخاب أعضاء مجلــس اإلدارة
مــن قبــل الهيئــة العامــة للمســاهمين.

المحور السادس (اإلفصاح والشفافية)

........

يلتــزم البنــك بمبــدأ اإلفصاح عــن كافة المعلومات المطلوبة بشــفافية وبمــا يراعي التعليمات الصــادرة عن الجهات
الرقابيــة بهــذا الخصــوص من خالل وســائل اإلفصــاح المتاحة (موقع بورصة عمــان ،موقع البنــك اإللكتروني ،وكافة
وســائل اإلعالم) ،وبما يتوافق مع سياســة اإلفصاح والشفافية المعتمدة لدينا.

المحور السابع (المسؤولية االجتماعية)

........

يســعى بنــك اإلســكان بصفتــه مؤسســة ماليــة رائــدة إلــى تعزيــز ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة وبمــا يســهم فــي
إحــداث أثــر إيجابــي فــي المجتمعات التي يعمل بها عمومــً والمجتمع األردني خصوصًا ،من خالل تعزيز مســؤوليته
المجتمعية تجاه أفراد ومؤسسات المجتمع وبما يخدم قضايا جميع الفئات ،وذلك من خالل دعم ورعاية العديد
مــن األنشــطة والفعاليــات والمبــادرات االجتماعيــة والشــراكات االســتراتيجية مــع كبــرى المؤسســات علــى اختــاف
مجاالتهــا وبمــا يجســد اســتراتيجية البنــك للمســؤولية االجتماعيــة.
رئيس مجلس اإلدارة
عبد اإلله الخطيب
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ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﻜﺎن ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ

ﺑﻨﻜﻚ ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
إﺳﻜﺎن ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ .ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺮﻛﺎﺗﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن وﻓﻲ أي وﻗﺖ.

ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ
إﺳﻜﺎن ﻣﻮﺑﺎﻳـﻞ ،اﺳﺘﺨـﺪم
ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﺎﺗﻔﻚ ﻟﻘﺮاءة اﻟــ QR

ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻓﺼﺎح

06
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اإلقرارات

........

اإلقرار األول
يقر أعضاء مجلس إدارة البنك بعدم وجود أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل السنة المالية
القادمة .2021

اإلقرار الثاني
يقر أعضاء مجلس إدارة البنك بمسؤوليتهم عن إعداد البيانات المالية ،وعن دقة وكفاية البيانات المالية للبنك
والمعلومات 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 المنافع مادية أم عينية ،وسواء كانت لهم شخصيًا أو ألي من ذوي العالقة بهم.
االسم
السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

الصفة

التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة

السيد يوسف محمود حسين النعمة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

عضو مجلس اإلدارة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

عضو مجلس اإلدارة

السيدة مريم محمد علي الكواري

عضو مجلس اإلدارة

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

عضو مجلس اإلدارة

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

عضو مجلس اإلدارة

السيد فادي خالد مفلح العالونة

عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد عدنان حسن الماضي

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور ياسر مناع العدوان

عضو مجلس اإلدارة

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

عضو مجلس اإلدارة

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

عضو مجلس اإلدارة

اإلقرار الرابع
نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
االسم
السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب
السيد عمار بشير علي الصفدي
السيد نضال لطفي عبداللطيف أحمد
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الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي
رئيس مجموعة المالية

التوقيع

بيانات اإلفصاح

أنشطة البنك الرئيسية
يقدم بنك اإلسكان للتجارة والتمويل كافة المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الموجهة إلى قطاعات األفراد
والمؤسسات والشركات في األردن من خالل شبكة فروع منتشرة في مختلف أنحاء المملكة ،ويمارس البنك
نشاطه بشكل رئيسي في المملكة األردنية الهاشمية باإلضافة إلى كل من فلسطين والبحرين.

حجم االستثمار الرأسمالي
يبلغ رأسمال البنك المصرح به والمدفوع  315مليون دينار.

برامج التأهيل والتدريب
بلغ إجمالي عدد الفرص التدريبية التي وفرها البنك خالل العام  2020ما مجموعه  16,797فرصة تدريبية ،وتم عقد
دورات تدريبية وندوات داخلية متخصصة في مجال العمل المصرفي شارك فيها  800موظفًا ،كما وفر البنك خالل
العام فرصة االلتحاق لنيل والحصول على الشهادات المهنية لـ 49موظف.
البيان

أعداد المشاركين
800

الدورات والندوات الداخلية والمحلية
الدورات التدريبية الخارجية التي عقدت في الدول العربية واألجنبية

1

االلتحاق بدراسة الشهادات المهنية في مجاالت عمل البنك المختلفة

49
2,632

E- Learning

وفيما يلي جدو ً
ال يبين الدورات التي تم عقدها خالل العام :2020
البيان

الفرص التدريبية

الدورات السلوكية واإلدارية

184

دورات تطبيقات الـ Microsoft Office

50

الدورات الوظيفية المتخصصة للفروع

560

الدورات الوظيفية المتخصصة لإلدارات

50

E- Learning

14,877

أخرى

1,076
المجموع

16,797
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أعداد الموظفين
 -1عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان حسب فئات مؤهالتهم العلمية في نهاية العام 2020

الفروع داخل وخارج األردن

الشركة

البنوك والشركات التابعة داخل وخارج األردن

بلغ عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان  3,913موظفًا في نهاية عام  2020موزعين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

المؤهل

عالي

دبلوم

العلمي

فروع األردن

دكتوراة

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية

عامة

المجموع

المصرف

شركة المركز

(الشركة األم)

4

206

2

1,942

242

21

2,417

بنك اإلسكان

الشركة األردنية

فروع

فلسطين

-

17

1

211

19

33

281

بنك األردن

مكاتب التمثيل

فرع

البحرين

-

4

-

21

1

3

29

الدولي للتجارة

2
15
2
255
62
42
378

التمويلي

للتأجير

المتخصصة

4
42
123
63
54
286

والتمويل /سوريا
14
2
16
4
15
51

للتجارة

6
22
1
6
35

والتمويل /الجزائر

المالي
الدولي
1
6
2
1
10

لندن

لالستثمارات العقارية
والخدمات التجارية
10
16
391
417

الدولي/

(ليبيا ،العراق،
اإلمارات)
1
5
1
2
9
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 -2عدد موظفي فروع األردن ،في نهاية العام 2020

اسم الفرع

العدد

اسم الفرع

العدد

اسم الفرع

بلغ عدد موظفي البنك داخل األردن  2,417موظفًا ،منهم  1,095موظفًا يعملون في دوائر ومراكز العمل المختلفة في اإلدارة العامة ،و 1,322موظفًا يعملون

في الفروع موزعين على النحو التالي:

اسم الفرع

العدد

العدد

اسم الفرع

العدد

الصويفية

7
12

الموقر

تالع العلي

15

14

جبل عمان

جبل الحسين

ماركا

الفرع الرئيسي

المدينة

محافظة العاصمة  /عمان

11

العبدلي

العبدلي مول

سحاب

8

أبو علندا

30

12

9

ناعور

9

الجويدة

مرج الحمام

الجيزة

9

تاج مول

12
13

6

دير غبار

20

الخدمات البنكية الخاصة
شارع المطار

ضاحية األمير راشد

الوحدات

قصر شبيب
9
7
7

محافظة الزرقاء
14

حطين

الكرك

الزرقاء
الرصيفة

البوتاس
17

8

9
مؤتة
13

15

16

الثنية

8
8

15

16

مادبا

القصر

الضليل

شارع الحرية

محافظة مادبا

10

الجبل الشمالي

مدينة الملك عبداهلل الثاني

المفرق

محافظة المفرق

محافظة عجلون
15

19

18

10
11
10

9
13

حي األمير حسن

الهاشمي الشمالي

دابوق

12

12

األشرفية

جاليريا مول

البيادر

رأس العين

7

القويسمة

14

11

13

9
17

المطار

اإلذاعة

حي معصوم

إربد

8

األزرق الشمالي

20

13

7

الزرقاء الجديدة

الرمثا
شارع الشهيد وصفي التل /الرمثا

8

المنطقة الحرة /الزرقاء

5
الفحيص

8
8

الشونة الشمالية
دير أبي سعيد
حكما

11
4
7

أم السماق

األطفال

شارع عرار

11

14

8

النزهة

المدينة الرياضية

السالم

محافظة إربد

8
15

12

عجلون

أوتوستراد الزرقاء

9

11
14

12

محافظة البلقاء

كفرنجة

الطفيلة

السلط
البقعة

محافظة الطفيلة

9

10

7

11
الحسا

دير عال
الشونة الجنوبية

13
9

الحصن
إيدون

11
15

الرابية

عبداهلل غوشة

12

8

المجمع التجاري

شارع األمير محمد

محافظة العقبة

9
9

طارق

أبو نصير

العقبة

15

14

شويخ مول

حي الروابي

السوق المركزي

15

3
7

15

المشارع
شارع فلسطين

عبدون

7

حي نزال

16

11

15

الكرامة

زهران

المدينة المنورة

بوابة السلط

11
15

الجاردنز

6

الكريمة
اليرموك

بارك بالزا

10

7
9

21

20

جرش

محافظة جرش

معان

سيتي مول

شارع المدينة الطبية

11

11

9

محافظة معان
الفرع المتنقل األول*

23

الفروع المتنقلة

دوار القبة

-

مدينة الحسن الصناعية

صويلح

7

أم أذينة

الجبيهة

18

12

13

13

البتراء

حديقة بنك اإلسكان  /عبدون

شارع مكة

الشوبك

7

ضاحية الياسمين

8

إربد مول

9
12

7

15

بني كنانة

الفرع المتنقل الثاني

الشيدية

شارع الثالثين /إربد

5

4

8

المجموع

12

1,322

الحسينية
محافظة الكرك

6

* تم تجميد عمل الفرع المتنقل األول ،وبحيث يتم إعادته للعمل عند الحاجة.

بيانات اإلفصاح
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 -3عدد موظفي فروع فلسطين في نهاية العام 2020
اسم الفرع

العدد

اإلدارة اإلقليمية

146

رام اهلل

14

غزة

11

نابلس

14

الخليل

12

حلحول

8

بير زيت

7

خان يونس

5

جنين

12

بيت لحم

9

يطا

5

ترمسعيا

5

الظاهرية

9

الماصيون

8

طولكرم

8

رفيديا

8

المجموع

281

 -4عدد موظفي المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا في نهاية العام 2020
اسم الفرع

العدد

اسم الفرع

العدد

اسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

187

المزة

8

درعا*

-

الحجاز

15

التجارة

9

حماة

9

الباكستان

15

الفردوس

8

محردة

6

داما روز

4

الزبداني*

-

الحسكة*

-

اليرموك*

-

حمص

7

الالذقية

13

حوش بالس

4

طرطوس

13

السويداء

10

دوما*

-

فيصل

9

القامشلي

6

مشروع دمر

7

الشيراتون

5

دير الزور*

-

الحريقة

6

الجميلية

8

مساكن برزة

8

جرمانا

9

الشيخ نجار*

-

أبو رمانة

7

قصاع

5

شهباء مول*

-

المجموع

378

* الفروع مغلقة بسبب األوضاع السائدة في سوريا.
250
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 -5عدد موظفي بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر في نهاية العام 2020
اسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

163

دالي إبراهيم

32

البليدة

13

وهران

22

سطيف

15

الدار البيضاء

17

بجاية

13

قسنطينة

11

المجموع

286

 -6عدد موظفي الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي في نهاية العام 2020
اسم الفرع

العدد

اإلدارة العامة

27

مكتب إربد

4

مكتب العقبة

4

المجموع

35

 -7طبيعة عمل الشركات التابعة ومجاالت نشاطها
اسم الشركة

نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأس المال
المدفوع

نسبة مساهمة
البنك

المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا

مساهمة
مغفلة

األعمال المصرفية
التجارية

 5.25مليار ليرة
سورية

%49.063

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر

مساهمة عامة

األعمال المصرفية
التجارية

 20مليار دينار
جزائري

%85

بنك األردن الدولي /لندن

مساهمة خاصة

األعمال المصرفية
التجارية

 65مليون جنيه
إسترليني

%75

الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي

مساهمة خاصة

أعمال التأجير
التمويلي

 30مليون دينار
أردني

%100

شركة المركز المالي الدولي

ذات مسؤولية
محدودة

أعمال الوساطة
المالية

 5مليون دينار
أردني

%77.5

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية
والخدمات التجارية

ذات مسؤولية
محدودة

إدارة موظفي
الخدمات غير
البنكية

 40ألف دينار
أردني

%100
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نبذة تعريفية عن مجلس اإلدارة – كما في 2020/12/31
السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

........

المنصب :رئيس مجلس اإلدارة /رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية.
تاريخ الميالد1953/3/31 :

شغل السيد عبد اإلله الخطيب خالل مسيرته العملية مواقع عديدة في الحكومة وفي القطاع الخاص.
▪فقــد عمــل وزيــرًا للخارجيــة خــال الفتــرة مــن  1998إلــى  2002وكذلــك مــن  2005إلــى  2007بعــد أن تولــى وزارة
الســياحة واآلثار عــام .1996-1995
▪عضوًا في مجلس األعيان من .2016- 2010
▪فــي عــام  2012تــم تعيينه رئيســً لمجلــس مفوضي الهيئة المســتقلة لالنتخاب ،كما تولى فــي الفترة من -2009
 2010رئاســة المجلس االقتصادي واالجتماعي.
▪اختاره األمين العام لألمم المتحدة كمبعوث خاص له إلى ليبيا عام .2011
▪أمــا فــي القطــاع الخــاص فقــد عمــل مديــرًا عامــً لشــركة اإلســمنت األردنيــة قبــل أن يتــم انتخابــه رئيســً لمجلس
إدارة الشــركة ،وكان قــد عمــل مديــرًا عامًا لشــركة الضمان لالســتثمار.
▪عضوًا لفترتين في مجلس إدارة البنك المركزي.
▪وباإلضافة إلى ذلك فإن السيد الخطيب يشارك في العمل التطوعي حيث كان رئيسًا للجمعية الملكية لحماية
الطبيعــة ،وهــو عضــو فــي مجلــس أمنــاء مؤسســة الحســين للســرطان ،وفــي مجلــس أمنــاء المعهــد األمريكــي
للدراســات الشــرقية ،كما يرأس حاليًا اللجنة اإلدارية لمنتدى االســتراتيجيات األردني.
السيد الخطيب حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من أثينا عام  ،1980وعلى ماجستير في اإلعالم
الدولي من الجامعة األمريكية في واشنطن عام  ،1986وماجستير في االقتصاد الدولي والتنمية من جامعة جونز
هوبكنز في واشنطن عام  ،1988وهو متزوج وله ثالثة أبناء.
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السيد يوسف محمود حسين النعمة

........

المنصب :نائب رئيس مجلس اإلدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.

الوظيفة الحالية :المدير العام التنفيذي رئيس قطاع األعمال للمجموعة /بنك
قطر الوطني.
تاريخ الميالد.1965/1/5 :
المؤهالت العلمية :بكالوريوس إدارة طيران /عام  ،1989دبلوم ماجستير إدارة أعمال /عام .2004
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪رئيس اللجنة التنفيذية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪نائب رئيس مجلس اإلدارة – بنك المنصور /العراق.
▪عضو مجلس إدارة  /QNB Finansbankتركيا.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية /ليبيا.
▪رئيس مجلس اإلدارة  -بنك قطر الوطني /سوريا.

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.

الوظيفة الحالية :رئيس قطاع المالية للمجموعة /بنك قطر الوطني.
تاريخ الميالد.1966/1/2 :
المؤهل العلمي :ماجستير محاسبة /عام .1989
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪لجنة التدقيق.
▪لجنة االمتثال.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال /قطر.
▪عضو مجلس إدارة  /QIHLلوكسمبورغ.
▪عضو مجلس إدارة  /QNB Finansbankتركيا.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة :ال يوجد

253

التقرير السنوي 2020

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.

الوظيفة الحالية :مساعد مدير عام أوائل  QNBللمجموعة /بنك قطر الوطني.
تاريخ الميالد.1976/12/5 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة /عام .2000
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪رئيس لجنة إدارة المخاطر.
▪اللجنة التنفيذية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة :ال يوجد

السيدة مريم محمد علي الكواري

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.

الوظيفة الحالية :مساعد مدير عام ،التطوير وخدمات المستخدمين /بنك قطر الوطني.
تاريخ الميالد.1975/6/16 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس علوم حاسوب /عام .1999
عضوياتها في لجان مجلس إدارة البنك:
▪رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
▪لجنة إدارة المخاطر.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة  QNBللخدمات المالية.
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بيانات اإلفصاح

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية.

الوظيفة الحالية :مدير استثمار /الهيئة العامة لالستثمار – دولة الكويت.
تاريخ الميالد.1985/10/26 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس تمويل /عام .2007
الشهادة المهنية /Chartered Financial Analyst (CFA) :عام .2017
عضوياتها في لجان مجلس إدارة البنك:
▪اللجنة التنفيذية.
▪لجنة إدارة المخاطر.
▪لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة :ال يوجد

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المصرف الليبي الخارجي.

الوظيفة الحالية :مدير إدارة االعتمادات /المصرف الليبي الخارجي.
تاريخ الميالد.1965/1/1 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة عام  ،1988دبلوم عالي تمويل ومصارف /عام  ،2008ماجستير علوم مالية/
عام .2014
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪اللجنة التنفيذية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة اخرى :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪مساعد المدير العام باتحاد المصارف العربية والفرنسية فرع سيؤول – كوريا الجنوبية .2000-1997
▪مدير إقليمي بإدارة العالم العربي في اتحاد المصارف العربية والفرنسية – اإلدارة العامة – باريس /فرنسا -2000
.2002
▪عضو مجلس إدارة المصرف العربي عبر القارات /باريس .2007-2005
▪عضو مجلس إدارة المصرف العربي التركي /إسطنبول  -2007آذار .2010
▪مساعد المدير العام للعمليات المصرفية مصرف شمال إفريقيا التجاري – بيروت  /لبنان آذار  – 2010كانون األول .2016
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السيد فادي خالد مفلح العالونة

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن.

الوظيفة الحالية :مدير قسم القروض والتأجير التمويلي في صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي.
تاريخ الميالد.1976/1/21 :
المؤهل العلمي :ماجستير علوم مالية ومصرفية /عام .2003
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪ اللجنة التنفيذية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة كابيتال بنك.
▪عضو مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار.
▪عضو مجلس إدارة الشركة األردنية للصحافة والنشر.
▪عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
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بيانات اإلفصاح

السيد محمد عدنان حسن الماضي

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن.

الوظيفة الحالية :مدير مديرية دعم المساهمات في صندوق استثمار
أموال الضمان االجتماعي.
تاريخ الميالد.1971/4/18 :
المؤهل العلمي :ماجستير علوم إدارية /تمويل عام .1998
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪لجنة إدارة المخاطر
▪لجنة الحاكمية المؤسسية
▪لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة البنك األردني الكويتي.
▪عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول األردنية.
▪رئيس هيئة مديري شركة الضمان األردنية لالستثمارات الدولية.
▪نائب رئيس هيئة مديري شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية.
▪عضو هيئة مديري الشركة األردنية لصناعة الزيوت المعدنية.
▪عضو مجلس إدارة الشركة العقارية األردنية للتنمية.
▪عضو مجلس إدارة شركة أريج المتحدة للمنازل.
▪عضو مجلس إدارة كابيتال بنك.
المشـ َّ
ـكلة مــن أعضــاء هيئــة مديــري الشــركة الوطنيــة
▪عضــو لجنــة التدقيــق (مــن غيــر أعضــاء هيئــة المديريــن) ُ
للتنمية الســياحية.
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الدكتور ياسر مناع العدوان

........

المنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل.

الوظيفة الحالية :أستاذ اإلدارة وتحليل السياسات /كلية األعمال الجامعة األردنية.
تاريخ الميالد.1953/1/16 :
المؤهل العلمي :دكتوراة إدارة عامة  -إدارة وتحليل السياسات /عام .1983
الجوائز التي حصل عليها:
▪جائزة عبدالحميد شومان للعلماء العرب.
▪جائزة الدولة التقديرية في اإلدارة.
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪رئيس لجنة االمتثال.
▪لجنة التدقيق.
▪لجنة إدارة المخاطر.
▪لجنة الحاكمية المؤسسية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء.
▪رئيس مجلس إدارة شركة المملكة الستثمارات الطاقة.
▪رئيس صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
▪مدير عام المؤسسة 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 البرومين -بوتاس.
▪عضو مجلس أمناء الجامعة األردنية.
▪عضو مجلس إدارة بنك اإلنماء الصناعي.
▪عضو مجلس إدارة البنك التجاري.
▪عضو إدارة صندوق استثمار الجامعة األردنية.
▪عضو لجنة صندوق استثمار جامعة آل البيت.
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السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

........

المنصب :عضو مجلس إدارة  -مستقل.
تاريخ الميالد.1957/12/2 :

المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد /عام .1980
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
▪رئيس لجنة التدقيق.
▪لجنة الترشيح والمكافآت.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪مساعد رئيس قسم الدول اآلسيوية  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1983
▪رئيس قسم الدول العربية والبحر المتوسط  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1986
▪مدير إدارة العمليات  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1997
▪عضو مجلس إدارة  -الشركة الكويتية الجزائرية لالستثمار /لوكسمبورغ .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  -المصرف العربي للتنمية في إفريقيا /السودان .2015 – 2008
▪عضو لجنة االستثمار  -المصرف العربي للتنمية في إفريقيا /السودان .2015 – 2008
▪عضو اللجنة التنسيقية  -برنامج إعادة إعمار غزة .2015 – 2009

259

التقرير السنوي 2020

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

........

المنصب :عضو مجلس إدارة – مستقل.
الوظيفة الحالية :رئيس االستراتيجية والخدمات المؤسسية /بنك مسقط.
تاريخ الميالد.1978/1/9 :

المؤهل العلمي :ماجستير مالية /عام .2005
عضوياتها في لجان مجلس إدارة البنك:
▪رئيس لجنة الترشيح والمكافآت.
▪لجنة التدقيق.
▪لجنة االمتثال.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪عضو مجلس إدارة جمعية المصارف /سلطنة عُ مان.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
▪عضو مجلس إدارة .BM JBR Limited

أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل العام 2020
تاريخ االستقالة

نبذة تعريفية

االسم والمنصب
السيد نضال فائق محمد القبج

2020/5/18

شغل السيد نضال القبج منصب عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان
ممث ً
ال عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،من عام 2016
وحتى عام .2020

السيد محمد نجيب حميده الجمل

2020/2/22

شغل السيد محمد الجمل منصب عضو مجلس إدارة بنك
اإلسكان ممث ً
ال عن المصرف الليبي الخارجي ،من عام  2018وحتى
عام .2020
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تصنيف العضو

الجهة التي يمثلها

تاريخ التعيين في المجلس

مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

اسم عضو مجلس اإلدارة

الحصة في رأسمال البنك*

2016/4/21

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

نفسه

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – مستقل

السيد يوسف محمود حسين النعمة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

بنك قطر الوطني

شركة المجموعة االستثمارية
العقارية الكويتية

غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل

%18.609

%34.481

%0.004

2008/1/31
2015/7/12
2014/3/9

السيدة مريم محمد علي الكواري

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

2019/7/2
2019/12/31
2019/2/27

شاغر

-

المصرف الليبي الخارجي

غير تنفيذي – غير مستقل

%17.242

السيد محمد عدنان حسن الماضي

الدكتور ياسر مناع العدوان

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

السيد فادي خالد مفلح العالونة
2020/6/3
2016/4/21
2017/4/23
2016/4/21

2019/11/26
المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي /األردن
نفسه
نفسه
نفسه

غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – غير مستقل
غير تنفيذي – مستقل
غير تنفيذي – مستقل
غير تنفيذي – مستقل

%15.421
%0.004
%0.004
%0.004

* حصة الجهة التي يمثلها العضو.

بيانات اإلفصاح
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عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم
اسم عضو مجلس اإلدارة

الجنسية

عدد األوراق المالية
المملوكة من قبل العضو

عدد األوراق المالية المملوكة
من قبل الزوجة واألوالد
القصر

2019

2020

2019

2020

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

أردنية

12,500

12,500

-

-

السيد يوسف محمود حسين النعمة

قطرية

-

-

-

-

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

قطرية

-

-

-

-

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

أردنية

-

-

-

-

السيدة مريم محمد علي الكواري

قطرية

-

-

-

-

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

كويتية

-

-

-

-

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

ليبية

-

-

-

-

السيد فادي خالد مفلح العالونة

أردنية

-

-

-

-

السيد محمد عدنان حسن الماضي

أردنية

-

-

-

-

الدكتور ياسر مناع العدوان

أردنية

12,733

12,733

-

-

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

كويتية

12,500

12,500

-

-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

عُ مانية

12,500

12,500

-

-

▪الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم :ال يوجد
▪القروض الممنوحة من البنك ألعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد
▪العمليات التي تمت بين البنك وأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم :ال يوجد
▪عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين وأقاربهم :ال يوجد
▪الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين وأقاربهم :ال يوجد
▪القروض الممنوحة من البنك ألعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين :ال يوجد
▪العمليات التي تمت بين البنك وأعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين واألطراف ذوي العالقة بهم :ال يوجد
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ملخص مهام ومسؤوليات لجان مجلس إدارة البنك
والصالحيات التي قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان

........

لجنة الحاكمية المؤسسية
▪التوجيــه واإلشــراف علــى إعداد ميثاق ســلوك مهني لمجلــس اإلدارة وتحديثه ومراجعته باســتمرار وإدارة ومراقبة
االلتزام بأحكامــه ،والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماده.
▪رفــع تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة حيــال نتائــج تقييــم مــدى االلتــزام بتطبيــق دليــل الحاكميــة المؤسســية
وأحــكام التعليمــات التــي تحكمهــا.
▪مراجعة تشكيلة اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بشكل دوري وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة حيالها.
▪التأكد من إعداد تقرير الحوكمة وعرضه على الهيئة العامة من خالل مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق
▪مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.
▪مراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك.
▪مراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.
▪تقديــم التوصيــات للمجلــس بخصــوص تعييــن المدقــق الخارجــي وإنهــاء عملــه وأتعابــه وأي شــروط تتعلــق
بالتعاقــد معــه ،باإلضافــة إلــى تقييــم اســتقالليته ،آخــذة باالعتبــار أي أعمــال أخــرى ُكلــف بهــا خــارج نطــاق التدقيــق.
ـكل ســري عــن أي خطــأ فــي التقاريــر المالية أو
▪مراجعــة ومراقبــة اإلجــراءات التــي تمكــن الموظــف مــن اإلبــاغ بشـ ٍ
أيــة أمــور أخــرى ،وتضمــن اللجنــة وجــود الترتيبــات الالزمــة للتحقيــق المســتقل والتأكــد من متابعــة نتائــج التحقيق
ومعالجتهــا بموضوعيــة.
▪التأكــد مــن قيــام المدقــق بمراجعــة وتدقيــق عمليــات توظيــف وإدارة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات
وعمليــات البنــك.

لجنة الترشيح والمكافآت
▪تحديــد األشــخاص المؤهليــن لالنضمــام إلــى عضويــة المجلــس مــع األخــذ باالعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص
المرشحين.
▪ترشح إلى المجلس األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
▪التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات فــي المواضيــع المصرفيــة باألخــص إدارة المخاطــر
والحاكمية المؤسسية.
▪تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ،ومراجعة ذلك بشكل سنوي.
▪اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والرئيس التنفيذي.
▪التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إلداريــي البنــك ومراجعتهــا بصــورة دوريــة وتطبيــق هــذه السياســة،
والتوصيــة بتحديــد رواتــب الرئيــس التنفيــذي وباقــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومكافآتهــم وامتيازاتهــم األخــرى.
▪التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.
بناء على توصية من الرئيس التنفيذي.
▪تسمية ممثلي البنك في مجالس إدارات البنوك والشركات التابعة ً
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لجنة إدارة المخاطر
▪مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.
▪مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
▪مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.
▪التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بيــن المخاطــر الفعليــة ومســتوى المخاطــر المقبولــة التــي وافــق عليهــا
المجلــس.

اللجنة التنفيذية
▪دراسة الميزانية التقديرية ،والسياسات الرئيسية ألنشطة البنك.
▪دراسة استراتيجية البنك السنوية.
▪دراسة المشاريع الرأسمالية أو االستثمارية االستراتيجية.
▪البت في التسهيالت االئتمانية التي تقع ضمن صالحياتها وعرض ما زاد على مجلس اإلدارة.

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
▪اعتمــاد األهــداف االســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات والهيــاكل التنظيميــة المناســبة بمــا فــي ذلــك اللجــان
التوجيهيــة علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ،وخصوصــً اللجنــة التوجيهيــة لتكنولوجيــا المعلومــات.
▪اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات وبما يحاكي أفضل الممارسات
الدوليــة المقبولــة بهــذا الخصــوص ،وعلــى وجــه التحديــد ( )COBITوبمــا يتوافــق مــع متطلبــات تعليمــات البنــك
المركــزي األردني.
▪اعتمــاد مصفوفــة األهــداف المؤسســية وأهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة بما يتوافق مــع تعليمات
البنــك المركزي األردني.
▪اعتمــاد مصفوفــة للمســؤوليات ( )RACI Chartتجــاه العمليــات الرئيســية لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات بمــا
يتوافــق مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
ّ
التأكــد مــن وجــود إطــار عــام إلدارة مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات يتوافــق ويتكامــل مــع اإلطــار العــام الكلــي
▪
إلدارة المخاطــر فــي البنــك وبحيــث يل ّبــي كافــة عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات الصــادرة عــن البنــك
المركــزي األردنــي.
▪اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.
ّ
للتأكــد مــن كفايتهــا
▪اإلشــراف العــام واالطــاع علــى ســير عمليــات ومــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات
ومســاهمتها الفاعلــة فــي تحقيــق متطلبــات وأعمــال البنــك.

لجنة االمتثال
▪اإلشــراف علــى كفاءة وفاعلية واســتقاللية دائــرة مراقبة االمتثال ووظائفها المختلفة فــي تقييم درجة الفعالية
التــي يدير بها البنك “مخاطر االمتثال”.
▪اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة والممارسة المهنية السليمة داخل البنك.
▪اإلشــراف علــى متابعــة االمتثــال لتعليمــات الجهــات الرقابيــة المختلفــة ،وبــذل الجهــود داخــل البنك لوضع أســس
فعالــة فــي مجــال مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،والعقوبــات الدولية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
أو ً
ال :اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة ( )5اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور األعضاء لهذه االجتماعات.
اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد مرات
الحضور

اسم العضو المستقيل خالل
عام 2020

عدد مرات
الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

5

السيد نضال فائق محمد القبج

2

السيد يوسف محمود حسين النعمة

4

السيد محمد نجيب حميده الجمل

1

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

5

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

5

السيدة مريم محمد علي الكواري

4

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

5

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

5

السيد فادي خالد مفلح العالونة

5

السيد محمد عدنان حسن الماضي

3

الدكتور ياسر مناع العدوان

5

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

5

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

5

ثانيًا :اجتماعات اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذية ( )3اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد يوسف محمود حسين النعمة

3

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

3

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

3

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

3

السيد فادي خالد مفلح العالونة

3

اسم العضو المستقيل خالل عام
2020

عدد مرات
الحضور
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ثالثًا :اجتماعات لجنة التدقيق
عقدت لجنة التدقيق ( )4اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

4

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

4

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

4

الدكتور ياسر مناع العدوان

4

اسم العضو المستقيل خالل عام
2020
السيد محمد نجيب حميده الجمل

عدد مرات
الحضور
1

رابعًا :اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت
عقدت لجنة الترشيح والمكافآت ( )3اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة لهذه
االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

3

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

3

اسم العضو المستقيل خالل عام
2020
السيد محمد نجيب حميده الجمل

عدد مرات
الحضور
1

خامسًا :اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
عقدت لجنة إدارة المخاطر ( )3اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة لهذه
االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

3

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

3

الدكتور ياسر مناع العدوان

3

السيدة مريم محمد علي الكواري

3

السيد محمد عدنان حسن الماضي

2

السيد عمار بشير الصفدي /الرئيس التنفيذي

3
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اسم العضو المستقيل خالل عام
2020
السيد نضال فائق محمد القبج

عدد مرات
الحضور
1
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سادسًا :اجتماعات لجنة الحاكمية المؤسسية
عقدت لجنة الحاكمية المؤسسية اجتماعًا واحدًا خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة
لهذا االجتماع.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب

1

الدكتور ياسر مناع العدوان

1

السيد محمد عدنان حسن الماضي

1

اسم العضو المستقيل خالل عام
2020

عدد مرات
الحضور

سابعًا :اجتماعات لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
عقدت لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ( )3اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء
اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

اسم العضو المستقيل خالل عام
2020

عدد مرات
الحضور

السيدة مريم محمد علي الكواري

3

السيد نضال فائق محمد القبج

1

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

3

السيد محمد نجيب حميده الجمل

1

السيد محمد عدنان حسن الماضي

2

ثامنًا :اجتماعات لجنة االمتثال
عقدت لجنة االمتثال ( )3اجتماعات خالل عام  ،2020وفيما يلي جدول يبين حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

الدكتور ياسر مناع العدوان

3

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

3

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

3

اسم العضو المستقيل خالل عام
2020

عدد مرات
الحضور
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نبذة تعريفية عن أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة
التنفيذية  -كما في 2020/12/31

........

عمار بشير علي الصفدي
المنصب :الرئيس التنفيذي
تاريخ الميالد1967/10/15 :
تاريخ التعيين2018/12/9 :
المؤهل العلمي:
▪بكالوريوس اقتصاد وإحصاء /الجامعة األردنية ،عام .1988
▪ماجستير اقتصاد دولي /جامعة ( ESSEXبريطانيا) ،عام .1991
الخبرات العملية:
▪المدير اإلقليمي /بنك الكويت الوطني (األردن) ،من عام  2014إلى عام .2018
▪نائب المدير اإلقليمي /مجموعة العمليات المصرفية /بنك الكويت الوطني (األردن) ،من عام  2012إلى عام .2014
▪نائب المدير العام /مجموعة العمليات المصرفية /كابيتال بنك (األردن) ،من عام  2008إلى عام .2012
▪نائب أول للرئيس التنفيذي /الخزينة والدعم والعمليات /بنك المؤسسة العربية المصرفية (األردن) ،من عام 2006
إلى عام .2008
▪مساعد المدير العام /الخزينة واالستثمار /بنك المؤسسة العربية المصرفية (األردن) ،من عام  2001إلى عام
.2006
▪مدير تنفيذي /الخدمات البنكية الخاصة /بنك ( HSBCاألردن) ،من عام  2000إلى عام .2001
▪مدير تنفيذي /الخزينة والمؤسسات المالية /بنك الصادرات والتمويل (األردن) ،من عام  1996إلى عام .2000
▪مدير الخزينة /سيتي بنك (األردن) ،من عام  1991إلى عام 1996
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
لجنة إدارة المخاطر
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪رئيس مجلس إدارة بنك األردن الدولي /لندن.
▪رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا.
▪رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر.
▪رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي.
▪نائب رئيس هيئة مديري شركة اإلسكان لالستثمارات السياحية والفندقية.
▪عضو مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن.
▪عضو مجلس إدارة الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص.
▪عضو مجلس إدارة صندوق الحسين لإلبداع والتفوق.
▪عضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية.
▪عضو مجلس أمناء مؤسسة نهر األردن.
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ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان
المنصب :رئيس مجموعة األعمال المصرفية
تاريخ الميالد1972/6/28 :
تاريخ التعيين2017/9/5 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال /عام 1995
الخبرات العملية:
▪رئيس مجموعة األعمال المصرفية /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام .2017
▪رئيس الخدمات المصرفية في كل من األردن ولبنان ومصر /بنك ستاندرد تشارترد ،خالل الفترة (.)2017 – 2010
▪رئيس األسواق العالمية /بنك ستاندرد تشارترد (األردن) ،خالل الفترة (.)2010 – 2003
▪رئيس مبيعات األسواق العالمية /بنك ستاندرد تشارترد (األردن) ،خالل الفترة (.)2003 – 2001
▪متعامل بالعمالت األجنبية /بنك ستاندرد تشارترد (األردن) ،خالل الفترة (.)2001 – 1997
▪صراف /بنك  ،ANZ Grindlaysخالل الفترة ()1997 – 1996
▪إداري متدرب /بنك  ،ANZ Grindlaysخالل الفترة ()1996 – 1995
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر

نضال لطفي عبداللطيف أحمد
المنصب :رئيس مجموعة المالية
تاريخ الميالد1964/8/22 :
تاريخ التعيين2019/1/2 :
المؤهل العلمي:
▪ماجستير محاسبة /عام .1994
▪بكالوريوس محاسبة /عام .1990
الشهادة المهنية /Certified Public Accountant (CPA) :عام .1998
الخبرات العملية:
▪رئيس مجموعة المالية /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام .2019
▪مساعد المدير العام – مجموعة المالية /بنك قطر الوطني (قطر) ،خالل الفترة (.)2016-2005
▪مدير مالي رئيسي /مصرف الراجحي (السعودية) ،خالل الفترة (.)2005 -2004
▪مدير رئيسي – الدائرة المالية /البنك األردني الكويتي (األردن) ،خالل الفترة (.)2004 – 2002
▪مدير الرقابة المالية – مجموعة المالية /بنك قطر الوطني (قطر) ،خالل الفترة (.)2002 – 1995
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪عضو مجلس إدارة في بنك األردن الدولي – لندن.
▪عضو مجلس إدارة في المصرف الدولي للتجارة والتمويل – سوريا.
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عمرو "محمد وليد" أنيس موسى
المنصب :رئيس مجموعة إدارة االئتمان
تاريخ الميالد1971/5/29 :
تاريخ التعيين2008/11/23 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد /علوم سياسية /عام .1994
الشهادات المهنية:
▪) /Certified Lender Business Banker (CLBBعام .2005
▪شهادة معتمدة في اإلدارة االستراتيجية /عام .2014
▪) /Certified Risk Specialist (CRSعام .2006
▪شهادة برنامج التسهيالت المصرفية الشامل /عام .2001
الخبرات العملية:
▪رئيس مجموعة إدارة االئتمان /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام .2019
▪المدير التنفيذي  -دائرة مراجعة االئتمان /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،خالل الفترة (.)2019-2011
▪مدير مراجعة ائتمان الشركات الكبيرة /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،خالل الفترة (.)2011-2008
▪المساعد المصرفي للرئيس التنفيذي  -المدير العام /البنك التجاري األردني ،خالل الفترة (.)2008 – 2005
▪مستشار معين من بنك االستثمار األوروبي /صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة /سوريا عام .2008
▪دائرة تسهيالت الشركات /بنك سوسيته جنرال األردن ،خالل الفترة (.)2005-2003
▪دائرة التسهيالت /البنك العربي ،خالل الفترة (.)2003 -2001
▪الدائرة التجارية /البنك العربي ،خالل الفترة (.)2001 -1996
▪دائرة العمليات /البنك العربي ،خالل الفترة (.)1996 – 1995
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪نائب رئيس مجلس إدارة شركة كريف  -األردن.
▪عضو مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا.
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رياض علي أحمد طويل
المنصب :رئيس قطاع الخزينة واالستثمار
تاريخ الميالد.1971/9/1 :
تاريخ التعيين.2007/7/22 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد /عام .1992
الشهادة المهنية /Chartered Financial Analyst (CFA) :عام .2000
الخبرات العملية:
▪رئيس قطاع الخزينة واالستثمار /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام .2009
▪مدير مركز االستثمارات الدولية /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،خالل الفترة (.)2009-2007
▪محلل استثمار إدارة مخاطر السوق /بنك المؤسسة العربية المصرفية (البحرين) ،خالل الفترة (.)2007-2006
▪مدير سوق رأس مال /بنك الصادرات والتمويل ،خالل الفترة (.)2006-2005
▪دائرة الخزينة /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،خالل الفترة (.)2005-1992
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
▪رئيس هيئة مديري شركة المركز المالي الدولي.
▪عضو مجلس إدارة بنك األردن الدولي /بريطانيا.
▪رئيس مجلس إدارة شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات.
▪عضو مجلس إدارة شركة التجمع البنكي إلدارة الشركات.
▪عضو مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي.
▪عضو لجنة المخاطر االستثمارية  -صندوق استثمار أموال الضمان.
▪رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستثمار في مشاريع البنية التحتية.

علي حسن علي الميمي
المنصب :المدقق العام
تاريخ الميالد1979/4/5 :
تاريخ التعيين2000/10/18 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة /عام .2000
الشهادة المهنية:
▪) /Certified Internal Auditor (CIAعام .2013
▪) /Certification in Control Self-Assessment (CCSAعام .2011
▪) /Certification in Risk Management Assurance (CRMAعام .2013
الخبرات العملية:
▪المدقق العام /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام .2018
▪دائرة التدقيق الداخلي /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،خالل الفترة (.)2020 -2000
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
عضو مجلس إدارة لدى الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري.
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نايف هاشم نايف الحسين
المنصب :مدير تنفيذي /دائرة مراقبة االمتثال
تاريخ الميالد1979/10/14 :
تاريخ التعيين2013/7/15 :
المؤهل العلمي:
▪ماجستير اقتصاد مالي /عام .2005
▪بكالوريوس اقتصاد /عام .2001
الشهادات المهنية:
▪) /Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMSعام .2008
▪) /Certified Financial Crime Specialist (CFCSعام .2016
▪ /Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)-Audit programعام .2018
▪) /Certified Fraud Examiners (CFEعام .2019
▪) /Certified Global Sanctions Specialist (CGSSعام .2020
▪) /Certified Compliance Manager (CCMعام .2020
الخبرات العملية:
▪المدير التنفيذي /دائرة مراقبة االمتثال /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام .2013
▪مدير االلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية  -األردن /البنك العربي ،خالل عام .2013
▪ضابــط مكافحــة غســل األمــوال رئيســي – نائــب مديــر تنفيــذي /دائــرة مراقبــة االمتثــال /بنــك اإلســكان للتجــارة
والتمويــل ،خــال الفتــرة (.)2013 – 2007
▪شغل عدة وظائف /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2006 – 2002
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
عضو مجلس إدارة شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة.

وائل إسماعيل محمود عصفور
المنصب :المستشار القانوني
تاريخ الميالد1972/7/26 :
تاريخ التعيين2008/6/1 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس حقوق /عام .1994
الخبرات العملية:
▪المستشار القانوني /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام  2013ويعمل مع البنك منذ عام .2008
▪أمين سر مجلس اإلدارة /الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي ،منذ عام .2005
▪المستشار القانوني وأمين سر مجلس اإلدارة /شركة المركز المالي الدولي ،منذ عام .2007
▪المستشار القانوني /صندوق بنك اإلسكان لألوراق المالية ،منذ عام .2006
▪عضو اللجنة القانونية /جمعية البنوك في األردن ،منذ عام .2005
▪عضو نقابة المحامين األردنيين ،منذ عام .1994
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد
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عميد نعيم عبدالفتاح البطران
المنصب :مدير تنفيذي /دائرة العمليات المركزية
تاريخ الميالد1972/2/15 :
تاريخ التعيين2020/6/1 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة /عام .1996
الشهادات المهنية :حاصل على شهادة .COM
الخبرات العملية:
▪المدير التنفيذي /دائرة العمليات المركزية /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ  2020/6ولغاية تاريخه.
▪المدير التنفيذي  -دائرة العمليات المركزية /البنك التجاري األردني ،خالل الفترة (.)2020 - 2014
▪مدير العمليات  /Country Operations Managerالبنك العربي الجزائر ،خالل الفترة (.)2014 - 2013
▪مدير رقابة العمليات /البنك العربي الجزائر ،خالل الفترة (.)2013 - 2009
▪شغل عدة وظائف لدى البنك العربي األردن خالل الفترة (.)2009 - 1996
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

أحمد سليم رجا (أحمد الحاج)
المنصب :رئيس مجموعة إدارة المخاطر  -تكليف
تاريخ الميالد1979/11/4 :
تاريخ التعيين2004/2/25 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال /عام .2003
الشهادات المهنية :اليوجد
الخبرات العملية:
▪جــاءت موافقــة البنــك المركــزي علــى تكليفــه بتاريــخ  2020/01/15بمهــام وظيفــة "رئيــس مجموعــة إدارة
المخاطــر" ولغايــة تاريخــه.
▪مدير مركز مخاطر ائتمان وتصنيف الديون /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل عام .2019
▪رئيس وحدة مخاطر االئتمان وتحليل محافظ /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2018-2015
▪ضابط مخاطر االئتمان وتحليل المحافظ رئيسي /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2015-2011
▪ضابط تحليل ورقابة ائتمانية رئيسي /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2011-2009
▪مسؤول تحليل محافظ ورقابة ائتمانية /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2009-2008
▪مسؤول دراسات وجدوالت التحصيل الخارجي /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2008
▪مسؤول معالجة ديون متعثرة /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2008 – 2007
▪ضابط ديون متعثرة /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل خالل الفترة (.)2007- 2004
▪تلر-حواالت /البنك العربي خالل الفترة (.)2000 – 1999
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد

المنصب :رئيس مجموعة العمليات والدعم
شاغر
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تاريخ االستقالة
2020/10/1

2020/6/2

مروان حاتم جميل الخولي
رئيس مجموعة العمليات والدعم

رياض فيصل عطا مرشد
مدير تنفيذي /دائرة العمليات المركزية – تكليف

أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية المستقيلين خالل العام 2020
نبذة تعريفية
التحــق الســيد مروان الخولي ببنــك اإلسكان للتجــارة والتمويــل فــي عــام  2018في منصب رئيس
مجموعة العمليات والدعم ،ولدى السيد مروان خبــرة واســعة ومتنوعــة فــي العمليــات المصرفيــة
المختلفــة.
التحــق الســيد رياض مرشد ببنــك اإلسكان للتجــارة والتمويــل فــي عــام  ،1996ولديــه خبــرة واســعة
ومتنوعــة فــي العمليــات المصرفيــة المختلفــة ،وقــد تــدرج فــي عــدد مــن المناصــب خــالل فتـرة
عملـه فـي البنـك إلـى أن أصبـح فـي منصـب مديـر تنفيـذي  /دائرة العمليات – تكليف.

عدد األوراق الماليـة المملوكـة مـن قبـل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم

اسم عضو اإلدارة العليا

نضال لطفي عبداللطيف أحمد

عمرو "محمد وليد" أنيس موسى

رياض علي أحمد طويل

علي حسن علي الميمي

المنصب
2019

رئيس مجموعة المالية

رئيس مجموعة إدارة االئتمان

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

المدقق العام

نايف هاشم نايف الحسين

الجنسية

2020

أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

مدير تنفيذي دائرة مراقبة االمتثال

عدد األوراق المالية المملوكة من
قبل العضو

2019

-

أردنية

وائل اسماعيل محمود عصفور

عدد األوراق المالية المملوكة من
قبل الزوجة واألوالد القصر
2020

-

-

المستشار القانوني

ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان رئيس مجموعة األعمال المصرفية

عمار بشير علي الصفدي

-

-

أردنية

الرئيس التنفيذي

-

-

-

-

-

-

عميد نعيم عبدالفتاح البطران

-

مدير تنفيذي دائرة العمليات المركزية

-

أردنية

-

-

-

-

أحمد سليم رجا (أحمد الحاج)

-

-

رئيس مجموعة إدارة المخاطر  /تكليف

-

-

أردنية

-

-

شاغر

-

رئيس مجموعة العمليات والدعم

-

التقرير السنوي 2020

2020
-

2019
-

أردنية
أردنية

الجنسية

2019
-

عدد األوراق المالية المملوكة من
قبل العضو

2020
-

عدد األوراق المالية المملوكة من
قبل الزوجة واألوالد القصر

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين وأقاربهم

اسم عضو اإلدارة العليا
المستقيل

المنصب

مروان حاتم جميل الخولي رئيس مجموعة العمليات والدعم

رياض فيصل عطا مرشد

مدير تنفيذي /دائرة العمليات  -تكليف

-

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم :ال يوجد

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين وأقاربهم :ال يوجد

سياسة المكافآت

يعتمد البنك سياسة مكافآت تركز على تحفيز األداء المتميز ،وذلك من خالل تخصيص نسبة من األرباح بعد الضريبة لهذه الغاية تصل إلى  ،%5وتوزع على

الموظفين استنادًا إلى نظام خاص يربط نسب اإلنجاز ومتحققات األهداف ومستويات األداء مع المكافأة.
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بدل التنقالت
السنوية
450,250
150,250
155,500
155,500

الرواتب السنوية
اإلجمالية
ـ
ـ
ـ
-

المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد عبد اإلله محمد
عبدالرحمن الخطيب

الدكتور ياسر مناع العدوان

السيد فوزي يوسف
عبدالمحسن الحنيف

السيدة شيخة بنت يوسف بن
عبداهلل الفارسي

مزايا ومكافآت كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020
المكافآت
السنوية
5,000
5,000
5,000
5,000

(دينار)
نفقات السفر
السنوية
1,317
2,343

5,000
5,000
5,000
2,507

144,500
150,000
155,500
130,000

ـ
ـ
ـ
ـ

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد يوسف محمود حسين
النعمة

السيد خالد ماجد محمد
النعيمي

السيد رمزي طلعت
عبدالجواد مرعي

السيدة مريم محمد علي
الكواري

االسم

إجمالي المزايا السنوية
455,250
155,250
161,817
162,843

1,772
1,772
1,772

بنك قطر الوطني ويمثله:
149,500
156,772
162,272
134,279

المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية ويمثلها:

السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز
العجيل
110,000

عضو مجلس اإلدارة

ـ

ـ
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن ويمثلها:

143,770

-

السيد الهادي المجاهد
الطاهر أبو الطيف

السيد فادي خالد مفلح
العالونة

السيد محمد عدنان حسن
الماضي

579

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

110,579

ـ
ـ

المصرف الليبي الخارجي ويمثله:

112,431
68,250

4,221

932
-

1,202

-

149,193

113,363
68,250

المزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة :ال يوجد
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بدل التنقالت
السنوية
20,000
40,000
62,000
6,229
82,000
32,568

الرواتب السنوية
اإلجمالية
-

المنصب

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد عبداهلل مبارك ناصر آل خليفة

السيد فوزي عبد الحميد أحمد المانع

السيد محمد نجيب حميده الجمل

السيد إسماعيل عبداهلل علي المسالتي

السيد نضال فائق محمد القبج

السيد عصام عبداهلل يوسف الخطيب

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل عام 2020
المكافآت
السنوية
2,493
5,000
5,000
779
5,000
4,069

(دينار)
نفقات السفر
السنوية
1,297
-

االسم

إجمالي المزايا
السنوية
22,493
45,000
68,297
7,008
87,000
36,637

المزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين :ال يوجد
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278

بدل
التنقالت
2,880
2,880
2,880
2,880
2,880
1,200
1,200
700
600
-

الرواتب السنوية
اإلجمالية
496,784
262,880
196,112
143,056
172,724
143,728
124,157
109,639
65,765
43,214
-

المنصب
الرئيس التنفيذي

رئيس مجموعة األعمال المصرفية
رئيس مجموعة المالية

رئيس مجموعة إدارة االئتمان

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار
المدقق العام

مدير تنفيذي دائرة مراقبة االمتثال
المستشار القانوني

مدير تنفيذي دائرة العمليات المركزية

رئيس مجموعة إدارة المخاطر  -تكليف

رئيس مجموعة العمليات والدعم

نضال لطفي عبداللطيف أحمد

عمرو “محمد وليد” أنيس موسى

رياض علي أحمد طويل

علي حسن علي الميمي

وائل اسماعيل محمود عصفور

عميد نعيم عبدالفتاح البطران

أحمد سليم رجا (أحمد الحاج)

مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا خالل عام 2020
المكافآت
السنوية
435,000
56,805
41,883
26,100
31,615
20,737
19,999
6,778
-

(دينار)
نفقات السفر
السنوية
1,500
600
400
600
600
-

شاغر

نايف هاشم نايف الحسين

ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان

عمار بشير علي الصفدي

االسم

إجمالي المزايا
السنوية
933,284
323,165
241,275
172,636
207,819
146,608
146,094
130,838
66,465
50,592
-

المزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا :ال يوجد

بدل التنقالت
السنوية
2,160
500

الرواتب السنوية
اإلجمالية
197,844
34,628

المنصب

رئيس مجموعة
العمليات والدعم

مدير تنفيذي /دائرة
العمليات – تكليف

مروان حاتم جميل الخولي

رياض فيصل عطا مرشد

مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل عام 2020

20,288
9,774

(دينار)

مستحقات وظيفية
(نهاية الخدمة)
35,440
244,421

االسم

نفقات السفر
السنوية
-

المكافآت
السنوية

إجمالي المزايا
السنوية
255,731
289,324

المزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين :ال يوجد
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الجنسية

القطرية

الكويتية

الليبية

األردنية

اإليرانية

العمانية

بنك قطر الوطني

شركة المجموعة االستثمارية
العقارية الكويتية

المصرف الليبي الخارجي

المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي /األردن

شركة االستثمارات الخارجية
اإليرانية

جهاز االستثمار العماني

المجموع

%100

حكومة سلطنة عُ مان

%100

حكومة جمهورية إيران

نفسها

%100

مصرف ليبيا المركزي

%99.127

حكومة دولة الكويت –
الهيئة العامة لالستثمار

%51.93

جهاز قطر لالستثمار

المستفيد النهائي

المساهمين الذين يملكون  %1أو أكثر من رأسمال البنك لعام 2020

عدد األسهم
المملوكة

108,615,827

58,617,556

54,311,427

48,576,000

14,577,670

9,375,000

294,073,480

اسم المساهم

نسبة المساهمة
في رأس المال
%34.481

%18.609

%17.242
%15.421
%4.628
%2.976
%93.357
-

عدد المساهمين األردنيين  2,793مساهمًا ،تشكل نسبة ملكيتهم من رأس المال .%18.926

عدد المساهمين العرب واألجانب  442مساهمًا ،تشكل نسبة ملكيتهم من رأس المال .%81.074

جهة
الرهن
-

نسبة األسهم المرهونة
من إجمالي المساهمة
-

عدد األسهم
المرهونة
-

-

-

-

-

-

-

بيانات اإلفصاح
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عدد األسهم كما في
نهاية عام 2019
108,615,827
58,617,556
54,311,427
48,526,000
270,070,810

بنك قطر الوطني

المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية

المصرف الليبي الخارجي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن

أسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل البنك وعدد األسهم المملوكة لكل منهم
(كبار المساهمين  %5فأكثر)
النسبة إلى رأس
المال
%34.481
%18.609
%17.242
%15.405
%85.737

(دينار)
عدد األسهم كما في نهاية
عام 2020
108,615,827
58,617,556
54,311,427
48,576,000
270,120,810

المجموع

االسم

النسبة إلى رأس المال
%34.481
%18.609
%17.242
%15.421
%85.753

الوضع التنافسي للبنك وحصته السوقية من القطاع المصرفي في األردن

البيان

الموجودات

ودائع العمالء

التسهيالت االئتمانية المباشرة

الحصة السوقية
%13.3
%12.4
%12.6

درجة االعتماد على موردين محددين و  /أو عمالء رئيسيين (محليًا وخارجيًا)

 1.ال يوجد اعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسيين محليًا وخارجيًا يشكلون  %10فأكثر من إجمالي المشتريات من حيث عدد الموردين.

 2.يوجــد اعتمــاد علــى المــورد المحلــي (الشــركة األردنيــة إلدارة األنظمــة واألعمــال والــوكاالت ( )JBSوالمــورد الخارجــي (شــركة  )Infosysبنســبة تتجــاوز  %10مــن

إجمالــي المشــتريات الســنوية لعــام .2020
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بيانات اإلفصاح

وصــف ألي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات يتمتــع بهــا البنــك أو أي مــن منتجاته،
ووصــف ألي بــراءات اختــراع أو حقــوق امتياز
ال يتمتع البنك أو أي من منتجاته بأية حماية حكومية أو امتيازات بموجب القوانين واألنظمة ،ولم يحصل البنك
على براءات اختراع أو حقوق امتياز.

وصــف ألي قــرارات حكوميــة صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو
غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل البنــك أو منتجاتــه أو قدراتــه التنافســية
ال توجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على البنك أو منتجاته أو قدراته
التنافسية .والبنك يطبق معايير الجودة الدولية.

إدارة المخاطر في البنك
يتعرض البنك بطبيعة عمله لمجموعه من المخاطر ،وهذه المخاطر مبينة في اإليضاح رقم  47الوارد في القوائم
المالية لعام  ،2020ويتم إدارة المخاطر في البنك من خالل دائرة إدارة المخاطر وهي دائرة مستقلة عن أنشطة
كل من :مخاطر االئتمان ورأس المال ،مخاطر التشغيل واستمرارية األعمال ،مخاطر
العمل لدى البنك وتقوم بإدارة ٍ
السوق والسيولة ،مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر األمن السيبراني وأمن المعلومات ،مخاطر السمعة ،المخاطر
االستراتيجية ،وذلك وفق منهجية متكاملة تعتمد على تحديد حجم ونوعية المخاطر التي يتعرض لها البنك
باستخدام أنظمة ومنهجيات وأدوات قياس متنوعة تتضمن مزيجًا من األساليب الكمية والنوعية في مراقبة
وقياس المخاطر وبشكل يتوافق مع تعليمات الجهات الرقابية والسياسات المعتمدة.
وترتبط دائرة إدارة المخاطر إداريًا بالرئيس التنفيذي ووظيفيًا بلجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة،
ويظهر الشكل التالي الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر:

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ /اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ إداري

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ
وأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻨﺴﻖ أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ /اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

Enterprise

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺨﺎﻃﺮ

Risk Center

وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل

اﻟﺴﻮق واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
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اإلنجــازات التــي حققهــا البنــك مدعمــة باألرقــام ،ووصــف لألحــداث الهامــة
التــي مــر بهــا البنــك خــال عــام 2020
مبينة في تحليل األداء لعام .2020

األثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال العــام 2020
وال تدخــل ضمــن النشــاط الرئيســي للبنــك:
لم تحدث عمليات ذات طبيعة غير متكررة أو أية أمور جوهرية ال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك.

تطور األرباح وصافي حقوق المساهمين وسعر السهم واألرباح الموزعة
مبينة في تحليل األداء لعام .2020

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل العام 2020
مبينة في تحليل األداء لعام .2020

التطــورات المســتقبلية الهامــة بمــا فــي ذلــك أي توســعات أو مشــروعات
جديــدة ،والخطــة المســتقبلية للبنــك
مبينة في خطة عمل البنك.

أتعاب المدققين لعام 2020
أتعاب التدقيق بعد
الضريبة

استشارات وأتعاب أخرى
بعد الضريبة

فروع األردن

250,560

64,280

314,840

فروع فلسطين

31,088

12,238

43,326

فرع البحرين

28,965

11,744

40,709

بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل /الجزائر

45,055

-

45,055

البيــــــــــــــــــــــــان

المجموع

المصرف الدولي للتجارة
والتمويل /سوريا

34,080

8,449

42,529

بنك األردن الدولي /لندن

157,216

21,663

178,879

المتخصصة للتأجير
الشركة
ّ
التمويلي

6,960

3,480

10,440

شركة المركز المالي الدولي

5,800

-

5,800

الشركة األردنية لالستثمارات
العقارية والخدمات التجارية

2,320

-

2,320

المجموع

562,044
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683,898
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التبرعات والمنح لعام 2020
 -1التبرعات النقدية
بلغــت قيمــة التبرعــات النقديــة التــي قدمهــا البنــك خــال العــام  )3,694,273( 2020دينــار ،وفيمــا يلــي جــدو ً
ال يبيــن
الجهات الرئيســة التي تــم التبرع لها:
(دينار)
الجهة المتبرع لها

مبلغ
التبرع

الجهة المتبرع لها

مبلغ
التبرع

صندوق همة وطن

 3,069,341مديرية األمن العام (قوات الدرك)

15,000

مؤسسة نهر األردن

150,000

جمعية قرى األطفال األردنية SOS

15,000

مؤسسة الحسين للسرطان

120,000

نادي السلط الرياضي الثقافي

7,500

مؤسسة إيليا نقل

2,500

وزارة الصحة األردنية

100,000

صندوق منحتي

1,250

 /king’s academyكينغز أكاديمي

35,500

تبرعات أخرى

13,182

تكية أم علي للعمل التطوعي والخيري

30,000

جمعية الشابات المسلمات /مركز البنيات للتربية
الخاصة

15,000

أمانة عمان الكبرى  -حديقة بنك اإلسكان (عبدون) 120,000

المجموع

3,694,273

 -2التبرعات العينية
▪بلغــت القيمــة الدفتريــة للمــواد العينيــة التــي تــم التبــرع بهــا خــال عــام  2020حوالــي (  ) 374دينــار ،علمــً بــأن
القيمــة االســمية لهــذه المــواد بلغــت حوالــي (  ) 83,728دينــار ،والمــواد العينيــة المتبــرع بهــا هــي عبارة عــن أجهزة
حاســوب وأثــاث وآالت.
▪بلغــت كميــة المــواد مــن ورق التصويــر والتــي تــم التبــرع بهــا لمبــادرة ســمو األميــرة عاليــة (  ) 3,021ماعــون ورق
تصويــر  A4لعــام 2020
والجدول التالي يبين أهم الجهات التي تم التبرع لها في األردن:
الجهة المتبرع لها

الجهة المتبرع لها

جمعية المأمونية الخيرية

مدرسة أم كثير الثانوية الشاملة للبنات

نادي الشيخ حسين الرياضي

جمعية سال للثقافة والفنون

نادي شباب القويرة

جمعية مخيم إربد الخيرية

مركز صحي وادي السير الشامل

جمعية سيدات الكورة الخيرية

جمعية سيدات بشرى الخيرية

مبادرة سمو األميرة عالية – بصمات خضراء إلعادة تدوير الورق
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العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدهــا البنــك المصــدر مــع الشــركات
التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس
اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم
 -1كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم  43الــوارد فــي القوائــم الماليــة لعــام  ،2020فقــد قــام البنــك بالدخــول فــي
معامالت مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام
أســعار الفوائــد والعمــوالت التجارية .إن جميع التســهيالت االئتمانية الممنوحة للجهــات ذات العالقة تعتبر عاملة
ولــم يؤخذ لها أي مخصصات.
 -2لــم يقــم البنــك خــال عــام  2020بالدخــول في عقــود أو مشــاريع أو ارتباطات مع الشــركات التابعة أو الشــقيقة
أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو
أقاربهم.
 -3قــام البنــك خــال عــام  2020بالدخــول فــي عقــود مــع الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي " شــركة تابعــة "
وعلــى النحــو التالي:
الرقم

البيان

القيمة بالدينار

1

استبدال وشراء أجهزة صراف آلي عدد ( )185جهاز

3,585,472

2

شراء صناديق أمانات حديدية عدد (.)1

168,200

مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
واصل بنك اإلسكان خالل عام  2020دعمه للمبادرات البيئية في المملكة ،إذ استمر في تمويل كلفة رعاية حديقة
بنك اإلسكان /عبدون ،عالوة على تبني البنك لسياسات هادفة في مجال ترشيد استهالك الطاقة والمياه ،وتطبيقه
للتقنيات الحديثة التي تعنى بهذا المجال في مبنى اإلدارة العامة الجديد في منطقة الشميساني وفروع البنك
المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
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بيانات اإلفصاح

االلتزام بالحاكمية المؤسسية
▪يلتــزم البنــك بتطبيــق بنــود دليــل الحاكميــة المؤسســية ،حيــث تــم انتخــاب مجلــس إدارة يتوافــق مــع تعليمــات
الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.
ويمكن االطالع على نسخة من هذا الدليل على الرابط التالي:
.pdfدليل20%الحاكميه20%المؤسسيةhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/

▪يلتــزم البنــك بتطبيــق بنــود دليــل حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا (التــي تعتبــر كجــزء
مكمــل لدليــل الحاكميــة المؤسســية) وبمــا ينســجم مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
ويمكن االطالع على نسخة من هذا الدليل على الرابط التالي:
20%1.pdfدليل20%حاكمية20%تكنولوجيا20%المعلوماتhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/Guide20%Final202018%

معالجة شكاوى العمالء
خالل عام  ،2020استلمت وحدة معالجة شكاوى العمالء ( )1,824شكوى في مجاالت مختلفة ،منها( :العقود
وشروط التعامل ،بيئة العمل ،أسعار الفوائد ،العموالت والرسوم ،سلوك التعامل المهني ،الخدمات اإللكترونية،
البطاقات البنكية ،الحواالت ،تسويق الخدمات والمنتجات ،الضمانات والكفالء ،واالستعالم االئتماني) .وقد قامت
الوحدة بدراسة كافة هذه الشكاوى وتحليلها وإعالم العمالء بنتائج دراستها وتصنيفها في سجالت البنك
ّ
ّ
محقة) واإلجراءات المتخذة حيالها.
(محقة أو غير
كشكوى
تم
وتقوم الوحدة برفع تقرير ربع سنوي إحصائي للجنة االمتثال المنبثقة عن مجلس اإلدارة بكافة الشكاوى التي ّ
تم اتخاذها وتوصيات الوحدة للقيام بأي تعديالت أو تحسين في اإلجراءات المتع ّلقة
استالمها واإلجراءات التي ّ
بالتعامل مع شكاوى العمالء لتخفيض عدد الشكاوى .ويقوم مجلس اإلدارة بمناقشة هذه التقارير وتقييم
الشكاوى ومعرفة أسبابها وتقييم مدى تأثيرها على سمعة البنك وتقييم اإلجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى
المتكرّ رة ومدى كفايتها لضمان عدم تكرارها مستقب ً
ال.
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ﺑﻄﺎﻗﺔ Iskan V-Card

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮﻛﺎرد اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺴﺒﻘ..
أﺻﺪرﻫﺎ ان ﺑﺄي وﻗﺖ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن!

ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺰاﻳﺎ
ﺑﻄﺎﻗﺔ ،Iskan V-Card
اﺳﺘﺨﺪم ﻛﺎﻣﻴﺮا ﻫﺎﺗﻔﻚ
ﻟﻘﺮاءة رﻣﺰ اﻟــ QR

اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
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ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻣﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ ارﻫﺎب /ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ /اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺪﻋﻢ

ﺑﻨﻚ اﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ادارﻳﺔ واﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟ¨ﻓﺮاد
اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺑﻐﺪاد /ﻃﺮاﺑﻠﺲ /أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ /إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺸﺆون

واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ /ﺳﻮرﻳﺎ

اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة

ﺑﻨﻚ اردن اﻟﺪوﻟﻲ /ﻟﻨﺪن

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ /اردن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اردﻧﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺎت ادارﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي /ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة ﻣﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

)اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ(

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إدارة اﻻﻟﺘﺰام

ﺷﺆون اﻟﻔﺮوع

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي /أﻓﺮاد

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي /ﺷﺮﻛﺎت

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي /ﻣﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺨﺰﻧﺔ واﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺴﻮﻳﻔﺖ

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

الهياكل التنظيمية
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واﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ ا ﺳﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  -اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

إدارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت

إدارة اﻧﻈﻤﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ

ّ
ﻣﺪﻗﻖ ﺷﺮﻋﻲ

إدارة
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﺳﻼﻣﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ادارة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

ادارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل

إدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﺟﺮاءات

داﺋﺮة اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

اﻟﻘﺮوض ﺑﺎﻳﺠﺎر

إدارة
إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

إدارة أﻣﻦ اﻧﻈﻤﺔ
إدارة اﻟﺸﺒﻜﺔ
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻣﻦ

اﻟﻔﺮوع
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

داﺋﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﺋﻴﺲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ

ﻣﺪﻳﺮ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺪﻳﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺒﻨﻚ اردن اﻟﺪوﻟﻲ  -ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻋﻤﺎل

اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت

واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋﻴﺲ أﻧﻈﻤﺔ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

رﺋﻴﺲ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻏﺴﻞ اﻣﻮال

اﻻﻣﺘﺜﺎل
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أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

وﺣﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ّ
ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠﻲ رﺋﻴﺴﻲ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وادارﻳﺔ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺴﺆول ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﻜﺘﺐ إرﺑﺪ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﺒﺔ
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ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ

داﺋﺮة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

وﺣﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻛﺒﺎر اﻟﻌﻤﻼء

وﺣﺪة اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

وﺣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻳﺮة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وادارﻳﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

وﺣﺪة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺴﺆول ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وﺣﺪة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اردﻧﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ

وﺣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺎت

وﺣﺪة اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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اسم الفرع

هاتف المقسم

06 – 5005555

إحداثيات مواقع الفروع

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – األردن

العنوان

Coordinates

الفرع الرئيسي

العبدلي

العبدلي مول

المدينة

جبل عمان

جبل الحسين

الوحدات

ماركا

حي األمير حسن

الهاشمي الشمالي

رأس العين

األشرفية

النزهة

المدينة الرياضية

السالم

المجمع التجاري

شارع األمير محمد

طارق

أبو نصير

حي نزال

البريد اإللكتروني

2423

5138

3490

4060

4070

4075

4088

4097

4122

4050

4136

4145

4146

4167

4179

2330

5977

4186

4193

4200

الرقم الفرعي

عمان – الشميساني – شارع األمير شاكر بن زيد بناية رقم 37
عمان – العبدلي – شارع مجلس األمة
عمان – العبدلي – العبدلي مول
عمان  -شارع الملك حسين – بناية رقم 33
عمان – جبل عمان – شارع األمير محمد – بناية رقم 252
عمان – جبل الحسين – شارع خالد بن الوليد – بناية رقم 121
عمان – الوحدات – شارع األمير الحسن – بناية رقم 263
عمان – ماركا – شارع الملك عبداهلل – بناية رقم 423
عمان – ماركا الجنوبية – حي الربوة – شارع صالح الهمالن – مجمع الخصيب
عمان – الهاشمي الشمالي – شارع البطحاء – مجمع جوهرة البطحاء
عمان – رأس العين – شارع القدس – بناية رقم 10
عمان – األشرفية – شارع اإلمام الشافعي – بناية رقم 52
عمان -النزهة – شارع سعيد بن المسيب – بناية رقم 28
عمان – منطقة المدينة الرياضية – شارع الشهيد – بناية رقم 35
عمان – جبل اللويبدة – شارع كلية الشريعة – بناية رقم 8
عمان -الشميساني – شارع الملكة نور – مجمع بنك اإلسكان – بناية رقم 91
عمان – شارع  9شعبان – طلعة الحايك
عمان – منطقة طارق – شارع طارق – مقابل حلويات النجمة
عمان – أبو نصير– شارع ابن هدية – حي البسالة
عمان – حي نزال – شارع بني ثقيف – بناية رقم 6

دائرة عرض
Latitude

31.9659270
31.9610301
31.9632370
31.9540050
31.9547666
31.9646200
31.9259200
31.9796500
31.9569336
31.9757390
31.9433500
31.9372130
31.9741900
31.9874900
31.9572701
31.9713580
31.9516800
32.0027010
32.0524680
31.9361400

خط طول
Longitude

35.8935040
35.9116501
35.9081130
35.9317180
35.9149128
35.9216300
35.9381300
35.9842700
35.9775482
35.9551350
35.9222600
35.9333060
35.9262400
35.9021700
35.9205233
35.9075820
35.9278000
35.9400830
35.8792900
35.9156900

محافظة العاصمة /عمان
Br028@hbtf.com.jo
br001@hbtf.com.jo
br001@hbtf.com.jo
br003@hbtf.com.jo
br004@hbtf.com.jo
br005@hbtf.com.jo
br006@hbtf.com.jo
br007@hbtf.com.jo
br010@hbtf.com.jo
br011@hbtf.com.jo
br012@hbtf.com.jo
br013@hbtf.com.jo
br015@hbtf.com.jo
br016@hbtf.com.jo
br017@hbtf.com.jo
br018@hbtf.com.jo
br019@hbtf.com.jo
br020@hbtf.com.jo
br023@hbtf.com.jo
br024@hbtf.com.jo

دليل الفروع
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اسم الفرع

هاتف المقسم

إحداثيات مواقع الفروع

عبدون

بارك بالزا

الجاردنز

أم أذينة

الجبيهة

صويلح

سحاب

أبو علندا

الجويدة

مرج الحمام

ناعور

الموقر

تالع العلي

مدينة الملك عبداهلل الثاني

شارع الحرية

القويسمة

البيادر

المطار

اإلذاعة

أم السماق

األطفال

06 – 5005555

4208

2881

4224

4270

4281

4306

4315

5322

4025

4336

4345

4033

4358

4365

4893

4395

4396

4688

4700

4720

3774

العنوان

عمان – عبدون – شارع القاهرة – بناية رقم 94
عمان – الصويفية – شارع صالح سحيمات – مجمع بارك بالزا
عمان – تالع العلي – شارع وصفي التل (الجاردنز) – بناية رقم 27
عمان -شارع مكة – أم أذينة الشمالي – مجمع الثوابت – بناية رقم 59
عمان – الجبيهة – شارع عبداهلل علي اللوزي – بناية رقم 31
عمان – صويلح – شارع األميرة راية بنت الحسين – بناية رقم 26
عمان – سحاب – شارع األمير حسن – بناية رقم 24
عمان – أبو علندا – شارع إبراهيم الراشد الحنيطي – بناية رقم 32
عمان – الجويدة – شارع مأدبا – عمارة الوليد – بناية رقم 31
عمان – مرج الحمام – شارع نويران – دوار الدلة
ناعور – مثلث حي الشهيد – مقابل موقف الباصات
عمان – الموقر – قرب دوار الشهيد صالح الخريشا – بناية رقم 32
عمان – تالع العلي – شارع وصفي التل – بناية رقم 193
عمان – سحاب – مدينة الملك عبداهلل الثاني الصناعية
عمان – المقابلين – شارع الحرية – بناية رقم 140
عمان – القويسمة – شارع ابن الفرات – بناية رقم 79
عمان – بيادر وادي السير – شارع حسني صوبر – بناية رقم  – 58بجانب مسجد
الشركس
عمان – مطار الملكة علياء الدولي
عمان – شارع األمير الحسن – مقابل كلية حطين – بناية رقم 431
عمان – أم السماق – شارع أوصرة – بناية رقم 17
عمان – شارع األمير شاكر بن زيد – مركز هيا الثقافي

Coordinates
دائرة عرض
Latitude
31.9535600
31.9585100
31.9836750
31.970528
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
31.9820440
31.9660950

البريد اإللكتروني
خط طول
Longitude
35.8793700
35.8690700
35.8898240
35.876615
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
35.8474450
35.8968840

الرقم الفرعي

br025@hbtf.com.jo
br026@hbtf.com.jo
br027@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
br106@hbtf.com.jo
br109@hbtf.com.jo
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اسم الفرع

هاتف المقسم

إحداثيات مواقع الفروع

شارع عرار

الرابية

عبداهلل غوشة

حي الروابي

السوق المركزي

زهران

المدينة المنورة

سيتي مول

شارع المدينة الطبية

حديقة بنك اإلسكان /عبدون

ضاحية الياسمين

شارع مكة

تاج مول

الجيزة

الخدمات البنكية الخاصة

شارع المطار

دير غبار

ضاحية األمير راشد

الصويفية

جاليريا مول

دابوق

06 – 5005555

4754

4772

4888

3485

4791

4840

4905

4040

4848

4111

4949

4959

3800

3807

5188

3470

4705

3838

4222

3857

3799

العنوان

عمان – وادي صقرة – شارع عرار – بناية رقم 260
عمان – ضاحية الرابية – شارع عبدالرحمن أبو حسان – مجمع سامر برهم
عمان – شارع عبداهلل غوشة – مجمع الحسيني – بناية رقم 55
عمان – البيادر – شارع الملكة زين الشرف – شركة تسويق المنتجات البترولية
عمان – سوق الخضار المركزي – بجانب المدخل الرئيسي
عمان – شارع ابن خلدون (مستشفى الخالدي) – بناية رقم 54
عمان – تالع العلي – شارع المدينة المنورة – بناية رقم 194
عمان – سيتي مول – طابق البنوك
عمان – شارع الملك عبداهلل الثاني – قرب دوار خلدا – بناية رقم 185
عمان – عبدون – شارع سعد عبده شموط – مقابل فتنس فيرست
ضاحية الياسمين – شارع جبل عرفات – بناية رقم 13
عمان – شارع مكة – مجمع الحسيني – بناية رقم 141
عمان – شارع سعد عبده شموط – تاج مول
عمان -الجيزة – شارع المطار الرئيسي
عمان – الدوار الخامس – شارع رياض المفلح – بناية رقم 7
عمان – شارع المطار – شارع الخدمات – بعد المدارس العالمية 1.7كم
عمان – دير غبار – شارع الهاشميين – قرب نقابة مقاولي اإلنشاءات األردنيين
عمان – ضاحية األمير راشد – شارع األميرة ثروت – بجانب بناية  85دوار العيادات
الخارجية للمدينة الطبية
عمان – الصويفية – السوق التجاري – شارع محمود عبيدات
عمان – الصويفية – مجمع جاليريا مول
عمان – صويلح – حي دابوق – مجمع تيماء – بناية رقم " "29على تقاطع
ش  .آل البيت مع ش  .الرخاء

Coordinates
دائرة عرض
Latitude
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
31.8753550
31.9431310
31.9679310
31.9585160
31.9595270
31.9918850

البريد اإللكتروني
خط طول
Longitude
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
35.8867770
35.8720960
35.8441910
35.8653300
35.8615530
35.8138830

الرقم الفرعي

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
br157@hbtf.com.jo
br159@hbtf.com.jo
br160@hbtf.com.jo
br161@hbtf.com.jo
br161@hbtf.com.jo
br163@hbtf.com.jo

دليل الفروع
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298

اسم الفرع

هاتف المقسم

06 – 5005555

العنوان

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates

إربد

الرمثا

شــارع الشــهيد وصفــي التــل/
الرمثــا

الشونة الشمالية

دير أبي سعيد

حكما

الحصن

إيدون

المشارع

شارع فلسطين

الكريمة

اليرموك

مدينة الحسن الصناعية

دوار القبة

إربد مول

شارع الثالثين  /إربد

بني كنانة

البريد اإللكتروني

4927

4486

3840

4495

4507

4514

4523

4539

4546

4566

4535

4600

4774

4820

3400

3815

3434

الرقم الفرعي

إربد – شارع الهاشمي – قرب مسجد الهاشمي
الرمثا – وسط البلد – شارع ناصر الطالق
الرمثا – شارع الشهيد وصفي التل – مجمع فواز الزعبي
الشونة الشمالية – شارع الملك فيصل
دير أبي سعيد – شارع الملك حسين
إربد – شارع حكما – مثلث حنينا
إربد – الحصن – شارع إربد عمان
إربد – ايدون – الشارع الرئيسي
إربد – المشارع – الشارع الرئيسي – مقابل بلدية المشارع – عمارة طالل الغزاوي
إربد – شارع فلسطين – دوار الشهيد وصفي التل
الكريمة – الشارع الرئيسي
إربد – شارع شفيق ارشيدات
إربد – مدينة الحسن الصناعية
إربد – شارع الملك عبداهلل الثاني – دوار القبة
إربد – شارع عبدالحميد شرف – إربد مول
إربد – المنطقة الشرقية – حي األندلس – مجمع الروسان التجاري
إربد – مثلث سما الروسان – شارع أم قيس – مقابل بلدية السرو

دائرة عرض
Latitude

32.5570904
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

خط طول
Longitude

35.8556376
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

محافظة إربد
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

36.0843900
36.0919600
36.0416570
36.0072300

32.0636600
32.0619400
32.0181530
32.0071500

الزرقاء – شارع الملك حسين – مجمع بنك اإلسكان – بناية رقم 96
الزرقاء – الوسط التجاري – شارع السلطان عبدالحميد
الزرقاء – الرصيفة – شارع الملك حسين – بناية رقم 184
الزرقاء – مخيم حطين – شارع الملك حسين – بناية رقم 452

4248

4407

4477

4536

قصر شبيب

الزرقاء

الرصيفة

حطين

محافظة الزرقاء
br029@hbtf.com.jo
br051@hbtf.com.jo
br059@hbtf.com.jo
br066@hbtf.com.jo
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اسم الفرع

هاتف المقسم

إحداثيات مواقع الفروع

الجبل الشمالي

الضليل

األزرق الشمالي

حي معصوم

المنطقة الحرة /الزرقاء

الزرقاء الجديدة

أوتوستراد الزرقاء

06 – 5005555

4680

4693

4729

4736

3888

4920

3866

العنوان

الرصيفة – الجبل الشمالي – شارع الملك عبداهلل الثاني – بناية رقم 218
الزرقاء – الضليل – الشارع الرئيسي – مقابل محطة الناصر للمحروقات
األزرق الشمالي – شارع بغداد الرئيسي
الزرقاء – حي معصوم – شارع عبدالحميد شرف – دوار الملك عبداهلل الثاني
الزرقاء – ساحة البنوك – المنطقة الحرة
الزرقاء – الزرقاء الجديدة – شارع مكة – مجمع الكردي بالزا
الزرقاء – وادي الحجر – طريق األوتوستراد – منطقة الدوائر الحكومية

Coordinates
دائرة عرض
Latitude
32.0280720
32.1320100
31.8829200
32.0779470
32.0901310
32.0857580
32.0448310

البريد اإللكتروني
خط طول
Longitude
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

الفحيص – العاللي – شارع الملك عبداهلل الثاني
السلط – شارع الميدان
مخيم البقعة – مقابل مسجد صالح الدين
دير عال – الصوالحة – شارع أبو عبيدة
الشونة الجنوبية – شارع السلط – مجمع الدوائر الحكومية
الكرامة – الشارع الرئيسي
السلط – مدخل السلط – إشارة الدبابنة – مقابل محكمة السلط الشرعية

4291

4293

4372

4466

4504

4573

4983

الفحيص

السلط

البقعة

دير عال

الشونة الجنوبية

الكرامة

بوابة السلط

الرقم الفرعي

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

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

35.7035740
35.5290940
35.7016800
35.7434600

31.1851800
31.2448670
31.0914300
31.3102500

الكرك – مبنى البلدية – شارع النزهة
الكرك – غور المزرعة – المدينة السكنية
مؤتة – شارع الجامعة
الكرك – القصر – الشارع الرئيسي – بجانب متصرفية القصر
الكرك – الثنية مقابل مديرية زراعة الكرك

4636

4645

4665

4763

3849

الكرك

البوتاس

مؤتة

القصر

الثنية

محافظة الكرك
br084@hbtf.com.jo
br085@hbtf.com.jo
br088@hbtf.com.jo
br113@hbtf.com.jo

31.1724600

محافظة معان

35.7360020

معان

br162@hbtf.com.jo

4627
معان – شارع الملك الحسين

30.1958291

35.7352665

br083@hbtf.com.jo

دليل الفروع

299

300

اسم الفرع

هاتف المقسم

إحداثيات مواقع الفروع

البتراء

الشوبك

الشيدية

الحسينية

06 – 5005555

4652

4659

4714

3850

العنوان

وادي موسى – الشارع الرئيسي – دوار الشهيد
الشوبك – نجل – الشارع الرئيسي
معان – منجم الشيدية
معان – بلدية الحسينية – مبنى بلدية الحسينية

Coordinates
دائرة عرض
Latitude
30.3209800
30.5191800
29.9311280
30.5948240

البريد اإللكتروني
خط طول
Longitude
35.4806600
35.5417700
36.1371310
35.7982920

الرقم الفرعي

br086@hbtf.com.jo
br087@hbtf.com.jo
br104@hbtf.com.jo
br137@hbtf.com.jo

مادبا

محافظة مادبا

4971
مادبا – شارع مديرية تربية مادبا – قرب الكنيسة اإلنجيلية

31.7192400

35.7919200

المفرق

عجلون

كفرنجة

br056@hbtf.com.jo

4444

4433

3930

محافظة عجلون

المفرق – شارع الملك طالل

محافظة المفرق

عجلون – شارع القلعة – مقابل مبنى البلدية
عجلون – كفرنجة – الشارع الرئيسي

4618

4672

الطفيلة

الحسا

32.3430160

32.3327700
32.2981500

الطفيلة – الشارع الرئيسي
الحسا – المدينة السكنية – السوق التجاري الجديد

36.2087720

35.7516200
35.7042490

30.8369100
30.8555400

br054@hbtf.com.jo

br053@hbtf.com.jo
br072@hbtf.com.jo

35.6057000
35.9728800

محافظة الطفيلة
br082@hbtf.com.jo
br089@hbtf.com.jo

35.0019094

29.5260041

العقبة – شارع الكورنيش

4605

4991

العقبة

شويخ مول

محافظة العقبة
br081@hbtf.com.jo

العقبة – مبنى شويخ مول

32.2821420

35.8949380

29.5438900

محافظة جرش
جرش – شارع الملك عبداهلل – مقابل سلطة المياه
الفروع المتنقلة
br139@hbtf.com.jo

br055@hbtf.com.jo

35.0156300

جرش

الفرع المتنقل األول

الفرع المتنقل الثاني

br081@hbtf.com.jo

4448

5542

4554

هذه الفروع تجوب كافة مناطق المملكة
br158@hbtf.com.jo
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اسم الفرع

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – خارج األردن

الهاتف

اإلدارة اإلقليمية – فلسطين

رام اهلل

غزة

نابلس

الخليل

حلحول

بير زيت

خان يونس

جنين

بيت لحم

يطا

ترمسعيا

الظاهرية

الماصيون

طولكرم

العنوان

+ 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 2696662

البريد اإللكتروني
شارع القدس – عمارة باديكو هاوس – ص  .ب 1473
شارع البريد – عمارة ركب /ص  .ب 1473
شارع الشهداء – برج فلسطين /ص  .ب 5010
دوار الحسين – عمارة الحواري /ص  .ب 1660
شارع وادي التفاح – دوار المنارة /ص  .ب 285
حلحول /الشارع الرئيسي – الذروة – مقابل مديرية شمال الخليل
وغرفة تجارة حلحول ص  .ب ( )1مكتب بريد حلحول
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 المهد – سيتي سنتر /ص  .ب 30
الخليل – يطا – شارع رقعة – بجوار مركز األمن
رام اهلل – ترمسعيا – مجمع أبو رسالن التجاري /ص  .ب 4
الخليل – الظاهرية  -قرب مركز أمن الظاهرية
شارع القدس – عمارة باديكو هاوس – ص  .ب 1473
شارع جامعة القدس المفتوحة بجانب مطعم KFC

رفيديا

فلسطين
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

+970 9 2353612
البحرين

شارع الشهيد ياسر عرفات بجانب كنيسة البشارة

فرع البحرين

br415@hbtf.com.jo

+973 17 225227
البحرين  -مركز المنامة – شارع الحكومة /ص  .ب 5929

bahrain@hbtf.com.jo

دليل الفروع

301

302

اإلدارة العامة

اسم البنك

دليل البنوك والشركات التابعة
المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا
الهاتف

العنوان

الحجاز

الباكستان

داما روز

اليرموك

حوش بالس

دوما

مشروع دمر

الحريقة

جرمانا

قصاع

المزة

التجارة

الفردوس

الزبداني

مساكن برزة

أبو رمانة

حمص

طرطوس

فيصل

الشيراتون

الجميلية

الشيخ نجار

+ 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
+ 963 11 5117774
+963 11 3348717
+ 963 31 2485979
+ 963 43 321355
+ 963 21 2262303
+ 963 21 2125303
+ 963 21 2231945
+ 963 21 4712860

دمشق – السبع بحرات – شارع الباكستان /ص  .ب 10502
الموقع اإللكترونيwww.ibtf.com.sy :
البريد اإللكترونيinfo@ibtf.com.sy :
دمشق – ساحة الحجاز
دمشق – شارع الباكستان – مقابل مطعم المرايا
دمشق – أبو رمانة – فندق داما روز
دمشق – شارع اليرموك – ساحة الريجة
دمشق – أوتوستراد درعا – مقابل التاون سنتر
دمشق – دوما
دمشق – مشروع دمر – سوق الشام المركزي
دمشق – ساحة الحريقة
دمشق – ساحة الرئيس
دمشق – برج الروس
دمشق – المزة – مقابل نادي الجالء
دمشق – كورنيش التجارة
دمشق – شارع الفردوس – امتداد ساحة المحافظة
الزبداني – شارع المحطة – مقابل نقابة المهندسين
دمشق – مساكن برزة – مقابل مشفى حاميش
دمشق – أبو رمانة – بجانب حديقة المدفع
حمص – مبنى خزانة تقاعد المهندسين
طرطوس – شارع المصارف
حلب – شارع الملك فيصل
حلب – فندق الشيراتون
حلب – الجميلية
حلب – المدينة الصناعية – الشيخ نجار

التقرير السنوي 2020

الهاتف
+ 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

شهباء مول

درعا

حماة

محردة

الحسكة

الالذقية

السويداء

القامشلي

دير الزور

اسم البنك

العنوان
حلب – شهباء مول
درعا – شارع هنانو
حماة – شارع العلمين
حماة – محردة – شارع غادة شعاع – بجانب نادي محردة الرياضي
الحسكة – ساحة الرئيس – شارع صالح الدين
الالذقية – شارع بغداد
السويداء – ساحة تشرين
القامشلي – دوار القوتلي
دير الزور – الشارع العام – مقابل سينما الكندي

الهاتف

+ 213 21 91 88 88

+ 213 21 91 88 85

+ 213 25 213070

+ 213 41 23 02 70

+ 213 36 53 85 78

+ 213 21 75 46 84

+ 213 34 11 33 51

اإلدارة العامة

دالي إبراهيم

البليدة

وهران

سطيف

دار البيضاء

بجاية

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر
العنوان
الجزائر –  16شارع أحمد واكد – دالي إبراهيم
الموقع اإللكترونيwww.housingbankdz.com :
الجزائر –  16شارع أحمد واكد – دالي إبراهيم
الجزائر –  61شارع العربي اتبسي بلدية البليدة – البليدة
الجزائر –  10شارع تعاونية الباهية /حي السالم – وهران
الجزائر –  20شارع أول نوفمبر  – 1954سطيف
الجزائر –  107شارع محمد خميستي – دار البيضاء
الجزائر – تجزئة كريم بلقاسم التعاونية العقارية  45مسكن – بجاية

اسم البنك

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

+ 213 31740230

قسنطينة

الجزائر – للوش نهج حمو بلحاج مصطفى رقم  06سيدي مبروك – قسنطينة

البريد االلكتروني

العنوان
Almack House, 26-28 king Street, London SW1Y 6QW
الموقع اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :

الهاتف

+44 20 3 144 0200

بنك األردن الدولي /لندن

Agence-107@housingbankdz.com

اسم البنك

بنك األردن الدولي /لندن

info@jordanbank.co.uk

دليل الفروع

303

304

اسم الشركة

المتخصصة للتأجير التمويلي

المركز المالي الدولي

والخدمات التجارية

األردنية لالستثمارات العقارية

اسم المكتب

اإلدارة

العامة

مكتب إربد

مكتب

العقبة

فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – خارج األردن

العنوان
للتجارة والتمويل /ص.ب  1174عمان – 11118

أم أذينة – شارع سعد بن أبي وقاص – مبنى بنك اإلسكان

عمارة بنك اإلسكان

إربد – شارع الملك عبداهلل الثاني – دوار القبة -

مجمع بنك اإلسكان

العقبة – شارع الملك حسين (الكورنيش) -

 940919عمان – 11194

الشميساني – مجمع بنك اإلسكان – الطابق الثاني /ص  .ب

الطابق السابع

جبل عمان – طلوع الحايك – مبنى األمانة سابقًا -

مكاتب التمثيل
العنوان
مكتب  /155ص  .ب 91270

طرابلس – برج طرابلس – البرج األول – الطابق – 15

الطابق  – 12مكتب  /1201ص  .ب 44768

أبوظبي – شارع الشيخ خليفة – بناية معالي حمودة بن علي -

البريد اإللكتروني

www.ifc.com.jo

slc@hbtf.com.jo

info@ifc.com.jo

www.hbtf.com

hbtfAbudhabi2@hbtf.com.jo

hbtfLibya@hbtf.com.jo

البريد اإللكتروني

info@hbtf.com.jo

www.slcjo.com

الموقع اإللكتروني

الشركات التابعة لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل

الهاتف

+ 962 6 5521230

+ 962 2 7250308

+962 3 2033428

+ 962 6 5696724

+ 962 6 5005555

طرابلس /ليبيا

أبوظبي /اإلمارات

بغداد /العراق

الهاتف

+218 213350610

+971 2 6268855

+964 7901328647

بغداد – شارع العرصات الهندية – محلة رقم  929شارع  – 30رقم البناية  133شقة
رقم  29 /133حي بابل

ifaham@hbtf.com.jo
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