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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات المساهمين الكرام،،،
يســرّ ني وباســم مجلــس اإلدارة أن أقــدم إليكــم التقريــر الســنوي الثامــن واألربعيــن لمجموعة بنك اإلســكان للتجــارة والتمويل
والــذي يب ّيــن نتائــج أعمــال البنــك ومــا تحقــق مــن إنجــاز خــال العــام  ،2021كمــا يعــرض خطــة عمل البنــك للعــام .2022
لقــد كان عــام  2021اســتثنائيًا فــي تحدياتــه فــي ظــل تواصــل التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا والموجــات المتالحقــة
النتشــارها ممــا أثــر علــى أداء االقتصــاد فــي مختلــف أرجــاء العالــم ،ونتيجــة لذلــك ،يتوقــع أن يكــون االقتصــاد الوطنــي قــد
ســجل نمــوًا محــدودًا ال يتجــاوز  ،%2علمــً بــأن اإليــرادات المحليــة قــد أظهــرت نمــوًا أفضــل فــي ظــل سياســات ماليــة ونقديــة
لعبــت دورًا إيجابيــً ســاهم فــي تمكيــن االقتصــاد مــن اســتيعاب التأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن الجائحــة تمهيــدًا للدخــول
فــي مرحلــة التعافــي التــي نأمــل أن نشــهد خاللهــا تحقيــق معــدالت نمــو أفضــل.

حضرات المساهمين،،،
ّ
تمكنــت مــن تحقيــق أربــاح
علــى الرغــم مــن اســتمرار تأثــر األســواق التــي نعمــل بهــا بالجائحــة ،إال أن مجموعــة البنــك قــد
الفعــال للمــوارد المتاحــة ضمــن مختلــف
تشــغيلية قويــة خــال عــام  ،2021نتيجــة لتنــوّ ع أعمالنــا وتركيزنــا علــى التوظيــف
ّ
قطاعاتنــا التشــغيلية ،إذ بلغــت األربــاح قبــل الضريبــة  163.1مليــون دينــار مقابــل  77.7مليــون دينــار خــال العــام  ،2020وبلغــت
األربــاح الصافيــة بعــد المخصصــات والضرائــب  110.1مليــون دينــار مقابــل  42.5مليــون دينــار خــال العــام  ،2020مــع مواصلــة
البنــك خــال عــام  2021االحتفــاظ بمخصصــات آمنــة لمحفظــة التســهيالت بلغــت أكثــر مــن  50مليــون دينــار ،عــاوة علــى
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مــا تــم االحتفــاظ بــه خــال العــام الماضــي والســنوات الســابقة ،ممــا يؤكــد علــى فعاليــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات،
واتبــاع منهجيــة محافظــة ومدروســة باســتمرارّ ،
مكنــت البنــك مــن تعزيــز مركــزه المالــي وتســجيل عائــد أكبــر للمســاهمين.
ومــع نهايــة العــام  ،2021بلــغ حجــم موجــودات البنــك  8.2مليــار دينــار ،وبلغــت ودائــع العمــاء  5.2مليــار دينــار ،وبلــغ إجمالــي
التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة  4.5مليــار دينــار.
ومــع تب ّنينــا لخطــة نمــو اســتراتيجية طموحــة ،نأمــل أن نســتمر فــي تحقيــق نمــو مســتدام لحقــوق المســاهمين ومواصلــة
تســجيل أربــاح قويــة فــي العــام  2022ومــا بعــده ،مــع اهتمامنــا بالقضايــا البيئيــة والمســؤولية المجتمعيــة وتطبيــق أســس
ومبــادئ الحوكمــة وأعلــى معاييــر الرقابــة واإلفصــاح للمســاهمين.
وفــي ضــوء النتائــج الماليــة القويــة التــي تــم تحقيقهــا ،أوصــى مجلــس اإلدارة للهيئــة العامــة لمســاهمي البنــك بتوزيــع أربــاح
نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  %20مــن القيمــة االســمية للســهم عــن العــام .2021
وفــي الختــام ،أتوجــه نيابــة عــن مجلــس اإلدارة بالشــكر للمؤسســات الرســمية وللبنــك المركــزي األردنــي وهيئــة األوراق الماليــة
األردنيــة علــى دعمهــم المســتمر وجهودهــم المبذولــة لدعــم القطــاع المصرفــي فــي المملكــة ،وتمكينــه مــن مواجهــة
التحديــات فــي ظــل الظــروف الصعبــة.
كمــا أود ان أغتنــم هــذه الفرصــة ألتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى مســاهمينا وعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم الراســخة بنــا ،التــي
تبقــى حافــزًا رئيســيًا لنــا لنواصــل بــذل المزيــد مــن الجهــد المخلــص مــن أجــل المحافظــة علــى هــذه الثقــة وتعزيزهــا.
ـدم
كمــا أتقــدم بالشــكر والتقديــر لألخــوة الزمــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى دورهــم ودَ عْ مهــم المتواصــل فــي ســبيل تقـ ّ
البنــك واســتمرار ازدهــاره ،والشــكر موصــول أيضــً إلــى جميــع موظفينــا الذيــن عملــوا بــا كلــل لتحقيــق تطلعــات البنــك
وطموحاتــه علــى مــدار العــام.
ـدم واالزدهــار القتصادنــا الوطنــي
هــذا ويتطلــع البنــك إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــود لخدمــة بلدنــا الغالــي وتعزيــز مســار التقـ ّ
فــي ظــل قيــادة حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين ،راعــي مســيرة البنــاء والتحديــث،
حفظــه اهلل ورعــاه.

ولي التوفيق،،،
واهلل ّ
عبد اإلله الخطيب
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
يســعدني أن أســتعرض وإياكــم التقريــر الســنوي الثامــن واألربعيــن لمجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل متضمنــً
ّ
تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق نتائــج وإنجــازات قويــة ،علــى
أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا المجموعــة خــال العــام  ،2021إذ
الرغــم مــن اســتمرار تأثــر المملكــة واألســواق التــي نعمــل بهــا بجائحــة كورونــا ،إذ بلغــت األربــاح قبــل الضريبــة  163.1مليــون
دينــار مقابــل  77.7مليــون دينــار خــال العــام الســابق ،وبلغــت األربــاح الصافيــة بعــد الضريبــة والمخصصــات  110.1مليــون دينــار
مقابــل  42.5مليــون دينــار خــال العــام الســابق .وبلغــت نســبة كفايــة رأس المــال للمجموعــة  ،%16.8وبلغــت نســبة الســيولة
 %131كمــا فــي  31كانــون أول  ،2021وهــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي
ولجنــة بــازل.

ّ
تمكنــا مــن زيــادة نســبة تغطيــة الديــون غيــر العاملــة إلــى أكثــر مــن
المحافظــة واالحترازيــة،
واســتمرارًا لسياســة المجموعــة
ِ
 %100لعــام  ،2021وبمــوازاة ذلــك ،عـ ّـززت المجموعــة أيضــً نســبة تغطيــة الديــون العاملــة والمصنفــة ضمــن المرحلــة الثانيــة
ـم زيــادة نســبة تغطيــة المخصصــات الخاصــة بهــا لتصــل إلــى  %33مــن إجمالــي مديونيــات هــذه المرحلــة كمــا
( ،)stage 2وتـ ّ
ّ
تمكنــا مــن تخفيــض نســبة الديــون غيــر العاملــة لتصــل إلــى  %5.1كمــا فــي نهايــة العــام ،2021
فــي نهايــة العــام  .2021كمــا
مقابــل  %5.6لعــام .2020
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لقــد ودّ عنــا العــام  2021ونحــن فــي مركــز أقــوى مــن ذي قبــل ،وســنواصل فــي العــام الجديــد تعزيــز مركزنــا المالــي وأدائنــا
القــوي ،وك ّلــي ثقــة فــي قدرتنــا علــى االســتفادة مــن التحســن المتوقــع فــي الظــروف االقتصاديــة ومواصلــة تحقيــق أفضــل
قيمــة للمســاهمين .كمــا ســنقوم ،وكخيــار اســتراتيجي ،بتقديــم أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة والرقميــة ضمــن أفضــل
الممارســات المصرفيــة المعمــول بهــا عالميــً ،إلــى جانــب المواكبــة المســتمرة للتطــورات المســتجدة فــي عالــم الصناعــة
المصرفيــة ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا المجــال ،بهــدف التحــول الرقمــي فــي خدمــات وعمليــات البنــك
وتطبيــق تكنولوجيــا حديثــة قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي الرقمــي ،والــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى مكانــة البنــك
الرياديــة وتســهيل وتحســين اإلجــراءات المتبعــة لضمــان تقديــم أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــاء فــي أماكــن تواجدهــم
وبأفضــل الوســائل الممكنــة.
وســنواصل التأكيــد علــى االســتدامة فــي أعمالنــا كافــة ،بهــدف بنــاء قيمــة مشــتركة لــكل أصحــاب المصلحــة لدينــا ،إضافــة
إلــى دعــم العديــد مــن األنشــطة ذات الطابــع االجتماعــي واإلنســاني والبيئــي.
وأود أن اختتــم حديثــي بتوجيــه الشــكر إلــى مجلــس اإلدارة علــى دعمهــم المســتمر ،ولكافــة الزمــاء موظفــي البنــك
لجهودهــم الدؤوبــة فــي تحقيــق أهــداف البنــك وتطلعاتــه ،وإلــى كافــة عمالئنــا فــي مختلــف األســواق التــي نعمــل بهــا،
ولكافــة المؤسســات الرســمية ،وفــي مقدمتهــا البنــك المركــزي األردنــي وهيئــة األوراق الماليــة لتوجيهاتهمــا الســديدة
ودورهمــا اإليجابــي فــي مســار النمــو االقتصــادي وحرصهمــا علــى ســامة القطــاع المصرفــي األردنــي.
وفقنــا اهلل لمــا فيــه نجــاح وازدهــار مؤسســتنا العزيــزة لتتمكــن مــن االســتمرار فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي ،فــي ظــل قيــادة
حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين حفظــه اهلل ورعــاه.

ولي التوفيق،،،
واهلل ّ
عمار الصفدي
ّ
الرئيس التنفيذي
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أهم المؤشرات المالية
المبالغ بماليين الدنانير*
2017

2018

2019

2020

2021

مجموع الموجودات

8,145.2

8,300.0

8,439.2

8,306.0

8,245.3

ودائع العمالء

5,828.1

5,873.8

5,810.5

5,466.5

5,213.2

القروض والتسهيالت االئتمانية (بالصافي)

4,212.6

4,255.4

4,158.8

4,107.4

3,946.9

حقوق الملكية

1,116.2

1,080.1

1,123.8

1,161.9

1,216.8

األرباح قبل الضريبة

180.0

132.0

132.2

77.7

163.1

األرباح بعد الضريبة

125.2

94.5

83.7

42.5

110.1

األرباح النقدية الموزعة على المساهمين

63.0

47.3

-

37.8

**63.0

الحصة األساسية للسهم من ربح السنة ( EPSدينار)

0.387

0.287

0.116

0.335

حصة السهم من األرباح الموزعة (دينار)

0.200

0.150

0.120

**0.200

سعر السهم في نهاية العام (دينار)

8.37

8.37

3.00

3.70

البيان /السنة

0.257
5.48

* الدينار األردني =  1.4104دوالر أمريكي
** أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن عام  2021بنسبة  %20من القيمة االسمية للسهم.

تحليل نتائج األعمال
ســيطرت حالــة مــن عــدم اليقيــن خــال عــام  2021علــى المشــهد االقتصــادي العالمــي نتيجــة الســتمرار جائحــة كورونــا ،كمــا
زادت الســاالت الجديــدة المتحــورة مــن فيــروس كوفيــد 19-مــن مســتوى الظــروف الصعبــة التــي كان يواجههــا االقتصــاد
الد ْيــن العــام والبطالــة.
األردنــي فــي الســنوات األخيــرة والمتمثلــة فــي تباطــؤ نســب النمــو االقتصــادي ،وارتفــاع مســتويات َّ
ونتيجــة لذلــك ،فقــد حرصــت مجموعــة بنــك اإلســكان علــى تبنــي اســتراتيجية أكثــر تكيّفــً ومرونـ ً
ـة فــي مواجهــة التحديــات
علــى مــدار العــام  2021والمتمثلــة فــي انخفــاض أســعار الفوائــد عالميــً وتراجــع اإليــرادات غيــر المرتبطــة بالفوائــد فــي أســواق
المجموعــة الرئيســية المتأثــرة بوبــاء كورونــا ،باإلضافــة إلــى المنافســة الحــادة فــي بيئــة األعمــال ،ممــا أدى إلــى تحقيــق نتائــج
ماليــة قويــة تؤكــد نجــاح البنــك فــي التعامــل مــع الظــروف الصعبــة بــكل كفــاءة واقتــدار.
حيــث حققــت مجموعــة بنــك اإلســكان أرباحــً صافيــة بعــد الضرائــب والمخصصــات بلغــت  110.1مليــون دينــار فــي نهايــة
العــام  2021مقارنــة مــع  42.5مليــون دينــار فــي نهايــة العــام  ،2020وبنســبة نمــو بلغــت .%159
وتمكنــت مجموعــة البنــك مــن تســجيل هــذا النمــو فــي أرباحهــا بدعــم مــن القطاعــات التشــغيلية الرئيســية التــي نجحــت
فــي تنويــع مصــادر الدخــل والتوظيــف الفعــال للمــوارد المتاحــة ،األمــر الــذي ّ
مكــن المجموعــة مــن تحقيــق إجمالــي دخــل
بلــغ  355.0مليــون دينــار.
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كمــا اســتمرت المجموعــة فــي اتبــاع سياســتها المحافظــة لبنــاء احتياطيــات إضافيــة للخســائر االئتمانيــة المحتملــة كإجــراء
وقائــي لحمايــة البنــك مــن أي تأثيــرات ســلبية علــى محفظــة التســهيالت ،حيــث تــم االحتفــاظ بمبلــغ  50.1مليــون دينــار
كمخصصــات خســائر ائتمانيــة خــال العــام  ،2021كمــا عـ ّـززت المجموعــة نســبة تغطيــة الديــون العاملــة والمصنفــة ضمــن
المرحلــة الثانيــة ( ،)Stage 2وتمكنــت مــن زيــادة نســبة تغطيــة المخصصــات الخاصــة بالمرحلــة الثانيــة لتصــل إلــى  %33مــن
مديونيــات هــذه المرحلــة كمــا فــي نهايــة العــام .2021

تحليل المركز المالي
بلــغ إجمالــي موجــودات مجموعــة بنــك اإلســكان  8.2مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  2021مقابــل  8.3مليــار دينــار فــي نهايــة
عــام  ،2020فيمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــا نســبته  %12.2مــن إجمالــي موجــودات القطــاع المصرفــي األردنــي كمــا
فــي نهايــة العــام .2021
ويوضح الرسم البياني أدناه تطور إجمالي موجودات البنك خالل األعوام (:)2021 – 2017
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ودائع العمالء
بلــغ إجمالــي ودائــع العمــاء فــي نهايــة العــام  2021مــا مقــداره  5.2مليــار دينــار ،فيمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن
إجمالــي ودائــع العمــاء لــدى القطــاع المصرفــي األردنــي مــا نســبته .%10.9
ويوضح الرسم البياني أدناه تطور أرصدة ودائع عمالء البنك خالل األعوام (:)2021 – 2017

التسهيالت االئتمانية
بلــغ إجمالــي محفظــة التســهيالت االئتمانيــة  4.5مليــار دينــار فــي نهايــة عــام  ،2021فيمــا بلغــت الحصــة الســوقية للبنــك مــن
إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة لــدى القطــاع المصرفــي األردنــي مــا نســبته .%11.5
ويوضح الرسم البياني أدناه تطور أرصدة إجمالي التسهيالت االئتمانية خالل األعوام (:)2021 – 2017

22

تحليل األداء المالي لعام 2021

حقوق الملكية
واصلــت مجموعــة بنــك اإلســكان مــع نهايــة العــام  2021تحقيــق نمــو مســتدام فــي إجمالــي حقــوق المســاهمين ،حيــث
ارتفعــت بنســبة  %4.7لتصــل إلــى  1.2مليــار دينــار ،وذلــك علــى الرغــم مــن قيــام المجموعــة بزيــادة مخصصاتهــا لخســائر
القــروض خــال العــام  ،2021فــي خطــوة تعكــس قــدرة المجموعــة علــى إدارة المخاطــر بفعاليــة وتعزيــز متانــة وصالبــة
مركزهــا المالــي وحقــوق المســاهمين فيهــا ،كمــا ارتفــع معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة ليبلــغ  %9.3فــي نهايــة
العام .2021

نسبة السيولة ونسبة كفاية رأس المال
تعكــس مؤشــرات األداء التــي حققتهــا مجموعــة بنــك اإلســكان متانــة وســامة وضعهــا المالــي ،حيــث بلغــت نســبة كفايــة
رأس المــال  ،%16.8فيمــا بلغــت نســبة الســيولة  %131وهمــا أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي
األردنــي ولجنــة بــازل.
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التحول الرقمي
ترســخ صدارتــه وأســبقيته فــي القطــاع المصرفــي وفــي
يؤكــد البنــك التزامــه باالســتمرار بتبنــي خطــة مســتقبلية رقميــةّ ،
مواكبــة مــا يطــرأ مــن تغيــرات علــى اتجاهــات الســوق المصرفيــة ،ويســعى البنــك لمواكبــة هــذه التغيــرات مــن خــال توفيــر
حلــول شــاملة ومتكاملــة لعمالئــه تقــدم لهــم أفضــل تجربــة مصرفيــة ،باإلضافــة إلــى جعــل قيــم "الثقافــة الرقميــة" جــزءًا
أساســيًا ضمــن نســيج منظومــة البنــك ككل.
وقــد قــام البنــك بوضــع تصــور واضــح لبنــاء مســيرته نحــو التحــول الرقمــي مــن خــال تحديــد أطــر خارطــة الطريــق والتهيــؤ
لهــا ومراحــل تطبيقهــا فــي الســنوات القادمــة ،وتب ّنــى البنــك خطــة تحــول رقمــي تشــمل تحســين نقــاط االتصــال بالعمــاء،
وتطويــر العمليــات الداخليــة ،وبنــاء القــدرات الرقميــة عــن طريــق التركيــز علــى تحســين تجربــة العمــاء باســتمرار وتطويــر
خدمــات تحاكــي تطلعاتهــم واحتياجاتهــم مــن جهــة ،واالبتــكار مــن جهــة أخــرى مــن خــال االســتثمار فــي بنــاء بنيــة تحتيــة
مصرفيــة آمنــة وســهلة االســتخدام وعاليــة الكفــاءة ،وبمــا يســهم فــي تنميــة أعمــال البنــك بشــكل انســيابي دون معوقــات،
وتقليــل الوقــت الــازم لتنفيــذ األفــكار الجديــدة والمبتكــرة.
وفــي ظــل األوضــاع الراهنــة والظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا مــن عمليــات إغــاق وتباعــد اجتماعــي وإن تــم تخفيــف
هــذه القيــود خــال العــام  ،2021لكنهــا مــا زالــت تلقــي بظاللهــا علــى النشــاط االقتصــادي ،كمــا أنهــا أوجــدت طابعــً جديــدًا،
ولدفــع النمــو وزيــادة الربحيــة ،وتحســين األداء التشــغيلي وتخصيــص رأس المــال بالشــكل األمثــل ،ستشــكل خطــة التحــول
الرقمــي األرضيــة الصلبــة التــي ســينطلق البنــك من خاللهــا لضمــان اســتمرارية أعماله ونموهــا وتحقيــق طموحاته المســتقبلية.

األعمال المصرفية لألفراد
علــى الرغــم مــن اســتمرار تأثــر القطــاع المصرفــي المحلــي بجائحـــة كورونـــا ،واصــل البنــك تركيــزه علــى االرتقــاء بجــودة
خدماتــه ومنتجاتــه وبمــا يضفــي قيمــة مبتكــرة لعمالئــه ،وتنويــع قنــوات تقديمهــا ،بمــا يعــزز دوره الريــادي فــي هــذا الســوق
ومــن ســمعته الراســخة باالبتــكار والتجديــد والتطويــر ،وجعلــه خيــار العمــاء األول والمفضــل.

التفرع واالنتشار المصرفي الداخلي
تماشــيًا مــع رؤيــة البنــك الهادفة إلــى االقتــراب أكثر
مــن العمــاء ،وتلبيــة احتياجاتهــم وتطلعاتهــم،
قــام البنــك خــال عــام  2021بافتتــاح فــرع فــي
عمــان والــذي
منطقــة شــفا بــدران فــي العاصمــة ّ
يضــاف إلــى شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي مختلــف
مناطــق المملكــة ،وبذلــك واصــل البنــك امتالكــه
أكبــر شــبكة فــروع مصرفيــة محليــة والبالــغ
عددهــا  109فرعــً باإلضافــة إلــى  6مكاتــب.
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ويدعــم شــبكة الفــروع المحليــة شــبكة واســعة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي هــي األكبــر واألوســع فــي المملكــة تعمــل وفــق
أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا ،والتــي بلــغ عددهــا  214جهــازًا ،وتــم خــال العــام تعزيــز الشــبكة بإضافــة  8أجهــزة
جديــدة ،ويجــدر بالذكــر أن البنــك يمتلــك  5أجهــزة صــراف آلــي متنقــل ،وتعــزز شــبكة فــروع وصرافــات البنــك المتنقلــة مــن
قدرتــه علــى االســتجابة الســريعة الحتياجــات العمــاء المتغيــرة ،وتفانيــه فــي تلبيتهــا حتــى فــي ظــل أصعــب الظــروف.
إضافــة إلــى ذلــك ،قــام البنــك خــال العــام بتعزيــز الصرافــات اآلليــة التفاعليــة بتشــغيل صــراف آلــي تفاعلــي  ITMفــي فــرع أم
أذينــة ،علمــً بــأن الصرافــات اآلليــة التفاعليــة توفــر التواصــل بالصــوت والصــورة مــع أحــد موظفــي خدمــة العمــاء المتواجديــن
فــي مركــز الخدمــة الهاتفيــة "إســكان  "7/24إلنجــاز العديــد مــن المعامــات البنكيــة التــي تتــم مــن خــال الفــروع كـــ (فتــح
حســابات فرعيــة ،ســحب وإيــداع نقــدي بمبالــغ كبيــرة؛ لغايــة  10,000دينــار للســحب ،و 19,999دينــار لإليــداع النقــدي ،وإصــدار
كشــوفات حســابات بشــكل فــوري  ،A4 statementوإصــدار وتجديــد بطاقــة الدفــع المباشــر ،وإيــداع الشــيكات المســحوبة
علــى البنــك وعلــى البنــوك األخــرى).

برامج المكافآت والجوائز
ســعيًا منــه لتقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة لعمالئــه ،عمــل البنــك علــى تقديــم العديــد مــن برامــج الجوائــز
التــي تمنــح عمالئــه فرصــة الدخــول فــي الســحوبات المتنوعــة والتــي تهــدف إلــى مكافأتهــم علــى ثقتهــم ووالئهــم الدائــم
واختيارهــم البنــك كخيــار مفضــل لهــم ،وقــدم البنــك خــال عــام  2021عــددًا مــن برامــج الجوائــز المبتكــرة علــى المنتجــات
القائمــة والجديــدة ،وهــي علــى النحــو التالــي:
حساب الرواتب الجديد
بهــدف توســيع شــريحة أعــداد العمــاء الجــدد المســتفيدين مــن برامــج الجوائــز التــي لديــه ،قــام البنــك خــال العــام 2021
بإطــاق حملــة جوائــز خاصــة بالعمــاء أصحــاب حســابات الرواتــب الجديــدة بعنــوان "إذا بنــكك مــش إســكانّ ،
فكــر مــرّ ة كمــان"،
مــن خــال المشــاركة فــي ســحوبات شــهرية للحصــول علــى راتــب شــهري بقيمــة  500دينــار وعلــى مــدار  5شــهور ،وشــملت
الحملــة كافــة حســابات الرواتــب الجديــدة مــن فئــة  500دينــار فأكثــر التــي تــم تحويلهــا إلــى البنــك خــال فتــرة الحملــة،
لتتأهــل الحســابات الجديــدة للمشــاركة فــي الســحوبات الشــهرية للفــوز بالجائــزة التــي تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة  2500دينــار.
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حساب التوفير
قــام البنــك خــال العــام  2021بإطــاق حملتــه الترويجيــة الســنوية لحســابات التوفيــر بهــدف تحفيــز العمــاء علــى اعتمــاد
برامــج تحفيزيــة لالدخــار وتنميــة أرصــدة حســاباتهم الحاليــة ،ويتأهــل العمــاء مــن أصحــاب حســابات التوفيــر لالشــتراك
بالجوائــز التــي تقدمهــا الحملــة ممــن ال تقــل أرصــدة حســاباتهم عــن  100دينــار ،لفرصــة الدخــول إلــى الســحب علــى جوائــز
حســابات التوفيــر بفئاتهــا المختلفــة ،والموزعــة علــى النحــو التالــي 5 :جوائــز يوميــة قيمــة كل منهــا  999دينــارًا ،و 5جوائــز
شــهرية قيمــة كل منهــا  9,999دينــارًا ،إضافــة إلــى جائزتيــن فــي منتصــف العــام قيمــة كل منهــا  99,999دينــارًا ،وجائزتيــن
فــي نهايــة العــام قيمــة كل منهــا  99,999دينــار.

القروض الشخصية والسكنية والسيارات
وخــال العــام  2021أطلــق البنــك حملــة جوائــز جديــدة
علــى منتجــات القــروض الشــخصية والســكنية والســيارات
تحــت شــعار "قرضــك كمــان بربحــك كاش" ،والتــي تعــد
األولــى مــن نوعهــا فــي الســوق المصرفــي األردنــي،
وتمنــح الحملــة عمــاء البنــك الحالييــن الذيــن ســيقومون
بتجديــد قروضهــم القائمــة ،والعمــاء الجــدد الذيــن
ســيحصلون علــى قــروض جديــدة خــال مــدة الحملــة
فرصــة للدخــول فــي عمليــة الســحب علــى مجموعــة
مــن الجوائــز العديــدة والقيّمــة ،وســاهمت الحملــة فــي
تحقيــق مبيعــات تجــاوزت التوقعــات.

إسكان موبايل
ّ
يمكــن تطبيــق إســكان موبايــل عمــاء البنــك مــن االســتمتاع بتجربــة مصرفيــة متميــزة مــن خــال واجهــة اســتخدام ســهلة
ومرنــة ،ويتيــح لهــم االســتفادة مــن العديــد مــن الخدمــات المصرفيــة الحصريــة ،ويعمــل البنــك علــى إضافــة المزيــد مــن
الخدمــات إلــى التطبيــق بشــكل مســتمر لتمكيــن العمــاء مــن أداء عملياتهــم المصرفيــة ،وخــال عــام  2021شــهد عــدد
العمــاء المشــتركين فــي التطبيــق زيــادة كبيــرة مقارنــة بالعــام الســابق ،إضافــة إلــى ارتفــاع عــدد الحــركات المنفــذة مــن
خــال التطبيــق.
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بطاقات اإلسكان
صممــت بطاقــات البنــك بنوعيهــا (االئتمانيــة والدفــع
ُ
المباشــر) لتلبــي احتياجــات العمــاء بأرقــى مســتوى مــن
الخدمــات وبأعلــى معاييــر الجــودة ،وخصائــص الحمايــة
واألمــان ،وخــال عــام  2021عمــل البنــك علــى اســتبدال
بطاقــات الدفــع المباشــر الحاليــة ببطاقــات التالمســية
وبتصميــم عصــري مميــز يحمــل صــورة مبنــى البنــك
الجديــد ،وقــام البنــك بإطــاق حملــة لتشــجيع العمــاء
على إصــدار واســتالم بطاقــات الدفــع المباشــر فيــزا
الالتالمســية ،حيث كانــت مــدة الحملــة مــا يقــارب  3شــهور والتــي مــن خاللهــا تــم تقديــم جوائــز يوميــة بقيمــة  250دينــار
لخمســة رابحيــن ممــن تنطبــق عليهــم شــروط الحملــة .وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية البنــك الهادفــة إلــى مواكبــة
التكنولوجيــا الرقميــة وتطويــر أدوات الدفــع الرقمــي ،وســعي البنــك المســتمر نحــو تقديــم الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة
ّ
وتمكنهــم مــن متابعــة تعامالتهــم البنكيــة بــكل ســهولة ،وســرعة
التــي تحاكــي تطلعــات عمالئــه وتلبــي احتياجاتهــم،
وأمــان.
ّ
وتمكــن خاصيــة الدفــع الالتالمســية  -مــن خــال تقنيــة االتصــال قريــب المــدى ( - )NFCالعمــاء مــن إجــراء عمليــات الدفــع
ّ
المجهــزة بهــذه الخاصيــة ،بحيــث يتــم خصــم مبالــغ
لمشــترياتهم بمجــرد تمريــر البطاقــة علــى أجهــزة نقــاط البيــع ()POS
المشــتريات مباشــرة مــن البطاقــة دون قيــام العمــاء بإدخــال رقــم ســري ( )Pin Codeوضمــن الســقوف المحــددة لهــم .كمــا
تتمتــع بطاقــات االئتمــان والدفــع المباشــر الجديــدة بتقنيــة الالتالمســية بأعلــى مقاييــس الحمايــة واألمــان.

جودة الخدمة والعناية بالعمالء
عمــل البنــك خــال العــام علــى االســتمرار بتعزيــز قنــوات اتصالــه مــع عمالئــه ،إذ اســتمر بتنفيــذ دراســات منتظمــة تســتهدف
قيــاس مســتوى رضــا العمــاء عــن الخدمــات المقدمــة لهــم ،وأظهــرت هــذه الدراســات وجــود تحســن مســتمر فــي مســتوى رضــا
ّ
ومكنــت هــذه الدراســات البنــك مــن االســتجابة القتراحــات وتطلعــات العمــاء ،ومعالجــة
العمــاء عــن الخدمــات المقدمــة لهــم،
شــكاويهم ومتابعتهــا لغايــة إنجازهــا مــن قبــل الدوائــر المعنيــة ،والــرد علــى استفســاراتهم ،وشــملت الدراســات مــا يلــي:
	-دراســة المتســوق الخفــي لفــروع األردن وتــم تنفيذهــا علــى مرحلتيــن ،وأظهــرت نتائــج الدراســة تحســن فــي األداء العــام
خــال المرحلــة الثانيــة مقارنــة مــع المرحلــة األولــى ،حيــث حصلــت فــروع األردن علــى عالمــة  %83.3فــي األداء العام مقارنــة
مــع  %76.6خــال المرحلــة األولــى ،وبنســبة ارتفــاع ملحوظــة وبمقــدار  6.7نقطــة مئويــة.
	-دراســة المســتوق الخفــي لمركــز الخدمــة الهاتفيــة "إســكان  "7/24وتــم تنفيذهــا علــى مرحلتيــن ،وأظهــرت نتائــج الدراســة
حصول مركــز الخدمــة الهاتفيــة "إســكان  "7/24علــى عالمــة  %84.1فــي األداء العــام خــال المرحلــة الثانيــة مقارنــة مــع
 %83.5خــال دراســة المرحلــة الســابقة ،بارتفــاع وتحســن فــي األداء العــام بلــغ  0.6نقطــة مئويــة.
	-دراســة رضــا العمــاء ( )Customer Satisfactionوشــملت عينــة مــن مختلــف شــرائح عمــاء البنــك وأظهــرت نتائــج دراســة
حصــول البنــك علــى رضــا عمــاء  ،8.3علمــً بــأن معــدل رضــا العمــاء فــي القطــاع المصرفــي المحلــي قــد بلــغ حســب
دراســات شــركة إبســوس معــدل .8.1
	-دراسة قياس درجة التميز بالخدمة ورضا العمالء وأظهرت الدراسة تسجيل البنك لدرجة تميز بلغت .%81.5
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األعمال المصرفية للشركات
بالرغــم مــن اســتمرار تأثيــر وبــاء كورونــا علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة وانعــكاس ذلــك علــى النشــاط االقتصــاديّ ،
إال
أن البنــك نجــح خــال العــام  2021فــي تســجيل نتائــج مميــزة وجــذب المزيــد مــن األعمــال واســتقطاب للعمــاء الجــدد؛ بمــا
ســاهم فــي تعزيــز دوره الريــادي فــي مجــال تقديــم الخدمــات التجاريــة فــي الســوق المصرفــي األردنــي مــن خــال اســتمراره
بتقديــم مجموعــة متكاملــة ومتنوعــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة المتطــورة التــي تلبــي احتياجــات الشــركات
والمؤسســات علــى اختــاف أنواعهــا وطبيعــة أعمالهــاّ ،
مكنتــه مــن االرتقــاء بالعالقــات القويــة طويلــة األمــد مــع العمــاء
الحالييــن ،وبنــاء عالقــات مصرفيــة جديــدة مــع عمــاء جــدد مــن الشــركات.
ويعــد البنــك أحــد أكبــر مقدمــي الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي المملكــة ،ويملــك حصــة ســوقية مؤثــرة مــن عمــاء
الشــركات والمؤسســات الكبــرى ومؤسســات القطــاع العــام والهيئــات الحكوميــة .ويتميــز البنــك بخبرتــه الكبيــرة والطويلــة
فــي مجــال تمويــل المشــاريع الكبيــرة ،حيــث قــام خــال العــام  2021بتمويــل عــدد مــن المشــاريع الكبــرى فــي مجــاالت
الطاقــة والطاقــة المتجــددة واالتصــاالت ،باإلضافــة لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة والخدمــات.
وواصــل البنــك اتبــاع سياســته االحترازيــة فــي بنــاء المخصصــات اإلضافيــة مقابــل مديونيــات مجموعــة مــن العمــاء ضمــن
القطاعــات االقتصاديــة المتأثــرة بجائحــة كورونــا ورفــع نســب التغطيــة مقابلهــا باإلضافــة لتكثيــف جهــود المتابعــة
والمعالجــة للمديونيــات غيــر العاملــة بمــا ســاهم فــي تخفيــض نســبة الديــون غيــر العاملــة.
فــي ضــوء الســعي المســتمر مــن البنــك إلــى تحســين الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة لعمــاء الشــركات والتحــول الرقمــي
فــي خدماتــه وعملياتــه ،فقــد تــم إطــاق نســخة جديــدة مــن خدمــة إســكان أون الين الخاصــة بعمــاء الشــركات؛ تــم مــن
خاللهــا إعــادة تصميــم الخدمــة وإضافــة العديــد مــن الخصائــص الجديــدة التــي أتاحــت لعمــاء الشــركات متابعــة أعمالهــم
أو ً
ال بــأول والمراجعــة المباشــرة لتفاصيــل الحــركات المنفــذة علــى حســاباتهم.
كمــا وفــر البنــك خــال العــام عــددًا مــن أجهــزة اإليــداع النقــدي ( ،)Cash Deposit Machineوالتــي ّ
مكنــت عمــاء قطــاع
األعمــال المصرفيــة للشــركات مــن إجــراء عمليــات إيــداع مباشــرة فــي حســاباتهم علــى الفــور دون الحاجــة إلــى زيــارة الفــرع.
وانطالقــً مــن حــرص البنــك علــى تقديــم الدعــم لألعمــال
التجاريــة للشــركات علــى اختــاف أحجامهــا (كبيرة ومتوســطة
وصغيــرة) ،قــام البنــك خــال العــام بتوقيــع اتفاقيــة جديــدة
مــع بنــك االســتثمار األوروبــي بقيمــة  100مليــون يــورو لدعــم
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة وخاصــة العمــاء
الذيــن تأثــرت قطاعاتهــم ســلبًا بجائحــة كورونــا ،وبحيــث
ّ
يمكــن هــذه الشــريحة مــن الحصــول علــى التمويــل الــازم
لممارســة أعمالهــا ضمــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة،
كمــا تــم وفــي نفــس الســياق توقيــع اتفاقيــة مــع البنــك
األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة بقيمــة  50مليــون دوالر،
وذلــك فــي إطــار تعزيــز مســاهمته فــي تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ( .)SMEsوإيمانــً منــه بأهميــة
هــذا القطــاع فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ،فقــد واصــل البنــك مشــاركته الفاعلــة فــي تقديــم التمويــل الــازم لعمــاء هــذه
الشــريحة مــن خــال البرامــج القائمــة المخصصــة لهــا وأهمهــا البرنامــج الوطنــي لمواجهــة أزمــة كورونــا بالتعــاون مــع البنــك
المركــزي األردنــي.
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الخزينة واالستثمار
أثبــت البنــك كفاءتــه الكبيــرة فــي التعامــل مــع حــاالت عــدم اليقيــن والتوتــرات الجيوسياســية ،وأظهــر مرونــة عاليــة فــي
ّ
تمكــن
االحتفــاظ بمعــدالت عاليــة مــن الســيولة والربحيــة ،وعلــى الرغــم مــن ظــروف التعافــي االقتصــادي البطــيء الســائدة،
البنــك خــال عــام  2021مــن تحقيــق أداء جيــد فــي مجــال الخزينــة واالســتثمار وضمــن مســتويات مخاطــر مقبولــة ،ممــا ّ
مكنــه
مــن تعزيــز مركــزه الرائــد فــي هــذا المجــال والمســاهمة الفعالــة فــي تعزيــز أرباحــه وتنميتهــا .واســتمر البنــك فــي تنميــة
العالقــات المصرفيــة القائمــة وبنــاء المزيــد مــن العالقــات المميــزة ،والتــي ســاهمت فــي تنــوّ ع مصــادر الدخــل ،كمــا واصــل
تنفيــذ اســتراتيجيات مختلفــة لتوســيع وتنويــع مصــادر تمويــل بهــدف اإلبقــاء علــى تكلفــة التمويــل منخفضــة مــع ضمــان
إدارة مخاطــر الســيولة بشــكل مناســب.
واســتمر البنــك بتقديــم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات للعمــاء بشــكل تنافســي بمــا فــي ذلــك التعامــــل بالعمــــات
األجنبيــــة والمعـــادن الثمينـــة مـــن خـــال التعامـــل بالهامـــش والحســاب /حســـاب ،خدمـــة العقـــود اآلجلـــة والتعامــل بهــا،
وخدمــة التعامــل بعقــود مقايضــة العمــات ،وغيــر ذلــك مــن الخدمــات ذات العالقــة بأنشــطة الخزينــة واالســتثمار ،إضافــة
إلــى توفيــره لمجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات االســتثمارية واالستشــارية لتلبيــة احتياجــات العمــاء مــن األفــراد والشــركات.
ويتيــح البنــك لعمالئــه إمكانيــة التــداول اإللكترونــي فــي أســواق األســهم والســندات العالميــة مــن خــال اإلنترنــت؛ بما يســاهم
فــي تحســين نوعيــة ومســتوى تقديــم الخدمــات للعمالء.

المؤسسات المالية
يعتبــر البنــك أحــد البنــوك اإلقليميــة الرائــدة فــي مجــال عمليــات التجــارة الدوليــة والخدمــات المصرفيــة الخارجيــة ،ويحــرص
ّ
تمكــن البنــك خــال العــام
علــى تقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات بأنواعهــا .وقــد
 2021مــن تعزيــز عالقــات العمــل القائمــة مــع المؤسســات الماليــة والبنــوك المراســلة المختلفــة إقليميــً وعالميــً والتواصــل
معهــا بــكل الوســائل المتاحــة ،باإلضافــة إلــى بنــاء عالقــات مصرفيــة جديــدة بهــدف تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة لعمالئــه
فــي األســواق الخارجيــة .ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك يرتبــط مــع شــبكة واســعة مــن البنــوك والمؤسســات المراســلة حــول
العالــم يتجــاوز عددهــا  500بنــك ومؤسســة ماليــة تنتشــر فــي أكثــر مــن  70دولــة.
كمــا واظــب البنــك علــى متابعــة آخــر مســتجدات الوضــع االقتصــادي واالئتمانــي علــى مســتوى الــدول التــي تربطه بهــا تعامالت
مصرفيــة مــن خــال البنــوك المتواجــدة فيهــا ،خاصــة فــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة غيــر االعتياديــة التــي شــهدها العالــم
عقــب تفشــي وبــاء كورونــا ،وبحيــث تتــم مراجعــة الســقوف االئتمانيــة الممنوحــة للبنــوك المراســلة؛ تحليــل بياناتهــا الماليــة
ومتابعــة آخــر المســتجدات عليهــا؛ وبمــا يضمــن الحــد مــن المخاطــر االئتمانيــة والتشــغيلية التــي تنطــوي علــى التعامــل معهــا.
ّ
تمكــن البنــك مــن زيــادة إيراداتــه المتأ ّتيــة مــن نشــاطه فــي مجــال عمليــات التجــارة الدوليــة والخدمــات المصرفيــة ،األمــر
وقــد
الــذي يؤكــد قدرتــه علــى دعــم احتياجــات األعمــال المتزايــدة لعمالئــه وتقديــم أفضــل الخدمــات المصرفيــة.

الفروع الخارجية والشركات التابعة
يمتلــك البنــك كمــا فــي نهايــة العــام  2021شــبكة فــروع دوليــة يصــل عددهــا إلــى  16فرعــً خارجيــً ( 15فرعــً فــي فلســطين
وفرعــً واحــدًا فــي البحريــن) و 39فرعــً لشــركات بنكيــة تابعــة (فــي الجزائــر وســورية وبريطانيــا) ،إضافـ ً
ـة لشــركتين تابعتيــن
فــي األردن (الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي وشــركة المركــز المالــي الدولــي) ،كمــا يتواجــد فــي أبوظبــي والعــراق
وليبيــا ضمــن مكاتــب تمثيــل.
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وتوفــر هــذه الفــروع والبنــوك مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات والحلــول المصرفيــة الموجهــة لقطاعــي األفــراد والشــركات
وخدمــات الخزينــة واالســتثمار .ونتيجــة لهــذا التوســع الجغرافــي ،فقــد واصلــت قاعــدة عمــاء البنــك النمــو علــى الرغــم مــن
الظــروف الصعبــة التــي تمــر بهــا دول المنطقــة خصوصــً فــي ضــوء اســتمرار تداعيــات جائحــة كورونــا.
ّ
تمكنــت تلــك الفــروع والبنــوك خــال العــام 2021
وظهــر أثــر ذلــك علــى أداء الفــروع الخارجيــة والبنــوك التابعــة للبنــك ،حيــث
مــن تحقيــق نتائــج جيــدة فاقــت التوقعــات وانعكســت بتحســن فــي مســتوى األداء ومعــدالت النمــو علــى مختلــف األصعــدة؛
ســواء علــى مســتوى األربــاح ،أو التســهيالت ،أو الودائــع.

الموارد البشرية
يحــرص البنــك علــى االلتــزام بدعــم رأس مالــه البشــري ،إيمانــً منــه بأهميتــه فــي تحقيــق النجاحــات واإلنجــازات والتطــورات
علــى كافــة األصعــدة .وقــد أثبتــت أزمــة انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا أن البنــك لديــه قــوة عاملــة مخلصــة ومجتهــدة
ومتفانيــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى ،وأعطــت درســً قيّمــً فــي كيفيــة التك ّيــف مــع العمــل عــن بُعــد وفــي التغلــب علــى
تحديــات العمــل الجديــدة.
يــدرك البنــك أهميــة مواصلــة دعمــه لموظفيــه فــي الظــروف الصعبــة كالظــروف الحاليــة التــي نعيشــها ،حيــث أن اإلجــراءات
االحترازيــة التــي اتخذهــا البنــك فعالــة للغايــة فــي حمايــة الموظفيــن فــي كافــة مواقــع العمــل مــن فيــروس كورونــا ،كمــا
يواصــل البنــك دعمــه لموظفيــه بطريقــة تكفــل لهــم مواصلــة عملهــم بــكل أمــان ويســر.
وســعيًا منــه إلــى تحفيــز موظفيــه وتشــجيعهم علــى اإلبــداع واالبتــكار وتطويــر األداء وبــذل المزيــد مــن الجهــود التــي تهــدف
إلــى تكريــم األداء المتميــز ،اســتمر البنــك فــي إقامــة العديــد مــن المبــادرات كالموظــف المثالــي ( ،)Alpha Awardوالفــرع
المتميــز ،والتميــز فــي خدمــة العمــاء ،باإلضافــة إلــى تكريــم الموظفيــن الذيــن أمضــوا  15عامــً لــدى البنــك ،والموظفيــن
الذيــن أنهــوا دراســة الماجســتير أو الشــهادات المهنيــة علــى نفقــة البنــك.
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التوظيف
يعــد البنــك أحــد أهــم وأكبــر المؤسســات المحليــة فــي مجــال توفيــر الفــرص الوظيفيــة ،ويهــدف أن يكــون دومًا فــي مقدمة
المؤسســات الجاذبــة للمواهــب والكفــاءات المؤهلــة فــي الســوق المحلــي مــن خــال تعزيــز كفــاءة التوظيــف ،وتعييــن أفضل
الخريجيــن والكفــاءات المميــزة مــن ذوي الخبرة.
يتــم العمــل بشــكل مســتمر للمحافظــة علــى هــذه الكــوادر وتعزيــز قدرتهــم علــى التطــور فــي مجــاالت عملهــم ،باإلضافــة
إلــى توفيــر فــرص نقــل وترقيــة للموظفيــن الداخلييــن واختيــار الموظفيــن المتميزيــن والمؤهليــن مــن خــال تطبيــق أســس
المنافســة المعتمــدة علــى الشــفافية والمهنيــة ،باإلضافــة إلــى ترســيخ ســمعة البنــك كوجهــة مفضلــة للكفــاءات الشــابة
المحليــة مــن الخريجيــن الجــدد وأصحــاب الخبــرة ( .)Employer of Choiceكمــا يتــم اســتالم طلبــات التوظيــف مــن الباحثيــن
عــن العمــل مــن خــال عــدة مصــادر ،أهمهــا منصــة التوظيــف المعتمــدة علــى الموقــع اإللكترونــي للبنــك ،وأيــام التوظيــف
المفتوحــة ومعــارض التوظيــف؛ ممــا يســاهم فــي تعريــف الباحثيــن عــن العمــل بالمزايــا الوظيفيــة والمنتجــات وخدمــات
البنــك والوظائــف الشــاغرة ،حيــث شــارك البنــك خــال عــام  2021بالمعــرض الوظيفــي الــذي أقامتــه شــركة أخطبــوط ()Spark
فــي فنــدق الندمــارك .كمــا يحــرص البنــك علــى تعزيــز التواجــد علــى مواقــع التوظيــف اإللكترونيــة المتميــزة والمعروفــة
كموقــع  LinkedInو.Gulf Talent

التدريب والتطوير
ّ
يمكنهم
يمثــل التدريــب للبنــك عنصــرًا أساســيًا وحيويًا إلعــداد الموظفيــن وتأهيلهــم ورفع مســتويات أدائهــم وتعزيزها ،بمــا
مــن القيــام باألعمــال المناطــة بهــم ،ويعمــل البنــك جاهــدًا علــى توفيــر الفــرص التدريبيــة المناســبة وإتاحتهــا لموظفيــه ،بمــا
يشــمل مختلــف مجــاالت العمــل المصرفــي والمالــي واالســتثماري واإلداري ،وخــال العــام  2021تــم تفعيــل الفــرع االفتراضــي
( )Iskan Universeوتنفيــذ الــدورات بشــكل عملــي داخــل الفــرع لوظائــف الفروع ولكافــة األنظمــة البنكية المتاحــة ،إضافة إلى
تدريب الموظفين ضمن مشروع إدارة المواهب والتعاقب الوظيفي في البنك ()Talent Management & Succession Planning
والحساســة
والــذي يهــدف إلعــداد وتطويــر مجموعــة مــن الموظفيــن "المختاريــن" وتأهيلهــم لشــغل الوظائــف القياديــة
ّ
مســتقب ً
ال .وتــم تنفيــذ الــدورات التدريبيــة إلكترونيــً ووجاهيــً تبعــً لتطــورات الوضــع الوبائــي جــراء أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا،
إضافــة إلــى التعاقــد مــع كبــرى الشــركات العالميــة مثــل ( )CWI, KPMG, Euromoney, Udemyلتنفيــذ عــدد مــن الــدورات
الفنيــة المتخصصــة.
وعــزز البنــك خــال العــام أيضــً ثقافــة التعلــم مــن خــال االســتمرار بإيفــاد عــدد مــن الموظفيــن ســنويًا للحصــول علــى
الشــهادات األكاديميــة والشــهادات المهنيــة لــدى أبــرز المعاهــد والجامعــات والمراكــز التدريبيــة المحليــة والعالميــة وفــق
األســس المعتمــدة فــي البنــك لهــذه الغايــة ،كمــا قــام البنــك بعقــد دورات تدريبيــة وورشــات عمــل توعويــة فــي مجــال
التحــول الرقمــي وخطــة البنــك المســتقبلية فــي هــذا المجــال.

ـم عقدهــا خــال العــام وأعــداد المشــاركين بهــا فــي اإلفصــاح الخــاص بهــا الــوارد
ويمكــن االطــاع علــى أهــم الــدورات التــي تـ ّ
فــي نهايــة هــذا التقريــر.
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مراقبة االمتثال
يواصــل البنــك ســعيه لاللتــزام بالتعليمــات واإلرشــادات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة وأفضــل الممارســات
المصرفيــة الرائــدة فــي مجــاالت مراقبــة االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واالمتثــال للعقوبــات
ّ
تمكنــه مــن التحقــق مــن االلتــزام بتلــك التعليمــات واإلرشــادات مــن خــال دائــرة
الدوليــة ،ويســعى البنــك لتطويــر اآلليــات التــي
مراقبــة االمتثــال والتــي لديهــا مســتويات مــن الصالحيــة واالســتقاللية والمــوارد الكافيــة.
قــام البنــك بوضــع أســس واضحــة وفعالــة فــي مجــال مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واالمتثــال
للعقوبــات الدوليــة ،مــن خــال إجــراء تقييــم شــامل لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي يتعــرض لهــا ،عبــر تحديــد
وفهــم وتقييــم مخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب فيمــا يتعلــق بالعمــاء والــدول والمناطــق الجغرافيــة والمنتجــات
والخدمــات والعمليــات وقنــوات تقديــم الخدمــة ،وذلــك وفــق منهجيــة معتمــدة مــن مجلــس إدارة البنــك ودراســة التنبيهــات
المدرجــة
المســتخرجة مــن نظــام مكافحــة عمليــات غســل األمــوال ومراقبــة الحــركات الماليــة المنفــذة ،وتحديــث األســماء ُ
علــى قوائــم الحظــر الدوليــة مــن خــال التحديثــات الدوريــة الــواردة وقــرارات الحظــر والتعــرف علــى ملفــات البنــوك المراســلة
وتحديثهــا والتحقــق مــن أن سياســاتها وإجراءاتهــا فعالــة لمكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
وانطالقــً مــن حــرص بنــك اإلســكان علــى أتمتــة العمليــات البنكيــة لتقليــل المخاطــر التــي يتعــرض لهــا ،تــم خــال عــام
 2021تطبيــق نظــام ( )Trade Compliance Inquiryوالــذي يهــدف لتســريع عمليــات االســتعالم علــى قوائــم الحظــر الدوليــة
بجــودة ووقــت أفضــل فيمــا يتعلــق بعمليــات التجــارة الدوليــة للتحقــق مــن عــدم وجــود أطــراف مدرجــة علــى قوائــم الحظــر
العالميــة ضمــن هــذه العمليــات.
ويقــوم البنــك بنشــر ثقافــة االمتثــال علــى كافــة المســتويات تأكيــدًا منــه علــى أهميــة االمتثــال وااللتــزام بالتعليمات الصــادرة عن
الجهــات الرقابيــة المحليــة والدوليــة ،مــن خــال حضــور كافــة الموظفيــن لنــدوات ودورات تدريبيــة ســواء وجاهيــً أم عــن بُعــد
مــن خــال منصــة التدريــب اإللكترونيــة فــي مجــاالت االمتثــال ،ومكافحــة غســل األمــوال ،وتمويــل اإلرهــاب ،واالمتثــال للعقوبــات
الدوليــة وقانــون ( )FATCAباإلضافــة إلــى إصــدار التعاميــم والنشــرات التوعويــة بهــدف تعريــف الموظفيــن بهــذا الجانــب.
كمــا يولــي البنــك أهميــة كبيــرة فــي التعامــل مــع شــكاوى العمــاء مــن خالل وجــود وحــدة خاصــة مســتقلة بدراســة وتحليل
ومعالجــة شــكاوى العمــاء ،ووجــود كادر مؤهــل ومــدرّب لهــذه الغايــة وفقــً للسياســات واإلجــراءات المعتمــدة لــدى البنــك
والتزامــً بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

إدارة المخاطر
يلتــزم البنــك بتب ّنــي أفضــل الممارســات فــي مجــال إدارة المخاطــر ،والتــي تضمــن تحديــد المخاطــر وتحليلهــا وتوقعهــا
للعمــل علــى إدارتهــا بالشــكل الــذي يخفــف مــن آثاراهــا ،ويحــرص علــى إبقائهــا ضمــن مســتويات المخاطــر المقبولــة ،وبمــا
ّ
يمكــن البنــك مــن مواجهــة التحديــات بشــكل أكثــر كفــاءة وفعاليــة للوصــول إلــى التــوازن األمثــل بيــن حجــم المخاطــر
والعائــد .ويتبــع نشــاط إدارة المخاطــر فــي البنــك إداريــً إلــى الرئيــس التنفيــذي ،ووظيفيــً إلــى لجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة
عــن مجلــس اإلدارة ،ويمتلــك البنــك إطــارًا خاصــً بــإدارة المخاطــر يهــدف إلــى وضــع مفهــوم شــامل إلدارة المخاطــر علــى
مســتوى كافــة األنشــطة والعمليــات بكفــاءة وفاعليــة ،وبمــا يســاعد فــي تحقيــق بيئــة رقابيــة مناســبة والمســاعدة فــي
اتخــاذ القــرارات الســليمة مــع األخــذ باالعتبــار حجــم المخاطــر المحيطــة والمحتملــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك،
ويتضمــن أيضــً األنشــطة واألدوات واألســاليب وهيــكل الحوكمــة الــذي يضمــن وجــود فهــم واضــح لجميــع أنــواع المخاطــر
التــي يمكــن أن تواجههــا أعمــال وعمليــات البنــك ،والتــي تــم تحديدهــا ضمــن مصفوفــة المخاطــر الرئيســية المعتمــدة ،بمــا
فــي ذلــك وضــع التدابيــر المناســبة للتعامــل معهــا.
34

كنبلا ةطشنأ

وقــد اســتمر البنــك بتطويــر وتحســين األدوات والوســائل المســتخدمة فــي إدارة المخاطــر لديــه ،والتــي شــملت جوانــب
ـددة كــــ (تطويــر التقاريــر الرقابيــة ،وبنــاء ســقوف للتركــز علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة ،وترقيــة أنظمــة التقييــم
متعـ ّ
الداخلــي للمخاطــر للعمــاء مــن قطــاع الشــركات ( )Moody’s - Credit Lenseوقطــاع األفــراد والشــركات الصغيــرة (Credit
 ،)Scoring Systemإضافــة إلــى تطبيــق أفضــل المنهجيــات واألســاليب فــي إدارة رأس المــال ،مثــل تطبيــق منهجيــة التســعير
المرجــح بالمخاطــر
المبنــي علــى المخاطــر ( )Risk-Based Pricing Methodologyومنهجيــة العائــد علــى رأس المــال
ّ
(Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)).
يلتــزم البنــك بضمــان الحفــاظ علــى توافريــة واســتمرارية األعمــال لديــه وعلــى تقديــم جميــع الخدمــات المصرفيــة واســتمرارها
علــى أعلــى مســتوى ممكــن أثنــاء حــدوث حــوادث انقطــاع األعمــال ومــا بعدهــا ،مــن خــال وجــود سياســة وخطــط اســتمرارية
لألعمــال معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وبحيــث تضمــن خطــط اســتمرارية األعمــال معرفــة موظفــي البنــك ألدوارهــم
ومســؤولياتهم فــي حالــة وقــوع الحــوادث التشــغيلية واالســتجابة لهــا باتبــاع إجــراءات وممارســات متفــق عليهــا ومعتــرف بهــا.
يعمــل البنــك فــي بيئــة عمــل تنطــوي علــى العديد مــن التهديــدات اإللكترونيــة المتطــورة باســتمرار ،ولذلــك تعتبــر إدارة مخاطر
األمــن الســيبراني أحــد المكونــات الرئيســية لعمليــة إدارة المخاطــر لديــه ،ويعمــل علــى االســتثمار باســتمرار فــي تطويــر قدراتــه
الفنيــة والبشــرية إلدارة مثــل هــذه المخاطــر ،ويتــم مراعــاة مخاطــر األمــن الســيبراني عنــد تطبيــق /تحديــث جميــع األنظمــة
القائمــة والجديــدة وعنــد تطبيــق التغييــرات والترقيــات الالزمــة عليهــا.
والتزامــً مــن البنــك بنشــر ثقافــة المخاطــر بيــن موظفيــه ،فقــد تــم خــال العــام  2021عقــد ورشــات توعيــة بمخاطــر التشــغيل
ومكافحــة االحتيــال وفــي مجــال أمــن المعلومــات ،والتوعيــة فيمــا يخــص السياســات واإلجــراءات األمنيــة مــن خــال رســائل
التوعيــة التــي يتــم إرســالها إلــى موظفــي البنــك والعمــاء عبــر مختلــف وســائل االتصــال والتواصــل االجتماعــي ،وتوعيــة
موظفــي البنــك فيمــا يخــص السياســات واإلجــراءات األمنيــة مــن خــال إجــراء اختبــارات محــاوالت التص ّيــد لقيــاس مســتوى
وعــي الموظفيــن بهــذا الخصــوص.
ـدم اإليضــاح رقــم  47فــي القوائــم الماليــة فــي هــذا التقريــر المزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل عــن جانــب إدارة المخاطر
ويقـ ّ
فــي البنك.

أنظمة المعلومات
لعــب فريــق أنظمــة المعلومــات ومــن خــال اســتخدام أحــدث التقنيــات الــدور األكبــر فــي تمكيــن البنــك مــن تســيير عملياتــه،
وتقديــم خدماتــه للعمــاء بكفــاءة وجــودة عاليــة فــي ظــل جائحــة كورونــا واآلثــار التــي فرضتهــا هــذه الجائحــة علــى
المجتمــع وطبيعــة الحيــاة ككل.
ـدم
وتماشــيًا مــع خطــة البنــك فــي تطبيــق برنامــج التحــول الرقمــي والــذي يهــدف إلــى تمكينــه مــن االنتقــال مــن بنــك يقـ ّ
خدماتــه علــى أســاس المنتجــات ( )Product Centricإلــى بنــك ّ
يركــز فــي تقديــم خدماتــه ومنتجاتــه علــى اهتمامــات عمالئــه
( ،)Customer Centricفقــد ســعت دائــرة أنظمــة المعلومــات إلــى تقديــم أفضــل تجربــة بنكيــة رقميــة للعمــاء مــن خــال
مــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة ،عبــر توفيــر تجربــة ســهلة وميســرة وآمنــة للعمــاء ،حيــث قــام البنــك بتطبيــق مجموعــة
مــن التقنيــات الرقميــة الحديثــة المرتبطــة بأنظمــة الروبــوت واألتمتــة ،مســتفيدًا مــن مــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة
( )Data Analytics, Artificial Intellgence, Robotics, API’s,…etcوالتــي ستســمح للبنــك بطــرح خدمــات رقميــة بالكامــل
وبشــكل آمــن وبســيط يلبــي متطلبــات الجيــل القــادم ،إضافــة إلــى تحديــث وتطويــر منظومــة الربــط الشــبكي ونظــام
( )Call Centreإلى أحدث اإلصدارات وتطبيق خدمة الدفع اإللكتروني الفوري ( )CliQبكافة خدماته كأول بنك في األردن.
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كمــا واصــل البنــك تحديــث بنيتــه التحتيــة عــن طريــق تب ّنــي أحــدث الحلــول والتقنيــات التكنولوجيــة لتلبيــة متطلبــات الســوق،
وبمــا يســهم فــي رفــع كفــاءة وتوافريــة األنظمــة ،وتحســين مســتوى االتصــال بيــن إدارات البنــك والفــروع ،واالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات المقدمــة.
وخــال العــام  2021بــدأ البنــك بإنشــاء ( )Data Centerجديــد ألنظمــة المعلومــات وفــق أحــدث المعاييــر العالميــة ،ومــن
المتوقــع أن يتــم اســتكمال المشــروع خــال العــام  ،2022كمــا قــام البنــك بإطــاق مشــروع ( )Data Analytics Platformالــذي
يهــدف إلــى تعزيــز منظومــة إدارة البيانــات لديــه وتحليلهــا بهــدف االســتخدام األمثــل للبيانــات ضمــن كافــة نشــاطات البنــك
وتحســين جــودة اتخــاذ القــرار والتــي ستســهم فــي تحويــل البنــك إلــى ( ،)Data Driven Organizationومــن المتوقــع أن يتــم
االنتهــاء مــن المشــروع خــال العــام .2022

التسويق والترويج
عمــل البنــك خــال العــام  2021علــى إطــاق العديـــد مـــن الحمـــات التســـويقية شــملت مختلــف منتجـــاته وخدمـــاته ،ممــا
ّ
مكنــه مــن الوصــول إلــى كافــة شــرائح العمــاء ومــن تقديــم محتــوى عالــي الجــودة للتواصــل عــن قــرب معهــم ،ومــن
تحقيــق المســتوى المأمــول مــن االنتشــار اإلعالنــي.
فأطلــق البنــك حملــة حســـاب التوفيـــر الجديــد ،وحملــة الودائــع ألجــل ،وحملــة ( ،)Easy Tawfeerوحملــة للقــروض (الشــخصية،
الســكنية ،والســيارات) ،وحملــة برنامــج تقســيط المشــتريات ،وحملــة حســاب الرواتــب ،وحملــة خدمــة الراتــب المقــدم ،وحملــة
برنامــج المكافــآت ،وحملــة الطاقــة المتجــددة ،وحملــة برنامــج انهــض ،وحملــة للترويــج عــن عقــارات البنــك المســتملكة.
وفــي مجــال البطاقــات (االئتمانيــة والدفــع المباشــر) ،قــام البنــك بإطــاق عــدد مــن الحمــات كحملــة عيــد األم ،وحملــة
للتســوق عبــر اإلنترنــت ،وحملــة لشــهر رمضــان المبــارك ،وحملــة البطاقــات الالتالمســية ( ،)contactlessوحملــة بالتعــاون مــع
شركة محطات المناصير للمحروقات.
وقــام البنــك بإطــاق عــدد مــن الحمــات الترويجيــة الخاصــة
بالقنــوات اإللكترونيــة والخدمــات اإللكترونيــة الحديثــة ،كحملــة
والفعــال مــع العمــاء
خدمــة ( ،)CliQلتعزيــز التواصــل الدائــم
ّ
وإبقاءهــم علــى اطــاع دائــم علــى أحــدث الخدمــات والمنتجــات
يقدمهــا ،وحملــة الحــواالت الماليــة مــع ويســترن يونيــون
التــي
ّ
عبــر إســكان موبايــل ،وحملــة حســابات إدج.
وبهــدف نشــر ثقافــة التعامــل مــع مخاطــر االحتيــال ،وأمــن
المعلومــات واألمــن الســيبراني ،ومكافحــة المخاطــر والجرائــم
الناجمــة عنهــا وحمايــة المجتمــع مــن تحديــات تشــكلها مثــل هــذه
الجرائم ،أطلق البنك عددًا من الحمالت التوعوية في هذا المجال.
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ومــن الجديــر ذكــره فــوز البنــك خــال العــام 2021
بجائــزة التواصــل االجتماعــي "الطــاووس" ألفضــل حملــة
إعالنيــة لعــام  2021علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
()Best Bank Use of Social Media for Marketing Campaign
عــن حملــة (قرضــك كمــان بربحــك كاش) مــن المنتــدى
العالمــي للتواصــل االجتماعــي وتعــد الجائــزة األولــى مــن
نوعهــا إقليميــً ،والتــي أطلقــت لتكريــم البنــوك والشــركات
واإلعالمييــن والمؤثريــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
الذيــن يســتخدمون منصــات التواصــل االجتماعــي ضمــن
خططهــم التســويقية ،وي ّتبعــون طرقــً إبداعيــة ومحتــوى
مبتكــرًا للتواصــل مــع الجمهــور.

الموقع اإلكتروني الجديد
أطلــق البنــك خــال العــام  2021موقعــه اإللكترونــي الجديــد
باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بتصميــم تفاعلــي متطــور
وعصــري ،وبمــا ينســجم واســتراتيجيته فــي التحــول الرقمــي
واالبتــكار.
ويتميز الموقــع اإللكترونــي بســهولة الوصــول إلــى
المعلومــات المتعلقــة بمنتجــات البنــك وخدماتــه وســهولة
اســتخدامه ،إذ تــم تطويــره بشــكل يتوافــق وأعلــى معاييــر
الجــودة فــي تكنولوجيــا الويــب ،وتمــت االســتفادة مــن
التقنيــات الحديثــة فــي التصميــم المتجــاوب ،باإلضافــة إلــى
أدوات التحــول الرقمــي والــذكاء االصطناعــي فــي توظيــف
تطبيقــات متطــورة بمــا يتيــح الفرصــة للمســتخدمين والعمالء
يقدمهــا البنــك ضمــن
التواصــل والتفاعــل مــع الخدمــات التــي ّ
منصــة محفــزة تفاعليــة.
ويأتــي إطــاق الموقــع اإللكترونــي الجديــد ،الــذي يمكــن تصفحــه مــن جميــع أنــواع األجهــزة؛ بمــا فــي ذلــك أجهــزة الكمبيوتــر
المحمولــة واألجهــزة اللوحيــة واألجهــزة الذكيــة المختلفــة ،فــي إطــار حــرص بنــك اإلســكان علــى تقديــم أعلــى مســتويات
الخدمــة المصرفيــة اإللكترونيــة لعمالئــه بطريقــة مريحــة ،إضافــة إلــى منحهــم تجربــة مســتخدم ســهلة وآمنــة.
ويتيــح الموقــع اإللكترونــي لــزواره إمكانيــة االطــاع على خدمــات ومنتجــات البنــك المتنوعــة ،وكل مــا يتعلــق بمكتبــة البنــك
الخاصــة مــن التقاريــر الســنوية وتقاريــر االســتدامة وتقاريــر األداء المالــي ،واالطــاع علــى أخبــار البنــك واألنشــطة الداعمــة،
إضافــة إلــى إمكانيــة معرفــة مواقــع الصرافــات اآلليــة بطريقــة تكامليــة مــع خرائــط جوجــل ،إلــى جانــب تخصيــص قســم
متكامــل لجميــع البطاقــات االئتمانيــة والدفــع المباشــر التــي يصدرهــا البنــك ،حيــث يمكــن للعميــل المقارنــة فيمــا بينهــا
بطريقــة تسـ ّ
ـهل اختيــار البطاقــة األنســب لــه.
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ولتســهيل عمليــة اســتخدام الموقــع ،فقــد تــم تدعيمــه بخصائــص وأدوات تكنولوجيــة متقدمــة ،منهــا محــرك بحــث متطور
للعقــارات المعروضــة للبيــع تسـ ّ
ـهل علــى العميــل اختيــار العقــار المناســب منهــا .ويقــدم الموقــع أدوات إلرســال وتقديــم
االقتراحــات واالستفســارات وبــأي وقــت عبــر الركــن الخــاص باألســئلة األكثــر تكــرارًا ،وكمــا تــم تدعيمــه بــأدوات القــارئ اآللــي
ليتمكــن عمــاء البنــك مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بتصفحــه بســهولة ويســر.

المسؤولية االجتماعية واالستدامة
ّ
يشــكل بنــك اإلســكان ركيــزة أساســية وصلبــة فــي الســوق
المصرفــي األردنــي وقــد حــرص خــال مســيرته الطويلــة
والحافلــة باإلنجــازات علــى االلتــزام بمســؤوليته االجتماعيــة
إليمانــه بأثرهــا اإليجابــي علــى المجتمــع ككل ،وإســهامها
بدفــع عجلــة التنميــة قدمــً ،إذ واصــل البنــك خــال العــام
 2021تقديــم رســالته فــي هــذا المجــال مــن خــال التشــبيك
والشــراكات االســتراتيجية مــع كبــرى المؤسســات ،وتقديمــه
الدعــم والتبــرع للعديــد مــن المبــادرات والجمعيــات فــي
مختلــف القطاعــات ،والمشــاركة فــي العديــد مــن الفعاليــات
والنشــاطات والمناســبات الوطنيــة والتــي توّ جــت بفــوز البنــك
بجائــزة التواصــل االجتماعــي "الطــاووس" ألفضــل حملــة
إعالميــة لعــام  2021علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
( )Best Bank Use of Social Media for PR Campaignعــن
حملتــه اإلعالميــة التــي أطلقــت ضمــن احتفــاالت البنــك
بمناســبة مئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة ،ضمــن فعاليــات المنتــدى العالمــي للتواصــل االجتماعــي.
وقــام البنــك بإطــاق حملتــه اإلعالميــة مــن خــال نشــر فيديــو علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وعــدد مــن القنــوات
ـد باســتخدام تقنيــة الواقــع المعــزز ،إللقــاء الضــوء علــى أمجــاد األردن وحضاراتــه وعبــق تاريخــه الحافــل
التلفزيونيــة والــذي ُأعـ ّ
باإلنجــازات والتضحيــات والعــزم الــذي جمــع بيــن األردنييــن وقيادتهــم الســتكمال المســيرة مــن الماضــي إلــى الحاضــر
اســتعدادًا للمســتقبل .كمــا قــام البنــك واســتمرارًا الحتفاالتــه بمناســبة مئويــة تأســيس الدولــة األردنيــة وعيــد االســتقالل وعيــد
الجيــش بعــرض فيديــو ثالثــي األبعــاد ( )3D Mappingعلــى الواجهــة الرئيســية لمبنــى اإلدارة العامة فــي منطقة الشميســاني،
احتفــى فيــه البنــك بمعالــم األردن الحضاريــة واألثريــة مــن شــماله إلــى جنوبــه.
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ومن أبرز القطاعات التي تب ّناها البنك في مجال المسؤولية االجتماعية للعام :2021

قطاع التعليم
ـاء باإلنجــازات الوطنيــة التــي تحققــت علــى مــدار مئــة عــام مــن
فــي إطــار تنفيــذ البنــك لبرامــج مســؤوليته المجتمعيــة ،واحتفـ ً
عمــر الدولــة األردنيــة والبنــاء عليهــا ،قــام البنــك بمبــادرة لدعــم البيئــة التعليميــة مــن خــال تبرعــه بـــ  270جهــازًا لوحيــً (تابلــت)
فعالــة لمــدة ســنة واحــدة لطلبــة عــدد مــن المــدارس الحكوميــة فــي المملكــة ،بالتنســيق مــع اللجنة
مــزودًا بخطــوط إنترنــت ّ
العليــا لالحتفــاالت بمئويــة تأســيس الدولــة ،وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم.
كمــا رعــى البنــك حفــل اســتقبال الطلبــة المســتجدين المســجلين فــي جامعــة الحســين التقنيــة  -إحــدى مبــادرات مؤسســة
ولــي العهــد ،بمناســبة بــدء العــام الدراســي  ،2022-2021اســتكما ً
ال لجهــود البنــك فــي دعــم المؤسســات التعليميــة ،وإيمانــً
منــه برســالة جامعــة الحســين التقنيــة وأهميــة تقديــم التعليــم التقنــي والنوعــي للشــباب.

إضافــة إلــى تقديــم البنــك للدعــم والمســاعدة لعــدد مــن المبــادرات والمؤسســات المعنيــة بقطــاع التعليــم وتقديــم المنــح
التعليميــة مــن خــال جمعيــة األيــدي الواعــدة ،ومؤسســة إيليــا نقــل ،ومركــز البنيــات للتربيــة الخاصــة /جمعيــة الشــابات
المســلمات ،ومدرســة ( ،)King’s Academyونــادي العــون اإلنســاني.

قطاع الصحة
عمــل البنــك خــال العــام علــى تجديــد اتفاقيــة الشــراكة االســتراتيجية مــع مؤسســة الحســين للســرطان لألعــوام
 ،2022-2021لدعــم مجموعــة مــن البرامــج التــي تهــدف إلــى تمكيــن المؤسســة ،إضافــة إلــى تقديــم البنــك الدعــم
والمســاعدة لعــدد مــن الجمعيــات المعنيــة بقطــاع الصحــة ،ومستشــفى جــرش الحكومــي ،والجمعيــة األردنيــة للتأمينــات
الصحيــة.
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قطاع خدمة المجتمع
جدد البنك اتفاقية الشراكة
إيمانًا منه بأهمية دعم المؤسسات والمنظمات غير الربحية ذات األهداف اإلنسانية والنبيلةّ ،
االستراتيجية مع تكية أم علي ،دعمًا ألهدافها السامية في توفير الدعم الغذائي المستدام لألسر األكثر حاجة في المملكة.
كمــا قــدم البنــك الدعــم للعديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات الفاعلــة فــي قطــاع خدمــة المجتمــع كجمعيــة قــرى
األطفــال ( ،)SOSوجمعيــة دار أبــو عبــداهلل للعمــل الخيــري والتنمــوي.

ريادة األعمال
انسجامًا مع استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية ،التي تدعم في برامجها مؤسسات وهيئات وطنية تهدف إلى تحقيق
التنمية في المجتمعات المحلية األقل حظًا من خالل تمكين وتشغيل السيدات وإكسابهن مهارات مهنية وحرفية وإنتاجية،
قام البنك بتجديد شراكته االستراتيجية مع مؤسسة نهر األردن ،وتقديم الدعم لبرامجها انطالقًا من إيمانه وتقديره لدور
مؤسسة نهر األردن ومساهمتها في تحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمجتمع ،واستفاد من هذا الدعم ( )3برامج
تنفذها مؤسسة نهر األردن وهي؛ برنامج حماية الطفل واألسرة وخط الحماية  ،110وبرنامج تمكين المجتمعات  -محور
التشبيك الوظيفي ،باإلضافة إلى المشاريع اإلنتاجية /الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة اإلنتاجي.
وقام البنك بدعم مؤسسة األميرة تغريد للتنمية والتدريب الفتتاح مركز خاص في منطقة الصفاوي /المفرق لتمكين وتدريب
وتأهيل المرأة من خالل تطوير حرفة الصوف والخياطة والتصنيع الغذائي والتجميل ،عبر عقد دورات تدريبية وورش حرفية
لتعليم مهارات أساسية في الحياة ،باإلضافة إلى مهارات حرفية ومهنية مختلفة تسهم في زيادة إنتاجيتها؛ وبالتالي
الحصول على فرص عمل لتحسين دخل األسرة.

المؤتمرات والمهرجانات
رعــى البنــك عــددًا مــن المؤتمــرات والمهرجانــات ،مــن أبرزهــا مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون فــي دورتــه الخامســة والثالثين،
َ
ـاهمة منــه فــي تشــجيع الحركــة الســياحية ،باعتبــار األردن بوابــة للثقافــة والفنــون والوجهــة الســياحية المفضلــة لــدى
مسـ
العديــد مــن السـيّاح العــرب واألجانــب ،إلــى جانــب ترســيخ مكانــة المملكــة علــى خارطــة الثقافــة والفنــون العربيــة والعالميــة،
إضافــة إلــى رعايــة البنــك للمنتــدى العالمــي للتواصــل االجتماعــي ،كمــا شــارك البنــك فــي عــدد مــن الفعاليــات ،أبرزهــا
المشــاركة فــي احتفــاالت ســفارة دولــة قطــر فــي األردن باليــوم الوطنــي القطــري.

المسؤولية االجتماعية الداخلية والسعادة المؤسسية
تجسيدًا لرؤاه واهتمامه برأس ماله البشري ،عمل البنك على تعزيز التواصل الداخلي
من خالل توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة لإلبداع واالبتكار ،وبما يتماشى مع قيمه
ّ
ونفذ البنك أنشطته في مجال السعادة المؤسسية التي
وأهدافه االستراتيجية،
تهدف إلى تحويــل مفهــوم الســعادة إلــى واقــع ملمــوس فــي بيئــة العمــل،
وترسـيخ القيم اإليجابيـة كقيمـة أساسـية ،ولمـا لذلك مــن تأثيــر إيجابــي علــى
الموظفيــن من خالل تحفيزهم ورفع معنوياتهم.
وعمل البنك على تنفيذ عدد من المبادرات على مدار العام ،ومنها تقديم
الهدايا للموظفات بعيد األم ،وتكريم البنك لعدد من أقدم موظفاته بالتزامن
مع االحتفال بيوم المرأة العالمي تقديرًا لجهودهن وإسهاماتهن المميزة في
مسيرة عملهن ،وعقد فعالية تفاعلية لشخصية  Mr. Coinللتواصل مع موظفي
البنك ونشر األجواء اإليجابية.
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كنبلا ةطشنأ

كمــا ّ
نظــم البنــك أســبوعًا تفاعليــً للتوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي وســرطان البروســتات بالتعــاون مــع مؤسســة الحســين
للســرطان ،الهتمامــه بصحــة وســامة موظفيــه ،وتعزيــز التواصــل مــن خــال التوعيــة والتثقيــف فــي الجانــب الصحــي.

االستدامة
بــدأ البنــك مســيرة توثيــق جهــود الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات منــذ العــام 2017؛ عندمــا تــم إصــدار
تقريــر االســتدامة األول للبنــك ،وواصــل البنــك هــذه المســيرة علــى مــدى الســنوات الالحقــة مــن خــال االلتــزام بتقييمــات
األهميــة النســبية ،وتحديــد األهــداف ومؤشــرات األداء الرئيســة ،وزيــادة الشــفافية.
ويعمــل البنــك بشــكل دؤوب علــى أن يصبــح مــن أكثــر الشــركات مراعــاة لمفهوم االســتدامة ،مــن خــال تب ّنيه لهــذا المفهوم
ّ
ويتضــح ذلــك مــن خــال اهتمامــه
فــي ثقافتــه المؤسســية واســتراتيجية العمــل التــي ينتهجهــا البنــك فــي جميــع نشــاطاته،
بإنشــاء قيــم طويلــة األجــل ألصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن ،ومواصلتــه دعــم األداء فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات.
وانطالقــً مــن حرصــه علــى تنفيــذ أفضــل ممارســات االســتدامة ،يولــي البنــك فريقــً مختصــً باالســتدامة المؤسســية
لإلشــراف علــى إطــار عمــل االســتدامة ،واســتراتيجيتها ،وسياســاتها ،وأولوياتهــا فض ـ ً
ا عــن العديــد مــن مبــادرات االســتدامة،
التــي تتماشــى مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.
وخالل العام قام البنك بإصدار تقريـــر االســـتدامة عـــن العـام  2020تحـت عنـــوان "ملتزمـون باالسـتدامة" ،بعـد اعتمـاده مـن قبـل
المبـــادرة العالميـــة إلعـــداد التقاريـر )) ،(Global Reporting Initiative (GRIوقد تم إعـــداد التقرير بمـا يتوافـق مـع أحـدث المعاييـر
والمبـادئ التوجيهيـة للمبـادرة ،ومـع أهـداف األمم المتحـدة للتنمية المسـتدامة (.)Sustainabile Development Goals
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خطة البنك لعام 2022
تــم إعــداد الميزانيــة التقديريــة وخطــة العمــل لعــام  2022اســتنادًا إلــى مجموعــة مــن الفرضيــات والتوقعــات التــي تهــدف
إلــى تعزيــز مكانــة البنــك المتقدمــة فــي القطــاع المصرفــي وتحقيــق نمــو مســتدام في أربــاح البنــك وتعزيــز حصته الســوقية.
وقد جاءت هذه التوجهات ضمن أربعة محاور رئيسية هي:

المحور المالي:
•تنويع مصادر الدخل ،وزيادة اإليرادات من غير الفوائد.
•التركيز على زيادة الموجودات ذات النوعية العالية والعائد المجدي التي تساهم بشكل أكبر في زيادة الدخل.
•التركيز على زيادة مصادر األموال ذات التكلفة المنخفضة لزيادة الربحية مع المحافظة على نسب سيولة مريحة.
•المحافظة على صافي هامش فوائد متميز على الرغم من االنخفاض في معدالت الفائدة.
•معالجــة الديــون غيــر العاملــة القائمــة والحــد مــن تصنيــف حســابات أخــرى ضمــن القــروض غيــر العاملــة ،وتحقيــق زيــادة
فــي التحصيــل وتحقيــق وفــورات فــي المخصصــات.
•استغالل فرص تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة.
•العمل على تحقيق معدل عائد متميز على حقوق المساهمين.
فعال.
•ضبط المصاريف وترشيد النفقات بشكل ّ

محور السوق والعمالء:
•رفع مستوى رضا العمالء من خالل تطوير وتوفير خدمات مصرفية مبتكرة ذات جودة عالية.
•التركيز على فئة الشباب وفئة الدخل المرتفع من خالل تطوير منتجات وخدمات وفقًا الحتياجاتهم.
•التركيز على العمالء من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتهم.
•زيادة أعداد البطاقات االئتمانية وتحفيز العمالء على استخدامها لرفع معدالت استغالل السقوف الممنوحة لها.
•تكثيف الجهود في تشجيع وتحفيز العمالء على استخدام القنوات اإللكترونية.
•التركيز على تمويل العمليات التجارية ومنها الخارجية.
الفعال في مجال المسؤولية االجتماعية.
•تعزيز الصورة اإليجابية لدى المجتمع من خالل الدور
ّ
•تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية عن البنك من خالل الحمالت التسويقية.

محور العمليات:
•االمتثــال لكافــة القوانيــن والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات التشــريعية والرقابيــة ،ومعالجــة المالحظــات الــواردة مــن
فحوصــات التدقيــق والمخاطــر واالمتثــال.
•زيــادة ســرعة وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء مــن خــال مركــزة العمليــات التــي تتــم بالفــروع وتطبيــق
خدمــات البنــك الرقميــة وأتمتــة األعمــال.
•االســتمرار فــي رفــع كفــاءة القنــوات اإللكترونيــة وتطويرهــا والســير قدمــً فــي تطويــر برامــج التحــول الرقمــي وتســهيل
اإلجــراءات المتبعــة لضمــان تقديــم أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــاء.
•إدارة عمليــة التفــرع الداخلــي والخارجــي بشــكل فعــال بمــا يضمــن تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء ضمــن مناطــق
تواجدهــم.
•تعزيز كفاءة الفروع الخارجية والشركات التابعة.
•مراجعة وتطوير إجراءات العمل في البنك باستمرار لضمان فعاليتها وسالستها.
•رفع كفاءة عملية إدارة المشاريع في البنك وتسريع دورة إنجاز المشاريع.
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محور الموارد البشرية:
•رفع درجة رضا الموظفين وزيادة والئهم للبنك.
•المحافظة على نسب دوران وظيفي منخفض.
•تحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة للعمالء من خالل العناية بالكفاءات البشرية وتأهيلها.
•توفيــر الفــرص التدريبيــة الالزمــة للموظفيــن تتناســب واحتياجاتهــم الفعليــة ،بنــاء علــى تحليــل فجــوات المعرفــة بيــن
المتطلبــات الوظيفيــة وشــاغليها.
•تشجيع وتحفيز الموظفين للحصول على الشهادات العليا والمهنية المتخصصة وحسب المتطلبات الوظيفية.
•المحافظة على الموظفين الموهوبين وتطوير قدراتهم ومعارفهم وإدارة مسارهم الوظيفي.
•العمــل علــى تعزيــز العمــل بــروح الفريــق الواحــد وتفعيــل التواصــل الفعــال بيــن مختلــف مراكــز العمــل ،والســرعة والمرونــة
فــي التجــاوب لمتطلبــات تنفيــذ وإنجــاز األعمــال المطلوبــة.
•تطبيــق اإلحــال والتعاقــب الوظيفــي ،وتهيئــة الصــف الثانــي مــن الموظفيــن وإمدادهــم بالمعــارف والخبــرات العلميــة
والعمليــة الالزمــة.
•االعتمــاد فــي عمليــة تقييــم أداء الفــروع وموظفــي الفــروع علــى أســس تقيــس بموضوعيــة جهــد كل موظــف فــي مــكان
عملــه ،لتحفيــز الطاقــات نحــو خدمــة العمــاء وتحقيــق المســتهدفات.
•االعتماد في تقييم الموظفين على معايير تحقيق األهداف ومؤشرات قياس األداء.
•تعزيز مفهوم محاسبة المسؤولية بهدف خلق بيئة لتحفيز اإلنجاز والحد من التجاوزات والشكاوى.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م010923 /

إلى السادة المساهمين
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الـــرأي
قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة لبنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل (شــركة مســاهمة عامــة محــدودة) (البنــك)
وشــركاته التابعــة المشــار إليهــا (بالمجموعــة) والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31كانــون األول/
ديســمبر  ،2021وكل مــن قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وقائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق
الملكيــة الموحــدة وقائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وإيضاحــات حــول القوائــم الماليــة
متضمنــة ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة.
فــي رأينــا ،إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلة ،من جميــع النواحــي الجوهريــة ،المركز المالــي الموحد
للبنــك كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر  2021وأدائــه المالــي الموحــد وتدفقاتــه النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا تــم اعتمادهــا مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي.

أساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة "مســؤولية
مدقــق الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة" فــي تقريرنــا .إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق ميثــاق قواعــد الســلوك
المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن باإلضافــة
إلــى متطلبــات الســلوك المهنــي األخــرى المتعلقــة بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك فــي األردن ،وقــد أوفينــا
بمســؤوليتنا المتعلقــة بمتطلبــات الســلوك المهنــي األخــرى .ونعتقــد بــأن بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة
ومناســبة لتوفــر أساســا لرأينــا.
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أمور التدقيق الرئيسية
تعتبــر أمــور التدقيــق الرئيســية ،فــي تقديرنــا المهنــي ،األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة.
وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة ككل ،وفــي تشــكيل رأينــا حولهــا ،وال نبــدي رأيــا منفصــا
حولهــا.
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 .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،بمــا فــي
ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور المشــار إليهــا أدنــاه ،توفــر أساســا لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة
المرفقــة.
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تم تقديم وصف حول كيفية دراسة كل أمر من األمور المشار إليها أدناه ضمن إجراءات التدقيق:
أمور التدقيق الرئيسية
-1

االئتمانيــة
كمــا يــرد فــي اإليضــاح رقــم ( )11حــول القوائــم الماليــة الموحــدة،
لــدى البنــك تســهيالت ائتمانيــة مباشــرة بحوالــي  4,4مليــار دينــار كمــا
فــي  31كانــون األول  2021والتــي تمثــل مــا نســبته  %54مــن إجمالــي
الموجــودات .بلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة حوالــي 453,5
مليــون دينــار كمــا فــي ذلــك التاريــخ.
إن تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك فيمــا يتعلق بالتســهيالت
االئتمانيــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة هــو تقديــر جوهــري ومعقــد
يتطلــب مــن اإلدارة تقدي ـرًا جوهريــً فــي تقييــم جــودة االئتمــان وتقديــر
الخســائر الكامنــة فــي المحفظــة .إن مخاطــر القوائــم الماليــة تنشــأ
حكمــا جوهريًــا مــن جانــب اإلدارة ،مثــل
مــن عــدة جوانــب وتتطلــب
ً
تقديــر احتماليــة التخلــف عــن الســداد والخســارة عنــد التعثــر للمراحــل
المختلفــة ،وتحديــد الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان وحالــة
انخفــاض قيمــة االئتمــان (التعثــر) واســتخدام تقنيــات النمــاذج المختلفــة
واألخــذ باالعتبــار التعديــات اليدويــة .عنــد احتســاب خســائر االئتمــان
المتوقعــة ،أخــذ البنــك فــي االعتبــار مؤشــرات جــودة االئتمــان لــكل مــن
القــروض والمحافــظ ،ويقــوم بتقســيم القروض والســلف حســب درجات
المخاطــر وتقديــرات الخســائر لــكل قــرض بنــا ًء علــى طبيعتهــا وملــف
المخاطــر الخــاص بهــا .تتضمــن مراجعــة هــذه األحــكام واالفتراضــات
المعقــدة تحد ًيــا علــى حكــم مدقــق الحســابات نظ ـرًا لطبيعــة ومــدى
أدلــة التدقيــق والجهــد المطلــوب لمعالجــة هــذه األمــور.

المتعلقــة بتحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة وإجــراءات التدقيــق الجوهريــة القائمــة
علــى المخاطــر .إن إجراءاتنــا الخاصــة بالرقابــة الداخليــة تركــزت علــى الحوكمــة لضوابــط
اإلجــراءات حــول منهجيــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،واكتمــال ودقــة بيانــات القــروض
المســتخدمة فــي نمــاذج الخســارة المتوقعــة ،ومراجعــة اإلدارة للنتائــج ،وتحقــق اإلدارة
مــن صحتهــا والموافقــة عليهــا ،وتحديــد تصنيــف مخاطــر المقترضيــن ،واتســاق تطبيــق
السياســات المحاســبية وعمليــة احتســاب المخصصــات بشــكل إفــرادي.
إن اإلجــراءات الموضوعيــة األساســية التــي قمنــا بهــا لمعالجــة أمــر التدقيــق الرئيســي،
تضمنــت ولكــن لــم تقتصــر علــى مــا يلــي:
•لعينــة مــن القــروض والتــي تــم اختيارهــا بنــاء علــى المخاطــر ،أجرينــا مراجعــة
مفصلــة لالئتمــان ،وقمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة المعلومــات لتقييــم الجــدارة
االئتمانيــة وتصنيــف المراحــل للمقترضيــن وتحدينــا االفتراضــات المتعلقــة باحتســاب
مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ،مثــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة وتقييمــات الضمــان وتقديــرات االســترداد وكذلــك النظــر فــي اتســاق
تطبيــق البنــك لسياســة انخفــاض القيمــة .عــاوة علــى ذلــك ،قمنــا بتقييــم الضوابــط
علــى الموافقــة والدقــة واكتمــال مخصصــات انخفــاض القيمــة وضوابــط الحوكمــة،
ـزءا مــن
بمــا فــي ذلــك تقييــم اجتماعــات اإلدارة واللجــان الرئيســية التــي تشــكل جـ ً
عمليــة الموافقــة علــى مخصصــات انخفــاض قيمــة القــروض؛
•بالنســبة للقــروض التــي لــم يتــم اختبارهــا بشــكل فــردي ،قمنــا بتقييــم الضوابــط
علــى عمليــة وضــع النمــاذج ،والمتضمنــة مراقبــة النمــوذج والتحقــق منــه والموافقــة
عليــه .لقــد اختبرنــا الضوابــط علــى مخرجــات النمــوذج والدقــة الحســابية واحتســاب
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــن خــال إعــادة التنفيــذ أو احتســاب عناصــر خســائر
بنــاء علــى مصــدر المســتندات ذات الصلــة
االئتمــان المتوقعــة بشــكل مســتقل
ً

يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك علــى التعرضــات

بمشــاركة متخصصــي النمــاذج لدينــا .كمــا وقمنــا بتحــدي االفتراضــات الرئيســية،

االئتمانيــة وفقــً لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9

وفحصنــا منهجيــة االحتســاب وتتبعنــا عينــة رجوعــً إلــى مصــدر البيانــات .كمــا وقمنــا

"األدوات الماليــة" كمــا تــم اعتمادهــا مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي.

بتقييــم االفتراضــات الرئيســية مثــل الحــدود القصــوى المســتخدمة لتحديــد الزيــادة

يتــم اســتثناء التعرضــات االئتمانيــة الممنوحــة للحكومــة األردنيــة

الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان وســيناريوهات النظــرة المســتقبلية لالقتصــاد الكلــي

وبكفالتهــا مــن احتســاب مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة،

بمــا فــي ذلــك األوزان ذات العالقــة؛

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تعديــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألخــذ
باالعتبــار أي ترتيبــات خاصــة مــع البنــك المركــزي األردنــي.
كمــا يــرد فــي اإليضــاح رقــم  ،54إن أثــر جائحــة كوفيــد  19أثــرت بشــكل
كبيــر علــى تحديــد اإلدارة لخســائر االئتمــان المتوقعــة وتطلــب تطبيــق
أحــكام مشــددة .لمعالجــة أوجــه عــدم التيقــن المتأصلــة فــي البيئــة
الحاليــة والمســتقبلية ولعكــس جميــع عوامــل المخاطــر ذات الصلــة
التــي لــم يتــم أخذهــا فــي نتائــج نمــوذج البنــك ،طبّقــت اإلدارة تعديــات
كميــة ونوعيــة لتأثيــرات ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي غيــر المســبوقة
الناشــئة عــن الوبــاء ،والتأثيــرات المؤقتــة لبرامــج دعــم المدفوعــات
التــي تقودهــا البنــوك والحكومــة ،والتــي قــد ال تخفــف بشــكل تــام
الخســائر المســتقبلية ،والتأثيــرات علــى القطاعــات الضعيفــة بشــكل
خــاص المتأثــرة بكوفيــد  .19أجــرى البنــك تعديــات علــى نمــاذج احتســاب
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمراعــاة التأثيــر المحتمــل لوبــاء كوفيــد
ـاء علــى
 19لمعالجــة التأثيــر علــى قطاعــات معينــة أو عمــاء محدديــن بنـ ً
توقعــات التدفــق النقــدي بهــم.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول مســألة التدقيــق الرئيســية هــذه ،يرجــى
االطــاع علــى اإليضاحيــن ( )11و( )47حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.
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كفايــة مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت لقــد اتبعنــا منهجــا للتدقيــق يشــمل اختبــار تصميــم وفعاليــة التشــغيل للرقابــة الداخلية

•قمنــا بتقييــم التعديــات الالحقــة للنمــاذج وتعديــات اإلدارة فــي ســياق النمــاذج
الرئيســية والقيــود علــى البيانــات التــي حددهــا البنــك مــن أجــل تقييــم مــدى
معقوليــة هــذه التعديــات ،مــع التركيــز علــى احتماليــة التعثــر والخســائر عنــد التعثــر
المســتخدمة فــي قــروض الشــركات ،وتحدينــا مبرراتهــا؛
•قمنــا بتقييــم التعديــات التــي أجرتهــا اإلدارة لالســتجابة لـــحدث كوفيــد 19
مــن خــال تقييــم تعديــات النمــوذج فيمــا يتعلــق بعوامــل االقتصــاد الكلــي
والســيناريوهات المســتقبلية المدمجــة فــي احتســاب انخفــاض القيمــة مــن خــال
إشــراك المتخصصيــن لدينــا لتحــدي الســيناريوهات االقتصاديــة المتعــددة المختــارة
والــوزن المطبــق لألخــذ بعيــن االعتبــار الخســائر غيــر النمطيــة؛
•قمنــا بتحديــد فيمــا إذا كان مبلــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تــم قيــده وفقــا
لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
•لقــد قمنــا بالتعــاون مــع متخصصــي تكنولوجيــا المعلومــات الداخلييــن لدينــا
باختبــار تطبيقــات تكنولوجيــا المعلومــات المســتخدمة فــي عمليــة انخفــاض قيمــة
االئتمــان والتحقــق مــن ســامة البيانــات المســتخدمة كمدخــات للنمــاذج بمــا فــي
ذلــك نقــل البيانــات بيــن األنظمــة المصــدر ونمــاذج انخفــاض القيمــة .كمــا وقمنــا
بتقييــم الضوابــط المســتندة إلــى النظــام واليدويــة المتعلقــة باالعتــراف والقيــاس
لمخصــص انخفــاض القيمــة .بمــا فــي ذلــك النظــر فــي االضطرابــات االقتصاديــة
الناجمــة عــن كوفيــد 19؛
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مخصص القضايا والدعاوى القانونية

قمنا بتقييم تصميم وتطبيق الرقابة في هذا المجال.

يتطلــب االعتــراف والقيــاس لمخصــص القضايــا والقيــاس واإلفصــاح

لقــد ناقشــنا وحصلنــا علــى خطــاب تأكيــد مــن قبــل المستشــار القانونــي الداخلــي

عــن االلتزامــات المحتملــة فيمــا يتعلــق بالدعــاوى القانونيــة اســتخدام

للبنــك حــول الدعــاوى والمطالبــات القانونيــة األخــرى القائمــة ومــا يتعلــق بهــا مــن

األحــكام والتقديــرات مــن قبــل إدارة البنــك ،ونتيجــة لذلــك ،يعــد هــذا

التزامــات محتملــة علــى البنــك نتيجــة لهــذه األمــور.

األمــر أحــد أمــور التدقيــق الرئيســية فــي تدقيقنــا.

لقــد حصلنــا علــى خطــاب تأكيــد مــن قبــل المستشــار القانونــي الخارجــي للبنــك حــول

تــم اإلفصــاح عــن القضايــا والدعــاوي القانونيــة المقامــة علــى البنــك

الدعــاوى والمطالبــات القانونيــة األخــرى القائمــة ومــا يتعلــق بهــا مــن التزامــات محتملة

ومخصــص القضايــا ضمــن اإليضاحيــن ( )21و( )52حــول القوائــم الماليــة

علــى البنــك نتيجــة لهــذه األمــور.

الموحــدة ،بينمــا تــم اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة فــي اإليضــاح
( )51حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.

قمنــا بتقييــم رصيــد المخصــص الــذي أفصحــت عنــه اإلدارة فــي قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة فيمــا يتعلــق بالدعــاوى القضائيــة والمطالبــات القانونيــة األخــرى لتحديــد مــا
إذا كانــت كافيــة.
قمنــا بتقييــم اإلفصاحــات المتعلقــة بااللتزامــات المحتملــة الناشــئة عــن المطالبــات
القانونيــة لتحديــد مــا إذا كانــت كافيــة ومتوافقــة مــع متطلبــات المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة.

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على التقارير المالية
لقــد حددنــا أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات والضوابــط الخاصــة بالتقارير
الماليــة للبنــك كأمــر تدقيــق رئيســي بســبب الحجــم الكبيــر والمتنــوع
للمعامــات التــي تتــم معالجتهــا يوم ًيــا بواســطة البنــك وتعتمــد علــى
التشــغيل الفعــال للضوابــط اليدويــة واآلليــة المعتمــدة علــى تكنولوجيــا
المعلومــات .هنــاك خطــر مــن أن إجــراءات المحاســبة اآلليــة والضوابــط
الداخليــة ذات الصلــة ليســت مصممــة بدقــة وال تعمــل بشــكل فعــال.
علــى وجــه الخصــوص ،تعتبــر الضوابــط المدمجــة ذات الصلــة ضروريــة
للحــد مــن احتمــال الخطــأ نتيجــة للتغييــر فــي التطبيــق أو البيانــات
األساســية.

يعتمــد منهــج التدقيــق لدينــا علــى الضوابــط اآلليــة ،وبالتالــي تــم تصميــم اإلجــراءات
التاليــة الختبــار الوصــول والرقابــة علــى أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات:
•حصلنــا علــى فهــم للتطبيقــات ذات الصلــة بالتقاريــر الماليــة والبنيــة التحتيــة التــي
تدعــم هــذه التطبيقــات.
•قمنــا باختبــار الرقابــة العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة بالرقابــة اآلليــة
والمعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها بواســطة الحاســب اآللــي والتــي تغطــي أمــان
الوصــول وتغييــرات البرامــج ومركــز البيانــات وعمليــات الشــبكة.
•قمنــا بفحــص المعلومــات التــي تــم إنشــاؤها بواســطة الحاســب اآللي 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 المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي غيــر
القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا .إننــا نتوقــع أن يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنا.
ال يشــمل رأينــا حــول القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى وإننــا ال نبــدي أي نــوع مــن التأكيــد أو اســتنتاج حولهــا.
فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المذكــورة أعــاه عندمــا
تصبــح متاحــة لنــا ،بحيــث ُنقيّــم فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة
الموحــدة أو المعلومــات التــي تــم التوصــل إليهــا مــن خــال تدقيقنــا أو أن المعلومــات األخــرى تتضمــن أخطــاء جوهريــة.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في إعداد القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة كمــا تــم اعتمادهــا مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي .وتشــمل هــذه المســؤولية االحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي
تجدهــا اإلدارة مناســبة لتمكنهــا مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء
كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ،إن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة،
واإلفصــاح ،حســبما يقتضيــه الحــال ،عــن المســائل المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي إال إذا
قــررت اإلدارة تصفيــة البنــك أو إيقــاف عملياتــه ،أو أنــه ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي إ ّلا القيــام بذلــك.
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء
جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يشــمل رأينــا .إن التأكيــد المعقــول هــو
تمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق
مســتوى عـ ٍ
ـال مــن التأكيــد ،وال يشــكل ضمانــة بــأن تكشــف دائمــً عمليــة التدقيــق التــي ّ
أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده .مــن الممكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة بشــكل
بنــاء علــى
فــردي أو مجتمعــة فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين
ً
هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا نمــارس االجتهــاد المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي
طيلــة فتــرة التدقيــق .كمــا نقــوم أيضــا:
•بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ،
والتخطيــط والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا يســتجيب مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة
توفــر أساســا لرأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث
يشــمل االحتيــال علــى التواطــؤ والتزويــر والحــذف المتعمــد والتحريفــات أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.
•بفهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي ذي الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تخطيــط إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن
ليــس مــن أجــل إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للبنــك.
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•بتقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة بهــا
المعــدة مــن قبــل اإلدارة.
•باســتنتاج حــول مــدى مالئمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول
عليهــا ،فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكًا جوهريــً حــول قــدرة
البنــك علــى االســتمرار .وفــي حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي
تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،أو فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر
كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ
تقريرنــا ،ومــع ذلــك قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالبنــك إلــى التوقــف عــن القــدرة علــى االســتمرار.
•تقييــم العــرض اإلجمالــي لهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة
الموحــدة تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات وأنشــطة العمــل ضمــن المجموعــة
"البنــك وشــركاته التابعــة" إلبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف واألداء حــول
تدقيــق المجموعــة .نبقــى المســؤولين بشــكل وحيــد حــول رأي تدقيقنــا.

نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت التدقيــق ونتائــج
التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا.
كمــا نقــوم بتزويــد القائميــن علــى الحوكمــة بمــا يفيــد امتثالنــا لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية ،والتواصــل
معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي مــن الممكــن االعتقــاد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا وحيثمــا
تنطبــق إجــراءات الحمايــة ذات العالقــة.
مــن األمــور التــي تــم التواصــل بشــأنها مــع القائميــن علــى الحوكمــة ،نقــوم بتحديــد أكثــر هــذه األمــور أهميــة فــي تدقيــق
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية .نقــوم بشــرح هــذه األمــور فــي تقريرنــا حــول
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون اإلفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة ،أن ال يتــم ذكــر أمــر
معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال كان لإلفصــاح تأثيــرات ســلبية يتوقــع منهــا أن تفــوق منفعتهــا المصلحــة العامــة بشــكل معقــول.

تقرير حول المتطلبات القانونية
يحتفــظ البنــك بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة تتفــق مــع القوائــم الماليــة الموحــدة ونوصــي الهيئــة
العامــة للمســاهمين بالمصادقــة عليهــا.
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

ديلويت آند توش (الشرق األوسط) – األردن

 31كانون الثاني 2022
شفيق كميل بطشون
إجازة رقم ()740
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول /ديسيمبر 2021
ايضاح

2021
دينـــــــــــــار

2020
دينـــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية – بالصافي

5

1,006,941,503

1,125,774,294

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

6

410,798,114

360,632,307

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي

7

50,637,962

53,681,863

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

8

4,630,805

4,455,791

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9

376,198,378

371,882,600

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

10

96,646,207

130,690,360

الموجــودات:

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة – بالصافي

11

3,850,266,147

3,976,743,772

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة – بالصافي

12

1,992,268,062

1,833,842,295

ممتلكات ومعدات – بالصافي

13

167,054,195

174,997,134

موجودات غير ملموسة – بالصافي

14

19,931,202

18,995,985

موجودات حق اإلستخدام

/20أ

24,653,213

25,269,889

موجودات ضريبية مؤجلة

/22هـ

122,196,386

105,241,081

موجودات أخرى بالصافي

15

123,060,092

123,841,846

8,245,282,266

8,306,049,217

مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية:
المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

16

844,625,678

777,725,622

ودائع عمالء

17

5,213,190,466

5,466,474,965

تأمينات نقدية

18

270,741,937

234,263,330

أموال مقترضة

19

362,265,848

314,578,622

مخصصات متنوعة

21

28,099,182

41,573,033

/22أ

55,815,858

48,515,568

مطلوبات ضريبية مؤجلة

/22هـ

6,853,746

8,981,193

التزامات عقود تأجير

/20ب

23,680,698

24,365,216

23

223,204,678

227,714,160

7,028,478,091

7,144,191,709

مخصص ضريبة الدخل

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

24

315,000,000

315,000,000

عالوة اإلصدار

24

328,147,537

328,147,537

احتياطي قانوني

25

257,997,671

243,461,008

احتياطي خاص

25

11,459,758

11,433,336

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

26

()128,208,080

()120,824,117

احتياطي القيمة العادلة – بالصافي

27

3,542,409

9,654,188

األرباح المدورة

28

367,183,950

313,925,834

1,155,123,245

1,100,797,786

61,680,930

61,059,722

مجموع حقوق الملكية

1,216,804,175

1,161,857,508

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

8,245,282,266

8,306,049,217

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 الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول /ديسيمبر 2021
2021
دينـــــــــــــار

2020
دينـــــــــــــار

الفوائد الدائنة

31

372,626,699

406,430,724

الفوائد المدينة

32

()72,474,861

()101,908,773

300,151,838

304,521,951

23,284,063

21,830,553

323,435,901

326,352,504

ايضاح

صافي ايرادات الفوائد
صافي ايرادات العموالت

33

صافي ايرادات الفوائد والعموالت
ارباح عمالت اجنبية

34

8,016,189

9,402,822

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

35

()1,435,928

2,331,917

173,181

203,998

24,825,386

26,003,749

355,014,729

364,294,990

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

36

اجمالي الدخل
المصروفات
37

76,056,374

76,664,447

13و14و20

24,973,545

24,525,115

مصاريف اخرى

38

54,325,243

56,743,141

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – بالصافي

39

50,066,333

122,561,051

()13,510,427

2,876,563

-

3,269,893

اجمالي المصروفات

191,911,068

286,640,210

الربح للسنة قبل الضرائب

163,103,661

77,654,780

نفقات الموظفين
استهالكات واطفاءات

(وفر في) مصروف مخصصات متنوعة – بالصافي
تدني موجودات غير ملموسة

ضريبة الدخل

14

 /22ب

الربح للسنة

()53,004,145

()35,148,526

110,099,516

42,506,254

ويعود إلى:
مساهمي البنك

105,621,201

36,614,354

حقوق غير المسيطرين

4,478,315

5,891,900

110,099,516

42,506,254

فلس/دينار

فلس  /دينار

 0.335دينار

 0.116دينار

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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قائمة الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية
في  31كانون األول /ديسيمبر 2021
الربح للسنة  -قائمة (ب)

2021
دينـــــــــــــار

2020
دينـــــــــــــار

110,099,516

42,506,254

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

()10,226,972

()11,911,608

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

()5,656,457

4,332,422

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

()282,432

()79,098

مجموع بنود الدخل الشامل االخر للسنة بعد الضريبة

()16,165,861

()7,658,284

مجموع الدخل الشامل للسنة

93,933,655

34,847,970

ويعود الى:
مساهمي البنك

92,125,459

32,499,002

غير المسيطرين

1,808,196

2,348,968

93,933,655

34,847,970

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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حقوق غير
المسيطرين
دينــــــار
61,059,722
4,478,315

مجموع
حقوق
مساهمي
البنك
دينــــــار
1,100,797,786
105,621,201

األرباح
المدورة
دينــــــار
313,925,834
105,621,201

احتياطي
القيمة
العادلة
بالصافي
دينــــــار
9,654,188
-

فروقات
ترجمة
عمالت
اجنبية
دينــــــار
()120,824,117
-

إحتياطي
خاص
دينــــــار
11,433,336
-

إحتياطي
قانوني
دينــــــار
243,461,008
-

عالوة
االصدار
دينــــــار
328,147,537
-

رأس المال
المكتتب به
والمدفوع

دينــــــار

315,000,000
-

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسيمبر 2021
مجموع
حقوق
الملكية

110,099,516

92,125,459

-

105,621,201

()5,829,347

()282,432
()6,111,779

-

()7,383,963
()7,383,963

-

-

-

-

-

-

-

-

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

فروقات ترجمة عمالت اجنبية

إجمالي الدخل الشامل

الربح للسنة

الرصيد في بداية السنة

للسنــــة المنـتـهـيــــة فــــــي  31كانون األول  /ديسمبر 2021

دينــــــار
1,161,857,508

()5,829,347

()282,432
()7,383,963

172,890

1,808,196

()5,656,457

()2,843,009

3,542,409

()128,208,080

26,422
11,459,758

14,536,663
257,997,671

328,147,537

-

315,000,000

األرباح الموزعة

المحول إلى اإلحتياطيات

الرصيد في نهاية السنة

-

93,933,655
()37,800,000
()14,563,085
367,183,950

()282,432
()10,226,972

()37,800,000
1,155,123,245

285,267,050

5,400,864

()112,455,441

11,184,797

235,755,327

328,147,537

315,000,000

()1,186,988
61,680,930

1,068,300,134

()38,986,988
1,216,804,175

الرصيد في بداية السنة

55,513,708

للسنــــة المنـتـهـيــــة فــــــي  31كانون األول  /ديسمبر 2020
1,123,813,842

الربح للسنة

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

-

-

-

-

-

4,332,422

36,614,354
-

36,614,354
4,332,422

5,891,900
-

42,506,254
4,332,422

-

إجمالي الدخل الشامل

-

فروقات ترجمة عمالت اجنبية

-

-

-

-

-

-

()79,098

-

-

()8,368,676
()8,368,676

()79,098

4,253,324

-

36,614,354

()79,098

32,499,002

صافي التغير في احتياطي تقييم الموجودات المالية
بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل بعد الضريبة  -أدوات حقوق
ملكية
()8,368,676

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

2,348,968

-

()3,542,932

-

34,847,970

-

()11,911,608

-

-

-

()1,350

-

الزيادة في رأس مال شركة تابعة

()1,350

-

()1,350

-

-

-

-

3,197,046

3,197,046

-

المحول إلى اإلحتياطيات

الرصيد في نهاية السنة

-

-

315,000,000

-

-

()120,824,117

328,147,537

9,654,188

7,705,681

()7,954,220
313,925,834

243,461,008

1,100,797,786

248,539

61,059,722

11,433,336

1,161,857,508

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول /ديسيمبر 2021
2021
دينـــــــــــــــــار

إيضاح

2020
دينـــــــــــــــــار

االنشطة التشغيلية
163,103,661

77,654,780

24,973,545

24,525,115

14

-

3,269,893

39

50,066,333

122,561,051

1,772,762

()1,596,978

(أرباح) خسائر غير متحققة من تقييم مشتقات التحوط

()1,772,762

1,596,978

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

()187,964

()709,961

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

الربح للسنة قبل الضرائب
تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالكات واطفاءات
تدني موجودات غير ملموسة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

13و14و20

صافي خسائر (أرباح) غير متحققة من تقييم تسهيالت إئتمانية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

()173,181

()203,998

صافي ايرادات الفوائد والعموالت المستحقة

()2,460,784

()10,089,787

تأثير تغيرات اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()4,680,951

()5,101,687

مصروف مخصص تعويض نهاية الخدمة

1,698,983

6,008,227

اطفاء عالوات وخصم االصدار

226,314

()87,852

مخصصات متنوعة

()13,510,427

2,876,563

أخرى

5,170,001

9,224,119

224,225,530

229,926,463

3,056,098

2,574,171

التسهيالت االئتمانيه المباشرة

87,449,912

()115,532,137

الموجودات المالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

12,950

()72,306

()975,858

()7,080,490

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

17,649,896

()4,980,110

ودائع العمالء

()223,565,716

()257,159,899

التامينات النقدية

38,257,244

()29,316,734

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

المطلوبات األخرى

()2,339,159

447,338

المخصصات المتنوعة

()1,445,657

()8,293,571

142,325,240

()189,487,275

()61,423,324

()61,112,545

80,901,916

()250,599,820

()115,201,068

()84,584,261

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

99,316,676

111,590,460

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

173,181

203,998

(شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

()438,523,685

()253,382,804

إستحقاق موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

281,207,968

245,231,000

()7,940,515

()7,758,285

118,376

()100,754

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

(شراء) ممتلكات ومعدات

13

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

()7,001,357

()4,088,609

()187,850,424

7,110,745

االموال المقترضه

19

135,588,609

213,944,780

المسدد من االموال المقترضة

19

()87,901,383

()57,676,624

المسدد مقابل التزامات االيجارات

20

(شراء) موجودات غير ملموسة

14

صافي (اإلستخدامات النقدية في) التدفقات النقدية من عمليات االستثمار
االنشطة التمويلية

أرباح مدفوعة للمساهمين

()35,963,538

()59,313

()5,538,542

()5,671,156

()1,186,988

3,197,046

4,998,158

153,734,733

صافي (النقص) في النقد وما في حكمه

()101,950,350

()89,754,342

تأثير تغير اسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()15,744,711

()48,493,872

771,041,221

909,289,435

653,346,160

771,041,221

حقوق غير المسيطرين
صافي التدفقات النقدية من عمليات التمويل

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

41

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير التدقيق المرفق.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 -1عــــام
•تأســس بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل (البنــك) خــال عــام  1973وتــم تســجيله كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة
أردنيــة يقــع مركزهــا الرئيســي فــي عمــان – المملكــة األردنيــة الهاشــمية وفقــا لقانــون الشــركات رقــم ( )12لســنة .1964
•يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال المصرفيــة والماليــة المتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه الرئيســي بمدينــة عمــان
وفروعــه داخــل المملكــة وعددهــا ( )115وخارجهــا فــي فلســطين والبحريــن وعددهــا ( )16ومــن خــال الشــركات التابعــة
لــه فــي األردن وســورية والجزائــر وبريطانيــا.
•أسهم البنك مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية.
•تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك بتاريــخ  20كانــون الثانــي /ينايــر  2022وهــي خاضعــة
لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.

 -2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك وفقــً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات
الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة كمــا تــم اعتمادهــا
مــن البنــك المركــزي األردنــي.

إن الفروقــات األساســية بيــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا يجــب تطبيقهــا ومــا تــم اعتمــاده من قبــل البنــك المركزي
األردنــي تتمثــل فــي مــا يلي:
أ-يتــم تكويــن مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم (" )2018/13تطبيــق
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( ")9تاريــخ  6حزيــران  2018ووفقــً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل
فيهــا البنــك أيهمــا أشــد ،إن الفروقــات الجوهريــة تتمثــل فيمــا يلــي:
•تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن الحكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا بحيــث تتــم معالجــة التعرضــات االئتمانيــة علــى
الحكومــة األردنيــة وبكفالتهــا دون خســائر ائتمانيــة حيــث أنــه ال يوجــد احتماليــة للتعثــر.
•عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة مقابــل التعرضــات االئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج االحتســاب وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم ( )2009/47تاريــخ  10كانــون األول  2009لــكل مرحلــة
علــى حــدة وتؤخــذ النتائــج األشــد.
•يتــم تعديــل مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألخــذ بعيــن االعتبــار الترتيبــات الخاصــة مــع البنــك المركــزي (إن
وجــدت).

ب-يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة الممنوحــة للعمــاء وفقــً لتعيلمــات البنــك
المركــزي األردنــي ووفقــا لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنــك أيهمــا أشــد.

57

التقريـــر السنــوي 2021

ج-تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد ضمــن موجــودات أخــرى وذلــك بالقيمــة
التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بشــكل
إفــرادي ،ويتــم قيــد أيــة تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة
كإيــراد ويتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي
ـاء علــى تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي يتــم تســجيل مخصــص تدريجــي
تــم تســجيله ســابقًا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبنـ ً
مقابــل العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك والمخالفــة ألحــكام المــادة ( )48مــن قانــون البنــوك بواقــع ( )%5مــن قيمتهــا
الدفتريــة ســنويًا وبحيــث يتــم الوصــول إلــى النســبة المطلوبــة البالغــة ( )%50مــن القيمــة الدفتريــة لتلــك العقــارات مــع
نهاية العام .2030

د-يتــم احتســاب مخصصــات إضافيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مقابــل بعــض االســتثمارات الخارجيــة للبنــك فــي بعض
الــدول المجــاورة والمدرجــة ضمــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت االئتمانية المباشــرة.
	-بنــاء علــى تعميمــي البنــك المركــزي األردنــي إلــى البنــوك العاملــة فــي األردن رقــم  10/3/4375و 10/3/14960الصادريــن
بتاريــخ  15آذار  2020و 22تشــرين الثانــي  ،2020فإنــه يجــوز قيــام البنــك تأجيــل األقســاط المســتحقة أو التــي ستســتحق علــى
بعــض العمــاء دون اعتبــار ذلــك هيكلــة ،ودون أن يؤثــر أيضــا علــى تصنيــف العميــل االئتمانــي.

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتثناء بعــض األدوات الماليــة والتــي تــم قياســها
بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة كمــا هــو موضــح فــي السياســات المحاســبية أدنــاه:
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الوظيفية للبنك.
إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متماثلــة مــع السياســات المحاســبية التــي تــم
اتباعهــا فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2020باســتثناء أثــر تطبيــق معاييــر التقارير
الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الماليــة التــي بــدأت فــي أو بعــد األول مــن
كانــون الثانــي  2020والــواردة فــي اإليضــاح ( - 3أ) والتعديــات التــي تمــت علــى نمــاذج احتســاب الخســائر المتوقعــة والــواردة
فــي اإليضــاح (.)47
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أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك والشــركات التابعــة لــه والخاضعــة لســيطرته ،وتتحقــق الســيطرة
عندمــا يكــون للبنــك القــدرة علــى التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركات التابعــة وذلــك للحصــول علــى
منافــع مــن أنشــطتها ،ويتــم اســتبعاد المعامــات واألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات فيمــا بيــن البنــك والشــركات التابعــة.
يمتلك البنك كما في  31كانون األول /ديسمبر  2021الشركات التابعة التالية:
أ -الشركات التابعة الخارجية
	-المصــرف الدولــي للتجــارة والتمويــل /ســورية :تبلــغ نســبة الملكيــة  %49.063مــن رأس مــال المصــرف المدفــوع والبالــغ 8.4
مليــار ليــرة ســوري ،ونظــرا ألن البنــك لديــه القــدرة للســيطرة علــى السياســات التشــغيلية والماليــة وإدارة المصــرف فقــد تــم
توحيــد حســابات المصــرف فــي القوائــم الماليــة المرفقــة ،ويقــوم المصــرف بكافــة األعمــال المصرفيــة التجاريــة ،وتعــود
الملكيــة فــي هــذا المصــرف لعــام  ،2003كمــا أن المصــرف الدولــي للتجــارة والتمويــل يملــك شــركة تابعــة هــي شــركة
المركــز المالــي الدولــي ســورية وتبلــغ نســبة مســاهمته  %85مــن رأس المــال البالــغ  100مليــون ليــرة ســوري كمــا أن بنــك
اإلســكان للتجــارة والتمويــل يملــك  %5مــن رأســمال هــذه الشــركة.
	-بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويل/الجزائــر :تبلــغ نســبة الملكيــة  %85مــن رأس مــال البنــك البالــغ  20مليــار دينــار جزائــري،
ويقــوم البنــك بكافــة األعمــال المصرفيــة التجاريــة ،وتعــود الملكيــة فــي هــذا البنــك لعــام .2002
	-بنــك األردن الدولــي /لنــدن :تبلــغ نســبة الملكيــة فيــه  %75مــن رأســماله المدفــوع والبالــغ  65مليــون جنيــه إســترليني
( 65مليون سهم) ويقوم البنك بكافة األعمال المصرفية.
ب -الشركات التابعة المحلية
	-شــركة المركــز المالــي الدولــي /األردن :تبلــغ نســبة ملكيــة البنــك  %77.5فــي رأس مالهــا المدفــوع البالــغ  5مليــون دينــار،
وتقــوم الشــركة بأعمــال الوســاطة الماليــة لــدى بورصــة عمــان وغيرهــا مــن البورصــات (أســواق األوراق الماليــة) فــي المملكة
األردن ّيــة الهاشــمية وخارجهــا ،وتقــوم بعمليــات بيــع وشــراء األوراق الماليــة وتداولهــا لحســاب الغيــر و/أو لحســابها ،وتعــود
الملكيــة فــي هــذه الشــركة لعــام .1998
	-الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي /األردن :تبلــغ نســبة الملكيــة  %100مــن رأســمالها المدفــوع البالــغ  30مليــون
دينــار ( 30مليــون ســهم) ،وتقــوم الشــركة بأعمــال التأجيــر التمويلــي لآلليــات والمعــدات واألجهــزة علــى اختــاف أنواعهــا،
باإلضافــة إلــى القيــام بتأجيــر العقــارات واألراضــي والســيارات بكافــة أشــكالها و/أو أيــة أمــور أخــرى يُمكــن للشــركة شــراؤها
بهــدف تأجيرهــا تأجيــرًا تمويليــً ،وتعــود الملكيــة فــي هــذه الشــركة لعــام .2005
	-الشــركة األردنيــة لالســتثمارات العقاريــة /األردن :تبلــغ نســبة الملكيــة  %100مــن رأســمالها المدفــوع والبالــغ  40ألــف دينــار،
وتعــود الملكيــة فــي هــذه الشــركة لعــام .1997

يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي
يجــري فيــه فعليــً انتقــال ســيطرة البنــك علــى الشــركات التابعــة ،ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة التــي تــم
التخلــص منهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة حتــى تاريــخ التخلــص منهــا وهــو التاريــخ الــذي يفقــد البنــك فيــه
الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.
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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 المنشأة
َ
المستثمر بها.
•لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة
َ

ويعيــد البنــك تقديــره بشــأن مــا إذا كان يســيطر علــى الشــركات المســتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف أن ثمــة
تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن نقــاط تحقــق الســيطرة المشــار إليهــا أعــاه.

وفــي حــال انخفضــت حقــوق تصويــت البنــك عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي أي مــن الشــركات المســتثمر بهــا ،فيكــون لــه
القــدرة علــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت لمنــح البنــك القــدرة علــى توجيــه أنشــطة الشــركة التابعــة ذات الصلــة
مــن جانــب واحــد .ويأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للبنــك حقــوق تصويــت فــي
المنشــأة المســتثمر بهــا تكفــي لمنحــه القــدرة علــى الســيطرة مــن عدمهــا .ومــن بيــن تلــك الحقائــق والظــروف:
•حجم حقوق التصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى؛
•حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت آخرين أو أطراف أخرى؛
•الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
•أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أنــه يترتــب للبنــك ،أو ال يترتــب عليــه مســؤولية حاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة
وقــت اتخــاذ القــرارات المطلوبــة ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة الســابقة.

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؛
•إعــادة تصنيــف بحقــوق ملكيــة البنــك المقيــدة سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة أو األربــاح
المــدورة كمــا هــو مالئــم.

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للبنــك باســتخدام نفــس السياســات المحاســبية
المتبعــة فــي البنــك ،وإذا كانــت الشــركات التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي البنــك فيتــم
إجــراء التعديــات الالزمــة علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي البنــك.
تمثل حقوق غير المسيطرين الجزء غير المملوك من قبل البنك من حقوق ملكية الشركات التابعة.
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معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــً فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة
لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخرى والتــي يتم قياســها وفقــا للتقارير التــي يتم اســتعمالها
مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة وصنــاع القــرار فــي البنــك.
القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف
عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

صافي إيرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات ومصروفــات الفوائــد لجميــع األدوات الماليــة فــي "صافي إيــرادات الفوائــد" كـ "إيــرادات فوائــد" و"مصروفات
فوائــد" فــي قائمــة الربح أو الخســارة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالة.
معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــأداة الماليــة خــال العمــر
المتوقــع لــأداة الماليــة أو ،عنــد االقتضــاء ،لفتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو المطلوبــات الماليــة.
كمــا تقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة.
ُتحتســب إيــرادات الفوائــد /مصروفــات الفوائــد مــن خــال العمــل بمبــدأ معــدل الفائــدة الفعــال علــى القيمــة الدفتريــة
اإلجماليــة للموجــودات الماليــة غيــر المتدنيــة ائتمانيــً (أي علــى أســاس التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي قبــل التســوية
ألي مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة) أو إلــى التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة .وبخصــوص الموجــودات الماليــة
المتدنيــة ائتمانيــًُ ،تحتســب إيــرادات الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعــال علــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات
الماليــة المتدنيــة ائتمانيــً (أي إجمالــي القيمــة الدفتريــة مطروحــً منــه مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة) .أمــا بخصــوص
الموجــودات الماليــة التــي نشــأت أو تــم األســتحواذ عليهــا وهــي متدنيــة ائتمانيــً ،فــإن معــدل الفائــدة الفعــال يعكــس
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع اســتالمها مــن األصــل المالــي.
تتضمــن إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للبنــك ً
أيضــا الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة
العادلــة للمشــتقات المصنفــة كأدوات تحــوط فــي تحوطــات التدفقــات النقديــة لمخاطــر ســعر الفائــدة .وبخصــوص
تحوطــات القيمــة العادلــة لمخاطــر أســعار الفائــدة حــول مصاريــف وإيــرادات الفوائــدُ ،يــدرج أيضــً الجــزء الفعــال مــن تغيــرات
القيمــة العادلــة للمشــتقات المحــددة ،وتــدرج كذلــك تغيــرات القيمــة العادلــة للمخاطــر المحــددة للبنــد المتحــوط لــه فــي
إيــرادات ومصروفــات الفوائــد ،كمــا وتتضمــن مصاريــف الفوائــد قيمــة الفوائــد مقابــل التزامــات عقــود اإليجــار.

صافي إيرادات العموالت
ـزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــال.
يتضمــن صافــي إيــرادات ومصروفــات العمــوالت رسـ ً
ـوما غيــر الرســوم التــي تشــكل جـ ً
كمــا تتضمــن العمــوالت المدرجــة فــي هــذا الجــزء مــن قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــد للبنــك العمــوالت المفروضــة علــى
خدمــة القــرض ،وعمــوالت عــدم االســتخدام المتعلقــة بالتزامــات القــروض عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي ذلــك
إلــى ترتيــب محــدد لإلقــراض وعمــوالت التمويــل المشــترك للقــروض.
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ُتحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات.
العقــود مــع العمــاء التــي ينتــج عنهــا اعتــراف بــأدوات ماليــة قــد يكــون جــزء منهــا ذا صلــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )9أو ( ،)15فــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالعمــوالت بالجــزء الــذي يخــص المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ()9
والجــزء المتبقــي يتــم االعتــراف بــه حســب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (.)15

صافي إيرادات المتاجرة
يشــمل صافــي إيــرادات المتاجــرة جميــع المكاســب والخســائر مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة
والمطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة .لقــد اختــار البنك عــرض حركــة القيمة العادلــة الكاملــة لموجــودات ومطلوبات
المتاجــرة فــي دخــل المتاجــرة ،بمــا فــي ذلــك أي إيــرادات ومصروفــات وأربــاح أســهم ذات صلــة.

صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
يشــمل صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة جميــع المكاســب
والخســائر الناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الربــح أو الخســارة باإلضافــة إلــى عوائــد توزيعــات األربــاح ذات الصلــة.
ُتعــرض حركــة القيمــة العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للتحــوط االقتصــادي حيثمــا ال ُت َ
طبَــق محاســبة التحــوط فــي
"صافــي الدخــل مــن أدوات ماليــة أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة" .وﻣﻊ ذﻟك ،وفيمــا يتعلــق
بعالقــات اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔُ ،تعــرض اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ ﻧﻔس ﺳطــر البنــد
ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة ﻛﺑﻧد متحــوط لــه .وبخصــوص التدفقــات النقديــة المعيّنــة والفعالــة وعالقــات محاســبة التحــوط
فعاليــة تحوّ طيــة مدرجــة فــي قائمــة الربــح
بشــأن صافــي االســتثمار ،تــدرج أربــاح وخســائر أداة التحــوّ ط ،بمــا فــي ذلــك أي عــدم ّ
أو الخســارة ،فــي نفــس البنــد كبنــد متحــوط لــه يؤثــر علــى قائمــة الربــح أو الخســارة.

إيراد توزيعات األرباح
تتحقــق إيــرادات توزيعــات األربــاح عنــد إثبــات حــق اســتالم المدفوعــات ،وهــو التاريــخ الســابق ألربــاح األســهم المدرجــة ،وعـ ً
ـادة
التاريــخ الــذي يوافــق فيــه المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح األســهم.
يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الربح أو الخسارة الموحد على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،أي:
•بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،تــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
ضمــن بنــد أربــاح (خســائر) الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة؛ و
•بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــرُ ،تــدرج أربــاح األســهم فــي
قائمــة الربــح أو الخســارة ضمــن بنــد توزيعــات أربــاح مــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر؛ و
المص ّنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وغيــر المحتفــظ ألغــراض
•بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة غيــر ُ
ـاف مــن أدوات أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة.
المتاجــرةُ ،تــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح كدخــل صـ ٍ
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األدوات الماليـة
االعتـراف األولي والقياس:
ً
طرفا فــي األحكام
يُعتــرف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد للبنــك عندمــا يصبــح البنــك
التعاقديــة لــأداة ويتــم االعتــراف بالقــروض والســلف للعمــاء حــال قيدهــا إلــى حســاب العمالء.
ُتقــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العـــادلة ،وتضــاف تكاليــف المعامــات التـــي تعــود مباشــرة إلــى
االستحـــواذ أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجوات الماليــة أو المطلوبــات الماليـــة ،أو خصمها
منهــا ،حســب الضــرورة ،عنــد االعتـــراف األولــي ،كمــا ُتثبــت تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات ماليــة أو
مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة مباشــرة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعتراف األولي ،فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي:
ـاء علــى أســلوب تقييــم
•إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة بســعر محــدد فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنـ ً
يســتخدم فقــط مدخــات يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق ،فإنــه يُعتــرف بالفــرق فــي الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولي
(أي ربــح أو خســارة اليــوم األول)؛
•فــي جميــع الحــاالت األخــرىُ ،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 االلتــزام).

بعــد االعتــراف األولــي ،ســيتم أخــذ الربــح أو الخســارة المؤجلــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة علــى أســاس منطقــي ،فقــط
إلــى الحــد الــذي ينشــأ فيــه عــن تغييــر فــي عامــل (بمــا فــي ذلــك الوقــت) يأخــذه المشــاركون فــي الســوق بعيــن االعتبــار عنــد
تســعير األصــل أو االلتــزام أو عنــد إلغــاء االعتــراف مــن تلــك األداة.

الموجودات المالية
االعتراف األولي
يتــم االعتــراف بكافــة الموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصــل مالــي بموجــب عقــد تتطلــب
شــروطه تســليم األصــل المالــي ضمــن إطــار زمنــي محــدد مــن قبــل الســوق المعنــي ،ويتــم قياســه مبدئيــً بالقيمــة العادلــة
باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة باســتثناء تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
يتــم االعتــراف بتكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باســتحواذ الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

القياس الالحق
يتطلــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )9الحقــً بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة وخصائــص
التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات الماليــة.
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وعلى وجه التحديد:
•أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،والتــي يكــون
لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ،ويتــم قياســها
الحقــا بالتكلفــة المطفــأة؛
•أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى كل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة
وبيــع أدوات الديــن ،والتــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى
المبلــغ األصلــي القائــم ،ويتــم قياســها الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر؛
•يتــم قيــاس جميــع أدوات التمويــل األخــرى (مثــل أدوات الديــن المــدارة علــى أســاس القيمــة العادلــة ،أو المحتفــظ بهــا للبيع)
واالســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربح أو الخســارة.

ومــع ذلــك ،يمكــن للبنــك أن يقــوم باختيــار /تحديــد غيــر القابــل لإللغــاء بعــد االعتــراف األولــي باألصــل المالــي علــى أســاس كل
أصــل علــى حــدة ،كمــا يلــي:
•يمكــن للبنــك القيــام باالختيــار بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء إدراج التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلة لالســتثمار فــي حقوق
الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للتــداول أو االســتبدال المحتمــل المعتــرف بــه مــن قبــل المشــتري ضمــن اندمــاج األعمــال التــي
ينطبــق عليهــا المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)3فــي الدخــل الشــامل اآلخــر؛ و
•يمكــن للبنــك تحديــد بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء أدوات التمويــل التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن قائمــة 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
يقــوم البنــك بتقييــم تصنيــف وقيــاس األصــل المالــي وفــق خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة ونمــوذج أعمــال البنــك
إلدارة األصــل.
بالنســبة لألصــل الــذي يتــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن
شــروطه التعاقديــة ينبغــي أن تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ
األصلــي القائــم.
لغايــات اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIفــإن األصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل
المالــي عنــد االعتــراف األولــي .قــد يتغيــر هــذا المبلــغ األساســي علــى مــدى عمــر األصــل المالــي (علــى ســبيل المثــال؛ إذا كان
هنــاك تســديد ألصــل الديــن) .تتكــون الفائــدة مــن البــدل للقيمــة الزمنيــة للنقــود ،ولمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ
األصلــي القائــم خــال فتــرة معينــة مــن الوقــت وخيــارات ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى ،باإلضافــة إلــى هامــش الربــح.
يتــم إجــراء تقييــم لمدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم بالعملــة المقــوم بهــا األصــل المالــي.
إن التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تمثــل مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم والتــي تتوافق مع
ترتيــب التمويــل األساســي .إن الشــروط التعاقديــة التــي تنطــوي علــى التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة
التعاقديــة غيــر المرتبطــة بترتيــب التمويــل األساســي ،مثــل التعــرض للتغيــرات فــي أســعار األســهم أو أســعار الســلع ،ال تــؤدي
إلــى تدفقــات نقديــة تعاقديــة والتــي تكــون فقــط مــن مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة .كمــا يمكــن أن يكــون األصــل المالــي
ً
قرضــا فــي شــكله القانونــي.
الممنــوح أو المســتحوذ عليــه عبــارة عــن ترتيــب التمويــل األساســي بغــض النظــر عمــا إذا كان
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تقييم نموذج األعمال
يعتبــر تقييــم نمــاذج األعمــال إلدارة الموجــودات الماليــة أمــرًا أساســيًا لتصنيــف األصــل المالــي .يحــدد البنــك نمــاذج األعمــال
معــا لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن .وال يعتمــد نمــوذج
علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات الماليــة ً
األعمــال الخــاص بالبنــك علــى نوايــا اإلدارة فيمــا يتعلــق بــأداة فرديــة ،وبالتالــي يتــم تقييــم نمــوذج األعمــال عنــد مســتوى
جماعــي وليــس علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.
يتبنــى البنــك أكثــر مــن نمــوذج أعمــال واحــد إلدارة أدواتــه الماليــة التي تعكــس كيفيــة إدارة البنــك لموجوداتــه الماليــة من أجل
توليــد التدفقــات النقديــة .تحــدد نمــاذج أعمــال البنــك مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج عــن تحصيــل التدفقــات
النقديــة التعاقديــة أو بيــع الموجــودات الماليــة أو كليهمــا.
يأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع المعلومــات ذات العالقــة المتاحــة عنــد إجــراء تقييــم نمــوذج العمــل .ومــع ذلــك ،ال يتــم إجــراء
هــذا التقييــم علــى أســاس الســيناريوهات التــي ال يتوقــع البنــك حدوثهــا بشــكل معقــول ،مثــل مــا يســمى بســيناريوهات
"الحالــة األســوأ" أو "حالــة اإلجهــاد" .كمــا يأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع األدلــة ذات العالقــة المتاحــة مثــل:
•السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك السياســات مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى الحصــول
علــى اإليــرادات التعاقديــة ،والحفــاظ علــى معــدل ربــح محــدد ،ومطابقــة فتــرة الموجــودات الماليــة مــع فتــرة المطلوبــات
الماليــة التــي تمــول تلــك الموجــودات أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع الموجــودات.
•كيفيــة تقييــم أداء نمــوذج األعمــال واألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال هــذا وإبــاغ موظفــي اإلدارة
الرئيســيين بذلــك؛ و
•المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات الماليــة الموجــودة فــي ذلــك النمــوذج) ،وعلــى وجــه الخصوص
الطريقــة التــي تــدار بهــا تلــك المخاطــر؛ و
•كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال (علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة لألصــول المــدارة أو
علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلــة).

عنــد االعتــراف األولــي باألصــل المالــي ،يقــوم البنــك بتحديــد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا مؤخـرًا هــي جــزء
مــن نمــوذج أعمــال قائــم أو فيمــا إذا كانــت تعكــس بدايــة نمــوذج أعمــال جديــد .يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم نمــاذج أعمالــه
فــي كل فتــرة تقريــر لتحديــد فيمــا إذا كانــت نمــاذج األعمــال قــد تغيــرت منــذ الفتــرة الســابقة.
عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف بــأداة الديــن التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يتــم إعــادة
تصنيــف الربــح /الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة .فــي المقابــل ،بالنســبة لالســتثمار فــي حقــوق الملكيــة الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن الربــح /الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ال يتــم إعــادة
تصنيفهــا الحقــً إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة بــل يتــم تحويلهــا مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة.
تخضــع أدوات الديــن التــي يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
الختبــار التدنــي.
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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 غيــر تلــك المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو
المحتفــظ بهــا للتحصيــل والبيــع؛ أو
•موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.

يتــم قيــاس هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة ،مــع االعتــراف بأيــة أربــاح /خســائر ناتجــة عــن إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح
أو الخســارة الموحــدة.

إعادة التصنيف
إذا تغيــر نمــوذج األعمــال الــذي يحتفــظ بموجبــه البنــك بموجــودات ماليــة ،يعــاد تصنيــف الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت
للتأثــر .تســري متطلبــات التصنيــف والقيــاس المتعلقــة بالفئــة الجديــدة بأثــر مســتقبلي اعتبــارًا مــن اليــوم األول مــن فتــرة
التقريــر األولــى بعــد التغييــر فــي نمــوذج األعمــال والــذي ينتــج عنــه إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة للبنــك .يتــم النظــر
فــي التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي إطــار السياســة المحاســبية المتعلقــة بتعديــل واســتبعاد الموجــودات
الماليــة.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
تحــدد القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة المســجلة بالعملــة األجنبيــة وتترجــم بالســعر الســائد فــي نهايــة كل فتــرة
تقريــر .وعلــى وجــه التحديــد:
ـزءا مــن عالقــة تحوطيــة محــددة ،فإنــه
•فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والتــي ليســت جـ ً
يعتــرف بفروقــات العملــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة؛ و
ـزءا مــن عالقــة
•فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي هــي ليســت جـ ً
تحوطيــة محــددة ،فإنــه يُعتــرف بفروقــات الصــرف علــى التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن فــي قائمــة الربــح أو الخســارة .كمــا
يُعتــرف بفروقــات الصــرف األخــرى فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات؛ و
ـزءا
•فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة والتــي هــي ليســت جـ ً
مــن عالقــة محاســبية تحوطيــة محــددة ،فإنــه يُعتــرف بفروقــات الصــرف مــن ربــح أو خســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة؛
•فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل يُعتــرف بفروقــات أســعار
الصــرف فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات.

66

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

خيار القيمة العادلة
يمكــن تصنيــف أداة ماليــة ذات قيمــة عادلــة يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة
(خيــار القيمــة العادلــة) عنــد االعتــراف األولــي بهــا حتــى إذا لــم يتــم إقتنــاء األدوات الماليــة أو تكبدهــا بشــكل أساســي لغــرض البيــع
أو إعــادة الشــراء .يمكــن اســتخدام خيــار القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة إذا كان يلغــي أو يقلــل بشــكل كبيــر مــن عــدم تطابــق
القيــاس أو االعتــراف الــذي كان سينشــأ بخــاف ذلــك مــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات ،أو االعتــراف باألربــاح والخســائر ذات الصلــة
علــى أســاس مختلــف ("عــدم التطابــق المحاســبي") .يمكــن اختيــار خيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة فــي الحــاالت التاليــة:
•إن كان االختيار يؤدي إلى إلغاء أو تقليل بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي.
ً
وفقــا الســتراتيجية موثقــة إلدارة
ـزءا مــن محفظــة ُتــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة،
•إن كانــت المطلوبــات الماليــة تمثــل جـ ً
المخاطــر أو االســتثمار؛ أو
ً
ً
وثيقا بالعقد األساسي.
ارتباطا
•إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق

ال يمكــن إعــادة تصنيــف هــذه األدوات مــن فئــة القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة أثنــاء االحتفــاظ بهــا أو
إصدارهــا .يتــم قيــد الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة مــع
إدراج أي أربــاح أو خســائر غيــر محققــة ناتجــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي إيــرادات االســتثمار.

التدني
يقــوم البنــك باالعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة:
•األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية.
•تسهيالت ائتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء).
•موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أوراق أدوات الدين).
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.
•تعرضات خارج قائمة المركز المالي خاضعة لمخاطر االئتمان (عقود الضمان المالي الصادرة).

ال يتم إثبات خسارة تدني في أدوات حقوق الملكية.
باســتثناء الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة االئتمانيــة المنخفضــة (والتــي تــم أخذهــا باالعتبــار بشــكل
منفصــل أدنــاه) ،يجــب قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خــال مخصــص خســارة بمبلــغ يعــادل:
•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرًا ،أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن تلــك
األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي غضــون ( )12شــهرًا بعــد تاريــخ اإلبــاغ ،ويشــار إليهــا
بالمرحلــة األولــى؛ أو
•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة ،أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن جميــع األحــداث
االفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة والمشــار إليهــا فــي المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة.

يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى عمــر األداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك األداة
الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي .وبخصــوص جميــع األدوات الماليــة األخــرى ،تقــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة
بمبلــغ يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرًا.
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مرجحــا محتمـ ًلا للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتمــان .يتــم قيــاس هــذه القيمــة علــى
تعتبــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقديـرًا
ً
أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للبنــك بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنك
اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ،مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة الفعــال لألصــل.
بالنســبة للســقوف غيــر المســتغلة ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات
النقديــة التعاقديــة المســتحقة للبنــك إذا قــام المقتــرض بســحب التمويــل والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك تلقيهــا
إذا تــم اســتغالل التمويــل؛ و
بالنســبة لعقــود الضمــان المالــي ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بيــن المدفوعــات المتوقعــة لتســديد حامــل
أداة الديــن المضمونــة مطروحــا منهــا أي مبالــغ يتوقــع البنــك اســتالمها مــن حامــل األداة أو العميــل أو أي طــرف آخــر.
يقــوم البنــك بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس المحفظــة للقــروض التــي تتقاســم
خصائــص المخاطــر االقتصاديــة المماثلــة .يســتند قيــاس مخصــص الخســارة إلــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
المتوقعــة لألصــل باســتخدام معــدل الفائــدة الفعــال األصلــي لألصــل ،بغــض النظــر عمــا إذا تــم قياســها علــى أســاس فــردي
أو علــى أســاس المحفظــة.
يتــم تكويــن مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم (" )2018/13تطبيــق
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( ")9تاريــخ  6حزيــران  2018ووفقــً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل
فيهــا البنــك أيهمــا أشــد ،إن الفروقــات الجوهريــة تتمثــل فيمــا يلــي:
•تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن الحكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا بحيــث تتــم معالجــة التعرضــات االئتمانيــة علــى
الحكومــة األردنيــة وبكفالتهــا دون خســائر ائتمانيــة.
•عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة مقابــل التعرضــات االئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج االحتســاب وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم ( )2009/47تاريــخ  10كانــون األول  2009لــكل مرحلــة
علــى حــدة وتؤخــذ النتائــج األشــد.

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
يعتبــر األصــل المالــي "متدنيــً ائتمانيــً" عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
لألصــل المالــي .يشــار إلــى الموجــودات الماليــة المتدنيــة ائتمانيــً كموجــودات المرحلــة الثالثــة .تشــمل األدلــة علــى التدنــي
االئتمانــي بيانــات يمكــن مالحظتهــا حــول األحــداث التاليــة:
•صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛
•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
•اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو
•شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.

وفــي حــال تعــذر تحديــد حــدث منفــرد ،وبــد ً
ال مــن ذلــك ،قــد يتســبب التأثيــر المشــترك لعــدة أحــداث فــي تحــول الموجــودات
الماليــة إلــى موجــودات ذات قيمــة ائتمانيــة متدنيــة .يقــوم البنــك بتقييــم فيمــا إذا كان قــد حصــل تدنــي ائتمانــي إلدوات
الديــن التــي تمثــل الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي
تاريــخ كل تقريــر .لتقييــم مــا إذا كان هنــاك تدنــي ائتمانــي فــي أدوات الديــن الســيادية والعائــدة للشــركات ،تعتبــر المجموعــة
عوامــل مثــل عائــدات الســندات ،والتصنيــف االئتمانــي وقــدرة المقتــرض علــى زيــادة التمويــل.
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يعتبــر القــرض قــد تدنــى ائتمانيــً عنــد منــح المقتــرض امتيــازًا بســبب تدهــور وضعــه المالــي ،مــا لــم يتوفــر دليــل علــى أنــه
نتيجــة لمنــح االمتيــاز ،فــإن خطــر عــدم اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد انخفــض انخفاضــأ كبيــرًا ،وال توجــد هنــاك
مؤشــرات أخــرى للتدنــي .وبخصــوص الموجــودات الماليــة التــي يكــون هنــاك تفكيــر فــي إجــراء تنــازالت حولهــا ولكنهــا ال تمنــح،
يعتبــر األصــل قــد تدنــى ائتمانيــً عندمــا يتوفــر دليــل واضــح علــى تدنــي االئتمــان بمــا فــي ذلــك الوفــاء بتعريــف التخلــف عــن
الســداد .يشــمل تعريــف التخلــف عــن الســداد مؤشــرات احتماليــة عــدم الســداد والتوقــف إذا كانــت المبالــغ مســتحقة الدفع
يومــا أو أكثــر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا االعتــراف بانخفــاض القيمــة للموجــودات
لمــدة (ً )90
يومــا مــن االســتحقاق يتــم دعمهــا بمعلومــات معقولــة.
بعــد (ً )90

الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية ائتمانيًا
يتــم التعامــل مــع الموجــودات الماليــة المشــتراة أو التــي نشــأت المتدنيــة ائتمانيــً بطريقــة مختلفــة نظـرًا ألن األصــل يكــون ذا
قيمــة ائتمانيــة منخفضــة عنــد االعتــراف األولــي .وبخصــوص هــذه الموجــودات ،يســتدرك البنــك جميــع التغيــرات فــي الخســارة
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة منــذ االعتــراف األولــي كمخصــص خســارة ،وتســتدرك أي تغييــرات فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة الموحــدة .يــؤدي التغييــر اإليجابــي لمثــل هــذه األصــول إلــى تحقيــق مكاســب تدنــي القيمــة.

تعريف التخلف في السداد
يُعتبــر تعريــف التخلــف عــن الســداد أمــرًا فــي غايــة األهميــة عنــد تحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .يســتخدم تعريــف
التخلــف عــن الســداد فــي قيــاس قيمــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وفــي تحديــد مــا إذا كان مخصــص الخســارة يســتند
إلــى الخســارة اإلائتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا أو لمــدى الحيــاة ،ألن التخلــف عــن الســداد هــو أحــد مكونــات احتماليــة
التخلــف عــن الســداد ()Probability of Default؛ التــي تؤثــر علــى كل مــن قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتحديــد الزيــادة
الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أدنــاه.
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 االئتمانية للبنك بالكامل.

يُصمــم تعريــف التخلــف عــن الســداد بشــكل مناســب ليعكــس الخصائــص المختلفــة ألنــواع مختلفــة مــن األصــول .وتعتبــر
الســحوبات علــى المكشــوف مســتحقة الدفــع بمجــرد انتهــاك العميــل حــدًا محــددًا أو تــم إعالمــه بحــد أصغــر مــن المبلــغ
الحالــي غيــر المســدد.

عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع المقتــرض التزامــه االئتمانــي ،يأخــذ البنــك فــي الحســبان المؤشــرات
النوعيــة والكميــة .وتعتمــد المعلومــات المقيمــة علــى نــوع األصــل ،وعلــى ســبيل المثــال في اإلقــراض للشــركات ،فإن المؤشــر
النوعــي المســتخدم هــو خــرق العهــود ،وهــو أمــر غيــر مناســب لإلقــراض بالتجزئــة .إن المؤشــرات الكميــة ،مثــل التأخــر فــي
الســداد وعــدم ســداد التــزام آخــر للطــرف المقابــل ،هــي مدخــات رئيســية فــي هــذا التحليــل .كمــا يســتخدم البنــك مصــادر
معلومــات متنوعــة لتقييــم التخلــف عــن الســداد والتــي ُت َ
طــور داخليــً أو يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة.
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الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة والتزامــات القروض الصــادرة وعقــود الضمان المالــي التي تخضــع لمتطلبات
انخفــاض القيمــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي .إذا كانــت هنــاك زيــادة
كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،ســيقوم البنــك بقيــاس مخصــص الخســارة علــى أســاس عمــر األداة بــد ً
ال مــن الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة لمدة ( )12شــهرًا.
ال يقــوم البنــك باعتبــار الموجــودات الماليــة ذات المخاطــر االئتمانيــة "المنخفضــة" بتاريــخ التقريــر المالــي أنــه لــم يحصــل
لهــا زيــادة هامــة فــي مخاطــر االئتمــان .نتيجـ ً
ـة لذلــك ،يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة والتزامــات القــروض
الصــادرة وعقــود الضمــان المالــي التــي تخضــع النخفــاض القيمــة للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت ارتفاعً ــا كبيــرا منــذ االعتــراف األولــي ،يقــوم البنــك
بمقارنــة مخاطــر حــدوث التخلــف فــي الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادًا إلــى االســتحقاق المتبقــي لــأداة
متوقعــا لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي عندمــا تــم
مــع وجــود خطــر حــدوث تخلــف عــن الســداد كان
ً
كل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي
االعتــراف بــاألداة الماليــة ألول مــرة .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك باالعتبــار ٍ
تكــون معقولــة وقابلــة للدعــم ،بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال
ـاء علــى الخبــرة التاريخيــة للبنــك وتقييــم الخبيــر االئتمانــي بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية.
مبــرر لــه ،بنـ ً
تمثــل الســيناريوهات االقتصاديــة المتعــددة أســاس تحديــد احتماليــة التخلــف فــي الســداد عنــد االعتــراف األولــي وفــي
تواريــخ التقاريــر الالحقــة .ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة احتماليــة مختلفــة للتخلــف عــن الســداد .إن ترجيــح
الســيناريوهات المختلفــة يشــكل أســاس متوســط االحتمــال المرجــح للتخلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا
كانــت مخاطــر االئتمــان قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر.
بالنســبة إلــى تمويــل الشــركات ،تشــمل المعلومــات االستشــرافية اآلفــاق المســتقبلية للصناعــات التــي تعمــل فيهــا
األطــراف المقابلــة للبنــك ،والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخبــراء االقتصادييــن والمحلليــن المالييــن والهيئــات
الحكوميــة ومراكــز الفكــر ذات الصلــة وغيرهــا مــن المنظمــات المماثلــة ،باإلضافــة إلــى األخــذ فــي االعتبــار المصــادر الداخليــة
والخارجيــة المتنوعــة للمعلومــات االقتصاديــة الفعليــة والمتوقعــة .وبخصــوص تمويــل األفــراد ،تتضمــن معلومــات اإلقــراض
االستشــرافية التوقعــات االقتصاديــة عينهــا مثــل اإلقــراض المؤسســي وتوقعــات إضافيــة للمؤشــرات االقتصاديــة المحليــة،
خاصــة للمناطــق التــي تركــز علــى صناعــات معينــة ،باإلضافــة إلــى معلومــات داخليــة عــن ســلوك العمــاء المتعلقــة بالســداد.
يخصــص البنــك لنظائــره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطــر ائتمــان داخليــة ذات صلــة بنــاء علــى جودتنــا االئتمانيــة .وتعــد المعلومــات الكميــة
ـاء
مؤشـرًا أساسـيًا علــى الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وهــي تســتند إلــى التغييــر فــي احتماليــة التخلــف عــن الســداد بنـ ً
علــى التغيــر فــي احتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة مــن خــال مقارنــة:
•احتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و
•احتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة المتبقيــة بهــذه النقطــة مــن الزمــن التــي تــم تقديرهــا علــى أســاس الحقائــق
والظــروف عنــد االعتــراف األولــي للتعــرض.

ُتعتبــر احتماليــات التخلــف عــن الســداد استشــرافية ،ويســتخدم البنــك المنهجيــات والبيانــات ذاتهــا المســتخدمة فــي قيــاس
مخصصــات الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة.
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إن العوامــل النوعيــة التــي تشــير إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان تنعكــس فــي نمــاذج احتماليــة التخلــف عــن
الســداد فــي الوقــت المناســب .ومــع ذلــك ،ال يــزال البنــك ينظــر بشــكل منفصــل فــي بعــض العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا إذا
كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت زيــادة كبيــرة .وفيمــا يتعلــق باإلقــراض للشــركات ،فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى األصــول التي
تشــملها "قائمــة المراقبــة" حيــث يــدرج التعــرض فــي قائمــة المراقبــة عندمــا يكــون هنــاك مخــاوف حــول تدهــور الجــدارة
االئتمانيــة للطــرف المقابــل .وبشــأن إﻗﺮاض األفــراد ،يــاﺧﺬ البنــك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺘﻮﻗﻌﺎت ﺤﺼﻮل فتــرات عــدم ســداد وتحمــل
عــدم حصولــه ،وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة.
وحيــث أن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي هــي مقيــاس نســبي ،فــإن تغييــرًا معي ًنــا ،بالقيمــة
المطلقــة ،فــي احتماليــة عــدم الســداد ســيكون أكثــر أهميــة بالنســبة ألداة ماليــة ذات احتماليــة عــدم ســداد أولــي أقــل
ً
مقارنــة بــأداة ماليــة ذات احتماليــة عــدم ســداد أعلــى.
يومــا ،يعتبــر البنــك أن زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد
وكصمــام أمــان عنــد تجــاوز اســتحقاق أصــل ألكثــر مــن (ً )30
حدثــت ،ويكــون األصــل فــي المرحلــة الثانيــة مــن نمــوذج انخفــاض القيمــة ،بمعنــى أن مخصــص الخســارة يقــاس كرصيــد
خســارة ائتمانيــة متوقعــة علــى عمــر األداة.

تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتــم التعديــل علــى األصــل المالــي عندمــا يتــم إعــادة التفــاوض علــى الشــروط التعاقديــة التــي تنظــم التدفقــات النقديــة
ألصــل مالــي أو يتــم تعديلهــا بطريقــة أخــرى بيــن االعتــراف األولــي واســتحقاق األصــل المالــي .يؤثــر التعديــل علــى مبلــغ و/
أو توقيــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة إمــا فــورًا أو فــي تاريــخ مســتقبلي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،سيشــكل إدخــال أو تعديــل
العهــود القائمــة لقــرض قائــم تعديـ ً
ا حتــى إذا لــم تؤثــر هــذه التعهــدات الجديــدة أو المعدلــة علــى التدفقــات النقديــة علــى
ـاء علــى مــا إذا كان التعهــد مســتوفيًا أم ال (علــى ســبيل المثــال تغييــر فــي
الفــور ولكنهــا قــد تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة بنـ ً
الزيــادة فــي معــدل الفائــدة الــذي ينشــأ عندمــا يتــم فســخ التعهــدات).
يقــوم البنــك ﺑﺈﻋﺎدة التفــاوض علــى القــروض مــع العمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لزيــادة التحصيــل وتقليــل مخاطــر
التعثــر فــي الســداد .يتــم تيســير شــروط ســداد القــرض فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا المقتــرض قــد بــذل كل الجهــود
المعقولــة للدفــع بموجــب الشــروط التعاقديــة األصليــة ،وأن يكــون خطــر هــام مــن التعثــر فــي الســداد أو التقصيــر قــد حــدث
بالفعــل ومــن المتوقــع أن يتمكــن المقتــرض مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة .تشــمل الشــروط المعدلــة فــي معظــم الحــاالت
تمديــد فتــرة اســتحقاق القــرض ،التغييــرات فــي توقيــت التدفقــات النقديــة للقــرض (تســديد األصــل والفائــدة) ،تخفيــض مبلغ
التدفقــات النقديــة المســتحقة (األصــل واإلعفــاء مــن الفائــدة) ،وتعديــات التعهــدات .ينتهــج البنــك سياســة انتظــار وتطبــق
علــى إقــراض الشــركات واألفــراد.
ً
وفقــا لسياســة
عندمــا يتــم تعديــل أصــل مالــي ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان هــذا التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف.
البنــك ،فــإن التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف عندمــا يــؤدي إلــى اختــاف كبيــر فــي الشــروط.
•اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ عــدم بقــاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ علــى أنهــا فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي
والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIأو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغييــر فــي اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة ،أو االســتحقاق ،أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ .وإذا كانــت هــذه ال تشــير بوضــوح إلــى تعديــل جوهــري.
•إجــراء تقييــم كمــي لمقارنــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المتبقيــة فــي إطــار الشــروط األصليــة مــع
التدفقــات النقديــة التعاقديــة وفقــا للشــروط المعدلــة ،وخصــم كال المبلغيــن علــى أســاس الفائــدة الفعليــة األصليــة.
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فــي حالــة إلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي ،يتــم إعــادة قيــاس مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ إلغــاء االعتــراف
لتحديــد صافــي القيمــة المدرجــة لألصــل فــي ذلــك التاريــخ .إن الفــرق بيــن هــذه القيمــة المدرجــة المعدلــة والقيمــة العادلــة
للموجــودات الماليــة الجديــدة مــع الشــروط الجديــدة ســوف يــؤدي إلــى ربــح أو خســارة عنــد إلغــاء االعتــراف .ســيكون لألصــل
بنــاء علــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ( )12شــهرًا باســتثناء الحــاالت
المالــي الجديــد مخصــص خســارة يتــم قياســه
ً
النــادرة التــي يعتبــر فيهــا القــرض الجديــد قــد نشــأ متدنــي ائتمانيــا .ينطبــق هــذا فقــط فــي الحالــة التــي يتــم فيهــا االعتــراف
بالقيمــة العادلــة للقــرض الجديــد بخصــم كبيــر لمبلــغ القيمــة االســمية المعــدل حيــث ال يــزال هنــاك خطــر كبيــر للتعثــر عــن
الســداد ولــم يتــم تخفيضــه نتيجــة التعديــل .يراقــب البنــك مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة المعدلــة مــن خــال تقييــم
المعلومــات النوعيــة والكميــة ،مثــل مــا إذا كان المقتــرض فــي حالــة تعثــر ســابقة بموجــب الشــروط الجديــدة.
عنــد تعديــل الشــروط التعاقديــة ألصــل مالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى إلغــاء االعتــراف ،يحــدد البنك مــا إذا كانــت مخاطــر ائتمان
الموجــودات الماليــة قــد زادت زيــادة كبيــرة منــذ االعتــراف األولــي مــن خــال مقارنة:
•احتماليــة عــدم الســداد للفتــرة المتبقيــة مقــدرة علــى أســاس البيانــات عنــد االعتــراف األولــي والشــروط التعاقديــة
األصلية؛ مع
•احتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة.

وبخصــوص الموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة التحمــل للبنــك ،عندمــا ال ينتــج عــن التعديــل إلغــاء االعتــراف ،فإن
تقديــر احتماليــة عــدم الســداد يعكــس مــدى قــدرة البنــك علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة المعدلــة مــع مراعــاة خبــرات
البنــك الســابقة مــن إجــراءات التحمــل المماثلــة ،وكذلــك مختلــف المؤشــرات الســلوكية ،بمــا فــي ذلــك أداء الدفــع للمقتــرض
متوقعــا عنــد االعتــراف األولــي ،فــإن
فــي ظــل الشــروط التعاقديــة المعدلــة .إذا بقيــت مخاطــر االئتمــان أعلــى بكثيــر ممــا كان
ً
وعمومــا ،يقــاس مخصــص الخســارة
مخصــص الخســارة يقــاس بمبلــغ يســاوي الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة.
ً
للقــروض التــي يتــم تحملهــا علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرًا عندمــا يتوفــر دليــل علــى تحســن
ســلوك المقتــرض فــي الســداد بعــد التعديــل ممــا يــؤدي إلــى عكــس الزيــادة الكبيــرة الســابقة فــي مخاطــر االئتمــان.
عندمــا ال يســفر التعديــل عــن إلغــاء االعتــراف ،يقــوم البنــك باحتســاب ربــح /خســارة التعديــل لمقارنــة إجمالــي القيمــة الدفترية
قبــل التعديــل وبعــده (باســتثناء مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) .ويقــوم البنــك بعــد ذلــك بقيــاس الخســائر االئتمانية
المعــدل حيــث ُتــدرج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناشــئة مــن األصــل المالــي المعــدل فــي حســاب العجز
المتوقعــة لألصــل ُ
النقــدي المتوقــع مــن األصــل األصلي.
يقــوم البنــك بإلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن
األصــل ،أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي وكافــة المخاطــر وعوائــد ملكيــة الموجــودات إلــى طــرف آخــر .أمــا فــي حالــة
عــدم قيــام البنــك بالتحويــل أو االحتفــاظ بمخاطــر ومنافــع الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمراره بالســيطرة علــى األصــل
المحــول ،يقــوم البنــك باالعتــراف بحصتــه المتبقيــة فــي األصــل المحــول والمطلوبــات المتعلقــة بــه فــي حــدود المبالــغ
المتوقــع دفعهــا .أمــا فــي حالــة احتفــاظ البنــك بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المالــي المحــول بشــكل جوهــري،
فــإن البنــك يســتمر باالعتــراف باألصــل المالــي وبأيــة اقتراضــات مرهونــة للعوائــد المســتلمة.
كل مــن المبلــغ
عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي بالكامــل ،يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة المدرجــة لألصــل ومجمــوع ٍ
المســتلم والمســتحق والمكاســب أو الخســائر المتراكمــة والتــي تــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة
فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة ،مــع اســتثناء االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة المحــدد الــذي تــم قياســه
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،حيــث ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا
سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الحقــً.
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الشطب
يتــم شــطب الموجــودات الماليــة عندمــا ال يكــون هنــاك توقعــات معقولــة لالســترداد ،مثــل عــدم قيــام العميــل باالشــتراك
ﻓﻲ خطــة دﻓﻊ ﻣﻊ البنــك .يقــوم البنــك بتصنيــف األمــوال أو المبالــغ المســتحقة لشــطبها بعــد اســتنفاد جميــع طــرق الدفــع
الممكنــة .ولكــن فــي حــال تــم شــطب التمويــل أو الذمــم المدينــة ،يســتمر البنــك فــي نشــاط اإلنفــاذ لمحاولــة اســترداد الذمة
المدينــة المســتحقة ،والتــي يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد اســتردادها.

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية 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؛
•التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص؛ و
•عندمــا تشــتمل األداة الماليــة علــى مكــون مســحوب وغير مســحوب ،وال يمكــن للبنــك تحديد الخســارة االئتمانيــة المتوقعة
علــى مكــون التــزام القــرض بشــكل منفصــل عــن تلــك علــى المكــون المســحوب :فــإن البنــك يقــدم مخصــص خســارة
مجمــع لــكال المكونيــن .يُعــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للمكــون 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 تكاليــف
•القــروض والســلف المقاســة بالتكلفــة المطفــأة؛ والتــي يتــم قياســها مبدئيًــا بالقيمــة العادلــة
المعاملــة المباشــرة اإلضافيــة ،والحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة؛
•القــروض والســلف التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو المحــددة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة؛ يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل التغيــرات المعتــرف بهــا مباشــرة فــي الربــح أو
الخســارة؛ و
•ذمم التأجير التمويلي،
•يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة الممنوحــة للعمــاء وفقــً لتعليمــات البنــك
المركــزي األردنــي.
•يتــم تحويــل التســهيالت االئتمانيــة والفوائــد المعلقــة الخاصــة بهــا والمغطــاة بمخصصــات بالكامــل خــارج قائمــة المركــز
المالــي الموحــدة ،وذلــك وفقــً لقــرارات مجلــس اإلدارة بذلــك الخصــوص.
•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 أصــل مشــابه إلــى حــد
كبيــر) بســعر ثابــت فــي تاريــخ الحــق (إعــادة الشــراء أو اقتــراض األســهم) ،يتــم احتســاب المقابــل المدفــوع كقرض أو ســلفة،
وال يتــم االعتــراف باألصــل فــي القوائــم الماليــة للبنــك.
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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 المطلوبــات الماليــة هــي التــزام تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر أو لتبــادل أصــول ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع
كيــان آخــر وفــق شــروط قــد تكــون غيــر مواتيــة للبنــك أو عقــد ســيتم تســويته أو ربمــا يتــم تســويته بــأدوات حقــوق الملكيــة
الخاصــة بالبنــك وهــو عقــد مــن غيــر المشــتقات حيــث يكــون البنــك ملــزم أو قــد يكــون ملــزم بتســليم عــدد متغيــر مــن أدوات
حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه ،أو عقــد المشــتقات علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة التــي ســيتم أو يمكــن تســويتها بخــاف
تبــادل مبلــغ محــدد مــن النقــد (أو أصــل مالــي آخــر) لعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك.

أدوات حقوق الملكية
رأس المال
أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت فائــدة متبقيــة فــي موجــودات المنشــأة بعــد خصــم جميــع مطلوباتهــا .يُعتــرف
بــأدوات حقــوق الملكيــة الصــادرة عــن البنــك وفقــً للعوائــد المســتلمة ،بعــد خصــم تكاليــف اإلصــدار المباشــرة.

أسهم الخزينة
يُعتــرف بإعــادة شــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك وتخصــم مباشــرة فــي حقــوق المســاهمين .ال يتــم إثبــات أي
مكســب /خســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة
بالبنــك.

أدوات مركبة
تصنــف األجــزاء المكونــة لــأدوات المركبــة (مثــل األوراق القابلــة للتحويــل) الصــادرة مــن البنــك بشــكل منفصــل كمطلوبــات
ً
وفقــا لمضمــون الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات االلتزامــات الماليــة وأدوات حقــوق الملكيــة .إن خيــار
ماليــة وحقــوق ملكيــة
التحويــل الــذي ســيتم تســويته مــن خــال تبديــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر بعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق
الملكيــة الخاصــة بالشــركة هــو أداة حقــوق ملكيــة.
فــي تاريــخ اإلصــدارُ ،تقــدر القيمــة العادلــة لمكــون المطلوبــات باســتخدام معــدل الفائــدة الســائد فــي ســوق األدوات المماثلــة
غيــر القابلــة للتحويــل .وفــي حالــة وجــود مشــتقات غيــر مضمنــة ذات صلــة ،يتــم فصلهــا أو ً
ال وتســجل باقــي المطلوبــات
الماليــة علــى أســاس التكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة حتــى إطفائهــا عنــد التحويــل أو فــي تاريــخ
اســتحقاق األداة.

المطلوبات المالية
ُتصنــف المطلوبــات الماليــة إمــا كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة أو المطلوبــات الماليــة
األخرى.
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المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
ُتصنــف المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة عندمــا تكــون المطلوبــات الماليــة ()1
محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو ( )2تصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة .يصنــف االلتــزام المالــي كمحتفــظ
بــه للمتاجــرة إذا كان:
•تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب؛ أو
جــزءا مــن محفظــة األدوات الماليــة المحــددة التــي يديرهــا البنــك ولديــه نمــط فعلــي
•عنــد االعتــراف األولــي ،يعــد هــذا
ً
حديــث لجنــي األربــاح علــى المــدى القصيــر؛ أو
•هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.

يمكــن تحديــد االلتــزام المالــي بخــاف االلتــزام المالــي المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة أو االعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن أن
يدفعــه المشــتري كجــزء مــن دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولــي إذا:
•كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفًا لذلك؛ أو
جــزءا مــن مجموعــة موجــودات الماليــة أو مطلوبــات ماليــة أو كليهمــا ،والتــي تــدار ويقيّــم
•كان االلتــزام المالــي يُشــكل
ً
ً
وفقــا الســتراتيجية إدارة المخاطــر أو االســتثمار الموثقــة للبنــك ،وكانــت المعلومــات
أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة،
المتعلقــة بتشــكيل المجموعــة مقدمــة داخليــا علــى هــذا األســاس؛ أو
ـزءا مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات ،ويســمح المعيــار الدولــي
•إذا كان االلتــزام المالــي يشــكل جـ ً
للتقاريــر الماليــة ( )9بعقــد هجيــن بالكامــل (المركــب) ليتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربح أو الخســارة.

تــدرج المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة ،ويعتــرف بــأي أربــاح أو خســائر
تنشــأ مــن إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح أو الخســارة إلــى الحــد الــذي ال تكــون فيــه جــزءًا مــن عالقــة تحــوط محــددة .يشــمل
صافــي األربــاح /الخســائر المعتــرف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة أي فوائــد مدفوعــة علــى المطلوبــات الماليــة ويجــري
تضمينهــا فــي بنــد صافــي الربــح أو الخســارة مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة.
ومــع ذلــك ،فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة،
يُــدرج مبلــغ التغييــر فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة والــذي نتــج عــن التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة لتلــك
االلتزامــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،مــا لــم يــؤدي االعتــراف بآثــار التغييــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر إلــى خلــق أو زيــادة عــدم التوافــق محاســبيًا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة .يُعتــرف بالمبلــغ المتبقــي
مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لاللتــزام فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ،وإليعــاد تصنيــف التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة المنســوبة إلــى مخاطــر ائتمــان المطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر الحقــً قائمــة الربــح أو
الخســارة .وبــد ً
ال مــن ذلــك ،تحــول إلــى أربــاح محتجــزة عنــد إلغــاء االعتــراف بااللتــزام المالــي.

وبخصــوص اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة،
تــدرج كافــة اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
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عنــد تحديــد مــا إذا كان االعتــراف بالتغيــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ســيخلق أو يزيــد
مــن عــدم التطابــق المحاســبي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ،فــإن البنــك يق ّيــم مــا إذا كان يتوقــع تعويــض آثــار
التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة بالمطلوبــات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة بتغييــر فــي القيمــة العادلــة
ألداة ماليــة أخــرى تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

مطلوبات مالية أخرى
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى ،بمــا فــي ذلــك الودائــع والقــروض ،مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة ،بعــد خصــم تكاليــف
المعاملــة .وبعــد ذلــك ُتقــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى
مــدار الفتــرة ذات الصلــة .إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يخصــم بالضبــط المدفوعــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة خــال العمــر المتوقــع لاللتــزام المالــي ،أو ،عنــد االقتضــاء ،فتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف
األولــي .للحصــول علــى تفاصيــل حــول معــدل الفائــدة الفعــال ،انظــر "صافــي إيــرادات الفوائــد" أعــاه.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يلغــي البنــك االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فقــط عنــد الوفــاء أو إلغــاء أو انتهــاء التزامــات البنــك .كمــا يُعتــرف ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ألغــي االعتــراف بهــا والمبلــغ اﻟﻣدﻓوع واﻟمســتحق ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
عندمــا يبــادل البنــك أداة ديــن واحــدة مــع المقــرض الحالــي بــأداة أخــرى بشــروط مختلفــة اختالفــً كبيــرًا ،فــإن هــذا التبــادل
يُحتســب كإطفــاء للمطلوبــات الماليــة األصليــة ويُعتــرف بمطلوبــات ماليــة جديــدة .وبالمثــل ،يعالــج البنــك التعديــل الجوهــري
لشــروط االلتــزام القائــم أو جــزءًا منــه كإطفــاء للمطلوبــات الماليــة األصليــة واعتــراف بااللتــزام الجديــد .ويفتــرض أن تختلــف
الشــروط اختالفــً جوهريــً إذا كانــت القيمــة الحاليــة المخفضــة للتدفقــات النقديــة فــي إطــار الشــروط الجديــدة ،بمــا فــي
ذلــك أي رســوم مدفوعــة بالصافــي بعــد طــرح أي رســوم مســتلمة ومخصومــة باســتخدام المعــدل الفعــال األصلــي بفــارق
( )10فــي المائــة علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخفضــة للتدفقــات النقديــة المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة األصليــة.

األدوات المالية المشتقة
يدخــل البنــك فــي مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الماليــة المشــتقة والتــي يُحتفــظ ببعضهــا للتــداول بينمــا يُحتفــظ بأخــرى إلدارة
التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تتضمن المشــتقات الماليــة العقود
اآلجلــة للعمــات األجنبيــة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة عبــر العمــات ،ومقايضــات العجــز االئتمانــي.
ً
الحقــا إلــى قيمتهــا
يتــم إثبــات المشــتقات الماليــة مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات ويعــاد قياســها
العادلــة فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي .يتــم إثبــات األربــاح /الخســائر الناتجــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة علــى الفــور مــا
لــم تحــدد المشــتقة وتكــون فعالــة كأداة تحــوط ،وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
علــى طبيعــة عالقــة التحــوط .يحــدد البنــك بعــض المشــتقات إمــا كتحوطــات القيمــة العادلــة لألصــول أو للمطلوبــات
المعتــرف بهــا أو اللتزامــات الشــركة (تحوطــات القيمــة العادلــة) أو تحوطــات معامــات التنبــؤ المحتملــة أو تحوطــات مخاطــر
العمــات األجنبيــة لاللتزامــات الثابتــة (تحوطــات التدفقــات النقديــة) أو تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة
(تحوطــات االســتثمار الصافــي).
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يُعتــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي ضمــن الموجــودات األخــرى فــي حيــن يُعتــرف بالمشــتقات
ذي القيمــة العادلــة الســالبة كمطلوبــات ماليــة ضمــن المطلوبــات األخــرى.

المشتقات المتضمنة
يتــم التعامــل مــع المشــتقات المتضمنــة فــي المطلوبــات الماليــة أو غيرهــا مــن عقــود مضيــف األصــول غيــر الماليــة
كمشــتقات منفصلــة عندمــا ال تكــون مخاطرهــا وخصائصهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بمخاطــر العقــود المضيفــة وال تقــاس
العقــود المضيفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة.
ُتعــرض المشــتقات الضمنيــة كأصــل غيــر متــداول أو مطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت فتــرة االســتحقاق المتبقيــة لــأداة
الهجينــة التــي يرتبــط بهــا المشــتق الضمنــي أكثــر مــن  12شــهرًا وال يتوقــع تحقيقهــا أو تســويتها خــال  12شــهرًاُ .تعــرض
المشــتقات األخــرى المتضمنــة موجــودات أخــرى أو مطلوبــات أخــرى.

عقود الضمان المالي
عقــد الضمــان المالــي هــو عقــد يتطلــب مــن المصــدر أن يســدد دفعــات محــددة لتعويــض حاملــه عــن الخســارة التــي تكبدها
بســبب إخفــاق المديــن المحــدد فــي ســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها وفقــا لشــروط أداة الدين.
تقــاس عقــود الضمانــات الماليــة الصــادرة مــن كيــان يعــود للبنــك مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة لهــا ،وفــي حالــة عــدم تحديدهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة والتــي ال تنتــج عــن تحويــل أصــل مالــي ،يتــم قياســها الحقــً:
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد
•المبلــغ المعتــرف بــه مبدئ ًيــا ،مطروحــً منــه ،عندمــا يكــون ذلــك مناس ـبًا ،مبلــغ الربــح أو الخســارة المتراكــم المعتــرف بــه
ً
وفقــا لسياســات تحصيــل اإليــرادات للبنــك ،أيهمــا أكبــر.

ُتعــرض عقــود الضمــان المالــي غيــر المصنفــة بالقيمــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ مــن ﺧﻼل قائمــة الربــح أو الخســارة كمخصصــات ﻓﻲ قائمــة
المركــز المالــي الموحــد ويعــرض إعــادة القيــاس فــي اإليــرادات األخــرى.
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
تقــاس االلتزامــات بتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق مبدئيــً بقيمتهــا العادلــة ،وإذا لــم تحــدد بالقيمــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة ،فإنهــا ُتقــاس الحقــً:
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد
•المبلــغ المعتــرف بــه مبدئ ًيــا ،مطروحــً منــه ،عندمــا يكــون ذلــك مناس ـبًا ،مبلــغ الربــح أو الخســارة المتراكــم المعتــرف بــه
ً
وفقــا لسياســات تحصيــل اإليــرادات للبنــك ،أيهمــا أعلــى.
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ُتعــرض االلتزامــات بتوفيــر قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق غيــر المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح
أو الخســارة كمخصصــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد ويعــرض إعــادة القيــاس فــي اإليــرادات األخــرى.
لــم يحــدد البنــك أي التزامــات لتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق المحــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمة
الربح أو الخســارة.

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

محاسبة التحوط
يُحــدد البنــك بعــض المشــتقات كأدوات تحــوط فيمــا يتعلــق بمخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطر ســعر الفائدة فــي تحوطات
القيمــة العادلــة أو تحوطــات التدفقــات النقديــة أو تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة حســب االقتضــاء.
كمــا يتــم المحاســبة عــن تحوطــات مخاطــر الصــرف األجنبــي علــى التزامــات البنــك كتحوطــات للتدفــق النقــدي .ال يطبــق
البنــك محاســبة التحــوط للقيمــة العادلــة علــى تحوطــات محفظــة مخاطــر ســعر الفائــدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لذلــك ،ﻻ يســتخدم
البنــك اﻹﻋﻔﺎء لمواصلــة اســتخدام قواعــد محاســبة التحــوط باســتخدام معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ،)39أي أن البنــك
يطبــق قواعــد محاســبة التحــوط لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (.)9
عنــد بدايــة عالقــة التحــوط ،يوثــق البنــك العالقــة بيــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه ،باإلضافــة إلــى أهــداف إدارة المخاطــر
واســتراتيجيتها للقيــام بمعامــات تحــوط متنوعــة .عــاوة علــى ذلــك ،عنــد بدايــة التحــوط وعلــى أســاس مســتمر ،يوثــق البنــك
مــا إذا كانــت أداة التحــوط فعالــة فــي تقــاص التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه التــي
يمكــن أن تعــزى للخطــر المتحــوط لــه ،والتــي تلبــي عندهــا جميــع عالقــات التحــوط متطلبــات فعاليــة التحــوط التاليــة:
•توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط؛ و
•ﻻ يهيمن أثر مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن هذه العالقة االقتصادية؛ و
•نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها الناتجــة عــن كميــة البنــد المتحــوط لــه والتــي يقــوم البنــك بالتحــوط لــه فعليــً
وكميــة أداة التحــوط التــي يســتخدمها البنــك بالفعــل للتحــوط لتلــك الكميــة مــن البنــد المتحــوط لــه.

يقــوم البنــك بإعــادة تــوازن عالقــة التحــوط مــن أجــل االمتثــال لمتطلبــات نســبة التحــوط عنــد الضــرورة .فــي مثــل هــذه الحاالت،
قــد يتــم تطبيــق اإليقــاف علــى جــزء فقــط مــن عالقــة التحــوط .علــى ســبيل المثــال ،قــد ُتعــدل نســبة التحــوط بطريقــة تجعــل
ـزءا مــن عالقــة التحــوط ،وبالتالــي ال يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إال لحجــم بنــد التحــوط
جــزء مــن بنــد التحــوط ال يعــد جـ ً
ـزءا مــن عالقــة التحــوط.
الــذي لــم يعــد جـ ً
إذا توقفــت عالقــة التحــوط عــن الوفــاء بمتطلبــات فعاليــة التحــوط المتعلقــة بنســبة التحــوط ولكــن مــا زال هــدف إدارة
المخاطــر لعالقــة التحــوط هــذه هــو ذات الشــيء ،ﻓﺈن المجموعــة تعــدل نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط (مثــل إعــادة تــوازن
التحــوط) بحيــث تجتمــع معاييــر التأهيــل مــرة أخــرى.
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فــي بعــض عالقــات التحــوط ،يحــدد البنــك القيمــة الحقيقيــة للخيــارات فقــط .وفــي هــذه الحالــة ،يؤجــل تغييــر القيمــة
العادلــة لمكــون القيمــة الزمنيــة لعقــد الخيــار فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،علــى مــدى فتــرة التحــوط ،إلــى الحــد الــذي يتعلــق
بــه بالبنــد المتحــوط لــه ويعــاد تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة عندمــا ال يــؤدي البنــد المتحــوط لــه
إلــى االعتــراف بالبنــود غيــر الماليــة .ال تتضمــن سياســة البنــك إلدارة المخاطــر تحوطــات البنــود التــي تــؤدي إلــى االعتــراف بالبنــود
غيــر الماليــة ،وذلــك ألن مخاطــر البنــك تتعلــق بالمــواد الماليــة فقــط.
إن البنــود المتحــوط لهــا والتــي يحددهــا البنــك هــي بنــود تحــوط ذات صلــة بالفتــرة الزمنيــة ،ممــا يعنــي أنــه ُتطفــأ القيمــة
الزمنيــة األصليــة للخيــار المتعلــق بالبنــد المتحــوط لــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة علــى أســاس رشــيد
(علــى ســبيل المثــال ،وفقــً لطريقــة القســط الثابــت) علــى مــدى فتــرة عالقــة التحــوط.
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ،يســتبعد البنــك ﻣن التحديــد اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺟل ﻟﻟﻌﻘود اﻵﺟﻟﺔ أو الفــرق علــى أســاس اﻟﻌﻣﻼت ﻷدوات
اﻟﺗﺣوط عبــر العمــات .فــي هــذه الحالــةُ ،تطبــق معاملــة مماثلــة للحالــة المطبقــة علــى القيمــة الزمنيــة للخيــارات .وتعتبــر
معالجــة العنصــر اآلجــل للعقــد اآلجــل والعنصــر علــى أســاس العملــة أمــرًا اختياريــً ويطبــق الخيــار علــى أســاس كل تحــوط
علــى حــدة بخــاف معالجــة القيمــة الزمنيــة للخيــارات التــي تعتبــر إلزاميــة .وبخصــوص عالقــات التحــوط والمشــتقات اآلجلــة
أو العمــات األجنبيــة مثــل مقايضــات أســعار الفائــدة عبــر العمــات ،عندمــا يُســتبعد العنصــر اآلجــل أو الفــرق علــى أســاس
العملــة مــن التصنيــف ،فــإن البنــك يعتــرف عمومــً بالعنصــر المســتبعد فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.
تحــدد تفاصيــل القيــم العادلــة لــأدوات المشــتقة المســتخدمة ألغــراض التحــوط والحــركات فــي احتياطــي التحــوط فــي
حقــوق الملكيــة.

التحوطات بالقيمة العادلة
يُعتــرف بتغيــر القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط المؤهلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة فيمــا عــدا عندمــا تحــوط أداة التحــوط
أداة حقــوق الملكيــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،وفــي هــذه الحالــة ،يُعتــرف بــه فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر .ﻟﻢ يحــدد اﻟبنــك ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندمــا ﺗحــوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقــوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤحــددة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
ُتعــدل القيمــة الدفتريــة للبنــد المتحــوط لــه الــذي لــم يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة بالتغييــر فــي القيمــة العادلــة الــذي يمكن
أن يعــزى إال المخاطــر المتحــوط لهــا وإجــراء قيــد مقابــل ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة .وبخصــوص أدوات الديــن التــي ُتقــاس
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،ال ُتعــدل القيمــة الدفتريــة كمــا هــي بالفعــل بالقيمــة العادلــة ،ولكــن
ُيــدرج جــزء الربــح أو الخســارة مــن القيمــة العادلــة علــى البنــد المتحــوط لــه المرتبــط بالخطــر المتحــوط لــه فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة بــد ً
ال مــن الدخــل الشــامل اآلخــر .عندمــا يكــون البنــد المتحــوط لــه أداة حقــوق ملكيــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،تبقــى أربــاح /خســائر التحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر لمطابقــة أداة التحــوط.
ال يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط إال عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة (بعــد
إعــادة التــوازن ،إن وجــدت) .يتضمــن ذلــك حــاالت انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهائهــا أو ممارســتها ،ويحتســب
االســتبعاد لألثــر المســتقبلي .كمــا ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط لهــا واﻟﺘﻲ ُتســتخدم
بشــأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌال (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻓﻲ قائمــة الربــح أو الخســارة ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجــاوز تاريــخ التوقــف عــن
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
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تحوطات التدفق النقدي
يُســتدرك الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات وأدوات التحــوط األخــرى المؤهلــة والتــي تحــدد وتؤهل
كتحوطــات للتدفقــات النقديــة فــي احتياطــي التحــوط للتدفقــات النقديــة ،وهــو مكــون منفصــل فــي الدخــل الشــامل
مطروحــا منــه أي مبالــغ أعيــد
اآلخــر ،محصــورًا بالتغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه مــن بدايــة التحــوط
ً
تدويرهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة.
يعــاد تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم فــي حقــوق المســاهمين فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة فــي الفتــرات التــي يؤثــر فيهــا بنــد التحــوط علــى الربــح أو الخســارة ،فــي نفــس ســطر البنــد المتحــوط لــه المســتدرك.
إذا لــم يعــد البنــك يتوقــع حــدوث المعاملــة ،فإنــه يعــاد تصنيــف هــذا المبلــغ فــورًا إال قائمــة الربــح أو الخســارة.
يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة
(بعــد إعــادة التــوازن ،إن وجــدت) .ويشــمل ذلــك الحــاالت التــي تنتهي فيهــا أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤها أو ممارســتها،
أو عندمــا ال يعتبــر حــدوث معاملــة تحــوط محــددة أمــرًا محتمـ ًلا بدرجــة كبيــرة ،ويُحتســب التوقــف بأثــر مســتقبلي .تبقــى أي
أربــاح /خســائر معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ومراكمــة فــي حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت فــي حقــوق الملكيــة
ويعتــرف بهــا عنــد تســجيل المعاملــة المتوقعــة فــي النهايــة فــي الربــح أو الخســارة .عندمــا يصبــح حــدوث معاملــة كانــت
متوقعــة غيــر متوقــع ،فإنــه يعــاد تصنيــف األربــاح /الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق المســاهمين ويعتــرف بهــا مباشــرة فــي
قائمــة الربــح أو الخســارة.

تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
ُتعالــج تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة محاســبيًا علــى نحــو مشــابه لتحوطــات التدفقــات النقديــة.
ويعتــرف ﺑﺄي أربــاح /خســائر علــى أداة التحــوط المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم ﻓﻲ
احتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة.
يُعــاد تصنيــف األربــاح والخســائر الناتجــة عــن أداة التحــوط المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتحــوط المتراكــم فــي احتياطــي تحويــل
العمــات األجنبيــة إلــى الربــح أو الخســارة بنفــس الطريقــة كفروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة العائــدة للعمليــة
األجنبيــة كمــا هــو موضــح أعــاه.

التقــاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون
تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

حسابات مداره لصالح العمالء
تمثــل الحســابات التــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــاء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك .يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة
تلــك الحســابات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة ،يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة المحافــظ مضمونــة رأس المــال
المــدارة لصالــح العمــاء عــن رأس مالهــا.
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القيمة العادلة
ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن
معاملــة منظمــة بيــن المتشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه
بطريقــة مباشــرة أو مــا إذا كان مقــدرًا بفضــل أســلوب تقييــم آخــر .وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات
أوالمطلوبــات ،يأخــذ البنــك بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد ســعر أي مــن الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كان يتعيــن علــى
المتشــاركين بالســوق أخــذ تلــك العوامــل بعيــن االعتبــار فــي تاريــخ القيــاس .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بشــأن أغــراض
القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات الماليــة وفــق تلــك األســس ،وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بإجــراءات القيــاس التــي
تتشــابه مــع إجــراءات القيمــة العادلــة وليســت قيمــة عادلــة مثــل القيمــة العادلــة كمــا هــو مســتعمل بالمعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم (.)36
ـاء علــى
إضافــة إلــى ذلــكُ ،تصنــف قياســات القيمــة العادلــة ،ألغــراض إعــداد التقاريـــر الماليــة ،إلــى المســتوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنـ ً
مــدى وضــوح المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة بالكامــل،
وهــي محــددة كما يـــلي:
مدخالت المستوى ()1

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

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
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ناشــئة عــن أحداث
ســابقة وإن تســديد االلتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليه.

منافع الموظفين
منافع الموظف قصيرة األجل
يتــم إثبــات منافــع الموظــف قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــات ذات العالقــة .يتــم إثبــات االلتــزام المتعلــق
بالمبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يكــون علــى البنــك التــزام قانونــي أو ضمنــي حالــي لدفــع مقابــل الخدمــات الســابقة التــي
قدمهــا الموظــف ويمكــن تقديــر االلتــزام بصــورة موثوقــة.

منافع الموظف األخرى طويلة األجل
صافــي التزامــات البنــك فيمــا يتعلــق بمنافــع الموظــف هــي مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفيــن نظيــر
خدماتهــم فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة .يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة الخاصــة
بنهايــة الخدمــة للموظفيــن عــن مــدة الخدمــة لــكل موظــف بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بموجــب اللوائــح
الداخليــة للبنــك.
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وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن بنــد "موجــودات أخــرى" وذلــك
بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة
ٍّ
تــدن فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وال يتــم
العادلــة بشــكل إفــرادي ،ويتــم تســجيل أي
تســجيل الزيــادة كإيــراد ،يتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز
بنــاء علــى تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي يتــم تســجيل مخصــص
قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابقًا .كمــا يتــم
ً
تدريجــي مقابــل العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك والمخالفــة ألحــكام المــادة ( )48مــن قانــون البنــوك بواقــع ( )%5مــن
قيمتهــا الدفتريــة ســنويًا وبحيــث يتــم الوصــول إلــى النســبة المطلوبــة البالغــة ( )%50مــن القيمــة الدفتريــة لتلــك العقــارات
مــع نهايــة العــام .2030

ضريبة الدخل
تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن
األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر
قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة
أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
تحســــب الضرائــب بموجــب النســب الضريبيــة المقــررة بموجــب القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات فــي البلــدان التــي يعمــل
فيهــا البنــك.
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بين قيمــة الموجودات
أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها ،يتــم احتســاب
الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــً للنســب الضريبيــة
التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع
عــدم إمكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــا أو كليــا.

الموجودات المالية المرهونة
وهــي تلــك الموجــودات الماليــة المرهونــة لصالــح أطــراف أخــرى مــع وجــود حــق للطــرف اآلخــر بالتصــرف فيهــا (بيــع أو إعــادة
رهــن) يســتمر تقييــم هــذه الموجــودات وفــق السياســات المحاســبية المتبعــة لتقييــم كل منهــا حســب تصنيفــه األصلــي.
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عقود إعادة الشراء أو البيع
يســتمر االعتــراف فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالموجــودات المباعــة والتــي تــم التعهــد المتزامــن بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ
مســتقبلي ،وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا،
ويســتمر تقييمهــا وفقــً للسياســات المحاســبية المتبعــة( ،هــذا وفــي حــال وجــود حــق للمشــتري بالتصــرف بهــذه الموجودات
(بيــع أو إعــادة رهــن) فيجــب إعــادة تصنيفهــا ضمــن الموجــودات الماليــة المرهونــة) تــدرج المبالــغ المقابلــة للمبالــغ المســتلمة
لهــذه العقــود ضمــن المطلوبــات فــي بنــد األمــوال المقترضــة ،ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء
كمصــروف فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
أمــا الموجــودات المشــتراة مــع التعهــد المتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــا يتــم االعتــراف بهــا فــي
القوائــم الماليــة الموحــدة ،وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع ال تــؤول للبنــك
حــال حدوثهــا ،وتــدرج المبالــغ المدفوعــة المتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة أخــرى
أو ضمــن التســهيالت االئتمانيــة حســب الحــال ،ويتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد
تســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

الممتلكات والمعدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وأي تـ ٍّ
ـدن فــي قيمتهــا ،ويتــم اســتهالك الممتلــكات
والمعــدات (باســتثناء األراضــي) عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي
المتوقــع لهــا باســتخدام النســب الســنوية التاليــة:
%
مباني
معدات وأجهزة وأثاث وتركيبات
وسائط نقل
برامج وأجهزة الحاسب اآللي

2
15-5
20
20-10

عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض
قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام ،فــاذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن
التقديــرات المعــدة ســابقًا يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.
يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا اليعــود أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها
أو مــن التخلــص منهــا.
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الموجودات غير الملموسة
الشهـــــرة
يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي تكلفــة امتــاك أو شــراء االســتثمار فــي الشــركة الحليفــة أو التابعــة
عــن حصــة البنــك فــي القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات تلــك الشــركة بتاريــخ االمتــاك ،يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن
االســتثمار فــي شــركات تابعــة فــي بنــد منفصــل كموجــودات غيــر ملموســة ،أمــا الشــهرة الناتجــة عــن االســتثمار فــي شــركات
حليفــة فتظهــر كجــزء مــن حســاب االســتثمار فــي الشــركة الحليفــة ويتــم الحقــً تخفيــض تكلفــة الشــهرة بــأي تـ ِّ
ـدن فــي
قيمــة االســتثمار.
يتم توزيع الشهرة على وحدة /وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك داللــة
علــى أن قيمــة الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة لوحــدة /لوحــدات توليــد النقــد
التــي تعــود لهــا الشــهرة أقــل مــن القيمــة المســجلة فــي الدفاتــر لوحــدة /وحــدات توليــد النقــد ويتــم تســجيل قيمــة التدنــي
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

الموجودات غير الملموسة األخرى
الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليها،
أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها بالتكلفــة.
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة ،ويتــم
إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة الموحــد ،أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا
فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل أي تـ ٍّ
ـدن فــي قيمتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
ال يتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال البنــك ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة
فــي نفــس الفترة.
يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ،كذلــك يتــم مراجعــة
تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء أيــة تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة.
أنظمة حاسوب وبرامج :يتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة ال تزيد عن  3سنوات من تاريخ الشراء.

التدني في الموجودات غير المالية:
يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة للموجــودات غيــر الماليــة للبنــك فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــا عــدا الموجــودات الضريبيــة
المؤجلــة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر حــول التدنــي ،وفــي حــال وجــود مؤشــر حــول التدنــي يتــم تقديــر المبلــغ
الممكــن اســترداده مــن تلــك الموجــودات.
فــي حــال زادت القيمــة المدرجــة للموجــودات عــن المبلــغ الممكــن اســترداده مــن تلــك الموجــودات ،يتــم تســجيل خســارة
التدنــي فــي تلــك الموجــودات.
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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 يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي قيمــة الشــهرة .بالنســبة للموجــودات األخــرى ،يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــة
فقــط إذا كانــت القيمــة الدفتريــة للموجــودات ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي تــم تحديدهــا بعــد تنزيــل االســتهالك أو
اإلطفــاء إذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة التدنــي فــي القيمــة.

العمالت األجنبية
لغــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يُع َبــر عــن النتائــج والوضــع المالــي لــكل شــركة مــن المجموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة
للبنــك ،وعملــة العــرض للقوائــم الماليــة الموحــدة.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركات التابعــة للبنــك ،و ُتعــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل شــركة مــن
المجموعــة بعملــة الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــاُ .تســجل المعامــات بعمــات غيــر عملتهــا الوظيفيــة
للبنــك وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ تلــك المعامــات .وفــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،يعــاد تحويــل
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .كمــا ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقــً ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال
يتــم إعــادة تصنيــف تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.
ُتسجل فروقات الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
•فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.
•فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى البنــود النقديــة المطلوبــة مــن /إلــى عمليــة أجنبيــة التــي مــن غيــر المخطــط
جــزءا مــن صافــي
تســويتها أو مــن غيــر المحتمــل تســويتها فــي المســتقبل القريــب (وبالتالــي تشــكل هــذه الفروقــات
ً
االســتثمار فــي العمليــة األجنبيــة) ،والتــي يُعتــرف بهــا مبدئيــً فــي حســاب الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد ويعــاد تصنيفهــا
مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد البيــع أو التصــرف الجزئــي بصافــي االســتثمار.

ومــن أجــل عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للبنــك وفقــً ألســعار
ً
وفقــا لمتوســط أســعار الصــرف للفتــرة ،مــا لــم
الصــرف الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي .كمــا تحــول اإليــرادات
تتغيــر أســعار الصــرف تغيــرًا كبيــرًا خــال تلــك الفتــرة ،وفــي هــذه الحالــة ُتســتخدم أســعار الصــرف فــي تاريــخ المعامــات.
كمــا ُتســتدرك فروقــات التحويــل الناشــئة ،إن وجــدت ،فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد وتجمــع فــي بنــد منفصــل
لحقــوق الملكيــة.
عنــد اســتبعاد عمليــات أجنبيــة (أي التخلــص مــن كامــل حصــة البنــك مــن عمليــات أجنبيــة ،أو الناتــج مــن فقــدان الســيطرة على
شــركة تابعــة ضمــن عمليــات أجنبيــة أو االســتبعاد الجزئــي بحصــة فــي ترتيــب مشــترك أو شــركة زميلــة ذات طابــع أجنبــي
تصبــح فيهــا الحصــة المحتفــظ بهــا أصـ ًلا مال ًيــا) ،يتــم قيــد صافــي نتيجــة االســتبعاد بمــا فيهــا فروقــات أســعار الصــرف فــي
قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
باإلضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بالتخلــص الجزئــي مــن شــركة تابعــة تتضمــن عمليــات أجنبيــة ال ينتــج عنهــا فقــدان البنــك
للســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،تعــاد حصتهــا مــن فروقــات الصــرف المتراكمــة إلــى صافــي الدخــل الشــامل بالنســبة التــي
تــم اســتبعادها وال يعتــرف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة .أمــا بخصــوص جميــع التصفيــات الجزئيــة األخــرى يتــم
قيــد صافــي نتيجــة االســتبعاد بمــا فيهــا فروقــات أســعار الصــرف فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
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النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد واألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة واألرصــدة
لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ،وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر
واألرصــدة المقيــدة الســحب.

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

عقود اإليجار
البنك كمستأجر
يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان العقــد يحتــوي علــى إيجــار عنــد البــدء فــي العقــد .يعتــرف البنــك بموجــودات حق االســتخدام
والتزامــات اإليجــار المقابلــة فيمــا يتعلــق بجميــع ترتيبــات اإليجــار التــي يكــون فيهــا المســتأجر ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة
األجــل (المعرَّ فــة علــى أنهــا عقــود إيجــار مدتهــا  12شــهرًا أوأقــل) وعقــود إيجــار األصــول ذات القيمــة المنخفضــة ،وبالنســبة
لهــذه العقــود ،يقــوم البنــك باالعتــراف بمدفوعــات اإليجــار كمصــروف تشــغيلي علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة عقــد اإليجــار مــا لــم يكــن أســاس منتظــم آخــر أكثــر تمثيــا للنمــط الزمنــي الــذي يتــم فيــه االســتفادة مــن المنافــع
االقتصاديــة مــن األصــول المســتأجرة.
يتــم قيــاس التــزام اإليجــار مبدئ ًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء فــي عقــد
اإليجــار ،مخصومــة باســتخدام الســعر الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،وإذا تعــذر تحديــد هــذا المعــدل بســهولة ،يقــوم البنــك
باســتخدام معــدل اقتراضــه اإلضافــي.
تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
مطروحــا منهــا حوافــز اإليجــار مســتحقة
•مدفوعــات اإليجــار الثابتــة (متضمنــة فــي جوهرهــا علــى مدفوعــات ثابتــة)،
ً
القبــض؛
•مدفوعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل ،تقــاس فــي البدايــة باســتخدام المؤشــر أو المعــدل فــي
تاريــخ البــدء بالعقــد؛
•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.
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يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.
ً
الحقــا قيــاس التزامــات اإليجــار مــن خــال زيــادة القيمــة الدفتريــة لعكــس الفائــدة علــى التزامــات اإليجــار (باســتخدام
يتــم
طريقــة الفائــدة الفعالــة) وبتخفيــض القيمــة الدفتريــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار المدفوعــة.

يتم إعادة قياس التزامات اإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) كلما:
•تــم تغييــر مــدة اإليجــار أو أن هنــاك حــدث أو تغييــر هــام فــي الظــروف التــي تــؤدي إلــى تغييــر فــي تقييــم ممارســة خيــار
الشــراء ،وفــي هــذه الحالــة يتــم إعــادة قيــاس التزامــات اإليجــار عــن طريــق خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلــة باســتخدام
معــدل الخصــم المعــدل.
•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 مدفوعــات اإليجــار المعدلــة
باســتخدام معــدل خصــم غيــر متغيــر (مــا لــم تتغيــر مدفوعــات اإليجــار بســبب التغييــر فــي 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 ،وفــي هــذه الحالــة يتــم
ـدل عــن طريــق خصــم مدفوعــات اإليجــار المعدلة باســتخدام
ـاء علــى مــدة عقــد اإليجــار المعـ ّ
إعــادة قيــاس التــزام اإليجــار بنـ ً
معــدل الخصــم المعــدل بالســعر الفعلــي بتاريــخ التعديــل.

يتــم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى مــدة عقــد اإليجــار أوالعمــر اإلنتاجــي لألصــل (أيهمــا أقصــر) .إذا كان
عقــد اإليجــار ينقــل ملكيــة األصــل األساســي أو تكلفــة حــق االســتخدام ،والــذي يعكــس أن البنــك يتوقــع ممارســة خيــار
الشــراء ،فــإن قيمــة حــق االســتخدام ذات الصلــة يتــم اســتهالكها علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل .ويبــدأ االســتهالك فــي
تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار.
يتم عرض موجودات حق االستخدام كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحد.
يطبــق البنــك المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )36لتحديــد مــا إذا كانــت قيمــة حــق االســتخدام قــد انخفضــت قيمتهــا
وتحســب أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة كمــا هــو موضــح فــي سياســة "الممتلــكات والمعــدات".
ال يتــم تضميــن اإليجــارات المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــر أو معــدل فــي قيــاس التزامــات اإليجــار وموجــودات حــق
االســتخدام .يتــم إدراج المدفوعــات ذات الصلــة كمصــروف فــي الفتــرة التــي يحــدث فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى
هــذه المدفوعــات ويتــم تضمينهــا فــي "نفقــات أخــرى" فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.
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البنك كمؤجر
يقوم البنك بالدخول في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراته االستثمارية.
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي يكــون البنــك فيهــا مؤجــرا كإيجــارات تمويــل أو تشــغيل .فــي حــال كانــت شــروط عقــد
اإليجــار تنقــل كل مخاطــر ومنافــع الملكيــة إلــى المســتأجر ،يتــم تصنيــف العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار تمويلــي ويتــم تصنيــف
جميــع عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود اإليجــار التشــغيلية.
ً
وســيطا ،فهــو يمثــل عقــد اإليجــار الرئيســي والعقــد مــن الباطــن كعقديــن منفصليــن .يتــم
عندمــا يكــون البنــك مؤجــرًا
تصنيــف عقــد اإليجــار مــن الباطــن علــى أنــه تمويــل أو عقــد إيجــار تشــغيلي بالرجــوع إلــى أصــل حــق االســتخدام الناشــئ عــن
عقــد اإليجــار الرئيســي.
يتــم االعتــراف بإيــرادات التأجيــر مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار
ذي الصلــة .تضــاف التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة
لألصــل المؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
يتــم االعتــراف بالمبالــغ المســتحقة علــى المســتأجرين بموجــب عقــود اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينــة بمبلــغ صافــي
اســتثمار الشــركة فــي عقــود اإليجــار .يتــم تخصيــص إيــرادات عقــود التأجيــر التمويلــي للفتــرات المحاســبية لتعكــس معــدل
عائــد دوري ثابــت علــى صافــي اســتثمار البنــك القائــم فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار.
عندمــا يتضمــن العقــد مكونــات تأجيــر ومكونــات أخــرى غيــر التأجيــر ،يطبــق البنــك المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم ( )15لتوزيــع المبالــغ المســتلمة أو التــي ســيتم اســتالمها بموجــب العقــد لــكل مكــون.
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 -3تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ -معايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية:
تـــم اتبـــاع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية المفعول للفتــرات الماليــة التي
تبــدأ فــي أو بعــد أول كانــون الثانــي  2021فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة ،والتــي لــم تؤثــر بشــكل جوهــري
علــى المبالــغ واإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليـــــة الموحــدة للســنة أوالســنوات الســابقة ،علمــً بأنــه قــد يكــون لهــا
تأثير على المعالجــــة المحاسبيـــــة للمعامــــات والترتيبات المستقبليـــة.

إصالح معيار سعر الفائدة المعياري
فــي الســنة الســابقة ،طبقــت المجموعــة تعديــات المرحلــة األولــى إلصــاح معيــار ســعر الفائــدة (تعديــات علــى المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )9ومعيــار المحاســبة الدولــي ( )39والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( .))7تعالــج هــذه التعديــات
متطلبــات محاســبة التحــوط المحــددة للســماح بمواصلــة محاســبة التحــوط للتحوطــات المتأثــرة خــال فتــرة عــدم التيقــن
الســابقة يتــم تعديــل بنــود التحــوط أو أدوات التحــوط كنتيجــة إلصــاح معيــار معــدل الفائــدة.
طبقــت المجموعــة فــي الســنة الحاليــة تعديــات المرحلــة الثانيــة إلصــاح معيــار ســعر الفائــدة (تعديــات علــى المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة ( )9ومعيــار المحاســبة الدولــي ( )39والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )7والمعيــار الدولــي للتقاريــر
ّ
يمكــن المجموعــة مــن عكــس آثــار االنتقــال
الماليــة ( )4والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( .)16إن تطبيــق هــذه التعديــات
مــن ســعر االقتــراض بيــن البنــوك( )IBORألســعار الفائــدة المعياريــة البديلــة (يشــار إليهــا ً
أيضــا باســم "المعــدالت الخاليــة مــن
المخاطــر ( )")RFRدون التســبب فــي تأثيــرات محاســبية ال توفــر معلومــات مفيــدة لمســتخدمي القوائــم الماليــة.
تقــدم التعديــات ً
أيضــا متطلبــات إفصــاح جديــدة علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )7لعالقــات التحــوط التــي
تخضــع لالســتثناءات التــي أدخلتهــا التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (.)9
قامــت المجموعــة خــال العــام  2021بتحديــد األدوات الماليــة التــي مــن الممكــن أن تتأثــر نتيجــة لتعديــل ســعر الفائــدة
المرجعــي ،كمــا قامــت بإجــراء التعديــات الالزمــة علــى األنظمــة البنكيــة وعمــل ورشــات توعيــة للعمــاء والموظفيــن فيمــا
يخــص تعديــل ســعر الفائــدة المرجعــي.
نتيجــة لتطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن اإلصالحــات المعياريــة ســتقوم المجموعــة بتغييــر أســاس تحديــد التدفقــات النقديــة
التعاقديــة عندمــا يكــون التغييــر ضروريــا باعتبــاره نتيجــة مباشــرة إلحــال معــدل ســعر الفائــدة المرجعــي وعندمــا يكــون
األســاس الجديــد لتحديــد التدفقــات النقديــة التعاقديــة مكافئــً اقتصاديــً لألســاس الســابق (أي األســاس الــذي يســبق
ً
مباشــرة).
التعديــل
إن اســتراتيجية إدارة المخاطــر للمجموعــة فيمــا يخــص تحوطــات القيمــة العادلــة ســتبقى كمــا هــي عليــه اآلن علمــا بــأن أثــر
التعديــات عليهــا غيــر جوهــري.
إن قيمــة عقــود المشــتقات التــي مــن المتوقــع أن يتــم تعديــل ســعر الفائــدة المرجعــي لهــا مســتقبال تبلــغ حوالــي
 110مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر  2021كمــا أن قيمــة العقــود مــن غيــر المشــتقات والتــي مــن المتوقــع أن
يتــم تعديــل ســعر الفائــدة المرجعــي لهــا تبلــغ حوالــي  564مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر .2021
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لــم يكــن هنالــك أي أثــر جوهــري علــى المبالــغ واإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليـــــة الموحــدة ألي مــن تعديــات
المرحلــة األولــى والمرحلــة الثانيــة.
امتيــازات اإليجــار المتعلقــة بكوفيــد  19لمــا بعــد  30حزيــران  - 2021تعديــل علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقم 16
فــي العــام الســابق ،اعتمــدت المجموعــة امتيــازات اإليجــار المتعلقــة بكوفيــد ( 19تعديــل علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير
ـاء عمل ًيــا للمســتأجرين فــي المحاســبة عــن امتيــازات اإليجــار التــي حدثــت كنتيجــة مباشــرة
الماليــة رقــم  )16التــي قدمــت إعفـ ً
لكوفيــد  ،19مــن خــال تقديــم وســيلة عمليــة للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  .16كانــت هــذه الوســيلة العمليــة
متاحــة المتيــازات اإليجــار بحيــث أن أي أثــر تخفيــض فــي مدفوعــات اإليجــار بشــأنها يؤثــر المدفوعــات المســتحقة أص ـ ً
ا فــي
 30حزيــران  2021أو قبــل ذلــك التاريــخ.
فــي آذار  ،2021أصــدر مجلــس المعاييــر امتيــازات اإليجــار ذات الصلــة بكوفيــد  19لمــا بعــد  30حزيــران ( 2021تعديــل علــى
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  )16الــذي يوســع الوســيلة العمليــة لتشــمل تطبيــق تخفيــض مدفوعــات اإليجــار
المســتحقة أص ـ ً
ا فــي أو قبــل  30حزيــران .2022
تســمح الوســيلة العمليــة للمســتأجر باختيــار عــدم تقييــم مــا إذا كان امتيــاز اإليجــار المتعلــق بكوفيــد  19يعــد تعديـ ًلا لعقــد
اإليجــار .يجــب علــى المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار احتســاب أي تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار الناتــج عــن امتيــاز اإليجــار
المتعلــق بكوفيــد  19والــذي يطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16كمــا لــو أن التغييــر لــم يكــن تعديــ ًلا
لعقــد اإليجــار.
تنطبــق الوســيلة العمليــة فقــط علــى امتيــازات اإليجــار التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة لكوفيــد  19وفقــط إذا تــم اســتيفاء
جميــع الشــروط التاليــة:
•يــؤدي التغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار إلــى تعديــل المقابــل لعقــد اإليجــار الــذي يكــون إلــى حــد كبيــر نفــس أو أقــل مــن
مقابــل عقــد اإليجــار الــذي يســبق التغييــر مباشــرة.
•أي تخفيــض فــي مدفوعــات اإليجــار يؤثــر فقــط علــى المدفوعــات المســتحقة أص ـ ً
ا فــي أو قبــل  30حزيــران ( 2022امتيــاز
اإليجــار يفــي بهــذا الشــرط إذا أدى إلــى تخفيــض مدفوعــات اإليجــار فــي أو قبــل  30حزيــران  2022وزيــادة مدفوعــات اإليجــار
التــي تمتــد إلــى مــا بعــد  30حزيــران .)2022
•ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار.
•لــم يكــن هنالــك أي تأثيــر جوهــري علــى اإلفصاحــات أو علــى المبالــغ المدرجــة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة حيــث
لــم يكــن لــدى المجموعــة أي عقــود إيجــار متأثــرة بالتعديــل.
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ب -معايير صادرة وغير سارية المفعول
كمــا فــي تاريــخ الموافقــة علــى هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة ،لــم تطبــق المجموعــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
التاليــة الجديــدة والمعدلــة الصــادرة ولكنهــا غيــر ســارية المفعــول بعــد:
والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ

تاريخ السريان

المعيار الدولي للتقارير المالية ( )17عقود التأمين (بما في ذلك تعديالت حزيران  2020على المعيار الدولي للتقارير يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي
للفترات السنوية التي تبدأ في أو
المالية ())17
بعد أول كانون الثاني  ،2023ما
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية ( )17مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل لم يكن ذلك غير عملي ،وفي
هذه الحالة يتم تطبيق نهج األثر
محل المعيار الدولي للتقارير المالية ( )4عقود التأمين.
الرجعي المعدل أو نهج القيمة
العادلة.
عاما ،يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات المشاركة
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية ()17
ً
نموذجا ً
المباشرة ،الموصوف على أنه نهج الرسوم المتغيرة .يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء معايير معينة عن
طريق قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.
يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات النقدية
المستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد .يأخذ في االعتبار أسعار الفائدة في السوق وتأثير خيارات
وضمانات حاملي الوثائق.
في حزيران  ،2020أصدر المجلس تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ( )17لمعالجة المخاوف وتحديات
التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية ( .)17تؤجل التعديالت تاريخ التطبيق األولي
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (( )17متضم ًنا التعديالت) إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في
أو بعد أول كانون الثاني  .2023وفي الوقت نفسه ،أصدر المجلس تمديدً ا لإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (( )9تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( ))4التي تمدد تاريخ
انتهاء اإلعفاء الثابت والمؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في المعيار الدولي للتقارير المالية
 4إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني .2023
لغرض متطلبات االنتقال ،يكون تاريخ التطبيق األولي هو بداية فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها
المنشأة المعيار للمرة األولى ،ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو مشاركة
الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

لم يُحدد تاريخ السريان بعد.
يُسمح بالتطبيق المبكر.

إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )10وعلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()28
تعالج الحاالت التي يكون فيها بيع أو المساهمة بأصول بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.
تنص التعديالت تحديدًا على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي ال
تنطوي على نشاط تجاري في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي يتم معالجتها محاسبيًا
باستخدام طريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط في حدود حصص
المستثمرين من غير ذوي العالقة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وبالمثل ،فإن األرباح والخسائر
الناتجة عن إعادة قياس االستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة (والتي أصبحت شركة زميلة أو
مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية) يتم اإلعتراف بها ضمن ربح أو خسارة
الشركة األم السابقة فقط في حدود حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة الجديدة أو
المشروع المشترك الجديد.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة
إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1تؤثر فقط على عرض االلتزامات في قائمة
المركز المالي كمتداولة أو غير متداولة وليس على قيمة أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو إيرادات أو
مصاريف ،أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود.

ُتطبق التعديالت بأثر رجعي على
الفترات السنوية التي تبدأ في أو
بعد أول كانون الثاني  ،2023مع
السماح بالتطبيق المبكر.

توضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى الحقوق القائمة في نهاية فترة
التقرير ،وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية
ً
تعريفا لـ
االلتزام ،كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم االلتزام بالتعهدات في نهاية فترة التقرير ،وتقدم
"التسوية" لتوضح أنها تشير إلى تحويل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو الخدمات إلى الطرف
المقابل.
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والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( – )3مرجع إلطار المفاهيم
حدث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لسنة 2018
ُت ِّ
بد ً
ال من إطار سنة  .1989كما أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )3متطلبًا يتعلق
بااللتزامات المحددة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)37وهو أن تطبق المنشأة المستحوذة
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37لتحديد ما إذا كان هناك التزام قائم في تاريخ االستحواذ نتيجة
ألحداث سابقة .بالنسبة للضريبة التي ستندرج ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية
رقم ( :)21الرسومُ ،تطبق المنشأة المستحوذة تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ()21
لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي نتج عنه التزام بسداد الضريبة قد وقع بحلول تاريخ االستحواذ.

تاريخ السريان
تسري التعديالت التي ُأجريت على عمليات
اندماج األعمال التي يكون لها تاريخ
استحواذ في أو بعد بداية الفترة السنوية
األولى التي تبدأ في أو بعد أول كانون
الثاني  .2022يُسمح بالتطبيق المبكر إذا
طبقت المنشأة كافة المراجع األخرى
المحدثة.

صريحا بأن المنشأة المستحوذة ال تعترف بالموجودات المحتملة
وأخيرًا ،تضيف التعديالت بيا ًنا
ً
المستحوذ عليها في اندماج األعمال.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات واآلالت والمعدات  -المتحصالت قبل
االستخدام المقصود.

أول كانون الثاني  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.

ال تسمح التعديالت بخصم أي عائدات ناتجة من بيع األصناف التي تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل
متاحا لالستخدام من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ،أي العائدات المحققة أثناء
ً
إحضار األصل إلى الموقع والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة.
وبالتالي ،تعترف المنشأة بعائدات تلك المبيعات إلى جانب التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو الخسارة.
وتقيس المنشأة تكلفة هذه البنود وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )2المخزون".
توضح التعديالت أيضا معنى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم" .ويحدد معيار المحاسبة
الدولي ( )16ذلك على أنه تقييم لما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل يمكن استخدامه في إنتاج أو
توريد السلع أو الخدمات أو تأجيرها لآلخرين أو ألغراض إدارية.
وإذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل ،ينبغي أن تفصح القوائم المالية
عن قيمة العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة وليست إحدى
مخرجات األنشطة االعتيادية للمنشأة ،وأي بند (بنود) يتضمن تلك العائدات والتكلفة في قائمة الدخل
الشامل.
تطبق التعديالت بأثر رجعي ،ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم إحضارها إلى
الموقع والحالة التشغيلية الالزمة لها إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة في أو بعد بداية
الفترة األولى المعروضة في القوائم المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األولى.
ينبغي على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل على الرصيد االفتتاحي
لألرباح المدورة (أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية ،كما هو مالئم) في بداية تلك الفترة األولى
المعروضة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 37العقود المثقلة  -تكلفة الوفاء بالعقد
تنص التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد" .تتكون التكاليف
المتعلقة مباشرة بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد (على سبيل المثال العمالة المباشرة
أو المواد المباشرة) وتوزيع التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقد (على سبيل المثال توزيع
مصاريف االستهالك ألحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في الوفاء العقد).
تف المنشأة فيها بكافة التزاماتها كما في بداية فترة التقرير
تطبق التعديالت على العقود التي لم ِ
السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األولى .ال يتم تعديل أرقام المقارنة .وبد ً
ال من ذلك،
يتعين على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق التعديالت مبدئيًا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح
المدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية ،كما هو مالئم ،في تاريخ التطبيق األولي.
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والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( - )1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة
إعفاء إضافيًا للشركة التابعة التي تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها األم
يقدم التعديل
ً
فيما يتعلق بالمحاسبة عن فروق الترجمة المتراكمة .نتيجة لهذا التعديل ،يمكن اآلن للشركة التابعة
التي تستخدم اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة (د 16 .أ) ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
( )1أن تختار ً
أيضا قياس فروق الترجمة التراكمية لجميع العمليات األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم
بناء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى تطبيق
األم،
للشركة
الموحدة
المالية
القوائم
إدراجها في
ً
المعايير الدولية للتقارير المالية ،إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد واآلثار المترتبة على
اندماج األعمال التي استحوذت الشركة األم من خاللها على الشركة التابعة .يُتاح للشركة الزميلة أو
المشروع المشترك خيار مماثل باالستفادة من اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة (د 16 .أ).

تاريخ السريان
أول كانون الثاني  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)9األدوات المالية
يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار " 10في المئة" لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعتراف بااللتزام
المالي ،تقوم المنشأة بتضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة فقط بين المنشأة )المقترض) والمقرض،
ً
نيابة عن الغير .يُطبق التعديل
بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة سواء من المنشأة أو المقرض
بأثر مستقبلي على التعديالت والمبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل
للمرة األولى.

أول كانون الثاني  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  :16عقود اإليجار
يستبعد التعديل التوضيح المتعلق بالتعويض عن التحسينات على أرض مستأجرة.

ال يوجد تاريخ سريان محدد

معيار المحاسبة الدولي رقم  - 41الزراعة
يلغي التعديل متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )41للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية
للضرائب عند قياس القيمة العادلة .يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة
الدولي ( )41مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ،)13قياس القيمة العادلة ،الستخدام
عدين من تحديد ما إذا كانوا
الم ِّ
التدفقات النقدية المتسقة داخليًا ومعدالت الخصم وتمكين ُ
سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصم قبل خصم الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت
الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة.

أول كانون الثاني  ،2022مع السماح
بالتطبيق المبكر.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي ،أي لقياس القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة
بتطبيق التعديل.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1عرض القوائم المالية وبيان الممارسة للمعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية ( )2إصدار األحكام النسبية  -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

أول كانون الثاني  ،2023مع السماح
بالتطبيق المبكر ويتم تطبيقه بأثر رجعي.

ُتغير التعديالت متطلبات معيار المحاسبة الدولي ( )1فيما يتعلق باإلفصاح عن السياسات المحاسبية.
تستبدل التعديالت مصطلح "معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية" بمصطلح "السياسات
المحاسبية الهامة" .تعتبر معلومات السياسة المحاسبية مهمة إذا كان ،عند النظر إليها جنبًا إلى جنب
مع المعلومات األخرى المدرجة في القوائم المالية للمنشأة ،من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر
على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية.

ال تحتوي تعديالت بيان الممارسة ( )2على
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
على تاريخ سريان أو متطلبات انتقالية.

كما تم تعديل الفقرات الداعمة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1لتوضيح أن معلومات السياسة
المحاسبية التي تتعلق بالمعامالت غير المادية أو األحداث أو الظروف األخرى غير مهمة وال يلزم اإلفصاح
عنها .قد تكون معلومات السياسة المحاسبية جوهرية بسبب طبيعة المعامالت ذات الصلة أو األحداث
أو الظروف األخرى ،حتى لو كانت المبالغ غير جوهرية .ومع ذلك ،ليست كل معلومات السياسة
المحاسبية المتعلقة بالمعامالت المادية أو األحداث أو الظروف األخرى هي جوهرية بحد ذاتها.
وضع مجلس المعايير ً
أيضا إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق "عملية األهمية النسبية المكونة من أربع
خطوات" الموضحة في بيان الممارسة ( )2الخاص بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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والمعدلة
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة
ّ
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( – )8السياسات المحاسبية ،والتغييرات في التقديرات المحاسبية
واألخطاء  -تعريف التقديرات المحاسبية
تستبدل التعديالت تعريف التقديرات المحاسبية بتعريف التغيير في التقديرات المحاسبية .بموجب
التعريف الجديد ،فإن التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في القوائم المالية التي تخضع لعدم
التأكد من القياس".

تاريخ السريان
أول كانون الثاني  ،2023مع السماح
بالتطبيق المبكر.

تم حذف تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية .ومع ذلك ،احتفظ المجلس بمفهوم التغييرات في
التقديرات المحاسبية في المعيار مع التوضيحات التالية:
تصحيحا لخطأ.
جديدة
تطورات
أو
جديدة
معلومات
ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن
ً
إن تأثيرات التغيير في أحد المدخالت أو أسلوب القياس المستخدم لتطوير التقدير المحاسبي هي
تغييرات في التقديرات المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء الفترة السابقة
أضاف المجلس مثالين ( 4و )5إلى اإلرشادات الخاصة بتنفيذ معيار المحاسبة الدولي ( ،)8المصاحب
للمعيار .حذف المجلس مثا ً
ال واحدًا (مثال  )3ألنه قد يسبب ارتباكًا في ضوء التعديالت.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )12الضرائب  -الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات
الناشئة عن معاملة واحدة

أول كانون الثاني  ،2023مع السماح
بالتطبيق المبكر.

استثناء آخر من اإلعفاء من االعتراف األولي .بموجب التعديالت ،ال تطبق المنشأة إعفاء
تقدم التعديالت
ً
االعتراف األولي للمعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة للضريبة وقابلة للخصم.
اعتمادً ا على قانون الضرائب المعمول به ،قد تنشأ الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والمقتطعة عند
االعتراف األولي بأصل والتزام في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر على الربح المحاسبي أو الربح
الخاضع للضريبة .على سبيل المثال ،قد ينشأ هذا عند االعتراف بالتزام عقد اإليجار وما يقابله من حق
استخدام األصل بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16في تاريخ بدء عقد اإليجار.
بعد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( ،)12يتعين على المنشأة االعتراف بالموجودات
والمطلوبات الضريبة المؤجلة ذات الصلة ،مع إدراج أي أصل ضريبي مؤجل يخضع لمعايير االسترداد
الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)12
أيضا مثا ً
يضيف المجلس ً
ال توضيحيًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12الذي يوضح كيفية تطبيق
التعديالت.
تنطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة .باإلضافة إلى
ذلك ،في بداية أقرب فترة مقارنة ،تعترف المنشأة بما يلي:
•موجودات ضريبية مؤجلة (إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة يمكن
في مقابله استخدام الفرق المؤقت القابل للخصم) والتزام ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة
القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي:
 حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار إيقاف التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها كجزء من تكلفةاألصل ذي الصلة
•األثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة (أو أي مكون آخر
من حقوق الملكية ،حسب االقتضاء) في ذلك التاريخ.

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة عندمــا
تكــون قابلــة للتطبيــق واعتمــاد هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة قــد ال يكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى
القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي فتــرة التطبيــق األولــي.

94

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

 -4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام باجتهــادات وتقديــرات
وافتراضــات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وكذلــك اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة .كمــا أن
هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات بشــكل عــام والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق المســاهمين.
وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية
وأوقاتهــا .إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر
وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك
التقديــرات فــي المســتقبل.
يتــم مراجعــة االجتهــادات والتقديــرات واالفتراضــات بشــكل دوري ،ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة الماليــة
التــي حــدث فيهــا هــذه التغيــر فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى هــذه الفتــرة الماليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديرات
فــي الفتــرة الماليــة التــي حــدث فيهــا هــذه التغيــر وفــي الفتــرات الماليــة المســتقبلية فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى الفتــرة
الماليــة والفتــرات الماليــة المســتقبلية .فــي اعتقادنــا فــإن التقديــرات التــي تــم اتباعهــا ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة
معقولــة ومفصلــة علــى النحــو التالــي:

أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للبنك
فيمــا يلــي األحــكام الهامــة ،غيــر تلــك التــي تنطــوي علــى تقديــرات (والمفصــح عنهــا أدنــاه) ،التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي
عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للبنــك والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة:

تقييم نموذج األعمال
يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى نتائــج اختبــار مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي
القائــم واختبــار نمــوذج األعمــال .يحــدد البنــك نمــوذج األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات
معــا لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن .ويتضمــن هــذا التقييــم الحكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة بمــا فــي
الماليــة ً
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 اآلخــر والتــي تــم اســتبعادها قبــل اســتحقاقها لفهــم ســبب اســتبعادها ومــا إذا كانــت األســباب
ـزءا مــن التقييــم المتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان
متفقــة مــع الهــدف مــن األعمــال المحتفــظ بهــا .وتعتبــر المراقبــة جـ ً
نمــوذج األعمــال الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المتبقيــة مناسـبًا ،وإذا كان مــن غيــر المناســب مــا إذا كان
هنــاك تغييــر فــي نمــوذج األعمــال وبالتالــي يتــم إدخــال تغيي ـرًا مســتقبليًا لتصنيــف تلــك الموجــودات.
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الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان
يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرًا لموجــودات
المرحلــة األولــى ،أو الخســارة االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للموجــودات مــن المرحلــة الثانيــة أو المرحلــة الثالثــة .ينتقــل
األصــل إلــى المرحلــة الثانيــة فــي حــال زيــادة مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي .ال يحــدد المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9مــا الــذي يشــكل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر
االئتمــان ألي مــن الموجــودات قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر ،يأخــذ البنــك فــي االعتبــار المعلومــات الكميــة والنوعيــة المســتقبلية
المعقولــة والمدعومــة .إن التقديــرات والمســتخدمة مــن قبــل إدارة البنــك المتعلقــة بالتغيــر المهــم فــي مخاطــر االئتمــان
والتــي تــؤدي إلــى تغيــر التصنيــف ضمــن المراحــل الثــاث ( 1و 2و )3موضحــة بشــكل مفصــل ضمــن اإليضــاح رقــم (.)47

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندمــا يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس جماعــي ،يتــم تجميــع األدوات الماليــة علــى أســاس خصائــص
المخاطــر المشــتركة (مثــل نــوع األداة ،درجــة مخاطــر االئتمــان ،نــوع الضمانــات ،تاريــخ االعتــراف األولــي ،الفتــرة المتبقيــة لتاريــخ
االســتحقاق ،الصناعــة ،الموقــع الجغرافــي للمقتــرض ،الــخ) .يراقــب البنــك مــدى مالءمــة خصائــص مخاطــر االئتمــان بشــكل
مســتمر لتقييــم مــا إذا كانــت ال تــزال مماثلــة .إن هــذا األمــر مطلــوب لضمــان أنــه فــي حالــة تغييــر خصائــص مخاطــر االئتمــان،
تكــون هنــاك إعــادة تقســيم للموجــودات بشــكل مناســب .وقــد ينتــج عــن ذلــك إنشــاء محافــظ جديــدة أو نقــل موجــودات
إلــى محفظــة حاليــة تعكــس بشــكل أفضــل خصائــص مخاطــر االئتمــان المماثلــة لتلــك المجموعــة مــن الموجــودات.

إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
يعــد إعــادة تقســيم المحافــظ والحــركات بيــن المحافــظ أكثــر شــيوعً ا عندمــا حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان (أو
عندمــا تنعكــس تلــك الزيــادة الكبيــرة) وبالتالــي تنتقــل األصــول مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تتــراوح مدتهــا بيــن
( )12شــهرًا إلــى آخــر ،أو العكــس ،ولكنهــا قــد تحــدث ً
أيضــا ضمــن المحافــظ التــي يســتمر قياســها علــى نفــس األســاس مــن
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرا أو مــدى الحيــاة ولكــن مقــدار تغييــرات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة نظ ـرًا
الختــاف مخاطــر االئتمــان مــن المحافــظ.

النماذج واالفتراضات المستخدمة
يســتخدم البنــك نمــاذج وافتراضــات متنوعــة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة وكذلــك فــي تقييــم خســارة
االئتمــان المتوقعــة والموضحــة فــي اإليضــاح ( .)47يتــم تطبيــق الحكــم عنــد تحديــد أفضــل النمــاذج المالئمــة لــكل نــوع
مــن الموجــودات وكذلــك لتحديــد االفتراضــات المســتخدمة فــي تلــك النمــاذج ،والتــي تتضمــن افتراضــات تتعلــق بالدوافــع
الرئيســية لمخاطــر االئتمــان.
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أ) تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية:
يصنــف البنــك األدوات الماليــة أو مكونــات الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف األولــي إمــا كأصــل مالــي أو التــزام مالــي أو كأداة
ً
وفقــا لجوهــر اتفاقيــات التعاقــد وتعريــف األداة .يخضــع إعــادة تصنيــف األداة الماليــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
ملكيــة
لجوهرهــا وليــس لشــكلها القانونــي.
ويحــدد البنــك التصنيــف عنــد االعتــراف المبدئــي وكذلــك إجــراء إعــادة تقييــم لذلــك التحديــد ،إن أمكــن وكان مناس ـبًا ،فــي
تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــد.
وعنــد قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،يُعــاد قيــاس بعــض مــن موجــودات ومطلوبــات البنــك بالقيمــة العادلــة
ألغــراض إعــداد التقاريـــر الماليــة .ويســتعين البنــك عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات ببيانــات
الســوق المتاحــة القابلــة للمالحظــة .وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات المســتوى  ،1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة
بمقيمييــن مســتقلين مؤهليــن مهنيًــا .ويعمــل البنــك بتعــاون وثيــق مــع المقيمييــن المؤهليــن الخارجيــن لوضــع تقنيــات
تقييــم وبيانــات مناســبة علــى نمــوذج تقديــر القيمــة العادلــة.

ب) قياس القيمة العادلة:
فــي حــال تعــذر الحصــول مــن األســواق النشــطة علــى القيــم العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المدرجــة في
قائمــة المركــز المالــي الموحــد ،يتــم تحديــد تلــك القيــم العادلــة باالســتعانة بمجموعــة مــن تقنيــات التقييــم التــي تتضمــن
اســتعمال نمــاذج حســابية .ويتــم التحصــل علــى البيانــات المدخلــة لتلــك النمــاذج مــن بيانــات الســوق ،إن أمكــن .وفــي غيــاب
تلــك البيانــات الســوقية ،فيتــم تحديــد القيــم العادلــة عــن طريــق اتخــاذ أحــكام .وتتضمــن تلــك األحــكام اعتبــارات الســيولة
والبيانــات المدخلــة للنمــاذج مثــل تقلــب المشــتقات ونســب الخصــم ذات مــدى أطــول ونســب الدفعــات المســبقة ونســب
التعثــر فــي الســداد بشــأن األوراق الماليــة المدعمــة بالموجــودات .وتعتقــد اإلدارة أن تقنيــات التقييــم المســتخدمة التــي تــم
اختيارهــا هــي مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة.

ج) األدوات المالية المشتقة:
يتــم الحصــول بشــكل عــام علــى القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار
الســوق المدرجــة ونمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا إن كان مناس ـبًا .وفــي حــال عــدم
وجــود األســعارُ ،تحــدد القيــم العادلــة باســتخدام تقنيــات تقييــم تعكــس بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة .وتتضمــن تلــك
التقنيــات إجــراء مقارنــة مــع أدوات مماثلــة عنــد وجــود أســعار الســوق القابلــة للمالحظــة وتحليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة
ونمــاذج خيــار التســعير وتقنيــات التقييــم األخــرى المســتخدمة عمومــً مــن متشــاركي الســوق .إن العوامــل الرئيســية التــي
تأخذهــا اإلدارة باالعتبــار عنــد تطبيــق النمــوذج هــي:
•التوقيــت المتوقــع واحتماليــة الحــدوث للتدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى األداة ،حيــث تخضــع تلــك التدفقــات النقديــة
بشــكل عــام إلــى بنــود شــروط األداة وذلــك بالرغــم مــن أن حكــم اإلدارة قــد يكــون مطلو ًبــا فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا
قــدرة الطــرف المقابــل لتســديد األداة بمــا يتفــق مــع الشــروط التعاقديــة محــل شــك؛ و
ـاء علــى تقديرهــا لهامــش النســبة بشــأن األداة أعلــى مــن النســبة
•نســبة خصــم مناســبة لــأداة .تحــدد اإلدارة تلــك النســبة بنـ ً
التــي ال تحمــل مخاطــر .وعنــد تقييــم األداة باإلشــارة إلــى أدوات مقارنــة ،تراعــي اإلدارة اســتحقاق وهيــكل 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
مثــل فــروق العطــاءات وحالــة االئتمــان وتكاليــف خدمــات المحافــظ وعــدم التأكــد بشــأن النمــوذج.
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تحديد مدة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار ،تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافــ ًزا اقتصاديًــا خيــار
التمديــد ،أو عــدم خيــار اإلنهــاء .يتــم تضميــن خيــارات التمديــد (أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات اإلنهــاء) فقــط فــي مــدة عقــد
اإليجــار إذا كان عقــد اإليجــار مؤكــدً ا بشــكل معقــول أن يتــم تمديــده (أو لــم يتــم إنهائــه) .تتــم مراجعــة التقييــم فــي حالــة
حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة المســتأجر.

تدني الموجودات غير الملموسة ذات عمر غير محدد
يتطلــب مــن إدارة البنــك اســتخدام اجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مــا إذا كانــت هنالــك تدنــي فــي قيمــة الموجــودات
غيــر الملموســة والتــي ليــس لهــا عمــر محــدد وذلــك مــن خــال تقديــر القيمــة قيــد االســتخدام للوحــدات المولــدة للنقــد التــي
تــم المخصصــة لهــا .يتطلــب حســاب القيمــة قيــد االســتخدام أن تقــوم إدارة البنــك بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المتوقــع أن تنشــأ مــن وحــدة توليــد النقــد ومعــدل خصــم مناســب مــن أجــل حســاب القيمــة الحاليــة .تــم اإلفصــاح عــن
تفاصيــل التقديــرات المســتخدمة لتقييــم التدنــي فــي القيمــة فــي إيضــاح .14

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيمــا يلــي التقديــرات الرئيســية التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للبنــك والتــي لهــا التأثيــر
األكثــر أهميــة علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة:

تحديــد العــدد والــوزن النســبي لســيناريوهات النظــرة المســتقبلية لــكل نــوع مــن
أنــواع المنتجــات /الســوق وتحديــد المعلومــات المســتقبلية ذات الصلــة بــكل
ســيناريو
عنــد قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ،يســتخدم البنــك معلومات مســتقبلية معقولــة ومدعومة تســتند إلــى افتراضات
الحركــة المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه المحــركات على بعضهــا البعض.

احتمالية التعثر
تشــكل احتماليــة التعثــر مدخـ ًلا رئيسـيًا فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .وتعتبــر احتماليــة التعثــر ﺗﻘدﯾرًا الحتماليــة
التعثــر عــن الســداد علــى مــدى فتــره زمنيــة معينــة ،والتــي تشــمل احتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات والتوقعــات
المتعلقــة بالظــروف المســتقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر
تعتبــر الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة ﻋن التعثــر فــي اﻟﺳداد .وهــو يســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات
النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع الممــول تحصيلهــا ،مــع األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن
الضمانــات اإلضافيــة والتعديــات االئتمانيــة المتكاملــة.
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قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ،يســتخدم البنــك بيانــات الســوق المتاحــة القابلــة
للمالحظــة .وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات المســتوى ( ،)1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بنمــاذج تقييــم مناســبة
لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلــب مــن إدارة البنــك اســتخدام اجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا
وتقديــر مخاطــر الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة بعــد االعتــراف األولــي بهــا ومعلومــات القيــاس
المســتقبلية لخســائر االئتمــان المتوقعــة .إن أهــم السياســات والتقديــرات المســتخدمة مــن قبــل إدارة البنــك مفصلــة ضمــن
اإليضــاح رقــم (.)47

التدني في قيمة العقارات المستملكة
يتــم قيــد التدنــي فــي قيمــة العقــارات المســتملكة اعتمــادًا علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن
معتمديــن لغايــات احتســاب التدنــي فــي قيمــة األصــل ،ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة والموجــودات غيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات
احتســاب االســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك األصــول وتقديــرات األعمــار اإلنتاجيــة
المتوقعــة فــي المســتقبل ويتــم قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للســنة.

ضريبة الدخل
يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــً لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية ويتــم
احتســاب وإثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الــازم.

مخصص القضايا
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة أيــة التزامــات قضائيــة محتملــة اســتنادًا للدراســة القانونيــة المعــدة مــن قبــل المستشــار
القانونــي فــي البنــك والتــي تحــدد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا بالمســتقبل ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســة بشــكل دوري.

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
ٍّ
تــدن فــي قيمتهــا
تقــوم اإلدارة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي
ويتــم قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للســنة.
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خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار
يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار .تســتخدم هــذه الشــروط لزيــادة المرونــة التشــغيلية مــن
حيــث إدارة العقــود ،إن معظــم خيــارات التمديــد واإلنهــاء المحتفــظ بهــا قابلــة للتجديــد مــن قبــل كل مــن البنــك والمؤجــر.

خصم مدفوعات اإليجار
يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للبنــك (" .)"IBRطبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات
لتحديــد معــدل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار.

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

نقد في الصناديق والخزينة

2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

122,100,127

122,074,433

ارصدة لدى بنوك مركزية:
حسابات جارية وتحت الطلب

634,102,683

746,163,935

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

48,433,251

38,749,073

متطلبات االحتياطي النقدي

202,351,318

218,827,845

مجموع األرصدة لدى بنوك مركزية

884,887,252

1,003,740,853

إجمالي النقد واالرصدة لدى البنوك المركزية
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة*

1,006,987,379

1,125,815,286

()45,876

()40,992

1,006,941,503

1,125,774,294

صافي النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية

	-ال يوجد شهادات ايداع مشتراه من البنك المركزي االردني كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2021و.2020
	-ال يوجد ارصدة مقيدة السحب باستثناء اإلحتياطي النقدي كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2021و.2020
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فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية للعامين  2021و:2020
2021
المرحلة األولى
إفــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

1,003,740,853

-

-

األرصدة الجديدة خالل العام
األرصدة المسددة
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,003,740,853

884,887,252

-

-

884,887,252

()1,003,740,853

-

-

()1,003,740,853

884,887,252

-

-

884,887,252

2020
المرحلة األولى
إفــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

967,954,968

-

-

967,954,968

األرصدة الجديدة خالل العام
األرصدة المسددة
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,003,740,853

-

-

1,003,740,853

()967,954,968

-

-

()967,954,968

1,003,740,853

-

-

1,003,740,853

	-ال يوجد تحويالت بين المراحل (األولى والثانية والثالثة) أو ارصدة معدومة خالل العامين  2021و .2020

*يمثــل هــذا البنــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة خارجيــة ،وفيمــا يلــي الحركــة خــال
العاميــن  2021و:2020
2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

40,992

23,353

مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة خالل السنة

4,884

17,639

45,876

40,992

الرصيد كما في نهاية السنة
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 -6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية – بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الــبــيـــــــــــــان

بنـوك ومؤسســـات
مصرفيــــة محليــــة
 31كانـون األول  /ديسمبـر
2021

2020

2021

2020

2021

2020

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

181,578,674

150,140,120

203,092,754

171,684,749

175,405,729

150,468,829

208,035,494

189,060,494

356,984,403

300,608,949

411,128,248

360,745,243

()69,959

()29,317

()260,175

()83,619

()330,134

()112,936

54,073,886

60,106,977

356,724,228

300,525,330

410,798,114

360,632,307

حسابات جارية وتحت الطلب

21,514,080

ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل

32,629,765

38,591,665

54,143,845

60,136,294

المجموع
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
الصافــــي

بنــــوك ومؤسســــات
مصرفيـــة خارجيــــة
 31كانـون األول  /ديسمبـر

المجمــــــــــــــــــــــــــــوع
 31كانـون األول  /ديسمبـر

21,544,629

	-بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد  44,905,096دينــار كمــا فــي 31كانــون األول /
ديســمبر  25,073,162( 2021دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر .)2020
	-ال يوجد ارصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2021و .2020

فيمــا يلــي الحركــة علــى األرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر 2021
و:2020
2021
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

360,745,243

-

-

360,745,243

األرصدة الجديدة خالل السنة

411,128,248

-

-

411,128,248

األرصدة المسددة خالل السنة

()360,745,243

-

-

()360,745,243

411,128,248

-

-

411,128,248

الرصيد كما في نهاية السنة

2020
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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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فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ألرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة خــال الســنة
المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2021و:2020
2021
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

112,936

-

-

112,936

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

330,134

-

-

330,134

المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

()112,936

-

-

()112,936

330,134

-

-

330,134

الرصيد كما في نهاية السنة

2020
المرحلة األولى
إفـــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفـــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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

 -7إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

إيداعات تستحق خالل فترة:

بنوك ومؤسسات مصرفية
محلية

بنوك ومؤسسات مصرفية
خارجية

المجمـــــــــــــــــــــوع

 31كانون االول  /ديسمبر

 31كانون االول  /ديسمبر

 31كانون االول  /ديسمبر

2021

2020

2020

2021

2021

2020

دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار دينــــــــــــــــــار
من  3أشهر إلى  6أشهر
من  6أشهر إلى  9أشهر

4,844,778

21,918,417

34,844,778

51,918,417

-

9,649,603

1,542,962

14,649,603

1,542,962

-

-

1,367,138

456,238

1,367,138

456,238

35,000,000

30,000,000

15,861,519

23,917,617

50,861,519

53,917,617

()796

()10,207

()222,761

()225,547

()223,557

()235,754

34,999,204

29,989,793

15,638,758

23,692,070

50,637,962

53,681,863

30,000,000
5,000,000

من  9أشهر إلى  12شهر
المجموع
مخصص الخسارة االئتمانية
المتوقعة
الصافــــــي

30,000,000

ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  /ديسمبر  2021و .2020
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فيمــا يلــي الحركــة علــى اإليداعــات لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر 2021
و :2020
المرحلة األولى
إفــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

53,917,617

-

-

53,917,617

اإليداعات الجديدة خالل السنة

50,861,519

-

-

50,861,519

اإليداعات المسددة خالل السنة

()53,917,617

-

-

()53,917,617

50,861,519

-

-

50,861,519

المرحلة األولى
إفــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

56,491,789

-

-

56,491,789

اإليداعات الجديدة خالل السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021
الرصيد كما في بداية السنة

الرصيد كما في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

اإليداعات المسددة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

53,917,617

-

-

53,917,617

()56,491,789

-

-

()56,491,789

53,917,617

-

-

53,917,617

فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لإليداعــات لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة خــــال السنــــة
المنتهيــــة فــــي  31كانون األول  /ديســمبر  2021و :2020
المرحلة األولى
إفـــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

235,754

-

-

235,754

خسارة التدني على اإليداعات الجديدة خالل السنة

233,067

-

-

233,067

المسترد من خسارة التدني على اإليداعات المسددة

()235,754

-

-

()235,754

فرق ترجمة عمالت أجنبية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2021

الرصيد كما في نهاية السنة

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

()9,510

-

-

()9,510

223,557

-

-

223,557

المرحلة األولى
إفـــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــرادي

المرحلة الثالثة

مجمـــــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

-

-

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
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 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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

4,180,221

3,822,994

4,180,221

3,822,994

موجودات مالية غير متوفرة لها اسعار سوقية
450,584

632,797

المجموع

450,584

632,797

اإلجمالي

4,630,805

4,455,791

اسهم شركات غير مدرجة في االسواق المالية

 -9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

26,347,895

26,129,906

مجموع األسهم

26,347,895

26,129,906

سندات خزينة أردنية

155,629,181

158,883,347

اسهم وصناديق غير متوفر لها اسعار سوقية

سندات مالية حكومة أردنية

40,038,806

11,393,902

اذونات سندات حكومات أجنبية

81,660,210

80,485,872

سندات شركات

72,855,698

95,496,835

350,183,895

346,259,956

()333,412

()507,262

مجموع السندات بالصافي

349,850,483

345,752,694

اإلجمالي

376,198,378

371,882,600

مجموع السندات
ينزل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

	-تتراوح استحقاقات السندات من عام  2022حتى عام .2036
	-تتراوح أسعار الفائدة على السندات واألذونات من  %0.00إلى .%6.4
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فيمــا يلــي الحركــة علــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل االخــر لالســهم خــال الســنة
المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2021و :2020
كما في  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

القيمة العادلة كما في بداية السنة

26,129,906

25,628,516

االستثمارات الجديدة خالل السنة

684,443

698,760

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()466,454

()123,521

االستثمارات المباعة خالل السنة

-

()78,974

فرق ترجمة

-

5,125

26,347,895

الرصيد كما في نهاية السنة

26,129,906

فيمــا يلــي الحركــة علــى موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل االخــر للســندات خــال الســنة
المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2021و:2020
2021
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

القيمة العادلة كما في بداية السنة

346,259,956

-

-

346,259,956

االستثمارات الجديدة خالل السنة

114,516,625

-

-

114,516,625

االستثمارات المستحقة خالل السنة

()99,316,676

-

-

()99,316,676

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()3,752,742

3,752,742

-

-

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()8,400,918

()285,454

-

()8,686,372

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

()849,920

9,284

-

()840,636

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()1,597,643

()151,359

-

()1,749,002

346,858,682

3,325,213

-

350,183,895

الرصيد كما في نهاية السنة

2020

القيمة العادلة كما في بداية السنة

المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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
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346,259,956

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص خســائرة ائتمانيــة متوقعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر 2021
و:2020
2021
المرحلة األولى المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

507,262

-

-

507,262

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات الجديدة خالل السنة

217

-

-

217

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

()28,770

-

-

()28,770

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()56,004

56,004

-

-

-

32,993

-

32,993

-

-

()175,453

االثر على المخصص نتيجة التصنيف بين المراحل
االثر على المخصص الناتج عن التعديالت

()175,453

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()2,837

الرصيد كما في نهاية السنة

244,415

-

-

()2,837

88,997

-

333,412

2020
المرحلة األولى المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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

 -10تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
فيما يلي الحركة على تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة خالل السنة:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسيمبر
2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

130,690,360

-

التسهيالت المسددة خالل الفترة  /السنة

()33,378,382

-

1,106,991

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت
المحول من تسهيالت إئتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة

-

129,093,382

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()1,772,762

1,596,978

الرصيد كما في نهاية السنة

96,646,207

130,690,360
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 -11تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

األفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت*

7,181,458

5,481,013

917,931,394

841,501,810

بطاقات االئتمان

18,218,924

15,144,726

القروض العقارية

1,284,471,859

1,258,978,371

منها سكني

788,721,239

783,748,117

الشركات:
الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت*

253,663,310

216,813,681

1,201,849,580

1,293,788,358

منشآت صغيرة ومتوسطة
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت*

61,759,508

57,323,650

288,057,037

256,118,000

الحكومة والقطاع العام

403,453,722

577,933,242

4,436,586,792

4,523,082,851

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

()453,472,108

()431,232,121

()132,848,537

()115,106,958

3,850,266,147

3,976,743,772

*صافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمــً و اإليــرادات غيــر المتحققــة البالغــة  25,453,532دينــار كمــا فــي
 31كانون األول  /ديسمبر  22,038,145( 2021دينــار كمــا فــي  31كانـــون االول  /ديسمبر .)2020
	-بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة  338,061,574دينــار أي مــا نســبته  %7.46مــن اجمالــي التســهيالت االئتمانيــة
المباشــرة (بالتكلفــة المطفــأة و بالقيمــة و العادلــة) كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  367,220,045( 2021دينــار أي مــا
نســبته  %7.89مــــن اجمالــي التســهيالت االئتمانيــة كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر .)2020
	-بلغــــت التـسـهـيـــات االئتـمانيـــة غـــير العاملـــــة بعــد تنزيــل الــــفوائد والعــــموالت المعلـــقة  224,012,870دينــار أي مــا
نســبته  %5.1مــن رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة (بالتكلفــة المطفــأة و بالقيمــة العادلــة) بعــد تنزيــل الفوائــد
والعمــوالت المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  255,512,265( 2021دينــار أي مــا نســبته  % 5.63مــن رصيـــــد
التســهيالت االئتمانيــة بعــد تنزيــــل الــــفوائد والعـــــموالت المعلـــقة كمـــــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر .) 2020
	-بلــغ رصيــد الديــون غيــر العاملــة المحولــة إلــى بنــود خــارج قائمــة المركزالمالــي الموحــدة  41,534,206دينــار خــال
عــام  2021مقابــل  20,875,345دينــار خــال عــام  2020علمــً بــان رصيــد الديــون خــارج قائمــة المركــز المالــي الموحــدة
تبلــغ  419,000,731دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر  406,053,093( 2021دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر
.)2020
	 -بلغــت التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للحكومــة االردنيــة وبكفالتهــا  423,550,934دينــار أي مــا نســبته  %9.3مــن
اجمالــي التســهيالت االئتمانيــة (بالتكلفــة المطفــأة و بالقيمــة العادلــة) كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر 2021
( 646,111,011دينار أي ما نسبته  %13.9كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2020
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فيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل السنوات المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و:2020

43,330,206

2,029,419,235
127,476
2,029,546,711
402,150,806
()312,842,489
29,440,246

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

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

1,620,627,677
()30,518,645
1,590,109,032
478,353,658
()286,691,998

المرحلـة
الثالثــة

()27,514,719

مجمـــــــــــــوع
338,844,132
338,844,132
20,633,146
()13,290,508

المرحلــــــة األولــــــــى
تجميعــــــــي
إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار

94,476,568

()33,819,929

2021
المرحلــــــة الثانيــــــــــة
تجميعــــــــي
إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار
30,391,169
124,867,737
15,656,982
()10,977,286

439,715,239

()11,435,804

دينـــــــــــــار
439,715,239
3,298,290
()18,875,463

دينـــــــــــــار

-

4,523,082,851
4,523,082,851
920,092,882
()642,677,744

33,768,343

33,728,244
()4,529,601

145,686,661
()15,769,183

()33,243,666
()4,965,582

()137,506,241
()8,503,977

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

()8,664,998

التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

الرصيد كما في نهاية السنة

-

()190,236,748
()7,668,256
1,804,380,052

()79,038,906
()4,148,127
1,703,704,617

()23,995,604

4,496,325
()1,736,466
422,857,459

()4,678,618

()293,453,551
()3,480,826
116,766,703

321,609,001
22,000,702
343,609,703
16,484,631

1,764,918,943
()210,016,133
1,554,902,810
418,244,061

1,999,944,671
210,016,133
2,209,960,804
416,677,939

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

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

124,546,946
()22,000,702
102,546,244
13,984,832

12,702,016

2020
المرحلــــــة الثانيــــــــــة
تجميعــــــــي
إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار

387,724,773
14,628,499

()305,853,997

المرحلــــــة األولــــــــى
تجميعــــــــي
إفـــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار

-

()6,549,856

387,724,773

-

()46,874,115
388,877,961

المرحلـة
الثالثــة
دينـــــــــــــار

-

()46,874,115
()23,583,531
4,436,586,792

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار
4,598,744,334
4,598,744,334
880,019,962

47,374,817

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()255,427,631

()4,974,800

()12,001,851

()56,124,955

()23,023,189

()8,551,536

()40,651,504

()47,924,378

()15,438,233

57,838,483
()50,945,868

()7,423,478

55,753,164
()9,147,268

()15,830,529

73,619,472

8,989,468

-

()9,542,314

1,314,999

()615,573,579
-

36,628,539
-

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

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

()77,374,024
()10,616,442
1,620,627,677

()93,734,713
()129,093,382
()20,139,677
2,029,419,235

التغيرات الناتجة عن تعديالت

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

()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 والتسهيالت المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

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

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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74,404

قروض عقارية
دينـــــــــــــار
129,214,695

األفراد
دينـــــــــــــار
36,517,290
()67,056
36,450,234
6,323,756

الشركات
المتوسطة
والصغيرة
دينـــــــــــــار
47,931,630
313,205
48,244,835
3,656,042

الشركات
الكبرى
دينـــــــــــــار
217,494,102
1,513,060
219,007,162
4,374,319

رصيد بداية السنة

أثر إعادة تصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االتمانية المتوقعة خالل السنوات المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر 2021و:2020
الحكومة
والقطاع
العام
دينـــــــــــــار
()1,759,209
127,455,486
2,429,946

7,890

()5,009,267
()859,219
()199,556

()4,371,061
4,795,123
()2,123,927

()2,624,413
()466,482
()1,107,688

()3,885,838
()8,670,846
4,643,255

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

ما تم تحويله (من) إلى المرحلة األولى بالصافي

للسنة المنتهية في  31كانون األول :2021

اإلجمالي
دينـــــــــــــار
431,232,121
74,404
8,590

431,232,121
16,792,653
()7,890
()2,671,196
()98,403

1,574,170
4,170,108

4,027,591
8,514,777

ما تم تحويله (من) إلى المرحلة الثالثة بالصافي

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

-

1,219,974

()15,890,579
()5,209,314

ما تم تحويله (من) إلى المرحلة الثانية بالصافي

1,058,775
132,771

()6,484

3,989,340
12,712,769

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

26,977,512
()17,019,477

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

3,149,717
()6,080,995

()1,708,393

6,942,054
()180,796

()575,501

377,666
()3,226,466

()6,341

348
()24,184

37,447,297
()26,507,734
76,858
76,858

417,491,201

453,472,108

()2,314,419

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

236,260,062

المخصصات على مستوى إفرادي

المخصصات على مستوى تجميعي

49,939,793

233,682,840
2,577,222

45,059,443

48,919,436
1,020,357

122,135,952

27,670,421
17,389,022

أعادة توزيع:
107,141,646
14,994,306

-

35,980,907

التقريـــر السنــوي 2021

الحكومة
والقطاع
العام
دينـــــــــــــار
417,669
()400,001
17,668
581
()49

قروض عقارية
دينـــــــــــــار
74,880,894
()177,315
74,703,579
2,999,871
()1,473,408

األفراد
دينـــــــــــــار
40,543,847
389,311
40,933,158
4,444,974
()3,511,161

الشركات
المتوسطة
والصغيرة
دينـــــــــــــار
39,280,368
()894,576
38,385,792
6,240,575
()3,440,928

الشركات
الكبرى
دينـــــــــــــار
178,484,965
1,082,581
179,567,546
12,245,589
()9,535,737

رصيد بداية السنة

أثر إعادة تصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

-

3,287,920
()160,660
()3,127,260

4,117,906
()603,135
()3,514,771

()72,639
()3,322,886
3,395,525

731,346
()7,908,580
7,177,234
19,357,572

ما تم تحويله (من) إلى المرحلة األولى بالصافي

ما تم تحويله (من) إلى المرحلة الثانية بالصافي

ما تم تحويله (من) إلى المرحلة الثالثة بالصافي

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

للسنة المنتهية في  31كانون األول :2020

اإلجمالي
دينـــــــــــــار
333,607,743
333,607,743
25,931,590
()17,961,283
8,064,533
()11,995,261
3,930,728

6,038,044

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

2,077,178

28,624,840
()8,352,010

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

7,278,752

3,854,557
()2,023,140

()4,413,698

()7,001,048
()377,734

()1,123,270

34,751,546
46,160,575
()235,635

()48,077

56,204
()219,039

71,695,128
()10,988,519
74,404
74,404

399,762,504

431,232,121

()5,804,084

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

217,494,102

المخصصات على مستوى إفرادي

المخصصات على مستوى تجميعي

47,931,630

216,529,551
964,551

36,517,290

47,156,080
775,550

129,214,695

21,425,185
15,092,105

أعادة توزيع:
114,577,284
14,637,411

-

31,469,617

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

111
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الفوائد المعلقة

-

القروض
العقارية
دينــــــــــــــار
19,387,741
21,892
19,409,633
94,544
()901,340
()442,941
16,504,593
()2,260,034
()771
32,403,684

القروض
العقارية
دينــــــــــــــار
16,809,081

االفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــار
24,910,177
()44,608
24,865,569
222,105
()283,702
()631,338
4,445,815
()930,045
()7,910
27,680,494

االفـــــــــــــراد
دينــــــــــــــار
20,778,391

الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
دينــــــــــــــار
27,118,474
21,134
27,139,608
206,307
()227,582
34,468
6,404,964
()1,803,156
()226,663
31,527,946

الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
دينــــــــــــــار
23,114,028

الشركات
الكبرى
دينــــــــــــــار
43,690,566
1,582
43,692,148
7,070
()667,701
295,699
14,079,147
()15,373,146
()796,804
41,236,413

الشركات
الكبرى
دينــــــــــــــار
45,614,086

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 المعدومة والفوائد المعلقة المحولة إلى
خارج قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغيير اسعار الصرف

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:
الحكومة
والقطاع
العام
دينــــــــــــــار
-

الحكومة
والقطاع
العام
دينــــــــــــــار
-

()14,482

11,132

()257,250
509,319

260,600
45,874,686
224,183

الرصيد في بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2020

الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر 2021

االجمالي
دينــــــــــــــار
115,106,958
115,106,958
530,026
()2,080,325
()744,112
41,434,519
()20,366,381
()1,032,148
132,848,537

االجمالي
دينــــــــــــــار
106,315,586
-

22,856,778

االثر على الفوائد المعلقة الناتج عن تعديالت

55,917

الفوائد المعلقة المحولة لاليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

اجمالي االثر على الفوائد المعلقة نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

20,789,523

()2,030,735
1,412,565
10,559,567

الفوائد المعلقة المعدومة والفوائد المعلقة المحولة إلى
خارج قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغيير اسعار الصرف

84,215

()663,942
619,718
6,142,130

()9,546,597
()2,803,103

16,794,599

()233,635
()374,738
5,092,447

()1,932,875
()412,654

43,690,566

-

()735,728
()202,922
4,280,229

()398,063
()21,274

27,118,474

-

-

()822,084
()10,568

24,910,177

873,634

-

-

19,387,741

106,315,586
()3,664,040
1,454,623
26,074,373
()12,699,619
()3,247,599

-

الرصيد في نهاية السنة

115,106,958

التقريـــر السنــوي 2021

فيما يلي التعرضات االئتمانية وفق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9كما في  31كانون األول /ديسمبر  2021و:2020
2021

فوائد
معلقة
دينـــــــار
1,660,516
122,211
16,270

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
69,437,400
9,493,041
11,473,845

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار
200,100,562
54,643,674
37,292,346

فوائد
معلقة
دينــــــــــــار
4,223
968
66,839

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
16,649,893
2,240,922
7,653,936

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة

دينــــــــــــار

1,084,699,402

213,926,197

845,728,731

967,270,716

الشركات الكبرى

الشركات المتوسطة والصغيرة

األفراد

قروض عقارية

المرحلـــــــــة األولـــــــــــى

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار
170,712,926
81,246,674
60,310,699

6,759,098

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
150,172,769
38,205,830
25,931,662

2,748

المرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة
فوائد
معلقة
دينـــــــار
39,571,674
31,404,767
27,597,385

240,593,481

البنــــــــــــــــــــد

الصافـــــي

دينـــــــار
1,178,016,415
268,348,806
870,591,839

83,185,964

-

12,357,625

-

76,607,662

14,156,622

32,190,890

الحكومة والقطاع العام

6,994,099

388,877,961

20,043,311

396,459,623

-

1,448

403,376,864
246,501,151

1,129,932,223

75,410

3,508,084,669

539,624,162

118,617,137

فوائد
معلقة
دينــــــــــــار
138,674
36,780
116,734

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
26,526,203
4,766,044
7,323,419

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة

دينــــــــــــار

1,148,433,502

192,939,997

761,800,505

الشركات الكبرى

الشركات المتوسطة والصغيرة

األفراد

اإلجمالي

33,379,259

74,778

173,591,698

3,850,266,147

2020

التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار
160,435,690
37,508,098
35,686,993

المرحلـــــــــة األولـــــــــــى
مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
41,642,561
6,336,783
8,795,760

قروض عقارية

الحكومة والقطاع العام

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة
فوائد
معلقة
دينـــــــار
193,045
74,387
23,095

577,933,242

المرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة
التسهيالت
اإلئتمانية
المباشرة
دينــــــــــــار
201,732,847
82,993,555
64,640,051

968,939,666

البنــــــــــــــــــــد

مخصص
الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة
دينــــــــــــار
149,325,338
36,828,803
20,398,111

74,404

الصافـــــي
فوائد
معلقة
دينـــــــار
43,358,847
27,007,307
24,770,348

15,592,456

577,858,838

دينـــــــار
1,249,417,371
238,391,546
800,700,082

15,019
-

199,689,919
-

83,203,865
-

4,096
-

90,348,786
-

30,418,374
-

19,368,626
-

1,110,375,935

اإلجمالي

3,650,046,912

54,282,526

307,207

433,320,700

139,978,969

294,623

439,715,239

236,970,626

114,505,128

3,976,743,772

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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فيما يلي توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرى:

2,205,269

المرحلة الثانية
دينــــــــــــار
42,849,095
142,777,103
14,474,364

المرحلة األولى
دينــــــــــــار
807,067,142
267,508,436
10,123,824
1,084,699,402

من ( )1الى ()5

من ( )6الى ()7

من ( )8الى ()10

غير مصنف

المجموع

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2021
المرحلة الثالثة
دينــــــــــــار
32,091,726
119,053,813
17,362,118
200,100,562

2020
المجموع
دينــــــــــار
852,121,506
442,377,265
119,053,813
41,960,306
170,712,926

بناء على نظام البنك
فئات التصنيف االئتماني
ً
الداخلي:

المجموع
دينــــــــــــار
948,672,669
347,676,796
145,175,496
69,077,078
1,455,512,890

2021

1,510,602,039

فيما يلي الحركة على التسهيالت للشركات الكبرى خالل السنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و :2020
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

افــــــــــــرادي

أثر إعادة التصنيف

تجميعــــــــي

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

افــــــــــــرادي

()285,037

تجميعــــــــي

1,116,546,088

المرحلة
الثالثة

31,887,414
()12,725,122

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

المجموع

-

()4,162,115

دينــــــــــــــار
146,442,785

1,116,261,051
192,243,618
()106,453,445
20,042,119
()88,548,606

دينــــــــــــــار

13,992,905
11,237,108

19,162,292
1,999,653
()2,781,506
3,690,511
()340,875
()477,405

دينــــــــــــــار

15,563

146,442,785
6,045,746
()5,688,457
()18,572,457
88,548,606
()5,306,156

دينــــــــــــــار

201,732,847
25,230,013
645,962
()2,409,377
()3,690,511
605,184
()330,710

دينــــــــــــــار

()1,757,488
201,748,410
66,145
()4,506,804
()1,469,662
()264,309
10,276,386

دينــــــــــــــار
1,510,602,039
1,508,844,551
201,001,124
()121,839,589
-

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت
()4,749,525
1,071,368,164

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
()702,596
13,331,238

()53,264,933
()723,027
185,626,196

()7,218,836
()2,794,178
14,474,366

()25,120,844

3,041,571
()32,392,623
()5,786,188
170,712,926

-

()2,782,017

()85,345,059
()32,392,623
()14,755,514
1,455,512,890

التقريـــر السنــوي 2021

2020
افــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

افــــــــــــرادي

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

تجميعــــــــي

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المرحلة
الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المجموع

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

دينــــــــــــــار
1,008,403,759
130,417,255
1,138,821,014
210,473,864
()133,561,967
4,715,182
()30,827,080
70,747,104

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

()2,045,448

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

()348,753
()4,135,832

دينــــــــــــــار
35,344,628
()5,172,962
30,171,666
7,822,766
()8,775,590
()6,900,909
3,965,077
2,735,062

دينــــــــــــــار
172,545,634
648,113
173,193,747
5,974,624
()3,659,126
()61,232
()1,005,558
()37,451,252

دينــــــــــــــار
1,543,668,041
2,691,241
1,546,359,282
236,812,249
()165,729,293
()749,392

90,066,222
1,113,153

-

40,594,845

-

19,606,735

()129,093,382

-

()12,683,199

-

()8,944,666

1,116,546,088

()129,093,382

()620,120

31,887,414

-

()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 والتسهيالت المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,510,602,039

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

115

116

فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت المتعلقة بالشركات الكبرى خالل السنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و:2020
2021
المرحلة
الثالثة
دينــــــــــار
149,325,338
9,234
149,334,572
57,874
()1,118,266
()954,329

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
712,998
1,701,819
2,414,817
65,292
()143,032
()191,874

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
40,929,563
40,929,563
2,100,462
()968,048
()785,428

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
251,557
41,871
293,428
17,512
()53,590
191,874

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
26,274,646
()239,864
26,034,782
2,133,179
()1,602,902
1,739,757

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

-

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
217,494,102
1,513,060
219,007,162
4,374,319
()3,885,838

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

38,452
()28,737
22,194
336,452

7,900,899
()2,290,057
10,165,166
9,995,220

()38,452
()6,746
()178,175
()114,523

()7,900,899
()2,656,380
()1,345,701
196,050

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

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

4,981,920
()148,707
16,564,313

8,514,777
26,977,512

()65,438
16,532,448

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي
6,117
117,445

()70,154

66,977,623

-

()53,787
2,459,777

-

()17,019,477
()1,525,131
150,172,769

-

()17,019,477
()1,708,393
236,260,062

التقريـــر السنــوي 2021

2020

3,408,370

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
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
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

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

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
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
()82,168
26,274,646

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

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

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

()345,433
251,557

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
178,484,965
1,082,581
179,567,546
12,245,589
()9,535,737
19,357,572
28,624,840
()29,974
40,929,563

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج قائمة المركز المالي

()1,298,309
712,998

-

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

-

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

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

117

118

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

60,094

المرحلة الثانية
دينــــــــــــار
10,887,106
40,689,106
-

المرحلة األولى
دينــــــــــــار
149,143,443
31,846,723
32,936,031

من ( )1الى ()5

من ( )6الى ()7

من ( )8الى ()10

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2021
المرحلة الثالثة
دينــــــــــــار
2,093,372
69,769,972
3,067,462

2020
المجموع
دينــــــــــار
160,090,643
74,629,201
69,769,972
9,323,236

213,926,197

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني
ً

المجموع
دينــــــــــــار
118,318,133
89,097,388
68,611,115
45,326,729
54,643,674

المجموع

غير مصنف

37,415,014
81,246,674

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار

349,816,545

افــــــــــــرادي

المجموع
دينــــــــــار

313,441,650

فيما يلي الحركة على التسهيالت للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر  2021و :2020
2021
تجميعــــــــي

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى
افــــــــــــرادي

دينــــــــــار

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
تجميعــــــــي

دينــــــــــار

أثر إعادة التصنيف

دينــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

دينــــــــــار

1,994,039

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

167,500,335

()1,817,642

667,212

169,494,374
90,921,115
()53,321,264
4,738,617
()22,424,779

25,439,662

()334,823

-

34,975,012

26,106,874
16,708,546
()2,579,648
2,063,701
()1,305,065

871,913

34,975,012
14,069,642
()4,680,410
()4,379,791
22,834,710
()4,463,881

2,533,086

()201,877

82,285

3,404,999
747,429
()448,353
()1,556,936
1,609,475

82,993,555
83,075,840
1,930,508
()2,523,507
()865,591
()714,341
6,818,223

3,615,449

-

313,441,650
317,057,099
124,377,240
()63,553,182
-

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج
قائمة المركز

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()2,892,608
180,990,168

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()471,393
32,936,029

()3,707,645

()1,012,748
51,576,212

-

()7,252,163

()543,261
3,067,462

-

()5,766,322

2,122,297
()7,884,151
()712,604
81,246,674

-

55,986

()14,547,847
()7,884,151
()5,632,614
349,816,545

التقريـــر السنــوي 2021

2020
تجميعــــــــي
دينــــــــــار

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار

تجميعــــــــي
دينــــــــــار

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار

أثر إعادة التصنيف

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

76,199,523

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

98,159,125

()2,853,886

96,856,112

174,358,648
65,541,747
()52,697,729
4,717,497
()12,916,967
()1,301,558

()79,254,658

()979,958

13,989,364
17,601,454
15,579,301
()4,112,254
1,143,325
()1,332,276
()427,403

21,511,158

()389,174

19,363,168
35,500,522
6,402,379
()6,136,351
()4,448,131
13,116,009
()7,649,531

()16,060,403

335,870

()275,373
3,302,765
549,962
()963,133
()856,379
1,612,493
()661,777

71,019,769

5,582,368

()5,401,547
70,744,396
6,743,825
()3,891,202
()556,312
()479,259
10,040,269

306,909,332
301,507,785
94,817,214
()67,800,669
-

()3,956,016
()12,821,884

()3,956,016
()1,234,514
82,993,555

()786,715
2,533,086

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

()2,032,527
25,439,662

()7,347,417
167,500,335

-

1,695,220

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج
قائمة المركز

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

313,441,650

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

119

120

فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للشركات الصغيرة والمتوسطة للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و:2020
2021
تجميعــــــــي
دينــــــــــار
538,653
45,760
584,413
98,655
()102,343

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
5,798,130
5,798,130
1,502,179
()283,525

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
236,897
3,098
239,995
139,997
()33,074

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
4,529,147
229,786
4,758,933
723,875
()1,402,659
612,830
()1,247,144

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

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
36,828,803
34,561
36,863,364
1,191,336
()802,812

329,001
()10,864

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
47,931,630
313,205
48,244,835
3,656,042
()2,624,413
()397,443
1,495,719

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

56,243

()146,301
()558,736
()675,768

()225,704

()4,004
()317,081
()101,697

()293,954
()1,990,924
3,078,642
()369,748

()318,684
()45,579
422,874
20,064

2,186,808
1,544,409
4,276,866

4,170,108
3,149,717

()64,191
2,000,839

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج قائمة
المركز المالي
()2,190
240,083

()120,263
8,712,767

-

()28,349
780,274

-

()6,080,995
()360,508
38,205,830

-

()6,080,995
()575,501
49,939,793

التقريـــر السنــوي 2021

2020
تجميعــــــــي
دينــــــــــار

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
2,302,391
()1,975,558

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
2,075,749
1,836,290

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
365,923

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
4,774,961

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

1,411,065

3,912,039
1,101,068
()943,429
370,584
()559,594
()56,627
143,716
730,696

()1,022,700
326,833
92,563
()246,158
193,678
()19,490
()1,190
()183,125
260,181

()98,531
5,140,884
636,750
()264,733
()241,084
639,965
()3,705,286
1,242,639
2,420,510

28,716,202
388,365
57,467
()179,041
()87,858
124,506
()53,129
239,344
224,401

()894,576
28,617,671
4,352,727
()1,807,567
()235,320
()185,387
3,816,232
4,595,470
218,769

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

()169,306
4,529,147

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج قائمة
المركز المالي
()186,395
236,897

()71,515
5,798,130

-

()175,402
538,653

-

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

-

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

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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122

المرحلة الثالثة

المرحلة الثانية

المرحلة األولى
دينــــــــــــار
48,706,746

2020
المجموع
2,062,782
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فيما يلي توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك لألفراد:

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني
ً

المجموع
دينــــــــــــار

من ( )1الى ()5

305,764

من ( )8الى ()10

دينــــــــــــار
-

دينــــــــــار
-

797,021,985

51,075,292
1,969,878
35,229,564

43,678,084
1,969,878
58,035,057

845,728,731

دينــــــــــــار
2,441,764
890,286,606
37,292,346

المجموع

غير مصنف

816,007,701
60,310,699

المرحلة الثالثة

943,331,776

افــــــــــــرادي

المجموع

862,127,549

فيما يلي الحركة على التسهيالت المتعلقة باألفراد للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و :2020
2021
تجميعــــــــي

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

افــــــــــــرادي

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
تجميعــــــــي

دينــــــــــار

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

دينــــــــــار

41,910,178
()2,674,720
39,235,458
29,429,187
()15,957,220
150,179
()432,218

دينــــــــــار

719,890,327
()10,369
719,879,958
339,984,632
()209,449,215
15,656,752
()11,186,708

دينــــــــــار

1,674,083
351,594
()93,329
()150,179
510,629

دينــــــــــار
34,012,910
14,897
34,027,807
9,044,171
()5,741,299
()11,310,975
13,683,049

()2,856,422
()54,750,891

دينــــــــــار
64,640,051
()114,353
64,525,698
1,050,828
()3,394,409
()4,345,777
()2,574,752

()139,422
()90,583

()22
48,706,745

التغيرات الناتجة عن تعديالت

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج
قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()3,718,619
-

-

-

1,674,083

862,127,549
()2,784,545
859,343,004
379,860,412
()234,635,472
-

()1,613,229
()2,822,855

()256,120
797,021,986

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

4,609,073
1,565,127

()13
2,062,780

-

()59,817,821

()37,103
35,229,566

-

()1,110,841
()14,248
60,310,699

-

()1,110,841
()307,506
943,331,776

التقريـــر السنــوي 2021

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

2020
افــــــــــــرادي

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
تجميعــــــــي

التغيرات الناتجة عن تعديالت

افــــــــــــرادي

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

تجميعــــــــي

35,268,561
1,441,967
36,710,528
16,722,893
()7,660,580
381,836
()334,723
()3,909,900

المرحلة الثالثة

674,312,153
()77,752
674,234,401
268,155,832
()164,921,770
14,437,588
()19,226,195
()4,260,882
()47,459,664

المجموع

()131,042

دينــــــــــار

1,556,387
819,028
2,375,415
111,253
()102,083
()130,527
342,785
()791,762

دينــــــــــار

()690,109

دينــــــــــار

26,724,299
()45,355
26,678,944
5,212,283
()4,877,432
()11,492,659
22,412,595
()3,169,759

دينــــــــــار

2,444,895

دينــــــــــار
61,941,400
56,297
61,997,697
1,805,565
()2,625,950
()3,196,238
()3,194,462
8,222,403

دينــــــــــار
799,802,800
2,194,185
801,996,985
292,007,826
()180,187,815
-

44

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

124
41,910,178

-

()60,953

1,674,083

-

()775,841
()38,018
34,012,910

-

()775,841
()1,167,786
64,640,051

-

()49,745,820

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج
قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

862,127,549

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألفراد للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و:2020
2021

()1,173,474

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
8,122,542
236
8,122,778
2,539,770
()1,302,165
()2,921,239
1,233,208

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
673,218
673,218
151,632
()11,094
()27,285
48,392

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
6,969,563
7,905
6,977,468
2,812,052
()1,835,927
4,903,411
()106,149

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
353,856
()11,243
342,613
305,487
()61,962
27,284
()1,977

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

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
20,398,111
()63,954
20,334,157
514,815
()1,159,913
()1,982,171

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
36,517,290

-

()27,446
()4,683,747
()1,004,738

()17,063
24,747

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

التغيرات الناتجة عن تعديالت

-

()67,056
36,450,234
6,323,756
()4,371,061
()25,547
187,723
122,599

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة
إلى خارج قائمة المركز المالي

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()431,456
2,655,680
458,197

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

619,129

-

-

484,449
1,759,004
7,341,249

()117
7,034,807

()98,403
6,942,054

()8
1,119,630

-

()558
10,354,215

-

()180,796
()5,658
25,931,662

-

()180,796
()6,341
45,059,443

التقريـــر السنــوي 2021

2020
تجميعــــــــي
دينــــــــــار
5,113,199
()9,160
5,104,039

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
60,779
379,491
440,270
27,764

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
4,763,587
()1,911
4,761,676
2,387,008

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
137,326
577
137,903
104,702
()13,061

رصيد بداية السنة

أثر إعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
30,468,956
20,314
30,489,270
1,231,351

()1,071,131

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
40,543,847
389,311
40,933,158
694,149
()1,459

4,444,974
()906,796

()1,518,714

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

()3,511,161

156,175

()2,157,971

4,123,317

()2,113,690

()27,042

()7,831

12,372
()11,187

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

2,150,055
()588,573

()4,004,226

()5,923

()2,027,883
626,802
40,924

()128,621

2,886,937

()32,080

3,302,972

20

6,969,563

-

960,662

()1,244

673,218

-

172,345

()8,662,288
()377,734
()14,773
8,122,542

-

404,744

()7,001,048
()377,734
()48,077
20,398,111

2,077,178

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()149,429

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

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة
إلى خارج قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

123,489
-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

353,856

36,517,290

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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فيما يلي توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للقروض العقارية كما يلي:

842,873

المرحلة الثانية
دينــــــــــــار
11,183,164
158,286,905

المرحلة األولى
دينــــــــــــار
103,054,813
3,800,539
860,415,364
967,270,716

من ( )1الى ()5

من ( )6الى ()7

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2021
المرحلة الثالثة
دينــــــــــــار
1,449,271
71,123,412
240,593,481

2020
المجموع
دينــــــــــار
115,080,850
163,536,715
36,707,578
37,607,940
76,607,662

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني
ً

المجموع
دينــــــــــــار
153,759,395
139,812,816
36,707,578
969,146,716
1,284,471,859

المجموع

غير مصنف

من ( )8الى ()10

26,042,724
939,363,436
1,258,978,371

فيما يلي الحركة على التسهيالت للقروض العقارية للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و :2020
2021
تجميعــــــــي

افــــــــــــرادي

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

أثر اعادة التصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

التسهيالت الجديدة خالل السنة

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى
افــــــــــــرادي

دينــــــــــار
125,529,392
1,093,194
15,145,973

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة
تجميعــــــــي

دينــــــــــار
843,410,274
()18,450,366

126,622,586

المرحلة الثالثة

دينــــــــــار
155,752,252
-

119,660,827

المجموع
دينــــــــــار
43,937,667
18,267,251

824,959,908

دينــــــــــار
90,348,786
16,505

166,164

دينــــــــــار
1,258,978,371
926,584

155,752,252

التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

5,219,420

()11,815,420
4,509,331
()19,730,151
()2,524,220
()5,326,646

62,204,918

()71,881,629
21,919,242
()20,411,018
()1,296,932
()9,817,016

250,809

()2,828,312
()4,412,292
27,422,229
()5,859,724
6,358,533

90,365,291

()2,378,257
()17,261,507
17,830,536
()2,383,785
870,268

140,443,193
()8,450,743
()4,754,774
()5,111,596
12,064,661
()2,232,670

()26,101
106,855,352

1,259,904,955
()97,354,361
()10,147,531

()2,718,018
860,415,364

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج
قائمة المركز المالي
()678
176,598,172

-

()106,284
63,995,309

-

()5,486,500
()36,816
76,607,662

-

()5,486,500
()2,887,897
1,284,471,859

التقريـــر السنــوي 2021

2020
تجميعــــــــي
دينــــــــــار
43,114,851
()721,978
42,392,873
399,821
()822,078
()21,401,557
27,762,999

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
148,551,331
714,108
149,265,439
2,617,192
()7,563,027
()2,769,243
12,547,051

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
816,366,783
()1,004,355
815,362,428
129,321,740
()75,882,725
24,892,995
()23,400,830
()3,514,498
()24,798,570

افــــــــــــرادي
دينــــــــــار
127,153,906
1,957,367
129,111,273
11,983,257
()4,845,167
2,887,501
()12,046,185
()1,627,794
175,692

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

أثر اعادة 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

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
82,217,970
()429,040
81,788,930
104,485
()5,654,250
()3,609,696
()4,863,035
6,774,621

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
1,217,404,841
516,102
1,217,920,943
144,426,495
()94,767,247
()5,053,323

()109,185

556,081

1,429,734

125,529,392

()4,566,340

()66,458

843,410,274

8,994,544
()384,132

155,752,252

14,761,955

()1,057,598
()116,549
43,937,667

-

()1,057,598
753,410
90,348,786

()8,297,632

التسهيالت المعدومة والتسهيالت المحولة إلى خارج
قائمة المركز المالي

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,258,978,371

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض العقارية للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و :2020
2021
تجميعــــــــي
دينــــــــــار
7,714,201
1,726,028
9,440,229
1,515,300
()364,151

افـــــــــــــرادي
دينــــــــــار
75,489,664
75,489,664
456
()41,527

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
6,923,210
()3,743,444
3,179,766
381,533
()171,000
()270,877

افـــــــــــــرادي
دينــــــــــار
8,669,246
21,357
8,690,603
418,913
()793,446
557,915
()4,359,059

رصيد بداية السنة

أثر اعادة 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

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
30,418,374
236,850
30,655,224
113,744
()3,639,143

3,997,954

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
129,214,695
()1,759,209
127,455,486
2,429,946
()5,009,267
()506,198
4,640,872

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

1,383,247

()779,278
()403,167
()740,531

()2,806,789

()5,874
()3,860,052
919,437

()1,394,183
()2,618,602
1,501,879
()6,107,558

()3
2,591,947

()1,242,882
()292,086
1,650,694
303,781

()3,736
4,167,151

3,695,840
1,243,417
6,002,537

()177
72,358,809

132,771
377,666
()3,070
10,827,155

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج
قائمة المركز المالي

()3,226,466
()17,198
32,190,890

-

()3,226,466
()24,184
122,135,952

التقريـــر السنــوي 2021

2020
تجميعــــــــي
دينــــــــــار

افـــــــــــــرادي
دينــــــــــار

تجميعــــــــي
دينــــــــــار
1,557,983
()78,588

افـــــــــــــرادي
دينــــــــــار
2,447,999
89,478

رصيد بداية السنة

أثر اعادة التصنيف

المرحلـــــــــــة األولــــــــــــى

المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
66,607

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــار
36,109,783

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

()68,263

2,537,477
851,184
()76,220
324,625
()140,731
()40,636
()153,539
5,375,284

3,552,945
1,479,395
278,001
()165,424
3,211,422
()60,369
()6,391
()3,103,395
5,444,821

()8,198
8,669,246

()186,549
36,176,390
1,758,313
()57,552
()270,781
388,220
()504,606
2,599,966
35,404,848

()154,850
6,923,210

31,212,184
3,484,682
103,478
()67,822
()1,668,824
2,240,303
()344,972
2,627,819
1,363,793

()5,134
75,489,664

()177,315
31,025,635
8,895
()1,106,390
()1,596,442
()2,427,423
896,605
5,307,901
()1,428,171
()24,256
7,714,201

74,880,894
74,703,579
2,999,871
()1,473,408
7,278,752
46,160,575
()235,635
()26,601
30,418,374

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المخصصات المعدومة والمخصصات المحولة إلى خارج|
قائمة المركز المالي

()235,635
()219,039
129,214,695

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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فيما يلي توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام:
2020

 31كانـــــــــــــــــــــون األول  /ديسمبر 2021
بناء على نظام
فئات التصنيف االئتماني
ً
البنك الداخلي:

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

المجموع

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــــار

من ( )1الى ()5

396,459,623

6,994,099

-

403,453,722

577,933,242

المجموع

396,459,623

6,994,099

-

403,453,722

577,933,242

فيما يلي الحركة على التسهيالت للحكومة والقطاع العام للسنة المنتهية في  31كانون األول /ديسمبر  2021و:2020
2021
المرحلة
األولى
افــــــــــــرادي

المرحلة
الثانية
افــــــــــــرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

-

-

577,933,242

-

-

رصيد بداية السنة المعدل

577,933,242

-

-

577,933,242

التسهيالت الجديدة خالل السنة

74,410,913

-

-

74,410,913

التسهيالت المسددة

()125,295,140

-

-

()125,295,140

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()6,370,487

6,370,487

-

-

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

577,933,242
-

أثر اعادة التصنيف

التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()124,218,905

623,612

-

()123,595,293

396,459,623

6,994,099

-

403,453,722

2020
المرحلة
األولى
افــــــــــــرادي

المرحلة
الثانية
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

()157,893,721

-

-

()157,893,721

577,933,242

-

-

577,933,242

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للحكومــة والقطــاع العــام للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون
األول /ديســمبر  2021و :2020
2021
المرحلة
األولى
افـــــــــــرادي

المرحلة
الثانية
افـــــــــــرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

74,404

-

-

74,404

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

8,590

-

-

8,590

-

-

-

-

()7,890

7,890

-

-

-

()6,484

-

()6,484

306

42

-

348

75,410

1,448

-

76,858

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
األثر على المخصص – كما في نهاية السنة نتيجة تغيير التصنيف بين
المراحل الثالث خالل السنة
التغيرات الناتجة عن تعديالت
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

2020
المرحلة
األولى
افـــــــــــرادي

المرحلة
الثانية
افـــــــــــرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

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
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 -12موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
أذونات خزينة أردنية

40,907,441

سندات خزينة أردنية

1,224,498,891

1,117,900,012

-

سندات مالية حكومة أردنية أو بكفالتها

542,402,385

531,390,922

سندات مالية حكومات أجنبية

24,349,118

24,342,358

سندات وأسناد قروض الشركات

161,531,807

162,386,634

مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

1,993,689,642

1,836,019,926

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

1,996,689,643

1,839,019,927

ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()4,421,581

()5,177,632

مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

1,992,268,062

1,833,842,295

المجموع

تحليل السندات:
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغير
المجموع

1,992,268,062
1,992,268,062

1,825,271,295
8,571,000
1,833,842,295

	-تتراوح استحقاقات السندات من عام  2022حتى عام .2036
	-تتراوح أسعار الفائدة على السندات واألذونات من  %0.7إلى .%6.74
	-قــام البنــك خــال العــام  2021بالدخــول فــي اتفاقيــات إعــادة شــراء ســندات خزينــة أردنيــة مــع البنــك المركــزي األردنــي كمــا
هــو موضــح فــي إيضــاح  19و ذلــك مقابــل رهــن ســندات خزينــة قيمتهــا االســمية حوالــي  64,7مليــون دينــار ( 52,8مليــون
دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر .)2020
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فيمــا يلــي الحركــة علــى موجــودات ماليــة بالتكلفــة المطفــاة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2021و
:2020
2021
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة
افـــــــــــرادي

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

1,836,019,926

-

3,000,001

1,839,019,927

االستثمارات الجديدة خالل السنة

438,523,685

-

-

438,523,685

االستثمارات المستحقة

()281,207,968

-

-

()281,207,968

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

614,322

-

-

614,322

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف
الرصيد كما في نهاية السنة

()260,323

-

1,993,689,642

-

3,000,001

()260,323
1,996,689,643

2020
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة
افـــــــــــرادي

المجمـــــــــــوع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

1,826,801,575

-

االستثمارات الجديدة خالل السنة

253,382,804

-

االستثمارات المستحقة

3,000,001
-

1,829,801,576
253,382,804

()245,231,000

-

-

()245,231,000

إطفاء عالوة  /خصم اإلصدار

966,518

-

-

966,518

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

100,029

-

-

100,029

1,836,019,926

-

الرصيد كما في نهاية السنة

3,000,001

1,839,019,927
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فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة متوقعــة خــال الســنة المنتهيــة قــي  31كانــون األول /ديســمبر 2021
و:2020
2021
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجمـــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

2,177,632

-

3,000,000

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات الجديدة
خالل السنة

150,056

-

-

150,056

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لالستثمارات
المستحقة خالل السنة

()60,967

-

-

()60,967

األثر على المخصص الناتج عن تعديالت

()842,314

-

-

()842,314

تعديالت ناتجة عن أسعار الصرف

()2,826

-

1,421,581

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

3,000,000

5,177,632

()2,826
4,421,581

2020
المرحلة األولى
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
افـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجمـــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

177,625

-

3,000,000

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
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 -13ممتلكات ومعدات /بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون
األول  /ديسمبـــــر 2021

اراضـي

مبانـــي

معـدات
واجهزة واثاث
وديكورات

وسائط
نقـل

أجهزة
الحاسب
اآللــــــــــي

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــار

دينــــار

28,684,242

94,772,453

140,589,018

2,291,993

46,415,186

114,353

153,536

3,536,315

-

()31,796

()1,764,800

-

()2,135,194

الكلفة:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
استبعادات
تعديالت

()20,649
-

-

312,752,892

3,781,596

7,585,800

()8,967,781

()10,785,026

-

()2,135,194

اثر التغير في اسعار الصرف

()49,931

()580,547

()543,569

()14,678

()220,491

()1,409,216

الرصيد في نهاية السنة

28,748,664

92,178,452

141,816,964

2,256,666

41,008,510

306,009,256

االستهالك المتراكم في بداية السنة

-

11,587,055

93,017,491

1,977,783

32,440,741

139,023,070

استهالك السنة

-

1,916,385

9,147,414

181,773

3,881,739

15,127,311

استبعادات

-

()24,432

()1,505,568

()20,648

()8,886,041

()10,436,689

أثر التغير في اسعار الصرف

-

()179,242

()314,414

()14,312

()145,106

()653,074

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

-

13,299,766

100,344,923

2,124,596

27,291,333

143,060,618

28,748,664

78,878,686

41,472,041

132,070

13,717,177

162,948,638

دفعــات على حســاب شراء ممتلكــــات ومعــدات

-

-

843,655

-

424,617

1,268,272

مشاريع تحت التنفيذ

-

2,837,285

-

-

-

2,837,285

االستهالك المتراكم:

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

صافي القيمة الدفترية فــي نهـايــة السنـة

28,748,664

81,715,971

42,315,696

132,070

14,141,794

167,054,195

اراضـي

مبانـــي

معـدات
واجهزة واثاث
وديكورات

وسائط
نقـل

أجهزة
الحاسب
اآللــــــــــي

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــار

دينــــار

28,857,301

96,312,571

141,568,093

2,335,039

41,210,299

310,283,303

534,765

2,434,218

-

6,732,648

9,701,631

-

()1,701,342

-

()942,260

()2,643,602

اثر التغير في اسعار الصرف

()173,059

()2,074,883

()1,711,951

()43,046

()585,501

()4,588,440

الرصيد في نهاية السنة

28,684,242

94,772,453

140,589,018

2,291,993

46,415,186

312,752,892

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

-

استبعادات

-

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

-

11,587,055

93,017,491

1,977,783

32,440,741

139,023,070

28,684,242

83,185,398

47,571,527

314,210

13,974,445

173,729,822

دفعــات على حســاب شراء ممتلكــــات ومعــدات

-

-

1,082,202

مشاريع تحت التنفيذ

-

االستهالك المتراكم في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

صافي القيمة الدفترية فــي نهـايــة السنـة

28,684,242

185,110
83,370,508

-

48,653,729

-

-

1,082,202

-

-

185,110

314,210

13,974,445

174,997,134

	-تتضمــن الممتلــكات والمعــدات موجــودات تــم اســتهالكها بالكامــل بقيمــة  89,487,969دينــار كمــا فــي  31كانــون االول /
ديســمبر  2021مقابــل  83,391,234دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر .2020
	-تظهــر االلتزامــات التعاقديــة المتعلقــة بالدفعــات علــى حســاب شــراء ممتلــكات ومعــدات ومشــاريع تحــت التنفيــذ فــي
ايضــاح رقــم ( )51متضمنــة الكلفــة التقديريــة المتبقيــة لمشــاريع تحــت التنفيــذ.
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 -14موجودات غير ملموسة بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنـــــــة المنتهيـــــــة فـــــــي
 31كانون االول /ديسمبر 2021

الشهرة

أنظمة
حاسوب وبرامج

أخرى*

المجموع

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

358,397

16,702,320

رصيد بداية السنة
اضافات**

-

االطفاء للسنة

-

()6,066,140

تدني للسنة

-

-

رصيد نهاية السنة

للسنـــــــة المنتهيـــــــة فـــــــي
 31كانون االول /ديسمبر 2020

358,397

7,001,357

-

()6,066,140

-

-

17,637,537

1,935,268

19,931,202

الشهرة

أنظمة
حاسوب وبرامج

أخرى*

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

358,397
-

االطفاء للسنة
تدني للسنة

7,001,357

المجموع

رصيد بداية السنة
اضافات**

رصيد نهاية السنة

1,935,268

18,995,985

18,019,030

5,205,161

4,088,609

-

23,582,588
4,088,609

-

()5,405,319

-

()5,405,319

-

-

()3,269,893

()3,269,893

16,702,320

1,935,268

18,995,985

358,397

*يمثــل هــذا البنــد قيمــة رخصــة مزاولــة اعمــال بنكيــة نتجــت عــن تملــك شــركة بنــك االردن الدولــي /لنــدن والتــي تبلــغ نســبة
المســاهمة بــه  ،%75تــم تحديــد رخصــة مزاولــة االعمــال علــى انهــا ذات عمــر غيــر محــدد كمــا وتــم اختبــار تدنــي قيمتهــا
كمــا فــي نهايــة العــام  2021وتوصلــت إدارة البنــك الــى عــدم وجــود تدنــي بالقيمــة للعــام  3,269,893( 2021دينــار للعــام
 ،)2020ان اهــم الفرضيــات التــي اتبعتهــا إدارة البنــك عنــد اعــداد اختبــار التدنــي كانــت كمــا يلــي:
	-تــم التوصــل الــى القيمــة القابلــة لإلســترداد بنــاء علــى القيمــة قيــد اإلســتخدام المحســوبة مــن خــال خصــم التدفقــات
النقديــة المتوقعــة للموازنــة الموافــق عليهــا مــن قبــل اإلدارة للخمســة ســنوات القادمــة وخصــم القيمــة النهائيــة
( )terminal valueبإســتخدام المتوســط المرجــح لتكلفــة راس المــال بنســبة .%6.18
	-بنــاء علــى خبــرة اإلدارة الســابقة تــم اعتمــاد معــدل النمــو المتوقــع بواقــع  %2.3إلــى  %2.6خــال الخمــس ســنوات القادمــة
بينمــا تــم تحديــد القيمــة الحاليــة للقيمــة النهائيــة ( )terminal valueمــن خــال إفتــراض معــدل نمــو مســتدام فــي الربــح
التشــغيلي بنســبة  %1.7ســنويا.

**تتضمــن االضافــات فــي انظمــة حاســوب وبرامــج دفعــات علــى حســاب شــراء برامــج حاســوب بمبلــغ  2,803,785دينــار كمــا
فــي  31كانــون االول  /ديســمبر  2021مقابــل  2,771,692دينــار كمــا فــي  31كانــون االول  /ديســمبر .2020
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 -15موجودات أخرى بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي
 31كانـــــــــون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

فوائد وايرادات برسم القبض

31,053,695

29,817,280

مصروفات مدفوعة مقدما
صافي موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة*

3,903,941

2,986,491

64,750,491

66,579,286

أرباح تقييم مشتقات التحوط

766,208

252,390

شيكات برسم القبض

11,362,918

14,984,796

اخرى

11,478,415

9,675,211

المجموع
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة**

123,315,668

124,295,454

()255,576

()453,608

الصافي

123,060,092

123,841,846

*تتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي التخلــص مــن الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك خــال فتــرة اقصاهــا ســنتين
مــن تاريــخ اإلحالــة.

فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
للسنــــة المنتهيــــة فــــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

66,579,286

64,412,759

اضافات

15,295,999

13,688,228

استبعادات

()13,514,652

()5,121,176

خسارة تدني

()3,600,000

()6,254,910

أثر تغير أسعار الصرف

()10,142

()145,615

رصيد نهاية السنة

64,750,491

66,579,286
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** فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات األخرى خالل العامين  2021و :2020
للسنــــة المنتهيــــة فــــي
 31كانون االول  /ديسمبر

رصيد بداية السنة

2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

453,608

-

-

729,929

المصروف ( /الوفر) للسنة

()92,155

()156,204

مخصصات إنتفت الحاجة لها

()105,877

()120,117

رصيد نهاية السنة

255,576

453,608

المحول من المخصصات األخرى

 -16ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــون االول  /ديسمبر 2021

 31كانـــــــــــــــــــون االول  /ديسمبر 2020

داخــــل
المملكــــة

خـــــارج
المملكــــة

المجمـــوع

داخــــل
المملكــــة

خـــــارج
المملكــــة

المجمـــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

حسابات جارية وتحت الطلب

25,564,781

120,602,950

146,167,731

10,835,205

83,105,776

93,940,981

ودائع تستحق خالل  3اشهر

67,550,370

551,051,366

618,601,736

51,219,216

570,359,110

621,578,326

55,083,711

1,772,500

56,856,211

62,206,315

-

ودائع تستحق من  6 - 3اشهر
ودائع تستحق بعد أكثر من سنة

148,198,862
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-

62,206,315

23,000,000

23,000,000

-

-

-

696,426,816

844,625,678

124,260,736

653,464,886

777,725,622

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

 -17ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون االول  /ديسمبر
2021
حسابات جارية وتحت الطلب

افــــــــــــــــراد

شركات كبرى

مؤسسات
صغيرة
ومتوسطة

الحكومة
والقطاع
العام

المجموع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

729,353,852

189,171,350

28,946,430

348,874,343

1,296,345,975

ودائع التوفير

2,056,002,278

982,252

19,545,032

558,149

2,077,087,711

ودائع الجل وخاضع الشعار

1,109,204,379

273,186,282

53,154,762

182,383,184

1,617,928,607

شهادات إيداع

201,350,102

19,195,118

872,818

أخرى

410,135

المجموع

4,096,320,746

 31كانون االول  /ديسمبر
2020

482,535,002

422,446,955

-

221,418,038

-

410,135

211,887,763

5,213,190,466

افــــــــــــــــراد

شركات كبرى

مؤسسات
صغيرة
ومتوسطة

الحكومة
والقطاع
العام

المجموع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

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

580,705,945

399,683,832

أخرى
المجموع

413,333
4,198,058,355

-

-

-

288,026,833

248,551,368
413,333
5,466,474,965

	-بلغــت ودائــع الحكومــة االردنيــة والقطــاع العــام داخــل المملكــة حوالــي  205,2مليــون دينــار أي مــا نســبته  %3.94مــن
إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر ( 2021حوالــي  280,4مليــون دينــار أي مــا نســبته  %5.1مــن اجمالــي
الودائــع كمــا فــي  31كانــون االول .)2020
	-بلغــت الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد حوالــي  1,39مليــار دينــار أي مــا نســبته  %26.7مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي
 31كانون األول  /ديسمبر ( 2021حوالي مبلغ  1,63مليار دينار أي ما نسبته  %29.9كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2020
	-بلغــت الودائــع المحجــوزة (مقيــدة الســحب)  150,3مليــون دينــار أي مــا نســبته  %2.9مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي
 31كانون األول  /ديسمبر  187,1( 2021مليون دينار أي ما نسبته  % 3.4كما في  31كانون االول  /ديسمبر .)2020
	-بلغــت الودائــع الجامــدة  296,7مليــون دينــار أي مــا نســبته  %5.7مــن اجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر
 251,9( 2021مليــون دينــار أي مــا نســبته  %4.6كمــا فــي 31كانــون االول  /ديســمبر .)2020

 -18تأمينــات نقديـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــون االول  /ديسمبر
2020
2021
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

132,579,509

116,533,261

تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

125,987,724

107,775,998

تأمينات التعامل بالهامش

626,962

571,091

تأمينات اخرى

11,547,742

9,382,980

270,741,937

234,263,330
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 -19أموال مقترضة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانون االول  /ديسمبر 2021

إقتراض من البنك المركزي األردني:

المبلغ

دينار

عدد األقساط

دورية إستحقاق
األقساط

الكلية

الضمانات

سعر فائدة
اإلقتراض

برامج دعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة

المتبقية

16,754,324

برنامج دعم القطاعات اإلقتصادية
الحيوية

109

52,478,298

89

مالءة مالية

حسب دورية استحقاق  /عدد أقساط كل
سلفة

البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا

نصف سنوية

 %1.95إلى %3.00
كمبيالة غب الطلب

27,734,055

سعر فائدة إعادة اإلقراض

بضمان %5.59 :إلى %6.50
بدون ضمان %6.50 :إلى %7.50
داخل العاصمة%1 :
خارج العاصمة%0.5 :

حسب دورية استحقاق  /عدد أقساط كل
سلفة

داخل العاصمة %3.75 :كحد أدني
خارج العاصمة %3.25 :كحد أدنى
كمبيالة غب الطلب

%0.00

إتفاقيات إعادة شراء

%2.00

70,288,632

رهن سندات خزينة

حسب إستحقاق كل إتفاقية

%2.00

إقتراض من بنوك  /مؤسسات
محلية

-

148,000,018
نصف سنوية

مالءة مالية

شهرية ونصف سنوية مالءة مالية ورهونات عقارية

22

 %3.5إلى %6.5

22

 %5.75إلى %10.5

إقتراض من بنوك  /مؤسسات
خارجية

 %0.84إلى %1.1

47,010,521

حسب األسعار المعتمدة لدى البنك

11

المجموع

11

362,265,848

	-تستحق األموال المقترضة من البنك المركزي األردني والتي تم إعادة إقراضها للعمالء خالل الفترة من عام  2022وحتى عام .2039

	-تستحق المطلوبات المالية مقابل إتفاقيات إعادة الشراء خالل العام .2022

	-تتضمــن األمــوال المقترضــة مــن البنــوك والمؤسســات المحليــة مبالــغ مقترضــة مــن الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري بقيمــة  120مليــون دينــار وتســتحق

هــذه القــروض خــال الفتــرة مــن عــام  2022وحتــى عــام .2024

	-بلغت األموال المقترضة ذات الفائدة الثابتة  309,047,616دينار ،كما بلغت األموال المقترضة ذات الفائدة المتغيرة  53,218,214دينار.

	-تستحق األموال المقترضة من بنوك ومؤسسات خارجية خالل الفترة من عام  2022وحتى عام .2027

	-بلغت االموال المقترضة  120,015,382دينار وبلغت المبالغ المسددة  87,901,383دينار خالل العام  2021و ذلك بإستثناء إتفاقيات إعادة الشراء.

	-بلغت القروض التي تم تجديدها  5,000,000دينار خالل العام .2021
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 31كانون االول  /ديسمبر 2020

المبلغ

دينار

عدد األقساط
الكلية

المتبقية

دورية إستحقاق
األقساط

الضمانات

سعر فائدة
اإلقتراض

برامج دعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة

إقتراض من البنك المركزي األردني:

18,341,811

برنامج دعم القطاعات اإلقتصادية
الحيوية

109

36,235,962

95

مالءة مالية

حسب دورية استحقاق  /عدد أقساط كل
سلفة

البرنامج الوطني لمواجهة ازمة كورونا

نصف سنوية

 %2.08إلى %3.00
كمبيالة غب الطلب

29,484,408

سعر فائدة إعادة اإلقراض

بضمان %5.59 :إلى %6.50
بدون ضمان %6.50 :إلى %7.50
داخل العاصمة%1 :
خارج العاصمة%0.5 :

حسب دورية استحقاق  /عدد أقساط كل
سلفة

داخل العاصمة %3.75 :كحد أدني
خارج العاصمة %3.25 :كحد أدنى
كمبيالة غب الطلب

%0.00

إتفاقيات إعادة شراء

%2.00

54,715,405

رهن سندات خزينة

حسب إستحقاق كل إتفاقية

%2.00

إقتراض من بنوك  /مؤسسات
محلية

-

148,000,019
نصف سنوية

مالءة مالية

شهرية ونصف سنوية مالءة مالية ورهونات عقارية

22

 %3.5إلى %6.5

22

 %5.75إلى %10.5

إقتراض من بنوك  /مؤسسات
خارجية

%0.9

27,801,017

حسب األسعار المعتمدة لدى البنك

2

المجموع

2

314,578,622

	-تستحق األموال المقترضة من البنك المركزي األردني والتي تم إعادة إقراضها للعمالء خالل الفترة من عام  2021وحتى عام .2039

	-تستحق المطلوبات المالية مقابل إتفاقيات إعادة الشراء خالل العام .2021

	-تتضمــن األمــوال المقترضــة مــن البنــوك والمؤسســات المحليــة مبالــغ مقترضــة مــن الشــركة األردنيــة إلعــادة تمويــل الرهــن العقــاري بقيمــة  120مليــون دينــار وتســتحق

هــذه القــروض خــال الفتــرة مــن عــام  2022وحتــى عــام .2024

	-بلغت األموال المقترضة ذات الفائدة الثابتة  301,902,491دينار ،كما بلغت األموال المقترضة ذات الفائدة المتغيرة  12,676,131دينار.

	-تستحق األموال المقترضة من بنوك ومؤسسات خارجية خالل العام .2021

	-بلغت االموال المقترضة  159,250,254دينار وبلغت المبالغ المسددة  57,676,624دينار خالل العام  2020وذلك بإستثناء إتفاقيات إعادة الشراء.

	-بلغت القروض التي تم تجديدها  15,000,000دينار خالل العام .2020

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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 -20عقود اإليجار
أ -موجودات حق االستخدام
يقــوم البنــك بإســتئجار العديــد مــن األصــول بمــا فــي ذلــك األراضــي والمبانــي ،ان متوســط مــدة اإليجــار  5ســنوات ،فيمــا يلــي
الحركــة علــى موجــودات حــق اإلســتخدام خــال العــام:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

25,269,889

28,702,451

يضاف:

إضافات خالل السنة

4,684,221

5,833,564

يطرح:

اإلستهالك للسنة

()3,780,094

()4,058,261

عقود ملغاة

()1,561,956

()4,721,090

الرصيد في بداية السنة

فرق ترجمة
رصيد نهاية السنة

41,153

()486,775

24,653,213

25,269,889

ب -المبالغ التي تم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

اإلستهالك للسنة

3,780,094

4,058,261

الفائدة خالل السنة

1,688,375

1,542,913

5,468,469

5,601,174

مصروف إيجار خالل السنة

ج -التزامات عقود اإليجار
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

24,365,216

26,734,220

إضافات خالل السنة

4,684,221

5,833,564

الفائدة خالل السنة

1,688,375

1,542,913

المدفوع خالل السنة

()5,538,542

()5,671,156

عقود ملغاة

()1,520,483

()3,805,548

1,911

()268,777

23,680,698

24,365,216

الرصيد في بداية السنة
يضاف:
يطرح:

فرق ترجمة
رصيد نهاية السنة
تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار:
خالل أقل من سنة

2,070,672

2,307,490

من سنة الى  5سنوات

11,328,542

11,093,484

أكثر من  5سنوات

10,281,484

10,964,242

23,680,698

24,365,216
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بلغــت قيمــة إلتزمــات عقــود اإليجــار غيــر المخصومــة كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســيمبر  2021مبلــغ  29,206,844دينــار
وفيمــا يلــي تحليــل اإلســتحقاق:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

خالل أقل من سنة

3,057,196

3,349,132

من سنة الى  5سنوات

14,853,636

14,870,895

أكثر من  5سنوات

11,296,012

13,681,031

29,206,844

31,901,058

تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار غير المخصومة:

 -21مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنـــــة المنتهيــــــة فـــي
 31كانون األول  /ديسمبر 2021

مخصص تعويض
نهاية الخدمة

مخصص القضايا
المقامة ضد
البنك

مخصصات أخرى

المجمـــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنــــة

6,440,425

24,224,789

10,907,819

41,573,033

صافي المكون خالل السنة

1,698,983

1,407,988

2,484,894

5,591,865

-

-

631,894

631,894

المحول من المطلوبات األخرى
المستخــدم خالل السنة

()177,524

()1,268,133

-

()1,445,657

مـا تـم رده لاليــرادات

()608,878

()16,794,431

-

()17,403,309

فرق الترجمه السنـة

()3,754

()352,087

()492,803

()848,644

7,349,252

7,218,126

13,531,804

28,099,182

مخصص تعويض
نهاية الخدمة

مخصص القضايا
المقامة ضد
البنك

مخصصات أخرى

المجمـــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

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

المحول من/الى مخصصات

-

-

()729,929

()729,929

()7,426,546

()147,905

()719,120

()8,293,571

-

-

()459,524

()459,524

20

()1,814,679

()1,208,041

()3,022,700

6,440,425

24,224,789

10,907,819

41,573,033

رصيد نهاية السنــــة

للسنـــــة المنتهيــــــة فـــي
 31كانون األول  /ديسمبر 2020

المستخــدم خالل السنة
مـا تـم رده لاليــرادات
فرق الترجمه السنـة
رصيد نهاية السنــــة

143

التقريـــر السنــوي 2021

 -22ضريبة الدخل
أ -مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
للـسنــة الــمـنـتـهيــة
فــي  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

48,515,568

46,550,293

ضريبة الدخل المدفوعة

()61,423,324

()61,112,545

ضريبة الدخل المستحقة

68,244,851

62,552,313

ضريبة دخل مستحقة عن توزيع ارباح شركة تابعة

1,008,939

825,264

فرق الترجمة

()530,176

()299,757

55,815,858

48,515,568

رصيد بداية السنة

رصيد نهاية السنة

ب -تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي:
للـسنــة الــمـنـتـهيــة
فــي  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

68,244,851

62,552,313

موجودات ضريبية مؤجلة

()44,664,537

()54,605,143

اطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

28,414,892

26,380,219

اطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

()4,127

ضريبة دخل على أرباح موزعة من شركات تابعة

1,008,939

825,264

53,004,145

35,148,526

المجموع
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ج -ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
للـسنــة الــمـنـتـهيــة
فــي  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الربح المحاسبي للسنة

163,103,661

77,654,780

ارباح غير خاضعة للضريبة

()32,664,527

()18,578,931

مصروفات غير مقبولة ضريبيا

61,362,419

113,380,916

الربح الضريبي

191,801,553

172,456,765

نسبة ضريبة الدخل الفعلية

%32.5

%45.26

تبلــغ نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة علــى البنــوك فــى األردن  %35باإلضافــة إلــى  %3مســاهمة وطنية ،وتتــراوح نســبة الضريبة
المفروضــة علــى الشــركات التابعــة المحليــة مــا بيــن  %21الــى  ،%28وتتــراوح نســبة ضريبــة الدخــل القانونيــة فــي البلــدان التــي
يوجــد للبنــك اســتثمارات خارجيــة فيهــا مــا بيــن  %0إلــى .%31

د -الوضع الضريبي:
	-حتــى تاريــخ اصــدار هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة تــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة لضريبــة الدخــل علــى فــروع األردن حتــى
عام .2020
	-تــم تســديد الضرائــب المســتحقة علــى فــروع فلســطين لغايــة العــام 2020كمــا تــم التوصــل الــى تســوية نهائيــة حتــى
عــام .2019
	-تم تسديد الضرائب المستحقة عن المصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية لغاية عام .2020
	-تم تسديد الضرائب المستحقة على بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /الجزائر لغاية عام .2020
	-تم تسديد الضرائب المستحقة على بنك االردن الدولي  /لندن لغاية عام .2020
	-تــم تســديد الضرائــب المســتحقة علــى شــركة المركــز المالــي الدولــي لغايــة  ،2020وتــم التوصــل الــى تســوية نهائيــة
لكافــة الســنوات باســتثناء .2018
	-تــم تســديد الضرائــب المســتحقة علــى الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي لغايــة عــام  2020وتــم التوصــل الى تســوية
نهائيــة حتى عــام .2019
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هـ -الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول  /ديسمبر

للسنة المنتهية في  31كانــــون األول  /ديسمبر 2021
الرصيد في
بداية السنة

المبالغ
المحررة

المبالغ
المضافة

الرصيد
في نهاية
السنة

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

2021

2020

الضريبة المؤجلة
دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

الموجودات
الخسائر االئتمانية المتوقعة

251,774,760

()71,650,582

15,966,228

18,685,156

6,719,993

977,845

1,168,499

5,225,435

1,879,293

1,728,077

12,192,031

4,384,783

4,356,067

4,037,797

3,278,366
2,273,878
318,815

فوائد معلقة

2,718,928

مخصص تعويض نهاية الخدمة

4,804,975

()748,039

تدني عقارات

12,112,184

()3,520,153

3,600,000

مخصصات اخرى

9,115,602

()1,121,147

3,232,768

11,227,223

فرق تقييم موجودات مالية وخسائر
مدورة

11,202,089

()484,432

4,380,677

15,098,334

3,412,442

خسائر تدني شهرة

2,452,420

2,452,420

318,815

أخرى
االجمالي

-

94,590,871

274,715,049

97,672,528

89,208,841

-

-

8,617,403

()3,382,755

5,250,000

10,484,648

3,770,735

3,099,192

302,798,361

()80,907,108

128,189,043

350,080,296

122,196,386

105,241,081

المطلوبات
فرق تقييم موجودات مالية
االجمالي

24,972,496

()5,915,436

-

19,057,060

6,853,746

8,981,193

24,972,496

()5,915,436

-

19,057,060

6,853,746

8,981,193

إن الحركة على حساب الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي:
للسنـــــــــة المنتهيــــــــة فــــي
 31كانون األول  /ديسمبر 2021

للسنـــــــــة المنتهيــــــــة فــــي
 31كانون األول  /ديسمبر 2020

موجودات

مطلوبات

موجودات

مطلوبات

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

رصيد بداية السنة

105,241,081

المضاف

8,981,193

77,273,667

6,569,323

45,735,251

-

54,583,582

2,415,997

المستبعد

()28,685,971

()2,127,447

()26,380,219

()4,127

فرق ترجمة

()93,975

رصيد نهاية السنة

122,196,386

6,853,746

()235,949
105,241,081

8,981,193

*وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،تــم احتســاب قيمــة الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة
المؤجلــة بواقــع  %38كمــا فــي  31كانــون األول  ،2021وذلــك لألرصــدة المشــمولة بالضرائــب المؤجلــة لــدى فــروع المملكــة
األردنيــة الهاشــمية فقــط كمــا فــي نهايــة العــام ،هــذا وتتــراوح نســبة الضريبــة للشــركات التابعــة والفــروع الخارجيــة التــي
تــم احتســاب الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة بموجبهــا مــن  %19إلــى  ،%28وبرأينــا أن الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة
ســتتحقق خــال الفتــرات المقبلــة للبنــك.
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 -23مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــون األول  /ديسمبر

فوائد برسم الدفع

2021

2020

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

9,755,660

12,660,083

فوائد وعموالت مقبوضة مقدما

3,690,731

2,010,677

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

20,964,710

18,825,735

شيكات وسحوبات برسم الدفع

26,489,133

27,716,240

امانات حواالت

33,638,348

25,980,352

امانات برسم الدفع

7,461,245

8,142,073

امانات الجوائز

547,109

532,131

امانات البنوك المراسلة

1,281,254

1,656,199

امانات االدارة العامة

5,092,032

5,086,352

امانات المساهمين

4,476,573

2,647,281

ذمم دائنة

5,182,854

5,134,749

خسائر غير متحققة  /مشتقات مالية

610,353

2,554,897

االمانات االخرى

64,501,938

69,128,388

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة

35,631,520

35,880,148

اخرى

3,881,218

9,758,855

223,204,678

227,714,160

المجموع
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فيما يلي الحركة على أرصدة التسهيالت االئتمانية غير المباشرة خالل السنة:
2021

()788,138

تجميعي
دينـــــــــــــار
4,312,028
285,654
()1,002,365
2,851,493
239,125
()3,500
1,287,829

إفــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
39,957,175
15,698,120
()8,122,512
()5,248,637
28,333,668
()407,291
()3,258,909
()3,357
66,948,257

تجميعي
دينـــــــــــــار
64,259,589
14,820,855
()9,338,816
()2,769,693
()185,425
()60,000
()136,891
()1,395,738
65,193,881

إفــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
692,194,446
418,041,181
()276,660,576
5,248,637
()28,311,680
()1,108,737
5,565,705
()843,077
814,125,899

الرصيد في بداية السنة

التعرضات الجديدة خالل السنة

التعرضات المستحقة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــار
19,027,488
104,950
()346,623
()81,800
()75,688
1,579,528
()1,624,792
6,345,472

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار
819,750,726
448,950,760
()295,470,892
2,669,596
()18,399
19,401,318

إفــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
32,131,097
179,282
32,310,379
10,315,454
()5,845,230

تجميعي
دينـــــــــــــار
139,683,669
()70,492,510
69,191,159
10,593,932
()11,511,107
954,632

إفــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
686,750,033
70,492,510
757,242,543
302,469,988
()321,103,972
2,576,288

الرصيد في بداية السنة

أثر إعادة تصنيف

الرصيد في بداية السنة المعدل

التعرضات الجديدة خالل السنة

التعرضات المستحقة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

الرصيد كما في نهاية السنة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

()3,885,363
972,014,827

2020
تجميعي
دينـــــــــــــار
4,381,623
()179,282
4,202,341
682,060
()1,404,066

()2,303,266

()7,349,516

المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــار
19,746,052
19,746,052
198,050
()5,661,112

()826,632

()3,431,913

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

مجمـــــــــــــوع
دينـــــــــــــار
882,692,474
882,692,474
324,259,484
()345,525,487

()401,022

7,769,762

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

3,431,913

()638,175

-

()420,246

()990,833

التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

()3,720,898

()5,875,797

()50,000

()35,126,913

5,399,906

4,802,622
()5,348,903

18,903

()16,126

146,957

1,447,100

()27,981,949
()13,693,796

748,285

الرصيد كما في نهاية السنة

()2,471,873

692,194,446

64,259,589

4,312,028

39,957,175

19,027,488

819,750,726
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فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت غير المباشرة خالل السنة:
المرحلـــــــــة األولــــــــــى

2021
المرحلـــــــــة الثانيــــــــة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

المجموع

11,290,253
4,092,789
()5,691,496
319,943
()1,138,775

دينــــــــــار

()5,025

افـــــــــــرادي

353,830
117,347
()91,354
153,009

دينــــــــــار

8,328,900
810,066
()1,436,592
()319,943
1,152,442

تجميعــــــــي

20,347

دينــــــــــار

303,588
21,698
()36,544
()123,381

افـــــــــرادي

()28,989

دينــــــــــار

دينــــــــــار
15,603,577
58,606
()167,049
()29,628

تجميعــــــي

دينــــــــــار
35,880,148
5,100,506
()7,423,035
-

605,001

15,671
23,751

()36,173
136,044
1,109,085
()76

()1,160
()137,148
()96,522
()326

()27,318
()301,360
()423,362
()48,263

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

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

64,651

318,208

()1,154

-

1,192,560

9,743,753

225,130

17,297,575

35,631,520

()49,819

-

-

2020

1,805,512

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

8,072,411

292,651

المرحلـــــــــة األولــــــــــى

المرحلـــــــــة الثانيــــــــة

المرحلة الثالثة

المجموع

رصيد بداية السنة

أثر إعادة تصنيف

رصيد بداية السنة المعدل

دينــــــــــار
3,279,931
2,770,570
6,050,501

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

افـــــــــــرادي

1,359,119

6,842,630
()3,540,491

دينــــــــــار
4,129,689
()2,770,570
104,144
()481,972

تجميعــــــــي

()118,803

دينــــــــــار
6,728,093
30,084
6,758,177
2,111,474

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

افـــــــــرادي
938,565
()30,084
908,481
35,086
()330,969

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

دينــــــــــار

دينــــــــــار
16,981,074
16,981,074
105,004
()5,233,176

217,652
()249,640

تجميعــــــي

دينــــــــــار
32,057,352
32,057,352
9,198,338
()9,705,411

244,384
()442,327

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

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

585,837

()3,204
()169,114
2,398,769
()256,850
11,290,253

()10,155

353,830

442,327

()1,644
()240,389
1,042,918
()1,230,403

()178,084

()1,760,159
()55,438
820,598
()2,631
8,328,900

()336,197

303,588

()273,797

()2,474
()282,462
524,379
()812,696

-

1,767,481
1,795,619
797,622
()53
15,603,577

1,048,216
5,584,286
35,880,148

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()2,302,633

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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 -24رأس المال وعالوة اإلصدار
رأس المال المكتتب به والمدفوع
يبلــغ راس المــال المصــرح بــه والمكتتــب بــه  315مليــون دينــار موزعــا علــى  315مليــون ســهم بقيمــة اســمية دينــار واحــد
للســهم كمــا فــي  31كانــون األول  2021و .2020

عالوة اإلصدار
تبلغ عالوة اإلصدار  328,147,537دينار كما في  31كانون األول /ديسمبر 2021و .2020

 -25االحتياطيات
احتياطي قانوني
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الضريبــة بنســبة  %10خــال الســنة
والســنوات الســابقة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين وفقــا للقوانيــن واالنظمــة النافــذه.

احتياطي خاص
يمثــل هــذا البنــد إحتياطــي التقلبــات الدوريــة لفــروع فلســطين اســتنادا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية ،باالضافــة الــى
احتياطــي خــاص لــدى المصــرف الدولــي للتجــارة والتمويــل  /ســورية اســتنادًا الــى تعليمــات الســلطات الرقابيــة.

ان االحتياطيات المقيد التصرف بها كما يلي:
كما في  31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينــــار

دينــــار

احتياطي قانوني

257,997,671

243,461,008

حسب القوانين واالنظمة النافذه

احتياطي خاص

11,459,758

11,433,336

حسب تعليمات السلطات الرقابية

اســم االحتياطــي

طبيعـة التقييد

 -26فروقات ترجمة عمالت أجنبية
تمثــل حصــة مســاهمي البنــك مــن الفروقــات الناتجــة عــن ترجمــة وتوحيــد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة والفــروع
الخارجيــة ،والحركــة عليهــا كمــا يلــي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

()120,824,117

()112,455,441

صافي التغير خالل السنة

()7,383,963

()8,368,676

()128,208,080

()120,824,117

الرصيد في نهاية السنة
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 -27احتياطي القيمة العادلة /بالصافي
إن الحركة على احتياطي القيمة العادلة هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

9,654,188

5,400,864

(خسائر) أرباح غير متحققة  -أدوات دين

()8,899,814

6,674,751

(خسائر) غير متحققة – أدوات حقوق ملكية

()450,679

()123,521

موجودات ضريبية مؤجلة

1,111,266

118,091

مطلوبات ضريبية مؤجلة

2,127,448

()2,415,997

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

()6,111,779

4,253,324

3,542,409

9,654,188

الرصيد في بداية السنة

الرصيد في نهاية السنة

 -28األرباح المدورة
إن الحركة على األرباح المدورة هي كما يلي:
للسنة المنتهية في 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

313,925,834

285,267,050

الربح للسنة

105,621,201

36,614,354

أرباح موزعة

()37,800,000

-

المحول إلى االحتياطيات

()14,563,085

()7,954,220

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

367,183,950

()1,350
313,925,834

	-ال يمكــن التصــرف بمبلــغ  6,275,955دينــار مــن األربــاح المــدورة ويمثــل فروقــات إعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة اســتنادًا
لتعليمــات هيئــة األوراق الماليــة.
	-يشــمل رصيــد األربــاح المــدورة مبلــغ  609,506دينــار يمثــل أثــر التطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9وال
يمكــن التصــرف بــه اال بمقــدار مــا يتحقــق منــه فعــا مــن خــال عمليــات البيــع.
	-ال يمكــن التصــرف بمبلــغ  122,196,386دينــار مــن األربــاح المــدورة ويمثــل موجــودات ضريبيــة مؤجلــة بمــا فــي ذلــك الرســملة
او التوزيــع اال بمقــدار مــا يتحقــق منــه فعــا وذلــك اســتنادًا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وهيئــة األوراق الماليــة.
	-ال يمكــن التصــرف بمبلــغ  2,392,936دينــار ويمثــل أربــاح تقييــم العمــات االجنبيــة (مركــز القطــع البنيــوي) لــدى المصــرف
الدولــي للتجــارة والتمويــل فــي ســوريه خــال هــذه الســنة وفــي ســنوات ســابقة.

 -29األرباح المقترح توزيعها
بلغــت نســبة االربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين للعــام الحالــي  %20مــن رأس المــال المكتتب بــه والمدفــوع كما في
 31كانــون األول  /ديســمبر  2021اي مــا يعــادل  63مليــون دينــار وهــذه النســبة خاضعــة لموافقــة الهيئة العامة للمســاهمين.
بلغت األرباح الموزعة خالل العام  2021ما نسبته  %12من رأس المال المكتتب به و المدفوع ( 37,8مليون دينار).
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 -30الشركات التابعة الجوهرية والمملوكه جزئيا
اوال :النسبة المملوكة من قبل غير المسيطرين
كما في  31كانون االول  /ديسمبر  2021و 2020
نسبة ملكية غير
المسيطرين

البلد

طبيعة النشاط

المصرف الدولي للتجارة والتمويل  /سورية

سورية

بنكي

%50.937

بنك االسكان للتجارة والتمويل /الجزائر

الجزائر

بنكي

%15

بنك االردن الدولي  /لندن

بريطانيا

بنكي

%25

األردن

وساطة مالية

شركة المركز المالي الدولي

%22.5

ثانيــا :فيمــا يلــي معلومــات ماليــة للشــركات التابعــة الجوهريــة والتــي تتضمــن
حقــوق غيــر المســيطرين
أ-قائمــة المركــز المالــي المختصــره للشــركات التابعــة قبــل الغاءالعمليــات المتقابلــة كمــا هــو فــي  31كانــون
االول  /ديســمبر  2021و :2020
كما في  31كانــــــــــون االول  /ديسمبر 2021
بنك االسكان
المصرف الدولي
للتجارة
للتجارة والتمويل
والتمويل /الجزائر
 /سورية
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

بنك االردن
الدولي  /لندن

شركة المركز
المالي الدولي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

موجودات مالية

170,794,943

482,621,714

359,987,444

6,367,398

موجودات اخرى

2,488,306

12,649,299

5,568,959

111,281

173,283,249

495,271,013

365,556,403

6,478,679

133,473,569

270,555,632

273,928,011

اجمالي الموجودات
مطلوبات مالية

-

4,649,270

95,961,771

3,030,265

545,169

138,122,839

366,517,403

276,958,276

545,169

35,160,410

128,753,610

88,598,127

5,933,510

اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

173,283,249

495,271,013

365,556,403

6,478,679

حقوق الملكية العائدة الى غير المسيطرين

17,910,713

19,313,042

22,149,532

1,335,040

مطلوبات اخرى
اجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
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كما في  31كانــــــــــون االول  /ديسمبر 2020
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل
 /سورية

بنك االسكان
للتجارة
والتمويل /الجزائر

بنك االردن
الدولي  /لندن

شركة المركز
المالي الدولي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

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

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 الموجودات

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

اجمالي المطلوبات

ب-قائمــة الربــح أو الخســارة المختصــرة للشــركات التابعــة قبل الغــاء العمليــات المتقابلة للســنتين المنتهيتين
فــي 31كانون االول  /ديســمبر  2021و :2020
للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2021
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل
 /سورية

بنك االسكان
للتجارة
والتمويل /الجزائر

بنك االردن
الدولي  /لندن

شركة المركز
المالي الدولي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

مجموع االيرادات

3,934,927

18,418,240

13,288,622

1,109,961

ربح ( خسارة) السنة

()172,175

26,410,552

2,123,999

515,349

()172,175

26,410,552

2,668,286

515,349

()87,706

3,961,583

667,072

115,954

مجموع الدخل الشامل
حصة غير المسيطرين

للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2020
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل
 /سورية

بنك االسكان
للتجارة
والتمويل /الجزائر

بنك االردن
الدولي  /لندن

شركة المركز
المالي الدولي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

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

9,131,160

7,454,394

2,945,696

32,579

4,651,116

1,118,234

736,424

7,330

مجموع الدخل الشامل
حصة غير المسيطرين
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ج-قائمــة التدفــق النقــدي المختصــرة للشــركات التابعــة الجوهريــة للســنتين المنتهيتيــن فــي  31كانــون االول
 /ديســمبر  2021و:2020
للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2021
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل
 /سورية

بنك االسكان
للتجارة
والتمويل /الجزائر

بنك االردن
الدولي  /لندن

شركة المركز
المالي الدولي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

التدفقات النقدية التشغيلية

()8,183,565

24,997,208

()37,887,075

()629,159

التدفقات النقدية االستثمارية

()222,384

()267,742

3,158,919

()2,493

()8,112,284

-

-

-

تأثير تغيرات اسعار الصرف

()13,585,309

()3,066,239

()912,372

-

صافي الزيادة ( /االنخفاض)

()21,991,258

13,550,943

()35,640,528

التدفقات النقدية التمويلية

()631,652

للسنة المنتهية في كما في  31كانون االول  /ديسمبر 2020
المصرف الدولي
للتجارة والتمويل
 /سورية

بنك االسكان
للتجارة
والتمويل /الجزائر

بنك االردن
الدولي  /لندن

شركة المركز
المالي الدولي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

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

د-بلغــت توزيعــات األربــاح لبنــك االســكان للتجــارة والتمويــل /الجزائــر  5,717,323دينــار خــال العــام 2021
( 4,676,382دينــار خــال العــام .)2020
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 -31الفوائــد الدائنـــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

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

307,027

478,168

قروض وكمبياالت

70,946,826

66,446,689

بطاقات االئتمان

2,157,556

2,433,880

القروض العقارية

55,541,313

67,880,709

الشركات الكبرى
حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت

16,283,073

19,234,534

61,907,179

73,166,111

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
حسابات جارية مدينة

6,054,658

8,133,126

قروض وكمبياالت

16,690,895

15,821,790

الحكومة والقطاع العام

30,520,260

37,201,228

أرصدة لدى بنوك مركزية

3,132,501

5,500,149

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2,007,234

5,692,566

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

11,374,013

10,814,756

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

95,704,164

93,627,018

372,626,699

406,430,724

المجمـــوع

 -32الفوائـــد المدينــــة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

5,967,106

10,071,307

حسابات جارية وتحت الطلب

594,874

676,657

ودائع توفير

3,856,653

4,000,272

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

34,766,815

55,200,946

شهادات إيداع

7,229,132

11,477,164

تأمينات نقدية

1,902,115

2,143,296

أموال مقترضة

9,601,476

9,197,678

رسوم ضمان الودائع

6,868,315

7,598,540

إلتزامات عقود اإليجار

1,688,375

1,542,913

72,474,861

101,908,773

ودائع العمالء:

المجمـــوع
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 -33صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

عموالت دائنة:
عموالت تسهيالت مباشرة

10,902,391

10,488,511

عموالت تسهيالت غير مباشرة

12,409,066

11,879,597

ينزل :عموالت مدينة

()27,394

()537,555

23,284,063

21,830,553

صافي ايرادات العموالت

 -34ارباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ناتجة عن التداول  /التعامل

3,335,238

4,301,135

ناتجة عن التقييم

4,680,951

5,101,687

8,016,189

9,402,822

المجموع

( -35خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
متحققـــة
للعام 2021
أسهم شركات
تسهيالت إئتمانية مباشرة
المجموع

غير متحققة

ارباح

(خسائر)

ارباح

(خسائر)

عوائد
توزيعات

المجمـوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

111,302

336,834

-

37,568

-

-

()1,772,762

-

()1,772,762

-

369,920

()1,954,718

111,302

()1,435,928

ارباح

(خسائر)

ارباح

(خسائر)

عوائد
توزيعات

المجمـوع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

37,568

متحققـــة
للعام 2020
أسهم شركات

-

تسهيالت إئتمانية مباشرة

-

المجموع
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369,920

()181,956

-

غير متحققة

()4,387
()4,387

709,961

-

1,596,978

-

2,306,939

-

29,365
29,365

734,939
1,596,978
2,331,917
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 -36إيــرادات أخــرى
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رسوم مقبوضة على حسابات الرواتب

3,347,993

3,324,931

ايرادات بطاقات االئتمان

3,358,591

4,539,867

ايرادات تأجير الصناديق

624,553

577,961

عمولة شيكات معادة

449,903

457,368

عموالت ادارة حسابات العمالء

6,480,514

10,574,753

صافي ايرادات الديون المستردة

808,503

736,701

ايرادات عموالت الوساطة

909,351

225,291

ايرادات الخدمات المصرفية

1,406,861

1,031,727

ايرادات الحواالت

3,313,243

3,397,040

اإليرادات المتفرقة

2,353,112

2,735,088

أرباح (خسائر) غير متحققة  /مشتقات مالية للتحوط

1,772,762

()1,596,978

24,825,386

26,003,749

المجموع

 -37نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رواتب ومنافع وعالوات

61,397,746

59,030,149

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

7,145,555

6,729,355

مساهمة البنك في صندوق االدخار

229,253

242,644

تعويض نهاية الخدمة للموظفين

1,698,983

6,008,227

نفقات طبية

3,495,112

2,877,447

مصاريف تدريب

474,248

327,456

مصاريف سفر وتنقالت

628,348

480,144

987,129

969,025

76,056,374

76,664,447

أخرى
المجموع

157

التقريـــر السنــوي 2021

 -38مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

12,482,902

11,516,968

التسويق والترويج

3,071,988

2,968,572

خدمات مهنية وخارجية

1,883,652

1,680,246

مصاريف مواقع العمل

15,293,155

16,415,828

رسوم االشتراك بالمؤسسات المصرفية

3,638,079

3,180,041

مصاريف مكتبية

1,750,650

1,503,565

نفقات على معامالت المقترضين

496,902

425,008

مصاريف أخرى

15,707,915

19,052,913

المجموع

54,325,243

56,743,141

تكنولوجيا المعلومات

 -39مصروف مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة – بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية

4,884

17,639

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

217,198

()104,498

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

()2,687

143,568

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

()171,013

122,958

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

()753,225

1,995,178

تسهيالت ائتمانية مباشرة

51,062,140

114,416,981

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة (إرتباطات والتزامات محتملة)

()198,809

6,125,429

موجودات أخرى

()92,155

()156,204

50,066,333

122,561,051

المجموع

 -40حصة السهم من ربح السنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للــسـنــة الـمـنـتهـيــة فــي
 31كانون االول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الربح للسنة العائد لمساهمي البنك (دينار)

105,621,201

36,614,354

المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهم)

315,000,000

315,000,000

 0,335دينار

 0,116دينار

الحصة االساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد الى
مساهمي البنك
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 -41النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
كما في 31كانون االول  /ديسمبر

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

1,006,987,379

1,125,815,286

يضاف:

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

411,128,248

360,745,243

(ينزل):

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

()764,769,467

()715,519,308

653,346,160

771,041,221

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

للعام 2021

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

دينــار

دينــــار

آجال القيمة االعتبارية
(اإلسمية) حسب االستحقاق

مجموع
المبالغ
االعتبارية
(االسمية)

خالل 3
اشهـــر

من 12 – 3
اشهـــر

أكثر من سنة

دينــــار

دينـــار

دينـــار

دينــــار

مشتقات مالية للمتاجرة:
عقود بيع عمالت اجلة

46,543

397,040

()81,991

6,387,736

()715,922

285,209,929

260,917,172

-

14,180,000

-

14,180,000

عقود مقايضة اسعار فائدة

175,784

-

95,715,000

-

31,905,000

63,810,000

عقود خيار اسعار فائدة

81,991

-

6,387,736

-

-

6,387,736

عقود خيار سعر الفائدة

-

-

3,543,349

3,146,309

6,387,736

-

24,292,757

-

مشتقات مالية للتحوط:
عقود بيع عمالت اجلة
عقود مقايضة عمالت

للعام 2020

649,450
-

آجال القيمة االعتبارية
(اإلسمية) حسب االستحقاق

مجموع
المبالغ
االعتبارية
(االسمية)

خالل 3
اشهـــر

من 12 – 3
اشهـــر

أكثر من سنة

دينــــار

دينـــار

دينـــار

دينــــار

-

6,453,798

5,029,028

1,424,770

-

3,545,000

القيمة
العادلة
الموجبة

القيمة
العادلة
السالبة

دينــار

دينــــار

مشتقات مالية للمتاجرة:
عقود بيع عمالت اجلة
عقود خيار سعر فائدة

167,836
-

-

-

3,545,000

مشتقات مالية للتحوط:
( ) 1,293,407

293,242,860

122,397,477

170,845,383

-

عقود مقايضة عمالت

-

-

14,180,000

-

14,180,000

-

عقود مقايضة فوائد

-

( ) 1,596,978

127,620,000

-

31,905,000

95,715,000

عقود خيار سعر فائدة

-

-

3,545,000

-

-

3,545,000

عقود بيع عمالت آجلة

420,041

	-تــدل القيمــة االعتباريــة (اإلســمية) علــى قيمــة المعامــات القائمــة فــي نهايــة الســنة وهــي ال تــدل علــى مخاطــر الســوق او
مخاطــر االئتمــان.
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 -43المعامالت مع جهات ذات عالقة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركات التابعة التالية:
رأسمـــــــــال الشركــــــــــــة
اســم الشركــة

 31كانــــــــــون األول  /ديسمبر

نسبة الملكية

2021

2020

دينــــــار

دينــــــار

%85

171,671,187

171,671,187

%49.063

79,205,896

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 /سورية

المركز المالي الدولي  /سورية

تملــك الشــركة التابعــة المصــرف الدولــي للتجــارة والتمويــل – ســورية  %85مــن شــركة المركــز المالــي الدولــي – ســورية وتبلــغ
ملكيــة البنــك  %5مــن هــذه الشــركة.
قــام البنــك بالدخــول فــي معامــات مــع كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس االدارة واالدارة العليا ضمــن النشــاطات االعتيادية
للبنــك وباســتخدام اســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة ،ان جميــع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للجهــات ذات العالقــة
تعتبــر عاملــة ولــم يؤخــذ لهــا أي مخصصــات.

ب -فيما يلي تفاصيل ارصدة الجهات ذات العالقة كما في السنة:
الجهــــــــة ذات العالقـــــــــــــــــــة
بنود داخل قائمة المركز المالي:

المجمـــــــــــــــــــــــــوع

كبار
المساهمين

الشركات
التابعة

أعضاء
مجلس
االدارة

االدارة
التنفيذية
العليا

 31كانون
 31كانون
االول /ديسمبر
االول/
2020
ديسمبر 2021

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

اجمالي ودائع البنك لدى جهات
ذات عالقة

32,873,043

68,793,093

-

-

101,666,136

126,047,822

اجمالي ودائع أطراف ذات عالقة لدى
البنك

538,331,452

77,731,577

1,602,901

4,441,585

622,107,515

679,718,562

قروض وتسهيالت ممنوحة ألطراف ذات
عالقة

21,681,400

302,494

215,266

4,862,706

27,061,866

28,929,239

-

3,207,422

3,948,698

قروض وتسهيالت ممنوحة
من أطراف ذات عالقة

3,207,422

-

-

الجهــــــــة ذات العالقـــــــــــــــــــة
بنود خارج قائمة المركز المالي:

المجمـــــــــــــــــــــــــوع

كبار
المساهمين

الشركات
التابعة

أعضاء
مجلس
االدارة

االدارة
التنفيذية
العليا

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

 31كانون
 31كانون
االول /ديسمبر
االول/
2020
ديسمبر 2021
دينــــار

دينــــار

اعتمادات وكفاالت

18,368,800

1,257,789

-

-

19,626,589

23,303,539

عقود بيع عمالت اجلة

49,150,826

-

-

-

49,150,826

61,595,238

عقود مقايضة فوائد

95,715,000

-

-

-

95,715,000

127,620,000
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ج -فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة:
المجمــــــــــــــــــــــوع
الجهــــــــة ذات العالقـــــــــــــــــــة
بنود قائمة الربح أو الخسارة:

كبار
المساهمين

الشركات
التابعة

أعضاء
مجلس
االدارة

للسنة المنتهية في 31
كانون األول  /ديسمبر
االدارة
التنفيذية
العليا

2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

فوائد وعموالت دائنة

789,351

241,357

11,593

168,569

1,210,870

1,413,248

فوائد وعموالت مدينة

3,286,185

1,560,487

9,795

64,505

4,920,972

10,407,959

	-تتراوح اسعار الفوائد الدائنة من صفر %الى %7
	-تتراوح اسعار الفوائد المدينة من صفر %الى %7

د -فيما يلي ملخص لمنافع االدارة التنفيذية العليا للبنك:
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسمبر
2021

2020

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى

2,582,536

2,963,832

رواتب ومكافآت ومنافع اخرى الشركات التابعة

2,762,608

2,308,988

 -44معلومات عن قطاعات أعمال البنك
معلومات عن أنشطة البنك:
يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إداريــة مــن خــال أربعــة قطاعــات أعمــال رئيســية وفقــا للتقاريــر المرســلة إلــى متخــذ القــرار
الرئيســي لــدى البنــك وهــي:
	-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 بالعمالء من 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
المال.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

التجزئة

المجمـــــــوع
الخزينة

الشركات

أخــرى

التمويـل
المؤسسي

إلغاء اثر
العمليات
المتقابلة

9,957,371

للسنة المنتهية في  31كانون
األول  /ديسمبر
2021

دينــــــــــــار

2020

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

إجمالي اإليرادات

دينــــــــــــار

188,394,344

دينــــــــــــار

163,577,592

دينــــــــــــار
4,642,001

144,286,147

()66,568,328
56,817,731

()6,842,166

427,489,590

مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

466,203,763

()8,873,220

-

()42,171,971

()50,771,176

274,015

()122,561,051
-

مصاريف غير موزعة

الربح قبل الضرائب

ضريبة الدخل

الربح للسنة

نتائج أعمال القطاع

110,099,516

66,322,388

173,418,542
()10,314,880
163,103,661
()53,004,145

66,322,388

42,506,254

3,535,509

91,350,717
()13,695,937
77,654,780
()35,148,526

2021

105,241,081

122,196,386
8,245,282,266

8,981,194

6,853,746
7,028,478,091

()4,231,409,727( )4,013,300,974

11,366,620,242 11,034,925,319

8,306,049,217

()4,231,409,726( )4,013,300,974

12,432,217,862 12,136,386,854

2020

 31كانــــــــــون األول /
ديسمبــــــــــر

االستهالكات واالطفاءات

موجودات القطاع

استبعاد الموجودات بين القطاعات

24,973,545

()2,831,744,753

موجودات غير موزعة على القطاعات

24,525,115

-

-

مصاريف رأسمالية

77,864,553 2,318,911,028 4,595,296,172
-

-

14,941,872

()539,952,131

-

11,846,894

1,343,346,177 3,800,968,924
()641,604,090

-

74,411,613 2,424,989,005 4,527,261,856

-

()37,137,909( )1,222,893,184

()2,753,269,881

-

320,315,884 3,687,946,961

-

مطلوبات القطاع

مجموع الموجودات

استبعاد المطلوبات بين القطاعات

مطلوبات غير موزعة على القطاعات

مجموع المطلوبات

7,144,191,709
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فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:
داخـــــــــــل المملكــــــــــة

المجموع

خــــــــارج المملكــــــــــة

2021

2020

2021

2020

2021

2020

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

إجمالي اإليرادات

347,527,918

380,174,404

79,961,672

86,029,359

427,489,590

466,203,763

مجموع الموجودات

6,570,062,840

6,695,628,428

1,669,219,426

1,610,420,789

8,245,282,266

8,306,049,217

المصروفات الرأسمالية

11,954,334

10,045,417

2,987,538

1,801,477

14,941,872

11,846,894

 -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.

حســب تعليمــات البنــك المركــزي الحــد االدنــى لمعــدل كفايــة رأس المــال يســاوي  %12ويتــم تصنيــف البنــوك إلــى  5فئــات
افضلهــا التــي معدلهــا يســاوي  %14فأكثــر.
يقــوم البنــك بــادارة هيكلــة رأس المــال واجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا فــي ضــوء التغيــرات فــي ظــروف العمــل .هــذا ولــم
يقــم البنــك بأيــة تعديــات علــى االهــداف والسياســات واالجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال الســنة الحاليــة.
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يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي االردنــي المســتندة لمقــررات لجنــة بــازل  ،IIIوفيمــا
يلــي نســبة كفايــة رأس المــال:
 31كانــــــــــــــــون االول  /ديسمبــــــــــر
2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رأس المال المكتتب به (المدفوع)

315,000,000

315,000,000

األرباح المدورة

294,806,752

264,443,974

بنود الدخل الشامل األخرى

()124,665,671

()111,169,929

احتياطي القيمة العادلة بالصافي

3,542,409

9,654,188

فروقات ترجمة العمالت األجنبية

()128,208,080

()120,824,117

عالوة اإلصدار

328,147,537

328,147,537

اإلحتياطي القانوني

257,979,383

243,442,730

إحتياطيات أخرى

11,459,758

11,433,336

حقوق غير المسيطرين المسموح اإلعتراف بها

17,339,180

18,100,568

1,100,066,939

1,069,398,216

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

()149,174,146

()131,032,385

الشهرة والموجودات غير الملموسة

 -1حقوق حملة األسهم العادية Tier 1

إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادية

()19,931,202

()18,995,985

الموجودات الضريبية المؤجلة

()122,196,386

()105,241,081

اإلستثمارات في رؤوس أمول شركات تابعة غير موحدة حساباتها مع البنك

()40,681

()40,681

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

()7,005,877

()6,754,638

950,892,793

938,365,831

صافي حقوق حملة األسهم العادية
 2-رأس المال اإلضافي

3,059,855

3,194,218

إجمالي رأس المال اإلضافي

3,059,855

3,194,218

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

-

-

صافي رأس المال األساسي اإلضافي

3,059,855

3,194,218

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

953,952,648

941,560,049

حقوق غير المسيطرين المسموح باالعتراف بها

 -3الشريحة الثانية من رأس المال Tier 2
إحتياطي مخاطر مصرفية عامة
مخصص الخسائر اإلئتمانية المرحلة األولى على ان ال تزيد عن
 %1,25من الموجودات المرجحة لمخاطر اإلئتمان

44,009,884

63,777,881

حقوق غير المسيطرين المسموح باإلعتراف بها

4,079,807

4,258,958

إجمالي رأس المال المساند

48,089,691

68,036,839

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

-

-

اإلستثمارات في رؤوس أمول شركات تابعة غير موحدة حساباتها مع البنك

-

-

صافي رأس المال المساند Tier 2

48,089,691

68,036,839

رأس المال التنظيمي

1,002,042,339

1,009,596,888

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

5,972,550,043

5,810,185,234

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

%15.92

%16.15

نسبة كفاية رأس المال الشريحة االولى ()%

%15.97

%16.21

نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ()%

%16.78

%17.38
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-46القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة التــي ال تظهــر بالقيمــة العادلــة بالقوائم
المالية
القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية
 31كانون األول  /ديسمبر 2021

 31كانون األول  /ديسمبر 2020

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

1,992,268,062

1,993,690,198

1,833,842,295

1,834,899,733

تسهيالت إئتمانية مباشرة  -بالصافي

3,850,266,147

3,850,266,147

3,976,743,772

3,976,743,772

 -47إدارة المخاطر:
تتــم إدارة المخاطــر المصرفيــة لــدى البنــك اســتنادا الســتراتيجية شــاملة للحــد مــن المخاطــر وســبل مواجهتهــا وتخفيفهــا
وذلــك بعــد تحديــد المخاطــر المقبولــة مــن جانــب البنــك إلدارة أعماله ،بمــا يضمــن المحافظة على مســتوى ونوعيــة المخاطر
المختلفــة التــي يرغــب البنــك بتحملهــا وقبولهــا ،وبمــا ال يؤثــر علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية ،إضافــة إلــى التخفيــف مــن
اآلثــار الســلبية لألحــداث الداخليــة والخارجيــة علــى كل مــن ربحيــة البنــك ومســتوى رأس المــال والحصــة الســوقية وأيــة عوامــل
أخــرى غيــر ملموســة مثــل ســمعة وشــهرة البنــك.
إن عمليــة اعتمــاد حــدود ومســتويات المخاطــر المقبولــة لــدى البنــك تتــم وفقــا ألســاليب القيــاس النوعيــة و /أو الكميــة وذلــك
اســتنادا إلــى طبيعــة وخصوصيــة المخاطــر المتنوعــة ،ويتــم عكــس هــذه المســتويات (النوعيــة والكميــة) ضمــن ســقوف
المخاطــر المعتمــدة فــي السياســات والصالحيــات وإجــراءات عمــل البنــك.
إن مســتويات المخاطــر المقبولــة تتــاءم مــع اســتراتيجية البنــك وتضــع إطــار عمــل لآلليــة التــي يجــب علــى البنــك اعتمادهــا
لتســيير أعمالــه ،وتوضــح طبيعــة المخاطــر التــي يقبلهــا البنــك فــي ســبيل تحقيــق أهدافــه االســتراتيجية ،وتضــع اإلجــراءات
التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد ومراقبــة مســتويات المخاطــر المقبولــة.

األهداف االستراتيجية إلدارة المخاطر
•بنــاء إدارة مخاطــر فاعلــة فــي البنــك وبمــا يعــزز مــن الحاكميــة المؤسســية مــن خــال تطبيــق وســائل وأســاليب متقدمــة
فــي قيــاس المخاطــر المختلفــة.
•التحــوط أليــة خســائر محتملــة والتخفيــف منهــا وبمــا يــؤدي إلــى تعظيــم الربحيــة ورفــع كفــاءة وفاعليــة العمليــات
المصرفيــة.
•نشــر ثقافــة الوعــي بالمخاطــر المحيطــة وتحقيــق فهــم عميــق مــن كافــة المســتويات اإلداريــة للمخاطــر التــي يواجههــا
البنــك.
•المساعدة 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 أمن المعلومات ومخاطر استمرارية األعمال.

مستويات المخاطر المقبولة
إن إدارة المخاطــر الفاعلــة تتضمــن فهمــا عميقــا لمصــادر وطبيعــة المخاطــر التــي تواجــه البنــك ،إضافــة إلــى توفير بيئــة رقابية
مناســبة منســجمة مــع أفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة ومتوائمــة مــع تعليمــات الجهــات الرقابيــة وتعليمــات البنــك .إن
أهــم مرتكــزات إدارة المخاطــر الفاعلــة تســتند إلــى تحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة لكافــة األنشــطة المصرفيــة وذلــك
بعــد تحديــد وقيــاس وتحليــل المخاطــر المختلفــة التــي يواجههــا البنك.
تتضمن اإلجراءات المتبعة لتحديد مستويات المخاطر المقبولة في البنك ما يلي:
•تحديــد اســتراتيجية األعمــال :يتــم تحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة بمــا يتــاءم مــع :الخطــة االســتراتيجية للبنــك،
تعليمــات الجهــات الرقابيــة ،الحفــاظ علــى كفايــة رأس مــال البنــك ،اإلدارة الســليمة لمخاطــر الســيولة ومصــادر األمــوال،
والحفــاظ علــى مســتويات مســتقرة مــن األربــاح.
•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  Limitsوالتــي تمثــل
مســتوى المخاطــر الــذي يمكــن للبنــك تحملــه وقبولــه اعتمــادا علــى حجــم التعــرض ألنشــطة البنــك ،وبنــاء علــى األهــداف
الموضوعــة للبنــك ودوائــر األعمــال.
•إضافــة إلــى أنــه 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
•وجود هيكل مستقل إلدارة المخاطر تتضمن الرقابة واإلشراف وإعداد التقارير والمهام الخاصة بوظائف المخاطر.
•وجــود اســتراتيجية وسياســات وإجــراءات عمــل تهــدف إلــى إدارة المخاطــر بشــكل فعــال ومراقبتهــا والحــد قــدر اإلمــكان
مــن اآلثــار الســلبية لتلــك المخاطــر.
•الرقابة واإلشراف وقياس المخاطر الموجودة ضمن وثيقة قبول المخاطر.
•إدارة المخاطر بشكل يومي والتأكد أنها ضمن السقوف المعتمدة.

مخاطر االئتمان
•تعــرف مخاطــر االئتمــان علــى أنهــا المخاطــر الناجمــة عــن عــدم قــدرة أو رغبــة العميــل بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك ضمــن
فتــرة زمنيــة متفــق عليهــا أو تلــك الناتجــة عــن ركــود اقتصــادي فــي قطــاع معيــن.
•وكذلــك مخاطــر التركــزات االئتمانيــة لــدى العمــاء والتــي تعــرف بأنهــا المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك نتيجــة التوزيــع
غيــر المتكافــئ لعمــاء االئتمــان أو نتيجــة للتركــزات فــي التســهيالت الممنوحــة للقطاعــات االقتصاديــة أو فــي دول معينــة،
والتــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة احتماليــة حــدوث خســائر ماليــة.
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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 إدارة العالقة مع العمالء والتحليل االئتماني والرقابة على االئتمان.
•يتــم منــح االئتمــان وفــق أســس األهليــة والقــدرة علــى الســداد ،مــع مراعــاة عــدم وجــود قيــود علــى االقتــراض أو الرهــن
فــي عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي للشــركة أو المؤسســة ،وقناعــة البنــك بقــدرة العمــاء علــى الوفــاء بالتزاماتهــم بنــاء
علــى دراســة ائتمانيــة شــاملة لوضــع العميــل وضمــن مســتويات تصنيــف المخاطــر المقبولــة لــدى البنــك.
•عــدم الســماح بتمويــل التســهيالت إال للغايــات المحــددة ضمــن سياســة البنــك االئتمانيــة وتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي
وقانــون البنــوك وأيــة تعليمــات صــادرة عــن الســلطات الرقابيــة ،وبالضمانــات المناســبة والتــي تضمــن حــق البنــك.
•تخفيــض نســبة الديــون غيــر العاملــة فــي المحفظــة االئتمانيــة مــع العمــل علــى زيــادة الحصــة الســوقية فــي مجــال
التمويــل التجــاري وتمويــل الشــركات.
•مراعــاة التنويــع فــي المحفظــة االئتمانيــة وخصوصــا فــي محفظــة الشــركات مــع تجنــب تجــاوز التركــز علــى مســتوى
العميــل عــن الحــدود المقــررة.

التعثر وآلية معالجة التعثر:
تعريف التعثر
ويتلخــص فــي ظهــور مســتحقات علــى تســهيالت العمــاء تزيــد عــن  90يومــً وارتفــاع ملحــوظ فــي درجــات المخاطــر (،9 ،8
 ،)10إضافــة إلــى أيــة بــوادر تشــير إلــى ارتفــاع احتماليــة التعثــر للعمــاء وتســتدعي شــمولهم ضمــن مفهــوم التعثــر ومنهــا
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•ضعف المركز المالي للمدين والبيانات المالية؛ األمر الذي يعكس وجود صعوبات مالية.
•إطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية.
•عدم سداد االلتزامات في مواعيدها.
•إفالس المدين.
•تكرار حاجة المدين إلى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو إعادة جدولتها.

آلية معالجة التعثر:
اســتنادا إلــى تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي يقــوم البنــك وبمجــرد تصنيــف المديونيــة كديــن غيــر عامــل برصــد المخصصات
الكافيــة وفقــا للتعليمــات ،إلــى جانــب الســير باإلجــراءات الالزمــة لتحصيــل حقــوق البنــك وفقــا للقوانين الســارية واتخــاذ كافة
اإلجــراءات والســبل لمعالجــة المديونيــة بمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك المركــزي والســلطات الرقابية لــدى الــدول المضيفة.
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أنظمة التصنيف االئتماني الداخلية لدى البنك:
نظام التقييم الداخلي لعمالء الشركات:
هــو نظــام صمــم لتقييــم وقيــاس مخاطــر عمــاء الشــركات بشــكل شــامل ،وذلــك مــن خــال اســتخراج درجــة مخاطــر
العميــل المربوطــة باحتماليــة تعثــر العميــل ( )PDباالعتمــاد علــى البيانــات الماليــة والموضوعيــة الخاصــة بنشــاط العميــل.
يتوفــر لــدى نظــام التقييــم االئتمانــي المعمــول بــه فــي البنــك ( )Credit Lens/ Moody’sنمــاذج وبطاقــات تقييــم مختلفــة
تشــمل معظــم شــرائح العمــاء ،وينــدرج تحــت كل نمــوذج عــدة أقســام ،وكل قســم مرتبــط بوجــود أوزان مخاطــر حســب
النمــوذج المســتخدم حيــث يتــم احتســاب درجــة المخاطــر مــن خــال هــذه النمــاذج /البطاقــات عــن طريــق جمــع نتائــج
المســتخرجات (الماليــة والموضوعيــة) بشــكل رقمــي ومــن ثــم إجــراء عمليــات حســابية الســتخراج متوســط التقييــم ويتــم
إظهــاره علــى شــكل عــداد رقمــي (مــن  ،)100-0علمــا بأنــه تــم تجزئــة العــداد الرقمــي إلــى ســبعة أقســام (ممتــاز /جيــد جــدا/
جيــد /ضمــن المتوســط /أقــل مــن المتوســط /ســيء /غيــر مقبــول).
يســتخدم البنــك نظــام التقييــم الداخلــي ( )Credit Lens/ Moody’sلقيــاس درجــة مخاطــر العمــاء ضمــن ( )7مســتويات
للحســابات العاملــة وثــاث مســتويات للحســابات غيــر العاملــة ،وتــزداد احتماليــة التعثــر (( )PDبازديــاد درجــة المخاطــر ،حيــث
يتــم اعتمــاد ثــاث شــرائح فــي كل مســتوى (درجــة) باســتثناء الدرجــة (.)1

األســس المتبعــة فــي عمليــة التقييــم ضمــن نظــام التقييــم الداخلــي لعمــاء
الشــركات:
	-توفــر بيانــات ماليــة حديثــة ومدققــة /غيــر مدققــه وبمــا يتماشــى مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي فــي هــذا الجانــب،
وبحيــث تعكــس الوضــع المالــي الفعلــي لطالــب االئتمــان.
	-وجــود تصــور واضــح لــدى الجهــة مانحــة االئتمــان عــن الجوانــب الموضوعيــة المتعلقــة بوضــع العميــل مثــل (اإلدارة ،قطــاع
العميــل ،الوضــع التنافســي إلــخ( ...لمــا للجانــب الموضوعــي مــن أثــر فــي نتائــج تقييــم مخاطــر العميــل.
	-توفر بيانات كافية عن الضمانات المقدمة من العميل بما يمكن من تقييم مخاطر التسهيل.
بناء على أحدث الدراسات التي تتم من قبل شركة .Moody’s
	-التحديث السنوي الحتمالية التعثر ً
	-اختيار نموذج التحليل المناسب الذي يتالئم مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
	-يتم استخدام خيار األرشفة لحفظ درجات مخاطر العميل التاريخية والمعتمدة ضمن الدراسة االئتمانية.

يمكــن اســتخدام خيــار الـــ  Overrideبنظــام الـــ  Credit Lensمــن خــال اتبــاع منهجيــة الـــ  Overrideالمعتمــدة لــدى البنــك
والمتعلقــة بوجــود موافقــه مــن أصحــاب الصالحيــات "وبمــا يتماشــى مــع جــدول الصالحيــات المعتمــد لــدى البنــك فــي جانب
منــح االئتمــان" وذلــك لرفــع أو تخفيــض درجــة المخاطــر ،حســب الدراســة االئتمانيــة المعــدة مــن مركــز األعمــال ومراجعــة
االئتمــان.
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نظام التقييم الداخلي لعمالء األفراد والشركات الصغيرة:
هــو نظــام يعمــل علــى تقييــم العمــاء (األفــراد والشــركات الصغيــرة) ومنحهــم درجــة تقييــم علــى مســتوى الطلــب
االئتمانــي بنــاء علــى مخاطرهــم قبــل منحهــم القــروض ويتــم علــى أساســها تقييــم الجــدارة االئتمانيــة للعميــل وتقديــر
احتماليــة التعثــر.
يتــم التقييــم الداخلــي لعمــاء األفــراد لكافــة المنتجــات الممنوحــة (قــروض شــخصية ،ســكنية ،بطاقــات ائتمانيــة ،قــروض
ســيارات) ،أمــا عمــاء الشــركات الصغيــرة فيتــم تقييــم المنتجــات الممنوحــة (قــرض األعمــال ،قــرض االســتثمار العقــاري،
القــروض المتناقصــة).

تعريف الخسائر االئتمانية المتوقعة:
تمثــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مجمــوع المبالــغ التــي يتــم رصدهــا لتغطيــة الخســائر التــي قــد تنشــأ عــن عجــز العمــاء
عــن الوفــاء بالتزاماتهــم ،وهــي حاصــل ضــرب الرصيــد عنــد التعثــر* احتماليــة التعثــر* الخســائر عنــد التعثــر.

اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة (:)ECL
المحفظة االئتمانية (محفظة الشركات)
الرصيد عند التعثر :EAD
يمثــل الرصيــد كمــا فــي فتــرة االحتســاب مضافــا إليــه الفائــدة ،ويشــمل التســهيالت المباشــرة والتســهيالت غيــر مباشــرة
والســقوف المقــررة وغيــر مســتغلة ،أمــا فيمــا يتعلــق بالرصيــد الخاضــع الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة
الثالثــة فيمثــل الرصيــد مطروحــا منــه الفوائــد المعلقــة والتأمينــات النقديــة إن وجــدت.

التسهيالت المباشرة:
الحتســاب الرصيــد عنــد التعثــر يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن التســهيل باســتخدام ســعر
الفائــدة التعاقــدي ويضــاف إلــى المبلــغ الرصيــد غيــر المســتغلمن الســقف الممنــوح للعميــل مضروبــا بنســبة االســتغالل
المتوقعــة.
للوصــول إلــى نســبة االســتغالل المتوقعــة لســقوف التســهيالت الــدوارة (منهــا الجــاري مديــن) ،تــم عمــل دراســة تاريخيــة على
نســب االســتغالل للحســابات التــي تعثــرت خــال آخــر خمــس ســنوات مــن خــال تحليــل كل مــن نســب اســتغالل الســقوف غيــر
المســتغلة مــن هــذه التســهيالت خــال آخــر ســنة قبــل التعثــر وســلوك العميــل ،وكانــت نســبة اســتغالل الجــزء غيــر المســتغل
مــن هــذه التســهيالت  %42.7لحســابات الجــاري مديــن و %32.9لحســابات القــروض الدوارة.
تــم اعتمــاد متوســط عمــر الجــاري مديــن بـــ  2.5ســنة وذلــك حســب مــا ورد فــي تعليمــات بــازل ،كمــا تــم تطبيــق درجــة مخاطــر
بواقــع ( )-5لكافــة التســهيالت التــي ال توجــد لهــا درجــة مخاطــر.
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التسهيالت غير المباشرة:
للوصــول إلــى الرصيــد الخاضــع الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة يتــم ضــرب ســقف الكفــاالت أو االعتمــادات بنســبة
االســتغالل المتوقعــة ومــن ثــم مقارنتهــا بالرصيــد المســتغل وأخــذ القيمــة األعلــى.
للوصــول إلــى نســب االســتغالل المتوقعــة تــم عمــل دراســة علــى نســب االســتغالل لســقوف التســهيالت غيــر المباشــرة
وكانــت نســب االســتغالل تتــراوح مــن  %34.2إلــى .%36.8
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام أســعار الفوائــد التــي يتــم تطبيقهــا علــى التعرضــات
االئتمانيــة غيــر المباشــرة عندمــا يتــم تســييلها والتــي تتــراوح مــن  %5إلــى  %6للعمــات األجنبيــة ومــن  %12إلــى  %13للدينــار
األردنــي.

الخسائر عند التعثر (:)LGD
تــم إجــراء تحســينات علــى النمــوذج الخــاص باحتســاب نســبة الخســارة عنــد التعثــر خــال العــام  2021بحيــث أصبــح يتــم
تحديدهــا مــن خــال مــا يلــي:
	-تحليــل التحصيــات التــي تمــت علــى الديــون المتعثــرة خــال آخــر  90شــهرًا حســب النــوع (نقديــة أو تنفيــذ علــى ضمانــات
عقاريــة) لقيــاس قــدرة البنــك علــى تحصيــل الديــون المتعثــرة المغطــاة بضمانــات أو غيــر المغطــاة بضمانــات ،وبالتالــي
تحديــد نســبة الخســارة عنــد التعثــر التــي ســيتم تطبيقهــا علــى كل مــن المحافــظ المغطــاة بضمانــات وغيــر المغطــاة
بضمانــات.
	-مواءمــة النتائــج التــي تــم التوصــل لهــا فيمــا يخــص الخســائر عنــد التعثــر والمســتندة إلــى البيانــات التاريخيــة مــع احتماليــة
التعثــر لغايــات التنبــؤ بنســب الخســائر عنــد التعثــر للســنوات الخمــس الالحقــة ( )PIT LGDضمــن ظــروف اقتصاديــة طبيعيــة
كــون أن احتماليــة االســترداد مــن الديــون المتعثــرة تقــل بزيــادة نســب احتماليــة التعثــر وذلــك لــكل مــن المرحلــة األولــى
والثانيــة.
	-تحليــل تعميــر الديــون المتعثــرة للوصــول إلــى نســبة الخســارة عنــد التعثــر التــي يتوجــب تطبيقهــا علــى التســهيالت
المصنفــة ضمــن المرحلــة الثالثــة وفقــً لعــدد أيــام التوقــف عــن الدفــع.
	-يتــم طــرح قيمــة التأمينــات النقديــة أو الكفــاالت البنكيــة المقبولــة أو األســهم مــن رصيــد التســهيالت المضمونــة بهــا أن
تخضــع لنســب االقتطــاع.

احتمالية التعثر (:)PD
يتلخــص مفهــوم التعثــر فــي ظهــور مســتحقات علــى تســهيالت العمــاء تزيــد عــن  90يومــً أو ارتفــاع ملحــوظ فــي درجــة
مخاطــر العميــل ،إضافــة إلــى أيــة بــوادر تشــير إلــى وجــود احتماليــة تعثــر لــدى ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
	-صعوبات مالية مؤثرة يواجهها المدين كوجود ضعف شديد في البيانات المالية.
	-إطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين نتيجة لصعوبات مالية.
	-عدم سداد االلتزامات في مواعيدها.
	-إفالس المدين.
	-حاجة المدين إلى تنظيم التزاماته (هيكلتها) أو إعادة جدولتها.

170

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

يتم تحديد نسب احتمالية التعثر من خالل ما يلي:
	-تقييــم ســلوك العمــاء خــال مراحــل القــرض باســتخدام منهجيــة ( ،)Observed Default Rateوذلــك بتحليــل عــدد أيــام
التعثــر ورصــد التذبذبــات التــي طــرأت علــى وضــع العميــل خــال مــدة ســنة ســابقة وســنة الحقــة مــن تاريــخ إعــداد الدراســة.
	-اســتخدام المتغيــرات االقتصاديــة ذات العالقــة للتنبــؤ بنســبة التعثــر التحفظيــة ( )Observed Default Rateللســنوات
القادمــة ،ومــن أهــم هــذه المتغيــرات االقتصاديــة (الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،معــدل البطالــة ،معــدل التضخــم ،معــدل
أســعار الفوائــد ،تحويــات المغتربيــن بالعملــة األجنبيــة ،مؤشــر أســعار األســهم) .ويتــم بإجــراء ســيناريوهات متعــددة
الختبــار مــدى مالءمــة كافــة المتغيــرات االقتصاديــة المتوفــرة ســنويا للتوصــل إلــى المتغيــر االقتصــادي المعتمــد ألغــراض
بنــاء جــداول احتماليــة التعثــر.
	-اســتخدام طريقــة تحليــل االنحــدار  Analysis Regressionللتنبــؤ بـــ ( )Observed Default Rateللســنوات مــن عــام 2019
ولغايــة  2024مــن خــال تطبيــق المعادلــة التاليــة Y = a + bx :حيــث أن:
• Yتمثل المتغير التابع (.)Dependent Variable
•  aتمثل المتغير الثابت (.)Intercept
•  bتمثل الميل (.)Slope
•  xالمتغير المستقل (.)Independent Variable
	-تحليــل ســيناريوهات احتماليــة التعثــر للعمــاء الذيــن تــم تأجيــل أقســاطهم نتيجــة لتأثرهــم بجائحــة كورونــا وعكــس أثــر
ذلــك علــى احتماليــة تعثرهــم علــى نســب ال Observed Default Rateأعــاه.
	-مواءمــة النتائــج التــي تــم التنبــؤ بهــا مــع نســب احتماليــة التعثر حســب مخرجــات نظــام التقييــم الداخلــي لمخاطــر العمالء
لتحــــويـــل احتماليــــــــــة التعثر الحـاليـة من ( )TTC PDإلى ( .)PIT PD

المحفظة االئتمانية (محفظة األفراد)
الرصيد عند التعثر :EAD
يمثــل رصيــد كل محفظــة فرعيــة كمــا فــي فتــرة االحتســاب مضافــا إليــه الفائــدة للمرحلتيــن األولــى والثانيــة ،حيــث يتــم
الوصــول إلــى الرصيــد الخاضــع الحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة " "EADمــن خــال ضــرب الجــزء غيــر المســتغل مــن
الســقف بنســبة االســتغالل المتوقعــة وفقــا لنــوع التســهيل والبالغــة  %42.7للجــاري مديــن %32.9 ،للقــروض الــدوارة ،و%52.1
للبطاقــات االئتمانيــة وإضافتــه للرصيــد المســتغل فــي حــال كان الســقف قائمــً /متاحــً ،بخــاف ذلــك يتــم اعتمــاد الرصيــد
المســتغل دون تطبيــق نســب االســتغالل ،أمــا فيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثالثــة فيمثــل الرصيــد مطروحــا منــه الفوائــد المعلقــة
والتأمينــات النقديــة إن وجــدت.
ـم تقســيم التســهيالت ضمــن كل محفظــة فرعيــة إلــى تســهيالت مباشــرة وســقوف مقــررة وغيــر مســتغلة ،وقــروض تزيــد
تـ ّ
عــن  250ألــف دينــار.
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قياس مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس تجميعي:
يتم تحديد العناصر المشتركة في قياس مخاطر االئتمان لمحفظة األفراد حسب نوع المنتج كما يلي:
•محفظة القروض الشخصية مرتفعة المخاطر
•محفظة القروض الشخصية منخفضة المخاطر
•محفظة السيارات
•محفظة القروض العقارية
•محفظة البطاقات االئتمانية
•محفظة الشركات الصغيرة للحسابات التي تقل عن  250ألف دينار.

التسهيالت المباشرة:
الحتســاب الرصيــد عنــد التعثــر يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة باالعتمــاد علــى المتوســط المرجــح
لســعر الفائــدة والمتوســط المرجــح لالســتحقاق.

السقوف المقررة وغير المستغلة:
تــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أرصــدة العمــاء فــي فتــرة االحتســاب باســتثناء القــروض التــي تعامــل
ّ
معاملــة الســقوف حيــث تــم إضافــة الرصيــد غيــر المســتغل مضروبــا بنســبة االســتغالل إلــى الرصيــد عنــد التعثــر.

القروض التي تزيد عن  250ألف دينار:
•تم استثناء القروض التي تزيد عن  250ألف دينار ضمن محفظة األفراد.
•تــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لهــا علــى غــرار مــا هــو مطبــق علــى محفظــة قطــاع الشــركات وباالعتمــاد
علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة لــكل عميــل.
•لعــدم وجــود درجــة مخاطــر لهــذه الفئــة مــن العمــاء ،تــم تطبيــق درجــة مخاطــر بواقــع  -5واحتســاب الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة لمــدة  12شــهرا أو لكامــل عمــر القــرض تبعــا لتصنيــف العمــاء (المرحلــة األولــى /المرحلــة الثانيــة).
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الخسائر عند التعثر :LGD
تــم إجــراء تحســينات علــى النمــوذج الخــاص باحتســاب نســبة الخســارة عنــد التعثــر خــال العــام  2021بحيــث أصبــح يتــم
تحديدهــا مــن خــال مــا يلــي:
	-تحليــل التحصيــات التــي تمــت علــى الديــون المتعثــرة خــال آخــر  90شــهرًا حســب النــوع (نقديــة أو تنفيــذ علــى ضمانــات
عقاريــة) لقيــاس قــدرة البنــك علــى تحصيــل الديــون المتعثــرة المغطــاة بضمانــات أو غيــر المغطــاة بضمانــات وبالتالــي
تحديــد نســبة الخســارة عنــد التعثــر التــي ســيتم تطبيقهــا علــى كل مــن المحافــظ المغطــاة بضمانــات وغيــر المغطــاة
بضمانــات.
	-مواءمــة النتائــج التــي تــم التوصــل لهــا فيمــا يخــص الخســائر عنــد التعثــر والمســتندة إلــى البيانــات التاريخيــة مــع احتماليــة
التعثــر لغايــات التنبــؤ بنســب الخســائر عنــد التعثــر للســنوات الخمــس الالحقــة ( )PIT LGDضمــن ظــروف اقتصاديــة طبيعيــة
كــون أن احتماليــة االســترداد مــن الديــون المتعثــرة تقــل بزيــادة نســب احتماليــة التعثــر وذلــك لــكل مــن المرحلــة األولــى
والثانيــة.
	-تحليــل تعميــر الديــون المتعثــرة للوصــول إلــى نســبة الخســارة عنــد التعثــر التــي يتوجــب تطبيقهــا علــى التســهيالت
المصنفــة ضمــن المرحلــة الثالثــة وفقــا لعــدد أيــام التوقــف عــن الدفــع.
	-يتــم طــرح قيمــة التأمينــات النقديــة أو الكفــاالت البنكيــة المقبولــة أو األســهم مــن رصيــد التســهيالت المضمونــة بهــا أن
تخضــع لنســب االقتطــاع.

احتمالية التعثر :PD
	-تــم اســتخدام بيانــات تاريخيــة منــذ عــام  2014ولغايــة  2021/6وذلــك لغايــات احتســاب  ODRعلــى مســتوى كل محفظــة
فرعيــة.
	-تــم اســتخدام المتغيــرات االقتصاديــة  Macro-Economic Factorsوعلــى غــرار مــا تــم العمــل بــه لمحفظة قطاع الشــركات
وذلــك لغايــات التنبــؤ بـــ  ODRللخمســة ســنوات القادمــة وبحيــث تــم تقييــم احتماليــة التعثــر ( )PDلــكل مــن المرحلــة األولى
والثانيــة معــا مــن خــال تطبيــق متغيــر اقتصــادي واحــد لــكل  Poolومــن ثــم فصــل هــذه النســب باســتخدام أســلوب
القيــاس " "Scalerللتنبــؤ باحتماليــة 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 احتماليــة التعثــر لمــدة  12شــهرا المســتخرجة مــن  DRSKو  SRSKمبنيــة علــى نمــاذج هيكليــة والتــي تأخــذ باالعتبــار متغيــرات
متعــددة ،منها:
•طبيعة القطاع ومعدالت نمو األصول والتذبذبات السوقية وذلك عند احتساب احتمالية التعثر للشركات.
•األوضــاع السياســية الســائدة واألداء المالــي واالقتصــادي للــدول (نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي والقــروض المتعثــرة 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.
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بنــاء علــى مــا تقــدم ،فقــد تــم تعديــل احتماليــة التعثــر لــكل إصــدار باســتخدام ســقف احتماليــة تعثــر بلــد التعــرض لــه كحــد
أدنــى لغايــات احتســاب احتماليــة التعثــر وبحيــث ال تكــون احتماليــة تعثــر أي إصــدار أقــل مــن احتماليــة تعثــر بلــد التعــرض لــه.
لتطبيــق الحــد األدنــى الحتماليــة التعثــر للتعرضــات علــى البنــوك المختلفــة ،يتــم االعتمــاد علــى مــا إذا كان التعــرض علــى
بنــك أجنبــي بعملــة تختلــف عــن العملــة المحليــة لبلــد هــذا البنــك ،فإنــه يتــم االعتمــاد علــى األعلــى بيــن احتماليــة التعثــر لبلــد
البنــك األجنبــي واحتماليــة تعثــر للبنــك ،خالفــا لذلــك وفــي حــال كان التعــرض علــى البنــك األجنبــي بنفــس العملــة المحليــة
لبلــد البنــك ،فإنــه يتــم االعتمــاد علــى احتماليــة تعثــر البنــك نفســه فقــط (أي أنــه ال يؤخــذ باالعتبــار ســقف احتماليــة تعثــر بلــد
التعــرض لــه كحــد أدنــى).
عنــد احتســاب احتماليــة التعثــر فــإن نظــام بلومبيــرج يســتخدم البيانــات الســوقية الحاليــة باإلضافــة إلــى المتوقعــة التــي
تعكــس المتوســط المرجــح لتوقعــات المحلليــن فــي الســوق ،وبالتالــي ال داعــي لعمــل تحليــل ســيناريو احتماليــة التعثــر.
فــي حــال كانــت النتائــج المســتخرجة الحتماليــة التعثــر مــن نظــام بلومبيــرج ال تمثــل الواقــع الفعلــي لتوقعــات الســوق
(المتمثــل باحتماليــة التعثــر الضمنيــة مــن قبــل الســوق والمســتمدة مــن خــال هامــش التعثــر االئتمانــي و /أو هامــش
المخاطــر االئتمانيــة للمصــدر ،يتــم اعتمــاد احتماليــة التعثــر الســوقية التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن إصــدار /ورقــه ماليــة
تمتــاز بســيولة جيــدة لنفــس المصــدر وذلــك كمرجــع تســعير يعتمــد عليــه بحســب اإلجــراءات المتخــذة لتقييــم مدخــات
المخاطــر للمحفظــة االســتثمارية المعتمــدة.
فــي حــال عــدم توفــر احتماليــة التعثــر لبلــد التعــرض يتــم اعتمــاد منهجيــة التصنيــف المقــارن المعــد مــن قبــل الشــركة
االستشــارية ،وفــي حــال عــدم توفــر احتماليــة التعثــر للمصــدر يتــم اعتمــاد احتماليــة التعثــر لبلــد التعــرض كاحتماليــة التعثــر
للمصــدر.
يتــم اعتبــار احتماليــة تعثــر الحكومــة األردنيــة كبلــد التعــرض علــى أنهــا احتماليــة التعثــر للمصــدر فــي حالــة التوظيفــات فــي
الســوق النقــدي (الودائــع المربوطــة) مــع فــروع البنــك باإلضافــة إلــى البنــوك التابعــة التــي يملــك فيهــا البنــك مــا نســبته %50
أو أعلــى مــن رأس المــال.
بعــد ذلــك ،يتــم تعديــل احتماليــة التعثــر لمــدة  12شــهرا لتأخــذ باالعتبــار العمــر المتبقــي للتعــرض لإلصــدارات الباقــي علــى
اســتحقاقها أقــل مــن ســنة واحــدة وبحســب المعادلــة التاليــة:
)) PDn= 1-((1-PD12-month)) ^ (n/12حيث ( )nتمثل العمر المتبقي باألشهر ()n>12

احتســاب احتماليــة التعثــر للتعــرض علــى الشــركات األردنيــة بعملــة الدينــار األردنــي (فــي حــال عــدم توفــر احتماليــة تعثــر
للمصــدر)
يتــم احتســاب درجــة مخاطــر الشــركة باالعتمــاد علــى نظــام  Moody’s Credit Scoringوبحيــث يتــم ربطهــا باحتماليــة التعثــر
المقابلــة لهــا.
إن احتماليــة التعثــر أعــاه تمثــل خــال الفتــرة ،وعليــه يتــم تحويلهــا بحســب المنهجيــة المعــدة مــن قبــل الشــركة االستشــارية
للحصــول علــى الوضــع الحالي
بعــد ذلــك يتــم تعديــل احتماليــة التعثــر لمــدة  12شــهرا لتأخــذ باالعتبــار العمــر المتبقــي للتعــرض لإلصــدارات الباقــي علــى
اســتحقاقها أقــل مــن ســنة واحــدة وبحســب المعادلــة الموضحــة أعــاه.
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الخسارة عند التعثر (:)LGD
يتــم اســتخراج معــدل االســترداد مــن نظــام بلومبيــرج لــكل إصــدار باســتخدام ( )CDSWالــذي يعتمــد علــى النمــوذج المعيــاري
لـــ )ISDA Standard Model( ISDAوبحيــث يتــم عندهــا احتســاب الخســارة عنــد التعثــر بحســب المعادلــة ( )LGD= 1-RRوكمــا
فــي الجــدول التالــي:

Senior Unsecured

Subordinated

األسواق المتطورة

LGD= 60% .RR= 40%

LGD= 80% .RR= 20%

األسواق الناشئة

LGD= 75% .RR= 25%

LGD= 75% .RR= 25%

السوق

بالنســبة لــأدوات الماليــة المضمونــة فيتــم اعتمــاد منهجيــة الخصــم فــي احتســاب الخســائر عنــد التعثــر ،واالســتعانة
بالســقوف المعتمــدة فــي أســلوب التقييــم الداخلــي  IRBأســوة بمــا هــو معتمــد للمحفظــة االئتمانيــة

التعرض عند التعثر (:)EAD
قيمــة التعــرض عنــد التعثــر= الفائــدة المســتحقة غيــر المقبوضــة  +القيمــة الحاليــة لـــ (القيمــة االســمية  +الفائــدة المتوقعــة
لمــدة ســنة).
يتم احتساب الفائدة المستحقة غير المقبوضة أو استخراجها من نظام بلومبيرج.
يتــم احتســاب الفائــدة المتوقعــة للعمــر المتبقــي للتعــرض بحــد أقصــى ســنة واحــدة باســتخدام معــدل الفائــدة الكوبونيــة
للســندات ثابتــة الفائــدة ،أمــا فيمــا يتعلــق بالســندات متغيــرة الفائــدة التــي تدفــع فائــدة كوبونيــة تمثــل ســعر الاليبــور مضافــا
إليــه هامــش ثابــت ،يتــم أخــذ التوقعــات علــى ســعر الاليبــور خــال فتــرة ســنة واحــدة مضافــا إليــه الهامــش الثابــت وذلــك
الحتســاب الفائــدة المتوقعــة.
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 :
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المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية التــي تــم اســتخدامها مــن قبــل البنــك فــي
احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
محفظة الشركات
المؤشرات االقتصادية

المحفظة

الشركات الكبرى

 اإلنتاج االصناعي نسبة التغيير ()Lag 4 حجم الواردات من السلع و الخدمات (التغيير في النسبة المئوية) المتوسط المتغير لثالثة أرباع)Lag 4( ، إجمالي االستثمار -نسبة النمو المئوية (النسبة المئوية إلجمالي الناتج المحلي) Lag 2

الشركات المتوسطة

 حجم الواردات من السلع والخدمات (التغيير في النسبة المئوية), حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية) -المتوسط المتغير لستة أرباع)Lag 4( ,

محفظة األفراد
القطاع

المرحلة الثانية

المرحلة األولى
 حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية) -المتوسط المتغير لستة أرباع (.)Lag 3

 حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية) -المتوسط المتغير لستة أرباع (.)Lag 3

 حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية) المتوسط المتغير لستة أرباع (.)Lag 1 -مؤشر اإلنتاج الصناعي (.)Lag 3

 إجمالي النمو السنوي للناتج المحلي (.)Lag 1 حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية) المتوسط المتغير لستة أرباع (.)Lag 3 -اإليرادات الحكومية (.)Lag 1

القروض الشخصية

 سهولة القيام باألعمال المتوسط المتغير لستة أرباع. مؤشر اإلنتاج الصناعي -المتوسط المتغير لثالثة أرباع (.)Lag 3

 -إجمالي النمو السنوي للناتج المحلي (.)Lag 1

قروض األعمال
الصغيرة

 حجم الصادرات من السلع (التغيير في النسبة المئوية) -المتوسط المتغير لثالثة أرباع.)Lag 2( ،

قروض السيارات

القروض العقارية

 إجمالي النمو السنوي للناتج المحلي -المتوسط المتغير لثالثة أرباع (.)Lag 1

محــددات التغيــر المهــم فــي المخاطــر االئتمانيــة التــي اعتمــد عليهــا البنــك فــي
احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
المحفظة االئتمانية
التصنيف

المعــــاييــــــــــــــــــــر

المرحلة األولى

الحسابات التي لم يالحظ وجود زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية أو مؤشرات للتعثر ،وتتمثل بما يلي:
الحسابات العاملة التي ال يوجد عليها مستحقات أو لديها مستحقات أقل من 30يومًا.

المرحلة الثانية

الحسابات ا ّلتي طرأ عليها زيادة جوهرية في مخاطرها االئتمانية ويوجد بوادر للتعثر ،وتتمثل بما يلي:
الحسابات التي لديها مستحقات أكثر من  30يومًا وتقل عن  90يومًا.
الحسابات التي 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 التي أصبحت متعثرة ،وتتمثل بما يلي:
كافة القروض والتسهيالت غير العاملة حسب تعريف الديون غير العاملة الواردة في تعليمات البنك المركزي األردني
رقم  2009/47تاريخ  2009/12/10والتي يترتب عليها مستحقات لمدة  90يومًا فأكثر.
الحسابات التي درجة المخاطر لديها ( )10 ،9 ،8حسب التصنيف االئتماني لدى البنك.
الحسابات التي يوجد لها مؤشر جدولة.
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كمــا أشــار المعيــار إلــى أنــه فــي حــال طــرأ تحســن علــى نوعيــة االئتمــان وتوفــرت أســباب كافيــة وموثقــة تجعــل مــن الممكــن
نقــل مطالبــات ائتمانيــة مــن المرحلــة الثالثــة إلــى المرحلــة الثانيــة أو مــن المرحلــة الثانيــة إلــى المرحلــة األولــى فــإن عمليــة
النقــل يجــب أن تتــم بعــد التحقــق مــن تحســن الوضــع االئتمانــي للمطالبــة وااللتزام بســداد ثالثة أقســاط شــهرية أو قســطين
ربــع ســنويين أو قســط نصــف ســنوي فــي مواعيدهــا ،بحيــث ال يعتــد بالتســديد المبكــر لألقســاط لغــرض نقــل الديــن إلــى
مرحلــة أفضــل ،فعلــى ســبيل المثــال فــي حــال وجــود حســاب مصنــف ضمــن المرحلــة الثالثــة وتــم جدولــة الحســاب فــا بــد
أن يبقــى الحســاب ضمــن المرحلــة الثالثــة لمــدة  3أقســاط شــهرية أو قســطين ربــع ســنويين أو قســط ســنوي تبعــا لدوريــة
الســداد الخاصــة بهــذا التســهيل قبــل انتقالــه إلــى المرحلــة الثانيــة.

المحفظة االستثمارية
المعايير

األداة المالية

األدوات المالية ذات التصنيف االئتماني المرتفع

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

األدوات المالية ذات العائد العالي

انخفاض التصنيف االئتماني لألداة بتاريخ التقرير بمقدار درجتين تحت درجة تصنيفها
االئتماني عند تاريخ الشراء; أو
انخفاض التصنيف االئتماني الضمني /تصنيف خطورة التعثر لـ  12شهرا
( )Implied Rating/1-year Default Risk Ratingبتاريخ التقرير بمقدار أكثر من درجتين تحت
درجة تصنيفها االئتماني الضمني منذ تاريخ التقرير السابق.

األدوات المالية غير المصنفة ائتمانيا

بحسب نظام  ،Moody’s Credit Scoringتعتبر األداة المالية في المرحلة (الثانية) في حال
انخفاض تصنيفها بتاريخ التقرير بمقدار أكثر من درجتين تحت درجة تصنيفها عند تاريخ
الشراء.

حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية:
مجلس إدارة البنك:
توفيــر هيــكل وإجــراءات حاكميــة مناســبة تضمــن التطبيــق الســليم للمعيــار مــن خــال تحديــد أدوار اللجــان والدوائــر ووحــدات
العمــل فــي البنــك ،وضمــان تكامليــة العمــل فيمــا بينهــا وتوفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي
األردنــي والمعاييــر ذات العالقــة بالمعيــار المحاســبي.
الموافقــة علــى أيــة تعديــات علــى نتائــج ومخرجــات األنظمــة بخصــوص عمليــات احتســاب وقيــاس الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة والمتغيــرات التــي يتــم احتســابها.
اعتمــاد نمــاذج األعمــال التــي يتــم مــن خاللهــا تحديــد أهــداف وأســس اقتنــاء وتصنيــف األدوات الماليــة وبمــا يضمــن التكامــل
مــع متطلبــات العمــل األخــرى.
ضمــان قيــام الوحــدات الرقابيــة فــي البنــك وتحديــدًا إدارة المخاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي بكافــة األعمــال الالزمــة للتحقــق
مــن صحــة وســامة المنهجيــات واألنظمــة المســتخدمة فــي إطــار تطبيــق المعيــار  9والعمــل علــى توفيــر الدعــم الــازم
لهــذه الوحــدات الرقابيــة.
اعتماد النتائج النهائية الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
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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.
•اإلشراف على كفاءة وفعالية عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.

لجنة التدقيق:
التحقــق مــن كفايــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة /احتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة /مخصــص التدنــي للتســهيالت
االئتمانيــة المرصــودة مــن قبــل البنــك والتأكــد مــن كفايتهــا عنــد كل بيانــات ماليــة.

دائرة المخاطر:
•إعداد إطار عمل واضح لعملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
•المراجعــة الســنوية ألنظمــة التقييــم الداخليــة وإطــار العمــل لمواكبــة أيــة مســتجدات تطــرأ علــى األســس المســتخدمة
فــي االحتســاب لضمــان دقــة النتائــج.
•احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتصنيــف العمــاء وفقــا للمراحــل الثالثــة بشــكل ربعــي بمــا يتوافــق مــع متطلبــات
المعيــار المحاســبي وتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي واطــاع لجنــة المخاطــر اإلدارة التنفيذيــة علــى نتائــج االحتســاب.
•رفــع التوصيــات الالزمــة للجنــة المخاطــر اإلدارة التنفيذيــة بخصــوص العمــاء الذيــن طــرأ تغيــر علــى تصنيفهــم نتيجــة عمــل
تخطــي لهــم.
•اســتحداث مؤشــرات تســاهم فــي رصــد بــوادر تعثــر االئتمــان لــدى العمــاء بمــا يكفــل تعزيــز مبــدأ النظــرة المســتقبلية فــي
تقييــم المخاطــر والخســائر االئتمانيــة.
•تجهيز الكشوفات المطلوبة من البنك المركزي بالتعاون مع الدوائر المعنية.
•مراجعة واعتماد مقاييس المخاطر وفقا للسياسة والمنهجية المعتمدة.

إدراج معلومات النظرة المستقبلية
تســتخدم إدارة البنــك المعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد غيــر مبــرر فــي تقييمهــا للزيــادة الجوهريــة
فــي مخاطــر االئتمــان وكذلــك عنــد قياســها لمؤشــر الخســائر االتمانيــة المتوقعــة .يســتخدم البنــك المعلومــات الخارجيــة
والداخليــة لوضــع ســيناريو "الحالــة األساســية" للتوقعــات المســتقبلية للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة ،إلــى جانــب
مجموعــة تمثيليــة مــن ســيناريوهات التوقعــات المحتملــة األخــرى .تتضمــن المعلومــات الخارجيــة المســتخدمة البيانــات
االقتصاديــة والتوقعــات التــي تنشــرها الهيئــات الحكوميــة والســلطات النقديــة.
تطبــق إدارة البنــك االحتمــاالت علــى ســيناريوهات التوقعــات المحــددة .ســيناريو الحالــة األساســية هــو النتيجــة الوحيــدة األكثــر
احتمــا ً
ال ،ويتكــون مــن المعلومــات التــي تســتخدمها للتخطيــط االســتراتيجي ووضــع الموازنــة .قــام البنــك بتحديــد وتوثيــق
الموجهــات الرئيســية للمخاطــر االئتمانيــة والخســائر االئتمانيــة لــكل مــن محفظــة التســهيالت المباشــرة و غيــر المباشــرة،
وقــد قامــت ،باســتخدام تحليــل إحصائــي للبيانــات التاريخيــة ،بتقديــر العالقــات بيــن المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة ومخاطــر
االئتمــان والخســائر االئتمانيــة.

178

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

أعــاد البنــك تطويــر نمــاذج االقتصــاد الكلــي لمعالجــة أوجــه القصــور المحــددة فــي النمــاذج الســابقة .باســتخدام منهجيــة
قويــة لنمذجــة االقتصــاد الكلــي ،حــددت المجموعــة ووثقــت عوامــل االقتصــاد الكلــي الرئيســية التــي تدفــع التغييــر فــي
معــدالت التخلــف عــن الســداد لــكل مــن محفظــة التســهيالت المباشــرة وغيــر المباشــرة .اســتخدم البنــك بيانــات وتوقعــات
االقتصــاد الكلــي التــي نشــرتها الهيئــات الحكوميــة والســلطات النقديــة مثــل البنــك المركــزي األردنــي وصنــدوق النقــد الدولي
والبنــك الدولــي لدمــج معلومــات النظــرة المســتقبلية فــي نمــوذج احتماليــة التعثــر لــكل ســيناريو.
تــم تطويــر العالقــات المتوقعــة بيــن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية ومعــدالت التخلــف عــن الســداد لمحافــظ
بنــاء علــى تحليــل البيانــات التاريخيــة علــى مــدى الســنوات الخمســة الماضيــة .تتــم مراجعــة
الموجــودات الماليــة المعنيــة
ً
النمــاذج ومراقبتهــا للتأكــد مــن مالءمتهــا فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.
يلخــص الجــدول أدنــاه مؤشــرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية المدرجــة فــي الســيناريوهات االقتصاديــة المســتخدمة فــي 31
كانــون األول /ديســمبر  2021للســنوات مــن  2021إلــى  ،2025بالنســبة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،وهــي الدولــة الرئيســية
التــي يعمــل فيهــا البنــك ،وبالتالــي فهــي الدولــة التــي لهــا تأثيــر جوهــري علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
2021

2022

2023

2024

2025

التغير في نسبة النمو في الناتج اإلجمالي المحلي
سيناريو الحالة األساسية

()%0.98

()%0.18

()%0.28

%0.07

()%0.02

سيناريو عكسي

()%1.48

()%0.68

()%0.78

()%0.43

()%0.52

سيناريو إيجابي

()%0.49

%0.32

%0.22

%0.57

%0.48

سيناريو الحالة األساسية

%83.14

()%15.98

%14.38

()%0.03

%0.14

سيناريو عكسي

%23.72

()%75.40

()%45.04

()%59.45

()%59.56

سيناريو إيجابي

%142.56

%43.44

%73.80

%59.39

%59.27

التغير في نسبة التضخم

التغير في الحساب الجاري
%0.28

()%17.44

()%3.03

()%2.87

%0.02

سيناريو عكسي

()%14.35

()%32.06

()%17.65

()%17.49

()%14.60

سيناريو إيجابي

%14.90

()%2.82

%11.60

%11.75

%14.64

سيناريو الحالة األساسية

فيمــا يلــي تحليــل الحساســية لألثــر علــى مخصــص الخســائر االئتمانية المتوقعــة نتيجة فــي حال تغيــر المؤشــرات االقتصادية
المســتخدمة فــي احتســاب مخصــص الخســائر االئتمانيــة بنســبة  %5للعــام  2021مــع التنويــه إلــى أن الزيــادة فــي مخصــص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تعنــي أثــرًا ســلبيًا علــى حقــوق الملكيــة ،والنقــص فــي مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
يعنــي أثــرًا إيجابيــً علــى حقــوق الملكيــة.
تسهيالت ائتمانية مباشرة

تسهيالت ائتمانية غير مباشرة
(ارتباطات والتزامات محتملة)

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

+5

()7,898,259

()1,543,781

%-5

7,898259

1,543,781

الناتج اإلجمالي المحلي

التضخم
%+5

()7,743,437

()1,504,254

%-5

7,743,437

1,504,254

الحساب الجاري
%+5

()18,461

-

%-5

18,461

-
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 -1الضمانات المحتفظ بها كتأمين والتعزيزات االئتمانية األخرى

يحتفــظ البنــك بضمانــات أو تعزيــزات ائتمانيــة أخــرى للتخفيــف مــن مخاطــر اإلئتمــان المرتبطــة بالموجــودات الماليــة .القيمــة التقديريــة للضمانــات المحتفــظ بهــا فــي نهايــة

-

سيارات
وآليات
دينـــار
-

عقارية

دينـــار
-

كفاالت
بنكية
مقبولة
دينـــار
-

أسهم
متداولة
دينـــار
-

تأمينات
نقدية
دينـــار
-

إجمالي
قيمة
التعرض

دينـــار

884,887,252

411,128,248

50,861,519

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

صافي
التعرض بعد
الضمانات

-

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة

فتــرة التقريــر هــي  4,832,874,783دينــار كمــا فــي  31كانــون األول ( 2021مقابــل  4,686,839,700دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  .2020ال يتــم اعتبــار قيمــة الضمانــات إال

بالقــدر الــذي يخفــف مــن مخاطــر اإلئتمــان .ولــم يكــن هنــاك أي تغييــر فــي سياســة الضمانــات لــدى البنــك خــال الســنة الحاليــة.

كفالة
الحكومة
األردنية
دينـــار

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية:

-

القيمة العادلة
للضمانات
أخرى

دينـــار

-

للعام :2021

-

-

إجمالي قيمة
الضمانات
دينـــار

884,887,252

-

دينـــار

45,876

-

دينـــار
-

9,583,116

-

19,486,745

-

193,592,818
1,225,643,102

-

58,828,757

-

749,738,958

62,879,414
44,808,459

-

45,059,443
122,135,952
534,019,281
224,604,078

50,861,519

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

921,493,609
125,212,467

411,128,248

943,331,776

1,284,471,859

349,816,545

49,939,793

330,134

1,749,415

1,455,512,890
-

236,260,062

223,557

45,783,647

73,094,547
36,377,093

أفراد

-

التسهيالت اإلئتمانية بالتكلفة المطفأة

101,501,941

-

73,952,171
1,214,262,523

6,759,955

7,896,323
48,048

11,808,553

80

-

42,877,030

217,287,510
132,211,639

3,596,902

-

4,446,932

-

34,228,602

33,218,714

الحكومة و القطاع العام

-

13,798,276

-

304,449,401

290,651,045

99,004,321

-

76,858

350,183,895

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,646,207

195,667,987

-

-

96,646,207

195,667,987

1,996,689,643

-

154,515,908

-

-

333,412

136,757,734

4,582,431,591

-

3,644,551,965

-

96,646,207

403,453,722

قائمة الربح أو الخسارة

التسهيالت اإلئتمانية بالقيمة العادلة من خالل

سندات و أسناد و أذونات:

قائمة الدخل الشامل اآلخر

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

بنود حارج قائمة المركز المالي:

458,826,668

1,807,808,717

8,226,983,556

الكفاالت المالية

اإلعتمادات المستندية

-

157,004,782

350,039,314

553,539,536

1,807,808,717

109,398,264

58,036,910
67,878,718

188,880,926

22,165,410

388,325

86,675

4,421,581

1,651,512,119

8,940,148

المجموع

80,590,724

689,663

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
2,425,002,558

13,949,749

3,423,524

-

-

97,049,480

84,350,331

282,920,410

166,092,861

109,786,589

265,688,983

31,105,558

387,446,675

1,666,151,531

5,000,443

80,590,724

68,435,977
4,366,123,600

29,644,077

2,522,052,038

-

أخرى

اإلجمالي

68,435,977

9,198,998,383

140,267,933

4,832,874,783

987,000
494,458,188
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للعام :2020

كفاالت
بنكية
مقبولة

القيمة العادلة
للضمانات
عقارية

إجمالي
قيمة
التعرض

سيارات
وآليات
دينـــار

تأمينات
نقدية

كفالة
الحكومة
األردنية
دينـــار

أسهم
متداولة

أخرى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

79,382,319

334,811,146

صافي
التعرض بعد
الضمانات

الخسارة
االئتمانية
المتوقعة

360,745,243

61,820,382

-

166,134,096
1,197,157,989
504,361,121
191,237,112
427,007,934

1,794,121
26,505,744
79,898,721

دينـــار
1,003,740,853

53,917,617

695,993,453

1,006,240,918
122,204,538
150,925,308

دينـــار
40,992
112,936
235,754

74,404

-

4,635,101

36,517,290
129,214,695
217,494,102
47,931,630

إجمالي قيمة
الضمانات
-

أرصدة لدى بنوك مركزية

-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

360,745,243

-

-

1,003,740,853

-

-

-

-

-

-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت اإلئتمانية بالتكلفة المطفأة

-

53,917,617

-

أفراد

القروض العقارية

-

862,127,549

1,258,978,371

-

1,727,716

69,560,076
1,195,081,234

45,363,133

349,039

4,283,659

42,292,127

الشركات الكبرى

-

1,510,602,039

-

105,983,525

13,783,468

-

-

-

45,637,938

219,923,779

الحكومة و القطاع العام

37,855,971

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
-

313,441,650

9,333,138

-

-

130,690,360

-

130,690,360

-

-

-

-

-

12,298,067

122,666,261

130,690,360

577,933,242

قائمة الدخل الشامل اآلخر

بنود حارج قائمة المركز المالي:

-

6,331,529

-

26,400,440

قائمة الربح أو الخسارة

التسهيالت اإلئتمانية بالقيمة العادلة من خالل

سندات و أسناد و أذونات:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

170,277,249

346,259,956

-

-

170,277,249

-

175,982,707

-

-

507,262

-

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

1,649,290,934

1,839,019,927

-

23,116,606

-

1,649,290,934

1,619,529,417

-

189,728,993

86,828,666

-

5,177,632

2,330,707,627

المجموع

112,833,687

8,257,456,807

4,436,156,795

30,247,839

179,474,814

3,821,300,012

15,675,408

83,665,978

437,306,697

36,300

-

الكفاالت المالية

3,963,049

100,034

375,444,423

99,957,316

-

50,034,720

275,487,107

-

-

28,228,096

4,572,840

أخرى

-

-

92,170,000
-

-

اإلعتمادات المستندية

112,199

87,477,895

150,725,589

356,828,408

87,477,895

-

206,102,819
-

6,218,476
1,433,576

53,770,516

اإلجمالي

9,077,207,533

283,280,050

83,766,012

53,364,445

86,864,966

1,639,777,665

2,422,877,627

116,908,935

4,686,839,700

4,390,367,833

473,186,845

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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-2توزيــع التعرضــات االئتمانــي للتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة (بالتكلفــة
المطفــأة وبالقيمــة العادلــة):
2021
درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

فئة التصنيف حسب
تعليمات ()2009/47

إجمالي قيمة
التعرض

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة

مستوى
احتمالية
الخسارة

التعرض عند
التعثر

متوسط
الخسارة
عند التعثر

%

دينــــــــــار

%

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

1

ديون عاملة

354,772,640

35,657

%0.04

376,212,183

%22.3

2

ديون عاملة

191,847,362

24,531

%0.18

201,983,925

%62.4

2+

ديون عاملة

1,306,083

343

%0.02

2,769,922

%52.8

2-

ديون عاملة

41,028,740

21,693

%0.09

43,554,142

%50.4

3

ديون عاملة

183,686,380

412,534

%0.16

208,614,100

%55.2

3-

ديون عاملة

84,781,424

111,895

%0.21

93,791,067

%58.5

3+

ديون عاملة

46,332,181

387,830

%0.21

52,976,857

%45.8

4

ديون عاملة

79,485,592

2,282,130

%0.57

83,234,492

%55.9

4-

ديون عاملة

123,658,494

804,751

%1.15

127,388,951

%48.4

4+

ديون عاملة

115,426,412

692,851

%0.78

127,490,412

%55.6

5

ديون عاملة

119,794,115

17,118,284

%4.17

127,592,423

%51.6

5-

ديون عاملة

275,478,592

13,596,924

%5.05

279,904,868

%55.2

5+

ديون عاملة

61,172,698

1,555,270

%2.22

69,269,820

%57.8

6

ديون عاملة

204,093,161

26,147,395

%8.81

210,227,574

%58.1

6-

ديون عاملة

169,499,158

62,446,907

%39.46

170,220,018

%54.2

6+

ديون عاملة

118,358,312

7,588,472

%12.07

120,719,570

%62.3

7

ديون عاملة

77,104,377

24,203,878

%54.90

77,675,497

%59.5

7-

ديون عاملة

90,811,272

46,089,283

%57.86

89,095,434

%62.0

7+

ديون عاملة

20,676,902

1,427,989

%28.92

21,074,354

%65.3

غير مصنف

ديون عاملة

%20.38

1,908,723,588

1,835,857,530

40,611,001

4,195,171,425

245,559,618

%45.1

4,392,519,197

8

ديون دون المستوى

12,221,756

5,670,613

%100

11,444,304

غير مصنفة

ديون دون المستوى

3,875,128

1,334,853

%100

5,850,584

%59.1

9

ديون مشكوك في
تحصيلها

5,187,932

1,907,806

%100

12,666,075

%68.0

غير مصنفة

ديون مشكوك في
تحصيلها

3,930,865

1,427,232

%100

3,500,994

%54.2

10

هالكة او رديئة

210,070,748

117,749,330

%100

131,834,082

%86.2

غير مصنفة

هالكة او رديئة

102,775,145

79,822,656

%100

64,481,785

%75.0

338,061,574

207,912,490

229,777,824

4,533,232,999

453,472,108

4,622,297,021

المجموع الكلي
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2020
درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

فئة التصنيف حسب
تعليمات ()2009/47

إجمالي قيمة
التعرض

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة

مستوى
احتمالية
الخسارة

التعرض عند
التعثر

متوسط
الخسارة
عند التعثر

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

%

دينــــــــــار

%

1

ديون عاملة

512,518,137

22,354

%0.06

520,552,420

%46.0

2

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-

ديون عاملة

214,935,275

263,198

%0.41

230,452,142

%52.1

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

%1.42

102,524,907

%56.3

5

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

%54.1

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

%56.6

غير مصنف

ديون عاملة

1,737,244,482

38,595,391

%14.7

1,776,491,565

%52.3

4,286,553,166

229,547,210

4,413,968,986

8

ديون دون المستوى

15,764,739

10,119,629

%100

15,569,435

%56.3

غير مصنفة

ديون دون المستوى

4,709,470

1,719,535

%100

4,376,812

%51.0

9

ديون مشكوك في
تحصيلها

30,492,143

21,399,630

%100

29,059,690

%68.0

غير مصنفة

ديون مشكوك في
تحصيلها

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

المجموع الكلي
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 -3توزيع التعرضات حسب القطاعات االقتصادية:

عقارات

تجارة
دينـــــــــــار
-

صناعة

دينـــــــــــار
-

مالي

دينـــــــــــار

-

410,798,114

50,637,962

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

أ -التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات المالية:

أفراد
دينـــــــــــار
-

-

2021
حكومة
وقطاع عام
دينـــــــــــار
-

-

زراعة

أخرى
دينـــــــــــار
-

أسهم

اجمالي
دينـــــــــــار
-

1,187,906,936

دينـــــــــــار دينـــــــــــار

دينـــــــــــار
-

أرصدة لدى بنوك مركزية

-

التسهيالت االئتمانية

17,164,296

884,841,376

884,841,376
410,798,114
-

154,404,551

446,464,118

4,599,075

ضمن الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر

867,099,145

403,376,862

432,863,735

3,850,266,147

50,637,962

336,387,429

-

تسهيالت بالقيمة لعادلة من
خالل قائمة االرباح والخسائر

96,646,207

66,876,943

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة

-

277,346,006

150,480,360

96,646,207

5,627,534

-

سندات وأسناد وأذونات:
349,850,483

-

االجمالي  /للسنة الحالية

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية

-

833,197,930

-

-

االلتزامات األخرى

-

433,033,636
-

-

-

446,464,118
320,395,237
548,539,093

-

-

-

67,448,977

1,832,157,909

-

-

9,629,793

4,599,075
-

-

1,992,268,062

867,099,145
-

-

17,164,296 1,187,906,936

-

-

448,121,062 3,397,722,153
-

-

7,635,308,351
320,395,237
548,539,093
-

833,197,930

4,599,075

67,448,977

المجموع الكلي

433,033,636

17,164,296 1,187,906,936 1,382,847,425

867,099,145

448,121,062 3,397,722,153

8,571,691,658
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أفراد
دينـــــــــــار
-

-

عقارات
دينـــــــــــار
-

تجارة
دينـــــــــــار
-

صناعة

دينـــــــــــار
-

مالي

دينـــــــــــار

-

360,632,307

53,681,863

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

2020
حكومة
وقطاع عام
دينـــــــــــار
-

-

دينـــــــــــار دينـــــــــــار

زراعة

أخرى
دينـــــــــــار
1,003,699,861
-

-

أسهم

اجمالي
دينـــــــــــار
-

أرصدة لدى بنوك مركزية

1,003,699,861
360,632,307
-

1,143,790,110

577,866,106

19,282,276

-

422,761,803

3,817,709
-

3,976,743,772

-

التسهيالت االئتمانية

812,883,700
-

-

-

168,719,520

455,210,139
-

-

-

130,690,360

53,681,863

372,412,409

-

تسهيالت بالقيمة لعادلة من
خالل قائمة االرباح والخسائر

130,690,360

سندات وأسناد وأذونات:

ضمن الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر

87,619,567

-

-

-

-

-

-

ضمن الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة

249,319,230

149,812,336

االجمالي  /للسنة الحالية

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية

8,813,897

-

820,465,593

-

-

االلتزامات األخرى

345,752,694

-

503,102,769
-

-

-

-

455,210,139
347,216,327
350,609,932

-

-

-

-

86,044,319

1,673,521,275

-

-

10,508,684

3,817,709
-

-

1,833,842,295

812,883,700
-

-

19,282,276 1,143,790,110

-

-

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

7,705,043,152
347,216,327
350,609,932
-

820,465,593

3,817,709

86,044,319

المجموع الكلي

503,102,769

19,282,276 1,143,790,110 1,239,080,717

812,883,700

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

8,488,913,730

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

185

186

ب-توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9
2021
إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
6,726,663
64,127,972
103,540,194

تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
3,091,741
10,918,382
101,486,373
846,639,353

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــار

820,635,351

350,786,865

1,147,888,557

208,053,443

مالي

صناعي

تجارة

عقارات

البنــــــــــــد

تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
2,415,275
4,080,209
23,844,410
73,994,464

زراعة

المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــار
328,900
3,120,208
6,087,891
50,463,033

6,163,473

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

المجموع
دينـــــــــــــار
833,197,930
433,033,636
1,382,847,425
8,756,643

441,037

أفراد

1,187,906,936
10,183,766

أسهم

222,415

153,605

-

64,961,510

17,164,296

4,490,244

حكومة وقطاع عام

أخرى

782,595,841

14,898,456

-

108,831
2,857,281

3,387,493,289

384,432,045

1,786,057

4,599,075
867,099,145

7,313,833

6,370,414,533

49,411,650

1,756,976,804

10,228,864

2,582,286

319,999,630

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــار

805,466,090

424,034,472

1,011,588,570

مالي

صناعي

تجارة

عقارات

4,381,248
98,437,274

3,397,722,153
448,121,062
25,863,417

تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
3,666,907
15,717,418
106,746,501

202,832,477

المجموع

8,571,691,658

-

2020
إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــار
8,340,638
41,075,632
84,152,688

824,782,937

البنــــــــــــد
تجميعـــــــــي
دينـــــــــــــار
377,586
5,064,594
20,809,681

50,495,324

زراعة

المرحلــــــة األولــــــــى

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــار
2,614,372
17,210,653
15,783,277

34,294,264

9,318,108

المرحلــــــة الثانيــــــــــة

المجموع
دينـــــــــــــار
820,465,593
503,102,769
1,239,080,717

31,385,108

515,219

1,143,790,110

8,727,690

593,368

127,891

19,282,276

أفراد

حكومة وقطاع عام

أسهم

64,632,159

3,504,406,472

أخرى

-

-

-

376,267,730

6,398,546,078

2,537,874

1,279,835

-

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

-

3,817,709

19,830,883
-

50,219,617
247,311,781

709,550,689

14,569,777
-

867,139
81,372,038

4,300,192

812,883,700

3,504,406,472

8,227,007
91,663,397

المجموع

442,084,384
8,488,913,730

التقريـــر السنــوي 2021

 -4توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي:

أفريقيا
دينـــــــــار
276,719,730
25,312,319

آسيا
دينـــــــــار
4,044,587

أوروبا
دينـــــــــار
101,898,546

143,239,059
91,729,167

464,882,587
54,073,886

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أ -التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:
أمريكا
دينـــــــــار
133,739,609

2021
دول أخرى

-

داخل المملكة

اجمالي
دينـــــــــار
-

-

173,733,340

-

2,888,885
219,212,630

12,749,873
412,033,764

34,999,204
3,045,286,413

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية

دينـــــــــار

410,798,114

دول الشرق
األوسط األخرى
دينـــــــــار

دينـــــــــار
884,841,376
50,637,962
3,850,266,147

تسهيالت بالقيمة لعادلة من خالل قائمة االرباح والخسائر

سندات وأسناد وأذونات:

96,646,207

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

الكفاالت المالية

-

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

االجمالي  /للسنة الحالية

-

223,673,026

-

195,336,784
1,943,583,072
5,834,808,153

-

50,541,872

-

30,375,643
718,698,437

-

18,062,540

96,646,207

6,873,727
380,676,180

28,570,931

183,005

49,802,392

3,910,618
23,864,509

15,909,304

27,934,794

11,830,384
487,595,773

48,400,688
3,622,493
-

3,902,509
185,762,790

349,850,483
1,992,268,062
-

4,751,730

3,902,509

اإللتزامات األخرى

2,421,646

35,104,681
438,595,131

320,395,237

اإلعتمادات المستندية

41,433,335
-

26,469,160

7,635,308,351

469,020,099

29,363,526

556,963,902

أوروبا
دينـــــــــار
109,136,055

162,285,703
55,593,373

576,189,171
60,106,977

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,548,757

548,539,093
187,311,547

آسيا
دينـــــــــار
5,255,124

المجموع الكلي

32,344,296

3,902,509

23,003,113

6,559,845,574

798,603,835

67,448,977

أفريقيا
دينـــــــــار
265,224,987

8,571,691,658

أمريكا
دينـــــــــار
107,537,665

2020
دول أخرى

-

داخل المملكة

اجمالي
دينـــــــــار
-

-

191,373,214
13,247,205

20,669,025

4,938,155
201,330,494
41,572,577

18,753,915
247,208,541

30,170,011

29,989,793
3,336,831,523
130,690,360
169,710,467
1,791,990,337
6,095,508,628

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية

تسهيالت بالقيمة لعادلة من خالل قائمة االرباح والخسائر

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

دينـــــــــار

360,632,307

دول الشرق
األوسط األخرى
دينـــــــــار

دينـــــــــار
1,003,699,861
53,681,863
3,976,743,772

70,383,409

23,520,720
537,532,263

سندات وأسناد وأذونات:

-

7,065,571
364,042,852

-

130,690,360
345,752,694

3,814,115

15,573,134

29,738,264
197,225

29,298,129

492,848,519
-

3,653,105

3,548,811
-

3,112,264

35,842,241
419,111,332

181,469,885

347,216,327

36,650,152

33,047,753

3,902,741

الكفاالت المالية

اإللتزامات األخرى

885,462

558,796,800

3,902,741

االجمالي  /للسنة الحالية

اإلعتمادات المستندية

-

182,355,347

1,833,842,295

269,637,727
300,061,458

350,609,932

3,902,741

7,705,043,152

32,510,112
6,247,491

المجموع الكلي

50,202,078
6,715,409,891

576,289,866

86,044,319
8,488,913,730

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

187

188

ب -توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9
2021
تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
68,325,437
23,675,782
6,143,614
27,617
115,826

إفـــــــــــــرادي
دينــــــــــــــــار
171,428,409
47,595,765
11,403,310
463,399
87,569,473
95,089

تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
1,504,660,592
48,589,573
172,793,241
6,509,565
1,182,348
21,226,610
2,014,875

إفـــــــــــــرادي

دينــــــــــــــــار

4,759,642,219

710,127,419

247,935,401

19,468,426

466,987,964

164,460,559

1,792,545

داخل المملكة

دول الشرق األوسط األخرى

أوروبا

أسيا

إفريقيا

أمريكا

دول أخرى

المرحليـــــــــة األولـــــــــى

المرحلة الثالة
دينــــــــــــــــار
55,788,917
()31,384,704
319,565
153
1,108,291

1,444,185

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــة

المجموع
دينــــــــــــــــار
6,559,845,574
798,603,835
438,595,131
26,469,160
556,963,902
148,998
-

31,195
-

3,902,509

187,311,547
98,437,274

إفـــــــــــــرادي

دينــــــــــــــــار

4,937,312,426

521,163,503

203,188,834

داخل المملكة

دول الشرق األوسط األخرى

أوروبا

أسيا

إفريقيا

25,863,417

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

32,296,865

518,483,883

8,571,691,658

إفـــــــــــــرادي
دينــــــــــــــــار
174,515,967
29,142,228
6,034,583

132,908
244,594

المجموع

6,370,414,533

1,756,976,804

319,999,630

2020
تجميعـــــــــــي
دينــــــــــــــــار
52,794,352
26,849,918
1,662,756

553,336
36,908,239

المرحليـــــــــة األولـــــــــى

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

963

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــة

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

64,049

أمريكا

595

182,197,826

3,159,121

-

دول أخرى

33,047,753

157,428

3,902,741

558,796,800

-

-

93

-

-

3,902,741

182,355,347

-

المجموع

1,670,020,436

6,398,546,078

247,311,781

81,372,038

91,663,397

8,488,913,730

التقريـــر السنــوي 2021

 -5التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:

إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــــار
-

سندات وأسناد وأذونات

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

أ  -إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها:
2021

-

المرحلـــــة الثانيــــــة
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
179,414,905
-

المرحليــــــة الثالثـــــــة

3,000,001

179,414,905
27,443,908
935,280
193,605
28,572,793

539,624,162
53,703,321
15,014,837
4,575,571
73,293,729

المجموع

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية

االلتزامات األخرى

المجموع

%4,8

391,877,961
19,364,572
36,746
19,401,318

612,917,891

التسهيالت االئتمانية

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــد

إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــــار
388,877,961
3,000,001

إجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

-

نسبة التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
33,768,343
33,768,343
1,579,528
1,579,528

207,987,698

التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

دينــــــــــار

-

%
213,183,248
213,183,248
29,023,436
935,280
193,605
30,152,321

411,279,279

539,624,162

%2,6
%8,3
%0,2
%0,3
%3,1
35,347,871

المجموع الكلي

243,335,569

2020
إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــــار

المرحلـــــة الثانيــــــة

المرحليــــــة الثالثـــــــة

التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
-

%

نسبة التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

%2,6

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــد
إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــــار

113,591,647

إجمالي التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

دينــــــــــار

3,000,001

التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

دينــــــــــار

439,715,239

سندات وأسناد وأذونات

التسهيالت االئتمانية
-

433,320,701

73,619,472
-

187,211,119

-

%4,0

433,320,701

-

المجموع

113,591,647

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
442,715,240

-

73,619,472

-

187,211,119

3,000,001

%2,3

37,683,692

الكفاالت المالية

10,872,098

االلتزامات األخرى

18,987,615

االعتمادات المستندية

5,399,906

1,073,705

16.272.004

5,511,805

%4,3

329,577

المجموع

المجموع الكلي

-

44,269,202
477,589,903

39,872

11,201,675
124,793,322

-

19,027,487
461,742,727

5,399,906
79,019,378

329,577
16.601.581
203.812.700

-

-

%2,2

%0,4
%2,0

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

189

190

ب -الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:
2021
إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
33,768,343
33,768,343
1,579,528
1,579,528
35,347,871

إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثانية

دينــــــــــار

179,414,905

179,414,905

27,443,908

935,280

193,605

28,572,793

207,987,698

المجموع

الكفاالت المالية

اإلعتمادات المستندية

اإللتزامات األخرى

المجموع

المجموع الكلي

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها
إجمالي
التعرضات
التي تم
تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
213,183,248
213,183,248
29,023,436
935,280
193,605
30,152,321
243,335,569

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

إفـــــــــرادي
دينــــــــــار
14,093,772
14,093,772
1,065,055
32,784
54,603
1,152,442
15,246,214

التسهيالت االئتمانية

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تجميعــــــي
دينــــــــــار
2,711,150
2,711,150
20,346
1
20,347
2,731,497

المرحلة الثانية

إفـــــــــــرادي
دينــــــــــار
11,349,017
11,349,017
64,651
64,651
11,413,668

المرحلة الثالثة
تجميعــــــي
دينــــــــــار
-

المجموع

دينــــــــــار
28,153,939
28,153,939
1,150,052
32,784
54,604
1,237,440

2020

29,391,379

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها

المجموع

الكفاالت المالية

الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثانية

دينــــــــــار

113,591,647

113,591,647

10.872.098

التسهيالت االئتمانية

المرحلة الثانية

إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها من
المرحلة الثالثة
دينــــــــــار
73,619,472
73,619,472
5,399,906

المرحلة الثالثة

-

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــد

إجمالي
التعرضات
التي تم
تعديل
تصنيفها
دينــــــــــار
187,211,119
187,211,119
16.272.004

إفـــــــــرادي
دينــــــــــار
2,169,161
2,169,161
390,389
195,203

-

تجميعــــــي
دينــــــــــار
4,791,619
4,791,619
442,259

إفـــــــــــرادي
دينــــــــــار
13,370,002
13,370,002
-

المجموع

المجموع الكلي

تجميعــــــي
دينــــــــــار
-

1,767,481

11.201.675

124.793.322

المجموع

دينــــــــــار
20,330,782
20,330,782

-

5,399,906
79,019,378

-

195,203

329,577
16.601.581
203.812.700

-

2,600,129

245
585,837
2,754,998

اإللتزامات األخرى

68
442,327
5,233,946

اإلعتمادات المستندية
1,767,481
15,137,483

329,577

-

-

313
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 -6التعرضــات لمخاطــر االئتمــان (بعــد مخصــص التدنــي والفوائــد المعلقــة وقبــل
الضمانــات ومخففــات المخاطــر األخــرى):
 31كانـــــــــــون االول  /ديسمبـــــر
بنود داخل قائمة المركز المالي

2021

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية

884,841,376

1,003,699,861

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

410,798,114

360,632,307

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

50,637,962

53,681,863

التسهيالت االئتمانية بالتكلفة المطفأة:
لألفراد

870,591,839

800,700,082

القروض العقارية

1,129,932,223

1,110,375,935

للشركات
الشركات الكبرى

1,178,016,415

1,249,417,371

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

268,348,806

238,391,546

403,376,864

577,858,838

للحكومة والقطاع العام
التسهيالت االئتمانية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة:

96,646,207

130,690,360

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

1,992,268,062

1,833,842,295

ضمن الموجودات المالية المحددة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

349,850,483

345,752,694

7,635,308,351

7,705,043,152

الشركات الكبرى
سندات وأسناد وأذونات وصناديق:

المجموع
بنود خارج قائمة المركز المالي
اعتمادات و قبوالت

320,395,237

350,609,932

كفاالت

548,539,093

347,216,327

سقوف تسهيالت غير مستغلة

67,448,977

86,044,319

المجموع

936,383,307

783,870,578

االجمالي

8,571,691,658

8,488,913,730

الجــدول أعــاه يمثــل الحــد األقصــى لمخاطــر التعــرض االئتمانــي للبنــك كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2021و  2020دون
اخــذ الضمانــات أو مخففــات مخاطــر االئتمــان األخــرى بعيــن االعتبــار.

التوزيع النسبي للتعرضات كما يلي:
• %15.7من إجمالي التعرضات ناتج عن أرصدة لدى بنوك مركزية وبنوك ومؤسسات مصرفية (.)%16.7 :2020
• %46.0من إجمالي التعرضات ناتج عن القروض والتسهيالت (.)%48.4 :2020
• %27.3من إجمالي التعرضات ناتج عن االستثمار في السندات واإلسناد واالذونات والصناديق (.)%25.7 :2020
• %10.9من إجمالي التعرضات ناتج عن البنود خارج الميزانية والبنود األخرى (.)%9.2 :2020
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 -7الموجودات المالية المعدلة
الديون المجدولة:
صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة و ُاخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غيــر
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن ُ
العاملــة بموجــب جدولــة ُأصوليــة الــى تصنيــف تحــت المراقبــة خــال عــام  ،2021وقــد بلغــت قيمتهــا لعــام  2021حوالــي
 54,8مليون دينار مقابل حوالي  51,7مليون دينار للعام .2020
يمثل رصيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها سواءا ما زالت مصنفة تحت المراقبة او حولت إلى عاملة.

الديون المعاد هيكلتها:
يقصــد باعــادة الهيكلــة اعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة العاملــة مــن حيــث تعديــل االقســاط او اطالــة عمــر
التســهيالت االئتمانيــة او تأجيــل بعــض االقســاط او تمديــد فتــرة الســماح ،اســتنادا للتدفقــات النقديــة لــدى العمــاء وبمــا
يســاعدهم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه البنــك ،وقــد بلغــت قيمتهــا حوالــي  409,2مليــون دينــار لعــام  2021مقابــل حوالــي
 255,7مليــون دينــار لعــام .2020

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

2021

2020

دينــــار

دينــــار

إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل

463,989,632

307,419,716

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة قبل التعديل

()73,683,176

()23,124,555

صافي التكلفة المطفأة قبل التعديل

390,306,457

284,295,161

صافي ربح ( /خسارة) التعديل

()21,176,461

()27,070,052

صافي التكلفة المطفأة بعد التعديل

369,129,996

257,225,109

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.
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72,770,452

60,076,833

72,770,452

60,076,833

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

 -8سندات وأسناد وأذونات:
يوضــح الجــدول التالــي تصنيفــات الســندات واالســناد واالذونــات حســب مؤسســات التصنيــف الخارجيــة (تصنيــف معــادل
لمؤسســة التصنيــف :)S&P
2021
ضمن موجودات
مالية محددة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

ضمن موجودات
مالية أخرى من
خالل قائمة
الدخل الشامل

ضمن موجودات
مالية اخرى
بالتكلفة المطفأة

االجمالي

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

AA

-

3,622,355

-

3,622,355

AA-

-

9,496,960

-

9,496,960

A+

-

26,208,339

-

26,208,339

A

درجة التصنيف

-

11,656,822

5,314,753

16,971,575

A-

-

16,996,774

7,816,978

24,813,752

BBB+

-

13,620,904

3,519,646

17,140,550

BBB

-

5,304,426

BB+

-

1,285,942

B

-

1,835,849

5,304,426
3,121,791

6,928,589

-

6,928,589

CCC+

-

1,505,654

-

1,505,654

غير مصنف

-

-

141,800,855

حكومية او مكفولة من الحكومة
االجمالي

141,800,855

-

253,223,718

1,831,979,981

2,085,203,699

-

349,850,483

1,992,268,062

2,342,118,545

2020
درجة التصنيف

ضمن موجودات
مالية محددة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

ضمن موجودات
مالية أخرى من
خالل قائمة
الدخل الشامل

ضمن موجودات
مالية اخرى
بالتكلفة المطفأة

االجمالي
دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

AA

-

8,127,101

-

8,127,101

AA-

-

2,214,714

-

2,214,714

-

11,708,341

A+

-

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

حكومية او مكفولة من الحكومة
االجمالي

140,933,438

-

228,447,540

1,673,533,094

1,901,980,634

-

345,752,694

1,833,842,295

2,179,594,989

	-تتضمــن الموجــودات الماليــة األخــرى مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل ســندات بقيمــة  3,325,213مصنفــة ضمــن المرحلــة
الثانية.
	-تتضمــن الموجــودات الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة ســند بقيمــة  3,000,000والمنــدرج تحــت تصنيــف "غيــر مصنــف"
مصنــف ضمــن المرحلــة الثالثــة علمــا بــأن هــذا الســند مغطــى بمخصــص بالكامــل.
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مخاطر السوق
ُتعـرَف مخاطــر الســوق علــى أنهــا الخســائر التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك نتيجــة أي مراكــز ماليــة ( )Financial Positionsداخــل
أو خــارج الميزانيــة جــراء أي تغيــرات تحــدث فــي أســعار الســوق .وتقســم مخاطــر الســوق إلــى أربــع فئــات رئيســية :مخاطــر
أســعار الفائــدة ،مخاطــر أســعار الصــرف ،مخاطــر أداوات الملكيــة ،مخاطــر البضائــع.
ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات واجراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة ومراكز العمل المعنية.
يتــم قيــاس مخاطــر الســوق والرقابــة عليهــا بعــدة اســاليب منهــا تحليــل الحساســية والقيمــة المعرضــة للمخاطــر ()VAR
التــي يتــم احتســابها باســتخدام مســتوى ثقــة  %99تماشــيا مــع تعليمــات بــازل  IIاضافــة الــى مراقبــة ســقوفات المخاطــر
ورفــع التقاريــر الدوريــة بهــا.
اســلوب تحليــل الحساســية يقــوم علــى اســاس تقديــر مخاطــر تحقيــق خســارة فــي القيمــة العادلــة نتيجــة التغيــرات فــي
اســعار الفائــدة واســعار صــرف العمــات االجنبيــة ويتــم احتســاب القيمــة العادلــة بنــاءا علــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات
النقديــة المســتقبلية التــي ســتتأثر بالتغيــرات فــي الســعر.

 -1مخاطر اسعار الفائدة:
هــي المخاطــر الناجمــة عــن تغيــرات اســعار الفائــدة الســائدة بالســوق ،يقــوم البنــك بــادارة مخاطــر اســعار الفائــدة مــن خــال
تطبيــق تحليــل الحساســية لــادوات الخاضعــة الســعار الفائــدة فــي محفظــة الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة( .ال يحتفــظ البنــك بــأدوات ديــن مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو
الخســارة كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  2021و .)2020

 -2مخاطر العمالت:
وهــي المخاطــر الناجمــة عــن التغيــرات فــي اســعار صــرف العمــات االجنبيــة والتــي لهــا اثــر محتمــل علــى موجــودات
ومطلوبــات البنــك بالعمــات االجنبيــة ،يقــوم البنــك باعــداد تحليــل الحساســية لمراقبــة اثــر التغيــرات فــي اســعار الصــرف
بمقــدار ( )%1 - / +علــى صافــي الربــح أوالخســارة وحقــوق الملكيــة.
العملــــــــــــة

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

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

اثر رفع سعر الصرف
بنسبة  %1على
حقوق الملكية

اثر خفض سعر
الصرف بنسبة
 %1على حقوق
الملكية

تحليل الحساسية لعام 2021

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

()5,816

5,816

()3,926

3,926

جنيه استرليني

518,555

()518,555

350,025

()350,025

الدوالر االسترالي

311

()311

210

()210

الفرنك السويسري

172

()172

116

()116

الدوالر الكندي

()102

102

()69

69

ين ياباني

3,600

()3,600

2,430

()2,430

ليرة سورية

22,010

()22,010

14,856

()14,856

الدينار الجزائري

1,547,514

()1,547,514

1,044,572

()1,044,572

يورو
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ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

العملــــــــــــة

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

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

اثر رفع سعر الصرف
بنسبة  %1على
حقوق الملكية

اثر خفض سعر
الصرف بنسبة
 %1على حقوق
الملكية

تحليل الحساسية لعام 2020

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

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

 -3مخاطر التغيرات في أسعار االسهم:
هــي المخاطــر الناجمــة عــن التغيــرات فــي اســعار االســهم ضمــن محفظــة الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة و/أو فــي محفظــة الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر،
يقــوم البنــك بــادارة مخاطــر اســعار االســهم مــن خــال تحليــل القيمــة المعرضــة للخســائر حيــث تــم احتســابها علــى اســاس
االســعار التاريخيــة الدوات الملكيــة بدرجــة ثقــة  %99لمــدة يــوم واحــد لــكل شــركة علــى حــدى ،ومــن ثــم تــم احتســاب
الـــقيمة المعرضــة للخســارة لمحافــظ البنــك.
القيمة المعرضة للخسارة
2021

2020

دينــــار

دينــــار

محفظة الموجودات مالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

()210,332

()159,530

محفظة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1,317,463

()1,307,185

تحليل القيمة المعرضة للمخاطر
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196

فجوة إعادة تسعير الفائدة:

للعام 2021

من شهر
الى  3شهــور

أقل من شهر
دينــــار

2021
مـن  6أشهر من سنـة الـى
 3سنـــوات
الـى سنـــة

المجمـوع

عناصر بدون
فائــدة

 3سنوات
واكثر
دينــــار

فجــــــــــوة اعـــــــــــــادة تسعيــــــــــــــر الفائـــــدة
من 6 – 3
أشهـــر
دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــار
-

دينـــار
-

دينــــار

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

موجودات:
-

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

-

337,437,574

-

669,503,929

ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

1,006,941,503

282,509,418

-

-

ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

-

-

-

-

83,383,600

ايداعات لدى البنوك و المؤسسات المصرفية

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

-

45,959
450,584

موجودات مالية محددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل الشامل

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

-

-

6,017,607
851,727,227

-

57,503,162
-

-

21,100,469

1,484,436,964

44,905,096
39,229,224

16,883,707

410,798,114
214,795,337

366,295,490

32,295,106

4,180,221
11,220,615
15,952,500

18,296,897

4,630,805
26,331,964
639,611,378

50,637,962
376,198,378
63,810,000

173,590,767
-

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

281,306,458

-

-

389,406,437

153,433,552
-

-

()162,517,807

96,646,207

-

-

3,850,266,147
1,357,088,599
-

-

-

-

-

موجودات حق اإلستخدام

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

-

83,431,439

-

193,602,316

19,931,202
-

31,121,389

167,054,195
-

-

19,931,202

1,992,268,062
167,054,195
24,653,213
122,196,386

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

24,653,213

95,298,579

122,196,386

1,561,940,623
386,763,393
801,797,306

مطلوبات:

اجمالي الموجودات

موجودات اخرى

33,157,963

موجودات ضريبية مؤجلة

311,960,971
2,111,840,096

320,815

28,883,588

-

-

56,856,211
391,750,712

-

30,291,641

-

302,837,862

-

122,739,277

11,931,983

-

123,060,092

23,000,000
149,470,360

1,818,926,042

63,499,110
14,275,599

610,165,539

56,902,584

866,523,551

1,038,977,676
66,045,103
1,391,995,020

1,917,000,394

270,741,937

431,748,441

8,245,282,266
844,625,678
5,213,190,466

-

-

-

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

أموال مقترضة
-

64,485,466
-

19,187,407
-

51,113,880
-

34,544,301
-

166,501,042
-

26,433,752
55,815,858

28,099,182

362,265,848
55,815,858

مطلوبات ضريبية مؤجلة

28,099,182

-

211,889,671

1,706,208
1,350,050,952

-

()657,350,924

130,529
2,476,276,966

-

-

81,203,133

2,070,672

-

358,015
528,962,406

5,187,728

-

425,495
370,169,971
496,353,580

16,422,298

1,329,538
357,420,651
1,559,579,743

-

6,853,746

6,853,746

1,975,638
122,606,397
309,142,044

23,680,698

217,279,255
()784,013,072

-

مطلوبات اخرى

223,204,678

1,822,990,748

التزامات عقود تأجير

مجموع المطلوبات

فجوة اعادة تسعير الفائدة

7,028,478,091
1,216,804,175

التقريـــر السنــوي 2021

موجودات:

للعام 2020

2020
فجــــــــــوة اعـــــــــــــادة تسعيــــــــــــــر الفائـــــدة
من 6 – 3
أشهـــر
من شهر الى
 3شهــور

أقل من شهر
دينــــار

مـن  6أشهر من سنـة الـى
 3سنـــوات
الـى سنـــة
دينــــار

 3سنوات
واكثر
دينــــار

عناصر بدون
فائــدة
دينــــار
-

المجمـوع
دينــــار
-

دينــــار
-

دينـــار
-

دينـــار
-

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

674,525,221

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي

ايداعات لدى البنوك و المؤسسات المصرفية

موجودات مالية محددة بالقيمة العدلة من خالل الدخل الشامل

-

10,611,447
848,431,742

-

451,249,073

1,125,774,294
-

ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية

-

224,569,078

-

110,990,067

-

57,153,583
1,451,756,225

51,682,663

11,880,476
343,608,091

1,999,200

-

12,331,594
610,078,205

-

25,073,162

235,850,439
348,170,484

53,681,863

360,632,307
4,455,791
17,925,155
428,773,235

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

4,455,791
26,129,906
()54,074,210

-

371,882,600

10,000,106

3,976,743,772

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

-

130,690,360

-

-

-

-

موجودات غير ملموسة

5,000,000

168,027,339
-

90,586,224

1,521,251,949

-

-

38,976,677
-

-

-

-

130,690,360

25,269,889

1,833,842,295
174,997,134
18,995,985
105,241,081

-

-

-

569,010

-

3,619,607

موجودات ضريبية مؤجلة

ممتلكات ومعدات

25,269,889

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

174,997,134
18,995,985

موجودات حق اإلستخدام

105,241,081

792,436,338

اجمالي الموجودات

موجودات اخرى

2,105,272,872

276,181,591
2,032,883,113

355,772,440
921,205,624
102,829,116

ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية

ودائع العمالء

1,543,480,947

485,675,067

62,206,315
313,404,054

28,915,722

1,710,486,099

119,653,229
1,120,267,188

470,221,011

19,353,109

548,430,706

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

79,321,273

31,826,340

مطلوبات:
11,956,064

7,376,615

-

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

7,914,057

-

777,725,622
5,466,474,965
36,048,371

تأمينات نقدية

234,263,330

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

31,284,221

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

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

-

-

37,814,939

التزامات عقود تأجير
272,191
446,215,591
102,215,115

-

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات ضريبية مؤجلة

50,979,922

-

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

-

-

27,695,016

-

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

-

-

-

107,105,856

-

-

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

-

-

-

59,698,668

41,573,033

-

-

-

41,573,033
48,515,568

-

314,578,622
48,515,568

-

223,446,059
()959,346,138

-

8,981,193

227,714,160

2,079,613,326

24,365,216

8,981,193

مطلوبات اخرى

مجموع المطلوبات

فجوة اعادة تسعير الفائدة

7,144,191,709
1,161,857,508

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا
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اجمالي

أخرى

دينار جزائري

ليرة سورية

ين ياباني

جنيه استرليني
دينـــــار

يورو
دينـــــار

دوالر أمريكي
دينـــــار

6,312,771
7,875,821

دينـــــار

23,236,812

دينـــــار

200,690,214

دينـــــار

99,456,399
33,070,732

دينـــــار

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

563,941,195
384,429,172
-

3,124,660

-

-

2,888,885

450,584

15,640,862

دينـــــار

195,372,740
284,374,931

البنــــــــد  /العملـــــــــة

التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

2021
61,639,892
30,043,030

الموجودات
469,179
4,753,869

-

-

1,073,977
-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-

-

450,584

تسهيالت ائتمانية مباشرة  /بالصافي

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2,966,893

96,646,207

6,660,424

523,348,762
-

29,612,178

-

192,835,415

-

5,382,213

-

16,810,860

موجودات غير ملموسة

-

173,733,340

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

135,013,059

-

96,646,207

1,076,735,827

-

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
-

161,942,647

712,106
2,779,965

485,534,879

-

-

-

13,147,321

42,667

-

970,081

19,183,408

896,241
2,073,032

22,566,120
854,171

194,273,376
508,100,999
240,622

8,030,321
1,760,307,847

819,102
28,722,207
1,161,192

167,047
774,181
11,395

23,698,944
82,485,436
4

36,469,476
99,501,359
7,483,605

607,584,417
1,249,122,554
86,941,567

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

-

539

402,447
141,505,337

1,639,883

49,529

1,469,132
226,648,350

27,973,520

-

2,553,161
1,314,479

919
6,457,165

155,187,365

1,771,415

1,448,910
36,635,838

2,673,861

736,730
8,343,141
412,840,420

-

7,653,164
3,086,534
330,871
295,157,589
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5,749,835
56

2,819,050

موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات حق اإلستخدام

موجودات اخرى

مجموع الموجودات

20,025,741
2,879,552,546

38,002,372

المطلوبات
7,797,490
210,170,922

-

676,536,476
161,573,655
9,400,082

47,010,521

1,825,964,024

مخصص ضريبة الدخل

إلتزامات التأجير التمويل

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

أموال مقترضة

-

513,804,507

مخصصات متنوعة
6,987,379
1,992,509,822
()232,201,975
800,826,509
1,730,444,903
1,998,976,449
()268,531,546

234,335
2,435,955
146,278,765
()4,773,428
217,302,022
144,606,024
133,611,518
10,994,506
219,502,080

41,639,570
-

84,037,644
37,658,334

276,360
2,868,226
2,081,102
111,410,072
115,238,278
36,169,400
200,100,868
116,063,224

388,370
-

962,454

11,593
6,335,167
121,998
32,198,785
28,366,145
28,460,380
()94,235

20,026
2,013,854
41,442,638
()4,806,800
47,342
49,784,003
50,675,273
()891,270
9,743,549

-

8,426,442
279,815

5,370,951

2,167,925

78,784,580

-

350,935
2,417,203

92,745,684
278,074,494
134,765,926
69,947,065
407,560,655
283,154,875
124,405,780

556,175
7,473,380
11,542,181
270,281,103
24,876,486
75,420,484
270,286,991
214,750,477
55,536,514
87,077,053

2020

مجموع المطلوبات

مطلوبات اخرى

117,817,748
2,846,332,061
33,220,485
1,231,911,607
2,831,149,589
2,793,666,616
37,482,973
947,532,557
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مخاطر السيولة
تعــرف مخاطــر الســيولة علــى انهــا المخاطــر الناتجــة عــن عــدم قــدرة البنــك علــى الوفــاء اللتزاماتــه الحاليــة او المســتقبلية
عنــد االســتحقاق بســبب عــدم قدرتــه علــى تســييل موجوداتــه او الحصــول علــى التمويــل الــازم.

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:
يعمــل البنــك علــى تنويــع مصــادر أموالــه ويشــمل ذلــك المناطــق الجغرافيــة ،العمــات ،العمــاء والمنتجــات والشــروط حتــى
يحقــق المرونــة الماليــة وخفــض تكاليــف التمويــل ،كمــا يســعى إلــى الحفــاظ علــى مصــادر تمويــل مســتقرة يمكــن االعتمــاد
عليهــا ،لــدى البنــك قاعــدة عمــاء كبيــرة تشــمل العمــاء مــن األفــراد والعمــاء مــن المؤسســات والشــركات ،ويحتفــظ هــؤالء
العمــاء بحســابات وودائــع متنوعــة تشــكل الودائــع المســتقرة منهــا بالدينــار األردنــي حوالــي .%61
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المجمـوع

بــدون
استحقـاق
دينـــــــــار

 3سنوات
واكثر
دينـــــــــار

من سنـة الـى
 3سنـــوات
دينـــــــــار

مـن  6أشهر
الـى سنـــة
دينـــــــــار

من 6 – 3
أشهـــر
دينـــــــــار

من شهر
الى  3شهــور
دينـــــــــار

أقل من شهر
دينـــــــــار

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

2021

دينـــــــــار

312,200,141
2,115,359,829

452,895,284
802,131,389

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

المطلوبات:
56,954,288
393,219,777

82,307,464

305,109,145

31,472,001

23,211,600
101,399,076
29,465,824

13,702,698
30,162,238

1,492,250,041
31,795,518

845,261,313
5,223,171,955
53,982,340

تأمينات نقدية

13,556,528
-

28,099,182
-

55,815,858

28,099,182

375,561,527

272,741,913

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

-

64,562,581
-

19,279,187

-

51,663,993

-

35,287,867
5,318,322

-

-

176,058,202

التزامات عقود تأجير

-

28,709,697

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مخصص ضريبة الدخل
-

10,000,000
-

-

40,497,536

-

78,540,236
1,490,436,954

-

112,371
2,478,423,529

2,464,431

11,255,535
583,056,953

6,701,731

4,864,519
383,206,522

20,040,682
1,883,474
341,049,601

3,893,791
120,329,208

6,853,746

6,853,746
122,654,752
1,663,414,249

29,206,844
223,204,678
7,059,917,016

أقل من شهر
دينـــــــــار

1,419,257,796

من شهر
الى  3شهــور
دينـــــــــار

666,024,515

من 6 – 3
أشهـــر
دينـــــــــار

596,206,886

مـن  6أشهر
الـى سنـــة
دينـــــــــار

805,014,336

من سنـة الـى
 3سنـــوات
دينـــــــــار

2,819,761,439

 3سنوات
واكثر
دينـــــــــار

1,258,900,925

بــدون
استحقـاق
دينـــــــــار

680,116,369

المجمـوع
دينـــــــــار

8,245,282,266

-

مطلوبات اخرى

المجموع

مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها المتوقعة)

2020

33,417,795

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

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

439,496,985
963,811,771
63,247,688

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

المطلوبات:
479,798,904

29,231,375

160,046,743

68,199,676
46,091,565

12,126,695

778,488,293
1,637,483,824

114,281,948

65,698,385

-

236,336,111

أموال مقترضة

38,026,072

51,620,357

28,390,853
2,530,264

6,935,834

1,972,345

-

41,573,033

48,515,568

41,573,033

329,345,504

5,485,660,449

31,327,889

مخصصات متنوعة

مطلوبات ضريبية مؤجلة

مخصص ضريبة الدخل

-

-

10,000,000

-

-

27,077,125
-

-

-

-

72,140,909
1,580,025,242

-

-

189,938
2,223,965,525

1,518,997,329

3,349,132

-

11,134,163
471,613,962

617,649,857

11,367,361

-

3,303,252
550,790,200

449,755,011

17,184,565

1,096,626
322,959,887

824,562,302

-

8,981,193

8,981,193

1,795,384
200,941,920

2,953,873,570

31,901,058

138,053,888
1,838,218,633

1,223,311,788

-

مطلوبات اخرى

227,714,160
7,188,515,369

717,899,360

التزامات عقود تأجير

المجموع

مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها المتوقعة)

8,306,049,217
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نسبة تغطية السيولة (:)LCR
بلــغ متوســط نســبة تغطيــة الســيولة لســنة  %162,2 2021و %172علــى مســتوى فــروع األردن وعلــى مســتوى المجموعــة
البنكيــة علــى التوالــي .كمــا بلغــت نســبة تغطيــة الســيولة كمــا فــي  31كانــون االول  %167,8 2021و %182,6علــى مســتوى
فــروع األردن وعلــى مســتوى المجموعــة البنكيــة علــى التوالــي.
فيما يلي تفاصيل إحتساب نسبة تغطية السيولة كما في 31كانون االول :2021
 31كانـــــــــــون االول  /ديسمبـــــر
على مستوى
فروع االردن

على مستوى
المجموعة البنكية

الف دينـــــــــــــــار

الف دينـــــــــــــــار

إجمالي األصول السائلة عالية الجودة قبل التعديالت

2,295,740

2,507,997

إجمالي األصول السائلة عالية الجودة بعد التعديالت

2,295,740

2,507,997

صافي التدفقات النقدية الخارجة

1,368,041

1,373,429

نسبة تغطية السيولة

%167.8

%182.6

بنود خارج قائمة المركز المالي:
2021

لغاية سنة

من سنة
لغاية  5سنوات

أكثر من  5سنوات

المجموع

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

-

753,323,456

-

525,281,052

اإلعتمادات والقبوالت

266,118,158

السقوف غير المستغلة

525,281,052

الكفاالت
المجموع

2020

487,205,298
-

169,953,978

253,305,369

11,614,836

434,874,183

961,353,188

740,510,667

11,614,836

1,713,478,691

لغاية سنة

من سنة
لغاية  5سنوات

أكثر من  5سنوات

المجموع

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

اإلعتمادات والقبوالت

150,212,781

326,266,280

-

445,547,020

السقوف غير المستغلة

445,547,020

الكفاالت

126,932,441

317,757,529

21,561,842

466,251,812

722,692,242

644,023,809

61,265,842

1,427,981,893

المجموع

-

39,704,000

516,183,061

 -48مستويات القيمة العادلة
يحلــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى طريقــة التقييم ،حيــث يتم تعريف المســتويات
المختلفــة علــى النحــو التالي:
المستوى :1
المستوى :2
المستوى :3

األسعار المعلنة (غير المعدلة) ألصول أو التزامات متطابقة في أسواق نشطة.
معلومــات غيــر الســعر المعلــن المتضمــن فــي المســتوى  1الــذي يتــم رصــده لألصــل أو االلتــزام ،ســواء
بصــورة مباشــرة (مثــل األســعار) أو غيــر مباشــرة (أي مشــتقة مــن األســعار).
معلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند لتلك المرصودة من السوق (معلومات غير ظاهرة).
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 31كانون االول  /ديسمبر 2021

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

االجمالي

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

موجودات مالية:
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

349,850,483

-

26,347,895

376,198,378

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

4,180,221

-

450,584

4,630,805

تسهيالت إئتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المجموع

 31كانون االول  /ديسمبر 2020

96,646,207

-

-

96,646,207

450,676,911

-

26,798,479

477,475,390

المستوى 1

المستوى 2

المستوى 3

االجمالي

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

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

فيما يلي الحركة على الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة ضمن المستوى (:)3
للسنة المنتهية في  31كانون األول  /ديسيمبر
2021

2020

دينــــــــــار

دينــــــــــار

رصيد بداية السنة

26,762,703

26,261,313

االستثمارات الجديدة خالل السنة

684,443

703,885

التغير في القيمة العادلة خالل السنة

()648,667

()123,521

االستثمارات المباعة خالل السنة
رصيد نهاية السنة

26,798,479

()78,974
26,762,703

 -49حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغــت الحســابات المــدارة لصالــح العمــاء  565الــف دينــار كمــا فــي  31كانــون األول/ديســمبر  2021مقابــل  586ألــف دينــار
كمــا فــي  31كانــون األول  /ديســمبر  ،2020ال يتــم إظهــار هــذه الحســابات ضمــن موجــودات ومطلوبــات البنــك فــي القوائــم
الماليــة ،يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة تلــك الحســابات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة ،بلغــت رســوم وعمــوالت
إدارة تلــك الحســابات  81,508دينــار للعــام  28,975 ( 2021دينــار للعــام .)2020

202

ةعّمجملا ةيلاملا تانايبلا

 -50تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
2021

لغاية سنة

اكثر من سنة

المجموع

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

859,014,316

147,927,187

1,006,941,503

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

410,798,114

-

410,798,114

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

50,637,962

-

50,637,962

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

4,180,223

450,582

4,630,805

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة /بالصافي

1,366,760,621

2,483,505,526

3,850,266,147

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

32,836,207

63,810,000

96,646,207

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

123,850,461

252,347,917

376,198,378

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

604,058,073

1,388,209,989

1,992,268,062

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

167,054,195

167,054,195

موجودات غير ملموسة

-

19,931,202

19,931,202

موجودات حق اإلستخدام

-

24,653,213

24,653,213

موجودات ضريبية مؤجلة

-

122,196,386

122,196,386

34,367,556

88,692,536

123,060,092

3,486,503,533

4,758,778,733

8,245,282,266

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

821,625,678

23,000,000

844,625,678

ودائع عمالء

1,868,840,126

3,344,350,340

5,213,190,466

تأمينات نقدية

173,086,968

97,654,969

270,741,937

أموال مقترضة

169,331,055

192,934,793

362,265,848

مخصصات متنوعة

348,363

27,750,819

28,099,182

مخصص ضريبة الدخل

55,815,858

-

55,815,858

6,853,746

6,853,746

التزامات عقود تأجير

2,070,672

21,610,026

23,680,698

مطلوبات اخرى

94,835,973

128,368,705

223,204,678

مجموع المطلوبات

3,185,954,693

3,842,523,398

7,028,478,091

الصافي

300,548,840

916,255,335

1,216,804,175

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-
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2020

لغاية سنة

اكثر من سنة

المجموع

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

1,014,156,547

111,617,747

1,125,774,294

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

360,632,307

-

360,632,307

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

53,681,863

-

53,681,863

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

4,455,791

-

4,455,791

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة /بالصافي

1,549,502,939

2,427,240,833

3,976,743,772

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

31,905,000

98,785,360

130,690,360

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

91,991,666

279,890,934

371,882,600

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

273,613,669

1,560,228,626

1,833,842,295

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

-

174,997,134

174,997,134

موجودات غير ملموسة

-

18,995,985

18,995,985

موجودات حق اإلستخدام

-

25,269,889

25,269,889

موجودات ضريبية مؤجلة

-

105,241,081

105,241,081

31,663,381

92,178,465

123,841,846

3,411,603,163

4,894,446,054

8,306,049,217

موجودات أخرى
مجموع الموجودات
المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

777,725,622

ودائع عمالء

2,651,398,132

2,815,076,833

تأمينات نقدية

148,523,554

85,739,776

234,263,330

أموال مقترضة

147,774,098

166,804,524

314,578,622

مخصصات متنوعة

320,332

41,252,701

41,573,033

مخصص ضريبة الدخل

39,607,389

8,908,179

48,515,568

8,981,193

8,981,193

التزامات عقود تأجير

2,307,490

22,057,726

24,365,216

مطلوبات اخرى

89,075,752

138,638,408

227,714,160

مجموع المطلوبات

3,856,732,369

3,287,459,340

7,144,191,709

الصافي

()445,129,206

1,606,986,714

1,161,857,508

مطلوبات ضريبية مؤجلة
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777,725,622
5,466,474,965
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 -51ارتباطات والتزامات محتملة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
 31كانــــــــــــون األول  /ديسمبــــر

اعتمادات
قبوالت

2021

2020

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

622,808,264

412,206,319

130,515,192

103,976,742

كفاالت:
 -دفع

107,431,378

108,719,285

 -حسن تنفيذ

118,465,594

120,996,066

 -أخرى

208,977,211

236,536,461

عقود بيع عمالت آجلة

288,753,278

299,696,658

عقود مقايضة عمالت

14,180,000

14,180,000

سقوف تسهيالت إئتمانية مباشرة غير مستغلة

525,281,052

445,547,020

2,016,411,969

1,741,858,551

المجمــــــوع

ب -التزامات تعاقدية:
 31كانــــــــــــون األول  /ديسمبــــر
2021

2020

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

عقود شراء ممتلكات ومعدات

575,795

207,808

عقود مشاريع انشائية

1,627,539

1,973,901

عقود مشتريات اخرى

6,829,162

7,746,692

9,032,496

9,928,401

المجمــــــوع
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 -52القضايا المقامة على البنك والقضايا المقامة من البنك على الغير
	-بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة علــى البنــك  34,3مليــون دينــار تقريبــا كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر 2021
مقابــل  53مليــون دينــار تقريبــا كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر  ،2020وبــرأي اإلدارة والمستشــار القانونــي
للبنــك فإنــــه لــن يترتــب علــى البنــك التزامــات تفـــوق المخصـــص المأخــــوذ لهـــــا والبالــــغ  7,2مليــون دينــار كمــا فــي
 31كانون األول /ديسمبر  7,2( 2021مليون دينار كما فـي  31كانون األول /ديسمبر .)2020
	-بخــاف القضايــا المذكــورة أعــاه ،وخــال العــام  2019قــام مفتشــي البنــك المركــزي الجزائــري بزيــارة إدارة بنــك اإلســكان
للتجــارة والتمويــل الجزائــر (شــركة تابعــة) وتــاوة محاضــر مخالفــات منســوبة للبنــك والمتعلقــة بمخالفــة بعــض اإلجــراءات
البنكيــة فــي جمهوريــة الجزائــر ،هــذا وصــدر قــرار ابتدائــي أولــي قابــل للطعــن واالســتئناف مــن إحــدى المحاكــم االبتدائيــة
فــي الجزائــر بفــرض غرامــة ماليــة علــى بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل /الجزائــر (شــركة تابعــة) إلحــدى المخالفــات بقيمــة
 6,3مليــار دينــار جزائــري (أي مــا يعــادل  32,2مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر  ،)2021وقــد قامــت
الشــركة التابعــة باســتئناف هــذا القــرار ،وصــدر قــرار مجلــس قضــاء الجزائــر بتاريــخ  25أيــار /مايــو  2021القاضــي ببراءة الشــركة
التابعــة مــن كافــة التهــم المنســوبة إليهــا بالدعــوى المدنيــة والجزائيــة .وبــرأي كل مــن اإلدارة والمستشــار القانونــي فــإن
البنــك يتمتــع بموقــف قانونــي قــوي فــي مرحلــة التمييــز.
	-بلغــت قيمــة القضايــا التــي أقامهــا البنــك علــى الغيــر  574,4مليــون دينــار تقريبــً كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر 2021
( 541,2مليــون دينــار تقريبــً كمــا فــي  31كانــون األول /ديســمبر .)2020

 -53أرقام المقارنة
وافقــت الهيئــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  8نيســان /أبريــل  2021علــى توزيــع أربــاح نقديــة
علــى المســاهمين بنســبة  %12مــن رأس المــال المكتتــب بــه والمدفــوع أي مــا يعــادل  37,8مليــون دينــار ،علمــا بــأن توصيــة
مجلــس اإلدارة للهيئــة العامــة للمســاهمين كانــت بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  %11مــن رأس المــال
المكتتــب بــه و المدفــوع أي مــا يعــادل  34,7مليــون دينــار أردنــي وعليــه تــم تعديــل بعــض أرقــام المقارنــة ،ولــم ينتــج عنهــا أي
أثــر علــى كل مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وقائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للعــام  ،2020وكمــا يلــي:
 31كانون األول  /ديسمبر ( 2020مدققة)
بعد التعديل
دينــــــــــار

كما تم ادراجها
دينــــــــــار

1,009,596,888

1,012,746,888

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

%16.15

%16.20

نسبة كفاية رأس المال الشريحة األولى ()%

%16.21

%16.26

نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ()%

%17.38

%17.43

رأس المال التنظيمي
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 -54أثر فيروس كورونا ("كوفيد )"19 -
انتشــر وبــاء كورونــا المســتجد ("كوفيــد –  )"19عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم ،ممــا تســبب فــي
تعطيــل األنشــطة التجاريــة واالقتصاديــة .ونجــم عــن فيــروس كورونــا ("كوفيــد  )"19 -حــدوث حالــة مــن عــدم اليقيــن فــي
بيئــة االقتصــاد العالمــي.
يراقــب البنــك الوضــع عــن كثــب وقــد قــام بتفعيــل خطتــه الســتمرارية األعمــال وممارســات إدارة المخاطــر األخــرى إلدارة
االضطرابــات المحتملــة التــي قــد يتســبب فيهــا تفشــي فيــروس كورونــا ("كوفيــد  )"19 -علــى أعمــال البنــك وعملياتــه وأدائــه
المالــي.
أجــرى البنــك تقييمــً ألثــر جائحــة فيــروس كورونــا ("كوفيــد  )"19 -والتــي أدت إلــى التغييــرات التاليــة فــي منهجيــة الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة وتقديــرات وأحــكام التقييــم كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول :2021

أ -الخسائر االئتمانية المتوقعة
اســتدعت حالــة عــدم اليقيــن الناجمــة عــن فيــروس كورونــا ("كوفيــد  )"19 -قيــام البنــك بتحديــث المدخــات واالفتراضــات
المســتخدمة لتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كمــا فــي  31كانــون األول  .2021وقــد تــم تقديــر الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة بنــاء علــى نطــاق مــن الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة فــي ذلــك التاريــخ ،وبالنظــر إلــى التطــورات الســريعة التــي
يشــهدها الوضــع ،فقــد أخــذ البنــك بعيــن االعتبــار تأثيــر التقلبــات العاليــة علــى عوامــل االقتصــاد الكلــي المســتقبلية عنــد
تحديــد شــدة واحتماليــة الســيناريوهات االقتصاديــة الخاصــة بتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
وقــد تــم عكــس هــذا التقلــب مــن خــال تعديــل طــرق بنــاء الســيناريوهات واألوزان األساســية المخصصة لهــذه الســيناريوهات
والعوامــل االستشــرافية (مؤشــر االئتمــان) المســتخدمة مــن مؤشــر االئتمــان التاريخــي الملحــوظ .يتــم اســتخدام مؤشــر
االئتمــان للتنبــؤ باحتمــال حــدوث حــاالت افتراضيــة متوقعــة فــي المحفظــة االئتمانيــة للبنــك.
باإلضافــة إلــى االفتراضــات الموضحــة أعــاه ،أولــى البنــك اهتمامــً خاصــً بتأثيــر فيــروس كورونــا ("كوفيــد  )"19 -علــى
العوامــل النوعيــة والكميــة عنــد تحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،وتقييــم مؤشــرات تدنــي القيمــة للمخاطــر
فــي القطاعــات التــي يحتمــل تأثرهــا .كمــا وقــام البنــك بعكــس تقديــرات إدارة البنــك ( )Management Overlayفــي تقييــم
األثــر علــى قطاعــات معينــة أو عمــاء محدديــن باالســتناد إلــى دراســة كل قطــاع أو عميــل علــى حــدة.

ب -تقديرات وأحكام التقييم
درســت إدارة البنــك األثــار المحتملــة للتقلبــات االقتصاديــة الحاليــة فــي تحديــد المبالــغ المعلنــة للموجــودات الماليــة وغيــر
الماليــة للمجموعــة والتــي تمثــل أفضــل تقديــرات اإلدارة اســتنادا إلــى المعلومــات التــي يمكــن مالحظتهــا.

ج  -األقساط المؤجلة
ـاء علــى تعميمــي البنــك المركــزي األردنــي إلــى البنــوك العاملــة فــي األردن رقــم  4375/3/10و 14960/3/10الصادريــن بتاريــخ
بنـ ً
 15آذار  2021و 22تشــرين الثانــي  ،2020قــام البنــك خــال العــام  2021بتأجيــل األقســاط المســتحقة أو التــي ستســتحق علــى
بعــض العمــاء دون اعتبــار ذلــك هيكلــة ،ودون أن يؤثــر أيضــً علــى تصنيــف العمــاء االئتمانــي وبلغــت األقســاط التــي تــم
تأجيلهــا حوالــي  153,2مليــون دينــار خــال العــام  239,8 ( 2021مليــون دينــار خــال العــام .)2020
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تمهيد
ُتعــد حوكمــة الشــركات الســليمة أحــد الركائز األساســية لتمكيــن المؤسســات من تحقيــق أهدافهــا وتطلعاتها المســتقبلية
المســتدام ،وانطالقــً مــن إيمانــه بأهميــة تب ّنــي أفضــل المعاييــر والممارســات الرائــدة فــي مجــال الحوكمــة
وضمــان نموهــا ُ
وتدعيــــم الثقــــة فــــي نشــــاطاته أمــــام المودعيــــن والمســــاهمين وكافــة األطــراف ذوي المصلحــــة بالبنــــك ،يؤكــد بنــك
اإلســكان علــى التزامــه التــام بتطبيــق قواعــد وتعليمــات حوكمــة الشــركات.
وكان البنــك منــذ العــام  2008قــد تب ّنــى دلي ـ ً
ا للحاكميــة المؤسســية يتوافــق مــع تعليمــات الجهــات الرقابيــة المحليــة ذات
العالقــة وأفضــل الممارســات العالميــة ،ويتــم مراجعــة الدليــل وتحديثــه بشــكل دوري ومســتمر بهــدف مواكبــة التغيــرات
فــي الســوق المصرفــي وأحــدث الممارســات العالميــة ،ويمكــــن االطــــاع علــــى الدليــــل مــــن خــــال الرابــــط التالــــي ضمــن
موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت:
https://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/Booklet%20final.pdf

ضابط ارتباط الحوكمة في البنك
مدير مركز الحاكمية المؤسسية  -السيدة هديل نواف إبراهيم.

المحور األول :مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
تشكيل مجلس اإلدارة:
يتشـــكل مجلـــس اإلدارة مـــن  13عضـــوًا غيـــر تنفيـــذي منهـــم  4أعضـــاء مســتق ّلين تتوفـــر لديهـــم الخبـــرات والكفــاءات
المطلوبـــة ،يتـــم انتخابهـــم مـــن قبـــل الهيئـة العامـــة للمسـاهمين باالقتـــراع السـري ومـن خـــال التصويـت النســـبي والــذي
يتيــــح لــــكل مســــاهم الخيــــار بتوزيــع عــدد األصــوات حســــب عــدد األســهم التــــي يمتلكهــا ،علــــى أن يكــون للمسـاهم
الحـــق باســـتخدام األصـــوات لمرشـــح واحـــد أو توزيعهـــا علـــى أكثـر مـن مرشـــح بحيـث يكـــون لـكل سـهم صـــوت واحـد دون
حصـــول تكـــرار لهـذه األصـوات ،ويتـم انتخـاب رئيـــس المجلـس ونائـب رئيـس المجلـس فـي أول اجتماع يعقده مجلس اإلدارة
بعــد انتخابهــم مــن قبــل الهيئــة العامــة.
يتـــم اتخـــاذ القـــرارات مـــن خـالل المجلـــس ولجانـه بأغلبيـة األصـــوات دون وجـود صالحيـــات منفـردة ألعضـــاء ،ويوجـد فصـل
واضــح بيــن منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ،وبيــن مهــام مجلــس اإلدارة ومهــام اإلدارة التنفيذيــة.

مهام مجلس اإلدارة:
يلتــزم المجلــس بــأداء المهــام المنصــوص عليهــا فــي دليــل الحاكميــة المؤسســية وميثــاق أعمالــه مــن خــالل متابعتــه
أوضــــاع البنــــك وأدائــــه المالــــي باســــتمرار عبر تقاريــــر أداء ماليــــة شــــهرية تغطــــي أنشــطة البنــــك الرئيســـية وتقاريـر دوريـة
لســـير العمـــل فـــي تنفيـــذ خطـة البنـــك االســـتراتيجية وميزانيتـه التقديريـــة ،باإلضافـة لوضـــع اللوائـح وإقـــرار السياسـات التـي
تحكـــم أعمـــال البنـــك وتضمـن إعـداده إلجـراءات رقابيـــة داخليـة فعالـة للحـد مـــن المخاطـر والتعـرض لهـا.
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المنصب
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

اسم الممثل
نفسه
السيد يوسف محمود حسين النعمة
السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي
السيد خالد ماجد محمد النعيمي
السيدة مريم محمد علي عمران الكواري
السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل
السيد أكرم خليفة محمد القريو
السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف
الدكتور حمزة احمد خليفة جرادات
السيد فادي خالد مفلح العالونة
نفسه
نفسه
نفسه

اسم الممثل
السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل
نفسه
السيد محمد عدنان حسن الماضي
ممثل المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي /األردن

تاريخ تعيين العضو
2016/4/21

2008/1/31

2021/9/7
1997/6/30

2000/4/13
2021/4/8
2016/4/21
2017/4/23

تاريخ استقالة
العضو
2021/8/18
2021/4/8
-

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب

بنك قطر الوطني

الهيئة العامة لالستثمار -دولة الكويت

المصرف الليبي الخارجي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/األردن

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية

الدكتور ياسر مناع العدوان

أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين وممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين كما في :2021/12/31
تاريخ تعيين الممثل
2008/1/31
2014/3/9
2015/7/12
2019/7/2
2021/9/7
2021/6/17
2019/2/27
2021/12/27
2019/11/26
-

المنصب
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

اسم عضو مجلس اإلدارة

تصنيف العضو
غير تنفيذي  -مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -مستقل
غير تنفيذي  -مستقل
غير تنفيذي  -مستقل

تاريخ استقالة
الممثل
2021/8/18
2021/12/15

-

اسم عضو مجلس اإلدارة المستقيل

تصنيف العضو
غير تنفيذي  -غير مستقل
غير تنفيذي  -مستقل
غير تنفيذي  -غير مستقل

المنعقد بتاريخ .2021/4/8
* تم انتخاب مجلس إدارة بنك اإلسكان من قبل الهيئة العامة العادية للبنك في اجتماعها ُ

عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة:

ال يوجد عضويات ألعضاء مجلس إدارة البنك في الشركات المساهمة العامة األردنية.

ةمكوحلا ريرقت
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه:
تــم االلتــزام بجــدول مواعيــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه والموافــق عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة ،وتــم
إعــداد محاضــر أصوليــة ّ
توثــق كافــة االجتماعــات والقــرارات والتكليفــات ومتابعــة تنفيذهــا مــن ِقبــل أمانــة ســر مجلــس اإلدارة،
وبمــا يراعــي التعليمــات النافــذة بهــذا الخصوص.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام  2021مع بيان األعضاء الحاضرين:
عقد مجلس اإلدارة ( )10اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور األعضاء لهذه االجتماعات.
اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد مرات الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب (رئيس المجلس)

10

السيد يوسف محمود حسين النعمة (نائب رئيس المجلس)

10

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

10

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

10

السيدة مريم محمد علي الكواري

9

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل
(بصفتها ممثل الهيئة العامة لالستثمار -دولة الكويت)

3

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

10

السيد أكرم خليفة محمد القريو

5

السيد فادي خالد مفلح العالونة

10

الدكتور حمزة احمد خليفة جرادات

-

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

7

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف

10

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

10

اسم عضو مجلس اإلدارة المستقيل

عدد مرات الحضور

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل (بصفتها ممث ً
ال عن المجموعة االستثمارية العقارية
الكويتية)

7

الدكتور ياسر مناع العدوان

2

السيد محمد عدنان حسن الماضي -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن

10

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
1.لجنة الحاكمية المؤسسية
2.لجنة التدقيق
3.لجنة الترشيح والمكافآت
4.لجنة إدارة المخاطر
5.لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
6.لجنة االمتثال
7.اللجنة التنفيذية
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اســم رئيــس وأعضــاء كل مــن لجنــة التدقيــق ،ولجنــة 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
السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف
(رئيس اللجنة)

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
•مدير إدارة العمليات  -الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية /الكويت .1997
•نائب محافظ صندوق األوبك للتنمية الدولية /النمسا .1987
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•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

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

المؤهل العلمي:
•ماجستير محاسبة /عام .1989
•رئيس قطاع المالية للمجموعة /بنك قطر الوطني
الخبرات العملية:
•عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال /قطر.
•عضو مجلس إدارة  /QIHLلكسمبورغ.
•عضو مجلس إدارة  /QNB Finansbankتركيا.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو مجلس إدارة  /QNB Al Ahliمصر.

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
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اسم العضو
السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر
(اعتبارًا من )2021/4/8

مؤهالت وخبرات أعضاء اللجنة
المؤهل العلمي:
•بكالوريوس نظم معلومات حاسوبية /عام  1993-ماجستير إدارة أعمال /عام .1998
•رئيس الشؤون اإلدارية ( ،)CAOانفستكورب القابضة /مملكة البحرين.
الخبرات العملية:
•مساعد /ماكينزي آند كومباني (.)2000- 1998
•شريك مؤسس /شركة فايننشال نيتورك (.)2004- 2000
•رئيس تطوير األعمال /انفستكورب القابضة.
•رئيس مجلس إدارة انفستكورب لالستثمارات /قطر.
•عضو اللجنة التشغيلية /انفستكورب القابضة.
•عضو مجلس إدارة إنجاز العرب.
•عضو في معهد المديرين /بريطانيا.
•عضو فخري في معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو في معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (.)2016 -2007
•عضو مجلس إدارة .)2017- 2013( Hydrasun
•عضو مجلس إدارة إنجاز البحرين (.)2007-2006
•عضو في منظمة الرؤساء الشباب.
•عضو في فريق الحكومة اإللكترونية المعيّن من قبل جاللة الملك عبد اهلل الثاني.
•عمل في عدة شركات عالمية
(.)McKinsey & Co., Palo Alto, California and Andersen Consulting, Middle East

الدكتور حمزة احمد خليفة جرادات
(اعتبارًا من )2021/12/27

المؤهل العلمي:
•بكالوريوس في االقتصاد وعلم الحاسوب /جامعة اليرموك 1987-
•ماجستير في االقتصاد /الجامعة األردنية 1994 -
•دكتوراه في االقتصاد الكلي والسياسة النقدية واالقتصاد القياسي والمالي /جامعة
تينيسي  -الواليات المتحدة األمريكية .2000
الخبرات العملية:
•مدير تطوير األعمال واألبحاث /صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
العضويات السابقة:
•مدير مديرية دعم المساهمات ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ،األردن ،شباط
 - 2018آذار .2019
•مدير دائرة األبحاث والدراسات ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ،األردن ،أيلول – 2015
شباط .2018
•مدير عام البريد األردني ،أيار  – 2014أيار .2015
•مدير وحدة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ( )PPPفي وزارة المالية،
.2014- 2013
•مدير الدين العام ،وزارة المالية.2013 – 2012 ،
•اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي /المركز اإلقليمي لالقتصاد والتمويل ،الكويت
.2012 - 2011
•مستشار وزير المالية ،وزارة المالية.2011 – 2004 ،
•باحث اقتصادي ،دائرة الدراسات واألبحاث ،البنك المركزي األردني.2000 - 1989 ،
•أستاذ مساعد لالقتصاد ،جامعة تنيسي وكلية هانوفر الجامعية ،الواليات المتحدة
األمريكية.2004 – 2000 ،
•المنسق الوطني لمبادرات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDفي األردن وعضو
فريق الحوكمة وخبراء المالية العامة لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا.2014 - 2009 ،
•عضو مجلس إدارة سابق لعدة شركات ورئيسًا لعدد من اللجان ،منها (البنك العربي ،شركة
االتصاالت األردنية ،شركة المطارات األردنية ،شركة الكهرباء الوطنية ،البنك التجاري األردني،
المؤسسة الصحفية األردنية).
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اسم عضو اللجنة المستقيل خالل عام 2021
ممثل المصرف الليبي الخارجي (شاغر)
(انتهاء عضوية في اللجنة اعتبارًا من )2021/4/8
الدكتور ياسر مناع العدوان
(مستقيل اعتبارًا من )2021/4/8

المؤهل العلمي:
•دكتوراه 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.

السيد محمد عدنان حسن الماضي
عن الفترة ()2021/12/15 - 2021/4/8

المؤهل العلمي:
•ماجستير علوم إدارية  -تمويل /عام 1998
•مدير مديرية دعم المساهمات في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
الخبرات العملية:
ّ
المشكلة من أعضاء هيئة مديري
•عضو لجنة التدقيق (من غير أعضاء هيئة المديرين)
الشركة الوطنية للتنمية السياحية .2013-2010
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو مجلس إدارة البنك األردني الكويتي .2020 - 2016
•عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول األردنية .2016 - 2010
•رئيس هيئة مديري شركة الضمان األردنية لالستثمارات الدولية .2016 - 2014
•نائب رئيس هيئة مديري شركة تسويق المنتجات البترولية األردنية .2016 - 2013
•عضو هيئة مديري الشركة األردنية لصناعة الزيوت المعدنية .2016 - 2013
•عضو مجلس إدارة الشركة العقارية األردنية للتنمية .2010 - 2006
•عضو مجلس إدارة شركة أريج المتحدة للمنازل .2010 - 2007
•عضو مجلس إدارة بنك المال .2011

اجتماعات لجنة التدقيق
عقدت لجنة التدقيق ( )6اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

اسم العضو المستقيل خالل عام
2021

عدد مرات
الحضور

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف (رئيس اللجنة)

6

الدكتور ياسر مناع العدوان
(مستقيل اعتبارًا من )2021/4/8

1

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

6

السيد محمد عدنان حسن الماضي عن الفترة
()2021/12/15 - 2021/4/8

5

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

5

ممثل المصرف الليبي الخارجي (شاغر)
(انتهاء عضوية في اللجنة اعتبارًا من )2021/4/8

-

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر (اعتبارًا من )2021/4/8

5

الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات
( اعتبارًا من )2021/12/27

-
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عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام 2021
عقدت لجنة التدقيق ( )4اجتماعات مع مدقق الحسابات الخارجي خالل العام .2021

فعــال علــى أنشــطة وعمليــات التدقيــق الداخلــي والخارجــي ،وســامة عمليــات البنــك
مهــام اللجنــة :تشــرف اللجنــة بشــكل ّ
بمــا فيهــا أوضاعــه الماليــة ،ونظــام الرقابــة الداخلــي ،وذلــك مــن خــال:
•اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية ،ومتابعتها ألداء دائرة التدقيق الداخلي من خالل تقارير دورية.
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصــوص ترشــيح /تعييــن /إنهــاء عمــل /مكافــأة مدقــق الحســابات الخارجــي وانتخابــه مــن قبــل
الهيئــة العامــة والتأكــد مــن اســتيفائه لشــروط الجهــات الرقابيــة.
•مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي والسلطات الرقابية وتقديم التوصيات وإصدار التكليفات المناسبة حيالها.
•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
عقدت لجنة الترشيح والمكافآت ( )4اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ًال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي
(رئيس اللجنة)

4

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

4

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي (اعتبارًا من )2021/4/8

2

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021
ممثل المصرف الليبي الخارجي (شاغر)
(انتهاء عضوية في اللجنة اعتبارًا من
)2021/4/8

عدد مرات
الحضور
-

مهام اللجنة :ساعدت اللجنة المجلس بدوره الرقابي واإلشرافي من خالل:
فعــال علــى عمليــة إعــداد ومراجعــة السياســات واللوائــح الداخليــة التــي تنظــم إجــراءات منــح المكافــآت
•اإلشــراف بشــكل ّ
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 ورشات العمل أو ندوات لها عالقة بالمواضيع المصرفية.
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لجنة الحاكمية المؤسسية
عقدت لجنة الحاكمية المؤسسية اجتماعين ( )2خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ًال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2020

عدد مرات
الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب (رئيس اللجنة)

2

الدكتور ياسر مناع العدوان
(مستقيل اعتبارًا من )2021/4/8

1

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف
(اعتبارًا من )2021/4/8

1

السيد محمد عدنان حسن الماضي
(انتهاء عضويته في اللجنة اعتبارًا من
)2021/4/8

1

السيد يوسف محمود حسين النعمة (اعتبارًا من )2021/4/8

1

مهــام اللجنــة :التزامــً بمهــام اللجنــة الــواردة ضمــن ميثاقهــا بالتوجيــه واإلشــراف علــى إعــداد دليــل الحاكميــة المؤسســية
وتحديثــه ومراقبــة تطبيقــه ،فقــد عملــت اللجنــة علــى:
•االطــاع ومراجعــة دليــل التحكــم المؤسســي والتأكــد مــن إعــداده واعتمــاده وفقــً لتعليمــات الحاكميــة المؤسســية
نافــذة المفعــول.
•االطالع ومراجعة مواثيق المجلس واللجان المنبثقة عنه ،والتأكد من توافقها مع التعليمات.

لجنة إدارة المخاطر
عقدت لجنة إدارة المخاطر ( )4اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات
الحضور

اسم العضو المستقيل خالل عام
2021

عدد مرات
الحضور

السيد فادي خالد مفلح العالونة (رئيس اللجنة)
(اعتبارًا من )2021/4/8

3

الدكتور ياسر مناع العدوان
(مستقيل اعتبارًا من )2021/4/8

1

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

4

السيد محمد عدنان حسن الماضي
(انتهاء عضويته في اللجنة اعتبارًا من
)2021/4/8

1

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل
(بصفتها ممثل الهيئة العامة لالستثمار -دولة الكويت)

1

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل
(بصفتها ممث ً
ال عن المجموعة االستثمارية
العقارية الكويتية)

3

السيدة مريم محمد علي الكواري

4

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف
(اعتبارًا من )2021/4/8

3

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي
(اعتبارًا من )2021/4/8

3

عمار بشير علي الصفدي /الرئيس التنفيذي
السيد ّ

4

مهــام اللجنــة :التزامــً بالمهــام الــواردة ضمــن ميثاقهــا ،فقــد ســاعدت اللجنــة مجلــس اإلدارة بــدوره الرقابــي واإلشــرافي من
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
ّ
للحــد منهــا ،مــن خــال
تخــذة
الم
ّ
الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى المخاطــر ذات األثــر الجوهــري واإلجــراءات ُ
االطــاع علــى التقاريــر الدوريــة ألعمــال دائــرة إدارة المخاطــر فــي البنــك ،ومناقشــة نتائجهــا ،وإصــدار التوصيــات والتكليفــات
المناســبة حيالهــا.
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المحور الثاني :اإلدارة التنفيذية
ّ
يمكنها من ممارسة أعمالها اليومية ويراقب سالمة األداء.
يفوّ ض المجلس المسؤوليات والسلطات لإلدارة التنفيذية وبما
مناصب اإلدارة التنفيذية العليا في البنك كما في 2021/12/31
اسم عضو اإلدارة التنفيذية

المنصب

عمار بشير علي الصفدي
ّ

الرئيس التنفيذي

ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان

رئيس مجموعة األعمال المصرفية

ابتسام محمد صبحي األيوبي

رئيس مجموعة العمليات والدعم

نضال لطفي عبداللطيف احمد

رئيس مجموعة المالية

عمرو "محمد وليد" أنيس موسى

رئيس مجموعة إدارة االئتمان

احمد فضل محمد الخضر

المدقق العام لمجموعة بنك اإلسكان

علي حسن علي الميمي

رئيس مجموعة إدارة المخاطر

نايف هاشم نايف الحسين

مدير تنفيذي دائرة مراقبة االمتثال

وائل اسماعيل محمود عصفور

المستشار القانوني

رياض علي أحمد طويل

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

عميد نعيم عبد الفتاح البطران

مدير تنفيذي دائرة العمليات المركزية

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 وتقاريــر دوريــة ألداء البنــك.

المحور الرابع :وظائف الرقابة
يعتمد البنك إطار عام للرقابة الداخلية يشمل ما يلي:
•أنظمــة رقابــة داخليــة تغطــي كافــة األنشــطة المصرفيــة ويتــم تقييمهــا بشــكل دوري (ســنوي) مــن قبــل التدقيــق
الداخلــي والخارجــي ورفــع تقاريــر بهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
•لــدى البنــك دائــرة ُتعنــى بالتدقيــق الداخلــي تقــوم بمهــام وواجبــات محــددة لهــا وفــق "ميثــاق التدقيــق الداخلــي" المعتمــد
مــن مجلــس اإلدارة ،ويتــم منحهــا الصالحيــات واالســتقاللية الالزمــة ألداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه ،حيــث ترتبــط وظيفيــً
بلجنــة التدقيــق وترفــع لهــا تقاريرهــا وترتبــط إداريــا بالرئيــس التنفيــذي.
•لــدى البنــك إطــار شــامل إلدارة المخاطــر (سياســات واســتراتيجيات ومنهجيــات وأنظمــة) معتمــد مــن مجلــس اإلدارة ،كمــا
أن هنــاك دائــرة متخصصــة بهــذا الغــرض وهــي دائــرة إدارة المخاطــر.
•لــدى البنــك دائــرة تعنــى بمراقبــة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال وتعمــل علــى رفــع تقاريــر دوريــة حيــال أعمالهــا إلــى
مجلــس اإلدارة مــن خــال لجنــة االمتثــال.
•يتــم تعييــن مدقــق خارجــي للبنــك مــن قبــل الهيئــة العامــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة وبمــا يراعــي متطلبــات
الحاكميــة المؤسســية ،حيــث يقــوم مدقــق الحســابات الخارجــي ســنويًا بتقديــم تقريــر ســنوي عــن ســامة القوائــم
الماليــة المتضمــن تقييــم نظــام الرقابــة الداخلــي ذي الصلــة بإعــداد وعــرض القوائــم الماليــة ،ويُعـرَض علــى مجلــس اإلدارة
والهيئــة العامــة.
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المحور الخامس :حقوق المساهمين
يلتــزم البنــك بعقــد اجتماعــات الهيئــة العامــة وإتاحــة المجــال أمــام كافــة المســاهمين للمشــاركة وحــق التصويــت،
وتزويدهــم بمعلومــات كاملــة ووافيــة عــن البنــك بمــا يضمــن المعاملــة العادلــة لهــم دون تمييــز ،ويوفــر البنــك أيضــً قنــوات
اتصــال مفتوحــة تتيــح التواصــل مــع المســاهمين مــن خــال مركــز شــؤون المســاهمين والموقــع اإللكترونــي للبنــك.

المحور السادس :اإلفصاح والشفافية
إن اإلفصــاح والشــفافية مــن أهــم المبــادئ فــي حوكمــة الشــركات ،والــذي يهــدف إلــى التأكــد مــن أن المســاهمين وغيرهــم
مــن أصحــاب المصالــح علــى فهــم ودرايــة بالتطــورات والمعلومــات الضروريــة والجوهريــة الناتجــة عــن عمليــات البنــك اليوميــة
وتوجهاتــه المســتقبلية؛ وبمــا يســاهم بخلــق بيئــة مــن الثقــة والشــفافية والمســاءلة ،مــن خــال تقديــم المعلومــات الهامــة
الماليــة وغيــر الماليــة التــي تهــم أصحــاب المصلحــة بشــكل واضــح وشــامل فــي الوقــت المناســب واآلليــة المناســبة ،وبمــا
ّ
يمكنهــم مــن تقييــم إدارة البنــك ومراقبــة أدائهــا.
وانطالقــً مــن ســعي البنــك لتطبيــق أحــدث المعاييــر المتعلقــة باإلفصــاح والشــفافية كجــزء ال يتجــزأ مــن تبنــي وتطبيــق
مبــادئ الحوكمــة يلتــزم البنــك بمبــدأ اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المطلوبــة بشــفافية وبمــا يراعــي التعليمــات الصــادرة
عــن الجهــات الرقابيــة بهــذا الخصــوص مــن خــال وســائل اإلفصــاح المتاحــة (موقــع بورصــة عمــان ،موقــع البنــك اإللكترونــي،
وســائل اإلعــام ذات العالقــة) ،وبمــا يتوافــق مــع سياســة اإلفصــاح والشــفافية المعتمــدة فــي البنــك.

المحور السابع :قواعد السلوك المهني
يلتــزم بنــك اإلســكان بالحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الســلوك المهنــي واألخالقــي؛ وبمــا يســهم بتعزيــز الثقــة والمشــاركة
بيــن البنــك وأصحــاب المصالــح ،حيــث يتب ّنــى البنــك ميثاقــً للســلوك المهنــي علــى مســتوى مجلــس اإلدارة لتمكيــن أعضائــه
مــن القيــام بالواجبــات المنوطــة بهــم فيمــا يخــص أعمــال المجلــس وفقــً ألعلــى المعاييــر األخالقيــة والنزاهــة ،وبمــا يحكــم
حــاالت تعــارض المصالــح المحتملــة وآليــات معالجتهــا والتعامــل معهــا واإلفصــاح عنهــا ،باإلضافــة إلــى ميثــاق الســلوك
متضمنــً أهــم المبــادئ والممارســات التــي ينبغــي علــى العامليــن
المهنــي وأخالقيــات العمــل علــى مســتوى موظفــي البنــك،
ّ
فــي البنــك االلتــزام بهــا فــي هــذا الســياق.

المحور الثامن :المسؤولية االجتماعية والبيئية
يســعى بنــك اإلســكان بصفتــه مؤسســة ماليــة رائــدة إلــى تعزيــز ثقافــة المســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة ،وبمــا يســهم
فــي إحــداث أثــر إيجابــي فــي المجتمعــات التــي يعمــل بهــا عمومــً ،والمجتمــع األردنــي خصوصــً ،مــن خــال تعزيــز مســؤوليته
المجتمعيــة تجــاه أفــراد ومؤسســات المجتمــع وبمــا يخــدم قضايــا جميــع الفئــات ،وذلــك مــن خــال دعــم ورعايــة العديــد
مــن األنشــطة والفعاليــات والمبــادرات االجتماعيــة والبيئيــة والشــراكات االســتراتيجية مــع كبــرى المؤسســات علــى اختــاف
يجســد اســتراتيجية البنــك للمســؤولية االجتماعيــة واالســتدامة.
مجاالتهــا ،وبمــا
ّ

رئيس مجلس اإلدارة
عبد اإلله الخطيب
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اإلقرارات
اإلقرار األول
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة البنــك بعــدم وجــود أيــة أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية البنــك خــال الســنة الماليــة
القادمة .2022

اإلقرار الثاني
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة البنــك بمســؤوليتهم عــن إعــداد البيانــات الماليــة ،وعــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك
والمعلومــات الــواردة فــي التقريــر ،وعــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.

اإلقرار الثالث
يقــر أعضــاء مجلــس إدارة البنــك بأنهــم لــم يحصلــوا علــى أيــة منافــع مــن خــال عملهــم فــي البنــك ولــم يفصحــوا عنهــا،
ســواء كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لهــم شــخصيًا أو ألي مــن ذوي العالقــة بهــم.
االسم
السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب
السيد يوسف محمود حسين النعمة

الصفة

التوقيع

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

عضو مجلس اإلدارة

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

عضو مجلس اإلدارة

السيدة مريم محمد علي الكواري

عضو مجلس اإلدارة

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل

عضو مجلس اإلدارة

السيد أكرم خليفة محمد القريو

عضو مجلس اإلدارة

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبوالطيف

عضو مجلس اإلدارة

السيد فادي خالد مفلح العالونة

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات

عضو مجلس اإلدارة

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

عضو مجلس اإلدارة

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

عضو مجلس اإلدارة

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

عضو مجلس اإلدارة

اإلقرار الرابع
نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
االسم
السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب
عمار بشير علي الصفدي
ّ
نضال لطفي عبداللطيف أحمد
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الصفة
رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي
رئيس مجموعة المالية

التوقيع
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أنشطة البنك الرئيسية
يقــدم بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل كافــة المنتجــات والخدمــات الماليــة والمصرفيــة الموجهــة إلــى قطاعــات األفــراد
والمؤسســات والشــركات فــي األردن مــن خــال شــبكة فــروع منتشــرة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة ،ويمــارس البنــك نشــاطه
بشــكل رئيســي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية باإلضافــة إلــى كل مــن فلســطين والبحريــن.

حجم االستثمار الرأسمالي
يبلغ رأسمال البنك المصرح به والمدفوع  315مليون دينار.

برامج التأهيل والتدريب
بلــغ إجمالــي عــدد الفــرص التدريبيــة التــي وفرهــا البنــك خــال العــام  2021مــا مجموعــه  16,919فرصــة تدريبيــة ،وتــم عقــد
دورات تدريبيــة ونــدوات داخليــة متخصصــة فــي مجــال العمــل المصرفــي شــارك فيهــا  2,675موظفــً ،كمــا وفــر البنــك خــال
العــام فرصــة االلتحــاق لنيــل والحصــول علــى الشــهادات المهنيــة واألكاديميــة لـــ  95موظفــً.
البيان

أعداد المشاركين
1,626

الدورات والندوات الداخلية والمحلية
الدورات التدريبية الخارجية التي عقدت في الدول العربية واألجنبية

7

االلتحاق بدراسة الشهادات المهنية في مجاالت عمل البنك المختلفة

83
2,633

E- Learning

وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن الدورات التي تم عقدها خالل العام :2021
البيان

الفرص التدريبية

الدورات السلوكية واإلدارية

201

دورات تطبيقات الـ Microsoft Office

16

الدورات الوظيفية المتخصصة للفروع

1,407

الدورات الوظيفية المتخصصة لإلدارات

455

E- Learning
أخرى
المجموع

13,562
1,278
16,919
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224

أعداد الموظفين

عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان حسب فئات مؤهالتهم العلمية في نهاية العام 2021

بلغ عدد موظفي مجموعة بنك اإلسكان  3,965موظفًا في نهاية عام  2021موزعين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:

بنك األردن
الدولي/
لندن
13
3
17
4
17
54

بنك اإلسكان
للتجارة
والتمويل/
الجزائر
4
42
117
63
56
282

المصرف
الدولي
للتجارة
والتمويل/
سورية
2
15
2
257
64
47
387

فرع البحرين

4
22
1
3
30

فروع
فلسطين

20
1
224
19
29
293

فروع األردن
(الشركة
األم)

3

215

2

2,002

236

401

*2,859

دكتوراة

ماجستير

دبلوم عالي

بكالوريوس

دبلوم

ثانوية عامة

المجموع

الفروع داخل وخارج األردن

الشركة
المتخصصة
للتأجير
التمويلي
6
26
2
7
41

البنوك والشركات التابعة داخل وخارج األردن
شركة
المركز
المالي
الدولي
1
6
2
1
10

المؤهل العلمي

مكاتب
التمثيل
(ليبيا ،العراق،
اإلمارات)
1
4
2
2
9

* منهم  411موظف غير مصنف.
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عدد موظفي فروع األردن ،في نهاية العام 2021
بلــغ عــدد موظفــي البنــك داخــل األردن  *2,859موظفــً ،منهــم  1,719موظفــً يعملــون فــي دوائــر ومراكــز العمــل المختلفــة
فــي اإلدارة العامــة ،و 1,140موظفــً يعملــون فــي الفــروع موزعيــن علــى النحــو التالــي:
اسم الفرع
محافظة عمان

اسم الفرع

العدد

العدد

زهران

10

اسم الفرع
محافظة البلقاء

العدد

8

المدينة المنورة

15

الفحيص

العبدلي

25

سيتي مول

19

السلط

14

العبدلي مول

9

شارع المطار

7

البقعة

9

المدينة

7

شارع المدينة الطبية

8

دير عال

8

جبل عمان

12

حديقة بنك اإلسكان /عبدون

6

الشونة الجنوبية

جبل الحسين

13

ضاحية الياسمين

6

الكرامة

6

الوحدات

12

شارع مكة

9

بوابة السلط

9

ماركا

15

تاج مول

18

حي األمير حسن

10

الخدمات البنكية الخاصة

8

الهاشمي الشمالي

10

دير غبار

6

رأس العين

11

ضاحية األمير راشد

7

األشرفية

11

الصويفية

6

النزهة

10

جاليريا مول

11

المدينة الرياضية

10

دابوق

6

الفرع الرئيسي

السالم

7

المجمع التجاري

11

شارع األمير محمد

6

شفا بدران

محافظة إربد

البتراء

7

الشوبك

4

الشيدية

4

الحسينية

6

محافظة الكرك
البوتاس

9

مؤتة

14

القصر

9
8

طارق

14

الرمثا

11

أبو نصير

13

شارع الشهيد وصفي التل /الرمثا

5

حي نزال

10

الشونة الشمالية

9

الثنية

عبدون

13

دير أبي سعيد

7

بارك بالزا

19

حكما

10

مادبا

الجاردنز

17

الحصن

12

أم أذينة

10

إيدون

8

الجبيهة

10

شارع فلسطين

15

صويلح

10

الكريمة

6

سحاب

10

اليرموك

7

أبو علندا

13

الجويدة

12

دوار القبة

مرج الحمام

11

إربد مول

14

ناعور

8

شارع الثالثين /إربد

10

الموقر

4

بني كنانة

6

محافظة الزرقاء

تالع العلي

10

مدينة الملك عبداهلل الثاني الصناعية

7

قصر شبيب

شارع الحرية

10

الزرقاء

14

البيادر

16

الرصيفة

12

المطار

12

حطين

7

اإلذاعة

7

الجبل الشمالي

11

أم السماق

9

الضليل

9

األطفال

3

األزرق الشمالي

6

شارع عرار

6

حي معصوم

6

11

الرابية

10

المنطقة الحرة /الزرقاء

7

شارع عبد اهلل غوشة

13

الزرقاء الجديدة

14

حي الروابي

3

أتوستراد الزرقاء

8

13

الكرك

6

مدينة الحسن الصناعية

10

معان

إربد

6

8

محافظة معان

18

19

9

محافظة مادبا
15

محافظة المفرق
15

المفرق

محافظة عجلون
عجلون

13

كفرنجة

6

محافظة الطفيلة
الطفيلة

10

الحسا

7

محافظة العقبة
14

العقبة

14

شويخ مول

محافظة جرش
11

جرش

الفروع المتنقلة

الفرع المتنقل األول**
الفرع المتنقل الثاني
المجموع

5
1,140

* منهم  411موظف غير مصنف.
* * تم تجميد عمل الفرع المتنقل األول ،وبحيث يتم إعادته للعمل عند الحاجة.
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عدد موظفي فروع فلسطين في نهاية العام 2021
العدد

اسم الفرع
اإلدارة اإلقليمية

161

رام اهلل

13

غزة

11

نابلس

14

الخليل

12

حلحول

8

بير زيت

7

خان يونس

4

جنين

12

بيت لحم

9

يطا

5

ترمسعيا

5

الظاهرية

9

الماصيون

9

طولكرم

6
8

رفيديا

293

المجموع

عدد موظفي المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية في نهاية العام 2021
اسم الفرع

العدد
199

الحجاز

14

الباكستان
اليرموك*

اإلدارة العامة

اسم الفرع

العدد
10

اسم الفرع

10

التجارة
الفردوس*

-

20

الزبداني*

-

محردة
الحسكة*

-

-

حمص

10

الالذقية

15

حوش بالس
دوما*

5

طرطوس

16

-

فيصل

11

السويداء
القامشلي*

9
-

مشروع دمر

6

الشيراتون

6

دير الزور*

-

الحريقة

7

جرمانا
قصاع*

9

الجميلية
الشيخ نجار*

9

مساكن برزة

5

-

المزة

9

شهباء مول*
درعا*

* الفروع مغلقة بسبب األوضاع السائدة في سورية.
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-

حماة

العدد

أبو رمانة
المجموع

6

11
387
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عدد موظفي بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر في نهاية العام 2021
العدد

اسم الفرع
اإلدارة العامة

162

دالي إبراهيم

32

البليدة

13

وهران

23

سطيف

11

دار البيضاء

18

بجاية

12

قسنطينة

11

المجموع

282

عدد موظفي الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي في نهاية العام 2021
العدد

اسم الفرع
اإلدارة العامة

32

مكتب إربد

5

مكتب العقبة

4

المجموع

41

طبيعة عمل الشركات التابعة ومجاالت نشاطها
اسم الشركة

نوع الشركة

النشاط الرئيسي

رأس المال المدفوع

نسبة مساهمة
البنك

المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية

مساهمة مغفلة

األعمال المصرفية التجارية

 8.4مليار 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 استرليني

%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 أعضاء مجلس اإلدارة  -كما في 2021/12/31
السيد عبد اإلله محمد عبدالرحمن الخطيب
المنصب :رئيس مجلس اإلدارة /رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية.
تاريخ الميالد1953/3/31 :

شغل السيد عبد االله الخطيب خالل مسيرته العملية مواقع عديدة في الحكومة وفي القطاع الخاص:
•وزيــرًا للخارجيــة خــال الفتــرة مــن  1998إلــى  2002وكذلــك مــن  2005إلــى  2007بعــد أن تولــى وزارة الســياحة واآلثــار عــام
.1996-1995
•عضوًا في مجلس األعيان من .2016 - 2010
•فــي عــام  2012تــم تعيينــه رئيســً لمجلــس مفوضــي الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب ،كمــا تولــى فــي الفتــرة مــن 2010-2009
رئاســة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.
•اختاره األمين العام لألمم المتحدة كمبعوث خاص له إلى ليبيا عام .2011
•أمــا فــي القطــاع الخــاص عمــل مديــرًا عامــً لشــركة اإلســمنت األردنيــة قبــل أن يتــم انتخابــه رئيســً لمجلــس إدارة الشــركة،
ومديــرًا عامــً لشــركة الضمــان لالســتثمار.
•عضوًا لفترتين في مجلس إدارة البنك المركزي.
•وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الســيد الخطيــب يشــارك فــي العمــل التطوعــي ،حيــث كان رئيســً للجمعيــة الملكيــة لحمايــة
الطبيعــة ،وهــو عضــو فــي مجلــس أمنــاء مؤسســة الحســين للســرطان ،وفــي مجلــس أمنــاء المعهــد األمريكــي للدراســات
الشــرقية ،كمــا يــرأس حاليــً اللجنــة اإلداريــة لمنتــدى االســتراتيجيات األردنــي.

الســيد الخطيــب حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن كليــة بانديــوس للعلــوم السياســية فــي أثينــا،
وماجســتير فــي اإلعــام الدولــي مــن الجامعــة األمريكيــة فــي واشــنطن ،وماجســتير فــي االقتصــاد الدولــي والتنميــة مــن
جامعــة جونــز هوبكنــز فــي واشــنطن ،وهــو متــزوج ولــه ثالثــة أبنــاء.
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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 الميالد1965/1/5 :
المؤهالت العلمية :بكالوريوس إدارة طيران /عام  ،1989دبلوم ماجستير إدارة أعمال /عام .2004
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•رئيس اللجنة التنفيذية.
•لجنة الحاكمية المؤسسية.
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 /سورية.

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.
الوظيفة الحالية :رئيس قطاع المالية للمجموعة /بنك قطر الوطني.
تاريخ الميالد1966/1/2 :
المؤهل العلمي :ماجستير محاسبة /عام .1989
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•لجنة التدقيق.
•لجنة الترشيح والمكافآت.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
•عضو مجلس إدارة  QNBكابيتال /قطر.
•عضو مجلس إدارة  /QIHLلكسمبورغ.
•عضو مجلس إدارة  /QNB Finansbankتركيا.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو مجلس إدارة  /QNB Al Ahliمصر.
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السيد خالد ماجد محمد النعيمي
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل بنك قطر الوطني.
الوظيفة الحالية :مساعد مدير عام أوائل  QNBللمجموعة /بنك قطر الوطني.
تاريخ الميالد1976/12/5 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة /عام .2000
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•اللجنة التنفيذية.
•لجنة إدارة المخاطر.
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 الميالد1975/6/16 :
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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السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل الهيئة العامة لالستثمار /دولة الكويت.
الوظيفة الحالية :مدير استثمار /الهيئة العامة لالستثمار  -دولة الكويت.
تاريخ الميالد1985/10/26 :
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:
•عضو مجلس إدارة شركة المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية .2019-2012

السيد أكرم خليفة محمد القريو
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المصرف الليبي الخارجي.
الوظيفة الحالية :نائب مدير عام .ARESBANK -
تاريخ الميالد1968/4/8 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد /عام .1993
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•اللجنة التنفيذية.
•لجنة االمتثال.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو مجلس إدارة المصرف التجاري العربي البريطاني /بريطانيا .2018 - 2015
•عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء القابضة للخدمات الصناعية /ليبيا .2018 - 2015
•عضو مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا التجاري /لبنان .2014 - 2012
•عضو مجلس إدارة بنك سوسيته أفريقيا الدولي /توغو .2012 - 2010
•عضو مجلس إدارة البنك التونسي الليبي /تونس .2010 - 2008
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السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المصرف الليبي الخارجي.
الوظيفة الحالية :مدير إدارة االعتمادات /المصرف الليبي الخارجي.
تاريخ الميالد1965/1/1 :
المؤهــل العلمــي :بكالوريــوس محاســبة /عــام  - 1988دبلــوم عالــي تمويــل ومصــارف /عــام  - 2008ماجســتير علــوم
ماليــة /عــام .2014
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•لجنة إدارة المخاطر.
•لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•مساعد المدير العام  -اتحاد المصارف العربية والفرنسية فرع سيؤول  -كوريا الجنوبية .2000 - 1997
•مدير إقليمي بإدارة العالم العربي  -اتحاد المصارف العربية والفرنسية  -اإلدارة العامة -باريس/فرنسا .2002 - 2000
•عضو مجلس إدارة المصرف العربي عبر القارات /باريس .2007 - 2005
•عضو مجلس إدارة المصرف العربي التركي /اسطنبول  - 2007آذار .2010
•مساعد المدير العام للعمليات المصرفية مصرف شمال أفريقيا التجاري  -بيروت /لبنان (آذار  - 2010كانون األول .)2016

الدكتور حمزة أحمد خليفه جرادات
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن.
الوظيفة الحالية :مدير تطوير األعمال واألبحاث /صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
تاريخ الميالد1963/10/1 :
المؤهــل العلمــي :دكتــوراه فــي االقتصــاد الكلــي والسياســة النقديــة واالقتصــاد القياســي والمالــي مــن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة /عــام  ،2000ماجســتير فــي االقتصــاد /عــام  ،1994بكالوريــوس فــي االقتصــاد وعلــم الحاســوب /عــام .1987
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•لجنة التدقيق
•لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•مدير مديرية دعم المساهمات ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ،األردن ،شباط  - 2018آذار .2019
•مدير دائرة األبحاث والدراسات ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ،األردن ،أيلول  - 2015شباط .2018
•مدير عام البريد األردني ،أيار  - 2014أيار .2015
•مدير وحدة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ( )PPPفي وزارة المالية.2014 - 2013 ،
•مدير الدين العام ،وزارة المالية.2013 - 2012 ،
•اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي /المركز اإلقليمي لالقتصاد والتمويل ،الكويت .2012 - 2011
•مستشار وزير المالية ،وزارة المالية.2011 - 2004 ،
•باحث اقتصادي ،دائرة الدراسات واألبحاث ،البنك المركزي األردني.2000 - 1989 ،
•أستاذ مساعد لالقتصاد ،جامعة تنيسي وكلية هانوفر الجامعية ،الواليات المتحدة األمريكية.2004 - 2000 ،
•المنســق الوطنــي لمبــادرات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDفــي األردن وعضــو فريــق الحوكمــة وخبــراء
الماليــة العامــة لــدول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.2014-2009 ،
•عضــو مجلــس إدارة ســابق لعــدة شــركات ورئيســً لعــدد مــن اللجــان ،منهــا (البنــك العربي ،شــركة االتصــاالت األردنية ،شــركة
المطــارات األردنيــة ،شــركة الكهربــاء الوطنيــة ،البنــك التجاري األردنــي ،المؤسســة الصحفيــة األردنية).
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السيد فادي خالد مفلح العالونة

المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن.
الوظيفــة الحاليــة :مديــر قســم القــروض والتأجيــر التمويلــي فــي صنــدوق اســتثمار أمــوال
الضمــان االجتماعــي.
تاريخ الميالد1976/1/21 :
المؤهل العلمي :ماجستير علوم مالية ومصرفية /عام .2003
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:
•عضو مجلس إدارة كابيتال بنك.
•عضو مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار.
•عضو مجلس إدارة الشركة األردنية للصحافة والنشر (الدستور).
•عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.

السيد فوزي يوسف عبدالمحسن الحنيف
المنصب :عضو مجلس إدارة  -مستقل.
تاريخ الميالد1957/12/2 :

المؤهل العلمي :بكالوريوس اقتصاد /عام .1980
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•رئيس لجنة التدقيق.
•لجنة الترشيح والمكافآت.
•لجنة الحاكمية المؤسسية.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد.
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 /لكسمبورج .1986
•نائب محافظ صندوق األوبك للتنمية الدولية /النمسا .1987
•رئيس مجلس إدارة  -شركة التنمية العقارية /بريطانيا .1997
•عضو اللجنة اإلدارية العليا  -صندوق األقصى وانتفاضة القدس  -البنك اإلسالمي للتنمية .2015 - 2009
•عضو مجلس إدارة  -المصرف العربي للتنمية في أفريقيا /السودان .2015 - 2008
•عضو لجنة االستثمار  -المصرف العربي للتنمية في أفريقيا /السودان .2015 - 2008
•عضو اللجنة التنسيقية  -برنامج إعادة إعمار غزة .2015 - 2009
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السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي
المنصب :عضو مجلس إدارة  -مستقل.
الوظيفة الحالية :رئيس االستراتيجية والخدمات المؤسسية /بنك مسقط.
تاريخ الميالد1978/1/9 :
المؤهل العلمي :ماجستير مالية /عام .2005
عضوياتها في لجان مجلس إدارة البنك:
•رئيس لجنة الترشيح والمكافآت.
•لجنة التدقيق.
•لجنة االمتثال.
•لجنة إدارة المخاطر.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى :عضو مجلس إدارة جمعية المصارف /سلطنة عمان.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة سابقة :عضو مجلس إدارة .BM JBR Limited

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر
المنصب :عضو مجلس إدارة  -مستقل.
الوظيفة الحالية :رئيس الشؤون اإلدارية ( ،)CAOانفستكورب القابضة /مملكة البحرين.
تاريخ الميالد1971/11/18 :
المؤهل العلمي :ماجستير إدارة أعمال (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  /)MITعام .1998
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•رئيس لجنة االمتثال.
•لجنة التدقيق.
•لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
•رئيس مجلس إدارة انفستكورب لالستثمارات /قطر.
•عضو اللجنة التشغيلية /انفستكورب القابضة.
•عضو مجلس إدارة إنجاز العرب.
•عضو في معهد المديرين /بريطانيا.
•عضو فخري في معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة سابقة:
•عضو في معهد أعضاء مجالس اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (.)2016 - 2007
•عضو مجلس إدارة .)2017 - 2013( Hydrasun
•عضو مجلس إدارة إنجاز البحرين (.)2007 - 2006
•عضو في منظمة الرؤساء الشباب.
•عضو في فريق الحكومة اإللكترونية المعيّن من قبل جاللة الملك عبد اهلل الثاني.
•عمل في عدة شركات عالمية (.)McKinsey & Co., Palo Alto, California and Andersen Consulting, Middle East
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين
الدكتور ياسر مناع أبو العماش العدوان
المنصب :عضو مجلس إدارة  -مستقل لغاية .2021/4/8
الوظيفة الحالية :أستاذ اإلدارة وتحليل السياسات /كلية األعمال الجامعة األردنية.
تاريخ الميالد1953/1/16 :
المؤهل العلمي :دكتوراة إدارة عامة  -إدارة وتحليل السياسات /عام .1983
الجوائز التي حصل عليها:
•جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب.
•جائزة الدولة التقديرية في اإلدارة.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد.
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 محمد عدنان حسن الماضي
المنصب :عضو مجلس إدارة  -ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن لغاية .2021/12/14
الوظيفة الحالية :مدير مديرية دعم المساهمات في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
تاريخ الميالد1971/4/18 :
المؤهل العلمي :ماجستير علوم إدارية /تمويل عام .1998
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك:
•لجنة التدقيق.
•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.
ّ
المشــكلة مــن أعضــاء هيئــة مديــري الشــركة الوطنيــة للتنميــة
•عضــو لجنــة التدقيــق (مــن غيــر أعضــاء هيئــة المديريــن)
الســياحية.
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تصنيف العضو

الجهة التي يمثلها

تاريخ التعيين في المجلس
2016/4/21

مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

اسم عضو مجلس اإلدارة

الحصة في
رأسمال البنك*
نفسه

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب

غير تنفيذي – مستقل

السيد يوسف محمود حسين النعمة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

السيدة مريم محمد علي الكواري

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل

السيد أكرم خليفة محمد القريو

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبوالطيف

السيد فادي خالد مفلح العالونة

الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

%0.004

2008/1/31
2015/7/12
2014/3/9
2019/7/2
2021/9/7
2021/6/17
2019/2/27
2019/11/26
2021/12/27
2016/4/21
2017/4/23
2021/4/8

الهيئة العامة لالستثمار

المصرف الليبي الخارجي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

غير تنفيذي – غير مستقل

نفسه
نفسه
نفسه

بنك قطر الوطني

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

%15.421

%17.242

%18.606

%38.571

%0.004
%0.004
%0.003

* حصة الجهة التي يمثلها العضو.
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المنصب

رئيس مجلس اإلدارة

2020
ال يوجد
ال يوجد

2021
12,500
121,499,200

2020
12,500
108,615,827
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

أردنية
قطرية
قطرية
قطرية
أردنية
قطرية

عدد األوراق المالية المملوكة من
قبل العضو
الجنسية

2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل أي
منهم

عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم
مقارنــة مــع الســنة الماضيــة

الرقم

1

2
3
4
5

االسم

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب

بنك قطر الوطني
ويمثله:
السيد يوسف محمود حسين النعمة
السيد خالد ماجد محمد النعيمي
السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي
السيدة مريم محمد علي الكواري

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

7
8

9
10

11

12

13

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

وتمثلها السيدة منيرة أسعد عبدالعزيز العجيل

المصرف الليبي الخارجي
ويمثله:
السيد أكرم خليفة محمد القريو
السيد الهادي المجاهد الطاهر أبوالطيف

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وتمثلها:
السيد فادي خالد مفلح العالونة
الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

الهيئة العامة لالستثمار

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

كويتية

كويتية
ليبية
ليبية
ليبية
أردنية
أردنية
أردنية
عُ مانية
كويتية
أردنية

ال يوجد

ال يوجد
54,311,427
ال يوجد
ال يوجد
48,576,000
ال يوجد
175
12,500
12,500
3,593

58,607,556

ال يوجد
54,311,427
ال يوجد
ال يوجد
48,576,000
ال يوجد
175
12,500
12,500
10,000

شركة المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية
58,617,556
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

6

10,000
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي
منهــم مقارنــة بالســنة الماضيــة

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب

السيد يوسف محمود حسين النعمة

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

السيدة مريم محمد علي الكواري

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل

السيد أكرم خليفة محمد القريو

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبوالطيف

السيد فادي خالد مفلح العالونة

الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الرقم

أردنية
قطرية
قطرية
أردنية
قطرية
كويتية
ليبية
ليبية
أردنية
أردنية
عُ مانية
كويتية
أردنية

االسم

2020
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الجنسية

2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب
العضو (الزوج /الزوجة واألوالد ُ
القصر)

2020
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبل أي منهم
2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي
منهــم مقارنــة مــع الســنة الماضيــة

عمار بشير علي الصفدي
ّ

ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان

ابتسام محمد صبحي األيوبي

نضال لطفي عبداللطيف أحمد

عمرو”محمد وليد” أنيس موسى

علي حسن علي الميمي

رياض علي أحمد طويل

أحمد فضل محمد الخضر

نايف هاشم نايف الحسين

وائل اسماعيل محمود عصفور

عميد نعيم عبدالفتاح البطران

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرقم

الرئيس التنفيذي

رئيس مجموعة األعمال المصرفية

رئيس مجموعة العمليات والدعم

رئيس المجموعة المالية

رئيس مجموعة إدارة االئتمان

رئيس مجموعة إدارة المخاطر

رئيس قطاع الخزينة واالستثمار

المدقق العام لمجموعة بنك اإلسكان

مدير تنفيذي دائرة مراقبة االمتثال

المستشار القانوني

مدير تنفيذي دائرة العمليات المركزية

االسم

أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

المنصب

2020
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الجنسية

2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من
قبل العضو

2020
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل
الشركات المسيطر عليها من قبل أي
منهم
2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا والشــركات المســيطر عليهــا مــن
قبــل أي منهــم مقارنــة بالســنة الماضيــة

عمار بشير علي الصفدي
ّ

ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان

ابتسام محمد صبحي األيوبي

نضال لطفي عبداللطيف أحمد

عمرو”محمد وليد” أنيس موسى

علي حسن علي الميمي

رياض علي أحمد طويل

أحمد فضل محمد الخضر

نايف هاشم نايف الحسين

وائل اسماعيل محمود عصفور

عميد نعيم عبدالفتاح البطران

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرقم
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية

االسم

2020
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

الجنسية

2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل أقارب
العضو
الزوج /الزوجة واألوالد ُ
صر
الق ّ

2020
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبل أي منهم
2021
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلين والشــركات المســيطر عليهــا مــن
قبــل أي منهــم مقارنــة بالســنة الماضيــة

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

السيد محمد عدنان حسن الماضي

شركة المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية

1

2

3

الرقم
2020

أردنية
أردنية
كويتية

اسم عضو مجلس اإلدارة
2021

12,733
ال يوجد
58,617,556

الجنسية
2020

12,733
444
10,000

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل العضو

2021

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبل أي منهم
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
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عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقيلون والشــركات المســيطر عليهــا
مــن قبــل أي منهــم مقارنــة بالســنة الماضيــة

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

السيد محمد عدنان حسن الماضي

1

2

الرقم
أردنية
أردنية

اسم عضو مجلس اإلدارة

2020
ال يوجد
ال يوجد

الجنسية

2021
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل الزوجة
واألوالد القصر

2020
ال يوجد
ال يوجد

عدد األوراق المالية المملوكة من قبل الشركات
المسيطر عليها من قبل أي منهم
2021
ال يوجد
ال يوجد

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين وأقاربهم:

ال يوجد استقاالت على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا خالل العام .2021

القروض الممنوحة من البنك ألعضاء مجلس اإلدارة:

ال يوجد

العمليات التي تمت بين البنك وأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بهم:

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

التقريـــر السنــوي 2021
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ملخــص مهــام ومســؤوليات لجــان مجلــس إدارة البنــك والصالحيــات التــي قــام
المجلــس بتفويضهــا لتلــك اللجــان
لجنة الحاكمية المؤسسية
•التوجيــه واإلشــراف علــى إعــداد ميثــاق ســلوك مهنــي لمجلــس اإلدارة وتحديثــه ومراجعتــه باســتمرار وإدارة ومراقبــة االلتزام
بأحكامــه ،والتوصيــة لمجلــس 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 ُك ّلــف بهــا خــارج نطــاق التدقيــق.
ّ
تمكــن الموظــف مــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن أي خطــأ فــي التقاريــر الماليــة أو أيــة أمــور
•مراجعــة ومراقبــة اإلجــراءات التــي
أخــرى ،وتضمــن اللجنــة وجــود الترتيبــات الالزمــة للتحقيــق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج التحقيــق ومعالجتهــا
بموضوعيــة.
•التأكــد مــن قيــام المدقــق بمراجعــة وتدقيــق عمليــات توظيــف وإدارة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات وعمليــات
البنــك.

لجنة الترشيح والمكافآت
•تحديد األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى عضوية المجلس مع األخذ باالعتبار قدرات ومؤهالت األشخاص 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 والحاكميــة
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 أعضــاء 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.
•التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
•اعتمــاد األهــداف اإلســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات والهيــاكل التنظيميــة المناســبة بمــا فــي ذلــك اللجــان التوجيهيــة
علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وخصوصــً اللجنــة التوجيهيــة لتكنولوجيــا المعلومــات.
•اعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات وبمــا يحاكــي أفضــل الممارســات
الدوليــة المقبولــة بهــذا الخصــوص ،وعلــى وجــه التحديــد ( ،)COBITوبمــا يتوافــق مــع متطلبــات تعليمــات البنــك المركــزي
األردنــي.
•اعتمــاد مصفوفــة األهــداف المؤسســية وأهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة بمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك
المركــزي األردنــي.
•اعتمــاد مصفوفــة المســؤوليات ( )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 يلبــي كافــة عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.
•اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.
•اإلشــراف العــام واالطــاع علــى ســير عمليــات ومــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات للتأكــد مــن كفايتهــا ومســاهمتها
الفاعلــة فــي تحقيــق متطلبــات أعمــال البنــك.

لجنة االمتثال
•اإلشــراف علــى كفــاءة وفاعليــة واســتقاللية دائــرة مراقبــة االمتثــال ووظائفهــا المختلفــة فــي تقييــم درجــة الفعاليــة التــي
يديــر بهــا البنــك "مخاطــر االمتثــال".
•اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قيم االستقامة والممارسة المهنية السليمة داخل البنك.
•اإلشــراف علــى متابعــة االمتثــال لتعليمــات الجهــات الرقابيــة المختلفــة ،وبــذل الجهــود داخــل البنــك لوضــع أســس فعالــة
فــي مجــال مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،والعقوبــات الدوليــة.

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.
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
أو ً
ال :اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة ( )10اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور األعضاء لهذه االجتماعات.
اسم عضو
مجلس اإلدارة

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021

عدد
مرات الحضور

عدد
مرات الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب

10

السيد محمد عدنان حسن الماضي

10

السيد يوسف محمود حسين النعمة

10

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

2

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

10

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

10

السيدة مريم محمد علي الكواري
السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل*

9
10

السيد أكرم خليفة محمد القريو

5

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

10

السيد فادي خالد مفلح العالونة
الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات**

10
-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

10

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

10

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

7

*تــم حضــور الســيدة العجيــل كممثــل عــن شــركة المجموعــة االســتثمارية العقاريــة الكويتيــة لغايــة  2021/8/17وممثــل عــن الهيئــة العامــة لالســتثمار
اعتبــارًا مــن  2021/9/7وحتــى نهايــة العــام.
** تم تسميته ممث ً
ال للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي اعتبارًا من .2021/12/27

ثانيًا :اجتماعات اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذية ( )4اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد
مرات الحضور

السيد يوسف محمود حسين النعمة

4

السيد خالد ماجد محمد النعيمي
السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل*

4

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021

عدد
مرات الحضور

4

السيد أكرم خليفة محمد القريو
( اعتبارًا من ) 2021/7/7

3

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف
( لغاية ) 2021/7/7

1

السيد فادي خالد مفلح العالونة

4

ال للمجموعة االستثمارية العقارية الكويتية لغاية  2021/8/17وممث ً
*ممث ً
ال عن الهيئة العامة لالستثمار اعتبارًا من .2021/9/7
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ثالثًا :اجتماعات لجنة التدقيق
عقدت لجنة التدقيق ( )6اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021

عدد
مرات الحضور

عدد
مرات الحضور

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

6

السيد محمد عدنان حسن الماضي

5

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي

6

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

1

الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات
(اعتبارًا من )2021/12/27

-

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

5

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر
(اعتبارًا من ) 2021/4/8

5

رابعًا :اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت
عقــدت لجنــة الترشــيح والمكافــآت ( )4اجتماعــات خــال عــام  ،2021وفيمــا يلــي جــدو ً
ال يب ّيــن حضــور أعضــاء اللجنــة لهــذه
االجتماعــات.
اسم العضو

عدد
مرات الحضور

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

4

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي
(اعتبارًا من )2021/4/8

2

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف

4

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021

عدد
مرات الحضور

خامسًا :اجتماعات لجنة إدارة المخاطر
عقدت لجنة إدارة المخاطر ( )4اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو
السيد فادي خالد مفلح العالونة
( اعتبارًا من )2021/4/8

عدد
مرات الحضور

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021

عدد
مرات الحضور

3

السيد محمد عدنان حسن الماضي

1

السيد خالد ماجد محمد النعيمي

4

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

1

السيدة مريم محمد علي الكواري

4

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل*

4

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف
(اعتبارًا من )2021/4/8

3

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي
(اعتبارًا من )2021/4/8

3

عمار بشير علي الصفدي
السيد ّ

4

ال للمجموعة االستثمارية العقارية الكويتية لغاية  2021/8/17وممث ً
*ممث ً
ال عن الهيئة العامة لالستثمار اعتبارًا من .2021/9/7
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سادسًا :اجتماعات لجنة الحاكمية المؤسسية
عقــدت لجنــة الحاكميــة المؤسســية اجتماعيــن خــال عــام  ،2021وفيمــا يلــي جــدو ً
ال يبيّــن حضــور أعضــاء اللجنــة لهــذا
االجتمــاع.
اسم العضو

عدد
مرات الحضور

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021

عدد
مرات الحضور

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب

2

السيد محمد عدنان حسن الماضي

1

السيد يوسف محمود حسين النعمة
(اعتبارًا من )2021/4/8

1

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

1

السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف
(اعتبارًا من )2021/4/8

1

سابعًا :اجتماعات لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
عقــدت لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات ( )5اجتماعــات خــال عــام  ،2021وفيمــا يلــي جــدو ً
ال يبيّــن حضــور أعضــاء
اللجنــة لهــذه االجتماعــات.
اسم العضو

عدد
مرات الحضور
5

السيدة مريم محمد علي الكواري
السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل*

اسم العضو المستقيل خالل عام
2021
السيد محمد عدنان حسن الماضي

عدد
مرات الحضور
5

5

السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف
( اعتبارًا من )2021/7/7

3

الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات
(اعتبارًا من )2021/12/27

-

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر
( اعتبارًا من )2021/4/8

4

ال للمجموعة االستثمارية العقارية الكويتية لغاية  2021/8/17وممث ً
*ممث ً
ال عن الهيئة العامة لالستثمار اعتبارًا من .2021/9/7

ثامنًا :اجتماعات لجنة االمتثال
عقدت لجنة االمتثال ( )4اجتماعات خالل عام  ،2021وفيما يلي جدو ً
ال يبيّن حضور أعضاء اللجنة لهذه االجتماعات.
اسم العضو

عدد مرات الحضور

السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر
( اعتبارًا من )2021/4/8

3

السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي

4

السيد أكرم خليفة محمد القريو
( اعتبارًا من )2021/7/7

2

السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي
( لغاية )2021/4/8

1

اسم العضو المستقيل
خالل عام 2021
الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

عدد مرات الحضور
1
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نبذة تعريفية عن أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية  -كما في 2021/12/31
عمار بشير علي الصفدي
ّ
المنصب :الرئيس التنفيذي.
تاريخ الميالد1967/10/15 :
تاريخ التعيين2018/12/9 :
المؤهل العلمي:
•بكالوريوس اقتصاد وإحصاء /الجامعة األردنية.1985 ،
•ماجستير اقتصاد دولي /جامعة ( ESSEXبريطانيا).1991 ،
الخبرات العملية:
•المدير اإلقليمي /بنك الكويت الوطني (األردن) ،من  2014إلى .2018
•نائب المدير اإلقليمي /مجموعة العمليات المصرفية /بنك الكويت الوطني (األردن) ،من  2012إلى .2014
•نائب المدير العام /مجموعة العمليات المصرفية /كابيتال بنك (األردن) ،من  2008إلى .2012
•نائب أول للرئيس التنفيذي /الخزينة والدعم والعمليات /بنك المؤسسة العربية المصرفية (األردن) ،من  2006إلى .2008
•مساعد المدير العام /الخزينة واالستثمار /بنك المؤسسة العربية المصرفية (األردن) ،من  2001إلى .2006
•مدير تنفيذي /الخدمات البنكية الخاصة /بنك ( HSBCاألردن) ،من  2000إلى .2001
•مدير تنفيذي /الخزينة والمؤسسات المالية /بنك الصادرات والتمويل (األردن) ،من  1996إلى .2000
•مدير الخزينة /سيتي بنك (األردن) ،من  1991إلى .1996
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :لجنة إدارة المخاطر.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
•رئيس مجلس إدارة بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر.
•رئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سوريا.
•رئيس مجلس إدارة بنك األردن الدولي /بريطانيا.
•رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي.
•نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في األردن.
•نائب رئيس مجلس إدارة صندوق رأس المال واالستثمار األردني.
•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.
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ابتسام محمد صبحي األيوبي
المنصب :رئيس مجموعة العمليات والدعم  -بنك اإلسكان.
تاريخ الميالد1959/4/1 :
تاريخ التعيين2021/5/23 :
المؤهل العلمي:
•ماجستير في علوم النقد والمصارف ( )MMBمن الجامعة األمريكية  -بيروت عام .1990
•بكالوريوس محاسبة من جامعة بيروت العربية  -عام .1983
الشهادات المهنية:
•شهادة في الحاكمية وتطبيقاتها.
•).GRC certified (Governance, Risk, Compliance and audit) /Canada (ICAEA
الخبرات العملية:
•رئيس مجموعة العمليات والدعم  - COOبنك اإلسكان من تاريخ  2021/5/23ولغاية تاريخه.
•عضو مجلس إدارة  -البنك األهلي األردني (.)2021/5/4 - 2015/4
•رئيس مجموعة العمليات والدعم  -بنك كابيتال (.)2010/12/7 - 2008/1/01
•مدير مشاريع  -البنك العربي (.)2007/12/31 - 2005/11/19
•رئيس قطاع السيدات ،البنك العربي الوطني /المملكة العربية السعودية (.)2005/8/31 - 2002/6/29
•مديــر تنفيــذي (عمليــات ،أبحــاث وتطويــر ،مــوارد بشــرية ،أنظمــة آليــة - )...عــدة بنــوك /البنــك العربــي ،بنــك األردن ،البنــك
التجــاري (.)2002/6 - 1983
•أستاذ ممارس في جامعة الحسين التقنية (.)2021/5/23 - 2018
•خبــرة طويلــة فــي مجــال االستشــارات الماليــة واإلداريــة وإعــادة الهيكلــة وتطبيقــات األنظمــة للقطاعيــن العــام والخــاص
داخــل وخــارج األردن (.)2021 - 2011
عضوياتها في لجان مجلس إدارة البنك:
ال يوجد.
عضوياتها في هيئات ومجالس إدارة أخرى:
•عضو في هيئة مديري الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي.
•عضو في مجلس أمناء الصندوق الهاشمي.
•عضو هيئة إدارية لجمعية المرأة في مواقع صنع القرار.
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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 المصرف الدولي لتجارة 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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علي حسن علي الميمي
المنصب :رئيس مجموعة إدارة المخاطر.
تاريخ الميالد1979/4/5 :
تاريخ التعيين2000/10/18 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة /عام .2000
الشهادات المهنية:
•) /Certified Internal Auditor (CIAعام .2013
•) /Certification in Control Self-Assessment (CCSAعام .2011
•) /Certification in Risk Management Assurance (CRMAعام .2013
الخبرات العملية:
•رئيس مجموعة إدارة المخاطر منذ  2021/08لغاية تاريخه.
•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.

رياض علي أحمد طويل
المنصب :رئيس قطاع الخزينة واالستثمار.
تاريخ الميالد1971/9/1 :
تاريخ التعيين2007/7/22 :
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 استثمار أموال الضمان االجتماعي.
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أحمد فضل محمد الخضر
المنصب :المدقق العام لمجموعة بنك اإلسكان.
تاريخ الميالد1975/2/1 :
تاريخ التعيين2021/8/4 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية عام .1997
الشهادات المهنية:
•CBA
•CIA
•JCPA
الخبرات العملية:
•رئيس التدقيق المالي والخزينة /مجموعة البنك العربي خالل الفترة (.)2021/7 - 2003/10
•مشرف تدقيق حسابات /كي بي إم جي األردن ( )KPMGخالل الفترة (.)2003/10 - 2002/1
•مدير تدقيق حسابات /تالوي وحداد (المدققون العرب) خالل الفترة (.)2001/12 - 1999/11
•مدقق حسابات رئيسي /جرانت ثورنتون /قطر خالل الفترة (.)1999/11 - 1997/11
•مدقق /شداد محاسبون قانونيون خالل الفترة (.)1997/11 - 1997/5
عضوياته في لجان مجلس إدارة البنك :ال يوجد.
عضوياته في هيئات ومجالس إدارة أخرى :ال يوجد.

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 لدى /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.
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وائل اسماعيل 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 إدارة /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.

عميد نعيم عبدالفتاح البطران
المنصب :مدير تنفيذي /دائرة العمليات المركزية.
تاريخ الميالد1972/2/15 :
تاريخ التعيين2020/6/1 :
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية عام .1996
الشهادة المهنية :حاصل على شهادة .COM
الخبرات العملية:
•المدير التنفيذي /دائرة العمليات المركزية /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،منذ عام  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 :اليوجد.

أعضاء اإلدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية المستقيلين خالل العام 2021
ال يوجد استقاالت على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا خالل العام .2021
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سياسة المكافآت

المكافآت
السنوية

بدل التنقالت
السنوية
440,500
140,500
146,000
92,217
146,000
146,000
146,000
146,000

الرواتب السنوية
اإلجمالية
-

المنصب
رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

-

(دينار)

أ-تعتمــد نســبة مــن صافــي الربــح العائــد لمســاهمي البنــك بعــد الضريبــة ،تحــدد ســنويًا مــن مجلــس اإلدارة لتوزيعهــا كحوافز علــى الموظفين المســتحقين
وعلــى ضــوء األوضــاع الماليــة للبنــك ،وال تعتبــر ملزمــة للبنــك أي أن تطبيقهــا فــي ســنة مــا ال يعطيهــا صفــة الحــق المكتســب فــي الســنوات الالحقــة.

ب -يرتكز نظام الحوافز إلى نظام تقييم أداء فعال يهدف إلى ما يلي:

•مكافأة المتفوقين في األداء واإلنتاجية وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهود باستمرار.

•متابعة أداء الموظف لتحديد احتياجاته التدريبية والتخطيط لتحسين األداء.

•المساعدة في اتخاذ القرارات الالزمة لتغطية الفائدة من استغالل الموارد البشرية عن طريق وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

•توثيق وحفظ نتائج تقييم األداء ضمن قاعدة بيانات الموظفين.

يتم إقرار األسس والمعايير لمكافأة الحوافز السنوية من قبل لجنة الترشيح والمكافآت المنبثقة عن مجلس إدارة البنك بموافقة مجلس اإلدارة.

نفقات السفر
السنوية
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

عضو مجلس اإلدارة

-

46,484

الهيئة العامة لالستثمار – دولة الكويت ،ويمثلها:
المصرف الليبي الخارجي ،ويمثله:
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

-

68,567
140,500

5,000
5,000
-

إجمالي المزايا
السنوية
3,548
1,773
-

بنك قطر الوطني ،ويمثله:

445,500
145,500
151,000
92,217

154,548
152,773
151,000
151,000
1,371
-

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي /األردن ،ويمثلها:
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

-

140,500
2,879

-

47,855
68,567
145,500

-

مزايا ومكافآت كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021

االسم

السيد عبد اإلله محمد عبد الرحمن الخطيب
السيدة شيخة بنت يوسف بن عبداهلل الفارسي
السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف
السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر

السيد يوسف محمود حسين النعمة
السيد خالد ماجد محمد النعيمي
السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي
السيدة مريم محمد علي الكواري

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل (اعتبارًا من )2021/9/7

السيد أكرم خليفة محمد القريو
السيد الهادي المجاهد الطاهر أبو الطيف

السيد فادي خالد مفلح العالونة
الدكتور حمزة احمد خليفه جرادات

145,500
2,879

المزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:

ال يوجد
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بدل التنقالت
السنوية
128,126
99,516
52,475
9,495
3,552

الرواتب السنوية
اإلجمالية
-

المنصب
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد عدنان حسن الماضي

السيدة منيرة أسعد عبد العزيز العجيل
(كممثل عن شركة المجموعة االستثمارية
العقارية الكويتية لغاية )2021/8/17

الدكتور ياسر مناع ابو العماش العدوان

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل عام 2021
المكافآت
السنوية
3,101
5,000
5,000
1,899
710

(دينار)
نفقات السفر
السنوية
-

السيد نضال فائق محمد القبج*
السيد محمد نجيب حميده الجمل*

االسم

إجمالي المزايا
السنوية
131,227
104,516
57,475
11,394
4,262

* تمت االستقالة خالل عام  2020وصرفت لهم المبالغ المبيّنة بالجدول خالل عام .2021

المزايا العينية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين:

ال يوجد
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الرواتب السنوية
اإلجمالية
496,784
302,312
165,221
195,952
143,056
143,728
172,724
62,390
124,206
109,639
112,784
27,801

الرئيس التنفيذي
رئيس مجموعة األعمال المصرفية
رئيس مجموعة العمليات والدعم
رئيس مجموعة المالية
رئيس مجموعة إدارة االئتمان
رئيس مجموعة إدارة المخاطر
رئيس قطاع الخزينة واالستثمار
المدقق العام لمجموعة بنك اإلسكان
مدير تنفيذي دائرة مراقبة االمتثال
المستشار القانوني
مدير تنفيذي دائرة العمليات المركزية
رئيس مجموعة المخاطر /تكليف حتى
تاريخ .2021/8/4

عمار بشير علي الصفدي
السيد ّ

السيد ڤاسكين ساموئيل ساموئيل عجميان

السيدة ابتسام محمد صبحي االيوبي

السيد نضال لطفي عبد اللطيف أحمد

السيد عمرو "محمد وليد" أنيس موسى

السيد علي حسن علي الميمي*

السيد رياض علي أحمد طويل

السيد أحمد فضل محمد الخضر

السيد نايف هاشم نايف الحسين

السيد وائل اسماعيل محمود عصفور

السيد عميد نعيم عبدالفتاح البطران

السيد احمد سليم رجا أحمد الحاج

مزايا ومكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا خالل عام 2021
بدل التنقالت
السنوية
2,880
1,750
2,880
2,880
2,880
2,880
1,177
1,200
1,200
1,200
350

(دينار)
المكافآت
السنوية
261,000
64,899
48,190
24,030
24,100
28,993
20,827
13,639
10,354
6,080

االسم

نفقات السفر
السنوية
750
600
600
600
-

المنصب

إجمالي المزايا
السنوية
758,534
370,091
166,971
247,622
169,966
170,708
205,198
63,567
146,233
124,477
124,938
34,231

* تم تسمية السيد علي الميمي كرئيس مجموعة المخاطر في البنك اعتبارًا من تاريخ  ،2021/8/4وقبل ذلك التاريخ كان يشغل منصب المدقق العام للبنك.
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الجنسية

القطرية

الكويتية

الليبية

األردنية

اإليرانية

بنك قطر الوطني

الهيئة العامة لالستثمار

المصرف الليبي الخارجي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

شركة االستثمارات الخارجية اإليرانية
-

%100

حكومة جمهورية إيران

نفسها

%100

مصرف ليبيا المركزي

%100

حكومة دولة الكويت

%51.93

جهاز قطر لالستثمار

المستفيد النهائي

المساهمون الذين يملكون  %1أو أكثر من رأس مال البنك لعام 2021
عدد األسهم
المملوكة
121,499,200

58,607,556

54,311,427

48,576,000
14,577,670

اسم المساهم

نسبة
المساهمة في
رأس المال
%38.571

%18.606

%17.242

%15.421
%4.628

297,571,853

المجموع

%94.468

ّ
تشكل نسبة ملكيتهم من رأس المال .%19.016
	-عدد المساهمين األردنيين  2885مساهمًا،

ّ
تشكل نسبة ملكيتهم من رأس المال .%80.984
	-عدد المساهمين العرب واألجانب  455مساهمًا،

جهة الرهن
-

-

-

نسبة األسهم
المرهونة من
إجمالي المساهمة
-

-

-

عدد
األسهم
المرهونة
-

-

-

اصفإلا تانايب
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النسبة إلى رأس
المال
%34.481
0
%18.609
%17.242
%15.421
%85.753

عدد األسهم المملوكة كما في
نهاية عام 2020
108,615,827
0
58,617,556
54,311,427
48,576,000
270,120,810

شركة المجموعة االستثمارية العقارية الكويتية *

المصرف الليبي الخارجي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

المجموع

أســماء كبــار مالكــي األســهم المصــدرة من قبــل البنك وعــدد األســهم المملوكة لــكل منهم (كبار المســاهمين
 %5فأكثر)
عدد األسهم المملوكة كما في
نهاية عام 2021
121,499,200
58,607,556
10,000
54,311,427
48,576,000
283,004,183

بنك قطر الوطني
الهيئة العامة لالستثمار *

االسم

النسبة إلى رأس المال
%38.571
%18.606
%0.003
%17.242
%15.421
%89.843

*تــم نقــل وتحويــل ( )58,607,556ســهمًا مــن أســهم "شــركة المجموعــة االســتثمارية العقاريــة الكويتيــة" والبالغــة نســبتها ( )%18.606مــن رأس مــال البنــك لتصبــح باســم "الهيئــة العامــة لالســتثمار" بتاريــخ

 ،2021/08/17علمــً بــأن عمليــة نقــل وتحويــل الملكيــة ليســت ســوى تنفيــذًا للهيــكل الجديــد لالســتثمار لدولــة الكويــت.

الوضع التنافسي للبنك وحصته السوقية من القطاع المصرفي في األردن

البيان

الموجودات

ودائع العمالء

التسهيالت االئتمانية المباشرة

الحصة السوقية
%12.2
%10.9
%11.5

درجة االعتماد على موردين محددين و /أو عمالء رئيسيين (محليًا وخارجيًا)

درجة االعتماد على موردين محددين و /أو عمالء رئيسيين (محليًا وخارجيًا)

المبلغ

يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن محدديــن و /أو عمــاء رئيســيين محليــً وخارجيــً يشــكلون  10%فأكثــر مــن إجمالــي المشــتريات كمبالــغ إجماليــة تخــص عــام  ،2021وعلــى

النحــو التالــي:

اسم المورد

الشركة األردنية إلدارة األنظمة واألعمال والوكاالت ()JBS

 4,408,372دينار
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وصــف ألي حمايــة حكوميــة أو امتيــازات يتمتــع بهــا البنــك أو أي مــن منتجاتــه،
ووصــف ألي بــراءات اختــراع أو حقــوق امتيــاز
ال يتمتــع البنــك أو أي مــن منتجاتــه بأيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات بموجــب القوانيــن واألنظمــة ،ولــم يحصــل البنــك علــى
بــراءات اختــراع أو حقــوق امتيــاز.

وصــف ألي قــرارات حكوميــة صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا
لهــا أثــر مــادي علــى عمــل البنــك أو منتجاتــه أو قدراتــه التنافســية
ال توجــد أيــة قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى البنــك أو منتجاتــه أو قدراتــه
التنافســية .والبنــك يط ّبــق معاييــر الجــودة الدوليــة.

إدارة المخاطر في البنك
يتعــرض البنــك بطبيعــة عملــه لمجموعــة مــن المخاطــر ،وهــذه المخاطــر مبيّنــة فــي اإليضــاح رقــم  47الــوارد فــي القوائــم
الماليــة لعــام  ،2021ويتــم إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــال مجموعــة إدارة المخاطــر وهــي مجموعــة مســتقلة عــن
كل مــن :مخاطــر االئتمــان ،رأس المــال ،ويشــمل مخاطــر الســمعة والمخاطــر
أنشــطة العمــل لــدى البنــك وتقــوم بــإدارة ٍ
االســتراتيجية ،مخاطــر التشــغيل ومكافحــة االحتيــال ،مخاطــر الســوق والســيولة ،وتشــمل مخاطــر أســعار الفائــدة ،مخاطــر
األمــن الســيبراني وأمــن المعلومــات واســتمرارية األعمــال ،وذلــك وفــق منهجيــة متكاملــة تعتمــد علــى تحديــد حجــم ونوعية
المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك باســتخدام أنظمــة ومنهجيــات وأدوات قيــاس متنوعــة تتضمــن مزيــج مــن األســاليب
الكميــة والنوعيــة فــي مراقبــة وقيــاس المخاطــر وبشــكل يتوافــق مــع تعليمــات الجهــات الرقابيــة والسياســات المعتمــدة.
وترتبــط مجموعــة إدارة المخاطــر إداريــً بالرئيــس التنفيــذي ،ووظيفيــً بلجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة،
ويظهــر الشــكل التالــي الهيــكل التنظيمــي لمجموعــة إدارة المخاطــر:
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اإلنجــازات التــي حققهــا البنــك مدعمــة باألرقــام ،ووصــف لألحــداث الهامــة التــي مــر
بهــا البنــك خــال عــام 2021
مبيّنة في تحليل األداء لعام .2021

األثــر المالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال العــام  2021وال
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
ّ
مبيّنة في تحليل األداء لعام .2021

تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل العام 2021
مبيّن في تحليل األداء لعام .2021

التطــورات المســتقبلية الهامــة بمــا فــي ذلــك أي توســعات أو مشــروعات جديــدة،
والخطــة المســتقبلية للبنــك
مبّينة في خطة عمل البنك.

أتعاب المدققين لعام 2021
(دينار)
أتعاب التدقيق
(بعد الضريبة)

استشارات
وأتعاب أخرى
(بعد الضريبة)

المجموع

فروع األردن

275,907

9,860

285,767

فروع فلسطين

38,860

7,714

46,574

فرع البحرين

30,646

12,851

43,497

المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية

34,151

8,449

42,600

البيان

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر

86,449

0

86,449

بنك األردن الدولي /لندن

170,617

0

170,617

الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي

7,540

3,480

11,020

شركة المركز المالي الدولي

6,090

0

6,090

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية والخدمات التجارية

2,320

0

2,320

652,580

42,354

694,934

المجموع
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التبرعات والمنح لعام 2021
 -1التبرعات النقدية
بلغــت قيمــة التبرعــات النقديــة التــي قدمهــا البنــك خــال العــام  )772,671( 2021دينــار ،وفيمــا يلــي جــدو ً
ال يبيّــن الجهــات
الرئيســة التــي تــم التبــرع لهــا:
(دينار)
الجهة المتبرع لها

الجهة المتبرع لها

مبلغ التبرع

مبلغ التبرع

مؤسسة نهر األردن

150,000

الجمعية العربية لحماية الطبيعة

10,000

مؤسسة الحسين للسرطان

120,000

جمعية دار أبو عبداهلل للعمل الخيري والتنموي

10,000

أمانة عمان الكبرى -حديقة بنك اإلسكان
عبدون

60,000

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

50,000

مبادرة رئاسة الوزراء لمئوية الدولة -توزيع أجهزة
لوحية /وزارة التربية والتعليم

49,386

جمعية التأمينات الصحية الشاملة

10,000

جمعية الحسين  -مركز األردن للتدريب الشامل

10,000

القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية

10,000

مؤسسة األميرة تغريد

43,000

جمعية األيدي الواعدة

10,000

King’s Academy

35,450

المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري

7,000

جمعية تكية أم علي للعمل التطوعي والخيري

30,000

جمعية الضياء الخيرية

6,000

هيئة أجيال السالم

25,000

نادي السلط الرياضي الثقافي

5,000

نادي العون اإلنساني

24,000

النادي األهلي

5,000

مهرجان جرش

20,000

مؤسسة إعمار السلط

5,000

جمعية الشابات المسلمات

15,000

جمعية البنوك في األردن

5,000

جمعية قرى األطفال األردنية SOS

15,000

تبرعات أخرى

27,835

مديرية األمن العام

15,000

المجموع

772,671

 -2التبرعات العينية
•بلغــت القيمــة الدفتريــة للمــواد العينيــة التــي تــم التبــرع بهــا خــال عــام  2021حوالــي  6,800دينــار ،علمــً بــأن القيمة االســمية
لهــذه المــواد بلغــت حوالــي  1,892,229دينــار ،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 ( )3,726ماعــون ورق تصويــر A4
لعــام .2021
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والجدول التالي يّبين أهم الجهات التي تم التبرع لها في األردن:
الجهة المتبرع لها
مجموعة طالل أبو غزالة
(المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم)

مدرسة البقعان األساسية المختلطة

مستشفى التوتنجي الحكومي

مدرسة نافع الشرقي الثانوية المختلطة

جمعية نساء العزم الخيرية

مدرسة جاوا الشرقية األساسية المختلطة

نادي المستقبل لإلعاقة الحركية

مستشفى التوتنجي الحكومي

جمعية القويسمة الخيرية

مبادرة سمو األميرة عالية

العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدها البنــك المصدر مع الشــركات التابعة
أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيس
التنفيــذي أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهم
1.كمــا هــو مب ّيــن فــي اإليضــاح رقــم  43الــوارد فــي القوائــم الماليــة لعــام  ،2021فقــد قــام البنــك بالدخــول فــي معامــات
مــع كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك ،وباســتخدام أســعار
الفوائــد والعمــوالت التجاريــة .إن جميــع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للجهــات ذات العالقــة تعتبــر عاملــة ولــم يؤخــذ
لهــا أي مخصصــات.
2.لــم يقــم البنــك خــال عــام  2021بالدخــول فــي عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات 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.
3.قــام البنــك خــال عــام  2021بالدخــول فــي عقــود مــع الشــركة المتخصصــة للتأجيــر التمويلــي "شــركة تابعــة" ،وعلــى
النحــو التالــي:
البيان
شراء آلة عد وفحص وتغليف النقد

القيمة بالدينار
707,600

مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي
واصــل بنــك اإلســكان خــال عــام  2021دعمــه للمبــادرات البيئيــة فــي المملكــة ،إذ اســتمر فــي تمويــل كلفــة رعايــة حديقــة
بنــك اإلســكان /عبــدون ،عــاوة علــى تب ّنــي البنــك لسياســات هادفــة فــي مجــال ترشــيد اســتهالك الطاقــة والميــاه ،وتطبيقــه
للتقنيــات الحديثــة التــي تعنــى بهــذا المجــال فــي مبنــى اإلدارة العامــة فــي منطقــة الشميســاني وفــروع البنــك المنتشــرة
فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.
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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:
https://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/Booklet%20final.pdf

مكمــل لدليــل
يلتــزم البنــك بتطبيــق بنــود دليــل حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا (التــي تعتبــر كجــزء
ّ
الحاكميــة المؤسســية) وبمــا ينســجم مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
ويمكن االطالع على نسخة من هذا الدليل على الرابط التالي:
.pdfدليل%20الحاكميه%20-%20االصدار%20الثالثhttps://www.hbtf.com/ar/InvestorRelations/Lists/HBTFDocumentsInstance/Final%20-%20Item03.01-

معالجة شكاوى العمالء
خــال العــام  2021اســتلمت وحــدة معالجــة شــكاوى العمالء ( )1,989شــكاوى فــي مجاالت مختلفــة ،منها( :العقود وشــروط
التعامــل ،بيئــة العمــل ،أســعار الفوائــد ،العمــوالت والرســوم ،ســلوك التعامــل المهنــي ،الخدمــات اإللكترونيــة ،البطاقــات
البنكيــة ،الحــواالت ،تســويق الخدمــات والمنتجــات ،الضمانــات والكفــاء ،واالســتعالم االئتمانــي) ،وقــد قامــت الوحــدة بدراســة
كافــة هــذه الشــكاوى وتحليلهــا وإعــام العمــاء بنتائــج دراســتها وتصنيفهــا فــي ســجالت البنــك كشــكوى (محقــة أو غيــر
محقــة) واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا.
وتقــوم الوحــدة برفــع تقريــر ربــع ســنوي إحصائــي للجنــة االمتثــال المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بكافــة الشــكاوى التــي تــم
اســتالمها واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا وتوصيــات الوحــدة للقيــام بــأي تعديــات ،أو تحســين فــي اإلجــراءات المتعلقــة
بالتعامــل مــع شــكاوى العمــاء لتخفيــض عــدد الشــكاوى ،ويقــوم مجلــس اإلدارة بمناقشــة هــذه التقاريــر وتقييم الشــكاوى
ومعرفــة أســبابها وتقييــم مــدى تأثيرهــا علــى ســمعة البنــك وتقييــم اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة الشــكاوى المتكــررة
ومــدى كفايتهــا لضمــان عــدم تكرارهــا مســتقب ً
ال.
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فروع بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  -األردن

اسم الفرع

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates

هاتف المقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

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

عبدون

بارك بالزا

الجاردنز

الفرع الرئيسي

أم أذينة

العنوان

5138

3490

4060

4070

4075

4088

4097

4122

4050

4136

4145

4146

4167

4179

2330

5977

4186

4193

4200

4208

2881

4224

2422

4270

البريد اإللكتروني

عمان  -العبدلي  -شارع مجلس االمة
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 عبد اهلل  -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
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 -الشميساني  -شارع األمير شاكر بن زيد بناية رقم 37
عمان -أم أذينة -شارع مكة  -مجمع الثوابت بناية رقم 59

دائرة عرض
Latitude
31.9610301
31.9632370
31.9540050
31.9547666
31.9646200
31.9259200
31.9796500
31.9569336
31.9757390
31.944760
31.9372130
31.9741900
31.9874900
31.9572701
31.9713580
31.9516800
32.0027010
32.0524680
31.9361400
31.9535600
31.9585398
31.9836750
31.966012
31.970456

خط طول
Longitude
35.9116501
35.9081130
35.9317180
35.9149128
35.9216300
35.9381300
35.9842700
35.9775482
35.9551350
35.922693
35.9333060
35.9262400
35.9021700
35.9205233
35.9075820
35.9278000
35.9400830
35.8792900
35.9156900
35.8793700
35.8689198
35.8898240
35.893675
35.876519

محافظة العاصمة /عمان
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
br025@hbtf.com.jo
br026@hbtf.com.jo
br027@hbtf.com.jo
br028@hbtf.com.jo
br030@hbtf.com.jo
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دائرة عرض
Latitude
32.0220890
32.0233600
31.8715500
31.904805
31.8791700
31.8941200
31.8697100
31.8117670
31.9930300
31.8525880
31.8953718
31.9544150
31.7217170
31.9083080
31.983806
31.9660950
31.9660950
31.9754450
31.9672240
31.9583210
31.952042
31.9874500
31.9801040
31.9971600
31.9410400

العنوان

عمان -الجبيهة  -شارع عبد اهلل 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 أسماء بنت سلمة  -قرب مجمع أبو حسان وخزانات الديسي
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 صايل الخريشا
عمان  -تالع العلي  -شارع وصفي التل  -بناية رقم 193
عمان  -سحاب  -مدينة الملك عبد اهلل الثاني الصناعية
عمان  -المقابلين  -شارع الحرية  -بناية رقم 140

عمان  -بيادر وادي السير  -شارع حسني صوبر  -بناية رقم  58-بجانب مسجد الشركس
عمان  -مطار الملكة علياء الدولي -قاعة القادمين
عمان  -شارع األمير الحسن  -مقابل كلية حطين  -بناية رقم 431
عمان  -أم السماق  -شارع أوصرة  -بناية رقم 17
عمان  -الشميساني  -شارع األمير شاكر بن زيد  -مركز هيا الثقافي
عمان  -وادي صقرة  -شارع عرار  -بناية رقم 260
عمان  -ضاحية الرابية  -شارع عبدالرحمن أبو حسان -مجمع سامر برهم
عمان  -شارع عبد اهلل غوشة  -مجمع الحسيني -بناية رقم 55

عمان  -البيادر  -شارع الملكة زين الشرف  -شركة تسويق المنتجات البترولية  -بناية رقم 316
عمان  -شارع ابن خلدون (مستشفى الخالدي)  -بناية رقم 58
عمان  -تالع العلي  -شارع المدينة المنورة  -بناية رقم 194
عمان  -سيتي مول  -طابق البنوك
عمان  -شارع الملك عبد اهلل الثاني -قرب دوار خلدا  -بناية رقم 185
عمان -عبدون  -شارع سعد عبده شموط -مقابل فتنس فيرست

هاتف المقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

4281

4306

4315

4322

4025

4336

4345

4033

4358

4365

4893

4396

4688

4700

4720

3774

4754

4772

4888

3485

4840

4905

4040

4848

4111

اسم الفرع

الجبيهة

صويلح

سحاب

أبو علندا

الجويدة

مرج الحمام

ناعور

الموقر

تالع العلي

مدينة
الملك عبد اهلل الثاني

شارع الحرية

البيادر

المطار

اإلذاعة

أم السماق

األطفال

شارع عرار

الرابية

عبد اهلل غوشة

حي الروابي

زهران

المدينة المنورة

سيتي مول

شارع المدينة الطبية

حديقة بنك اإلسكان/
عبدون

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates
خط طول
Longitude
35.8659870
35.8415600
36.0045300
35.968414
35.9328500
35.8385300
35.8213750
36.1062470
35.8626900
36.0075810
35.9165294
35.8386250
35.9856760
35.9384010
35.847518
35.8968840
35.8968840
35.8838660
35.8550510
35.8516780
35.9015100
35.8669300
35.8369950
35.8309300
35.8841000

البريد اإللكتروني

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
br049@hbtf.com.jo
br097@hbtf.com.jo
br102@hbtf.com.jo
br106@hbtf.com.jo
br109@hbtf.com.jo
br111@hbtf.com.jo
br115@hbtf.com.jo
br117@hbtf.com.jo
br117@hbtf.com.jo
br121@hbtf.com.jo
br122@hbtf.com.jo
br123@hbtf.com.jo
br124@hbtf.com.jo
br128@hbtf.com.jo
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دائرة عرض
Latitude
31.9193700
31.9753292
31.9408500
31.9586710
31.8753550
31.9431310
31.9679310
31.956035
31.9591377
31.9921023
32.041170

العنوان

ضاحية الياسمين  -شارع جبل عرفات  -بناية رقم 13
عمان  -شارع مكة  -مجمع الحسيني  -بناية رقم 141
عمان  -تاج مول  -شارع سعد عبده شموط
عمان  -الدوار الخامس  -شارع رياض المفلح  -بناية رقم 7
عمان  -طريق المطار  -شارع الخدمات  -بعد المدارس العالمية بـ 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
شفا بدران -شارع العرب -بالقرب من إشارة شفا بدران

هاتف المقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

4949

4959

3800

5188

3470

4705

3838

4222

3857

3799

4666

اسم الفرع

ضاحية الياسمين

شارع مكة

تاج مول

الخدمات البنكية الخاصة

شارع المطار

دير غبار

ضاحية األمير راشد

الصويفية

جاليريا مول

دابوق

شفا بدران

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates
خط طول
Longitude
35.8941000
35.8608609
35.8878800
35.8888780
35.8867770
35.8720960
35.8441910
35.881561
35.8619164
35.8140339
35.907648

البريد اإللكتروني

br131@hbtf.com.jo
br132@hbtf.com.jo
br134@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
br162@hbtf.com.jo
br165@hbtf.com.jo

35.8556376
36.0113300
36.0154400
35.6097300
35.6845380
35.8580900
35.8838700
35.8562031
35.8479100
35.5984700
35.8506360
36.0209640

32.5570904
32.5616000
32.5664700
32.6100700
32.5041140
32.5692200
32.4877400
32.5083375
32.5546100
32.2753600
32.5422950
32.4996630

إربد  -شارع الهاشمي -قرب مسجد الهاشمي
الرمثا  -وسط البلد  -شارع ناصر الطالق
الرمثا  -شارع الشهيد وصفي التل  -مجمع فواز الزعبي  -مقابل مستشفى
الرمثا الحكومي
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  -شارع فلسطين  -دوار الشهيد وصفي التل
الكريمة  -الشارع الرئيسي
إربد  -شارع شفيق ارشيدات
إربد  -مدينة الحسن الصناعية

4927

4486

3840

4495

4507

4514

4523

4539

4566

4535

4600

4774

إربد

الرمثا

شارع الشهيد
وصفي التل/الرمثا

الشونة الشمالية

دير أبي سعيد

حكما

الحصن

إيدون

شارع فلسطين

الكريمة

اليرموك

مدينة الحسن الصناعية

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
br073@hbtf.com.jo
br079@hbtf.com.jo
br080@hbtf.com.jo
br114@hbtf.com.jo
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دائرة عرض
Latitude
32.5462760
32.5410750
32.5545500
32.6387640

العنوان

إربد -شارع الملك عبداهلل الثاني -دوار القبة
إربد  -شارع عبد الحميد شرف  -إربد مول
إربد  -المنطقة الشرقية  -حي األندلس  -مجمع الروسان التجاري
إربد  -مثلث سما الروسان  -شارع أم قيس -مقابل بلدية السرو

هاتف المقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

4820

3400

3815

3434

اسم الفرع

دوار القبة

إربد مول

شارع الثالثين /إربد

بني كنانة

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates
خط طول
Longitude
35.8576700
35.8444850
35.8630900
35.8359890

البريد اإللكتروني

br120@hbtf.com.jo
br120@hbtf.com.jo
br136@hbtf.com.jo
br155@hbtf.com.jo

36.0843900
36.0919600
36.041623
36.0072300
36.0361730
36.2726700
36.8327800
36.0746310
36.2146440
36.0867180
36.093683

32.0636600
32.0619400
32.017946
32.0071500
32.0280720
32.1320100
31.8829200
32.0779470
32.0901310
32.0857580
32.044941

الزرقاء  -شارع الملك حسين  -مجمع بنك اإلسكان  -بناية رقم 96
الزرقاء  -الوسط التجاري  -شارع السلطان عبد الحميد
الزرقاء  -الرصيفة  -شارع الملك حسين  -بناية رقم 184
الزرقاء  -مخيم حطين  -شارع الملك حسين  -بناية رقم 452
الرصيفة  -الجبل الشمالي  -شارع الملك عبد اهلل الثاني  -بناية رقم 218
الزرقاء  -الضليل  -الشارع الرئيسي -مقابل محطة الناصر للمحروقات
األزرق الشمالي  -شارع بغداد الرئيسي
الزرقاء  -حي معصوم  -شارع عبد الحميد 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

4248

4407

4477

4536

4680

4693

4729

4736

3888

4920

3866

قصر شبيب

الزرقاء

الرصيفة

حطين

الجبل الشمالي

الضليل

األزرق الشمالي

حي معصوم

المنطقة الحرة /الزرقاء

الزرقاء الجديدة

أوتوستراد الزرقاء

محافظة الزرقاء
br029@hbtf.com.jo
br051@hbtf.com.jo
br059@hbtf.com.jo
br066@hbtf.com.jo
br093@hbtf.com.jo
br101@hbtf.com.jo
br107@hbtf.com.jo
br108@hbtf.com.jo
br127@hbtf.com.jo
br129@hbtf.com.jo
br140@hbtf.com.jo

35.7773680
35.7270630
35.8418450
35.6213500
35.6212200
35.5802040
35.7471000

32.0018230
32.0427646
32.0764630
32.1839500
31.9002700
31.9494930
32.056979

الفحيص  -العاللي -شارع الملك عبداهلل الثاني
السلط  -شارع األمير حمزة بن الحسين بناية رقم 139
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

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
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اسم الفرع

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates

هاتف المقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

الكرك

البوتاس

مؤتة

القصر

الثنية

العنوان

4636

4645

4665

4763

3849

البريد اإللكتروني

الكرك  -مبنى البلدية  -شارع النزهه
الكرك  -غور المزرعة  -المدينة السكنية
مؤتة  -شارع الجامعة
الكرك  -القصر  -الشارع الرئيسي  -بجانب متصرفية القصر
الكرك  -الثنية مقابل مديرية زراعة الكرك

معان  -شارع الملك الحسين
وادي موسى  -الشارع الرئيسي  -دوار الشهيد
الشوبك  -نجل  -الشارع الرئيسي
معان  -منجم الشيدية
معان  -بلدية الحسينية  -مبنى بلدية الحسينية

4627

4652

4659

4714

3850

معان

البتراء

الشوبك

الشيدية

الحسينية

دائرة عرض
Latitude
31.1851800
31.2448670
31.0914300
31.3102500
31.1724600

30.1958291
30.3209800
30.5191800
29.9311280
30.5948240

خط طول
Longitude
35.7035740
35.5290940
35.7016800
35.7434600
35.7360020

محافظة الكرك
br084@hbtf.com.jo
br085@hbtf.com.jo
br088@hbtf.com.jo
br113@hbtf.com.jo
br162@hbtf.com.jo

35.7352665
35.4806600
35.5417700
36.1371310
35.7982920

محافظة معان
br083@hbtf.com.jo
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 االنجيلية

31.719388

35.791768

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

32.332982
32.2981500

الطفيلة  -الشارع الرئيسي
الحسا  -المدينة السكنية  -السوق التجاري الجديد

36.2087720

35.751298
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

عورفلا ليلد
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اسم الفرع

إحداثيات مواقع الفروع
Coordinates

هاتف المقسم
06-5005555
الرقم الفرعي

العقبة

العنوان

4605

البريد اإللكتروني

العقبة  -شارع الكورنيش

شويخ مول

دائرة عرض
Latitude
29.5260041

4991

32.2821420

35.8949380

خط طول
Longitude
35.0019094

العقبة  -مبنى شويخ مول

محافظة العقبة
br081@hbtf.com.jo
29.5438900

محافظة جرش
جرش  -دوار القيروان  -شارع وصفي التل  -بجانب مطاعم وجلسات يا هال

الفروع المتنقلة
br139@hbtf.com.jo

br055@hbtf.com.jo

35.0156300

جرش

الفرع المتنقل األول

الفرع المتنقل الثاني

br081@hbtf.com.jo

4448

-

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 محكمة صلح حلحول وغرفة تجارة شمال الخليل -
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

عورفلا ليلد

281

282

دليل البنوك والشركات التابعة
الهاتف
+ 963 11 23880000
+ 963 11 2260500
+ 963 11 23880000
+ 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 11 23880000
+ 963 31 2485978
+ 963 43 32321355
+ 963 21 2262303
+ 963 21 2125303
+ 963 21 2231945
+ 963 21 4712860
+ 963 21 2520092
+ 963 15 210291

اسم البنك

اإلدارة العامة

الحجاز

الباكستان

اليرموك

حوش بالس-تاون سنتر

دوما

مشروع دمر

الحريقة

جرمانا

قصاع

المزة

التجارة

الفردوس

الزبداني

مساكن برزة

أبو رمانة

أبو رمانة

حمص

طرطوس

فيصل

الشيراتون

الجميلية

الشيخ نجار

شهباء مول

درعا

المصرف الدولي للتجارة والتمويل /سورية
العنوان
دمشق  -السبع بحرات  -شارع الباكستان /ص.ب 10502
الموقع اإللكترونيwww.ibtf-sy.com :
البريد اإللكترونيinfo@ibtf.com.sy :
دمشق  -ساحة الحجاز
دمشق  -شارع الباكستان  -مقابل مطعم المرايا
دمشق  -شارع اليرموك  -ساحة الريجة /مغلق
دمشق  -اتوستراد درعا  -التاون سنتر  -طابق أرضي
دمشق  -دوما /مغلق
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 /مغلق
دمشق  -مساكن برزة  -مقابل مشفى حاميش
دمشق  -أبو رمانة  -بجانب حديقة المدفع
دمشق  -أبو رمانة-بناء الشركسية
حمص  -مبنى خزانة تقاعد المهندسين
طرطوس  -شارع المصارف
حلب  -شارع الملك فيصل
حلب  -فندق الشيراتون
حلب  -الجميلية
حلب  -المدينة الصناعية  -الشيخ نجار /مغلق
حلب  -شهباء مول /مغلق
درعا  -شارع هنانو /مغلق
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العنوان
حماة  -شارع العلمين
حماة  -محردة  -شارع غادة شعاع  -بجانب نادي محردة الرياضي
الحسكة  -ساحة الرئيس  -شارع صالح الدين /مغلق
الالذقية  -شارع بغداد
السويداء  -ساحة تشرين
القامشلي  -دوار القوتلي /مغلق
دير الزور -الشارع العام  -مقابل سينما الكندي /مغلق

الهاتف
+ 963 33 2243100
+ 963 33 4731072
+ 963 52 316543
+ 963 41 2559374
+ 963 16 322191
+ 963 52 431789
+ 963 51 241800

اسم البنك

حماة

محردة

الحسكة

الالذقية

السويداء

القامشلي

دير الزور

العنوان
الجزائر  16 -شارع أحمد واكد  -دالي إبراهيم
الموقع اإللكترونيwww.housingbankdz.com :
الجزائر  16 -شارع أحمد واكد  -دالي إبراهيم
الجزائر  61 -شارع العربي اتبسي بلدية البليدة  -البليدة
الجزائر  10 -شارع تعاونية الباهية /حي السالم  -وهران
الجزائر  20 -شارع أول نوفمبر  - 1954سطيف
الجزائر  59 -شارع محمد خميستي  -دار البيضاء
الجزائر  -تجزئة كريم بلقاسم التعاونية العقارية  45مسكن  -بجاية
الجزائر  -للوش نهج حمو بلحاج مصطفى رقم  06سيدي مبروك  -قسنطينة

الهاتف

+213 (0) 23 31 29 29

+ 213 (0) 23 31 29 27

+213 (0) 25 21 30 19

+213 (0) 41 23 02 70

+213 (0) 36 53 85 85

+ 213 (0) 23 61 45 44

+ 213 (0) 34 11 33 51

+ 213 (0) 31 74 02 30

اسم البنك

اإلدارة العامة

فرع دالي إبراهيم

فرع البليدة

فرع وهران

فرع سطيف

فرع دار البيضاء

فرع بجاية

فرع قسنطينة

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل /الجزائر
البريد اإللكتروني
housingbank@housingbankdz.com
Agence-101@housingbankdz.com
Agence-102@housingbankdz.com
Agence-103@housingbankdz.com
Agence-104@housingbankdz.com
Agence-105@housingbankdz.com
Agence-106@housingbankdz.com
Agence-107@housingbankdz.com

العنوان
Almack House, 26-28 King Street, London SW1Y 6QW
الموقع اإللكترونيwww.jordanbank.co.uk :

الهاتف
+44 20 3 144 0200

اسم البنك

بنك األردن الدولي

بنك األردن الدولي /لندن
البريد اإللكتروني
info@jordanbank.co.uk

ةعباتلا تاكرشلاو كونبلا ليلد
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الشركات التابعة
الموقع اإللكتروني

العنوان

الهاتف

+ 962 6 5696724

اسم الشركة

المركز المالي الدولي

شركة المركز المالي الدولي
البريد اإللكتروني

الشميساني  -مجمع بنك اإلسكان  -الطابق الثاني /ص.ب 940919
عمان 11194 -

الموقع اإللكتروني

www.ifc.com.jo

اسم الشركة

اإلدارة العامة

اسم الشركة

الشركة األردنية لالستثمارات
العقارية والخدمات التجارية

www.slcjo.com

الهاتف

+ 962 6 5005555

slc@hbtf.com.jo

البريد اإللكتروني

info@ifc.com.jo

الهاتف

+ 962 6 5521230

مكتب إربد

مكتب العقبة

الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي
العنوان
أم أذينة  -شارع سعد بن أبي وقاص  -مبنى بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل /ص.ب  1174عمان 11118 -

+ 962 2 7250308

+962 3 2033428

العنوان
جبل عمان – طلوع الحايك – مبنى األمانة سابقًا  -الطابق السابع

المتخصصة
للتأجير التمويلي

إربد  -شارع الملك عبداهلل الثاني -دوار القبة -عمارة بنك االسكان
العقبة  -شارع الملك حسين (الكورنيش)  -مجمع بنك االسكان

الموقع اإللكتروني
www.hbtf.com

الشركة األردنية لالستثمارات العقارية والخدمات التجارية
البريد اإللكتروني
info@hbtf.com.jo

العنوان
طرابلس  -برج طرابلس  -البرج األول  -الطابق  - 15مكتب  /155ص.ب 91270
أبو ظبي  -شارع الشيخ خليفة  -بناية معالي حمودة بن علي  -الطابق - 12
مكتب  /1201ص.ب 44768
بغداد  -شارع العراصات الهندية  -محلة رقم  929شارع  - 30رقم البناية 133
شقة رقم  29/133حي بابل

الهاتف
+ 218 213350610
+ 971 2 6268855
+964 7901328647

اسم المكتب

طرابلس /ليبيا

أبو ظبي /اإلمارات

بغداد /العراق

مكاتب التمثيل
البريد اإللكتروني
hbtfLibya@hbtf.com.jo
hbtfAbudhabi@hbtf.com.jo
Hal-aani@hbtf.com.jo
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