حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

نبذة عن Signature
ُ
 Signatureعالمة تجارية تابعة لبنك القاهرة عمان ،تعنى بتقديم منتجات وحلول مصرفية ريادية
ومخصصة ،من خالل خدمة عمالء مميزة وقنوات إلكترونية مبتكرة وشبكة فروع متقدمة تلبي
احتياجات العمالء المميزين ،بشقيهم األفراد والشركات.
يكمن اإلطار االستراتيجي لـ  Signatureإلى خلق تجربة مصرفية تتصف بالجودة والتميز من خالل ابتكار
ً
ّ
منتجات وحلول مصرفية ديناميكية باإلضافة إلى برامج موجهة ومزايا مصممة وفقا لسلوكيات
العمالء ،وبشكل يالئم أنماط حياتهم.
سيتم افتتاح  3فروع لـ  Signatureخالل العام  2021ضمن مواقع استراتيجية تستهدف أماكن تواجد
العمالء المميزين ،بحيث تتضمن هذه الفروع أماكن مخصصة لخدمة كل من العمالء األفراد والشركات.
ً
سيتم أيضا تقديم الخدمات للعمالء من خالل قنوات إلكترونية كتطبيق الهاتف البنكي واإلنترنت لألفراد
والشركات ،لرفع مستوى جودة الخدمات ولتسهيل اإلجراءات المالية ،وتوفير حلول رقمية للمنتجات
االستثمارية من تداول العمالت واألسهم والسندات والصناديق االستثمارية.
تطمح العالمة التجارية  Signatureبأن تكون الخيار المصرفي األول لخدمة العمالء المميزين ،باالستناد
إلى مكامن قوة بنك القاهرة عمان لتعزيز التوسع والنمو بمفهومه المستدام.

نبذة عن LINC
 LINCهو أول بنك رقمي في األردن مخصص لخدمة فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين  18-40سنة من فئة
الشباب ومحبي التكنولوجيا ،وهو عبارة عن عالمة تجارية فرعية لبنك القاهرة عمان تأسست عام  2019لخدمة العمالء
كوحدة أعمال مميزة هدفها تقديم حلول مصرفية رقمية شاملة لتأهيل العمالء وبشكل رئيسي في قطاع األفراد.
سيتيح  LINCللعمالء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية بأسعار منافسة
وعروض مميزة تتالءم مع فئة الشباب ومحبي التكنولوجيا.
سيقوم  LINCبخدمة عمالئه من خالل منصات وتطبيقات إلكترونية ذكية منها التطبيق البنيك والخدمات المصرفية عبر
ً
إضافة إلى فروع ذات تصميم عصري وتقنيات عالية لخدمة العمالء.
اإلنترنت المتطورة لألفراد والشركات
سيصبح  LINCالرائد في تزويد الخدمات المصرفية الرقمية في القطاع المصرفي األردني.
سوف يعمل  LINCكشريك لعمالئه ويبني مجتمع خاص به .منذ نشأة  LINCكان الغرض منه هو مشاركة العمالء.
معنى كلمة  LINCهو:
 Learn :Lالتعلم ،سيكون  LINCالمساعد األول للعمالء التخاذ الخيارات الصحيحة من نواحي تعليمية ومهنية وتدريبية.
 Inspire :Iاإللهام ،سيكون  LINCالمساعد األول للعمالء على إطالق خيالهم وبناء الثقة بأنفسهم.
 Network :Nاالتصال ،سوف يساعد  LINCالعمالء على توسيع شبكة التواصل الخاصة بهم وإبقاء االتصال مع
األشخاص المهمين من خالل المحاور الرقمية ومرافق االجتماعات الخاصة بـ  LINCومنصات واجتماعات التواصل
الوظيفي.
 Create :Cخلق ،سوف يساعد  LINCالعمالء في إنشاء بنكهم الخاص وخلق تجربتهم الخاصة من خالل ضمان أن العمالء
يتحكمون بشكل كامل في كل جانب من حياتهم.
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ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيد حممد حممود �أحمد الأتربي

ممثل بنك م�رص �ش.م.م

الأع�ضاء

ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي
ال�سيد يا�سني خليل "حممد يا�سني" التلهوين

ال�رشكة العربية للتموين والتجارة

وميثلها ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ومتثلها ال�سيدة �سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س اعتبارا ً من 2020/9/8
وميثلها ال�سيد فادي عبدالوهاب عبد الفتاح �أبو غو�ش لغاية 2020/9/7

ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي
ال�سيد ح�سن علي ح�سني �أبو الراغب
ال�سيدة �سهى با�سيل �أندراو�س عناب
ال�سيد �سامي عي�سى عيد �سمريات
ال�سيد ع�صام "حممد فاروق" ر�شدي املهتدي
الرئي�س التنفيذي

الأ�ستاذ كمال غريب عبدالرحيم البكري
مدققو احل�سابات

ال�سادة ديلويت �أند تو�ش  -ال�رشق الأو�سط
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ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

بالنيابة عن زمالئي يف جمل�س الإدارة ي�رسين �أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي لبنك القاهرة عمان عن عام  2020والذي
ن�ستعر�ض من خالله �أبرز الإجنازات التي حققها البنك خالل العام.

على �صعيد االقت�صاد الأردين فقد حقق منوا ً �سلبيا ً بن�سبة  %3يف العام  2020نتيجة �أثر جائحة فريو�س كورونا
وتداعياتها التي �أثرت �سلبا ً على االقت�صاديات العاملية ومنها االقت�صاد الأردين ،حيث قامت احلكومة ب�إطالق
جمموعة من حزم التحفيز االقت�صادي كان لها الأثر الإيجابي على االقت�صاد الوطني والتي ت�ضمنت العديد من
الإجراءات التي من �ش�أنها دعم القطاعات التي ت�أثرت باجلائحة.

�أما فيما يتعلق مبعدالت الفوائد فقد قام البنك املركزي الأردين بخف�ض �أ�سعار الفوائد بن�سبة  %1.5خالل عام
 2020تزامنا ً مع قيام البنك الفيدرايل الأمريكي بخف�ض �أ�سعار فائدة الأ�سا�س على الدوالر الأمريكي ،ومن املتوقع
�أن تبقى م�ستويات الفائدة على ما هي عليه خالل عام .2021

هذا وما زال ربط �سعر �رصف الدينار الأردين بالدوالر الأمريكي مدعما ً قويا ً لالقت�صاد الأردين بالإ�ضافة �إلى امل�ستويات
املرتفعة الحتياطات اململكة من العمالت الأجنبية والذهب التي جنح البنك املركزي الأردين برفعها بواقع  1.1مليار
دينار �أو بن�سبة تقارب  ،%11علما ً ب�أن هذه امل�ستويات قد مت ت�سجيلها يف ظل انخفا�ض الدخل ال�سياحي بواقع .%75

وفيما يتعلق بنتائج �أعمال البنك فقد ارتفع ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية خالل عام  2020بن�سبة  %12م�صحوبا ً
بارتفاع �صايف �إيراد الفوائد والعموالت بن�سبة  %4.3ليبلغ  126.5مليون دينار مقارنة مع  121.3مليون دينار للعام
 ،2019كما ارتفع �إجمايل امل�رصوفات واملخ�ص�صات بن�سبة  %15.7ليبلغ  106.3مليون دينار.

هذا وقد بلغ الربح قبل �رضيبة الدخل  30.7مليون دينار مقارنة مع  44.2مليون دينار للعام ال�سابق وبانخفا�ض ما
ن�سبته  ،%30.6حيث يعود هذا االنخفا�ض يف الأرباح نتيجة لتداعيات وت�أثري جائحة كورونا على االقت�صاد العاملي
واملحلي وارتفاع املخ�ص�صات ،فيما بلغ الربح العائد مل�ساهمي البنك بعد ال�رضيبة  18.2مليون دينار مقابل 28.1
مليون دينار للعام ال�سابق.
كما وارتفع �إجمايل املوجودات بن�سبة  %7.1لتبلغ  3,353مليون دينار ،حيث بلغ ر�صيد ودائع العمالء  2,226مليون
دينار وبن�سبة منو  ،%8.6كما وبلغ ر�صيد ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم وال�سندات مبلغ  870مليون دينار مقابل
 810.2مليون دينار للعام ال�سابق.

هذا ويهدف البنك من ا�ستثماراته يف املوجودات املالية �إلى حتقيق التوازن يف توظيف الأموال يف �أدوات ذات خماطر
متدنية كما ويحتفظ بن�سب �سيولة تن�سجم مع املعايري العاملية ومتطلبات اجلهات الرقابية ومتثل م�صدر
اطمئنان جلميع الفئات التي تتعامل مع البنك حيث ت�شكل الت�سهيالت االئتمانية ما ن�سبته  %80.6من ودائع
العمالء هذا وت�شكل ودائع العمالء امل�صدر الأ�سا�سي من م�صادر التمويل للبنك حيث متثل ما ن�سبته  %66.4من
�إجمايل م�صادر الأموال.

كما متكن البنك خالل عام  2020من احلفاظ على جودة حمفظة الت�سهيالت حيث بلغت ن�سبة �صايف الت�سهيالت
غري العاملة  %5.14من �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة ،وهي من املعدالت املتدنية يف القطاع امل�رصيف.

كما وبلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني  366.6مليون دينار يف نهاية عام  2020مقابل  349.9مليون دينار يف نهاية العام
ال�سابق ،كما وبلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %15.97وهي �أعلى من احلد الأدنى املطلوب من قبل البنك املركزي
الأردين والبالغ .%14.5
�أما فيما يخ�ص ن�سبة حقوق امل�ساهمني املرجحة �إلى �إجمايل املوجودات ( )Leverage Ratioفقد بلغت %8.85
الأمر الذي ي�ضع البنك �ضمن الفئة الأولى (ر�أ�سمال جيد) وفقا ً لدرجة املالءة.

هذا وبناءً على النتائج املالية للبنك يف عام  2020فقد قرر جمل�س الإدارة التو�صية للهيئة العامة للبنك بتوزيع
�أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  %12من القيمة اال�سمية لل�سهم ومببلغ  22.8مليون دينار.

و�سي�ستمر البنك خالل عام  2021يف تنفيذ �سيا�ساته وخططه اال�سرتاتيجية يف تطوير �أعماله ،من خالل الرتكيز
على املحافظة على ن�سب ال�سيولة املرتفعة وعلى جودة املحفظة االئتمانية وزيادة كفاءة الأداء وحت�سني م�ستوى
خدمة العمالء بالإ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�س�ؤولية البنك االجتماعية.
ويف اخلتام ونيابة عن جمل�س الإدارة �أعرب عن خال�ص �شكري لكافة م�ساهمي البنك ولعمالئنا الكرام على ثقتهم
وم�ساندتهم املتوا�صلة ،وتقديري لكافة موظفي البنك ،كما �أود �أن �أعرب �أي�ضا ً عن �شكري وتقديري للبنك املركزي الأردين.
وكلنا ثقة مبوا�صلة اجلهود لتقدمي خدمات م�رصفية مميزة وحتقيق �أف�ضل النتائج.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته....

يزيد عدنان املفتي

رئي�س جمل�س الإدارة
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يداصتقالا ءادألا

االقت�صاد الأردين:

زخر العام  2020بالعديد من التحديات والتطورات ولعل �أبرزها هو �أثر جائحة كورونا ،والتي ت�سببت بزعزعة ا�ستقرار االقت�صاد العاملي والأردين،
حيث �سجل االقت�صاد الأردين تراجعا ً مبعدل  %3خالل عام  ،2020ما يعد �أعلى ن�سبة انكما�ش �سجلها االقت�صاد الأردين منذ عام  1989مقارنة
مبعدالت النمو االقت�صادي الإيجابية امل�سجلة خالل الأعوام  2019و 2018و 2017والتي بلغت  %1.9و %2و %2.2تواليا .حيث انخف�ض معدل الت�ضخم
و�صوال ً �إلى  %0.43خالل العام  .2020ويعود �سبب هذا الرتاجع ب�شكل رئي�سي �إلى تاثري جائحة كورونا على االقت�صاد وانخفا�ض الأ�سعار العاملية
والناجتة عن �إغالق احلدود واملعابر الدولية تزامنا ً مع ازدياد حاالت الإ�صابة بالفريو�س ،الأمر الذي �أدى �إلى �إغالق العديد من القطاعات االقت�صادية.
واجه االقت�صاد الأردين العديد من التحديات خالل عام  ،2020حيث انخف�ضت ال�صادرات وامل�ستوردات مبا معدله  %5.2و %17.8تواليا ً مت�أثرتان
بجائحة كورونا التي �أدت �إلى �إغالق احلدود بني الدول ما �أدى �إلى تقييد احلركة التجارية بني خمتلف دول العامل خالل العام  .2020وت�صدر انخفا�ض
كل من الدخل ال�سياحي و�أعداد زائري اململكة امل�شهد االقت�صادي خالل العام  ،2020حيث انخف�ض الدخل ال�سياحي بن�سبة � %75أو ما قيمته 3.1
مليار دينار وانخف�ضت �أعداد زائري اململكة بواقع  .%77كما نود الإ�شارة �إلى ارتفاع معدالت البطالة و�صوال ً �إلى  %24.7يف نهاية .2020
قرر البنك املركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات االحرتازية بهدف احتواء تداعيات فريو�س  COVID-19على �أداء االقت�صاد املحلي ومنها ت�أجيل �أق�ساط
الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة لعمالء القطاعات االقت�صادية املت�أثرة من انت�شار فريو�س كورونا من �رشكات و�أفراد ،وقام ب�ضخ �سيولة �إ�ضافية
للبنوك مببلغ  1.050مليون دينار من خالل تخفي�ض ن�سبة االحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من � %7إلى  ،%5الأمر الذي وفر �سيولة
�إ�ضافية للبنوك بلغت قيمتها  550مليون دينار �أردين ,ومن خالل عمل اتفاقيات �إعادة �رشاء مع البنوك مبقدار  500مليون دينار لآجال ت�صل ل�سنة
لتوفري االحتياجات التمويلية للقطاعني العام واخلا�ص.
مت العمل بالإجراءات املذكورة �أعاله تزامنا ً مع قيام البنك املركزي الأردين بخف�ض الفائدة على امل�ؤ�رشات املالية الرئي�سية بواقع  %1.5وعلى نافذة
الإيداع لدى البنك املركزي لليلة الواحدة بواقع  ،%1.25وذلك بغية احلفاظ على �صالبة ومتانة الدينار الأردين .بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على م�ستويات
احتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية (عمالت وذهب) والتي ارتفعت مبعدل � %10أو ما يعادل  1.1مليار دينار خالل العام .2020
جتاوزت قيمة �إجمايل الدين العام  32.8مليار دينار �أو ما ن�سبته  %105من الناجت املحلي الإجمايل للعام  ,2020مقارنة مب�ستوياته امل�سجلة يف نهاية
العام  2019والتي بلغت  30مليار دينار �أو ما ن�سبته  %96.2من الناجت املحلي الإجمايل ،علما ً ب�أنه مت االعتماد على الدين اخلارجي والذي ارتفع بقيمة
 1.5مليار دينار� .أدت �أعباء �أزمة كورونا �إلى زيادة عجز املوازنة بقيمة  1.2مليار دينار ،حيث �أتت هذه الزيادة على عك�س توقعات املوازنة العامة التي
قامت وزارة املالية بو�ضعها مطلع  2020لي�صل عجز املوازنة �إلى  2.45مليار دينار يف نهاية .2020
التوقعات لعام :2021

من املتوقع �أن يتعافى االقت�صاد الأردين خالل العام  2021ح�سب توقعات البنك الدويل ب�أنه �ست�صل معدالت النمو �إلى  %1.8يف نهاية العام
 2021و %2خالل العام  ،2022وتوقع البنك املركزي �أن ينمو االقت�صاد الأردين بن�سبة  %2.5خالل  .2021علما ً ب�أن االنتعا�ش املتوقع لالقت�صاد الأردين
�سيتحقق بف�ضل انخفا�ض تكلفة موارد الطاقة امل�ستوردة ،وزيادة متويل ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة ،والإ�صالحات املن�صو�ص عليها يف الربنامج
اجلديد املدعوم من �صندوق النقد الدويل تزامنا ً مع خطة توزيع اللقاحات وفتح املعابر احلدودية يف وجه ال�صادرات خالل الن�صف الثاين من العام
,2021
ت�شري التوقعات �إلى �أن الدين العام �سريتفع بواقع  2.05مليار دينار خالل العام  2021تزامنا ً مع زيادة االعتماد على الدين اخلارجي ,مع توقع ا�ستمرار
ال�ضغوطات على م�ستويات االحتياطيات من العمالت الأجنبية وعلى ميزان املدفوعات ,علما ً ب�أن انتعا�ش العائد ال�سياحي قد ال يبد�أ قبل الن�صف
الثاين من العام  ,2021كما هو احلال بخ�صو�ص حواالت العاملني باخلارج املرجح �أن ت�ستمر باالنخفا�ض ,ب�سبب القيود املفرو�ضة والناجمة عن
تداعيات اجلائجة ,مع ا�ستمرار حالة عدم اليقني بخ�صو�ص تاثري اجلائحة على االقت�صاد.
�أما فيما يخ�ص ال�سيا�سة النقدية ،فمن املتوقع �أن يوا�صل البنك املركزي اتباع نهج الفيدرايل الأمريكي بغية احلفاظ على �صالبة �سعر �رصف
ومتانة الدينار الأردين ،بالإ�ضافة �إلى احلفاظ على ن�سب الفائدة كما هي خالل عام .2021
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اقت�صاديات املنطقة:

البلدان امل�صدرة للنفط:

من املتوقع �أن تنكم�ش اقت�صادات منطقة ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى بواقع  ٪4.1خالل العام بح�سب توقعات �صندوق النقد الدويل ،2020
و�أن ت�شهد الدول امل�صدرة للنفط انخفا�ضا ً يبلغ معدله  ,٪6.6ب�سبب ان �أ�سعار النفط تعد �أحد �أهم العوامل التي �ست�ؤثر على تعايف اقت�صادات
البلدان امل�صدرة للنفط ،ال �سيما يف دول مثل ال�سعودية ،والعراق ،و�إيران ،والإمارات ،والبحرين ،والكويت ،التي تعتمد موازناتها ب�شكل كبري على
الإيرادات النفطية .ي�أتي ذلك يف الوقت الذي تعافت فيه م�ستويات �أ�سعار النفط من انخفا�ضها التاريخي يف �شهر �آذار من العام .2020
�ست�ستمر حالة االنكما�ش يف اقت�صادات الدول امل�صدرة للنفط خالل عام  2021لكن بنتائج �أف�ضل من العام  .2020وذلك ب�سبب ارتفاع �أ�سعار
النفط املتوقعة ب�أنها �سترتاوح بني  ،45و 55دوالرا ً للربميل خالل  .2021حيث يجب مراقبة التعايف املتعلق مب�ستويات الطلب على النفط خالل
العام  ,2021وال تزال توقعات الطلب على النفط غري وا�ضحة و�سط انت�شار موجات جديدة لفريو�س كورونا يف خمتلف مناطق العامل� .إذا خف�ضت
وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العاملي على النفط �إلى  91.7مليون برميل يوميا ً يف  ،2021وهو انكما�ش يومي قدره  8.4مليون برميل على
�أ�سا�س �سنوي الذي جاء �أكرث من ما مت توقعه بقيمة  8.1مليون.
البلدان امل�ستوردة للنفط:

من املتوقع �أن ت�سجل اقت�صادات الدول امل�ستوردة للنفط منوا ً �سلبيا ً قد يبلغ معدله  %1.0يف نهاية العام  ،2020و�أن ينعك�س كل من انخفا�ض
�أ�سعار النفط التي يقابلها انخفا�ض م�ستويات دخلها من الأن�شطة التجارية وال�سياحية �إيجاباً على اقت�صادات البلدان امل�ستوردة للنفط،
م�صحوبة بانخفا�ض �آخر يف م�ستويات حواالت العاملني يف اخلارج بالإ�ضافة �إلى �سوء الأو�ضاع املالية عامليا ً وتداعياتها على الأو�ضاع االئتمانية
املحلية التي ت�ؤدي �إلى جانب �إجراءات العزل �إلى �إ�ضعاف النمو.
خف�ضت التقارير االقت�صادية معدالت النمو اخلا�صة بالعديد من اقت�صادات الدول امل�ستوردة للنفط للعام  2020ب�سبب �ضعف النمو لدى
ال�رشكاء التجاريني لهذه الدول ،الأمر الذي من املتوقع ان يكون له ت�أثري �سلبي على �صادرات ال�صناعات التحويلية وال�سياحة ,حيث ت�شري التوقعات
�إلى �أن النمو يف البلدان امل�ستوردة للنفط �سريتفع �إلى  % 3.2العام  2021مع التخفيف التدريجي للقيود املفرو�ضة على التنقل وارتفاع الطلب
املحلي وم�ستويات ال�صادرات.
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االقت�صاد العاملي:

يف ظل التحديات االقت�صادية التي جنمت عن تف�شي فريو�س كورونا ،انكم�ش االقت�صاد العاملي بواقع  %3.5خالل العام  ،2020وت�شري التوقعات �إلى
منو اقت�صادات الدول الكربى بواقع  %5.5و %4.25خالل عامي  2021و 2022توالياً ،مدفوعة بزيادة �أعداد اللقاحات املوزعة م�صحوبة بالدعم الإ�ضايف
من حكومات تلك البلدان ,علما ً ب�أن البنوك املركزية حول العامل قد قامت باتخاذ �إجراءات عديدة للت�صدي للأزمة االقت�صادية الناجمة عن جائحة
كورونا ،و�شملت تلك الإجراءات خف�ض �أ�سعار الفائدة وتخفيف القيود املو�ضوعة على ال�سيا�سات النقدية بغية احلد من �أثر تف�شي فريو�س كورونا
على ال�رشكات والأفراد.
قام البنك الفيدرايل بخف�ض �أ�سعار الفائدة �إلى ما يقرب ال�صفر ،كما بد�أ يف �إعادة �رشاء �سندات اخلزانة الأمريكية والأوراق املالية املدعومة
بالرهن العقاري للحفاظ على �صالبة الأ�سواق املالية ,وقد �سجلت ن�سبة البطالة يف الواليات املتحدة خالل �أول �ستة �أ�شهر من العام � 2020أعلى
م�ستوياتها حيث و�صلت �إلى  %14.7بالرغم من حزم التحفيز التي قامت احلكومة بدعم االقت�صاد من خاللها ،ويعود ارتفاع ن�سب البطالة
ب�سبب عمليات الغلق الإجبارية يف غالبية الواليات الأمريكية ,علما ً ب�أن ن�سبة البطالة قد بلغت  %9نهاية عام  ،2020كما من املتوقع �أن ت�صل
ن�سب البطالة �إلى  %4.1نهاية عام  ,2021ومن املتوقع ان يتعافى االقت�صاد الأمريكي خالل العام  2021تزامنا ً مع خطط التحفيز االقت�صادي التي
تطلقها احلكومة الأمريكية والتي متثلت بقيامها ب�ضخ  1.9ترليون دوالر كخطة لإنعا�ش االقت�صاد املت�رضر جراء جائحة فريو�س كورونا خالل العام
 2021مع زيادة توزيع اللقاح.
�أما بالن�سبة للبنك ال�شعبي ال�صيني فقد �أعلن �أنه �سي�ضخ  173مليار دوالر يف االقت�صاد ،لدعم جهود مكافحة فريو�س كورونا ,لكن ال�صني
�أظهرت تعافيا ً اقت�صاديا ً فاق التوقعات يف الربع الأخري من العام � ،2020إذ بلغ معدل النمو  ,%6.5ومنا الناجت املحلي الإجمايل بواقع  %2.3يف .2020
و�أتت هذه النتائج الإيجابية تزامنا ً مع توقع ا�ستمرار الأداء القوي خالل العام احلايل ،حيث من املتوقع �أن ي�ستمر االقت�صاد ال�صيني بالنمو خالل
العام .2021
يف النهاية ،يقف االقت�صاد العاملي عند منعطف حرج حيث يعتمد منوه على �رسعة توزيع اللقاح يف خمتلف �أنحاء العامل للحد من انت�شار
الفريو�س كما على حدة الن�سق الت�صاعدي الذي ينت�رش من خالله الفريو�س .هذا ومن املتوقع �أن ت�صل خ�سارة الناجت املحلي الإجمايل لالقت�صاد
العاملي �إلى  22ترليون دوالر بني الأعوام  2025-2020ب�سبب وباء كورونا.
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�أهم امل�ؤ�رشات والن�سب املالية
2020

2019

التغري

�ألف دينار

جمموع املوجودات

3.353.235

3.129.643

%7.14

الت�سهيالت االئتمانية بال�صايف

1.793.871

1.599.076

%12.18

ودائع العمالء

2.226.430

2.050.956

%8.56

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

366.623

349.875

%4.79

�صايف �إيراد الفوائد والعموالت

126.508

121.266

%4.32

الدخل من العمليات الت�شغيلية
(با�ستثناء �أرباح بيع وتقييم موجودات مالية)

138.604

136.787

%1.33

�إجمايل الدخل

137.035

136.142

%0.66

الربح قبل ال�رضائب

30.701

44.208

()30.55%

الربح العائد مل�ساهمي البنك بعد ال�رضائب

18.161

28.095

()35.36%

ح�صة ال�سهم من �صايف الربح (دينار)

0.096

0.148

()35.36%

العائد على معدل املوجودات

%0.56

%0.93

العائد على معدل حقوق امل�ساهمني

%5.07

%8.19

�صايف �إيراد الفوائد والعموالت �إلى معدل املوجودات

%3.90

%4.00

كفاية ر�أ�س املال

%15.97

%18.01

�صايف الت�سهيالت �إلى ودائع العمالء

%80.57

%77.97

�صايف الت�سهيالت غري العاملة �إلى الت�سهيالت

%5.14

%4.84

تغطية املخ�ص�ص ل�صايف الت�سهيالت غري العاملة

%64.06

%70.52

�أهم بنود قائمة املركز املايل

نتائج العمليات

�أهم الن�سب املالية

امل�ؤ�رشات املالية لل�سنوات اخلم�س الأخرية

(بالآالف با�ستثناء �سعر ال�سهم)

2016

2017

2018

2019

2020

�صايف الربح العائد مل�ساهمي البنك

35.056

30.336

30.127

28.095

18.161

الأرباح املوزعة

21.600

21.600

16.200

-

*22.800

الأ�سهم املوزعة

-

-

10.000

-

-

حقوق امل�ساهمني

326.472

336.584

336.397

349.875

366.623

الأ�سهم امل�صدرة

180.000

180.000

180.000

190.000

190.000

1.85

1.50

1.33

1.03

1.05

�سعر ال�سهم يف ال�سوق املايل (دينار)

* تو�صية جمل�س الإدارة للهيئة العامة عن عام 2020
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)(�ألف دينار

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG

3,353,235
366,623

3,129,643

349,875
336,584

2,935,414

336,397

2,794,347

326,472
2,491,183

2016

2017

2018

2019

2020

2016

á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ‘É°U

2017

2018

2019

2020

AÓª©dG ™FGOh ‹ÉªLEG
1,793,871

2,226,430

1,649,570

2,050,956

1,599,076
1,913,902
1,537,937
1,749,865

1,356,279
1,547,446

2016

2017

2018

2019

2020

2016

IÌ©àŸG ¿ƒjódG ‘É°U áÑ°ùf

2017

2018

2019

2020

äÉ°ü°üîŸG á«£¨J áÑ°ùf
%5,14

%4,84

%4,24
%95,30
%3,82

%77,78

%3,47

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

%69,50

2018

%70,52
%64,06

2019

2020
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املركز املايل للبنك

بلغ �إجمايل املوجودات  3353.2مليون دينار بارتفاع  223.6مليون دينار عن نهاية العام ال�سابق وبن�سبة ارتفاع  .%7.14يف حني �شهد �إجمايل
حمفظة الت�سهيالت االئتمانية ارتفاعا ً مببلغ  211.4مليون دينار لت�صل �إلى  1888.8مليون دينار وبن�سبة ارتفاع  ،%12.6هذا وقد حافظ البنك على
جودة حمفظة الت�سهيالت االئتمانية حيث بلغت ن�سبة �صايف الت�سهيالت غري العاملة  %5.14من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة مقابل
 %4.84للعام ال�سابق ،وهي من الن�سب املتدنية يف القطاع امل�رصيف ،وقد بلغ �صايف حمفظة الت�سهيالت االئتمانية  1793.9مليون دينار مقابل
 1599.1مليون دينار للعام ال�سابق بارتفاع ن�سبته  ،%12.2كما يحتفظ البنك مبخ�ص�صات كافية مقابل الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة وفقا ً
لتعليمات البنك املركزي الأردين ومعيار التقارير املالية  IFRS9وبر�صيد  61.8مليون دينار لتبلغ ن�سبة تغطية املخ�ص�صات ل�صايف الت�سهيالت
غري العاملة .%64.1
بلغ ر�صيد ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم وال�سندات مبلغ  870مليون دينار مقابل  810.2مليون دينار للعام ال�سابق.
ويهدف البنك من ا�ستثماراته يف املوجودات املالية �إلى حتقيق التوازن يف توظيف الأموال يف �أدوات ذات خماطر متدنية ،وعوائد �أعلى ومبا يحافظ
على �سيولة البنك.
وباملقابل انخف�ضت الأر�صدة والإيداعات لدى البنوك بن�سبة  %4.9لت�صل �إلى  234.7مليون دينار مقارنة مع  246.8مليون دينار للعام ال�سابق،
فيما بلغت ار�صدة النقد والأر�صدة لدى البنوك املركزية  313مليون دينار مقارنة مع  332.7مليون دينار للعام ال�سابق وبانخفا�ض ن�سبته .%5.9

ويحتفظ البنك بن�سب �سيولة تن�سجم مع املعايري العاملية ومتطلبات اجلهات الرقابية ومتثل م�صدر اطمئنان جلميع الفئات التي تتعامل مع
البنك حيث ت�شكل الت�سهيالت االئتمانية ما ن�سبته  %80.6من ودائع العمالء هذا وت�شكل ودائع العمالء امل�صدر الأ�سا�سي من م�صادر التمويل
للبنك حيث متثل ما ن�سبته  %66.4من �إجمايل م�صادر الأموال.
بلغ �إجمايل حقوق م�ساهمي البنك  366.6مليون دينار كما يف نهاية عام  2020مقابل  349.9مليون دينار يف نهاية العام ال�سابق .وقد بلغت ن�سبة
كفاية ر�أ�س املال حيث بلغت  %15.97لعام  2020مقابل  %18.01للعام ال�سابق وهي �أعلى من احلد الأدنى املقرر من قبل البنك املركزي الأردين البالغ
 ،%14.5كما بلغت ن�سبة ر�أ�س املال الأ�سا�سي للموجودات املرجحة باملخاطر  %14.5مقابل  %.16.5للعام ال�سابق ،وبلغت ن�سبة حقوق امل�ساهمني
املرجحة �إلى �إجمايل املوجودات ( ،%8.85 )Leverage Ratioالأمر الذي ي�ضع البنك �ضمن الفئة الأولى (ر�أ�سمال جيد) وفقا ً لدرجة املالءة.
%10^8 ΩÉ©dG ´É£≤dG
IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG
%9^8 á£°SƒàŸGh

%38^4 OGôaC’G äÓ«¡°ùJ

%9^9 á°VÎ≤e ∫GƒeCG
%11^2 á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M

%3^8 iôNCG äÉHƒ∏£e
%66^4 AÓª©dG ™FGOh
%7 ∑ƒæÑdG ™FGOh

%27^8 iÈµdG äÉcöûdG

%1^7 ájó≤ædG äÉæ«eCÉàdG

%13^2 ¿Éµ°SE’G ¢Vhôb
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نتائج �أعمال البنك

ت�شغيلياً ،ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد بن�سبة  %6.4ليبلغ 108.6
مليون دينار مقارنة مع  102.1مليون دينار للعام ال�سابق ،كما بلغ
�صايف الإيرادات من العموالت  17.9مليون دينار مقارنة مع  19.2مليون
دينار للعام ال�سابق ،فيما بلغت �إيرادات ا�ستثمارات البنك  676الف
دينار مقابل  3مليون دينار للعام ال�سابق ،وانخف�ضت الإيرادات الأخرى
بن�سبة  %17.3لتبلغ  9.9مليون دينار .وبالنتيجة فقد بلغ �إجمايل
الدخل  137مليون دينار مقابل  136.1مليون دينار للعام ال�سابق
�أي بارتفاع ن�سبته  %0.7هذا وال تزال �إيرادات البنك الت�شغيلية من
الفوائد والعموالت ت�شكل اجلزء الأكرب من �إجمايل الدخل بن�سبة
 %92.3مقارنة مع ن�سبة  %89.1للعام ال�سابق.
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يف املقابل ،ارتفع �إجمايل امل�رصوفات مبا يف ذلك خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية واملخ�ص�صات الأخرى بن�سبة  %15.7ليبلغ  106.3مليون دينار.
حيث حافظت نفقات املوظفني على نف�س امل�ستوى من العام ال�سابق .كما ارتفعت امل�صاريف الت�شغيلية الأخرى مببلغ  1.9مليون دينار وبن�سبة
 %5.8نتيجة الزيادة يف �أن�شطة البنك الت�شغيلية ب�شكل عام والتربعات املتعلقة بجائحة كورونا ،هذا وقد بلغ خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية
املتوقعة للتعر�ضات االئتمانية الذي مت اقتطاعه خالل العام  18.5مليون دينار منها  10.8مليون دينار الزيادة يف خم�ص�صات املرحلة الأولى واملرحلة
الثانية نتيجة التغري يف الأو�ضاع االقت�صادية.
بلغ الربح قبل ال�رضيبة  30.7مليون دينار مقارنة مع  44.2مليون دينار لعام  2019بانخفا�ض ن�سبته  ،%30.6فيما بلغ �صايف الربح بعد �رضيبة
الدخل العائد مل�ساهمي البنك  18.2مليون دينار مقارنة مع  28.1مليون دينار للعام ال�سابق ولتبلغ ح�صة ال�سهم الواحد من �صايف الربح 0.096
دينار مقابل  0.148دينار للعام ال�سابق.

توزيع الأرباح

قرر جمل�س الإدارة التو�صية للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع �أرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة .%12
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خدمات الأفراد

مل يكن عام � 2020سهال ً يف �ضوء الظروف الوبائية التي �شهدتها اململكة الأردنية الها�شمية والعامل وتف�شي فريو�س كورونا وبالرغم من ذلك
ا�ستمر البنك بتقدمي خدماته ومنتجاته لتتما�شى مع الأو�ضاع االقت�صادية والظروف املعي�شية التي واجهها املواطنني ب�شكل عام وعمالء البنك
ب�شكل خا�ص.
ا�ستمر البنك بتقدمي خدماته مبا يتعلق بقطاع قرو�ض الأفراد وذلك من خالل ت�أجيل الأق�ساط للعمالء وتخفي�ض ا�سعار الفوائد ومتكني العمالء من
�إعادة جدولة القرو�ض.
مبا يخ�ص منتج القرو�ض العقارية قام البنك باال�ستمرار بتقدمي العرو�ض اخلا�صة لت�شجيع �رشاء ال�شقق ال�سكنية وذلك باال�ستمرار بالتعاقد مع
�أ�صحاب هذه امل�شاريع يف مناطق خمتلفة و�ضمن برامج مي�رسة وب�أ�سعار فوائد منخف�ضة ومناف�سة بالإ�ضافة �إلى التعاقد مع مطورين عقاريني،
وطرح املنتج العقاري اخلا�ص بفروع ال�شباب  LINCوب�أ�سعار فوائد منخف�ضة لزيادة ح�صة البنك ال�سوقية ب�شكل عام ودعم فئة ال�شباب ب�شكل
خا�ص ومتكني �أكرب عدد ممكن من العمالء المتالك بيت العمر.
�أما يف جمال قرو�ض ال�سيارات ا�ستمر البنك على النهج بالتو�سع مبنتج قرو�ض ال�سيارات من خالل �إ�ضافة املزيد من وكاالت ال�سيارات وتعديل
برامج املنح بالإ�ضافة �إلى تقدمي عرو�ض على �أنواع حمددة من ال�سيارات و�ضمن حمالت خا�صة وب�أ�سعار مناف�سة .حيث مت �إ�ضافة وكالة ،BMW
�شفرولية� ،أوبل ،جيم�س ،كاديالك و�رشكة ني�سان /انفينيتي ،ام جي وغريها بالإ�ضافة �إلى برنامج لتمويل الدراجات وال�سكوترات واملوجهة لفئة
ال�شباب التي يتم خدمتها من فروع  LINCبالإ�ضافة �إلى هيونداي ،كيا وتويوتا.
�أما يف جمال قرو�ض التق�سيط املي�رس مت التو�سع يف عدد ال�رشكات امل�شرتكة يف الربنامج ومن خمتلف القطاعات و�إطالق عدة حمالت خا�صة
للتق�سيط مع عدد من املتاجر لت�شجيع العمالء لل�رشاء بالأق�ساط وب�سعر فائده �صفر %لدعم العمالء الراغبني بال�رشاء.
�أما يف جمال البطاقات امل�رصفية ،ويف ظروف تف�شي فريو�س كورونا وتطبيقا ً ملبادىء ال�سالمة العامة لتجنب انتقال العدوى ,قام البنك ب�إطالق
حملة توعوية لت�شجيع العمالء ال�ستخدام و�سائل الدفع الإلكرتوين منها ا�ستخدام خدمة الدفع مبوجب الهاتف النقال  CAB Payوتقدمي اجلوائز
واملزايا الإ�ضافية مل�ستخدمي اخلدمة.
بالإ�ضافة �إلى تطبيق خدمة الدفع بدون تالم�س (الالتالم�سية) للبطاقة على �أجهزة الدفع وال�رصافات الآلية ،وهي عبارة عن نظام دفع يتوفر يف
البطاقة ميكن العميل من الدفع من خالل �أجهزة الدفع � POSأو ا�ستخدام ال�رصاف الآيل بدون تالم�س فعلي بني البطاقة و�أجهزة ال�رصاف الآيل
و�أجهزة الدفع املتوفرة يف املتاجر والتي تعمل با�ستخدام خا�صية االت�صال باحلقل القريب لتنفيذ الدفعات  NFCمن خالل ما يعرف برتددات الراديو
 ،RFIDحيث �أن حركة الدفع بدون تالم�س يتم تنفيذها مبجرد اقرتاب البطاقة من �أجهزة الدفع لدى املتاجر و�/أو ال�رصافات الآلية مب�سافة قريبة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك وفيما يتعلق يف برنامج اخل�صومات وهو �أحد املزايا التي يقدمها البنك جلميع حملة البطاقات امل�رصفية من البنك ,قام البنك
بتكثيف جهوده لزيادة قاعدة املتاجر امل�شرتكة بربنامج لتقدمي خ�صم فوري لعمالء البنك مبجرد الدفع من خالل البطاقة امل�رصفية والتعاقد مع
�رشكة  DuSaveوهي �رشكة خا�صة تقوم بدورها بالتعاقد مع املتاجر ومن خمتلف القطاعات لتقدمي خ�صم فوري حلملة البطاقات امل�رصفية
من البنك.
ومبا بخ�ص البطاقات املدفوعة م�سبقا ً قام البنك بتجديد اتفاقيات مع عدد من اجلامعات مقابل �إ�صدار البطاقات اجلامعية الذكية .كما قام البنك
ب�إطالق حمالت توعوية موجهة لفئة الطالب (فئة ال�شباب) مبزايا البطاقة و�آلية ا�ستخدامها بالإ�ضافة �إلى �إطالق حمالت مدفوعة بني البنك
واملتاجر لت�شجيع ا�ستخدام البطاقة من خالل �شحنها والدفع بها.

حملة الدفع عن طريق الهاتف
CAB Pay

همة وطن عن
حملة التربع حلملة ّ
طريق البطاقة االئتمانية

حملة البطاقة اجلامعية

همة وطن
حملة التربع حلملة ّ
عن طريق النقاط
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اخلدمات البنكيه اخلا�صة

نظرا ً لأهمية قطاع ال�رشكات ملا يتيح للبنك تقدمي عدد كبري من اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات الكربى والنخبة من قطاع الأفراد ,فقد ارت�أى البنك
ب�أن يقوم ب�إن�شاء �إدارة اخلدمات البنكيه اخلا�صة والتي تعنى بتقدمي كافه اخلدمات لل�رشكات الكربى والنخبة من قطاع الأفراد .وجاء احلر�ص على
ذلك لتنوع اخلدمات التي ميكن تقدميها كت�سهيالت مبا�رشه �سواء لدعم ر�أ�س املال العامل �أو متويل التو�سع بالن�شاط �أو من خالل تقدمي اخلدمات
التجارية منها الكفاالت واالعتمادات بكافة �أنواعها ,بحيث تكون ا�سرتاتيجية عمل الدائره بناء قاعدة متينة من فئة العمالء املميزين واملكملة
لقاعدة عمالء البنك ككل من خالل اال�ستخدام الأمثل لأدوات و�آليات الت�سويق الفعال وخلق جتربة م�رصفية تت�صف باجلودة والتميز من خالل
تقدمي منتجات وحلول ريادية ديناميكية تلبي احتياجات العمالء واالنت�شار اجلغرايف لفروع و�رصافات العالمة التجارية مبا يتنا�سب مع اخل�صائ�ص
الدميوغرافية للمملكة.

وي�أتي حر�ص البنك على زيادة قاعدة ال�رشكات الكربى لأنها تعترب �أحد الروافد الرئي�سية للإيرادات والربحية للبنك وقد ان�صب عمل البنك على
حمورين مهمني املحور الأول متتني العالقة بني البنك وبني ال�رشكات القائمة ,وذلك من خالل تلم�س احتياجات ال�رشكات �أوال ً ب�أول والتوا�صل معهم
ب�شكل م�ستمر من خالل الزيارات الدورية لهم والعمل على متابعة تنفيذ متطلباتهم مع الدوائر الأخرى بكل �رسعة و�إتقان حيث يعترب البنك
�رشيك رئي�سي لهذه ال�رشكات وجناحها وا�ستمراريتها من جودة املحفظة االئتمانية التي تنعك�س �إيجابا ً على قدرة البنك على حتقيق الإيرادات,
واملحور الثاين هو تو�سيع قاعدة ال�رشكات بزيادة املتعاملني مع البنك من خالل ا�ستقطاب �رشكات جديدة ب�شكل مدرو�س وذلك من خالل الدرا�سات
والأبحاث التي تقوم بها الدوائر الأخرى عن القطاعات الن�شطة والواعدة التي ميكن ا�ستقطاب ن�شاطها للبنك والعمل على تنويع القطاعات
لتخفيف خماطر ال�سوق.
لقد كان عام  2020عاما ً �صعبا ً على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل وذلك ب�سبب جائحة كورونا ،والتي �ألقت بظاللها على حلركة التجارية
العاملية واملحلية� ،إال �أن بنك القاهره عمان متكن من القيام بدور رئي�سي بالوقوف بجانب ال�رشكات املت�رضرة ،فقد بادر البنك باالت�صال بال�رشكات
وعر�ض �أي خدمات ميكن تقدميها لهم �أثناء فرته التعطل وتنفيذا ً لتعليمات البنك املركزي خالل جائحه كرونا فقد كانت ا�ستجابة البنك �رسيعة
لطلبات العمالء بعمل الهيكالت بت�أجيل ا�ستحقاق �أق�ساط القرو�ض ومن ناحية �أخرى فقد كان البنك من املبادرين مبنح ال�رشكات املت�رضرة
القرو�ض املمنوحة من البنك املركزي للقطاعات املت�رضرة والبالغ حجمها  500مليون دينار ب�سعر فائده  %2وبكفالة  %85من ال�رشكة الأردنية
ل�ضمان القرو�ض ,فقد مت ا�ستغالل كامل احل�صة املمنوحة للبنك من البنك املركزي لتمويل ر�أ�س املال العامل (�رشاء ب�ضائع متويل الذمم�...إلخ) �أو
متويل امل�صاريف الت�شغيلية (الرواتب والإيجارات�....إلخ)
وبالن�سبه لل�رشكات الكربى التي ال تنطبق عليها منح القرو�ض �ضمن الربنامج �أعاله ،فقد �سعى البنك مبنح ال�رشكات الكربى �ضمن �سلف
البنك املركزي متو�سطه الأجل لتمويل ودعم القطاعات االقت�صادية للم�صاريف الت�شغيلية والرواتب بالإ�ضافة �إلى تخفي�ض �أ�سعار الفوائد على
القرو�ض القائمة �سواء كانت داخل عمان �أو خارجها.
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اخلزينة وتنمية م�صادر الأموال

متكن البنك من �إدارة موجوداته ومطلوباته بكفاءة وفاعلية توازن بني املحافظة على جودة املوجودات
ونوعيتها وحت�سني العائد عليها وتنويع م�صادر الأموال .وكذلك املحافظة على ن�سب �سيولة مالئمة ومبا
ي�ساهم يف تعزيز ربحية البنك واملحافظة على ن�سب خماطر مقبولة.

وقد عمل البنك خالل العام على تعزيز �شبكة عالقاته مع البنوك املرا�سلة بكفاءة وفاعلية والعمل على
�إن�شاء عالقات جديدة بالرغم من الظروف ال�صعبة التي ت�شهدها املنطقة ويف ظل التغيريات املتجددة
التي تفر�ضها اجلهات الرقابية .كما حافظ على توطيد و�إدامة العالقات امل�رصفية مع البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية يف الأردن وخارجه يف جماالت متعددة من حيث التمويل التجاري واحلواالت امل�رصفية .الأمر الذي �ساهم يف حت�سني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء.
ا�ستمر البنك بتزويد عمالئه باخليارات اال�ستثمارية املبتكرة ،حيث �أطلق البنك من�صة تداول �إلكرتونية تتيح للعمالء خيارات التداول بالأ�سهم،
ال�سندات ،ال�صناديق اال�ستثمارية وال�صناديق اال�ستثمارية املتداولة يف خمتلف �أ�سواق التداول العاملية.

الت�أجري التمويلي

يقدم البنك من خالل �رشكة مت َ ّلَك للت�أجري التمويلي جمموعة متكاملة من خدمات الت�أجري التمويلي تتنا�سب وطبيعة ن�شاط امل�ست�أجر وتدفقاته
النقدية ،ولكافة القطاعات االقت�صادية.كما وت�سعى ال�رشكة لرفع م�ستوى االهتمام باخلدمات املقدمة للأ�سواق امل�ستهدفة لتلبية احتياجاتها
التمويلية من خالل ن�رش مفهوم الت�أجري التمويلي ملا له من مزايا اقت�صادية ومالية للقطاعات امل�ستهدفة.

اخلدمات اال�ستثمارية

يقوم البنك ومن خالل �أذرعه اال�ستثمارية� ،رشكة �أوراق لال�ستثمار يف الأردن وال�رشكة الوطنية للأوراق املالية يف فل�سطني ،بتقدمي خدمات الو�ساطة
يف الأ�سواق املحلية ،الإقليمية والدولية .بالإ�ضافة �إلى خدمات �إدارة الأ�صول ك�إدارة حمافظ ا�ستثمارية للعمالء ،ت�أ�سي�س و�إدارة �صناديق اال�ستثمار
ذات الغايات املختلفة ،وتقدمي امل�شورة املالية واال�ستثمارية و�إعداد الدرا�سات والأبحاث.

�شبكة الفروع ومنافذ التوزيع

تطبيقا ً لتحقيق �أهداف الهوية امل�ؤ�س�سية وخطط االنت�شار اجلغرايف للبنك ،مت خالل عام  2020افتتاح فروع عدد  2وت�شغيلهم بنظام املوظف
ال�شامل ومكتب عدد  ،1و�أي�ضا ً مت �إعادة ت�أهيل وحتديث فروع عدد  2وحتويلهم �إلى نظام املوظف ال�شامل؛
وبالتفا�صيل التالية:
 .1افتتاح فرع جديد يف مكة مول (بنظام املوظف ال�شامل)
 .2افتتاح فرع جديد يف الزرقاء /حي الزواهرة (بنظام املوظف ال�شامل)
 .3افتتاح مكتب جديد يف الرمثا تابعا ً لفرع الرمثا
.4نقل وحتديث فرع الرمثا وحتويله �إلى نظام املوظف ال�شامل ،حيث مت نقله من موقعه �إلى موقع �أن�سب و�أ�سهل للو�صول من قبل العمالء على
ال�شارع الرئي�سي امل�ؤدي �إلى مدينة الرمثا
 .5حتديث فرع الر�صيفة وحتويله �إلى نظام املوظف ال�شامل
 .6ومت ت�أهيل  12فرعا ً خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة موزعة على جميع حمافظات الأردن وكما يلي:
•عمان  -فرع ال�شمي�ساين

•املفرق  -فرع �شارع الأمري ح�سن

•الطفيلة  -فرع الطفيلة
•معان  -فرع معان

•البلقاء  -فرع ال�سلط �شارع امللك عبدالله

•العقبة  -فرع العقبة

•الكرك  -فرع الثنية

•جر�ش  -فرع جر�ش

•�إربد  -فرع جممع ال�سفريات
•الزرقاء  -فرع الزرقاء مول

•عجلون  -فرع عجلون

•مادبا  -فرع اجلامعة الأملانية
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جميع املواقع اجلديدة واملحدثة املذكورة تتميز بت�صاميم ع�رصية تواكب احلداثة و�أي�ضا ً تتميز ب�أجواء هادئة و�شبكات �إلكرتونية مزودة ب�أحدث
�أجهزة الكمبيوتر ت�ضمن تقدمي اخلدمات امل�رصفية للعمالء ب�سهوله وحتقق ال�رسية واخل�صو�صية ،حيث تهدف �إلى ا�ستيعاب الزيادة امل�ضطردة يف
عدد عمالء الفروع ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز التواجد يف املناطق احليوية بالأردن ،حيث بلغ �إجمايل عدد الفروع واملكاتب يف الأردن حتى نهاية عام 2020
( )93فرعا ً ومكتب ،ويقوم البنك بخدمة عمالئه من خالل �شبكة �رصافات �آليه وا�سعة ،حيث مت تركيب � 6رصافات �آلية جديدة يف مواقع خمتلفة
خالل العام احلايل وبذلك يكون العدد الإجمايل لل�رصافات � 184رصافا ً منت�رشة يف كافة مناطق اململكة.

تقنية املعلومات

م�شاريع تقنية املعلومات

متا�شيا ً مع ر�ؤية ور�سالة البنك ،ومواكب ًة للتطور الرقمي يف القطاع امل�رصيف وفق �أف�ضل املعايري العاملية بهدف ا�ستدامة وتوفري بيئة تقنية �آمنة
تدعم ومتكن وحدات العمل املختلفة لتلبية متطلبات العمل وتقدمي خدمات م�رصفية مميزة ومناف�سة لعمالئها ،قام البنك بتنفيذ جمموعة من
امل�شاريع اخلا�صة بتقنية املعلومات على �صورة برامج متعددة ،وعلى النحو التايل:

برنامج العمليات:

يهدف الربنامج لرفع كفاءة و�أمتتة العمليات عرب جمموعة م�شاريع من �ضمنها م�رشوع ت�صنيف عمالء اخلدمات امل�رصفية ال�شخ�صية ،وم�رشوع
نظام قرو�ض ال�سيارات وامل�رشوع اخلا�ص بحفظ البيانات �إلكرتونياً� ،إ�ضاف ًة �إلى �أنظمة �إح�صائية خا�صة يف جمال اال�سرتاتيجية وتنقيب البيانات،
و�إطالق نظام  Creditlensاخلا�ص ب�إدارة املخاطر ،كما مت تطبيق الوحدة اخلا�ص باحل�صول على تقارير يومية ديناميكية للحواالت والتقارير
اخلا�صة بالبنك املركزي الأردين من خالل نظام  SWIFT Trasrepبالإ�ضافة �إلى الوحدة اخلا�صة ب�أمتتة املعاجلة اليدوية والتوزيع من خالل نظام
.SWIFT SmartSMD

برنامج خدمة العمالء:

يهدف الربنامج لتقدمي خدمات رقمية مميزة ومناف�سة لعمالء البنك ،فمنذ مطلع العام  2020كان البنك �سباقا ً ورائدا ً ب�إطالق نظام الدفع ب�شكل غري
تالم�سي عرب الهواتف الذكية  CABPayو�إطالق نظام الهواتف الذكية اخلا�صة بالفروع الإلكرتونية  ،LINCكما مت حتديث نظام الهواتف الذكية
اخلا�ص بعمالء البنك عرب خمتلف �أنظمة الت�شغيل � Andriod ,IOS ,and Harmonyإ�ضافة لإطالق نظام احلواالت الأجنبية من خالل الفروع.
وبهدف زيادة فعالية النظام احلايل لنظام القرو�ض و�رسعة تقدمي اخلدمات ،مت االنتهاء من ترقية نظام القرو�ض اخلا�ص بجزئية ،Retail Credit
ولتوفري من�صات خدمة عمالء �إ�ضافية من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي لتقدمي خدمة امل�ساعد الآيل املربوط ب�أنظمة البنك،
فقد مت �إطالق  Labib Chatbotمن خالل من�صة الـ  Facebook Messengerواملوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالبنك.

جمموعة م�شاريع البنية التحتية:

�ضمن �إطار ا�ستمرارية خدمات تقنية املعلومات ،فقد مت تطبيق نظام  Virtual Servers Backupاخلا�ص بن�سخ احتياطية مطابقة لأجهزة
ال�سريفرات االفرتا�ضية  HPE Synergyالعاملة يف البنك يف مركز املعلومات الرئي�سي ومركز املعلومات البديل ،بالإ�ضافة �إلى ترقية �أجهزة
 Exadataالعاملة يف مركز املعلومات الرئي�سي والبديل ،وترقية رخ�ص وبرجميات  Oracleلتلبية متطلبات نقل بيانات النظام البنكي،
بالإ�ضافة لتطبيق م�رشوع  Antlabsالذي يوفر خدمات �إنرتنت للعمالء يف جميع فروع البنك ب�شكل جماين.

جمموعة م�شاريع الأمن ال�سيرباين و�أمن املعلومات:

وتت�ضمن تنفيذ جدران نارية  Firewall Fortinetلإ�ضافة م�ستوى �أمان �إ�ضايف بني مركز البيانات الرئي�سي واالحتياطي ،والبدء بتطبيق مركز
عمليات الأمن ال�سيرباين  ،SoC Cyber Security Operations Centerويعد بنك القاهرة عمان البنك الأول يف الأردن الذي قام بتطبيق
�أحدث ن�سخة  3D Secureلتوفري حركات دفع �آمنه عرب الإنرتنت.
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جمموعة امل�شاريع اخلا�صة باالمتثال

التي تت�ضمن امل�رشوع اخلا�ص مبتطلبات ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وم�رشوع تطبيق �أمتته الدخول لل�صناديق احلديدية الذي يهدف لتح�سني جتربة
العميل وزيادة م�ستوى الأمن واالمتثال ،وتطبيق نظام  ACH direct Debitك�إحدى متطلبات البنك املركزي اجلديدة اخلا�صة بتفعيل خدمة
تفوي�ض القيد املدين املبا�رش على نظام غرفة التقا�ص الآيل.

فل�سطني

على الرغم من الظروف ال�صعبة التي �سادت خالل العام  2020ب�سبب جائحة كورونا �إال �أنه قد مت تنفيذ عدد كبري من امل�شاريع اخلا�صة بتقنية
املعلومات والتي كانت مدرجة على جدول �أعمال هذا العام والتي �ساهمت ب�شكل فعال بتحقيق الأهداف اال�سرتاتيجية املعتمدة من قبل �إدارة البنك.
•فعلى �صعيد البنى التحتية ،فقد مت ا�ستبدال وحدات التخزين ( )Storage Systemواخلوادم املركزية القدمية واخلا�صة بت�شغيل النظام البنكي
( )Core Banking Serversيف مركز البيانات الرئي�سي وموقع التعايف من الكوارث .كما مت جتهيز كافة متطلبات البنية التحتية لإطالق نظام ر�صد
التغريات والأحداث الأمنية  ،SIEMوجتهيز العديد من اخلوادم ( )Jump Serversلتمكني املوظفني من العمل من املنزل عرب تقنية ( ،)VPNبالإ�ضافة
لرتكيب وت�شغيل نظام خا�ص حلماية مواقع الويب التابعة للبنك ( )Web Application Firewallمن �أجل حمايتها من االخرتاقات ،كما مت خالل العام
�إجراء فح�ص تكلل بالنجاح خلطط التعايف من الكوارث وخطط ا�ستمرارية العمل.

•وعلى �صعيد �أمن املعلومات �أي�ضاً ،فقد مت تنفيذ العديد من امل�شاريع �أي�ضا ً مثل تطبيق نظام جديد خا�ص مبراقبة الأحداث الأمنية ( )SIEMكما مت تطبيق نظام خا�ص
لإدارة و�ضبط �أ�سماء امل�ستخدمني عالية ال�صالحية و�إدارة عمليات الو�صول �إلى هذه الأنظمة احل�سا�سة يف البنك (،)Privileged Access Management
بالإ�ضافة �إلى تطبيق نظام فح�ص الثغرات الأمنية على البيئة التكنولوجية اخلارجية والداخلية اخلا�صة بالبنك ( )Vulnerability Scannerوالك�شف عن
مواطن ال�ضعف على الأجهزة والأنظمة وال�شبكات املرتبطة معها .هذا وقد مت االنتهاء من �أعمال الفح�ص النهائية للنظام اخلا�ص ب�إدارة �صالحيات امل�ستخدمني
( ،)Identity Managementكما يتم املتابعة مع الدوائر املختلفة واجلهات ذات العالقة يف البنك لتطبيق معايري احلوكمة املتعلقة بالبيانات و�آليات العمل
( )GDBR, COBITواالمتثال بها ،بالإ�ضافة لالمتثال ملعايري (.)Cybersecurity ,PCI, ISO27001

•�أما على �صعيد الأنظمة امل�رصفية ،فقد مت ترقية نظام التواقيع �إلى الن�سخة الأحدث تعمل على �أ�سا�س ( .)Web-Basedو�إطالق م�رشوع املقا�صة الإلكرتونية
مع �سلطة النقد الفل�سطينية ( .)ECCكما مت ترقية نظام الت�صنيف االئتماين للعمالء (� )Risk Analystإلى الن�سخة الأحدث ،و�إن�شاء �آلية للربط ما بني
النظام البنكي ونظام  SWIFTعلى غرار ما مت تطبيقه يف الإدارة العامة ،كما مت تطوير �آلية بحيث يتم �إر�سال ر�سائل  SWIFTللعمالء من خالل الربيد االلكرتوين.

•القنوات الإلكرتونية هي الأخرى كان لها دور وم�ساهمة فاعلة يف حتقيق العديد من الإجنازات خالل العام ،حيث مت �إ�ضافة العديد من اخلدمات امل�رصفية
الإلكرتونية من خالل نظام ( ،)Chatbotوتطبيق النظام اخلا�ص مبراقبة �أجهزة ال�رصاف الآيل ( ،)Vynamic Viewكما مت تطوير نظام مركز االت�صال
( )Contact Centerوت�شغيل �رصافات �آلية جديدة من نوع  ،DNكما مت البدء ب�إ�صدار البطاقات الالتالم�سية والتي ت�ستخدم تقنية جديدة ( ،)R9والبدء
بتطبيق خدمة الـ ( )3D-Secureلتعزيز ال�رشاء الآمن عرب الإنرتنت ،كما مت �إطالق الن�سخة اجلديدة من نظام املوبايل البنكي والتي حتتوي على خدمات
�إلكرتونية جديدة تخدم عمالء البنك بطريقة �أف�ضل.
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املوارد الب�رشية والتدريب
�سيا�سة البنك يف التعيني

ا�ستمر البنك يف �سيا�سته مبنح �أولوية منح ال�شواغر داخليا ً من خالل �آلية تناف�س عادلة متنح املوظفني احلق بالتناف�س على الوظائف ال�شاغرة
ال �سيما الوظائف الإدارية والقيادية وذلك ل�ضمان �سري املوظفني يف م�سارهم الوظيفي واحلفاظ على الكوادر امل�ؤهلة ،ومن ناحية �أخرى ف�إن ذلك
ي�ضمن ا�ستمرار البنك يف �إتاحة فر�ص التطور املعريف وتعزيز اخلربة العملية للموظفني من خالل برامج الإحالل امل�ؤقت والتدريب والتعليم ،كما
يراعي البنك �رضورة رفد كوادره بخربات خارجية تعزز الفكر التجديدي االبتكاري واملناف�سة الداخلية لدى املوظفني وذلك من خالل ا�ستقطاب
�أف�ضل الكوادر املنا�سبة لقيم وبيئة امل�ؤ�س�سة وملتطلبات الوظيفة على حد �سواء.
بلغ معدل الدوران الوظيفي الكلي  ٪3٫66للعام  2020ويعترب معدل الدوران الوظيفي �ضمن املعدل املقبول وفق �أف�ضل املمار�سات ملعدل الدوران
الوظيفي.
�سيا�سة املكاف�آت

ان�سجاما ً مع تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين مت و�ضع �سيا�سة لتوزيع املكاف�آت املالية على موظفي البنك مبنية
على املبادئ الرئي�سية الأ�سا�سية التي تقوم عليها احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف تطبيق مبادئ العدالة وال�شفافية يف منح املكاف�آت املالية ملوظفي
البنك.
وتهدف �سيا�سة منح املكاف�آت �إلى و�ضع �أ�س�س ومعايري مو�ضوعية وعادلة و�شفافة ملنح مكاف�آت مالية للإدارة التنفيذية العليا وكافة موظفي
البنك ،متكن البنك من ا�ستقطاب وتطوير واملحافظة على موظفيه من ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات وحتفيزهم واالرتقاء ب�أدائهم ،وت�شجيع
وحتفيز املوظفني لتحقيق �أهداف البنك.
وتت�ضمن ال�سيا�سة اعتماد نظام مكاف�آت يربط ما بني ربحية و�أداء البنك ب�شكل عام ومدى حتقيق �أهدافه اال�سرتاتيجية ،كما ت�ضمنت ال�سيا�سة
�أ�س�س ومعايري لأداء الإدارات والدوائر املختلفة و�أداء املوظف.
يبلغ عدد موظفي البنك وال�رشكات التابعة  2٫255موظفا ً وفقا ً للم�ؤهالت التالية:
الوطنية للأوراق

متلك للت�أجري

-

البنك

م�رصف ال�صفا

�أوراق لال�ستثمار

دكتوراة

3

-

-

-

املالية

التمويلي

املجموع

3

ماج�ستري

90

14

2

1

5

112

دبلوم عايل

35

-

-

-

-

35

بكالوريو�س

1.472

102

16

11

10

1.611

دبلوم

200

7

1

-

1

209

ثانوية فما دون

264

12

2

3

4

285

املجموع

2.064

135

21

15

20

2.255

�أهم �إجنازات �إدارة املوارد الب�رشية:

ا�ستنادا ً لر�ؤية ور�سالة البنك و�أهدافه اال�سرتاتيجية لتطوير ودعم اال�ستثمار يف الكوادر الب�رشية والثقافة امل�ؤ�س�سية ،و�إميانه ب�أهمية املوارد الب�رشية
التي يعتربها العن�رص الرئي�سي من م�سرية جناحه ،ن ُفذ خالل عام  2020برامج تدريبية وتطويرية وفق �أف�ضل املمار�سات واخليارات املتاحة واملمكنة،
�سعيا ً لتعزيز بيئة العمل املهنية ورفع ن�سبة الر�ضا الوظيفي وخلق بيئة تناف�س �إيجابية ترفع من الكفاءة والإنتاجية يف العمل وخدمة العمالء
الداخليني واخلارجيني مبهنية عالية.
خالل عام  2020قد مت االعتماد ب�شكل كبري على التكنولوجيا يف الربامج التدريبية وتقدمي املعرفة ،فقد مت �إعداد وتنفيذ دورات تدريبية متخ�ص�صة
من خالل املن�صات الإلكرتونية �أتاحت الفر�صة لتدريب �أكرب عدد ممكن من املوظفني وخلق القيادات امل�ؤهلة للمراحل القادمة.
كما كان لإدارة املوارد الب�رشية دورا ً بامل�ساهمة بامل�س�ؤولية املجتمعية من خالل تدريب جمموعة من الطالب واخلريجني اجلامعيني تدريبا ً عمليا ً على
�أعمال البنك وم�ساعدتهم للت�أهل ل�سوق العمل.
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كما قامت �إدارة املوارد الب�رشية بتنفيذ برنامج م�رصفيو امل�ستقبل الذي يهدف لتعزيز م�ستوى املعرفة لديهم وتدريبهم تدريبا ً عمليا ً يف جماالت
م�رصفية حمدد تتمثل يف �أعمال التمويل التجاري واخلزينة واملخاطر واالمتثال واالئتمان.
خطط تطوير وتدريب املوارد الب�رشية

خالل عام  2020قد مت عقد برامج تدريبية �شملت ب�شكل متخ�ص�ص مبوا�ضيع الأنظمة البنكية واالمتثال ومكافحة غ�سل الأموال والت�سهيالت
االئتمانية وخدمة العمالء واخلدمات البنكية الإلكرتونية واملدفوعات والإدارة والت�سويق واحلواالت امل�رصفية واملهارات ال�سلوكية واخلزينة واال�ستثمار
وتوزعت ح�سب اجلدول املبني �أدناه.
كما �سي�ستمر البنك خالل عام  2021بتطوير وتدريب املوظفني وتطوير مناهج التدريب بجميع املوا�ضيع الفنية وال�سلوكية والإدارية والتعليمات
والقوانني املرتبطة بالعمل و�إجراءات العمل الداخلية للم�ساهمة باملحافظة على دميومة م�سار التطوير وزيادة االحرتافية الوظيفية لدى املوظفني.
ت�ضمنت الربامج التدريبية التي قام بها البنك املجاالت التالية:
عدد الربامج التدريبية

عدد امل�شاركني

عدد ال�ساعات التدريبية

جمال التدريب

الأنظمة البنكية

4

16

19

االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال

11

914

33

الت�سهيالت االئتمانية

1

5

5.5

خدمة العمالء

3

28

9

اخلدمات البنكية الإلكرتونية واملدفوعات

12

331

40

الإدارة

2

14

62

الت�سويق

1

1

3

احلواالت امل�رصفية

1

3

5

املهارات ال�سلوكية

12

204

170

اخلزينة واال�ستثمار

1

1

35
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ويف فل�سطني ،خالل عام  2020مت عقد  45دورة تدريبية و 19ور�شة عمل بواقع � 1319ساعة تدريبية ،حيث عقدت هذه الدورات بالتعاون مع مراكز
تدريب حملية ودولية وقد كان عدد احل�ضور لتلك الدورات  651م�شارك.
جمال التدريب

الإدارة

عدد الدورات

عدد امل�شاركني

عدد ال�ساعات التدريبية

١

١

٩

١٢

املالية

مهارات احلا�سوب

١

االئتمان /بيع بالتجزئة /الت�سهيالت

٤

اال�ستثمار /اخلزينة

١

املوارد الب�رشية

١٤٨

٢

ت�سويق /مبيعات

١٢

٢٤

٢٢

٤٠

٦

٤

١٢٣

٥٨

٢٢

١٢٣

املخاطر /االمتثال /غ�سل الأموال

٩

٩٤

١٣٧

اللغات

٣

٦٧

٦٦

التدقيق

٥

١

العمليات

٣

٦

١٢
٨

٤٩

٥٠

الدورات امل�رصفية للفروع

١٠

١٩٥

٢١٢

املجموع

٦٤

٦٥١

١٣١٩

الأمن  -الدفاع املدين

١

تقنية املعلومات

٢

٢٥

٩

١٥

٤٢٢

الو�ضع التناف�سي للبنك

ا�ستطاع البنك تعزيز موقعه �ضمن البنوك الأردنية من خالل ما حققه من �إجنازات خالل العام احلايل والأعوام ال�سابقة ،حيث تبلغ ح�صة البنك
من �إجمايل الودائع والت�سهيالت يف الأردن  %4٫07و  %٤٫44على التوايل ،فيما تبلغ  %5٫72و  %5٫34يف فل�سطني.
هذا وقد حافظ البنك على الت�صنيف االئتماين له من قبل وكاالت الت�صنيف الدولية ،كما يلي:
قوة املركز املايل

موديز

كابيتال �إنتلجن�س
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العمالت الأجنبية

ق�صرية /طويلة الأجل

b1

B1/NP

b+

B+/B

النظرة امل�ستقبلية

م�ستقر
م�ستقر

���������������������

ال�رشكات التابعة للبنك

فيما يلي نبذة عن ال�رشكات التابعة للبنك:
ت�أ�س�س م�رصف ال�صفا ك�رشكة م�ساهمة عامة يف فل�سطني يف العام  2016وبا�رش �أعماله
بتاريخ  2016/9/22كم�ؤ�س�سة م�رصفية تعمل وفق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية من خالل
فروعه ،وميتلك البنك ما ن�سبته  %79من ر�أ�سمال امل�رصف البالغ  75مليون دوالر �أمريكي.
ي�سعى م�رصف ال�صفا �إلى تلبية احتياجات ال�سوق الفل�سطيني من اخلدمات واملنتجات
امل�رصفية الإ�سالمية وكذلك ممار�سة �أعمال التمويل واال�ستثمار وتطوير و�سائل اجتذاب الأموال
واملدخرات نحو امل�شاركة يف ا�ستثمار املنتج ب�أ�ساليب وو�سائل م�رصفية ال تتعار�ض مع �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية ،ويعمل امل�رصف من خالل  ٩فروع ومكاتب منت�رشة يف معظم حمافظات
فل�سطني.
ت�أ�س�ست ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية “�أوراق لال�ستثمار” ،ك�رشكة حمدودة امل�س�ؤولية
يف اململكة الأردنية الها�شمية خالل عام  .1992ميلك البنك ما ن�سبته  %100من ر�أ�سمال
ال�رشكة املدفوع والبالغ  5.5مليون دينار .تقوم ال�رشكة بتقدمي خدمات الو�ساطة املحلية
والإقليمية والدولية ،بالإ�ضافة �إلى خدمات �إدارة الأ�صول وحمافظ العمالء اال�ستثمارية ،كما
تقوم بت�أ�سي�س و�إدارة �صناديق اال�ستثمار وتقدمي امل�شورة املالية واال�ستثمارية.
رغم املناف�سة ال�شديدة ،فقد متكنت ال�رشكة من حتقيق مركز متميز يف ال�سوق� ،سواء يف
حجم التداول �أو من حيث قاعدة العمالء ،حيث حافظت ال�رشكة على مرتبة جيدة ما بني
ال�رشكات العاملة يف بور�صة عمان.
ت�أ�س�ست ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية ك�رشكة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة امل�س�ؤولية
يف رام الله يف فل�سطني يف عام  .1995تعمل ال�رشكة كو�سيط يف �سوق فل�سطني للأوراق
املالية (بور�صة فل�سطني) .وقد با�رشت ال�رشكة عملها مع بداية عمل ال�سوق املحت�سب ،وهي
ع�ضو يف بور�صة فل�سطني ومرخ�صة من قبل هيئة �سوق املال الفل�سطينية لتقدمي خدمات
الو�ساطة املحلية والإقليمية والدولية .ميلك البنك كامل ر�أ�سمال ال�رشكة املدفوع البالغ 1.6
مليون دينار ويقع املقر الرئي�سي يف رام الله ولها فرع يف غزة.
ت�أ�س�ست �رشكة متَلَّك للت�أجري التمويلي بتاريخ  2013/11/12و�سجلت ك�رشكة ذات م�س�ؤولية
حمدودة ويبلغ ر�أ�سمالها  ٥مليون دينار �أردين ،ومملوكة بالكامل من بنك القاهرة عمان بن�سبة
 .٪١٠٠لتكون مبثابة ذراع ا�ستثماري يف جمال تقدمي خدمة الت�أجري التمويلي.
تقدم ال�رشكة جمموعة متكاملة من خدمات الت�أجري التمويلي تتنا�سب وطبيعة ن�شاط
امل�ست�أجر وتدفقاته النقدية ،ولكافة القطاعات االقت�صادية .كما وت�سعى ال�رشكة لرفع
م�ستوى االهتمام باخلدمات املقدمة للأ�سواق امل�ستهدفة لتلبية احتياجاتها التمويلية من
خالل ن�رش مفهوم الت�أجري التمويلي ملا له من مزايا اقت�صادية ومالية للقطاعات امل�ستهدفة،
وتعمل ال�رشكة على خدمة عمالئها يف �إدارة ال�رشكة يف عمان وفرع يف مدينة �إربد.
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بنك القاهرة عمان عنواناً للم�س�ؤولية االجتماعية والثقافة والفنون

فر�ضت جائحة كورونا على الأردن ظروفا ً اقت�صادية واجتماعية غري م�سبوقة ،دفعت بنك
القاهرة عمان �إلى تركيز دعمه على القطاع ال�صحي ومتكينه من حماية املجتمع من خطر
هذا الفريو�س وذلك بتربع �سخي لوزارة ال�صحة و�آخر ل�صندوق همة وطن الذي خ�ص�ص جزء
من موجوداته لدعم العائالت التي توقف م�صدر دخلها نتيجة قرارات احلظر ال�شامل واجلزئي
ملحا�رصة هذا املر�ض.
ورغم وقوف جائحة كورونا التي اجتاحت اململكة والعامل يف منت�صف �شهر �آذار عام 2020
عائقا ً �أمام تنفيذ بنك القاهرة عمان ال�سرتاتيجيته يف دعم املجتمع املحلي� ،إال �أن ذلك مل
مينعه من موا�صلة دعمه ملخيم �أطفال مر�ضى ال�رسطان �ضمن �إجراءات م�شددة للحفاظ
على ال�سالمة العامة.
فقد وا�صل البنك دعمه املادي لفعاليات املخيم ال�صيفي ال�سنوي التابع مل�ؤ�س�سة ومركز
احل�سني لل�رسطان ،لل�سنة الرابعة ع�رشة على التوايل .وخ�ص�ص مركز احل�سني لل�رسطان
هذا املخيم للمر�ضى الأطفال ممن يتلقون العالج فيه والذي يعد بنك القاهرة عمان الراعي
الرئي�سي لربناجمه الذي يقام �سنويا ً للأطفال بهدف رفع معنوياتهم وبالتايل حت�سني جتاوبهم
مع العالج ،وقدمت م�ؤ�س�سة احل�سني لل�رسطان ممثال ً مبديرتها العامة ال�سيدة ن�رسين قطام�ش
ال�شكر لبنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته امل�ستمرة لهذا الربنامج واهتمامه مبر�ضى
ال�رسطان و�إدخال ال�سعادة �إلى قلوبهم تزامنا ً مع العالج.با�ستخدام تقنية الواقع االفرتا�ضي
للمر�ضى املقيمني داخل مركز احل�سني لل�رسطان مع الأخذ بعني االعتبار تدابري ال�سالمة
العامة.
ويف عام  2020ترجم بنك القاهرة عمان م�س�ؤوليته االجتماعية يف تنمية املجتمع املحلي
ومكافحة الآفات التي تهدد �أبنائه ،بدعم الور�شة التوعوية ملكافحة املخدرات والتي نظمها
نادي روتاري عمان كوزموبولينت بالتعاون مع املرجع للمطبوعات النا�رشة ملجلتي نكهات عائلية
( )Family Flavoursواجلمعية امللكية للتوعية ال�صحية ،و�إدارة مكافحة املخدرات
وا�ستهدفت الور�شة الكوادر املدر�سية من معلمني ومربني وممر�ضني وتربويني يعملون يف
املدار�س اخلا�صة ،و�شارك يف الور�شة نحو � ٢٠٠شخ�ص زاروا جناح بنك القاهرة عمان الذي
�أقيم على هام�ش الفعالية ،ووزع بنك القاهرة عمان من خالل هذا اجلناح مطبوعات خا�صة
مبكافحة املخدرات وبرو�شورات ت�شتمل على املنتجات امل�رصفية التي يقدمها البنك وهدايا.

معر�ض فاروق ملبز (�شباط)٢٠٢٠

ور�شة توعوية ملكافحة املخدرات (كانون الثاين )٢٠٢٠

من �أن�شطة كا�س العامل للتنمية امل�سدامة (�شباط)٢٠٢٠

كما وقع البنك مع اجلامعة الأردنية ملحق جتديد االتفاقية لإ�صدار وت�شغيل بطاقات هوية ذكية متعددة اال�ستخدامات لطلبة اجلامعة و�أع�ضاء
الهيئتني التدري�سية والإدارية ،و�أكدت اجلامعة على ل�سان رئي�سها اال�ستاذ الدكتور عبدالكرمي الق�ضاة �أن ثقتها تتعزز ببنك القاهرة عمان نتيجة
النجاح الذي حققته البطاقة الذكية يف اخت�صار العديد من الإجراءات التي كانت حتتاج �إلى وقت وجهد ،وهذه االتفاقية وغريها من االتفاقيات
التي �أبرمت مع جامعات �أردنية بهذا اخل�صو�ص مكن البنك من تطوير منتجاته وخدماته امل�رصفية واال�شتمال املايل واالنفراد بتقدمي خدمات نوعية
ومتميزة على م�ستوى القطاع امل�رصيف لكافة الفئات االقت�صادية واالجتماعية ويف مقدمتها اجلامعات الأردنية التي اخت�رصت البطاقة الذكية
الوقت واجلهد �إداريا ً ومالياً ،وجديد بنك القاهرة عمان يف دعم اجلامعة الأردنية �أنه �سيعمل على حتديث ثالث حدائق داخل حرم اجلامعة الأردنية
وتوفري عدد من املظالت للحدائق �إ�ضافة �إلى توفري قطار كهربائي لت�سهيل تنقل الطالب داخل احلرم اجلامعي للطالب والكادر التعليمي ،كما وقع
البنك مع جامعة الأمرية �سمية ملحق لتجديد اتفاقية البطاقة اجلامعية الذكية �أي�ضاً.
ول�سعي بنك القاهره عمان الدائم على مواكبة التكنولوجيا �سيطلق خدمة  Mobile applicationللبطاقة اجلامعية الذكية لت�سهيل
اال�ستفادة من ميزات البطاقة الذكية ،والبطاقة الذكية التي ي�صدرها بنك القاهرة عمان ت�ضيف خدمات نوعية حلاملها ت�شمل تكنولوجيا
الدفع الإلكرتونية والعمليات املالية الآمنة عرب �شبكة الإنرتنت بالإ�ضافة �إلى ميزات عديدة منها /مثل دخول كافة املرافق داخل احلرم اجلامعي
ودفع الر�سوم اجلامعية و�رصف املنح اجلامعية واملياومات والرواتب من خالل �شحن البطاقات.
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وعلى ال�صعيد العاملي ،يطمح بنك القاهرة عمان �إلى الفوز مب�سابقة ك�أ�س العام للأهداف والتي �أطلقها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لتحقيق
التنمية امل�ستدامة يف العديد من دول العامل ومنها الأردن والربنامج الذي ي�شتمل على  17هدفا ً اختار بنك القاهرة عمان الهدف  15واملتعلق
بحماية البيئة حتت عنوان (احلياة على الأر�ض) وبد�أ بنك القاهرة عمان املناف�سة على ك�أ�س العامل ،بخطة تنتهي عام  2030بزراعة مليون �شجرة
يف خمتلف ربوع اململكة الأردنية الها�شمية.
يف فل�سطني ،ركز بنك القاهرة عمان على متكني املجتمع من مكافحة جائحة كورونا من خالل تربعات قدمها �إلى وزارة ال�صحة الفل�سطينية
وم�ؤ�س�سات طبية وغرف جتارية كما قدم الدعم جلمعيات خريية يف فرتة اجلائحة لتوزيع كوبونات �رشائية على العائالت املحتاجة خا�صة التي
انقطع م�صدر رزقها ب�سبب اجلائحة.
وخالل العام  2020نفذ البنك حملة توزيع هدايا عيد الأ�ضحى يف كافة حمافظات فل�سطني �شملت (دور اليتامى ومراكز �أطفال التوحد
وامل�ست�شفيات).
ود�أب البنك على دعم املجتمع الفل�سطيني على رعايته للفعاليات واملنا�سبات القومية والوطنية وتقدمي الدعم الالزم للجهات وامل�ؤ�س�سات
املختلفة .بالإ�ضافة �إلى رعايته وتربعاته لأن�شطة خمتلفة يف عديد من املجاالت التي تخدم القطاع التعليمي وال�صحي والريا�ضي واخلريي وذلك
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات واملدار�س وجميع �أطياف املجتمع املختلفة.
غدا غالريي بنك القاهرة عمان نافذة للفن الأردين يطل من خالله الفنانون الت�شكيليون على خمتلف �أطيافهم الفكرية على العامل .ورغم جائحة
كورونا وظروف احلجر ال�صحي ال�شامل واجلزئي التي فر�ضت ملكافحتها من قبل احلكومة خالل عام  2020فقد جنح غالريي البنك يف �إدامة م�سابقة
بنك القاهرة عمان لر�سومات الأطفال للعام احلادي ع�رش على التوايل والتي �شارك بها عدد كبري من الأطفال من خمتلف مدار�س اململكة.
وقد �أعلن غالريي القاهرة عمان �أ�سماء الفائزين يف م�سابقة ر�سومات الأطفال للعام  2020-2019ولكنه ب�سبب ظروف جائحة كورونا التي عطلت كل
االحتفاالت والن�شاطات العامة قرر �إلغاء احلفل ال�سنوي الذي يقيمه لتوزيع اجلوائز املالية و�شهادات التقدير لهذه الدورة ،ووزع اجلوائز ب�شكل فردي
على الفائزين من خالل منحهم مواعيد ملراجعة الغالريي للحفاظ على ال�سالمة العامة خالل فرتة �ستة �أ�شهر من تاريخ الإعالن عن �أ�سماء الفائزين.
�أما املعلمون امل�رشفون على الطلبة امل�شاركني يف امل�سابقة ،فقد فازت بجائزة �أف�ضل معلمة تربية فنية :دعاء �أحمد عبدالكرمي العايدي من مدر�سة
�إناث البقعة الإعدادية الثانية وجائزة �أف�ضل م�رشفة على دفرت فربيانو :ندى حنني الله حممد ر�شايدة من مدر�سة �أم �سلمة الثانوية للبنات /الزرقاء.
و�شهد الغالريي عام  2020معر�ضا ً للفنان الأردين فاروق ملبز بعنوان جنات عدن وذلك قبل تف�شي جائحة كورونا.
وقدم الفنان يف هذا املعر�ض جمموعة من الأعمال الفنية التي ركزت على التكوين الفني ب�ألوان مائية على الورق .والفنان ملبز يعد من جيل الرواد
الثاين يف احلركة الت�شكيلية الأردنية وعر�ضت �أعماله يف خمتلف دول العامل و�أقام العديد من املعار�ض يف الأردن منذ �سبعينيات من القرن املا�ضي.
وغالريي بنك القاهرة عمان الذي م�ضى على ت�أ�سي�سه  13عاما ً ا�ست�ضاف العديد من املعار�ض لفنانني عامليني وعرب و�أردنيني ملختلف الأجيال
و�أ�صبح حا�ضنة لأعمال �أطفال الأردن الفنية من خالل امل�سابقة الأولى من نوعها على م�ستوى الأردن والتي ينظمها �سنوياً.
كما �أ�صبح الغالريي ملتقى لفنانني العامل من خالل �سمبوزيوم بنك القاهرة عمان الذي تكر�س يف دوراته اخلم�س املا�ضية كواحد من �أبرز امللتقيات
الفنية على م�ستوى العامل ،وا�ست�ضاف عرب دوراته العديد من الأ�سماء البارزة يف الت�شكيل العربي والعاملي وخ�ص�ص م�ساحة وا�ضحة جليل
ال�شباب عدا عن �إتاحته لفر�صة اكت�ساب املزيد من اخلربات النوعية لفنانني لهم جتارب مهمة.

التربعات والرعاية

بلغ �إجمايل ما قام به البنك من تربعات ورعاية فعاليات خمتلفة خالل العام �ضمن املجاالت التالية:
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

املجال التعليمي

املبلغ

413.201

املجال ال�صحي

268.366

املجال الثقايف والفني

137.080

جمال اخلدمات االجتماعية

12.648

املجال احلكومي

املجموع

1.246.952

2.078.247
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يلبقتسملا ةطخلا
ت�سعى ر�ؤية البنك �إلى دوام التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ا�ستنادا ً �إلى مكامن القوة والقدرات االقت�صادية واالجتماعية ،بالإ�ضافة �إلى واملحافظة
على الإجنازات التي حققها البنك خالل الأعوام ال�سابقة احلفاظ على �أموال املودعني وامل�ساهمني على وجه اخل�صو�ص وتعزيز مفهوم اال�شتمال
املايل .ي�أتي ذلك يف ظل حت�سني وتطوير الثقافة امل�ؤ�س�سية وجتربة العميل والأيكولوجية امل�رصفية لدوام التو�سع والنمو امل�ستدام بالتوازي مع
تطورات الأداء االقت�صادي للمملكة وبيئة العمل امل�ؤ�س�سية.
فيما يلي �أهم بنود خطة عمل البنك لعام :2021
1.املحافظة على ن�سبة مريحة لكفاية ر�أ�س املال وعلى ت�صنيف “ر�أ�سمال جيد” وفقا ً ملتطلبات البنك املركزي الأردين ومبا ميكن البنك من
اال�ستمرار يف تو�سيع �أعماله.
2.املحافظة على ن�سب �سيولة منا�سبة لدعم �أعمال البنك من خالل العمل على زيادة ودائع العمالء مبختلف �أنواعها مع الرتكيز على الودائع
الأقل كلفة وخلق برامج حتفيزية لرتويجها.
3.تعزيز مكانة البنك �ضمن البنوك الرائدة يف تقدمي اخلدمات واحللول امل�رصفية للأفراد وال�رشكات من خالل تطوير خدمات ومنتجات وحلول
م�رصفية تلبي رغبات واحتياجات خمتلف �أنواع و�رشائح العمالء.
4.تعزيز التو�سع والنمو امل�ستدام ملحفظة الت�سهيالت االئتمانية والو�صول �إلى هيكل ائتماين يوازن بني قطاع الأفراد وال�رشكات بالتوازي مع
موا�صلة اجلهود لت�سوية الغري عاملة منها مبا يعزز من م�ستويات جودة موجودات البنك ورفع وترية عك�س املخ�ص�صات.
5.تعزيز عمليات ا�ستقطاب م�صادر التمويل منخف�ضة التكلفة املتاحة من البنك املركزي الأردين وامل�ؤ�س�سات الدولية املختلفة.
6.التحول الرقمي وتطوير �أنظمة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها.
7.تطوير �أدوات و�آليات و�أنظمة احلماية الوقائية املتعلقة بالأمن ال�سيرباين و�أمن املعلومات ومكافحة اجلرائم املالية واالمتثال وتعزيز قدراتها.
8.التحول من الرتكيز على املنتج �إلى الرتكيز على العميل من خالل رفع جودة اخلدمات املقدمة وطرح منتجات وحلول ريادية ومتنوعة تلبي
احتياجات خمتلف �رشائح وفئات العمالء القائمني وامل�ستهدفني.
9.تعزيز وتطوير �شبكة املنافذ البيعية ب�شقيها التقليدية والإلكرتونية من خالل �إن�شاء فروع جديدة والتوزيع الأمثل لل�رصافات الآلية وتعزيز
انت�شارها اجلغرايف .بالإ�ضافة �إلى ابتكار وتطوير خدمات م�رصفية �إلكرتونية عن طريق تطبيق الهاتف البنكي و�أنظمة الدفع الرقمية.
	10.حتديث وترقية الفروع �إلى مفهوم املوظف ال�شامل ا�ستنادا ً �إلى متطلبات الهوية امل�ؤ�س�سية.
	11.اال�ستثمار يف املوهبة ومتكني الإبداع.
	12.ا�ستقطاب العمالء ال�شباب من خالل املنافذ البيعية التقليدية والرقمية للعالمة التجارية  LINCالتي تعنى بخدمة ال�شباب �ضمن الفئة
العمرية � 40-18سنة.هذا و�سيتم ن�رش �أك�شاك تفاعلية ب�أماكن تواجد ال�شباب من فئة طلبة اجلامعات على وجه اخل�صو�ص لتلقي خمتلف
�أنواع اخلدمات امل�رصفية وفقا ً الحتياجاتهم.
	�13.إطالق عالمة جتارية جديدة “ ”Signatureت�ستهدف فئة العمالء املميزين �أفراد و�رشكات من خالل متكينهم من الو�صول �إلى كافة اخلدمات
البنكية التي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم ،حيث �ستبا�رش العالمة التجارية ”� ”Signatureأعمالها يف العام  2021من خالل فروع متتاز
بت�صاميم عاملية وع�رصية وتقنيات تكنولوجية متطورة بالإ�ضافة �إلى قنوات �إلكرتونية خا�صة بعمالء  Signatureاملميزين كتطبيق
الهاتف البنكي والإنرتنت لتوفري خدمات ومنتجات وحلول م�رصفية مبتكرة وخم�ص�صة تنا�سب فئة العمالء امل�ستهدفة وتلبي احتياجاتهم.
�أي�ضاً ،متتاز  Signatureبطاقم عمل متميز وذو حرفية عالية لتقدمي اخلدمات ب�أعلى معايري اجلودة وامل�ساهمة يف جعل رحلة العميل
امل�رصفية رائعة ومميزة.
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يقوم البنك ب�إدارة خماطره امل�رصفية املختلفة من خالل �سيا�سات �شاملة لإدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد الأدوار اخلا�صة بكل الأطراف املعنية
التي تعنى بتطبيق هذه ال�سيا�سات وهي جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة �إدارة املخاطر جلنة االمتثال جلنة اال�ستثمارات والعقارات
جلنة التدقيق جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت جلنة اال�سرتاتيجيات وجلنة الت�سهيالت،
بالإ�ضافة �إلى الإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات واملطلوبات ،جلنة امل�شرتيات والعطاءات جلنة تطوير �أنظمة ال�ضبط
والرقابة الداخلية جلنة اال�سرتاتيجية والتفرع اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات وجلان الت�سهيالت بالإ�ضافة �إلى دوائر �أخرى متخ�ص�صة
مثل �إدارة املخاطر� ،إدارة االمتثال و�إدارة التدقيق الداخلي ودائرة اجلرائم املالية والأمن ال�سيرباين.
هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�س�ؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية وااللتزام بال�ضوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة
ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.
�إن عملية �إدارة املخاطر لدى البنك ت�شمل �أن�شطة التعرف ،قيا�س ،تقييم و�إدارة املخاطر �سواء كانت املخاطر املالية �أو غري املالية التي ميكن �أن ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي على �أداء البنك و�سمعته �أو على �أهدافه ومبا ي�ضمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر املقبولة.
�إن الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك ي�سري وفق منهجية و�أ�س�س رئي�سية من�سجمة مع حجم ن�شاطاته وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات
ال�سلطات الرقابية ،بالإ�ضافة �إلى مراعاة �أف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص ،وتتمثل جمموعة املبادئ مبا يلي:
م�س�ؤولية جمل�س الإدارة:

•اعتماد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والإطار العام لإدارة املخاطر والتي من �ضمنها حدود درجة املخاطر املقبولة
•�ضمان وجود �إطار فعال الختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة بالإ�ضافة �إلى اعتماد الفر�ضيات اخلا�صة بها.
•اعتماد �سيا�سات البنك.

م�س�ؤولية جلنة �إدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة:

•مراجعة دورية لل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات و�إجراءات �إدارة املخاطر لدى البنك ومن �ضمنها حدود املخاطر املقبولة.
•مواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �إدارة املخاطر بالبنك.

•تطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال وحتليل املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لر�أ�س املال ومبا يتنا�سب مع هيكل خماطر البنك والأهداف
اال�سرتاتيجية واتخاذ الإجراءات املتعلقة باخل�صو�ص.
•�ضمان وجود �أنظمة جيدة لتقييم �أنواع املخاطر التى يواجهها البنك وتطوير الأنظمة لربط هذه املخاطر مب�ستوى ر�أ�س املال املطلوب لتغطيتها.

م�س�ؤولية �إدارة املخاطر:

•رفع التقارير ومنظومة املخاطر �إلى جلنة �إدارة املخاطر.

•مراقبة التزام خمتلف دوائر البنك حلدود املخاطر املقبولة للت�أكد من �أن هذه املخاطر �ضمن احلدود املقبولة Risk Appetite Risk Tolerance

•حتليل جميع �أنواع املخاطر بالإ�ضافة �إلى تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع هذه املخاطر
•تطبيق الأنظمة املرتبطة بتقييم �أنواع املخاطر التى يواجهها البنك وتطوير �إجراءات العمل ذات العالقة.

•�إدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ICAAPلدى البنك بطريقة كافية و�شاملة تتنا�سب وهيكل املخاطر التي يواجهها
البنك.
•تنفيذ اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة �ضمن ال�سيا�سات واملنهجيات املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة.

•امل�شاركة يف احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة �ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية  )IFRS9( 9وذلك با�ستخدام �أنظمة متخ�ص�صة من قبل �إحدى
ال�رشكات العاملية.
•التن�سيق مع اجلهات املعنية على تنفيذ عمليات فح�ص خطط ا�ستمرارية العمل وحتديثها ب�شكل دوري.
•توجيه وتدريب و�إر�شاد موظفي البنك فيما يتعلق بثقافة �إدارة املخاطر يف البنك.
•تطبيق وتنفيذ تعليمات البنك املركزي الأردين املرتبطة ب�إدارة املخاطر.
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هذا وقد يتعر�ض البنك ملجموعة من املخاطر الرئي�سية التالية:

خماطر االئتمان

هي املخاطر التي تن�ش�أ عن تخلف �أو عجز الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك يف الوقت املحدد مما ي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر.

يعمل البنك على �إدارة خماطر االئتمان من خالل تطبيق وحتديث ال�سيا�سات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�صيانة االئتمان،
بالإ�ضافة �إلى حتديد �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء وجمموع الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية.
يتبع البنك عدة �أ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�ضمانات املقبولة و�رشوطها ،كما يتم مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�ضمان ون�شاط
العميل ،كذلك يقوم البنك باتباع �سيا�سة الت�أمني على بع�ض املحافظ وبناء املخ�ص�صات الإ�ضافية وذلك ك�أحد �أ�ساليب تخفيف املخاطر.
هذا وقد خ�ص�ص البنك عدة دوائر رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة االئتمان ورفع التقارير ب�أية م�ؤ�رشات �إنذار مبكر بهدف املتابعة والت�صويب.
خماطر ال�سوق

هي املخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك نتيجة احتفاظه ب�أي مراكز مالية داخل �أو خارج امليزانية جراء �أي تغيريات حتدث يف �أ�سعار ال�سوق مثل
حتركات �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �رصف العمالت وتقلبات �أ�سعار الأوراق املالية.
يتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ً ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة ومن خالل جلان ودوائر متخ�ص�صة.
يتم قيا�س خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة �أ�ساليب منها جدول اال�ستحقاق� /إعادة الت�سعري واختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة Stress Testing
�إ�ضافة �إلى حدود وقف اخل�سائر .Stop loss Limits
خماطر ال�سيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته بدون حتمل تكاليف
مرتفعة �أو حدوث خ�سائر.
للوقاية من هذه املخاطر تقوم �إدارة البنك وجلنة املوجودات واملطلوبات ب�إدارة خماطر ال�سيولة عن طريق تنويع م�صادر التمويل وعدم ح�صول تركز
يف م�صادر التمويل .كما يتم و�ضع �إجراءات �إدارية يتم العمل بها لتوفري �سيولة يف احلاالت الطارئة مت�ضمنة يف خطة الإنعا�ش .Recovery plan
خماطر الت�شغيل

وهي خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية �أو �إخفاق الإجراءات الداخلية ،املوظفني ،الأنظمة الداخلية �أو تلك التي قد تن�ش�أ نتيجة �أحداث
خارجية.
حيث �أن الرقابة الداخلية هي من �أهم الأدوات امل�ستخدمة يف �إدارة هذا النوع من املخاطر ،ف�إن �إدارة البنك �أولت اهتماما ً كبريا ً يف التطوير امل�ستمر
للبيئة الرقابية على كافة �أن�شطة وعمليات البنك ،حيث مت اعتماد �سيا�سة خماطر الت�شغيل لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه الداخلية
واخلارجية و�رشكاته التابعة.
�إدارة ا�ستمرارية العمل

يلتزم البنك بتحديث وتطوير وفح�ص خطط ا�ستمرارية العمل ب�شكل م�ستمر ل�ضمان ا�ستمرار �أعمال البنك يف خدمة م�صالح العمالء يف حاالت
الطوارئ.
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خماطر عدم االمتثال:

هي خماطر العقوبات القانونية �أو الرقابية �أو اخل�سائر املادية �أو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم االمتثال للقوانني والأنظمة
والتعليمات والأوامر وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�رصفية ال�سليمة وال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
يدرك البنك �أهمية الرقابة على االمتثال حيث يطبق البنك �سيا�سات و�إجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س الإدارة تتوافق وتعليمات مراقبة
االمتثال رقم  2006/33ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين و�أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا املجال لإدارة خماطر االمتثال على م�ستوى املجموعة
البنكية لبنك القاهرة عمان للحد من خماطر عدم االمتثال التي يتعر�ض لها البنك .كما يتوافر لدى الدائرة برنامج رقابي ملراقبة االمتثال للقوانني
والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والر�سمية والتي حتكم طبيعة عمل ون�شاط البنك مبا يتوافق و�سيا�سة رقابة االمتثال املعتمدة من قبل
جمل�س �إدارة البنك وكذلك نظام �آيل لإدارة االمتثال وبحيث يتم تنفيذ كافة عمليات الدائرة من خالله.
كما تقوم الدائرة وا�ستنادا ً لتعليمات الإجراءات الداخلية للتعامل مع �شكاوى عمالء مزودي اخلدمات املالية وامل�رصفية ال�صادرة عن البنك املركزي
الأردين و�سيا�سة �شكاوى العمالء املعتمدة من جمل�س الإدارة با�ستالم ومعاجلة كافة �شكاوى العمالء بطريقة فاعلة مبا فيها التوا�صل مع العمالء
و�إعالمهم بجهود ونتائج متابعة ومعاجلة تلك ال�شكاوى وتوثيقها على النظام الآيل ل�شكاوى العمالء بطريقة ي�سهل الرجوع �إليها عند احلاجة.
كما تقوم الدائرة مبراقبة ومتابعة تطبيق قانون االلتزام ال�رضيبي الأمريكي للح�سابات اخلارجية �أو ما يعرف بالفاتكا من خالل �سيا�سات و�إجراءات
عمل داخلية معتمدة للتعرف على العميل الأمريكي وبذل العناية الواجبة وح�رص وت�صنيف العمالء الأمريكيني والإبالغ عنهم وفق متطلبات
القانون ومبا يتوافق و�سيا�سة و�إجراءات الفاتكا املعتمدة بهذا اخل�صو�ص.
ف�ضال ً عن ذلك مت رفد الدائرة مبوظفي امتثال مدربني وم�ؤهلني وتطبيق برنامج تدريبي �شامل وم�ستمر على موا�ضيع رقابة االمتثال لرفع وحت�سني
كفاءات موظفي البنك يف حماية البنك من خماطر عدم االمتثال.
ا�ستمرت الدائرة �أي�ضا ً بامل�ساهمة يف تطوير ومراجعة �إطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك وامل�ستند للتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
و�أف�ضل املمار�سات امل�رصفية يف هذا املجال.
من ناحية �أخرى وحلماية البنك من خماطر عدم االمتثال فقد قام البنك وخالل عام  2020وب�شكل عام مبا يلي:
•تطبيق �سيا�سة وخطة رقابة االمتثال

•تطبيق الربنامج الرقابي املتبع لدى الدائرة على م�ستوى البنك والإ�رشاف على الوحدات النظرية يف الفروع اخلارجية وال�رشكات التابعة
•متابعة �آخر امل�ستجدات الرقابية والر�سمية

•م�ساعدة الإدارة التنفيذية يف البنك ب�إدارة خماطر عدم االمتثال التي تتعر�ض لها
•توثيق خماطر االمتثال

وفيما يتعلق بجائحة كورونا فقد لعبت دائرة رقابة االمتثال الأدوار وامل�س�ؤوليات التالية خالل فرتة احلظر:

املتابعة امل�ستمرة لأية تعاميم �أو تعليمات �صادرة عن اجلهات الرقابية و/او الر�سمية ومن �ضمنها البنك املركزي ومواقع امل�ؤ�س�سات احلكومية
واجلريدة الر�سمية ودرا�سة تلك التعليمات �أو التعاميم ومدى تاثريها على �أن�شطة و�أعمال البنك وتزويد �إدارة البنك وفريق خطة الطوارئ بها
لو�ضعها مو�ضع التطبيق.
العمل ك�ضابط ارتباط مع البنك املركزي والذي متثل با�ستالم �أية ا�ستف�سارات �أو تعاميم �أو طلبات معلومات وتقارير خا�صة بالأزمة والتن�سيق
مع �إدارة البنك وفريق خطة الطوارئ للح�صول على تلك البيانات واملعلومات و�إر�سالها للبنك املركزي �ضمن املواعيد املحددة ومنها على �سبيل
املثال التقارير اليومية والأ�سبوعية التالية:
•بيانات �إح�صائية تتعلق بالإيداعات واحلركات املالية املتعلقة ب�رشكات ال�رصافة
•بيانات �إح�صائية تتعلق بالإيداعات التي تزيد عن � 500ألف دينار

•بيانات القرو�ض املمنوحة على برنامج البنك املركزي لدعم القطاعات االقت�صادية البالغ  500مليون دينار

ا�ستالم ال�شكاوى الواردة �سواء من بع�ض العمالء �أو من خالل م�س�ؤويل دائرة حماية امل�ستهلك املايل والعمل على معاجلة تلك ال�شكاوى و�إبالغ
البنك املركزي بنتائج معاجلتها والإجراءات املتخذة بخ�صو�صها.
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التن�سيق املبا�رش مع مدراء وم�س�ؤويل االمتثال يف الفروع اخلارجية وال�رشكات التابعة لتحديد �أية �أمور �أو تقارير �أو �سيا�سات �أو متطلبات رقابية �أو
تنظيمية تتطلبها اجلهات الرقابية لدى تلك ال�رشكات التابعة والفروع اخلارجية خالل فرتة �أزمة كورونا و/او تتطلب موافقة �أو مراجعة �أو اعتماد
من طرف البنك.
فيما يتعلق ب�أعمال البنك يف مكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،ف�إن البنك يتبع �سيا�سات و�إجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س
الإدارة تتوافق وقانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم  46ل�سنة  2007وتعديالته وتعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم
 14ل�سنة  2018ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين و�أف�ضل املمار�سات الدولية ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص ،وذلك للحد من املخاطر املرتبطة بهذه
العمليات وذلك بهدف حتديد �إجراءات التعامل مع العمليات املالية واتخاذ �إجراءات العناية الواجبة �أو اخلا�صة ملعرفة العمالء املتعامل �أو املزمع
التعامل معهم والت�أكد من �صفتهم ال�شخ�صية والقانونية وو�ضعهم القانوين وامل�ستفيد احلقيقي واال�ستمرار يف الإحاطة والعلم بعمليات
العمالء امل�رصفية طوال فرتة تعاملهم مع البنك.
هذا وقد قام البنك يف هذا املجال خالل عام  2020مبا يلي:

التزاما ً بتعليمات البنك املركزي الأردين ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم  2018/14وتطبيقا ً ملا هو وارد �ضمن منهجية تقييم املخاطر
و�سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املعتمدة لبنك القاهرة عمان ،فقد قامت دائرة مكافحة غ�سل الأموال ب�إجراء تقييم �شامل
ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على م�ستوى املجموعة املالية لبنك القاهرة عمان لغايات حتديد وتقييم وفهم املخاطر املرتبطة بالعمالء
والدول واملناطق اجلغرافية واخلدمات واملنتجات وقنوات تقدمي اخلدمات حيث �شمل التقييم كافة فروع البنك العاملة يف اململكة والفروع اخلارجية
وال�رشكات التابعة.
متابعة التقارير ال�صادرة عن جلنة العمل املايل  FATFواخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتقييم املخاطر والإجراءات الرقابية �ضمن
�سيا�سات و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املعتمدة وفقا ً لتلك التقارير ،حيث مت درا�سة ن�رشة خا�صة �صادرة عن جلنة جمموعة
العمل املايل  FATFبعنوان  COVID-19-related Money Laundering and Terrorist Financingوالتي تت�ضمن �أهم املخاطر
النا�شئة عن جائحة كورونا و�أثرها على مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب حيث مت حتليل الن�رشة ومقارنتها ب�إجراءات دائرة مكافحة غ�سل
الأموال املتبعة خالل فرتة اجلائحة واتخاذ ما يلزم بخ�صو�صها.
قامت دائرة مكافحة غ�سل الأموال بتحديث �سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واعتمادها من جمل�س الإدارة مبا يتوافق مع التعديالت
التي طر�أت على الهيكل التنظيمي لبنك القاهرة عمان وعلى م�ستوى املجموعة املالية.
تطوير النظام الآيل ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ( )FCMمبا يتوافق مع تعليمات البنك املركزي الأردين ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب  2018/14ومنهجية تقييم املخاطر املعتمدة ( )Risk Based Approachبالإ�ضافة �إلى تهيئة النظام لتحديث وتطوير قواعد
التنبيهات التي تقوم بدرا�سة �سلوك و�أمناط العمليات املالية املنفذة على ح�سابات العمالء لت�شمل م�ستوى التنبيهات على ()Profile Rules
وم�ستوى احلركة الواحدة ( )Transaction Codeبالإ�ضافة �إلى (.)Segment & Group configuration
اال�ستمرار ب�إعداد الربامج التدريبية اخلا�صة مبوا�ضيع مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والعقوبات الدولية ومن خالل تقنية التدريب عن بعد
 Online Trainingومب�شاركة حوايل  659موظف ،بالإ�ضافة �إلى تدريب كافة �ضباط االخطار للوكالء الفرعيني خلدمة حتويالت الوي�سرتن يونيون
يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحة االحتيال.
اال�ستمرار برفع التقارير على نظام االخطار الإلكرتوين والتحليل املايل  go AMLوفقا ً ملتطلبات وحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
واملتعلقة بالعمليات التي ي�شتبه ارتباطها بعمليات غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب والتي تر�سل من خالل نظام  go AMLبالإ�ضافة �إلى اعتماد
رفع التقارير الأخرى املطلوبة من نوع ( )STR/TFR/SAR/UTRمن خالل  XML Uploadعلى نظام .go AML

تقرير وحدة �شكاوى العمالء

بلغ �إجمايل عدد ال�شكاوى الواردة �إلى وحدة �شكاوى العمالء والتي مت رفعها للإدارة العليا خالل العام � ٦٥٠شكوى ومت ت�صنيفها ح�سب متطلبات
البنك املركزي الأردين ،وقد مت معاجلتها �أ�صوليا ً مبا يتوافق مع الإجراءات والقوانني والتعليمات ذات ال�صلة والتوا�صل مع العمالء مقدمي ال�شكاوى
و�إعالمهم بنتائج املعاجلة.
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دائرة الأمن ال�سيرباين:

مت ت�أ�سي�س دائرة الأمن ال�سيرباين وت�صنيفها على الكادر اخلا�ص بالبنك حتت قطاع الرقابة بتاريخ  ،2019/9/8وذلك امتثاال ً لتعليمات البنك املركزي
الأردين اخلا�صة بالتكيف مع خماطر الأمن ال�سيرباين رقم  1984/1/1/26وتقوم هذه الدائرة بتبني ممار�سات الأمن ال�سيرباين الرائدة وبناء منظومة
�أمنية �سيربانية ديناميكية ومتكاملة متنع من الو�صول والتالعب باملعلومات احل�سا�سة املتواجدة على �أنظمة وبرامج و�شبكات البنك الرقمية،
بالإ�ضافة �إلى خطة لال�ستجابة والتعايف منها بكفاءة وفعالية وتطوير الثقافة امل�ؤ�س�سية فيما يتعلق بوعي امل�ؤ�س�سة مبخاطر الأمن ال�سيرباين
ومبادئه وتتمثل مهام دائرة الأمن ال�سيرباين بتوعية امل�ستخدمني للأنظمة ،باال�ضافة �إلى تلبية احتياجات البنك ودعم املهمة اخلا�صة بحماية
�أ�صوله وممتلكاته من االخرتاقات لتنفيذ ر�ؤية البنك يف احلوكمة و�إدارة املخاطر واالمتثال من خالل مايلي:
•حماية �أنظمة البنك من االخرتاقات اخلارجية والداخلية ل�ضمان عدم تعر�ض �أ�صحاب امل�صالح ( )Stakeholdersلأي خماطر �أو تهديدات حمتملة.

•تعزيز الأنظمة وال�شبكات بحيث تكون قادرة على اكت�شاف جميع املخاطر املحتملة والهجمات بطريقة فعالة وديناميكية وتطوير قدرتها على الدفاع
ب�شكل ذاتي.
•ا�ستحداث وتقدمي تقنيات مبتكرة خا�صة بالأمن ال�سيرباين تكون قادرة على تقدمي حلول عالية اجلودة.

•تعزيز وتطبيق برامج تدريبية وتوعوية متعلقة مبفهوم الأمن ال�سيرباين وممار�ساته يف البنك لكل من (املوظفني ،العمالء ،املوردين)

•ربط حوكمة تكنولوجيا املعلومات بالأمن ال�سيرباين.

كما ويعترب �إدراج منهجية عمل الأمن ال�سيرباين حتت �إطار عمل حاكمية و�إدارة تكنولوجيا املعلومات يف امل�ؤ�س�سة على �أنها  Focus Areaللدائرة
وذلك وفقا ً لنتائج تقرير ( )Design the Enterprise Governance of Information and Technology reportبح�سب �إطار عمل
 COBIT 2019واحلفاظ على املمار�سات الرئي�سية و�إجراء مراجعات وحتديثات على الأهداف املتعلقة بالأمن ال�سيرباين باال�ضافة �إلى اال�ستمرار يف
تقدمي م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية ليتم تنفيذ الأهداف وترقيتها �إلى م�ستوى الن�ضوج الثالث ح�سب تعليمات البنك املركزي ومن �أهم نقاط القوة
والتي ترتكز عليها الدائرة يف تنفيذ املهام املوكلة �إليها مايلي:
•حماية عالية لأجهزة الكمبيوتر والربامج با�ستخدام جدران احلماية ( )Firewallsومكافحة الربامج ال�ضارة ( )Anti-malwareومكافحة الفريو�سات
(.)Anti-virus
•وجود مركز العمليات الأمنية نظام ( )CSOCللمراقبه على مدار ال�ساعه.

•�سيا�سات �أمن �سيرباين �شاملة تتوافق مع معايري البنك املركزي الأردين واملعايري العاملية.

•برنامج �أمن �سيرباين ي�ستند �إلى �أف�ضل املعايري الأمنية ( NISTو  ،)270001 ISOبالإ�ضافة �إلى حوكمة تكنولوجيا املعلومات.
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يعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية امل�ؤ�س�سية املرتكزة على مبادىء العدالة ،ال�شفافية ،امل�ساءلة وامل�س�ؤولية بهدف تدعيم ثقة
املودعني وامل�ساهمني واجلهات الأخرى ذات العالقة بالبنك ومبا ي�ضمن مراقبة م�ستمرة لتقيد البنك بال�سيا�سات واحلدود املقرة وتوافقها مع �أهدافه
املر�سومة ب�شكل عام ،كما يلتزم البنك بتطبيق �أعلى معايري الأداء املهنية على كافة ن�شاطاته والتي تتما�شى مع تعليمات البنك املركزي الأردين
وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها البنك و�أف�ضل املمار�سات الدولية .وعليه فقد قرر جمل�س الإدارة تبني دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
ووجود جمل�س �إدارة فعال مهني وم�ستقل من �أهم متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية الفعالة حيث تقع على جمل�س الإدارة م�س�ؤولية الإ�رشاف
ومراقبة كافة �أعمال و�أن�شطة البنك و�إدارته التنفيذية والت�أكد من مواءمة الأن�شطة مع متطلبات البنك املركزي الأردين وكافة اجلهات الرقابية
الأخرى وذلك حر�صا ً على م�صلحة امل�ساهمني ،املودعني وكافة اجلهات ذات العالقة.
ويت�ألف جمل�س الإدارة من  11ع�ضوا ً منتخبني من قبل الهيئة العامة للبنك ،ويتمتع �أع�ضاء املجل�س بخربات ومهارات خمتلفة ومتنوعة تزيد من
فعالية وكفاءة املجل�س ،كما و�أن جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة هم �أع�ضاء غري تنفيذيني.
�إن البنك ملتزم بتطبيق ما جاء يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية املعتمد لدى البنك واملن�شور على موقع البنك الإلكرتوين.
يوجد لدى البنك دليل حاكمية و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها معتمد من جمل�س الإدارة ومن�شور على موقع البنك الإلكرتوين.
ينبثق عن جمل�س الإدارة عدة جلان متخ�ص�صة ،لكل منها �أهدافها و�صالحياتها اخلا�صة والتي تعمل ب�شكل متكامل مع جمل�س الإدارة لتحقيق
�أهداف البنك .وهذه اللجان هي:
جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ال�سيد ح�سن �أبو الراغب  -رئي�س اللجنة /م�ستقل
ال�سيد ع�صام املهتدي  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد يزيد املفتي  -ع�ضو /غري م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات اللجنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•التوجيه والإ�رشاف على عملية �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك ومتابعة تطبيقه.

•مراجعة دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع التو�صيات املنا�سبة ملجل�س الإدارة العتماد التعديالت �إذا لزم الأمر.

•�إعداد تقرير احلوكمة وتقدميه ملجل�س الإدارة.

•يف حال ح�صول �أي تعار�ض بني تو�صيات �أي من اللجان وقرارات جمل�س الإدارة يتعني على جمل�س الإدارة �أن ي�ضمن تقرير احلوكمة بيانا ً يف�صل بو�ضوح هذه
التو�صيات و�أ�سباب عدم تقيد جمل�س الإدارة بها.
•درا�سة مالحظات اجلهات الرقابية ذات العالقة بخ�صو�ص تطبيق احلوكمة يف البنك ومتابعة ما مت ب�ش�أنها.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.
•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة يبني فعالية �أعمال و�أن�شطة اللجنة.
•�أية �أمور �أخرى يقررها جمل�س الإدارة.

جلنة �إدارة املخاطر

ال�سيد ع�صام املهتدي  -رئي�س اللجنة /م�ستقل
ال�سيد حممد الأتربي  -نائب الرئي�س /غري م�ستقل
ال�سيدة �سهى عناب  -ع�ضو /م�ستقل
ال�سيد �سامي �سمريات  -ع�ضو /م�ستقل
الآن�سة �سوزان �أبو الرو�س  -ع�ضو /غري م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة �إدارة املخاطر املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•مراجعة نطاق تطبيق �إدارة املخاطر �سنويا ً والت�أكد من �شموله:
•�رشكاته التابعة وال�شقيقة وفروعه اخلارجية.

•�شموله لكافة املخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك.
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•الإ�رشاف على �إعداد ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر والتن�سيب ملجل�س الإدارة باعتمادها ،ومراجعتها ب�شكل دوري.

•رفع تقارير ن�صف �سنوية للمجل�س تت�ضمن املعلومات اجلوهرية والتطورات التي توثر على �إدارة خماطر البنك وبيان املخاطر التي جتاوزت حدود املخاطر
املقبولة املعتمدة.
•اعتماد منهجيات �إدارة املخاطر التي ت�ضمن التعرف على املخاطر وتغطي كافة �أن�شطة البنك ودوائره ورفع التقارير بنتائج تطبيق هذه املنهجيات ملجل�س
الإدارة.

•الإ�رشاف على �إعداد �سيا�سات �إدارة املخاطر والت�أكد من �شمولها ومراجعتها �سنوياً.

•الت�أكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى �إدارة املخاطر مبا ميكنها من �إجناز كافة امل�س�ؤوليات.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.
•�أية �أمور �أخرى يقررها جمل�س الإدارة.

جلنة التدقيق

ال�سيد �سامي �سمريات  -رئي�س اللجنة /م�ستقل
ال�سيدة �سهى عناب  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد غ�سان عقيل  -ع�ضو /غري م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك والق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.

•التحقق من مدى كفاية وفعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية املعتمدة من جمل�س الإدارة ومراجعتها �سنوياً ،والتحقق من قيام املدقق الداخلي
واخلارجي مبراجعتها مرة واحدة �سنويا ً على الأقل.

•مراجعة البيانات املالية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة مع الإدارة التنفيذية واملدقق اخلارجي وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها �إلى املجل�س وذلك ل�ضمان �صحة
و�شفافية البيانات املالية واالمتثال ملعايري الإبالغ املايل وتعليمات ال�سلطات الرقابية.

•التو�صية ملجل�س الإدارة بخ�صو�ص تعيني و�/أو �إنهاء عمل ومكاف�آت املدقق اخلارجي و�أي �رشوط تعاقدية �أخرى تتعلق به ،ليتم عر�ض ذلك يف اجتماع الهيئة
العامة العادي ،واملوافقة امل�سبقة على �أية �أعمال يكلف بها املدقق اخلارجي خارج نطاق عملية التدقيق وتقييم مدى ت�أثريها على ا�ستقاللية املدقق.
•الت�أكد من الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق وفق تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك املركزي.

•الت�أكد من ا�ستقاللية ومو�ضوعية التدقيق الداخلي ومن عدم تكليفه ب�أي �أعمال تنفيذية ،و�أن لإدارة التدقيق حق الو�صول جلميع ال�سجالت واملعلومات
واالت�صال ب�أي موظف ،الأمر الذي ميكنها من �أداء عملها و�إجناز التقارير دون تدخل خارجي.

•التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني وقبول ا�ستقالة املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي ،وتقييم �أدائه.

•التو�صية ملجل�س الإدارة ب�أية �أمور مرتبطة ب�إجراءات التدقيق الداخلي عند احلاجة ،ومراجعة ميثاق التدقيق الداخلي ليتم املوافقة عليه واعتماده من
قبل جمل�س الإدارة.

•مراجعة اخلطة ال�سنوية لإدارة التدقيق الداخلي املعدة على �أ�سا�س املخاطر و�أي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من �أجل اعتمادها بعد الت�أكد من
مدى �شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها ،وكذلك الت�أكد من عدم وجود �أي حمددات على نطاق عمل التدقيق الداخلي.

•مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والإجراءات املتخذة لت�صويبها من قبل الإدارة التنفيذية و�إعالم جمل�س الإدارة ب�أي مالحظات جوهرية.

•مراجعة تقارير التفتي�ش الواردة من البنك املركزي الأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية واملدقق اخلارجي واجلهات الرقابية الأخرى وردود الإدارة عليها
والإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.

•مراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها و�إطالع املجل�س عليها ،والتحقق من اعتماد �سيا�سات و�إجراءات كافية وفعالة ملعاجلة تعار�ض امل�صالح
والإف�صاح عن هذا التعار�ض مبا ي�شمل الت�أكد من �أن العمليات املالية والتعاقدات ملختلف امل�شاريع متت ح�سب ال�سيا�سات املعتمدة.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأقل �أو �أربعة اجتماعات �سنويا ً على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك �أو بناءً على قرار
من جمل�س الإدارة �أو على طلب من �أكرثية الأع�ضاء ،وكذلك جتتمع اللجنة بناءً على طلب من املدقق اخلارجي �أو املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي
�إذا كان هناك �رضورة لذلك ،ويح�رض املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة.
تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي واملدير التنفيذي /االمتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون
ح�ضور �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.
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جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال�سيدة �سهى عناب  -رئي�س اللجنة /م�ستقل
ال�سيد ح�سن �أبو الراغب  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد خالد امل�رصي  -ع�ضو /غري م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•حتديد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إلى ع�ضوية املجل�س وتر�شيحهم �إلى جمل�س الإدارة لريفعها �إلى الهيئة العامة مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت
الأ�شخا�ص املر�شحني ،ويف حال �إعادة تر�شيح الع�ضو ،الأخذ بعني االعتبار عدد مرات ح�ضوره وفاعلية م�شاركته يف اجتماعات املجل�س.
•الت�أكد من �إر�سال جميع البيانات والنماذج الالزمة �إلى البنك املركزي للح�صول على املوافقة الالزمة على تعيني �أع�ضاء املجل�س.

•�إعداد �سيا�سة و�إجراءات الرت�شيحات واملالءمة للمجل�س والرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني تتطابق مع متطلبات
تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سارية املفعول وتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة.

•الت�أكد من �إر�سال جميع البيانات والنماذج الالزمة للح�صول على موافقة البنك املركزي امل�سبقة على تعيني الرئي�س التنفيذي واحل�صول على عدم ممانعة
البنك املركزي على تعيني �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.

•تر�شيح �إلى املجل�س الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إلى الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني ،والت�أكد من مطابقة م�ؤهالتهم مع �سيا�سة
الرت�شيحات واملالءمة.
•الت�أكد من �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني يتمتعون ب�أكرب قدر من امل�صداقية والكفاءة والنزاهة واخلربات
الالزمة والقدرة على االلتزام وتكري�س الوقت الكايف لعمل البنك.

•حتديد فيما �إذا كان الع�ضو يحقق �صفة الع�ضو امل�ستقل �آخذين بعني االعتبار احلد الأدنى لل�رشوط الواردة يف �سيا�سة الرت�شيحات واملالءمة املعتمدة
والت�أكد من ا�ستمرار مطابقة هذه ال�رشوط �سنوياً.
•تطبيق �إجراءات الرت�شيح والت�أكد من ا�ستمرارية املالءمة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني �سنويا ً والتن�سيب
ملجل�س الإدارة باتخاذ القرار املنا�سب.

•�إعداد �سيا�سة ملراقبة ومراجعة �أداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�ضع م�ؤ�رشات �أداء رئي�سية ( )KPI’sلتحديد وقيا�س ور�صد الأداء والتقدم نحو حتقيق
الأهداف امل�ؤ�س�سية.

•�إعداد نظام لتقييم �أداء الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني .كما يتم رفع التو�صيات املتعلقة بتقييم �أداء الرئي�س
التنفيذي �إلى جمل�س الإدارة و�إعالم البنك املركزي بهذا التقييم.
•الت�أكد من وجود نظام لتقييم �أداء موظفي البنك من غري الرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني.
•�إعداد �سيا�سة منح املكاف�آت لأع�ضاء املجل�س والتو�صية بها ملجل�س الإدارة.

•�إعداد �سيا�سة منح املكاف�آت املالية ملوظفي البنك والتو�صية بها ملجل�س الإدارة.

•�إعداد نظام منح املكاف�آت املالية للرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني والتو�صية به ملجل�س الإدارة.

•التن�سيب للمجل�س بتحديد رواتب الرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني ومكاف�آتهم وامتيازاتهم الأخرى.

•�إعالم املجل�س عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا ً على مالءمة و�/أو ا�ستقاللية �أي من �أع�ضاء املجل�س �أو مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا
وموظفي الإدارة الرئي�سيني.
•الت�أكد من ح�ضور �أع�ضاء املجل�س ور�شات عمل �أو ندوات يف املوا�ضيع امل�رصفية وبالأخ�ص �إدارة املخاطر واحلاكمية و�آخر تطورات العمل امل�رصيف.

•توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب ،والت�أكد من �إطالعهم امل�ستمر على �أحدث
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�رصيف.
•�إعداد نظام لتقييم �أداء املجل�س و�أع�ضائه وجلانه والتن�سيب للمجل�س العتماده.

•متابعة تعبئة مناذج التقييم املعتمدة لتقييم املجل�س و�أع�ضائه وجلانه ،ومراجعتها وحتديد التقييم النهائي واخلطط الت�صويبية لتطوير الأداء ورفع
تقارير بالنتائج �إلى املجل�س والبنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية.
•ترفع اللجنة من خالل رئي�سها تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة عن الأن�شطة املتعلقة بنطاق عملها وتنفيذها مل�س�ؤولياتها و�صالحياتها.

•و�ضع �سيا�سة للإحالل والتعاقب الوظيفي وال�سيا�سة اخلا�صة باملوارد الب�رشية والتدريب يف البنك ومراقبة تطبيقها ومراجعتها ب�شكل �سنوي.

•القيام ب�أية م�س�ؤوليات �أخرى يقررها جمل�س الإدارة ودرا�سة �أي مو�ضوع ترى اللجنة �رضورة بحثه �ضمن نطاق عملها و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى
جمل�س الإدارة.

•يتم مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات �أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك وترفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتماده.
•تراجع ال�سيا�سات والأنظمة والإجراءات املناطة مب�س�ؤوليات اللجنة �أعاله كل � 3سنوات �أو كلما دعت احلاجة لذلك.

•�إيجاد منهجية وا�ضحة للتحقق من قيام ع�ضو جمل�س الإدارة بتخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع مبهامه كع�ضو جمل�س �إدارة مبا فيها مدى تعدد ارتباط
الع�ضو بع�ضويات جمال�س �إدارة �أخرى /هيئات /منتديات....../
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جلنة اال�سرتاتيجيات

ال�سيد غ�سان عقيل  -رئي�س اللجنة /غري م�ستقل
ال�سيدة �سهى عناب  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد يزيد املفتي  -ع�ضو /غري م�ستقل
ال�سيد ع�صام املهتدي  -ع�ضو /م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة اال�سرتاتيجيات املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية والتن�سيب ملجل�س الإدارة العتمادها.

•�ضمان �إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية والت�أكد من �شمول الأهداف اال�سرتاتيجية �ضمنها.
•متابعة حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية من خالل م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية.
•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة عن �أعمال و�أن�شطة اللجنة.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.

•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.

جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:

ال�سيد خالد امل�رصي  -رئي�س اللجنة /غري م�ستقل
ال�سيد �سامي �سمريات  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد ع�صام املهتدي  -ع�ضو /م�ستقل
تت�ضمن مهام جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•اعتماد الأهداف اال�سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املنا�سبة مبا يف ذلك اللجان التوجيهية على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا
وعلى وجه اخل�صو�ص (اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات) ومبا ي�ضمن حتقيق وتلبية الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك وحتقيق �أف�ضل قيمة م�ضافة
من م�شاريع وا�ستثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات ،وا�ستخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والت�أكد من مدى حتقق ذلك ،مثل ا�ستخدام نظام بطاقات
الأداء املتوازن لتكنولوجيا املعلومات ( )IT Balanced Scorecardsواحت�ساب معدل العائد على اال�ستثمار (،)Return On Investment) (ROI
وقيا�س �أثر امل�ساهمة يف زيادة الكفاءة املالية والت�شغيلية.

•اعتماد الإطار العام لإدارة و�ضبط ومراقبة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات يحاكي �أف�ضل املمار�سات الدولية املقبولة بهذا اخل�صو�ص وعلى وجه
التحديد ( ،)COBIT) (Objectives for information and related Technology Controlيتوافق ويلبي حتقيق �أهداف ومتطلبات تعليمات
حاكمية و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها من خالل حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية الواردة املبينة يف التعليمات املذكورة ب�شكل م�ستدام ،وحتقيق
م�صفوفة �أهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها ،ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

•اعتماد م�صفوفة الأهداف امل�ؤ�س�سية الواردة يف املرفق رقم ( )1من تعليمات حاكمية و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها ،و�أهداف املعلومات
والتكنولوجيا امل�صاحبة لها الواردة يف املرفق رقم ( )2واعتبار معطياتها حدا ً �أدنى ،وتو�صيف الأهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

•اعتماد م�صفوفة للم�س�ؤوليات ( )RACI Chartجتاه العمليات الرئي�سية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات يف املرفق رقم ( )3والعلميات الفرعية املنبثقة
عنها من حيث :اجلهة �أو اجلهات �أو ال�شخ�ص �أو الأطراف امل�س�ؤولة ب�شكل �أويل ( ،)Responsibleوتلك امل�س�ؤولة ب�شكل نهائي ( ،)Accountableوتلك
امل�ست�شارة ( ،)Consultedوتلـك التـي يتم �إطالعهـا ( )Informedجتاه كــافة العمليــات يف املـرفــق املذكــور م�سرت�شـدين مبعيار (Enabling
 )5 Processes COBITبهذا اخل�صو�ص.

•الت�أكد من وجود �إطار عام لإدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ي�أخذ بعني االعتبار
ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة يف املرفق رقم (.)3

•اعتماد موازنة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق والأهداف اال�سرتاتيجية للبنك.

•الإ�رشاف العام واالطالع على �سري عمليات وموارد م�شاريع تكنولوجيا املعلومات للت�أكد من كفايتها وم�ساهمتها الفاعلة يف حتقيق متطلبات و�أعمال البنك.
•االطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ملعاجلة االنحرافات.
•التو�صية للمجل�س باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أية انحرافات.

•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة عن �أعمال و�أن�شطة اللجنة.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتماده.
•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.
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جلنة الت�سهيالت

ال�سيد يزيد املفتي  -رئي�س اللجنة /غري م�ستقل
ال�سيد ع�صام املهتدي  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد �رشيف ال�صيفي  -ع�ضو /غري م�ستقل
ال�سيد يا�سني التلهوين  -ع�ضو /غري م�ستقل
الآن�سة �سوزان �أبو الرو�س  -ع�ضو /غري م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة الت�سهيالت املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•النظر يف الت�سهيالت التي تتجاوز �صالحية �أعلى جلنة يف الإدارة التنفيذية.

•تنح�رص �صالحياتها باتخاذ القرار املنا�سب بخ�صو�ص الت�سهيالت التي مت التو�صية باملوافقة عليها من قبل جلنة الإدارة التنفيذية.
•�أن ترفع اللجنة �إلى املجل�س ب�شكل دوري تفا�صيل الت�سهيالت التي متت املوافقة عليها من قبلها.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتماده.

•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.

•يف حال تعار�ض �أي من تو�صيات اللجنة وقرارات جمل�س الإدارة يتعني على جمل�س الإدارة �أن ي�ضمن تقرير احلوكمة بيانا ً يف�صل بو�ضوح هذه التو�صيات
و�أ�سباب عدم تقيد جمل�س الإدارة بها.

جلنة االمتثال

ال�سيد �رشيف ال�صيفي  -رئي�س اللجنة /غري م�ستقل
ال�سيد ح�سن �أبو الراغب  -نائب الرئي�س /م�ستقل
ال�سيد �سامي �سمريات  -ع�ضو /م�ستقل
ال�سيدة �سهى عناب  -ع�ضو /م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة االمتثال املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•مراجعة �سيا�سة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال و�أية �سيا�سات �أخرى �ضمن نطاق عمل اللجنة �سنويا ً و�/أو كلما دعت احلاجة والتن�سيب ملجل�س الإدارة
باعتماد التعديالت �إذا لزم الأمر.
•مناق�شة ومراجعة تقارير �إدارة االمتثال و�إ�صدار التو�صيات الالزمة ح�سب مقت�ضيات احلال �إلى جمل�س الإدارة �إذا لزم الأمر.
•االطالع على واعتماد اخلطط والربامج والآليات املتعلقة بنطاق عمل الإدارة.

•مراقبة ومتابعة تطبيق وفعالية وظيفة مراقبة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال واجلرائم املالية.

•مناق�شة الإدارة التنفيذية للحاالت التي مت فيها تعار�ض مع تو�صيات �إدارة االمتثال و�أية �أمور �أخرى ،ويف ا�ستمرار التعار�ض ،يتم رفع احلالة ملجل�س الإدارة
بالتو�صيات املنا�سبة التخاذ القرار املنا�سب.
•الت�أكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى �إدارة االمتثال مبا ميكنها من �إجناز مهامها وم�س�ؤولياتها على �أكمل وجه.
•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.
•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة يبني فعالية �أعمال و�أن�شطة اللجنة.
•تقييم املدير التنفيذي /االمتثال.

•�أية �أمور �أخرى يقررها جمل�س الإدارة.
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جلنة اال�ستثمارات والعقارات (مت �إلغاء اللجنة بتاريخ )٢٠٢٠/٣/٨
تتكون جلنة اال�ستثمارات والعقارات من �أربعة �أع�ضاء هم:
ال�سيد يزيد املفتي  -رئي�س اللجنة /غري م�ستقل
ال�سيد خالد امل�رصي  -نائب الرئي�س /غري م�ستقل
ال�سيد يا�سني التلهوين  -ع�ضو /غري م�ستقل
ال�سيد �رشيف ال�صيفي  -ع�ضو /غري م�ستقل
تت�ضمن م�س�ؤوليات جلنة اال�ستثمارات والعقارات املهام الرئي�سية التالية:

يتوجب على كل ع�ضو تخ�صي�ص الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•الإ�رشاف على �إعداد ومراجعة ال�سيا�سات اال�ستثمارية والعقارية يف البنك ،والتن�سيب ملجل�س الإدارة باعتمادها.

•درا�سة التو�صيات بالفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة والتن�سيب باتخاذ القرار املنا�سب بح�سب ال�سيا�سات املعتمدة.

•الإ�رشاف على �إدارة املحافظ اال�ستثمارية والتن�سيب باتخاذ القرارات املنا�سبة بحيث حتقق تعظيم الأرباح �أو حتجيم اخل�سائر.
•تعيني املقدرين العقاريني املعتمدين بناءً على تو�صية من الإدارة التنفيذية.
•الدرا�سة واملوافقة على تو�صيات بيع العقارات امل�ستملكة لقاء ديون.

•درا�سة التو�صيات املقدمة املتعقلة بالت�رصف بالعقارات امل�ستملكة لغايات �إدارة �أعمال البنك ورفع التو�صيات ملجل�س الإدارة العتمادها.
•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة عن �أعمال و�أن�شطة اللجنة.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.

•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.
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٢

امل�ؤ�س�سية

* اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي للبنك مرتني خالل عام .٢٠٢٠

الأرقام بني الأقوا�س متثل عدد اجتماعات املجل�س /اللجنة التي عقدت خالل فرتة ع�ضوية الع�ضو.

ال�سيد ع�صام «حممد فاروق» ر�شدي
املهتدي

ال�سيد �سامي عي�سى عيد �سمريات

ال�سيدة �سهى با�سيل اندراو�س عناب

ال�سيد ح�سن علي ح�سني �أبو الراغب

ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

ال�سيد عماد خالد حممد احلرازنة
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي يف اجتماع جمل�س الإدارة تاريخ
)2020/3/8

ال�سيد فادي عبد الوهاب عبد الفتاح �أبو
غو�ش (ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي) لغاية تاريخ 2020/9/7

الآن�سة �سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي) اعتبارا ً من تاريخ 2020/9/8

ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل
(ممثل ال�رشكة العربية للتموين والتجارة)

ال�سيد يا�سني خليل حممد التلهوين

ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

ال�سيد حممد حممود �أحمد الأتربي
(ممثل بنك م�رص)

ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي

خالل العام 2020

�إجمايل عدد االجتماعات املنعقدة

الإدارة

جمل�س

جلنة

جلنة

احلاكمية

جلنة

)1( 1

)3( 3

)8( 8

)5( 5

)3( 3

)8( 8

)5( 5

)5( 5

)7( 7

)3( 3

)2( 1

)5( 5

5

5

)5( 5

)1( 1

)1( 0

)3( 3

)3( 3

)1( 1

)1( 1

1

3

اال�سرتاتيجيات

املعلومات

االمتثال

)7( 7
)8( 8

)5( 5

)3( 3

)8( 8

8

املخاطر

والعقارات

اال�ستثمارات

تكنولوجيا

جلنة حاكمية

جلنة

)5( 5

)7( 7

7

واملكاف�آت

الرت�شيحات

جلنة

جلنة �إدارة

جلنة

جلنة

اجلدول �أدناه يبني عدد اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ،بالإ�ضافة �إلى عدد االجتماعات التي ح�رضها كل ع�ضو خالل عام 2020
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جمل�س الإدارة كما يف ٢٠٢٠/12/31
يزيد عدنان م�صطفى املفتي
رئي�س جمل�س الإدارة
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

1990

تاريخ امليالد:

1953/3/27

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �إدارة �أعمال /اجلامعة الأمريكية  -بريوت

اخلربات العملية:

رئي�س جمل�س �إدارة بنك القاهرة عمان منذ 2012/10/7
مدير عام بنك القاهرة عمان من  1989حتى 2004/10
خربة م�رصفية من خالل عمله يف �سيتي بنك

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة الت�سهيالت
ع�ضو يف جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ع�ضو يف جلنة اال�سرتاتيجيات

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�ضة
�رشكة ال�رشق الأو�سط للت�أمني
�رشكة الإقبال لال�ستثمار
ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية (�أوراق لال�ستثمار)

بنك م�رص �ش.م.م
وميثله حممد حممود �أحمد الأتربي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:

م�رصي

تاريخ الع�ضوية:

2015

تاريخ امليالد:

1955/1/1

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س جتارة  -تخ�ص�ص حما�سبة /جامعة عني �شم�س

اخلربات العملية:

رئي�س جمل�س �إدارة بنك م�رص
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي للبنك امل�رصي اخلليجي
نائب رئي�س جمل�س �إدارة البنك العقاري امل�رصي العربي
الرئي�س التنفيذي لبنك اال�ستثمار العربي
رئي�س جمل�س �إدارة البنك العقاري امل�رصي
رئي�س جمل�س �إدارة بنك م�رص لبنان
�شغل العدد من املنا�صب القيادية يف بنك م�رص الدويل يف الفرتة ما بني  1983حتى 2005
عمل يف كل من؛ البنك العربي الإفريقي الدويل وبنك الت�ضامن وبنك االئتمان الدويل

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

نائب رئي�س جلنة �إدارة املخاطر

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

رئي�س احتاد امل�صارف العربية
ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد بنوك م�رص
ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة �أيجوث
ع�ضو جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار
ع�ضو جمل�س �إدارة جامعة عني �شم�س
ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة املقاولون العرب

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

رئي�س جمل�س �إدارة بنك م�رص
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خالد �صبيح طاهر امل�رصي
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

1995

تاريخ امليالد:

1966/2/19

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري �إدارة  -جامعة جورج تاون� /أمريكا
بكالوريو�س هند�سة الكمبيوتر � /M.I.T -أمريكا

اخلربات العملية:

رئي�س جمل�س �إدارة بنك القاهرة عمان منذ  1999/7ولغاية 2012/10/7
الرئي�س التنفيذي لبنك القاهرة عمان منذ  2004/10ولغاية 2007/12/31
ع�ضو جمل�س �إدارة بنك القاهرة عمان منذ 1995/2

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
ع�ضو يف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة زارا (القاب�ضة) لال�ستثمار
�رشكة الفنادق وال�سياحة الأردنية
�رشكة احلمة املعدنية

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

رئي�س جمموعة �أ�سرتا
رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة واحة �أيلة للتطوير

يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

1998

تاريخ امليالد:

1973/5/8

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س علوم اقت�صادية /جامعة جورج تاون � -أمريكا

اخلربات العملية:

رجل �أعمال

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

ع�ضو يف جلنة الت�سهيالت

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�ضة
�رشكة الفنادق وال�سياحة الأردنية
�رشكة الكهرباء الأردنية
�رشكة احلمة املعدنية الأردنية

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك
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املدير العام ل�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�ضة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة /الع�ضو املنتدب ل�رشكة الفنادق وال�سياحة الأردنية
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�رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

2010

تاريخ امليالد:

1972/6/6

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري حماية البيئة البحرية  -جامعة ويلز  -بريطانيا
بكالوريو�س علوم �سيا�سية  -جامعة جورجتاون  -الواليات املتحدة
دورة �ضابط االئتمان  -كميكال بنك نيويورك
دورة �ضابط امتثال  -فرانكفورت �سكول �أوف ماجنمنت �أند فاينان�س

اخلربات العملية:

�رشيك ونائب املدير العام ل�رشكة امل�سار املتحدة للمقاوالت
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة املوحدة ل�صناعة الألب�سة اجلاهزة �سابقا ً
مدير م�رشوع متنزه العقبة البحري �سابقا ً

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة االمتثال
ع�ضو يف جلنة الت�سهيالت

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة امل�سار املتحدة للمقاوالت
�رشكة فيتل القاب�ضة

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

نائب املدير العام ل�رشكة امل�سار املتحدة للمقاوالت

مدير العمليات يف �رشكة امل�سار للمقاوالت

ال�رشكة العربية للتموين والتجارة
وميثلها غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

2002

تاريخ امليالد:

1968/5/2

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري �إدارة /جامعة ثندر بريد
بكالوريو�س حما�سبة /اجلامعة الأردنية
مدقق معتمد ( /)C.P.Aجامعة الينوي

اخلربات العملية:

املدير التنفيذي ملجموعة �أ�سرتا
خربة يف جمال التدقيق من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رشكة �آرثر �أندر�سون

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة اال�سرتاتيجيات
ع�ضو يف جلنة التدقيق

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة جمموعة �أ�سرتا ال�صناعية
�رشكة الت�أمني العربية التعاونية
Audacia Capital

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

املدير التنفيذي ملجموعة �أ�سرتا ال�سعودية
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امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
ً
ومتثلها الأن�سة �سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س (اعتبارا من )٢٠٢٠/٩/٨
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:
تاريخ الع�ضوية:
تاريخ امليالد:
امل�ؤهالت العلمية:

اخلربات العملية:

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

�أردين
2020/9/8
1982/8/3
بكالوريو�س حما�سبة من اجلامعة الأردنية2004 /

رئي�س ق�سم املخاطر الت�شغيلية /مديرية �إدارة املخاطر والتخطيط اال�سرتاتيجي يف �صندوق ا�ستثمار �أموال
ال�ضمان االجتماعي ( – 2016لغاية الآن).
حملل رئي�سي  -املخاطر الت�شغيلية /مديرية �إدارة املخاطر والتخطيط اال�سرتاتيجي يف �صندوق ا�ستثمار �أموال
ال�ضمان االجتماعي (.)2016 – 2013
مراقب رئي�سي للأ�صول الثابتة /دائرة الرقابة املالية يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي (.)2013 – 2010
�أخ�صائي رئي�سي �ش�ؤون موظفني ورواتب /دائرة املوارد الب�رشية يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي
(.)2010 – 2009
�ضابط موارد ب�رشية /دائرة املوارد الب�رشية يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي (.)2009 - 2005
ع�ضو يف جلنة الت�سهيالت.
ع�ضو يف جلنة �إدارة املخاطر.
ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف جمل�س �إدارة �رشكة كهرباء اململكة ال�ستثمارات الطاقة
(.)2020/9/15 - 2020/3
ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف هيئة مديري �رشكة مركز االنطالق املوحد (.)2020/3 - 2017/11
ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف �رشكة ال�ضمان خلدمات النقل الفندقي (.)2017/11 - 2016/10
رئي�س ق�سم املخاطر الت�شغيلية يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي.

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
وميثلها فادي عبدالوهاب عبدالفتاح �أبو غو�ش (لغاية تاريخ )٢٠٢٠/٩/٧
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /غري م�ستقل
اجلن�سية:
تاريخ الع�ضوية:
تاريخ امليالد:
امل�ؤهالت العلمية:

اخلربات العملية:

�أردين
 2019/7/10ولغاية 2020/9/7
1979/3/5
بكالوريو�س حما�سبة من جامعة �آل البيت ()2001
مدقق داخلي معتمد )2007( CIA
حما�سب قانوين �أردين جماز )2012( JCPA

يعمل منذ عام  2009رئي�سا ً لق�سم التدقيق الداخلي يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي
ان�ضم �إلى �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي كمدقق داخلي عام 2005
عمل موظفا ً يف البنك العربي الإ�سالمي الدويل خالل الأعوام ()2005 - 2002
عمل حما�سبا ً يف �رشكة م�ستودع �أدوية ال�صباغ خالل العام 2005
عمل ك�ضابط تطبيقات مالية يف �رشكة هيو�سنت ليمتد يف عمان عام 2001
ُما�رضا ً يف عدد من ال�شهادات املهنية ( )CIA ،CMA ،ACCA ،CPA ،JCPAبالإ�ضافة �إلى عدد من املوا�ضيع
املتعلقة بالتدقيق الداخلي ،ومكافحة غ�سل الأموال واالحتيال ،والرقابة الداخلية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة االمتثال
ع�ضو يف جلنة �إدارة املخاطر
ع�ضو يف جلنة الت�سهيالت
ع�ضو يف جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

ممثل عن امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي يف جمال�س �إدارات ال�رشكات التالية:
�رشكة البوتا�س العربية ()2019/7 - 2017/8
بنك االحتاد ()2017/8 - 2016/8
�رشكة �شريكو للأوراق املالية ()2016/9 - 2011/8

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

48

مدير وحدة التدقيق الداخلي بالوكالة يف �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي
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ح�سن علي ح�سني �أبو الراغب
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

2016

تاريخ امليالد:

1973/5/24

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س اقت�صاد و�إدارة �أعمال /جامعة تيني�س  -الواليات املتحدة الأمريكية

اخلربات العملية:

مدير عام �رشكة الريموك للت�أمني
نائب رئي�س االحتاد الأردين ل�رشكات الت�أمني

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
نائب رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
نائب رئي�س جلنة االمتثال

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة الأطياف العاملية لال�ستثمارات التجارية
�رشكة الإ�رشاق لال�ستثمارات التجارية
ال�رشكة الأولى للت�أمني � -سوليدرتي

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

رجل �أعمال

�سهى با�سيل �أندراو�س عناب
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

2015

تاريخ امليالد:

1960/2/4

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �إدارة �أعمال /اجلامعة الأمريكية  -بريوت

اخلربات العملية:

م�ست�شار مايل و�إداري /ال�رشكة املثالية لال�ست�شارات من عام  2007ولغاية 2016
خربة يف العمل امل�رصيف �أكرث من  26عاما ً حيث �شغلت عدة منا�صب �أهمها:
نائب املدير العام لبنك �سو�سيتيه جرنال-الأردن من عام  2003وحتى 2007
م�ساعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من عام  1992وحتى 2003
نائب رئي�س مقيم يف �سيتي بنك الأردن من عام  1981وحتى 1992

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
نائب رئي�س جلنة التدقيق
نائب رئي�س جلنة اال�سرتاتيجيات
ع�ضو يف جلنة �إدارة املخاطر
ع�ضو يف جلنة االمتثال

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

�رشكة املجموعة العربية الأوروبية للت�أمني
�رشكة ال�رشكاء للتمويل الأ�صغر
ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية (�أوراق لال�ستثمار)

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

م�ست�شار مايل و�إداري
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�سامي عي�سى عيد �سمريات
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

2018

تاريخ امليالد:

1971/4/13

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري �إدارة �أعمال ()NYIT
ماج�ستري هند�سة ات�صاالت (اجلامعة الأردنية)
بكالوريو�س هند�سة كهرباء (اجلامعة الأردنية)

اخلربات العملية:

نائب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �سايبرييا
رئي�س تنفيذي ل�رشكة غلوبال ون لالت�صاالت الأردن
رئي�س تنفيذي ل�رشكة وانادو الأردن
نائب رئي�س جمموعة االت�صاالت الأردنية

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة التدقيق
نائب رئي�س جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
ع�ضو يف جلنة �إدارة املخاطر
ع�ضو يف جلنة االمتثال

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى

االحتاد العربي لالت�صاالت والإنرتنت
جامعة الأمرية �سمية
نائب رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صحفية الأردنية من تاريخ .2020/11/05 - 2020/06/24

الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

نائب رئي�س جمموعة االت�صاالت الأردنية (�أورجن) /املدير التنفيذي لوحدة القطاع امل�ؤ�س�سي.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الأردنية خلدمات نقل البيانات (�أورجن �إنرتنت).

ع�صام “حممد فاروق” ر�شدي املهتدي
طبيعة الع�ضوية :غري تنفيذي /م�ستقل
اجلن�سية:

�أردين

تاريخ الع�ضوية:

2018

امل�ؤهالت العلمية:
اخلربات العملية:

ماج�ستري �إدارة �أعمال /الواليات املتحدة الأمريكية
بكالوريو�س �إدارة �أعمال  -تخ�ص�ص مالية /الواليات املتحدة الأمريكية

�رشيك م�ؤ�س�س يف �رشكة البيان لال�ست�شارات الإدارية والوكاالت التجارية
مدير مكتب عمان ل�رشكة هورن ال�رشق الأو�سط ()Huron Consulting Middle East
مدير مكتب عمان ل�رشكة اخلطوة التالية لال�ست�شارات ()Next Move
مدير الدائرة الأجنبية يف بنك القاهرة عمان

الع�ضوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�س �إدارة البنك

رئي�س جلنة �إدارة املخاطر
نائب رئي�س جلنة الت�سهيالت
نائب رئي�س جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية
نائب رئي�س جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
ع�ضو يف جلنة اال�سرتاتيجيات

الع�ضوية يف جمال�س �إدارات ال�رشكات
الأخرى
الوظائف التي ي�شغلها حاليا ً خارج البنك

م�رصف ال�صفا  -فل�سطني
ع�ضو يف هيئة مديري �رشكة متلك للت�أجري التمويلي

تاريخ امليالد:
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الإدارة العليا كما يف 2020/12/31
كمال غريب عبدالرحيم البكري
الرئي�س التنفيذي
تاريخ التعيني:

2003/01/04

تاريخ امليالد:

1969/06/07

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري يف �إدارة البنوك الدولية والتمويل من �سالفورد مان�ش�سرت /بريطانيا
بكالوريو�س قانون /حا�صل على لقب الأ�ستاذية يف املحاماة

اخلربات العملية:

املدير العام /الرئي�س التنفيذي للبنك منذ 2008/01
خربة يف املجال امل�رصيف حيث كان ي�شغل من�صب نائب املدير العام منذ  2005/12وقبل ذلك مدير الدائرة القانونية
وامل�ست�شار القانوين لبنك القاهرة عمان وم�س�ؤول عن تعديل االئتمان ،وتوثيق العقود والرقابة على االئتمان
والعقارية والهند�سية ،عمل كم�ست�شار قانوين للعديد من ال�رشكات قبل ت�سلمه من�صب نائب املدير العام
نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة الأردنية ل�ضمان القرو�ض
رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة النقليات ال�سياحية (جت) م.ع.م
ع�ضو جمل�س �إدارة جمعية البنوك العاملة يف الأردن
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �رشكة الت�أمني الأردنية م.ع.م
نائب رئي�س هيئة مديري �رشكة Network International/Jordan
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �رشكة املحفظة العقارية م.ع.م
رئي�س هيئة املديرين يف �رشكة تَ َ ّلك للت�أجري التمويلي ذ.م.م
ع�ضو جمل�س �إدارة م�رصف ال�صفا  -فل�سطني
ع�ضو جمل�س �إدارة يف جمل�س املدفوعات الوطني
ع�ضو جمل�س الأمناء اجلامعة الأردنية
رئي�س هيئة مديري �رشكة جت خلدمات الليموزين
ع�ضو �صندوق االبتكار والإبداع

الدكتور خالد حممود عبدالله قا�سم

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�شرتكة
تاريخ التعيني:

2008/10/05

تاريخ امليالد:

1963/02/22

امل�ؤهالت العلمية:

دكتوراه �إدارة �أعمال
ماج�ستري �إدارة �أعمال  -جتارة دولية
بكالوريو�س متويل
حا�صل على �شهادة  CIBمن املعهد الربيطاين للم�رصفيني

اخلربات العملية:

خربة يف العمل امل�رصيف من خالل عمله يف بنك اجلزيرة ،البنك العربي ،بنك القاهرة عمان ،البنك الأهلي الأردين،
بنك الأردن وبنك الكويت الوطني
ع�ضو هيئة مديري �رشكة مدفوعاتكم
ع�ضو جمل�س �إدارة م�رصف ال�صفا
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رنا �سامي جادالله ال�صناع

رئي�س جمموعة خدمات االئتمان
تاريخ التعيني:

1995/08/15

تاريخ امليالد:

1966/08/12

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س حما�سبة

اخلربات العملية:

نائب املدير العام خلدمات االئتمان واخلزينة اعتبارا ً من 2014/10
نائب املدير العام للأعمال امل�رصفية اعتبارا ً من 2009/12
خربة م�رصفية يف جمال املخاطر من خالل العمل كرئي�س �إدارة املخاطر كمدير لدائرة املخاطر يف بنك القاهرة
عمان منذ عام 1998
رئي�س لق�سم الت�سهيالت املحلية يف البنك املركزي الأردين
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�رشكة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري
ع�ضو هيئة مديري �رشكة تَ َ ّلك للت�أجري التمويلي

رمي يون�س حممد الع�سع�س

املدير التنفيذي /اخلزينة واال�ستثمار
تاريخ التعيني:

1990/03/01

تاريخ امليالد:

1964/05/18

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري اقت�صاد
بكالوريو�س اقت�صاد

اخلربات العملية:

خربة م�رصفية يف جمال اخلزينة من خالل العمل يف وكمدير لدائرة اخلزينة يف بنك القاهرة عمان منذ عام .1990
باحثة اقت�صادية يف اجلمعية العلمية امللكية منذ عام 1997
ع�ضو جمل�س �إدارة م�رصف ال�صفا
ع�ضو هيئة مديري �رشكة �أوراق لال�ستثمار

جان �شوكت حممود يدج زكريا

املدير التنفيذي /العمليات املركزية
تاريخ التعيني:

1990/10/20

تاريخ امليالد:

1968/2/20

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �أدب �إجنليزي

اخلربات العملية:

خربة م�رصفية منذ عام  1990يف جمال العمليات ،الفروع ودعم �إجراءات العمل

يو�سف عبدالفتاح �سليمان �أبو الهيجاء

املدير التنفيذي� /إدارة املخاطر
تاريخ التعيني:

2005/08/01

تاريخ امليالد:

1976/01/01

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �إدارة عامة /علوم مالية وم�رصفية

اخلربات العملية:

خربة يف يف عدد من البنوك الأردنية يف جمال �إدارة املخاطر الت�شغيلية ،العمليات املركزية وعمليات اخلزينة
والتمويل التجاري
خربة كمدير مايل لدى �إحدى ال�رشكات اال�ستثمارية يف الأردن
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�أنطون فكتور �أنطون �سابيال

املدير التنفيذي /االمتثال
تاريخ التعيني:

2005/10/16

تاريخ امليالد:

1977/12/02

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة

اخلربات العملية:

خربة يف جمال التدقيق واملالية من خالل عمله يف �أرن�ست �أند يوجن من عام  2000وحتى 2005

مرغريت مهيب عي�سى خمامره

املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي
تاريخ التعيني:

2004/07/27

تاريخ امليالد:

1977/04/09

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �إدارة �أعمال

اخلربات العملية:

خربة م�رصفية من خالل عمله يف امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية من العام  2002حتى العام 2004

ف�ؤاد يون�س عبداللطيف �صالح

املدير التنفيذي /املالية و�ش�ؤون امل�ساهمني
تاريخ التعيني:

1992/04/11

تاريخ امليالد:

1960/01/08

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة

اخلربات العملية:

خربة عملية يف جمال املحا�سبة من خالل عمله يف بنك القاهرة عمان
ع�ضو هيئة مديري �رشكة تَ َ ّلك للت�أجري التمويلي

مها عبدالله عبداحلميد عبابنة

املدير التنفيذي /اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة
تاريخ التعيني

1996/10/01

تاريخ امليالد

1973/11/16

امل�ؤهالت العلمية

بكالوريو�س علوم مالية وم�رصفية

اخلربات العملية:

خربة م�رصفية لدى البنك حيث �شغلت من�صب مدير فرع
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املوظفون الرئي�سيون
عمر �رسحان �أحمد عقل

املدير التنفيذي /الرقابة الداخلية
تاريخ التعيني:

1989/02/15

تاريخ امليالد:

1963/05/17

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة

اخلربات العملية:

خربة م�رصفية يف جمال العمليات ،التدقيق الداخلي والرقابة على االئتمان وتوثيق العقود يف بنك القاهرة عمان

عزمي حممد ح�سن عوي�ضة

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان ال�شخ�صي
تاريخ التعيني:

1996/09/10

تاريخ امليالد:

1964/10/17

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة

اخلربات العملية:

خربة م�رصفية يف جمال االئتمان من خالل عمله يف بنك القاهرة عمان والبنك الأردين الكويتي
ع�ضو هيئة مديري �رشكة تَ َ ّلك للت�أجري التمويلي

يزيد �صيتان يو�سف عماري

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان التجاري
تاريخ التعيني:

2006/06/01

تاريخ امليالد:

1965/12/09

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري علوم مالية وم�رصفية
بكالوريو�س متويل

اخلربات العملية:

خربة يف جمال االئتمان يف البنوك من خالل عمله يف البنك الأهلي الأردين ،وبنك عمان لال�ستثمار والبنك العربي
العقاري
ع�ضو هيئة مديري �رشكة تَ َ ّلك للت�أجري التمويلي

الدكتور حممد علي حممود القي�سي

املدير التنفيذي وامل�ست�شار القانوين /القانونية وتوثيق العقود
تاريخ التعيني:

2003/02/16

تاريخ امليالد:

1974/04/29

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف االقت�صاد والعلوم الإدارية /القانون
ماج�ستري يف القانون عام ٢٠٠٠
دكتوراة يف احلقوق عام ٢٠٢٠

اخلربات العملية:

تدرج يف وظيفته لدى البنك حيث �شغل من�صب مدير تنفيذي الدائرة القانونية منذ تعيينه
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هاين حممد ر�رشا�ش �أحمد ر�شيد خ�رض

املدير التنفيذي /الت�سويق
تاريخ التعيني:

2006/07/02

تاريخ امليالد:

1976/12/12

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س �إدارة �أعمال

اخلربات العملية:

خربة يف العمليات امل�رصفية والت�سويق من خالل عملة يف امل�ؤ�س�سة امل�رصفية العربية من � 1999إلى 2004
ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة ال�ضمان واال�ستثمار

�أحمد يا�سني ر�شيد البلبي�سي

املدير التنفيذي /تقنية املعلومات (لغاية )٢٠٢٠/١٢/٣١
تاريخ التعيني:

2008/11/10

تاريخ امليالد:

1983/03/12

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري نظم معلومات �إدارية
بكالوريو�س علم حا�سوب

اخلربات العملية:

خربة يف �إدارة تقنية املعلومات و�إدارة امل�شاريع و�أنظمة احلماية منذ تعيينه لدى البنك حيث تدرج بالوظائف
التالية :مدير م�رشوع ،مدير برنامج ،مدير دائرة التخطيط اال�سرتاتيجي ،مدير دائرة �إدارة امل�شاريع واال�سرتاتيجية

* �إدارة املوارد الب�رشية من خالل جهة �إ�سناد خارجي.
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ال توجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�رشكة امل�صدرة مع ال�رشكات التابعة �أو احلليفة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو �أي
موظف يف ال�رشكة �أو �أقاربهم وذلك مبا يندرج يف نطاق علم البنك املعتاد.
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
اجلهــــــــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــــــــــــــــة
�أع�ضاء جمل�س

الإدارة وذوي ال�صلة

�أخرى*

2020

2019

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

30.955.789

3.150.943

32.785.850

66.932.582

51.126.108

93.257.135

2.865.249

23.415.605

119.537.989

61.565.392

-

38.551

24.077

62.628

167.186

3.772.762

133.338

346.615

4.252.715

2.026.181

2020

2019

ب�أع�ضاء املجل�س

بنود داخل قائمة املركز املايل

ت�سهيالت مبا�رشة

ودائع لدى البنك
الت�أمينات النقدية

بنود خارج قائمة املركز املايل

ت�سهيالت غري مبا�رشة

الإدارة التنفيذية

املجمـــــــــــــوع

العليا

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
دينــــــــــار

دينــــــــــار

فوائد وعموالت دائنة

1.169.612

165.452

647.896

1.982.960

3.216.585

فوائد وعموالت مدينة

1.990.637

90.161

90.561

2.171.359

1.901.979

بنود قائمة الدخل
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املجموع

ع�صام حممد فاروق ر�شدي املهتدي

ال�سيد �سامي عي�سى عيد �سمريات

ال�سيدة �سهى با�سيل اندراو�س عناب

ال�سيد ح�سن علي ح�سني �أبو الراغب

ال�سيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح �أبو غو�ش (لغاية )٢٠٢٠/٩/٧

الآن�سة �سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س (اعتبارا ً من )٢٠٢٠/٩/٨

ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

حممد حممود �أحمد الأتربي

ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي

413.425

1.518

-

38.724

-

-

-

-

-

372.673

-

-

510

مبا�رشة

ت�سهيالت

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ت�سهيالت

غري مبا�رشة

ممنوحة للع�ضو

413.425

1.518

-

38.724

-

-

-

-

-

372.673

-

-

510

املجموع

تفا�صيل الت�سهيالت املمنوحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة والأطراف ذات العالقة كما يلي:

مبا�رشة

30.582.364

-

-

-

-

-

-

-

-

3.688.809

26.893.555

-

-

ت�سهيالت

3.772.761

-

-

-

-

-

-

-

-

3.224.064

548.697

-

-

ت�سهيالت

غري مبا�رشة

-

-

املجموع

34.355.125

-

-

-

-

-

-

-

-

6.912.873

27.442.252

ممنوحة لذوي العالقة

30.995.789

1.518

-

38.724

-

-

-

-

-

4.061.482

26.893.555

-

510

مبا�رشة

ت�سهيالت

3.772.761

-

-

-

-

-

-

-

-

3.224.064

548.697

-

-

ت�سهيالت

34.768.550

1.518

-

38.724

-

-

-

-

-

7.285.546

27.442.252

-

510

غري مبا�رشة

املجموع

الإجمايل
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م�ساهمات �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم

2020

2019

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

23.272

2.157

-

-

9.500

9.500

-

-

بنك م�رص

م�رصية

18.999.000

20.477.402

م�ساهمة ال�سيد حممد الأتربي

م�رصية

-

-

-

-

4.904.317

4.992.489

-

-

14.866.985

14.866.985

97.850

97.850

-

-

دمية جمال زهدي حميد (زوجة)

�أردنية

18.287

18.287

�إبراهيم غ�سان �إبراهيم عقيل (ابن)

�أردنية

15.946

15.946

عمر غ�سان �إبراهيم عقيل (ابن)

�أردنية

15.946

15.946

مايا غ�سان �إبراهيم عقيل (ابنة)

�أردنية

10.555

10.555

م�ساهمة ال�سيد ح�سن علي �أبو الراغب

�أردنية

51.062

51.062

-

-

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

�أردنية

15.272.025

14.342.025

م�ساهمة الآن�سة �سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س

�أردنية

-

-

م�ساهمة ال�سيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح �أبو غو�ش

�أردنية

-

-

-

-

423.787

423.787

-

-

تيمور �رشيف مهدي ال�صيفي (ابن)

�أردنية

111.342

111.342

كيان �رشيف مهدي ال�صيفي (ابن)

�أردنية

114.383

114.383

�سهى با�سيل اندراو�س عناب

�أردنية

1.520

1.520

-

-

1.055

1.055

-

-

5.327

5.327

-

-

ال�سيد يزيد عدنان م�صطفى املفتي

�أردنية

م�ساهمة الأقارب
ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

�أردنية

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة الأقارب
ال�سيد يا�سني خليل التلهوين

�أردنية

م�ساهمة الأقارب
ال�رشكة العربية للتموين والتجارة

�سعودية

م�ساهمة ال�سيد غ�سان �إبراهيم عقيل

�أردنية

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة الأقارب
�رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

�أردنية

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة الأقارب
�سامي عي�سى عيد �سمريات

�أردنية

م�ساهمة الأقارب
ع�صام حممد فاروق ر�شدي املهتدي

�أردنية

م�ساهمة الأقارب

علما ً ب�أن مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة � 4سنوات تنتهي يف �شهر ني�سان 2022
ال يوجد م�ساهمات لل�رشكات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أقاربهم
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م�ساهمات �أع�ضاء الإدارة العليا واملطلعني و�أقاربهم
ا�سم امل�ساهم
ال�سيد كمال غريب عبد الرحيم البكري
الرئي�س التنفيذي

الدكتور خالد حممود عبدالله قا�سم
رئي�س جمموعة اخلدمات امل�شرتكة

ال�سيدة رنا �سامي جادالله ال�صناع
رئي�س جمموعة خدمات االئتمان

2019

2020

اجلن�سية

�شخ�صي

الأقارب

�شخ�صي

الأقارب

�أردنية

105

-

105

-

�أردنية

31.666

-

31.666

-

�أردنية

7.600

-

7.600

-

م�ساهمة الأقارب
جنيب فهد جنيب الفانك (زوج)
ال�سيدة رمي يون�س حممد الع�سع�س
املدير التنفيذي /اخلزينة واال�ستثمار

الآن�سة جان �شوكت حممود يدج
املدير التنفيذي /العمليات املركزية

ال�سيد ف�ؤاد يون�س عبداللطيف �صالح
املدير التنفيذي /املالية و�ش�ؤون امل�ساهمني

ال�سيدة مرغريت مهيب عي�سى خمامرة

املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي

ال�سيد �أنطون فيكتور �أنطون �سابيال
املدير التنفيذي /االمتثال

ال�سيد يو�سف عبدالفتاح �سليمان �أبو الهيجاء

املدير التنفيذي� /إدارة املخاطر

ال�سيد يزيد �صيتان يو�سف عماري

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان التجاري

ال�سيد عزمي حممد ح�سن عوي�ضة

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان ال�شخ�صي

ال�سيد عمر �رسحان �أحمد عقل

املدير التنفيذي /الرقابة الداخلية

ال�سيد هاين حممد ر�رشا�ش �أحمد ر�شيد خ�رض

املدير التنفيذي /الت�سويق

الآن�سة مها عبدالله عبداحلميد عبابنة
املدير التنفيذي /اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة

الدكتور حممد علي حممود القي�سي

املدير التنفيذي وامل�ست�شار القانوين /القانونية وتوثيق العقود

�أحمد يا�سني ر�شيد البلبي�سي (لغاية )٢٠٢٠/١٢/٣١
املدير التنفيذي /تقنية املعلومات

املجموع

�أردنية

4.750

4.750

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

�أردنية

-

-

-

-

39.371

4.750

39.371

4.750

ال يوجد م�ساهمات لل�رشكات امل�سيطر عليها من قبل �أع�ضاء الإدارة التنفيذية و�أقاربهم
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امل�ساهمون الذين ميلكون  %1من ر�أ�سمال البنك
ا�سم العميل

2019

2020

املرهون

امل�ستفيد النهائي

الر�صيد

املرهون

الر�صيد

�رشكة امل�سرية لال�ستثمار

21.636.823

-

21.636.823

بنك م�رص

18.999.000

20.477.402

�رشكة امل�سرية الدولية

18.950.000

18.950.000

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

15.272.025

14.342.025

-

ال�رشكة العربية للتموين والتجارة

14.866.985

14.866.985

خالد �صبيح طاهر امل�رصي

�رشكة االت�صاالت الفل�سطينية

11.167.017

11.167.017

-

�رشكة الظافر لال�ستثمار

8.135.224

8.135.224

THE CONGRESS FOUNDATION

7.604.080

7.604.080

يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

4.904.317

KUWAIT WEALTH HOLDING LTD

3.201.201

الناجني منيب عبدالرحمن ما�ضي

2.690.762

�صبيح طاهر دروي�ش امل�رصي
خالد �صبيح طاهر امل�رصي
�رسين �صبيح طاهر امل�رصي
�صبيح طاهر دروي�ش امل�رصي
خالد �صبيح طاهر امل�رصي

ه�شام ظافر طاهر امل�رصي
هناء ظافر طاهر امل�رصي
مها ظافر طاهر امل�رصي
رغدة �إبراهيم منر النابل�سي
2.530.758

4.992.489

مفيدة عبدالرحمن ما�ضي
2.530.758

فاتنة �أحمد مل�ص
نور عبدالكرمي الكباريتي
عون عبدالكرمي الكباريتي

3.201.201
2.510.171

2.690.762

نف�سه

2.510.171

نف�سه

2.209.910

عبدالكرمي الكباريتي
فاتنة �أحمد مل�ص
نور عبدالكرمي الكباريتي
عون عبدالكرمي الكباريتي

جنوى بنت نافذ بن �صالح م�صطفى

2.111.105

2.111.105

نف�سه

عبري بنت نافذ بن �صالح م�صطفى

2.111.105

2.111.105

نف�سه

زينة بنت نافذ بن �صالح م�صطفى

2.111.105

2.111.105

نف�سه

روال بنت نافذ بن �صالح م�صطفى

2.111.105

2.111.105

نف�سه

�رشكة ال�رشق الأو�سط للت�أمني

2.089.033

2.143.292

-

ماري عي�سى اليا�س اللو�صي

2.005.549

2.005.549

نف�سه

رلى خليل حممد يا�سني التلهوين

1.624.142

1.946.621

نف�سه

KUWAIT PROJECTS PROSPECTOR LTD

املجموع

2.209.910

143.800.488

5.040.929

تبلغ م�ساهمة جمموعة ال�سيد �صبيح طاهر امل�رصي  %29.594من ر�أ�سمال البنك
تبلغ م�ساهمة جمموعة ال�سيد يا�سني خليل التلهوين  %5.807من ر�أ�سمال البنك
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مزايا ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل عام 2020
التنقالت

بدل ال�سفر

بدل ح�ضور جلان

مكاف�آت*

رواتب وعالوات

املجموع

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�سيد خالد �صبيح طاهر امل�رصي

12.000

-

20.500

8.253

-

40.753

ال�سيد حممد حممود الأتربي

12.000

585

8.000

8.253

-

28.838

ال�سيد غ�سان �إبراهيم عقيل

12.000

3.000

16.500

8.253

-

39.753

ال�سيد ح�سن علي �أبو الراغب

12.000

-

16.500

8.253

-

36.753

ال�سيد يزيد عدنان املفتي

-

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

-

-

459.223

-

459.223

12.000

-

20.000

8.253

-

40.253

ال�سيد يا�سني خليل التلهوين

12.000

-

4.500

8.253

-

24.753

ال�سيدة �سهى با�سيل طليل

12.000

-

42.500

8.253

-

62.753

ال�سيد �رشيف مهدي ال�صيفي

12.000

-

9.200

8.253

-

29.453

ال�سيد �سامي عي�سى عيد �سمريات

12.000

-

40.500

8.253

-

60.753

ال�سيد ع�صام حممد فاروق ر�شدي املهتدي

12.000

-

35.700

8.253

-

55.953

الآن�سة �سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س اعتبارا ً من ٢٠٢٠/٩/٨
ال�سيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح �أبو غو�ش لغاية ٢٠٢٠/٩/٧

120.000

املجموع

يت�ضمن بند املكاف�آت مكاف�آت �أداء عن عام  2019مت دفعها عام .2020

3.585

213.900

541.753

-

879.238

يتم �رصف �سيارة و�سائق لرئي�س جمل�س الإدارة

مزايا ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا واملوظفني الرئي�سيني خالل عام ٢٠٢٠
الإدارة التنفيذية

كمال غريب عبدالرحيم البكري

الرئي�س التنفيذي

الوظيفة

رواتب وعالوات

604.517

مكاف�آت

267.954

املجموع

872.471

الدكتور خالد حممود عبدالله قا�سم

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�شرتكة

272.980

67.600

340.580

رنا �سامي جادالله ال�صناع

رئي�س جمموعة خدمات االئتمان

220.048

51.500

271.548

رمي يون�س حممد الع�سع�س

املدير التنفيذي /اخلزينة واال�ستثمار

150.976

41.000

191.976

جان �شوكت حممود يدج زكريا

املدير التنفيذي /العمليات املركزية

146.664

24.000

170.664

مها عبدالله عبداحلميد عبابنة

املدير التنفيذي /اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة

110.784

30.000

140.784

ف�ؤاد يون�س عبداللطيف �صالح

املدير التنفيذي /املالية و�ش�ؤون امل�ساهمني

87.041

45.700

132.741

مرغريت مهيب عي�سى خمامرة

املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي

92.820

23.300

116.120

�أنطون فكتور �أنطون �سابيال

املدير التنفيذي /االمتثال

96.816

20.000

116.816

84.898

18.300

103.198

عزمي حممد ح�سن عوي�ضة

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان ال�شخ�صي

118.864

20.300

139.164

عمر �رسحان �أحمد عقل

املدير التنفيذي /الرقابة الداخلية

104.957

20.000

124.957

هاين حممد ر�رشا�ش �أحمد ر�شيد خ�رض

املدير التنفيذي /الت�سويق

81.616

24.455

106.071

يزيد �صيتان يو�سف عماري

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان التجاري

140.944

26.300

167.244

الدكتور حممد علي حممود القي�سي

املدير التنفيذي وامل�ست�شار القانوين /القانونية وتوثيق العقود 111.914

18.700

130.614

15.000

98.824

يو�سف عبدالفتاح �سليمان �أبو الهيجاء املدير التنفيذي� /إدارة املخاطر

�أحمد يا�سني ر�شيد البلبي�سي
لغاية تاريخ ٢٠٢٠/١٢/31

املجموع

املدير التنفيذي /تقنية املعلومات

يتم �رصف �سيارة و�سائق للرئي�س التنفيذي

83.824
2.509.663

714.109

3.223.772

يقر ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية بعدم ح�صولهم �شخ�صيا ً �أو �أي من ذوي العالقة بهم على مزايا �أو مكاف�آت مادية �أو عينية
�أخرى غري تلك املذكورة يف اجلدول �أعاله
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مل يتعامل البنك خالل عام  2020مع موردين حمددين و�/أو عمالء رئي�سيني (حمليا ً �أو خارجياً) مبا ي�شكل  %10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو
املبيعات و�/أو الإيرادات.
ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها خالل عام .٢٠٢٠
ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل البنك عليها خالل عام .٢٠٢٠
ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.
يطبق البنك معايري اجلودة و�أف�ضل املمار�سات العاملية لكافة �أن�شطته امل�رصفية.
ال يوجد �أحداث هامة مرت على ال�رشكة خالل عام ٢٠٢٠
مل يقم البنك بعمليات ذات طبيعة غري متكررة لي�ست من �ضمن ن�شاطه الرئي�سي.
بلغ اال�ستثمار الر�أ�سمايل للبنك خالل عام  2020مبلغ  8.650.251دينار.
بلغت �أتعاب مدقق ح�سابات البنك وال�رشكات التابعة لعام  2020مبلغ  262.674بالإ�ضافة �إلى �رضيبة املبيعات موزعة على النحو التايل:
التفا�صيل

بنك القاهرة عمان

الأتعاب بدون ال�رضيبة امل�ضافة

231.894

�رشكة متلك للت�أجري التمويلي

6.000

�رشكة �أوراق

6.500

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية فل�سطني

3.000

م�رصف ال�صفا

15.280

املجموع

262.674

كما مل يتم دفع �أية �أتعاب ا�ست�شارات �أخرى ملدققي احل�سابات.
ال توجد �أي عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات �أخرى عقدتها ال�رشكة امل�صدرة مع ال�رشكات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو رئي�س جمل�س الإدارة �أو
�أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف بال�رشكة �أو �أقاربهم با�ستثناء املعامالت امل�رصفية االعتيادية والتي مت الإف�صاح عنها يف الإي�ضاح ()40
حول البيانات املالية وتخ�ضع هذه املعامالت لتعليمات البنك املركزي الأردين ذات العالقة.
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يقر رئي�س جمل�س الإدارة ،الرئي�س التنفيذي ورئي�س الإدارة املالية ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.
رئي�س جمل�س الإدارة

الرئي�س التنفيذي

املدير التنفيذي /املالية و�ش�ؤون امل�ساهمني

يزيد عدنان م�صطفى املفتي

كمال غريب عبدالرحيم البكري

ف�ؤاد يون�س عبداللطيف �صالح

�إقرار جمل�س الإدارة

يقر املجل�س مب�س�ؤوليته عن �إعداد ودقة وكفاية البيانات املالية واملعلومات الواردة يف التقرير ،وعن توفري وكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية
يف البنك.
يقر جمل�س الإدارة وح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل العام .٢٠٢١
يقر كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مل يح�صل خالل عام  ٢٠٢٠على �أية منافع من خالل عمله بالبنك ومل يف�صح عنها� ،سواء كانت تلك املنافع
مادية �أو عينية ،و�سواء كانت له �شخ�صيا ً �أو لأي من ذوي العالقة به.
رئي�س جمل�س الإدارة
يزيد عدنان م�صطفى املفتي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
حممد حممود الأتربي

خالد �صبيح طاهر امل�رصي

�سامي عي�سى عيد �سمريات

يا�سني خليل حممد التلهوين

غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

ح�سن علي ح�سني �أبو الراغب

�رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

�سهى با�سيل �أندراو�س عناب

ع�صام حممد فاروق ر�شدي املهتدي

�سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س
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ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺮاﻗﺐ
اﻟﺸﺮﻋﻲ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻷﻓﺮاد

ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻرﻫﺎب

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻔﺮع

وﺣﺪة رﻗﺎﺑﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻟﺠﻨﺔ
إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

داﺋﺮة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

داﺋﺮة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

داﺋﺮة
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

داﺋﺮة اﻻﺋﺘﻤﺎن

داﺋﺮة اﻟﻔﺮوع
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ودﻋﻢ
اﻟﻨﻈﻢ
داﺋﺮة
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

أﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺤﻮاﻓﺰ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

داﺋﺮة
اﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

داﺋﺮة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺷﺆون
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

داﺋﺮة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
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اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺐ

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

وﺳﻄﺎء ﻣﺎﻟﻴﻴﻦ

وﺳﻴﻂ رﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺴﺆول اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت رﺋﻴﺴﻲ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺴﺆول اﻟﺘﺪاول
ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

وﺳﻄﺎء ﻣﺎﻟﻴﻴﻦ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺆول ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻳﺮ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﺳﺎﺋﻖ

ﻣﺴﺆول اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ

إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

ﻣﺴﺆول اﻻﻣﺘﺜﺎل
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻣﻮﻇﻒ
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

ﻣﺴﺆول
اﻹﺧﻄﺎر
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الهيكل التنظيمي لل�رشكة الوطنية للخدمات املالية (�أوراق لال�ستثمار)

ﻣﺤﺎﺳﺐ
رﺋﻴﺴﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري

ﻣﺮاﺳﻞ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة

ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠﻲ

ﻣﻮﻇﻒ
أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺳﻄﺎء
ﻣﺤﻠﻲ
وإﻗﻠﻴﻤﻲ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪاول
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﻮﻇﻔﻮ
ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء

ﻣﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ

وﺳﻄﺎء
ﻣﺤﻠﻲ
وإﻗﻠﻴﻤﻲ

إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن
ﻣﺮاﻗﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع ﻏﺰة

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮة

ﻣﺮاﺳﻞ
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ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺴﺆول
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺿﺎﺑﻂ اﻣﺘﺜﺎل

رﺋﻴﺲ إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

ﻣﺤﺎﺳﺐ رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺨﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻨﻚ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻤﺎن

ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﺿﺎﺑﻂ أﻧﻈﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ وإداري

ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞ

ﻣﺤﺎﺳﺐ /ﻓﺮع إرﺑﺪ
ﻣﻌﻘﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺿﺎﺑﻂ دﻋﻢ إداري

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮع /إرﺑﺪ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ

ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺄﺟﻴﺮ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ

ﻣﺮاﺳﻞ

ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺆون إدارﻳﺔ
ﺳﺎﺋﻖ

ﻣﺮاﺳﻞ
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اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة
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ديلويت آند توش (الشرق األوسط)  -األردن
جبل عمان  ،الدوار الخامس
190شارع زهران
ص  .ب 248
عمان  ، 11118األردن
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فاكس +962 )0( 6 5502210 :
www.deloitte.com

تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م009489 /
الى السادة المساهمين
بنك القاهرة عمان
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمــان – المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الـــرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لبنك القاهرة عمان "البنك" والشركات التابعة المشار اليها "بالمجموعة" والتي
تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون االول  ،2020وكل من قوائم الدخل والدخل الشامل
والتغيرات في حقوق الملكية التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وايضاحات حول القوائم المالية
الموحدة والتي تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.
في رأينا  ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،المركز المالي
الموحد لبنك القاهرة عمان كما في  31كانون االول  2020وأدائه المالي وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية
بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم اعتمادها من قبل البنك المركزي األردني .
أساس الـــــرأي
ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحه في فقرة "مسؤولية مدقق
الحسابات حول تدقيق القوائم المالية" في تقريرنا .إننا مستقلون عن المجموعة وفق ميثاق قواعد السلوك المهني
للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين القانونيين باإلضافة الى
متطلبات السلوك المهني االخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للبنك في األردن ،وقد أوفينا بمسؤوليتنا
المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني األخرى .ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافيه ومناسبة
لتوفر أساسا لرأينا.
امور التدقيق الرئيسية
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية ،في تقديرنا المهني ،األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية .وقد
تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ككل ،وفي تشكيل رأينا حولها ،وال نبدي رأيا منفصال
حولها.
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-2لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،باإلضافة
لكافة األمور المتعلقة بذلك بناء عليه ،فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر
األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة .ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات
المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها ادناه ،توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
ان تفاصيل آلية دراسة االمور المشار اليها مبينة ادناه :
امور التدقيق الرئيسية
 - 1مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت
االئتمانية
كما هو مبين في االيضاح رقم  11و 22حول القوائم
المالية الموحدة للبنك  ،بلغ صافي التسهيالت
االئتمانية المباشرة حوالي  1.794مليون دينار كما
في  31كانون األول  2020الذي يمثل حوالي %54
من اجمالي الموجودات كما بلغ اجمالي التسهيالت
االئتمانية غير المباشرة حوالي  352مليون دينار
كبند خارج قائمة المركز المالي وبلغ مخصص
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة المتعلقة بهم حوالي 81.9
مليون دينار وحوالي  2.8مليون دينار على التوالي.

نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر

لقد اتبعنا منهج للتدقيق يشمل اختبار تصميم وفعالية
التشغيل للرقابة الداخلية المتعلقة بتحديد خسائر االئتمان
المتوقعة وإجراءات التدقيق الجوهرية القائمة على
المخاطر .ان إجراءاتنا الخاصة بالرقابة الداخلية تركزت
على الحوكمة لضوابط االجراءات حول منهجية الخسائر
االئتمانية المتوقعة  ،واكتمال ودقة بيانات التسهيالت
االئتمانية المستخدمة في نماذج الخسارة المتوقعة ،
ومراجعة اإلدارة للنتائج  ،وتحقق االدارة من صحتها
والموافقة عليها وتحديد تصنيف مخاطر المقترضين
واتساق تطبيق السياسات المحاسبية وعملية احتساب
يتم االعتراف بمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المخصصات .
للتسهيالت االئتمانية بناء على القيمة االعلى من
الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي ان اإلجراءات الموضوعية األساسية التي قمنا بها
إلعداد التقارير المالية رقم ( " : )9االدوات المالية " لمعالجة امر التدقيق الرئيسي  ،تضمنت ولكن لم
والقيمة التي تم تحديدها بناء على تعليمات البنك تقتصرعلى ما يلي :
المركزي االردني والمخصصات المنصوص عليها
• عينة من القروض والتي تم اختيارها بناء على
في التعليمات بشأن تقييم التسهيالت االئتمانية
وحساب مخصصاتها.
المخاطر  ،أجرينا مراجعة مفصلة لالئتمان ،
وقمنا بتقييم مدى مالءمة المعلومات لتقييم
يتم االعتراف بـالخسائر االئتمانية المتوقعة حسب
الجدارة االئتمانية وتصنيف المقترضين وقمنا
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( ، )9كما تم
بدراسة تدني االفتراضات الكامنة وراء حسابات
اعتماده من قبل البنك المركزي االردني ،تعتبر هذه
مخصص خسارة االئتمان المتوقعة  ،مثل
السياسة المحاسبية معقدة  ،وتتطلب احكاما معينة في
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وتقييمات
تنفيذها .تعتمد الخسائر االئتمانية المتوقعة على تقدير
الضمان وتقديرات االسترداد وكذلك النظر في
اإلدارة في تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
اتساق تطبيق البنك لسياسة تدني القيمة.
وحالة التدني في قيمة االئتمان االفتراضي وتصنيف
باالضافة ،قمنا بتقييم الضوابط على الموافقة
التسهيالت االئتمانية إلى محافظ مختلفة  ،ووضع
والدقة واكتمال مخصصات تدني القيمة
نماذج لتقييم احتمال تعثر العمالء وتقدير التدفقات
وضوابط الحوكمة  ،بما في ذلك تقييم اإلدارة
النقدية من اجراءات االسترداد .
الرئيسية واجتماعات اللجان التي تشكل جز ًءا
من عملية الموافقة على مخصصات انخفاض
قيمة االئتمان ؛
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-3نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر
امور التدقيق الرئيسية
عند االعتراف بمخصصات معينة على التسهيالت • بالنسبة للتسهيالت االئتمانية التي لم يتم دراستها
بشكل فردي  ،قمنا بتقييم الضوابط على عملية وضع
المتدنية ائتمانيا ً بناء على تعليمات البنك المركزي
النماذج  ،بما في ذلك مراقبة النموذج والتحقق منه
األردني وبناء على قوانين البنك المركزي األردني
والموافقة عليه .لقد اختبرنا الضوابط على مخرجات
يتم االعتراف بها باالضافة ألي مخصصات اخرى
النموذج والدقة الحسابية وحساب الخسائر االئتمانية
والتي تم االعتراف بها بنا ًء عفى تقدير االدارة
المتوقعة من خالل إعادة تنفيذ أو حساب عناصر
للتدفقات النقدية المتوقعة المحاطة بهذه التسهيالت
خسائر االئتمان المتوقعة بشكل مستقل بنا ًء على
االئتمانية .
بينات ثبوتية ذات الصلة وذلك بالتعاون مع خبراء
ومستشارين مختصين ضمن فريق التدقيق  .قمنا
عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة يكمن في
بتحدي االفتراضات الرئيسية  ،وتفقدنا منهجية
االعتبار مؤشرات جودة االئتمان لكل قرض
الحساب وتتبعنا عينة وصوال الى مصدر المعلومات.
ومحفظة ،ويقوم بتوزيع التسهيالت االئتمانية حسب
قمنا بتقييم االفتراضات الرئيسية مثل الحدود االدنى
درجات المخاطر وتقدير الخسائر لكل منشأة بنا ًء على
المعينة لتحديد مقدار الزيادة الكبيرة في مخاطر
طبيعتها وخصائص المخاطر .ان تدقيق هذه األحكام
االئتمان بما في ذلك الموازنة ذات الصلة ؛
واالفتراضات المعقدة يتضمن تحدي كبير على مدقق
نظرا لطبيعة ومدى أدلة التدقيق والجهد
الحسابات
ً
المطلوب لمعالجة هذه األمور.
• قمنا بدراسة تعديالت ما بعد تقييم النموذج ومدى
اعتماد اإلدارة في سياق القيود الرئيسية للنماذج
كما يرد في االيضاح ( )51حول القوائم المالية
والبيانات التي حددها البنك من أجل تقييم مدى
الموحدة  ،كان النتشار كوفيد  19أثر كبير على تحديد
معقولية هذه التعديالت  ،مع التركيز على احتمالية
االدارة للخسائر االئتمانية المتوقعة وتطلب تطبيق
التعثر و مقدار الخسائر عند التعثر المستخدمة في
أحكام متشددة  ،وذلك بمواجهة أوجه عدم التيقن
قروض الشركات  ،وتحدينا مبرراتها ؛
المتأصلة في البيئة الحالية والمستقبلية والظهار جميع
عوامل المخاطر ذات الصلة والتي لم يتم رصدها بنا ًء • قمنا بدراسة التعديالت التي قامت بها االدارة
على النتائج النموذجية للبنك  ،طبقت االدارة تعديالت
لمواجهة انتشار وباء كوفيد  19وتقييم مدى معقولية
كمية ونوعية لتأثيرات السيناريوهات المحددة وغير
معلومات النظرة المستقبلية المدمجة في إحتساب
المسبوقة الناشئة عن انتشار الوباء  .كما تم أخذ اآلثار
انخفاض القيمة من خالل التعاون مع المتخصصين
المؤقتة لبرامج الدعم البنكية والحكومية والتي قد ال
لدراسة السيناريوهات االقتصادية المتعددة المختارة
تخفف تماما ً من الخسائر المستقبلية باالضافة الى
واالوزان المطبقة لألخذ بعين اإلعتبار الخسائر غير
التأثيرات على القطاعات المتضررة بشكل خاص
النمطية ؛
والتي تأثرت من جراء انتشار كوفيد . 19
• قمنا بتحديد فيما اذا كان المبلغ المرصود كمخصص
قام البنك باجراء تعديالت على نماذج احتساب
خسائر ائتمانية متوقعة قد تم احتسابه بناء على
الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك لألخذ بعين االعتبار
تعليمات البنك المركزي األردني .
األثر المحتمل الناتج عن وباء كوفيد  19ولعالج األثر
على قطاعات أو عمالء محددين بناء على توقعات • قمنا باختبار عن طريق المتخصصين الداخليين
التدفقات النقدية النسبية .
لدينا ،النموذج المستخدم في عملية انخفاض قيمة
االئتمان والتحقق من سالمة البيانات المستخدمة
ان االيضاح ( )41يبين مزيد من المعلومات حول
كمدخالت للنماذج بما في ذلك نقل البيانات بين أنظمة
هذه المسألة حول القوائم المالية الموحدة
المصدر ونماذج انخفاض القيمة .قمنا بتقييم الضوابط
المسندة إلى النظام والضوابط اليدوية على االعتراف
وقياس مخصصات انخفاض القيمة مع األخذ بعين
االعتبار االضطرابات االقتصادية الناتجة عن انتشار
كوفيد .19
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-4امور التدقيق الرئيسية

نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر

 - 2الدعاوي والمطالبات القانونية لدى المحاكم االمريكية لقد حصلنا على الفهم المتعلق باالجراء الذي قامت
اإلدارة بتطبيقه لتحديد قياس وكشف هذه األمور
يتطلب اعتراف و قياس المخصصات المتعلقة بالدعاوي
والمطالبات القانونبة ومنها األمريكية تقدير واحكام قمنا بمراجعة تصميم وتنفيذ الضوابط في هذا االمر.
هامة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ونتيجة لذلك يعتبر
قمنا بالمناقشة وحصلنا على رأي من المستشار القانوني
األمر مسألة تدقيق رئيسية.
الخارجي للبنك حول وجود وتقييم الدعاوي القضائية
ان ايضاح ( )47يبين المزيد من التفاصيل حول هذا والمطالبة القانونية وااللتزامات المحتملة ذات الصلة
على البنك نتيجة لهذا األمر.
االمر.
قمنا بتقييم مؤهالت وسمعة وكفاءة ومهارة المستشار
القانوني الخارجي.
قمنا بتقييم اإلفصاحات المتعلقة بهذا المجال في القوائم
المالية الموحدة لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع المعايير
الدولية للتقارير المالية .
-3

أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على التقارير يعتمد منهج التدقيق لدينا على الضوابط اآللية  ،وبالتالي
تم تصميم اإلجراءات التالية الختبار الوصول والرقابة
المالية
على أنظمة تكنولوجيا المعلومات:
لقد حددنا أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط • حصلنا على فهم للتطبيقات ذات الصلة بالتقارير
الخاصة بالتقارير المالية للبنك كأمر تدقيق رئيسي بسبب
المالية والبنية التحتية التي تدعم هذه التطبيقات.
الحجم الكبير والمتنوع للمعامالت التي تتم معالجتها
يوميًا بواسطة البنك وتعتمد على التشغيل الفعال • قمنا باختبار الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات ذات
الصلة بالرقابة اآللية والمعلومات التي يتم إنشاؤها
للضوابط اليدوية واآللية المعتمدة على تكنولوجيا
بواسطة الحاسب اآللي والتي تغطي أمان الوصول
المعلومات .هناك خطر من أن إجراءات المحاسبة اآللية
وتغييرات البرامج ومركز البيانات وعمليات الشبكة.
والضوابط الداخلية ذات الصلة ليست مصممة بدقة وال
تعمل بشكل فعال .على وجه الخصوص  ،تعتبر • قمنا بفحص المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة
الضوابط المدمجة ذات الصلة ضرورية للحد من
الحاسب اآللي المستخدمة في التقارير المالية من
البيانات
احتمال الخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو
التطبيقات ذات الصلة والضوابط الرئيسية على
األساسية.
منطق هذه التقارير.
• لقد أجرينا اختبارات على عناصر الرقابة اآللية
الرئيسية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المهمة ذات
الصلة بإجراءات األعمال.
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-5معلومات أخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي
غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق
لتقريرنا .ال يشمل رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي نوع من التأكيد أو
االستنتاج حولها .
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما
تصبح متاحة لنا ،بحيث نُقيّم فيما اذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية
الموحدة او المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو ان المعلومات األخرى تتضمن اخطاء جوهرية.
مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد القوائم المالية الموحدة
إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير
المالية كما تم اعتمادها من قبل البنك المركزي األردني  .وتشمل هذه المسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي
تجدها االدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناشئة عن االحتيال او عن الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة،
واالفصاح ،حسبما يقتضيه الحال ،عن المسائل المتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا
قررت االدارة تصفية البنك أو ايقاف عملياته ،أو أنه ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن اهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية،
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد المعقول هو مستوى
عا ٍل من التأكيد ،وال يشكل ضمانة بان تكشف دائما ً عملية التدقيق التي ت ّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أي خطأ
جوهري في حال وجوده .من الممكن ان تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي
أو مجتمعة فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بنا ًء على هذه القوائم
المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس االجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني طيلة
فترة التدقيق .كما نقوم أيضا:
•
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بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن
خطأ ،والتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق بما يستجيب مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية
ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن
الخطأ ،حيث يشمل االحتيال على التواطؤ والتزوير والحذف المتعمد والتحريفات أو تجاوز نظام الرقابة
الداخلي.

حوملا ةيلاملا مئاوقلا

-

-
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قائمة املركز املايل املوحدة
�إي�ضاح
املوجـــــــــــــــــــودات

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة  -بال�صايف
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة  -مرهونة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  -بال�صايف
ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
موجودات حق ا�ستخدام  -بال�صايف
موجودات �رضيبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

5
6
7
8
9
�/10أ
/10ب
11
12
13
�/48أ
21
14

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
قرو�ض م�ساندة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �رضيبة الدخل
التزامات عقود االيجار
مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى

جمموع املطلوبات

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

312.961.419
154.796.630
79.864.376
7.406.964
49.648.977
739.784.106
73.141.000
1.793.871.484
42.602.959
5.193.184
27.432.242
13.316.167
53.215.969
3.353.235.477

332.657.295
158.785.257
88.040.014
9.405.269
51.254.453
675.853.262
73.714.000
1.599.075.578
42.521.471
6.085.563
27.979.663
9.325.649
54.945.161
3.129.642.635

15
16
17
18
19
20
21
/48ب
21
22

234.181.337
2.226.430.437
56.958.241
314.384.118
18.540.350
12.894.571
16.002.794
26.266.292
808.967
71.479.421
2.977.946.528

23
24
24
24
26

190.000.000
82.047.879
3.897.183
10.894.653
()5.988.630
()3.188.744
88.960.274
366.622.615
8.666.334
375.288.949
3.353.235.477

190.000.000
79.007.427
3.854.197
10.894.653
()7.848.900
73.967.732
349.875.109
9.354.257
359.229.366
3.129.642.635

ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
االحتياطي القانوين
احتياطي خماطر م�رصفية عامة
احتياطي تقلبات دورية
احتياطي القيمة العادلة  -بال�صايف
احتياطي ترجمة عمالت �أجنبية
27
�أرباح مدورة
جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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2019

268.011.343
2.050.955.995
58.704.352
254.366.692
18.540.350
10.911.457
16.954.411
25.927.574
804.942
65.236.153
2.770.413.269

حقوق امللكية

حقوق م�ساهمي البنك

2020

 31كانــــــــــــــــــــــــون الأول
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قائمة الدخل املوحدة

الفوائد الدائنة
ينزل :الفوائد املدينة

�صايف �إيرادات الفوائد

�صايف �إيرادات العموالت

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

�أرباح العمالت الأجنبية
(خ�سائر) �أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
توزيعات �أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الدخل

نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف �أخرى
خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
خم�ص�ص تدين موجودات م�ستملكة
خم�ص�صات متنوعة

�إجمايل امل�رصوفات

الربح لل�سنة قبل ال�رضيبة

�رضيبة الدخل

الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)

لل�سنة املنتهية يف  31كانـــــــون الأول

�إي�ضاح

2020

28
29

171.021.988
()62.398.051
108.623.937

182.448.243
()80.335.190
102.113.053

30

17.884.367
126.508.304

19.152.765
121.265.818

31

4.532.786

4.688.219

32

()1.476.391

62.649

 9و33

2.152.730

2.902.829

34

5.317.220
137.034.649

7.222.204
136.141.719

35
 12و13
36
37
14
20

41.942.021
9.169.642
34.067.645
18.520.647
26.281
2.607.481
106.333.717

41.971.934
9.407.546
32.203.118
7.789.572
561.192
91.933.362

30.700.932
()13.227.675
17.473.257

44.208.357
()16.701.547
27.506.810

21

ويعود �إلى:

م�ساهمي البنك

دينـــــــــــــار

18.161.180
()687.923
17.473.257

حقوق غري امل�سيطرين

الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)

28.095.485
()588.675
27.506.810

فل�س /دينار

فل�س /دينار

0/096

0/148

ح�صة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة
(م�ساهمي البنك)
�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
38

2019

دينـــــــــــــار
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قائمة الدخل ال�شامل املوحدة

لل�سنة املنتهية يف  31كانـــــــون الأول

2020

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

دينـــــــــــــــار

17.473.257

2019

دينـــــــــــــــار

27.506.810

ي�ضاف :بنود الدخل ال�شامل الآخر بعد ال�رضيبة والتي لن يتم
حتويلها �إلى الأرباح واخل�سائر يف الفرتات الالحقة
1.662.487

�صايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة

1.775.070

فروقات ترجمة عمالت �أجنبية

()3.188.744

-

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (د)

16.059.583

29.169.297

الدخل ال�شامل لل�سنة العائد �إلى:
م�ساهمي البنك

16.747.506

29.757.972

حقوق غري امل�سيطرين

()687.923

()588.675

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (د)

16.059.583

29.169.297

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير املدقق املرفق.

78

حوملا ةيلاملا مئاوقلا

190.000.000

-

-

10.000.000

-

-

دينـار

180.000.000

واملدفـوع

ر�أ�س املال
املكتتب به

190.000.000

-

-

-

79.007.427

-

-

-

4.428.971

-

دينـار

74.578.456

القانوين

االحتياطي

82.047.879

-

3.040.452

-

دينـار

79.007.427

القانوين

االحتياطي

3.854.197

-

-

-

623.432

-

3.230.765

دينـار

عامة *

م�رصفية

خماطر

احتياطي

3.897.183

-

42.986

-

3.854.197

دينـار

عامة *

م�رصفية

خماطر

احتياطي

10.894.653

-

-

-

3.291

-

دينـار

10.891.362

تقلبات دورية

احتياطي

10.894.653

-

-

-

دينـار

10.894.653

تقلبات دورية

احتياطي

()7.848.900

278.095

-

-

-

1.662.487

()9.789.482

دينـار

بال�صايف

العادلة -

القيمة

احتياطي

()5.988.630

85.200

-

1.775.070

()7.848.900

دينـار

بال�صايف

العادلة -

القيمة

احتياطي

-

-

-

-

-

-

-

دينـار

�أجنبية

ترجمة عمالت

�أحتياطي

()3.188.744

-

-

()3.188.744

-

دينـار

�أجنبية

ترجمة عمالت

�أحتياطي

()16.200.000
73.967.732

()278.095

()80.000

()10.000.000

()5.055.694

28.095.485

دينـار

77.486.036

الأرباح املدورة

88.960.274

()85.200

()3.083.438

18.161.180

دينـار

73.967.732

الأرباح املدورة

()16.200.000
349.875.109

-

()80.000

-

-

29.757.972

336.397.137

دينـار

البنك

م�ساهمي

حقوق امللكية

جمموع

366.622.615

-

-

16.747.506

349.875.109

دينـار

البنك

م�ساهمي

جمموع

حقوق امللكية

()687.923

دينـار

16.059.583

()588.675

دينـار

29.169.297

دينـار

9.354.257

-

-

()16.200.000
359.229.366

-

-

-

346.340.069

()80.000

-

-

9.942.932

امل�سيطرين

�إجمايل حقوق

375.288.949

-

امللكيــــــة

حقوق غري

8.666.334

-

-

-

9.354.257

359.229.366

دينـار

امل�سيطرين

امللكيــــــة

حقوق غري

�إجمايل حقوق

* يحظر الت�رصف باحتياطي املخاطر امل�رصفية العامة والر�صيد الدائن الحتياطي تقييم املوجودات املالية �إال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين.
**مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادي واملنعقد بتاريخ  10حزيران  2020تقرر عدم توزيع �أرباح على امل�ساهمني�( ،أما يف عام  ،2019فقد تقرر توزيع  %9من ر�أ�سمال البنك نقدا ً على امل�ساهمني �أي ما يعادل  16.200.000دينار
مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد بتاريخ  22ني�سان .)2019
بلغ ر�صيد الأرباح املدورة كما يف  31كانون الأول  2020الذي ال ميكن الت�رصف به والناجت عن اثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مبلغ  13.909.822دينار.تت�ضمن الأرباح املدورة مبلغ  13.316.167دينار ر�صيد املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة وبناءً على تعليمات البنك املركزي الأردين يحظر الت�رصف بها.ال ميكن الت�رصف مببلغ  5.988.630دينار وميثل الر�صيد ال�سالب الحتياطي القيمة العادلة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية.ال ميكن الت�رصف مببلغ  1.155.916دينار وميثل الر�صيد املتبقي من احتياطي خماطر م�رصفية عامة �ضمن الأرباح املدورة وفقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين.بلغ الربح القابل للتوزيع  51.400.995دينار كما يف  31كانون الأول .2020�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير املدقق املرفق.

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2019

�أرباح نقدية موزعة **

اخل�سارة الناجتة عن بيع موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

م�صاريف زيادة ر�أ�س املال

زيادة ر�أ�س املال

املحول من االحتياطيات

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (ج)

الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2019

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2020

اخل�سارة الناجتة عن بيع موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

املحول من االحتياطيات

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (ج)

الر�صيد كما يف �أول كانون الثاين 2020

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2020

دينـار

190.000.000

واملدفـوع

املكتتب به

ر�أ�س املال

بنك القاهرة عمان
قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
�إي�ضاح
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :الربح لل�سنة قبل ال�رضيبة قائمة (ب)
تعديالت:
ا�ستهالكات و�إطفاءات
خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
خم�ص�صات متنوعة
خ�سائر تدين موجودات م�ستملكة
خ�سائر تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خ�سائر بيع ممتلكات ومعدات
(�أرباح) بيع موجودات م�ستملكة
ت�أثري تغري �أ�سعار ال�رصف على النقد وما يف حكمه
التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية قبل التغري يف ر�أ�س املال الت�شغيلي
النق�ص يف الإيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفيه
النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) النق�ص يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة
النق�ص يف املوجودات الأخرى
(النق�ص) الزيادة يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة
�أ�شهر)
الزيادة يف ودائع العمالء
(النق�ص) الزيادة يف الت�أمينات النقدية
الزيادة يف املطلوبات الأخرى
�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية قبل �رضيبة الدخل واملخ�ص�صات املتنوعة
�رضيبة الدخل املدفوعة
املخ�ص�صات املتنوعة املدفوعة
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار:
(�رشاء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
(�رشاء) موجودات مالية �أخرى بالكلفة املطف�أة
ا�ستحقاقات وبيع موجودات مالية �أخرى بالكلفة املطف�أة
(�رشاء) ممتلكات ومعدات
بيع ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
(�رشاء) موجودات غري ملمو�سة
�صايف (اال�ستخدامات النقدية) يف الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من عمليات التمويل:
الزيادة يف الأموال املقرت�ضة
ت�سديد الأموال املقرت�ضة
الزيادة يف قرو�ض م�ساندة
�أرباح موزعة على امل�ساهمني
م�صاريف زيادة ر�أ�س املال
�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة التمويلية
ت�أثري تغري �أ�سعار ال�رصف على النقد وما يف حكمه
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
بنود غري نقدية
حق ا�ستخدام عقود �إيجار
التزامات عقود ت�أجري

 12و13
37
20
32
34
34

9.169.642
18.520.647
2.607.481
26.281
1.911.241
165.290
()182
()4.306.409

21
20

12
13

19

58.794.923

8.072.663
87.064
()212.342.437
2.250.514

1.540.386
1.234.279
42.788.135
2.932.922

()8.941.150

12.090.000

175.474.442
()1.746.111

137.053.902
9.123.383

27.783.743
()17.454.437

274.707.287
()15.198.995

9.750.175

()624.367
()9.704.949

()895.268
258.613.024

()519.546
()158.301.261
94.568.092
()6.606.111
126.210

()2.084.600
202.029
()243.742.226
57.991.368
()5.938.551
59.218

()2.044.140
()72.776.756

()1.001.522
()194.514.284

469.016.135
()408.998.709
-

94.395.639
()27.103.170
18.540.350
()16.200.000

4.306.409
()3.054.391

4.511.123
133.651.559

60.017.426
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9.407.546
7.789.572
561.192
864.242
219.137
()344.818
()4.511.123

58.194.105

6.133.835

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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2019
2020
دينـار
دينـار
44.208.357
30.700.932

()80.000
69.552.819

322.941.555
324.193.573

184.778.873
322.941.555

27.432.242
()26.266.292

27.979.663
()25.927.574
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بنك القاهرة عمان

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 -1معلومات عامة
 ت�أ�س�س بنك القاهرة عمان خالل عام  1960ومت ت�سجيله ك�رشكة م�ساهمة عامة �أردنية مركزها الرئي�سي يف عمان  -اململكة الأردنية الها�شميةمبوجب القانون والأ�صول ال�صادرة ومت توفيق �أو�ضاعه وفقا ً لقانون ال�رشكات رقم ( )12ل�سنة .1964
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�رصفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه الرئي�سي مبدينة عمان وفروعه داخل اململكة وعددها 93وخارجها يف فل�سطني وعددها  22ويف البحرين وعددها فرع واحد ومن خالل ال�رشكات التابعة له.
 �إن �أ�سهم البنك مدرجة ويتم التداول بها يف �سوق عمان املايل. مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 7شباط  2021وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني والبنك املركزيالأردين.
� -2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية:
�أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة

 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وال�رشكات التابعة وفقا ً للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عنجلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ووفقا ً للقوانني املحلية النافذة كما مت اعتمادها من قبل
البنك املركزي الأردين.
�إن الفروقات الأ�سا�سية بني املعايري الدولية للتقارير املالية كما يجب تطبيقها وما مت اعتماده يف البنك املركزي الأردين تتمثل مبا يلي:
�أ -يتم تكوين خم�ص�صات اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية ( )9ووفقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين وكذلك
ال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يعمل فيها البنك �أيهما �أ�شد� ،إن الفروقات اجلوهرية تتمثل فيما يلي:
 ت�ستثنى �أدوات الدين ال�صادرة عن احلكومة الأردنية �أو بكفالتها بالإ�ضافة �إلى �أي تعر�ضات ائتمانية �أخرى مع احلكومة الأردنية �أوبكفالتها بحيث تتم معاجلة التعر�ضات االئتمانية على احلكومة الأردنية وبكفالتها دون خ�سائر ائتمانية.
 عند احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة مقابل التعر�ضات االئتمانية ف�إنه يتم مقارنة نتائج االحت�ساب وفقا للمعيار الدويل للتقاريراملالية رقم ( )9مع تعليمات البنك املركزي الأردين رقم ( )2009/47تاريخ  10كانون الأول  2009لكل مرحلة على حدة وت�ؤخذ النتائج
الأ�شد.
ب -يتم تعليق الفوائد والعوائد والعموالت على الت�سهيالت والتمويالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا ً لتعليمات البنك
املركزي الأردين.
ج -تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون يف قائمة املركز املايل �ضمن موجودات �أخرى وذلك بالقيمة التي �آلت ملكيتها
للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية ب�شكل �إفرادي ،ويتم قيد �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة
الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل املوحد وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد حيث يتم �أخذ الزيادة الالحقة يف قائمة الأرباح �أو اخل�سائر والدخل
ال�شامل املوحد �إلى احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقاً .يتم احت�ساب خم�ص�ص تدريجي لقاء العقارات امل�ستملكة
لقاء ديون مبوجب تعميم البنك املركزي رقم  16239/1/10بتاريخ  21ت�رشين الثاين  2019وبواقع ( )%5من جمموع القيم الدفرتية لتلك
العقارات وذلك اعتبارا ً من العام  2021وبحيث يتم الو�صول �إلى الن�سبة املطلوبة البالغة ( )%50من تلك العقارات مع نهاية العام .2029
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د -خم�ص�ص تدين املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر.
-

-

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل املوحدة واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل املوحد وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة
العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة .كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف
قيمتها العادلة.
�إن الدينار الأردين هو عملة �إظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للبنك.
مت عر�ض الإف�صاحات حول القوائم املالية املوحدة للمجموعة ح�سب التعليمات ال�صادرة والنماذج املطلوبة من قبل البنك املركزي
الأردين.
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها يف �إعداد القوائم
املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2019با�ستثناء �أثر ما يرد يف الإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة.

�أ�س�س توحيد القوائم املالية
-

-

-

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة له واخلا�ضعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك
القدرة على احلكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�رشكات التابعة وذلك للح�صول على منافع من �أن�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت
والأر�صدة والإيرادات وامل�رصوفات فيما بني البنك وال�رشكات التابعة.
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة لها واخلا�ضعة ل�سيطرتهـا ،وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون لل�رشكة
ال�سيطرة على ال�رشكة امل�ستثمر فيها وتكون ال�رشكة معر�ضة لعوائد متغرية �أو متتلك حقوق لقاء م�شاركتها يف ال�رشكة امل�ستثمر فيها
ويتمكن البنك من ا�ستخدام �سلطته على ال�رشكة امل�ستثمر فيها مبا ي�ؤثر على عائداتها.
يعيد البنك تقييم مدى �سيطرته على ال�رشكة امل�ستثمر فيها �إذا كانت الوقائع والظروف ت�شري �إلى وجود تغيريات على عنا�رص ال�سيطرة
املذكورة �أعاله.
عندما تكون حقوق الت�صويت لدى بنك ما �أقل من حقوق الأغلبية يف ال�رشكة امل�ستثمر فيها ،ويتمتع البنك بال�سلطة على ال�رشكة امل�ستثمر
فيها عندما ميتلك حقوق ت�صويت كافية متنحها القدرة العملية على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة بال�رشكة امل�ستثمر فيها من جانب واحد.
ينظر البنك يف جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامها بتقييم ما �إذا كانت حقوق الت�صويت التي ميلكها كافية لكي متنحه ال�سلطة
على ال�رشكة امل�ستثمر فيها �أم ال ،وي�شمل ذلك:
•حجم ما ميلكه البنك من حقوق ت�صويت مقابل حجم ما ميلكه حملة حقوق الت�صويت الآخرين وتوزيعها فيما بينهم.
•حقوق الت�صويت املحتملة اململوكة للبنك.
•احلقوق النا�شئة من جراء �أي ترتيبات تعاقدية �أخرى.
•�أي وقائع �أو ظروف �أخرى ت�شري �إلى �أن ال�رشكة قادرة �أو غري قادرة يف الوقت احلايل على توجيه الأن�شطة ذات ال�صلة حني يقت�ضي الأمر اتخاذ
القرار .مبا يف ذلك �أمناط الت�صويت يف اجتماعات امل�ساهمني ال�سابقة.

 يتم �إعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�س الفرتة املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك� ،إذا كانتال�رشكات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم �إجراء التعديالت الالزمة واجلوهرية على القوائم املالية
لل�رشكات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
 مت �إظهار الفروقات بني ال�سيا�سات و�أطر عمل ال�رشكات التابعة والتي تتبع املعايري الدولية للتقارير املالية دون الأخذ بعني االعتبار تعديل البنكاملركزي الأردين ومت تتبعها يف القوائم املالية املوحدة وكذلك مت درا�سة الفروقات بني الإطار امل�ستخدم لدى املجموعة والإطار املتبع من قبل
م�رصف ال�صفا ح�سب املعايري الإ�سالمية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومل يكن هناك فروقات جوهرية.
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ميتلك البنك كما يف  31كانون الأول  2020ال�رشكات التابعة التالية:
ا�سم ال�رشكة

ر�أ�س املال

ن�سبة ملكية

(دينــــار)

٪

املدفوع

طبيعة عمل

البنك

مكان عملها

ال�رشكة

تاريخ التملك

و�ساطة مالية
و�إدارة ا�ستثمارات

الأردن

1992

فل�سطني

1995
2013
2016

ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية

5.500.000

100

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية

1.600.000

100

و�ساطة مالية

�رشكة متلك للت�أجري التمويلي

5.000.000

100

ت�أجري متويلي

الأردن

م�رصف ال�صفا

53.175.000
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بنك �إ�سالمي

فل�سطني

 �إن �أهم املعلومات املالية لل�رشكات التابعة كما يف  31كانون الأول  2020هي كما يلي:ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية (�أوراق)
2020

دينـــــــــــــار

جمموع املوجودات

21.942.637

 31كانون الأول

2019

دينـــــــــــــار

17.814.522

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية
2020

دينـــــــــــــار

3.260.604

 31كانون الأول

2019

دينـــــــــــــار

2.025.376

جمموع املطلوبات

12.468.139

8.883.052

2.129.460

763.945

�صايف املوجودات

9.474.498

8.931.470

1.131.144

1.261.431
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دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

2020

دينـــــــــــــار

جمموع الإيرادات

1.507.400

جمموع امل�رصوفات

742.209

2019

1.799.232
732.363

2020

دينـــــــــــــار

173.478
303.765

2020

دينـــــــــــــار

جمموع املوجودات

39.007.713

2019

دينـــــــــــــار

38.340.142

155.752
277.783

�رشكة متلك للت�أجري التمويلي
 31كانون الأول

2019

م�رصف ال�صفا
2020

دينـــــــــــــار

227.655.276

 31كانون الأول

2019

دينـــــــــــــار

168.214.244

جمموع املطلوبات

33.402.365

31.731.852

186.362.418

123.643.611

�صايف املوجودات

5.605.348

6.608.290

41.292.858

44.570.633
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دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

2020

دينـــــــــــــار

جمموع الإيرادات

1.526.743

جمموع امل�رصوفات

2.897.085

2019

1.745.400
891.786

2020

دينـــــــــــــار

3.539.221

6.816.996

2019

3.010.460

5.815.345

يتم توحيد نتائج عمليات ال�رشكات التابعة يف قائمة الدخل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً انتقال �سيطرة البنك
على ال�رشكات التابعة ،ويتم توحيد نتائج عمليات ال�رشكات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخل�ص منها
وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�رشكات التابعة.
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وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك:
•القدرة على ال�سيـطرة على املن�ش�أة امل�ستث َمر بها.
•تتعر�ض للعوائد املتغرية� ،أو لها احلق يف العوائد املتغرية ،الناجتة من ارتباطاتها مع املن�ش�أة امل�ستث َمر بها.
•لها القدرة على ا�ستعمال �سلطتها للت�أثري على عوائد املن�ش�أة امل�ستث َمر بها.
ويعيد البنك تقديره ب�ش�أن ما �إذا كان ي�سيطر على ال�رشكات امل�ستثمر بها �أم ال �إن �أ�شارت احلقائق والظروف �أن ثمة تغريات على واحد �أو �أكرث من
نقاط حتقق ال�سيطرة امل�شار �إليها �أعاله.
ويف حال انخف�ضت حقوق ت�صويت البنك عن �أغلبية حقوق الت�صويت يف �أي من ال�رشكات امل�ستثمر بها ،فيكون له القدرة عى ال�سيطرة عندما
تكفي حقوق الت�صويت ملنح البنك القدرة على توجيه �أن�شطة ال�رشكة التابعة ذات ال�صلة من جانب واحد .وي�أخذ البنك يف االعتبار جميع
احلقائق والظروف عند تقدير ما �إذا كان للبنك حقوق ت�صويت يف املن�ش�أة امل�ستثمر بها تكفي ملنحه القدرة على ال�سيطرة من عدمها .ومن بني
تلك احلقائق والظروف:
•حجم حقوق الت�صويت التي ميلكها البنك بالن�سبة حلجم وتوزيع حقوق الت�صويت الأخرى.
•حقوق الت�صويت املحتملة التي يحوز عليها البنك و�أي حائزي حقوق ت�صويت �آخرين �أو �أطراف �أخرى.
•احلقوق النا�شئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى.
•�أية حقائق وظروف �إ�ضافية ت�شري �إلى �أنه يرتتب للبنك� ،أو ال يرتتب عليه ،م�س�ؤولية حالية لتوجيه الأن�شطة ذات ال�صلة وقت اتخاذ القرارات
املطلوبة ،مبا يف ذلك كيفية الت�صويت يف اجتماعات الهيئات العامة ال�سابقة.
عندما يفقد البنك ال�سيطرة على �أي من ال�رشكات التابعة ،يقوم البنك بــ:
•�إلغاء االعرتاف مبوجودات ال�رشكة التابعة (مبا فيها ال�شهرة) ومطلوباتها؛
•�إلغاء االعرتاف بالقيمة الدفرتية لأي ح�صة غري م�سيطر عليها؛
•�إلغاء االعرتاف بفرق التحويل املرتاكم املقيد يف حقوق امللكية؛
•�إلغاء االعرتاف بالقيمة العادلة للمقابل امل�ستلم؛
•�إلغاء االعرتاف بالقيمة العادلة لأي ا�ستثمار حمتفظ به؛
•�إلغاء االعرتاف ب�أي فائ�ض �أو عجز يف قائمة الدخل؛
•�إعادة ت�صنيف بحقوق ملكية البنك املقيدة �سابقا ً يف الدخل ال�شامل الآخر �إلى قائمة الدخل �أو الأرباح املدورة كما هو مالئم.
يتم �إعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�س الفرتة املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك ،و�إذا كانت
ال�رشكات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم �إجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�رشكات التابعة
لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك يف حقوق امللكية يف ال�رشكة التابعة.
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معلومات القطاعات

 قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معا ً يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلكاملتعلقة بقطاعات �أعمال اخرى والتي يتم قيا�سها وفقا ً للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي لدى
البنك.
	القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعاتتعمل يف بيئات اقت�صادية اخرى.
�صايف �إيرادات الفوائد
يتم �إثبات �إيرادات وم�رصوفات الفوائد جلميع الأدوات املالية با�ستثناء تلك امل�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة �أو تلك املقا�سة �أو املحددة بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة يف «�صايف �إيرادات الفوائد» كـ «�إيرادات فوائد» و «م�رصوفات فوائد « يف قائمة الدخل با�ستخدام طريقة
الفائدة الفعالة .كما ت ُدرج الفوائد على الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحد �ضمن حركة القيمة العادلة خالل
الفرتة.
معدل الفائدة الفعال هو ال�سعر الذي يتم خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأداة املالية خالل العمر املتوقع للأداة املالية �أو ،عند
االقت�ضاء ،لفرتة �أق�رص� ،إلى �صايف القيمة الدفرتية للأ�صل املايل �أو املطلوبات املالية .كما تقدر التدفقات النقدية امل�ستقبلية مبراعاة جميع
ال�رشوط التعاقدية للأداة.
ُتت�سب �إيرادات الفوائد /م�رصوفات الفوائد من خالل العمل مببد�أ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية الإجمالية للموجودات املالية
غري املتدنية ائتمانيا ً (�أي على �أ�سا�س التكلفة املطف�أة للأ�صل املايل قبل الت�سوية لأي خم�ص�ص خ�سارة ائتمانية متوقعة) �أو �إلى التكلفة
املطف�أة للمطلوبات املالية .وبخ�صو�ص املوجودات املالية املتدنية ائتمانياًُ ،تت�سب �إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على
التكلفة املطف�أة للموجودات املالية املتدنية ائتمانيا ً (�أي �إجمايل القيمة الدفرتية مطروحا ً منه خم�ص�ص خ�سائر االئتمان املتوقعة)� .أما بخ�صو�ص
املوجودات املالية التي ن�ش�أت �أو مت اال�ستحواذ عليها وهي متدنية ائتمانياً ،ف�إن معدل الفائدة الفعال يعك�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة يف حتديد
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقع ا�ستالمها من الأ�صل املايل.
تت�ضمن �إيرادات وم�رصوفات الفوائد يف قائمة الدخل املوحدة للبنك �أي�ضا ً اجلزء الفعال من تغريات القيمة العادلة للم�شتقات امل�صنفة ك�أدوات
حتوط يف حتوطات التدفقات النقدية ملخاطر �سعر الفائدة .وبخ�صو�ص حتوطات القيمة العادلة ملخاطر �أ�سعار الفائدة حول م�صاريف و�إيرادات
الفوائد ،يُدرج �أي�ضا ً اجلزء الفعال من تغريات القيمة العادلة للم�شتقات املحددة ،وتدرج كذلك تغريات القيمة العادلة للمخاطر املحددة للبند
املتحوط له يف �إيرادات وم�رصوفات الفوائد.
�صايف �إيرادات العموالت

يت�ضمن �صايف �إيرادات وم�رصوفات العموالت ر�سوما ً غري الر�سوم التي ت�شكل جزءا ً ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعال .كما تت�ضمن العموالت
املدرجة يف هذا اجلزء من قائمة الدخل املوحد للبنك العموالت املفرو�ضة على خدمة القر�ض ،وعموالت عدم اال�ستخدام املتعلقة بالتزامات
القرو�ض عندما يكون من غري املحتمل �أن ي�ؤدي ذلك �إلى ترتيب حمدد للإقرا�ض وعموالت التمويل امل�شرتك للقرو�ض.
ُتت�سب م�صاريف عموالت فيما يتعلق باخلدمات عند ا�ستالم اخلدمات.
العقود مع العمالء التي ينتج عنها اعرتاف ب�أدوات مالية قد يكون جزء منها ذا �صلة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9أو ( ،)15يف هذه احلالة
يتم االعرتاف بالعموالت باجلزء الذي يخ�ص املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9واجلزء املتبقي يتم االعرتاف به ح�سب املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم (.)15
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�صايف �إيرادات املتاجرة
ي�شمل �صايف �إيرادات املتاجرة جميع املكا�سب واخل�سائر من التغريات يف القيمة العادلة للأ�صول املالية واملطلوبات املالية املحتفظ بها للمتاجرة.
لقد اختار البنك عر�ض حركة القيمة العادلة الكاملة لأ�صول ومطلوبات املتاجرة يف دخل املتاجرة ،مبا يف ذلك �أي �إيرادات وم�رصوفات و�أرباح �أ�سهم
ذات �صلة.
�صايف الدخل من الأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ي�شمل �صايف الدخل من الأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل جميع املكا�سب واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة
العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل با�ستثناء املوجودات املحتفظ بها للمتاجرة .ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟبنك
عر�ض اﺤﻟﺮكة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الدخل يف هذا ال�سطر ،ﻤﺑﺎ ﻲﻓ ذﻟﻚ �إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
واﻤﻟ�ﺮﺼوﻓﺎت و�أرﺑﺎح ا�ﻷ �ﺳﻬﻢ ذات اﻟ�ﺼﻠﺔ.
ت ُعر�ض حركة القيمة العادلة للم�شتقات املحتفظ بها للتحوط االقت�صادي حيثما ال ت َ
ُطبَق حما�سبة التحوط يف «�صايف الدخل من �أدوات مالية
�أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل» .وﻣﻊ ذﻟك ،وفيما يتعلق بعالقات اﻟﺗﺣوط بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧ�ﺻ�ﺻﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ت ُعر�ض اﻟﻣﻛﺎ�ﺳب
واﻟﺧ�ﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ �أداة اﻟﺗﺣوط ﻲﻓ ﻧﻔ�س �ﺳطر البند ﻲﻓ قائمة الدخل ﻛﺑﻧد متحوط له .وبخ�صو�ص التدفقات النقدية املع ّينة والفعالة وعالقات
فعالية حت ّوطية مدرجة يف قائمة الدخل ،يف نف�س
حما�سبة التحوط ب�ش�أن �صايف اال�ستثمار ،تدرج �أرباح وخ�سائر �أداة التح ّوط ،مبا يف ذلك �أي عدم ّ
البند كبند متحوط له ي�ؤثر على قائمة الدخل.
�إيراد توزيعات الأرباح
تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عند �إثبات حق ا�ستالم املدفوعات ،وهو التاريخ ال�سابق لأرباح الأ�سهم املدرجة ،وعادةً التاريخ الذي يوافق فيه
امل�ساهمون على توزيعات �أرباح الأ�سهم غري املدرجة.
يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم يف قائمة الدخل املوحدة على ت�صنيف وقيا�س اال�ستثمار يف الأ�سهم� ،أي:
•بخ�صو�ص �أدوات حقوق امللكية املحتفظ بها للمتاجرة ،تدرج �إيرادات توزيعات الأرباح يف قائمة الدخل املوحدة �ضمن بند �أرباح (خ�سائر)
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة؛ و
•بخ�صو�ص �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ت ُدرج �أرباح الأ�سهم يف قائمة الدخل �ضمن بند
توزيعات ارباح من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر؛ و
•بخ�صو�ص �أدوات حقوق امللكية غري املُ�صنّفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر وغري املحتفظ لأغرا�ض املتاجرة ،ت ُدرج �إيرادات
توزيعات الأرباح كدخل �صايف من �أدوات �أخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة.
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الأدوات املاليـة
االعتـراف املبدئـي والقيا�س:
يُعرتف باملوجودات واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املايل املوحدة للبنك عندما ي�صبح البنك طر ًفا يف الأحكام التعاقدية للأداة ويتم االعرتاف
بالقرو�ض وال�سلف للعمالء حال قيدها �إلى ح�ساب العمالء.
ت ُقا�س املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيا ً بالقيمة العـادلة ،وت�ضاف تكاليف املعامالت التـي تعود مبا�رشة �إلى اال�ستحـواذ �أو �إ�صـدار موجودات
ومطلوبات مالية �إلى القيمة العادلة للموجوات املالية �أو املطلوبات املاليـة� ،أو خ�صمها منها ،ح�سب ال�رضورة ،عند االعتـراف املبدئـي ،كما ت ُثبت
تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�رشة باقتناء موجودات مالية �أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبا�رشة يف قائمة الدخل
املوحدة.
�إذا كان �سعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعرتاف الأويل ،ف�إن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التايل:
•�إذا مت �إثبات القيمة العادلة ب�سعر حمدد يف �سوق ن�شط ملوجودات �أو مطلوبات متماثلة �أو بناءً على �أ�سلوب تقييم ي�ستخدم فقط مدخالت
ميكن مالحظتها يف ال�سوق ،ف�إنه يُعرتف بالفرق يف الربح �أو اخل�سارة عند االعرتاف الأويل (�أي ربح �أو خ�سارة اليوم الأول)؛
•يف جميع احلاالت الأخرى ،ت ُعدل القيمة العادلة لتتما�شى مع �سعر املعاملة (�أي �أنه �سيتم ت�أجيل ربح �أو خ�سارة اليوم الأول من خالل
ت�ضمينه /ت�ضمينها يف القيمة الدفرتية الأولية للأ�صل �أو االلتزام).
بعد االعرتاف الأويل� ،سيتم �أخذ الربح �أو اخل�سارة امل�ؤجلة �إلى قائمة الدخل على �أ�سا�س منطقي ،فقط �إلى احلد الذي ين�ش�أ فيه عن تغيري يف عامل
(مبا يف ذلك الوقت) ي�أخذه امل�شاركون يف ال�سوق بعني االعتبار عند ت�سعري الأ�صل �أو االلتزام �أو عند �إلغاء االعرتاف من تلك الأداة.
املوجودات املالية
االعرتاف املبدئي
يتم االعرتاف بكافة املوجودات املالية بتاريخ املتاجرة عندما يكون �رشاء �أو بيع �أ�صل مايل مبوجب عقد تتطلب �رشوطه ت�سليم الأ�صل املايل �ضمن
�إطار زمني حمدد من قبل ال�سوق املعني ،ويتم قيا�سه مبدئيا ً بالقيمة العادلة بالإ�ضافة �إلى تكاليف املعاملة با�ستثناء تلك املوجودات املالية
امل�صنفة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل .يتم االعرتاف بتكاليف املعاملة املتعلقة مبا�رشة با�ستحواذ املوجودات املالية امل�صنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل يف قائمة الدخل املوحدة.
القيا�س الالحق

يتطلب قيا�س جميع املوجودات املالية املعرتف بها والتي تقع �ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9الحقا ً بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة
العادلة على �أ�سا�س منوذج �أعمال املن�ش�أة لإدارة املوجودات املالية وخ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.
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وعلى وجه التحديد:
•�أدوات التمويل املحتفظ بها يف منوذج الأعمال الذي يهدف �إلى حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية
تكون فقط مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم ،ويتم قيا�سها الحقا ً بالتكلفة املطف�أة؛
•�أدوات التمويل املحتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال الذي يهدف �إلى كال ً من حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع �أدوات الدين ،والتي
يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم ،ويتم قيا�سها الحقا ً بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر؛
•يتم قيا�س جميع �أدوات التمويل الأخرى (مثل �أدوات الدين املدارة على �أ�سا�س القيمة العادلة� ،أو املحتفظ بها للبيع) واال�ستثمارات يف حقوق
امللكية الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ومع ذلك ،ميكن للبنك �أن يقوم باختيار /حتديد غري القابل للإلغاء بعد االعرتاف الأويل بالأ�صل املايل على �أ�سا�س كل �أ�صل على حدة كما يلي:
•ميكن للبنك القيام باالختيار ب�شكل غري قابل للإلغاء �إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة لال�ستثمار يف حقوق امللكية غري املحتفظ
بها للتداول �أو اال�ستبدال املحتمل املعرتف به من قبل امل�شرتي �ضمن اندماج الأعمال التي ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية رقم
( ،)3يف الدخل ال�شامل الآخر؛ و
•ميكن للبنك حتديد ب�شكل غري قابل للإلغاء �أدوات التمويل التي ت�ستويف معايري التكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر كما مت قيا�سها بالقيمة العادلة من قائمة الدخل �إذا كان ذلك يقوم ب�إلغاء �أو يخف�ض ب�شكل كبري عدم التطابق يف املحا�سبة (امل�شار
�إليها بخيار القيمة العادلة).
�أدوات الدين بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
يقوم البنك بتقييم ت�صنيف وقيا�س الأ�صل املايل وفق خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية ومنوذج �أعمال البنك لإدارة الأ�صل.
بالن�سبة للأ�صل الذي يتم ت�صنيفه وقيا�سه بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ف�إن �رشوطه التعاقدية ينبغي
�أن ت�ؤدي �إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم.
لغايات اختبار مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم ( ،)SPPIف�إن الأ�صل هو القيمة العادلة للأ�صل املايل عند االعرتاف الأويل.
قد يتغري هذا املبلغ الأ�سا�سي على مدى عمر الأ�صل املايل (على �سبيل املثال؛ �إذا كان هناك ت�سديد لأ�صل الدين) .تتكون الفائدة من البدل للقيمة
الزمنية للنقود ،وملخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ الأ�صلي القائم خالل فرتة معينة من الوقت وخيارات وخماطر الإقرا�ض الأ�سا�سية الأخرى،
بالإ�ضافة �إلى هام�ش الربح .يتم �إجراء تقييم ملدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم بالعملة املقوم بها الأ�صل املايل.
�إن التدفقات النقدية التعاقدية التي متثل مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم والتي تتوافق مع ترتيب التمويل الأ�سا�سي� .إن
ال�رشوط التعاقدية التي تنطوي على التعر�ض للمخاطر �أو التقلبات يف التدفقات النقدية التعاقدية غري املرتبطة برتتيب التمويل الأ�سا�سي ،مثل
التعر�ض للتغريات يف �أ�سعار الأ�سهم �أو �أ�سعار ال�سلع ،ال ت�ؤدي �إلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة.
كما ميكن �أن يكون الأ�صل املايل املمنوح �أو امل�ستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل الأ�سا�سي بغ�ض النظر عما �إذا كان قر�ضا ً يف �شكله القانوين.
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تقييم منوذج الأعمال

يعترب تقييم مناذج الأعمال لإدارة املوجودات املالية �أمرا ً �أ�سا�سيا ً لت�صنيف الأ�صل املايل .يحدد البنك مناذج الأعمال على م�ستوى يعك�س كيفية
�إدارة جمموعات املوجودات املالية معا ً لتحقيق هدف �أعمال معني .وال يعتمد منوذج الأعمال اخلا�ص بالبنك على نوايا الإدارة فيما يتعلق ب�أداة فردية،
وبالتايل يتم تقييم منوذج الأعمال عند م�ستوى جماعي ولي�س على �أ�سا�س كل �أداة على حدى.
يتبنى البنك �أكرث من منوذج �أعمال واحد لإدارة �أدواته املالية التي تعك�س كيفية �إدارة البنك ملوجوداته املالية من �أجل توليد التدفقات النقدية.
حتدد مناذج �أعمال البنك ما �إذا كانت التدفقات النقدية �سوف تنتج عن حت�صيل التدفقات النقدية التعاقدية �أو بيع املوجودات املالية �أو كليهما.
ي�أخذ البنك يف االعتبار جميع املعلومات ذات العالقة املتاحة عند �إجراء تقييم منوذج العمل .ومع ذلك ،ال يتم �إجراء هذا التقييم على �أ�سا�س
ال�سيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها ب�شكل معقول ،مثل ما ي�سمى ب�سيناريوهات «احلالة الأ�سو�أ» �أو «حالة الإجهاد» .كما ي�أخذ البنك يف
االعتبار جميع الأدلة ذات العالقة املتاحة مثل:
•ال�سيا�سات والأهداف املعلنة للمحفظة وتطبيق تلك ال�سيا�سات ما �إذا كانت ا�سرتاتيجية الإدارة تركز على احل�صول على الإيرادات التعاقدية،
واحلفاظ على معدل ربح حمدد ،ومطابقة فرتة املوجودات املالية مع فرتة املطلوبات املالية التي متول تلك املوجودات �أو حتقيق التدفقات
النقدية من خالل بيع املوجودات.
•كيفية تقييم �أداء منوذج الأعمال والأ�صول املالية املحتفظ بها يف منوذج الأعمال هذا و�إبالغ موظفي الإدارة الرئي�سيني بذلك؛ و
•املخاطر التي ت�ؤثر على �أداء منوذج الأعمال (واملوجودات املالية املوجودة يف ذلك النموذج) ،وعلى وجه اخل�صو�ص الطريقة التي تدار بها تلك
املخاطر؛
•كيفية تعوي�ض مديري الأعمال (على �سبيل املثال ما �إذا كان التعوي�ض ي�ستند �إلى القيمة العادلة للأ�صول املدارة �أو على التدفقات النقدية
التعاقدية املح�صلة).
عند االعرتاف املبدئي بالأ�صل املايل ،يقوم البنك بتحديد ما �إذا كانت املوجودات املالية املعرتف بها م�ؤخرا ً هي جزء من منوذج �أعمال قائم �أو فيما �إذا
كانت تعك�س بداية منوذج �أعمال جديد .يقوم البنك ب�إعادة تقييم مناذج �أعماله يف كل فرتة تقرير لتحديد فيما �إذا كانت مناذج الأعمال قد تغريت
منذ الفرتة ال�سابقة.
عندما يتم �إلغاء االعرتاف ب�أداة الدين التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،يتم �إعادة ت�صنيف الربح /اخل�سارة املرتاكمة
املعرتف بها �سابقا ً يف الدخل ال�شامل الآخر �ضمن حقوق امللكية �إلى قائمة الدخل املوحدة .يف املقابل ،بالن�سبة لال�ستثمار يف حقوق امللكية الذي
مت قيا�سه بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ف�إن الربح /اخل�سارة املرتاكمة املعرتف بها �سابقا ً يف الدخل ال�شامل الآخر ال يتم �إعادة
ت�صنيفها الحقا ً �إلى قائمة الدخل املوحدة بل يتم حتويلها مبا�رشة �ضمن حقوق امللكية.
تخ�ضع �أدوات الدين التي يتم قيا�سها الحقا ً بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر الختبار التدين.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي:
•موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي لي�ست مدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم؛ �أو /و
•موجودات حمتفظ بها �ضمن منوذج الأعمال غري تلك املحتفظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية �أو املحتفظ بها للتح�صيل
والبيع؛ �أو
•موجودات م�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل با�ستخدام خيار القيمة العادلة.
يتم قيا�س هذه املوجودات بالقيمة العادلة ،مع االعرتاف ب�أية �أرباح /خ�سائر ناجتة عن �إعادة القيا�س يف قائمة الدخل املوحدة.
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�إعادة الت�صنيف
�إذا تغري منوذج الأعمال الذي يحتفظ مبوجبه البنك مبوجودات مالية ،يعاد ت�صنيف املوجودات املالية التي تعر�ضت للت�أثر .ت�رسي متطلبات الت�صنيف
والقيا�س املتعلقة بالفئة اجلديدة ب�أثر م�ستقبلي اعتبارا ً من اليوم الأول من فرتة التقرير الأولى بعد التغيري يف منوذج الأعمال والذي ينتج عنه �إعادة
ت�صنيف املوجودات املالية للبنك .يتم النظر يف التغريات يف التدفقات النقدية التعاقدية يف �إطار ال�سيا�سة املحا�سبية املتعلقة بتعديل وا�ستبعاد
املوجودات املالية املبينة �أدناه.
�أرباح وخ�سائر �رصف العمالت الأجنبية
ﺗﺣدد القيمة الدفرتية ﻟﻟﻣوﺟودات املالية اﻟﻣ�ﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ الأجنبية وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟ�ﺳﻌر اﻟ�ﺳﺎﺋد ﻲﻓ نهاية كل ﻓﺗرة تقرير .وعلى وجه التحديد:
فيما يتعلق باملوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة والتي لي�ست جزءا ً من عالقة حتوطية حمددة ،ف�إنه يعرتف بفروقات العملة يف قائمة
الدخل املوحدة؛ و
فيما يتعلق ب�أدوات الدين املقا�سة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والتي هي لي�ست جزءا ً من عالقة حتوطية حمددة ،ف�إنه يُعرتف
بفروقات ال�رصف على التكلفة املطف�أة لأداة الدين يف قائمة الدخل املوحدة .كما يُعرتف بفروقات ال�رصف الأخرى يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
يف احتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات؛ و
فيما يتعلق باملوجودات املالية التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة والتي هي لي�ست جزءا ً من عالقة حما�سبية حتوطية
حمددة ،ف�إنه يُعرتف بفروقات ال�رصف من ربح �أو خ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة؛
فيما يتعلق ب�أدوات ﺣﻘوق امللكية اﻟﻣﻘﺎ�ﺳﺔ بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل ال�شامل ،يُعرتف بفروقات �أ�ﺳﻌﺎر اﻟ�ﺻرف ﻲﻓ قائمة الدخل ال�شامل
املوحدة ﻲﻓ احتياطي �إﻋﺎدة تقييم اﻻ�ﺳﺗﺛﻣﺎرات.
خيار القيمة العادلة
ميكن ت�صنيف �أداة مالية ذات قيمة عادلة ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (خيار القيمة العادلة) عند
االعرتاف الأويل بها حتى �إذا مل يتم اقتناء الأدوات املالية �أو تكبدها ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�رشاء .ميكن ا�ﺳﺗﺧدام خيار القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻟﻣوﺟودات املالية �إذا كان يق�ضي �أو يقلل ب�شكل كبري ﻣن عدم تطابق القيا�س �أو االعرتاف اﻟذي كان �سين�ش�أ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣن قيا�س اﻟﻣوﺟودات �أو
اﻟﻣطﻟوﺑﺎت� ،أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎ�ﻷ رﺑﺎح واخل�سائر ذات اﻟ�ﺻﻟﺔ على �أ�ﺳﺎ�س خمتلف («ﻋدم التطابق املحا�سبي») .ميكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات
املالية يف احلاالت التالية:
•�إن كان االختيار ي�ؤدي �إلى عدم التطابق املحا�سبي.
ً
•�إن كانت املطلوبات املالية متثل جزءا ً من حمفظة ت ُدار على �أ�سا�س القيمة العادلة ،وفقا ال�سرتاتيجية موثقة لإدارة املخاطر �أو اال�ستثمار؛ �أو
•�إن كان هناك م�شتق يت�ضمنه العقد املايل �أو غري املايل الأ�سا�سي وال يرتبط امل�شتق ارتباطا ً وثيقا ً بالعقد الأ�سا�سي.
ال ميكن �إعادة ت�صنيف هذه الأدوات من فئة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل �أثناء االحتفاظ بها �أو �إ�صدارها .يتم قيد املوجودات املالية
املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع �إدراج �أي �أرباح �أو خ�سائر غري حمققة ناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة
يف �إيرادات اال�ستثمار.
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التدين
يقوم البنك باالعرتاف مبخ�ص�صات خ�سائر االئتمان املتوقعة على الأدوات املالية التالية التي مل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل:
•الأر�صدة والودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية.
•ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة (قرو�ض ودفعات مقدمة للعمالء).
•موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة (�أوراق �أدوات الدين).
•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
•تعر�ضات خارج قائمة املركز املايل خا�ضعة ملخاطر االئتمان (عقود ال�ضمان املايل ال�صادرة).
ال يتم �إثبات خ�سارة تدين يف �أدوات حقوق امللكية با�ستثناء املوجودات املالية امل�شرتاة �أو النا�شئة ذات القيمة االئتمانية املنخف�ضة (والتي مت �أخذها
باالعتبار ب�شكل منف�صل �أدناه) ،يجب قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة من خالل خم�ص�ص خ�سارة مببلغ يعادل:
•اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة (� )12شهراً� ،أي العمر الزمني للخ�سائر االئتمانية املتوقعة التي تنتج عن تلك الأحداث االفرتا�ضية على
الأدوات املالية التي ميكن حتقيقها يف غ�ضون (� )12شهرا ً بعد تاريخ الإبالغ ،وي�شار �إليها باملرحلة الأولى؛ �أو
•اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة (� )12شهراً� ،أي العمر الزمني للخ�سائر االئتمانية املتوقعة الناجتة عن جميع الأحداث االفرتا�ضية املحتملة
على مدى عمر الأداة املالية وامل�شار �إليها يف املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة.
يتوجب قيد خم�ص�ص للخ�سارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة للأداة املالية �إذا زادت خماطر االئتمان على تلك الأداة املالية ب�شكل كبري منذ
االعرتاف الأويل .وبخ�صو�ص جميع الأدوات املالية الأخرى ،تقا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة مببلغ يعادل اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة ()12
�شهراً.
تعترب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة تقديرا ً مرجحا ً حمتمال ً للقيمة احلالية خل�سائر االئتمان .يتم قيا�س هذه القيمة على �أنها القيمة احلالية للفرق
بني التدفقات النقدية امل�ستحقة للبنك مبوجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك ا�ستالمها والتي تن�ش�أ من ترجيح عدة �سيناريوهات
اقت�صادية م�ستقبلية ،خم�صومة وفقا ل�سعر الفائدة الفعال لأ�صل.
بالن�سبة لل�سقوف غري امل�ستغلة ،ف�إن اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بني القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة
للبنك �إذا قام املقرت�ض ب�سحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها �إذا مت ا�ستغالل التمويل؛ و
بالن�سبة لعقود ال�ضمان املايل ،ف�إن اخل�سائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لت�سديد حامل �أداة الدين امل�ضمونة مطروحا ً

منها �أي مبالغ يتوقع البنك ا�ستالمها من حامل الأداة �أو العميل �أو �أي طرف �آخر.

يقوم البنك بقيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة على �أ�سا�س فردي �أو على �أ�سا�س املحفظة للقرو�ض التي تتقا�سم خ�صائ�ص املخاطر االقت�صادية
املماثلة .ي�ستند قيا�س خم�ص�ص اخل�سارة �إلى القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة للأ�صل با�ستخدام معدل الفائدة الفعال الأ�صلي
للأ�صل ،بغ�ض النظر عما �إذا مت قيا�سها على �أ�سا�س فردي �أو على �أ�سا�س املحفظة.
عند احت�ساب اخل�سائر االئتمانية مقابل التعر�ضات االئتمانية ف�إنه يتم مقارنة نتائج االحت�ساب وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مع
تعليمات البنك املركزي الأردين رقم ( )2009/47تاريخ  10كانون الأول  2009لكل مرحلة على حدة وت�ؤخذ النتائج الأ�شد وي�ستثنى من االحت�ساب
�أدوات الدين ال�صادرة عن احلكومة الأردنية �أو بكفالتها بالإ�ضافة �إلى �أي تعر�ضات ائتمانية �أخرى مع احلكومة الأردنية �أو بكفالتها.
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املوجودات املالية املتدنية ائتمانيا

يعترب الأ�صل املايل “متدين ائتمانيا ً” عند وقوع حدث �أو �أكرث له ت�أثري �ضار على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل .ي�شار �إلى
املوجودات املالية املتدين ائتمانيا ً كموجودات املرحلة الثالثة .ت�شمل الأدلة على التدين االئتماين بيانات ميكن مالحظتها حول الأحداث التالية:
•�صعوبات مالية كبرية يواجهها املقرت�ض �أو امل�صدر؛
•�إخالل يف العقد ،على �سبيل املثال العجز �أو الت�أخري يف الت�سديد؛
•قيام البنك بدمح املقرت�ض ،لأ�سباب اقت�صادية �أو تعاقدية تتعلق بال�صعوبة املالية للمقرت�ض ،تنازالً؛ �أو
•اختفاء �سوق ن�شطة لهذا الأ�صل املايل ب�سبب ال�صعوبات املالية؛ �أو
•�رشاء �أ�صل مايل بخ�صم كبري يعك�س اخل�سائر االئتمانية املتكبدة.
ويف حال تعذر حتديد حدث منفرد ،وبدال ً من ذلك ،قد يت�سبب الت�أثري امل�شرتك لعدة �أحداث يف حتول املوجودات املالية �إلى موجودات ذات قيمة ائتمانية
متدنية .يقوم البنك بتقييم فيما �إذا كان قد ح�صل تدين ائتماين لأدوات الدين اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات املالية املقا�سه بالتكلفة اﻟﻣطﻔ�ﺄ ة �أو القيمة
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخل ال�شامل الآخر ﻲﻓ تاريخ كل ﺗﻘرير .لتقدمي ﻣﺎ �إذا كان هناك تدين ائتماين يف �أدوات الدين ال�سيادية والعائدة لل�رشكات ،ﺗﻌﺗﺑر
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﺋدات اﻟ�ﺳﻧدات الت�صنيف اﻻﺋﺗﻣﺎﻲﻧ وﻗدرة اﻟﻣﻘﺗر�ض على زيادة التمويل.
يعترب القر�ض قد تدنى ائتمانيا ً عند منح املقرت�ض امتيازا ً ب�سبب تدهور و�ضعه املايل ،ما مل يتوفر دليل على �أنه نتيجة ملنح االمتياز ،ف�إن خطر عدم
ا�ستالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخف�ض انخفا�ضا ً كبرياً ،وال توجد هناك م�ؤ�رشات �أخرى للتدين .وبخ�صو�ص املوجودات املالية التي يكون
هناك تفكري يف �إجراء تنازالت حولها ولكنها ال متنح ،يعترب الأ�صل قد تدنى ائتمانيا ً عندما يتوفر دليل وا�ضح على تدين االئتمان مبا يف ذلك الوفاء
بتعريف التخلف عن ال�سداد .ي�شمل تعريف التخلف عن ال�سداد م�ؤ�رشات احتمالية عدم ال�سداد والتوقف �إذا كانت املبالغ م�ستحقة الدفع ملدة
( )90يوما ً �أو �أكرث .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن احلاالت التي ال يتم فيها االعرتاف بانخفا�ض القيمة للموجودات بعد ( )90يوما ً من اال�ستحقاق يتم
دعمها مبعلومات معقولة.
املوجودات املالية امل�شرتاة �أو التي ن�ش�أت املتدنية ائتمانيا ً

يتم التعامل مع املوجودات املالية امل�شرتاة �أو التي ن�ش�أت املتدنية ائتمانيا ً بطريقة خمتلفة نظرا ً لأن الأ�صل يكون ذو قيمة ائتمانية منخف�ضة
عند االعرتاف الأويل .وبخ�صو�ص هذه املوجودات ،ي�ستدرك البنك جميع التغريات يف اخل�سارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منذ االعرتاف الأويل
كمخ�ص�ص خ�سارة ،وت�ستدرك �أي تغيريات يف قائمة الدخل املوحدة .ي�ؤدي التغيري الإيجابي ملثل هذه الأ�صول �إلى حتقيق مكا�سب تدين القيمة.
تعريف التخلف يف ال�سداد

يُعترب تعريف التخلف عن ال�سداد �أمرا ً يف غاية الأهمية عند حتديد اخل�سارة االئتمانية املتوقعة .ي�ستخدم تعريف التخلف عن ال�سداد يف قيا�س
قيمة اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما �إذا كان خم�ص�ص اخل�سارة ي�ستند �إلى اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة � 12شهرا ً �أو ملدى احلياة،
لأن التخلف عن ال�سداد هو �أحد مكونات احتمالية التخلف عن ال�سداد ()Probability of Default؛ التي ت�ؤثر على كل من قيا�س اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة وحتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان �أدناه.
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يعترب البنك ما يلي مبثابة حدث للتخلف يف ال�سداد:
•تخلف املقرت�ض عن ال�سداد لأكرث من  90يوما ً بخ�صو�ص �أي التزام ائتماين مهم �إلى البنك؛ �أو
•من غري املحتمل �أن يدفع املقرت�ض التزاماته االئتمانية للبنك بالكامل.
يُ�صمم تعريف التخلف عن ال�سداد ب�شكل منا�سب ليعك�س اخل�صائ�ص املختلفة لأنواع خمتلفة من الأ�صول .وتعترب ال�سحوبات على املك�شوف
م�ستحقة الدفع مبجرد انتهاك العميل حدا ً حمددا ً �أو مت �إعالمه بحد �أ�صغر من املبلغ احلايل غري امل�سدد.
عند تقييم ما �إذا كان من غري املحتمل �أن يدفع املقرت�ض التزامه االئتماين ،ي�أخذ البنك يف احل�سبان امل�ؤ�رشات النوعية والكمية .وتعتمد املعلومات
املقيمة على نوع الأ�صل ،وعلى �سبيل املثال يف الإقرا�ض لل�رشكات ،ف�إن امل�ؤ�رش النوعي امل�ستخدم هو خرق العهود ،وهو �أمر غري منا�سب للإقرا�ض
بالتجزئة� .إن امل�ؤ�رشات الكمية ،مثل الت�أخر يف ال�سداد وعدم �سداد التزام �آخر للطرف املقابل ،هي مدخالت رئي�سية يف هذا التحليل .كما ي�ستخدم
البنك م�صادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن ال�سداد والتي ت َ
ُطور داخليا ً �أو يتم احل�صول عليها من م�صادر خارجية.
الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان
يقوم البنك مبراقبة جميع املوجودات املالية والتزامات القرو�ض ال�صادرة وعقود ال�ضمان املايل التي تخ�ضع ملتطلبات انخفا�ض القيمة لتقييم ما
�إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف الأويل� .إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان� ،سيقوم البنك بقيا�س خم�ص�ص
اخل�سارة على �أ�سا�س مدى احلياة بدال ً من اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة (� )12شهراً.
ال يقوم البنك باعتبار املوجودات املالية ذات املخاطر االئتمانية «املنخف�ضة» بتاريخ التقرير املايل �أنه مل يح�صل لها زيادة هامة يف خماطر االئتمان.
نتيج ًة لذلك ،يقوم البنك مبراقبة جميع املوجودات املالية والتزامات القرو�ض ال�صادرة وعقود ال�ضمان املايل التي تخ�ضع الخفا�ض القيمة للزيادة
الكبرية يف خماطر االئتمان.
عند تقييم ما �إذا كانت خماطر االئتمان على الأداة املالية قد ارتفعت ارتفاعا ً كبريا ً منذ االعرتاف الأويل ،يقوم البنك مبقارنة خماطر حدوث التخلف
يف ال�سداد على الأداة املالية يف تاريخ التقرير ا�ستنادا ً �إلى اال�ستحقاق املتبقي للأداة مع وجود خطر حدوث تخلف عن ال�سداد كان متوقعا ً لفرتة
كل من
اال�ستحقاق املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف بالأداة املالية لأول مرة .عند �إجراء هذا التقييم ،ي�أخذ البنك باالعتبار ٍ
املعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،مبا يف ذلك اخلربة التاريخية واملعلومات امل�ستقبلية املتاحة دون تكلفة �أو جهد ال
مربر له ،بناءً على اخلربة التاريخية للبنك وتقييم اخلبري االئتماين مبا يف ذلك املعلومات امل�ستقبلية.
متثل ال�سيناريوهات االقت�صادية املتعددة �أ�سا�س حتديد احتمالية التخلف يف ال�سداد عند االعرتاف الأويل ويف تواريخ التقارير الالحقة� .سينتج عن
ال�سيناريوهات االقت�صادية املختلفة احتمالية خمتلفة للتخلف عن ال�سداد� .إن ترجيح ال�سيناريوهات املختلفة ي�شكل �أ�سا�س متو�سط االحتمال
املرجح للتخلف عن ال�سداد والذي ي�ستخدم لتحديد ما �إذا كانت خماطر االئتمان قد ارتفعت ب�شكل كبري.
بالن�سبة �إلى متويل ال�رشكات ،ت�شمل املعلومات اال�ست�رشافية الآفاق امل�ستقبلية لل�صناعات التي تعمل فيها الأطراف املقابلة للبنك ،والتي
يتم احل�صول عليها من تقارير اخلرباء االقت�صاديني واملحللني املاليني والهيئات احلكومية ومراكز الفكر ذات ال�صلة وغريها من املنظمات املماثلة،
بالإ�ضافة �إلى الأخذ يف االعتبار امل�صادر الداخلية واخلارجية املتنوعة للمعلومات االقت�صادية الفعلية واملتوقعة .وبخ�صو�ص متويل الأفراد ،تت�ضمن
معلومات الإقرا�ض اال�ست�رشافية التوقعات االقت�صادية عينها مثل الإقرا�ض امل�ؤ�س�سي وتوقعات �إ�ضافية للم�ؤ�رشات االقت�صادية املحلية ،خا�صة
للمناطق التي تركز على �صناعات معينة ،بالإ�ضافة �إلى معلومات داخلية عن �سلوك العمالء املتعلقة بال�سداد .يخ�ص�ص البنك لنظائره درﺟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﺋﺗﻣﺎن داﺧﻟية ذات �ﺻﻟﺔ بناءً على جودتها االئتمانية .وتعد املعلومات الكمية م�ؤ�رشا ً �أ�سا�سيا ً على الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان وهي
ت�ستند �إلى التغيري يف احتمالية التخلف عن ال�سداد بناءً على التغري يف احتمالية التخلف عن ال�سداد مدى احلياة من خالل مقارنة:
•احتمالية التخلف عن ال�سداد مدى احلياة املتبقية يف تاريخ التقرير؛ و
•احتمالية التخلف عن ال�سداد مدى احلياة املتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي مت تقديرها على �أ�سا�س احلقائق والظروف عند االعرتاف
الأويل للتعر�ض.
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ت ُعترب احتماليات التخلف عن ال�سداد ا�ست�رشافية ،وي�ستخدم البنك املنهجيات والبيانات ذاتها امل�ستخدمة يف قيا�س خم�ص�صات اخل�سارة
االئتمانية املتوقعة.
�إن العوامل النوعية التي ت�شري �إلى زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان تنعك�س يف مناذج احتمالية التخلف عن ال�سداد يف الوقت املنا�سب .ومع ذلك،
ال يزال البنك ينظر ب�شكل منف�صل يف بع�ض العوامل النوعية لتقييم ما �إذا كانت خماطر االئتمان قد زادت زيادة كبرية .وفيما يتعلق بالإقرا�ض
لل�رشكات ،ف�إن هناك تركيز خا�ص على الأ�صول التي ت�شملها «قائمة املراقبة» حيث يدرج التعر�ض يف قائمة املراقبة عندما يكون هناك خماوف
حول تدهور اجلدارة االئتمانية للطرف املقابل .وب�ش�أن �إﻗﺮا�ض الأفراد ،ي�أخذ البنك ﻲﻓ االعتبار توقعات ح�صول فرتات عدم �سداد وحتمل عدم ح�صوله،
وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وا�ﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ �أو ا�ﻹﻓﻼ�س �أو اﻟﻄﻼق �أو اﻟﻮﻓﺎة.
وحيث �أن الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف الأويل هي مقيا�س ن�سبي ،ف�إن تغيريا ً معيناً ،بالقيمة املطلقة ،يف احتمالية عدم ال�سداد
�سيكون �أكرث �أهمية بالن�سبة لأداة مالية ذات احتمالية عدم �سداد �أويل �أقل مقارن ًة ب�أداة مالية ذات احتمالية عدم �سداد �أعلى.
وك�صمام �أمان عند جتاوز ا�ستحقاق �أ�صل لأكرث من ( )30يوماً ،يعترب البنك �أن زيادة كبرية يف خماطر االئتمان قد حدثت ،ويكون الأ�صل يف املرحلة
الثانية من منوذج انخفا�ض القيمة ،مبعنى �أن خم�ص�ص اخل�سارة يقا�س كر�صيد خ�سارة ائتمانية متوقعة مدى احلياة.
تعديل و�إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية
يتم التعديل على الأ�صل املايل عندما يتم �إعادة التفاو�ض على ال�رشوط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية لأ�صل مايل �أو يتم تعديلها
بطريقة �أخرى بني االعرتاف الأويل وا�ستحقاق الأ�صل املايل .ي�ؤثر التعديل على مبلغ و� /أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية �إما فورا ً �أو يف تاريخ
م�ستقبلي .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سي�شكل �إدخال �أو تعديل العهود القائمة لقر�ض قائم تعديال ً حتى �إذا مل ت�ؤثر هذه التعهدات اجلديدة �أو املعدلة
على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد ت�ؤثر على التدفقات النقدية بناءً على ما �إذا كان التعهد م�ستوفيا ً �أم ال (على �سبيل املثال تغيري يف
الزيادة يف معدل الفائدة الذي ين�ش�أ عندما يتم ف�سخ التعهدات).
يقوم البنك ﺑ�ﺈﻋﺎدة التفاو�ض على القرو�ض مع العمالء الذين يواجهون �صعوبات مالية لزيادة التح�صيل وتقليل خماطر التعرث يف ال�سداد .يتم
تي�سري �رشوط �سداد القر�ض يف احلاالت التي يكون فيها املقرت�ض قد بذل كل اجلهود املعقولة للدفع مبوجب ال�رشوط التعاقدية الأ�صلية ،و�أن يكون
خطر هام من التعرث يف ال�سداد �أو التق�صري قد حدث بالفعل ومن املتوقع �أن يتمكن املقرت�ض من الوفاء بال�رشوط املعدلة .ت�شمل ال�رشوط املعدلة
يف معظم احلاالت متديد فرتة ا�ستحقاق القر�ض ،التغيريات يف توقيت التدفقات النقدية للقر�ض (ت�سديد الأ�صل والفائدة) ،تخفي�ض مبلغ التدفقات
النقدية امل�ستحقة (الأ�صل والإعفاء من الفائدة) وتعديالت التعهدات .ينتهج البنك �سيا�سة انتظار وتطبق على �إقرا�ض ال�رشكات والأفراد.
عندما يتم تعديل �أ�صل مايل ،يقوم البنك بتقييم ما �إذا كان هذا التعديل ي�ؤدي �إلى �إلغاء الإعرتاف .وفقًا ل�سيا�سة البنك ،ف�إن التعديل ي�ؤدي �إلى
�إلغاء االعرتاف عندما ي�ؤدي �إلى اختالف كبري يف ال�رشوط.
•اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ عدم بقاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ على �أنها فقط مدفوعات املبلغ الأ�صلي والفائدة على املبلغ
الأ�صلي القائم (� ،)SPPIأو اﻟﺘﻐﺮﻴ ﻲﻓ اﻟﻌﻤﻠﺔ �أو التغيري يف اﻟﻄﺮف اﻤﻟﻘﺎﺑﻞ� ،أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﺮﻴ ﻲﻓ �أ�ﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة� ،أو الإ�ستحقاق� ،أو اﻤﻟﻮاﺛﻴﻖ .و�إذا كانت
هذه ال ت�شري بو�ضوح �إلى تعديل جوهري� ،إذن؛
•�إجراء تقييم كمي ملقارنة القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املتبقية يف �إطار ال�رشوط الأ�صلية مع التدفقات النقدية التعاقدية
وفقا لل�رشوط املعدلة ،وخ�صم كال املبلغني على �أ�سا�س الفائدة الفعلية الأ�صلية.
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يف حالة �إلغاء الإعرتاف بالأ�صل املايل ،يتم �إعادة قيا�س خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة يف تاريخ �إلغاء الإعرتاف لتحديد �صايف القيمة املدرجة
للأ�صل يف ذلك التاريخ� .إن الفرق بني هذه القيمة املدرجة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية اجلديدة مع ال�رشوط اجلديدة �سوف ي�ؤدي �إلى
ربح �أو خ�سارة عند �إلغاء الإعرتاف� .سيكون للأ�صل املايل اجلديد خم�ص�ص خ�سارة يتم قيا�سه بناءً على خ�سائر ائتمانية متوقعة ملدة (� )12شهرًا
با�ستثناء احلاالت النادرة التي يعترب فيها القر�ض اجلديد قد ن�ش�أ متدين ائتمانيا .ينطبق هذا فقط يف احلالة التي يتم فيها االعرتاف بالقيمة العادلة
للقر�ض اجلديد بخ�صم كبري ملبلغ القيمة اال�سمية املعدل حيث ال يزال هناك خطر كبري للتعرث عن ال�سداد ومل يتم تخفي�ضه نتيجة التعديل.
يراقب البنك خماطر االئتمان للموجودات املالية املعدلة من خالل تقييم املعلومات النوعية والكمية ،مثل ما �إذا كان املقرت�ض يف حالة تعرث �سابقة
مبوجب ال�رشوط اجلديدة.
عند تعديل ال�رشوط التعاقدية لأ�صل مايل وال ي�ؤدي التعديل �إلى الغاء الإعرتاف ،يحدد البنك ما �إذا كانت خماطر ائتمان املوجودات املالية قد زادت
زيادة كبرية منذ االعرتاف الأويل من خالل مقارنة:
•احتمالية عدم ال�سداد للفرتة املتبقية مقدرة على �أ�سا�س البيانات عند االعرتاف الأويل وال�رشوط التعاقدية الأ�صلية؛ مع
•احتمالية عدم ال�سداد للفرتة املتبقية يف تاريخ التقرير ا�ستنادا �إلى ال�رشوط املعدلة.
وبخ�صو�ص املوجودات املالية املعدلة كجزء من �سيا�سة التحمل للبنك ،عندما ال ينتج عن التعديل �إلغاء الإعرتاف ،ف�إن تقدير احتمالية عدم
ال�سداد يعك�س مدى قدرة البنك على حت�صيل التدفقات النقدية املعدلة مع مراعاة خربات البنك ال�سابقة من �إجراءات التحمل املماثلة ،وكذلك
خمتلف امل�ؤ�رشات ال�سلوكية ،مبا يف ذلك �أداء الدفع للمقرت�ض يف ظل ال�رشوط التعاقدية املعدلة� .إذا بقيت خماطر االئتمان �أعلى بكثري مما كان
متوق ًعا عند الإعرتاف الأويل ،ف�إن خم�ص�ص اخل�سارة يقا�س مببلغ ي�ساوي اخل�سارة االئتمانية املتوقعه مدى احلياة .وعمو ًما ،يقا�س خم�ص�ص اخل�سارة
للقرو�ض التي يتم حتملها على �أ�سا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة (� )12شهرا ً عندما يتوفر دليل على حت�سن �سلوك املقرت�ض يف ال�سداد بعد
التعديل مما ي�ؤدي �إلى عك�س الزيادة الكبرية ال�سابقة يف خماطر االئتمان.
عندما ال ي�سفر التعديل عن �إلغاء االعرتاف ،يقوم البنك باحت�ساب ربح /خ�سارة التعديل ملقارنة �إجمايل القيمة الدفرتية قبل التعديل وبعده
(با�ستثناء خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة) .ويقوم البنك بعد ذلك بقيا�س اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للأ�صل املُعدل حيث ت ُدرج التدفقات
النقدية املتوقعة النا�شئة من الأ�صل املايل املعدل يف ح�ساب العجز النقدي املتوقع من الأ�صل الأ�صلي.
يقوم البنك ب�إلغاء الإعرتاف بالأ�صل املايل عند �إنتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�ستالم التدفقات النقدية من الأ�صل� ،أو عندما تقوم بتحويل
الأ�صل املايل وكافة املخاطر وعوائد ملكية املوجودات �إلى طرف �آخر� .أما يف حالة عدم قيام البنك بالتحويل �أو الإحتفاظ مبخاطر ومنافع امللكية
ب�شكل جوهري وا�ستمراره بال�سيطرة على الأ�صل املحول ،يقوم البنك بالإعرتاف بح�صته املتبقية يف الأ�صل املحول واملطلوبات املتعلقة به يف
حدود املبالغ املتوقع دفعها� .أما يف حالة �إحتفاظ البنك بكافة خماطر ومنافع امللكية للأ�صل املايل املحول ب�شكل جوهري ،ف�إن البنك ي�ستمر
بالإعرتاف بالأ�صل املايل وب�أية �إقرتا�ضات مرهونة للعوائد امل�ستلمة.
كل من املبلغ امل�ستلم وامل�ستحق واملكا�سب
عند �إلغاء الإعرتاف ب�أ�صل مايل بالكامل ،يتم الإعرتاف بالفرق بني القيمة املدرجة للأ�صل وجمموع ٍ
�أو اخل�سائر املرتاكمة والتي مت الإعرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر واملرتاكمة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل ،مع ا�ستثناء اال�ستثمار يف حقوق
امللكية املحدد الذي مت قيا�سه بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،حيث ال يتم �إعادة ت�صنيف الربح /اخل�سارة املرتاكمة املعرتف بها
�سابقًا يف الدخل ال�شامل الآخر �إلى قائمة الدخل الحقاً.
ال�شطب
يتم �ﺷطب املوجودات املالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ يكون هناك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼ�ﺳﺗرداد ،ﻣﺛل ﻋدم قيام العمال ﺑﺎﻻ�ﺷﺗراك ﻲﻓ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ البنك .يقوم البنك
بت�صنيف الأموال �أو املبالغ امل�ستحقة ل�شطبها بعد ا�ستنفاذ جميع طرق الدفع املمكنة .ولكن يف حال مت �شطب التمويل �أو الذمم املدينة ،ي�ستمر
البنك يف ن�شاط الإنفاذ ملحاولة ا�سرتداد الذمة املدينة امل�ستحقة ،والتي يتم �إثباتها يف قائمة الدخل املوحدة عند ا�سرتدادها.
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عر�ض خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل املوحدة
يتم عر�ض خم�ص�صات اخل�سائر االئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:
•للموجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة :كا�ستقطاع من القيمة الدفرتية الإجمالية للأ�صول؛
•لأدوات الدين التي تقا�س بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر :ال يتم �إثبات خم�ص�ص خ�سارة يف قائمة املركز املايل املوحدة حيث
�أن القيمة الدفرتية هي بالقيمة العادلة .ومع ذلك ،يتم ت�ضمني خم�ص�ص اخل�سارة كجزء من مبلغ �إعادة التقييم يف احتياطي �إعادة تقييم
اال�ستثمارات.
•التزامات القرو�ض وعقود ال�ضمان املايل :كمخ�ص�ص؛ و
•عندما ت�شتمل الأداة املالية على مكون م�سحوب وغري م�سحوب ،وال ميكن للبنك حتديد اخل�سارة االئتمانية املتوقعة على مكون التزام القر�ض
ب�شكل منف�صل عن تلك على املكون امل�سحوب :ف�إن البنك يقدم خم�ص�ص خ�سارة جممع لكال املكونني .يُعر�ض املبلغ املجمع كخ�صم
من القيمة الدفرتية الإجمالية للمكون امل�سحوب .ت ُعر�ض �أي زيادة يف خم�ص�ص اخل�سارة عن املبلغ الإجمايل للمكون امل�سحوب كمخ�ص�ص.
املطلوبات املالية وحقوق امللكية

ت�صنف �أدوات الدين وحقوق امللكية ال�صادرة �إما كمطلوبات مالية �أو كحقوق ملكية وفقا ً مل�ضمون الرتتيب التعاقدي.

�إن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بت�سليم نقد �أو �أ�صل مايل �آخر �أو لتبادل �أ�صول مالية �أو مطلوبات مالية مع كيان �آخر وفق �رشوط قد تكون
غري مواتية للبنك �أو عقد �سيتم ت�سويته �أو رمبا يتم ت�سويته ب�أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بالبنك وهو عقد من غري امل�شتقات حيث يكون البنك
ملزم �أو قد يكون ملزم بت�سليم عدد متغري من �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة به� ،أو عقد امل�شتقات على حقوق امللكية اخلا�صة التي �سيتم �أو ميكن
ت�سويتها بخالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (�أو �أ�صل مايل �آخر) لعدد حمدد من �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بالبنك.
�أدوات حقوق امللكية

ر�أ�س املال

�أداة حقوق امللكية هي �أي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات املن�ش�أة بعد خ�صم جميع مطلوباتها .يُعرتف ب�أدوات حقوق امللكية ال�صادرة عن
البنك وفقا ً للعوائد امل�ستلمة ،بعد خ�صم تكاليف الإ�صدار املبا�رشة.
�أ�سهم اخلزينة
يُعرتف ب�إعادة �رشاء �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بالبنك وتخ�صم مبا�رشة يف حقوق امل�ساهمني .ال يتم �إثبات �أي مك�سب /خ�سارة يف قائمة الدخل
املوحدة عند �رشاء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بالبنك.
�أدوات مركبة
ت�صنف الأجزاء املكونة للأدوات املركبة (مثل الأوراق القابلة للتحويل) ال�صادرة من البنك ب�شكل منف�صل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفقًا
مل�ضمون الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية و�أدوات حقوق امللكية� .إن خيار التحويل الذي �سيتم ت�سويته من خالل تبديل مبلغ نقدي
ثابت �أو �أ�صل مايل �آخر بعدد حمدد من �أدوات حقوق امللكية اخلا�صة بال�رشكة هو �أداة حقوق ملكية.
يف تاريخ الإ�صدار ،ت ُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات با�ستخدام معدل الفائدة ال�سائد يف �سوق الأدوات املماثلة غري القابلة للتحويل .ويف حالة
وجود م�شتقات غري م�ضمنة ذات �صلة ،يتم ف�صلها �أوال ً وت�سجل باقي املطلوبات املالية على �أ�سا�س التكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة
الفعالة حتى �إطفائها عند التحويل �أو يف تاريخ ا�ستحقاق الأداة.
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املطلوبات املالية
ت ُ�صنف املطلوبات املالية �إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل �أو املطلوبات املالية �ألأخرى.
املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ﺗ ُ�ﺻﻧف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت املالية بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل ﻋﻧدﻣﺎ تكون اﻟﻣطﻟوﺑﺎت املالية ( )1ﻣﺣﺗﻔظ بها ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة �أو ( )2ﺗ�ﺻﻧف بالقيمة
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل .ي�صنف االلتزام املايل كمحتفظ به للمتاجرة �إذا كان:
•مت تكبده ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض �إعادة �رشائه على املدى القريب؛ �أو
•عند الإعرتاف الأويل ،يعد هذا جزءً من حمفظة الأدوات املالية املحددة التي يديرها البنك ولديه منط فعلي حديث جلني الأرباح على املدى
الق�صري؛ �أو
•هو م�شتق غري حمدد وفعال ك�أداة حتوط.
ميكن حتديد الإلتزام املايل بخالف االلتزام املايل املحتفظ به لغر�ض املتاجرة �أو الإعتبار املحتمل الذي ميكن �أن يدفعه م�شرتي كجزء من دمج الأعمال
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند االعرتاف الأويل �إذا:
•كان هذا الت�صيف يلغي �أو يقلل ب�شكل كبري من عدم تنا�سق القيا�س �أو االعرتاف الذي قد ين�ش�أ خالفا ً لذلك؛ �أو
•كان الإلتزام املايل يُ�شكل جزءً من جمموعة موجودات املالية �أو مطلوبات مالية �أو كليهما ،والتي تدار ويقييم �أدائها على �أ�سا�س القيمة
العادلة ،وفقًا لإ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر �أو اال�ستثمار املوثقة للبنك ،وكانت املعلومات املتعلقة بت�شكيل املجموعة مقدمة داخليا على
هذا الأ�سا�س؛ �أو
•�إذا كان الإلتزام املايل ي�شكل جزءً من عقد يحتوي على م�شتق واحد �أو �أكرث من امل�شتقات ،وي�سمح املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9بعقد
هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
تدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة ،ويعرتف ب�أي ارباح �أو خ�سائر تن�ش�أ من �إعادة القيا�س يف قائمة
الدخل �إلى احلد الذي ال تكون فيه جزءً من عالقة حتوط حمددة .ي�شتمل �صايف الأرباح /اخل�سائر املعرتف بها يف قائمة الدخل على �أي فوائد مدفوعة
على املطلوبات املالية ويجري ت�ضمينها يف بند «�صايف الدخل من الأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ومع ذلك ،فيما يتعلق باملطلوبات املالية غري امل�شتقة امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،يُدرج مبلغ التغيري يف القيمة العادلة
للمطلوبات املالية والذي نتج عن التغريات يف املخاطر االئتمانية لتلك االلتزامات يف الدخل ال�شامل الآخر ،ما مل ي�ؤدي االعرتاف ب�آثار التغيريات
يف خماطر ائتمان املطلوبات يف الدخل ال�شامل الآخر �إلى خلق �أو زيادة عدم التوافق حما�سبيا ً يف قائمة الدخل املوحدة .يُعرتف باملبلغ املتبقي من
التغريات يف القيمة العادلة للإلتزام يف قائمة الدخل املوحدة ،واليعاد ت�صنيف التغريات يف القيمة العادلة املن�سوبة �إلى خماطر ائتمان املطلوبات
املالية املعرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر الحقا ً قائمة الدخل .وبدال ً من ذلك ،حتول �إلى �أرباح حمتجزة عند �إلغاء االعرتاف بااللتزام املايل.
وبخ�صو�ص �إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮو�ض اﻟ�ﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟ�ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟ�ﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمة الدخل ،ﺘدرج كافة اﻤﻟﻜﺎ�ﺳﺐ واﺨﻟ�ﺴﺎﺋﺮ
ﻲﻓ قائمة الدخل املوحدة.
عند حتديد ما �إذا كان االعرتاف بالتغريات يف خماطر ائتمان املطلوبات يف الدخل ال�شامل الآخر �سيخلق �أو يزيد من عدم التطابق املحا�سبي يف قائمة
الدخل املوحدة ،ف�إن البنك يقييم ما �إذا كان يتوقع تعوي�ض �آثار التغيريات يف خماطر االئتمان اخلا�صة باملطلوبات يف قائمة الدخل املوحدة بتغيري
يف القيمة العادلة لأداة مالية �أخرى مت قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة.

97

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
مطلوبات مالية �أخرى
يتم قيا�س املطلوبات املالية الأخرى ،مبا يف ذلك الودائع والقرو�ض ،مبدئيًا بالقيمة العادلة ،بعد خ�صم تكاليف املعاملة .وبعد ذلك ت ُقا�س املطلوبات
املالية الأخرى بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لإحت�ساب التكلفة املطف�أة للمطلوبات املالية وتخ�صي�ص م�رصوفات الفائدة على مدار الفرتة ذات ال�صلة.
�إن معدل الفائدة الفعال هو ال�سعر الذي يخ�صم بال�ضبط املدفوعات النقدية امل�ستقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لاللتزام املايل� ،أو ،عند
االقت�ضاء ،فرتة �أق�رص� ،إلى �صايف القيمة الدفرتية عند االعرتاف الأويل .للح�صول على تفا�صيل حول معدل الفائدة الفعال ،انظر «�صايف �إيرادات
الفوائد « �أعاله.
�إلغاء االعرتاف باملطلوبات املالية
يلغي البنك الإعرتاف باملطلوبات املالية فقط عند الوفاء �أو �إلغاء �أو انتهاء التزامات البنك .كما يُعرتف ﺑﺎﻟﻔرق بني القيمة الدفرتية للمطلوبات
املالية التي �ألغي الإعرتاف بها واملبلغ اﻟﻣدﻓوع واﻟم�ستحق ﻲﻓ قائمة الدخل املوحدة.
عندما يبادل البنك �أداة دين واحدة مع املقر�ض احلايل ب�أداة �أخرى ب�رشوط خمتلفة �إختالفا ً كبرياً ،ف�إن هذا التبادل يُحت�سب ك�إطفاء للمطلوبات املالية
الأ�صلية ويُعرتف مبطلوبات مالية جديدة .وباملثل ،يعالج البنك التعديل اجلوهري ل�رشوط الإلتزام القائم �أو جزءً منه ك�إطفاء للمطلوبات املالية
الأ�صلية واعرتاف بالإلتزام اجلديد .ويفرت�ض �أن تختلف ال�رشوط اختالفا ً جوهريا ً �إذا كانت القيمة احلالية املخف�ضة للتدفقات النقدية يف �إطار
ال�رشوط اجلديدة ،مبا يف ذلك �أي ر�سوم مدفوعة بال�صايف بعد طرح �أي ر�سوم م�ستلمة وخم�صومة با�ستخدام املعدل الفعال الأ�صلي بفارق ()10
يف املائة على الأقل عن القيمة احلالية املخف�ضة للتدفقات النقدية املتبقية للمطلوبات املالية الأ�صلية.
الأدوات املالية امل�شتقة
يدخل البنك يف جمموعة متنوعة من الأدوات املالية امل�شتقة والتي يُحتفظ ببع�ضها للتداول بينما يُحتفظ ب�أخرى لإدارة التعر�ض ملخاطر �أ�سعار
الفائدة ،وخماطر االئتمان ،وخماطر �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية .تت�ضمن امل�شتقات املالية العقود الآجلة للعمالت الأجنبية ،ومقاي�ضات �أ�سعار
الفائدة ،ومقاي�ضات �أ�سعار الفائدة عرب العمالت ،ومقاي�ضات العجز االئتماين.
يتم �إثبات امل�شتقات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ �إبرام عقد امل�شتقات ويعاد قيا�سها الحقًا �إلى قيمتها العادلة يف تاريخ كل قائمة
مركز مايل .يتم �إثبات الأرباح /اخل�سائر الناجتة يف قائمة الدخل على الفور ما مل حتدد امل�شتقة وتكون فعالة ك�أداة حتوط ،ويف هذه احلالة يعتمد
توقيت االعرتاف يف قائمة الدخل على طبيعة عالقة التحوط .يحدد البنك بع�ض امل�شتقات �إما كتحوطات القيمة العادلة للأ�صول �أو للمطلوبات
املعرتف بها �أو لإلتزامات ال�رشكة (حتوطات القيمة العادلة) �أو حتوطات معامالت التنب�ؤ املحتملة �أو حتوطات خماطر العمالت الأجنبية لاللتزامات
الثابتة (حتوطات التدفقات النقدية) �أو حتوطات �صايف اال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية (حتوطات اال�ستثمار ال�صايف).
يُعرتف بامل�شتقات ذي القيمة العادلة املوجبة ك�أ�صل مايل يف حني يُعرتف بامل�شتقات ذي القيمة العادلة ال�سالبة كمطلوبات مالية .ت ُعر�ض
امل�شتقات ك�أ�صول غري متداولة �أو مطلوبات غري متداولة �إذا كانت فرتة اال�ستحقاق املتبقية للأداة �أكرث من (� )12شهرًا وال يتوقع حتقيقها �أو
ت�سويتها خالل (� )12شهرًا .كما ت ُعر�ض امل�شتقات الأخرى ك�أ�صول متداولة �أو مطلوبات متداولة.
امل�شتقات املت�ضمنة
يتم التعامل مع امل�شتقات املت�ضمنة يف املطلوبات املالية �أو غريها من عقود م�ضيف الأ�صول غري املالية كم�شتقات منف�صلة عندما ال تكون
خماطرها وخ�صائ�صها مرتبطة ب�شكل وثيق مبخاطر العقود امل�ضيفة وال تقا�س العقود امل�ضيفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ت ُعر�ض امل�شتقات ال�ضمنية ك�أ�صل غري متداول �أو مطلوبات غري متداولة �إذا كانت فرتة اال�ستحقاق املتبقية للأداة الهجينة التي يرتبط بها امل�شتق
ال�ضمني �أكرث من � 12شهرًا وال يتوقع حتقيقها �أو ت�سويتها خالل � 12شهرًا .ت ُعر�ض امل�شتقات الأخرى املت�ضمنة ك�أ�صول متداولة �أو مطلوبات
متداولة.
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عقود ال�ضمان املايل
عقد ال�ضمان املايل هو عقد يتطلب من امل�صدر �أن ي�سدد دفعات حمددة لتعوي�ض حامله عن اخل�سارة التي تكبدها ب�سبب �إخفاق املدين املحدد يف
�سداد املدفوعات عند ا�ستحقاقها وفقا ل�رشوط �أداة الدين.
تقا�س عقود ال�ضمانات املالية ال�صادرة من كيان يعود للبنك مبدئيًا بالقيمة العادلة لها ،ويف حالة عدم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل والتي ال تنتج عن حتويل �أ�صل مايل ،يتم قيا�سها الحقاً:
•مببلغ خم�ص�ص اخل�سارة املحدد وفقًا للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9؛ و
•املبلغ املعرتف به مبدئيًا ،مطروحا ً منه ،عندما يكون ذلك منا�سبًا ،مبلغ الدخل املرتاكم املعرتف به وفقًا ل�سيا�سات حت�صيل الإيرادات للبنك،
�أيهما �أكرب.
ت ُعر�ض ﻋﻘود ال�ضمان املايل غري امل�صنفة بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمة الدخل كمخ�ص�صات ﻲﻓ قائمة املركز املايل املوحد ويعر�ض �إعادة القيا�س
ﻲﻓ الإيرادات الأخرى.
مل يحدد البنك �أي عقود �ضمان مايل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
التزامات بتقدمي قر�ض ب�سعر فائدة �أقل من �سعر ال�سوق

تقا�س االلتزامات بتقدمي قر�ض ب�سعر فائدة �أقل من �سعر ال�سوق مبدئيا ً بقيمتها العادلة ،و�إذا مل حتدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،
ف�إنها ت ُقا�س الحقاً:
•مببلغ خم�ص�ص اخل�سارة املحدد وفقًا للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()9؛ و
•املبلغ املعرتف به مبدئيًا ،مطروحا ً منه ،عندما يكون ذلك منا�سبًا ،مبلغ الدخل املرتاكم املعرتف به وفقًا ل�سيا�سات حت�صيل الإيرادات للبنك،
�أيهما �أعلى.

ت ُعر�ض الإلتزامات بتوفري قر�ض ب�سعر فائدة �أقل من �سعر ال�سوق غري املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كمخ�ص�صات يف قائمة املركز
املايل املوحد ويعر�ض �إعادة القيا�س يف الإيرادات الأخرى.
مل يحدد البنك �أي التزامات لتقدمي قر�ض ب�سعر فائدة �أقل من �سعر ال�سوق املحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
حما�سبة التحوط
يُحدد البنك بع�ض امل�شتقات ك�أدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت الأجنبية وخماطر �سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة �أو حتوطات
التدفقات النقدية �أو حتوطات �صايف اال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية ح�سب االقت�ضاء .كما يتم املحا�سبة عن حتوطات خماطر ال�رصف الأجنبي
على التزامات البنك كتحوطات للتدفق النقدي .ال يطبق البنك حما�سبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر �سعر الفائدة.
ﺑﺎ�ﻹ �ﺿﺎﻓﺔ لذﻟك ،ﻻ ي�ستخدم البنك ا�ﻹﻋﻔﺎء ملوا�صلة ا�ستخدام قواعد حما�سبة التحوط ب�إ�ستخدام معيار املحا�سبة الدويل رقم (� ،)٣٩أي �أن البنك
يطبق قواعد حما�سبة التحوط ملعيار التقارير املالية الدويل رقم (.)9
عند بداية عالقة التحوط ،يوثق البنك العالقة بني �أداة التحوط والبند املتحوط له ،بالإ�ضافة �إلى �أهداف �إدارة املخاطر و�إ�سرتاتيجيتها للقيام
مبعامالت حتوط متنوعة .عالوة على ذلك ،عند بداية التحوط وعلى �أ�سا�س م�ستمر ،يوثق البنك ما �إذا كانت �أداة التحوط فعالة يف تقا�ص التغريات
يف القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له التي ميكن �أن تعزى للخطر املتحوط له ،والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط
متطلبات فعالية التحوط التالية:
•توجد عالقة اقت�صادية بني البند املتحوط له وبني �أداة التحوط؛ و
•ﻻ يهيمن �أﺛر خماطر االئتمان على تغريات القيمة التي نتج عن هذه اﻟﻌﻼﻗﺔ االقت�صادية؛ و
•ن�سبة التحوط لعالقة التحوط هي نف�سها الناجتة عن كمية البند املتحوط له والتي يقوم البنك بالتحوط له فعليا ً وكمية �أداة التحوط
التي ي�ستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له.
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يقوم البنك ب�إعادة توازن عالقة التحوط من �أجل االمتثال ملتطلبات ن�سبة التحوط عند ال�رضورة .يف مثل هذه احلاالت ،قد يتم تطبيق الإيقاف
على جزء فقط من عالقة التحوط .على �سبيل املثال ،قد ت ُعدل ن�سبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءً من عالقة التحوط،
وبالتايل ال يتم �إيقاف حما�سبة التحوط �إال حلجم بند التحوط الذي مل يعد جزءً من عالقة التحوط.
�إذا توقفت ﻋﻼﻗﺔ التحوط ﻋن اﻟوﻓﺎء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بن�سبة التحوط ولكن ما زال هدف �إدارة املخاطر لعالقة التحوط هذه هو
ذات ال�شيء ،ﻓ�ﺈ ن املجموعة تعدل ن�سبة التحوط لعالقة التحوط (مثل �إﻋﺎدة توازن التحوط) بحديث جتتمع معايري الت�أهيل مرة �أخرى.
يف بع�ض عالقات التحوط ،يحدد البنك القيمة احلقيقية للخيارات فقط .ويف هذه احلالة ،ي�ؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد
اخليار يف الدخل ال�شامل الآخر ،على مدى فرتة التحوط� ،إلى احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد ت�صنيفه من حقوق امللكية �إلى قائمة
الدخل عندما ال ي�ؤدي البند املتحوط له �إلى الإعرتاف بالبنود غري املالية .ال تت�ضمن �سيا�سة البنك لإدارة املخاطر حتوطات البنود التي ت�ؤدي �إلى
االعرتاف بالبنود غري املالية ،وذلك لأن خماطر البنك تتعلق باملواد املالية فقط.
�إن البنود املتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود حتوط ذات �صلة بالفرتة الزمنية ،مما يعني �أنه ت ُطف�أ القيمة الزمنية الأ�صلية للخيار املتعلق
بالبند املتحوط له من حقوق امللكية �إلى قائمة الدخل على �أ�سا�س ر�شيد (على �سبيل املثال ،وفقا ً لطريقة الق�سط الثابت) على مدى فرتة عالقة
التحوط.
ﻲﻓ ﺑﻌ�ض ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ،ي�ستبعد البنك ﻣن التحديد اﻟﻌﻧ�ﺻر ا�ﻵﺟل ﻟﻟﻌﻘود ا�ﻵﺟﻟﺔ �أو الفرق على �أ�سا�س اﻟﻌﻣﻼت �ﻷ دوات اﻟﺗﺣوط عرب العمالت .يف
هذه احلالة ،ت ُطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات .وتعترب معاجلة العن�رص الآجل للعقد الآجل والعن�رص على �أ�سا�س
العملة �أمرا ً اختياريا ً ويطبق اخليار على �أ�سا�س كل حتوط على حدى ،بخالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات التي تعترب �إلزامية .وبخ�صو�ص
عالقات التحوط وامل�شتقات الآجلة �أو العمالت الأجنبية مثل مقاي�ضات �أ�سعار الفائدة عرب العمالت ،عندما يُ�ستبعد العن�رص الآجل �أو الفرق على
�أ�سا�س العملة من الت�صنيف ،ف�إن البنك يعرتف عموما ً بالعن�رص امل�ستبعد يف الدخل ال�شامل الآخر.
حتدد تفا�صيل القيم العادلة للأدوات امل�شتقة امل�ستخدمة لأغرا�ض التحوط واحلركات يف احتياطي التحوط يف حقوق امللكية.
التحوطات بالقيمة العادلة
يُعرتف بتغري القيمة العادلة لأدوات التحوط امل�ؤهلة يف قائمة الدخل فيما عدا عندما حتوط �أداة التحوط �أداة حقوق امللكية املحددة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ويف هذه احلالة ،يُعرتف به يف الدخل ال�شامل الآخر .ﻢﻟ يحدد اﻟبنك ﻋﻼﻗﺎت ﺤﺗﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندما
ﺗحوط �أداة اﻟﺘﺤﻮط �أداة حقوق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ اﻤﻟحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر.
ت ُعدل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له الذي مل يتم قيا�سه بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغيري يف القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ الذي ميكن �أن يعزى �إلى املخاطر املتحوط
لها و�إجراء قيد مقابل ﻲﻓ قائمة الدخل .وبخ�صو�ص �أدوات الدين التي ت ُقا�س بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ،ال ت ُعدل القيمة
الدفرتية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة ،ولكن يُدرج جزء الربح �أو اخل�سارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط باخلطر املتحوط له
يف قائمة الدخل بدال ً من الدخل ال�شامل الآخر .عندما يكون البند املتحوط له �أداة حقوق ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر ،تبقى �أرباح /خ�سائر التحوط يف الدخل ال�شامل الآخر ملطابقة �أداة التحوط.
عندما يُعرتف مبكا�سب /خ�سائر التحوط يف قائمة الدخل ،ف�إنه يُعرتف بها يف نف�س البند مثل البند املتحوط له.
ال يتوقف البنك عن حما�سبة التحوط �إال عندما تتوقف عالقة التحوط (�أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري امل�ؤهلة (بعد �إعادة التوازن� ،إن وجدت).
يت�ضمن ذلك حاالت انتهاء �صالحية �أداة التحوط �أو بيعها �أو �إنها�ؤها �أو ممار�ستها ،ويحت�سب اال�ستبعاد للأثر امل�ستقبلي .كما ﻳﺘﻢ �إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺮﺘﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻤﻟﺘﺤﻮط لها واﻟﺘﻲ ت ُ�ستخدم ب�ش�أنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌال (�أي �أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻤﻟﻘﺎ�ﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻤﻟﻄﻔ�ﺄ ة �أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ اﻤﻟﺨﺎﻃﺮ اﻤﻟﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ ﻲﻓ قائمة الدخل ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجاوز تاريخ التوقف
عن ﺤﻣﺎ�ﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
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حتوطات التدفق النقدي
يُ�ستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات و�أدوات التحوط الأخرى امل�ؤهلة والتي حتدد وت�ؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية
يف احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مكون منف�صل يف الدخل ال�شامل الآخر ،حم�صورًا بالتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند
مطروحا منه �أي مبالغ �أعيد تدويرها �إلى قائمة الدخل.
املتحوط له من بداية التحوط
ً

يعاد ت�صنيف املبالغ املعرتف بها �سابقا ً يف الدخل ال�شامل الآخر وتراكم يف حقوق امل�ساهمني يف قائمة الدخل يف الفرتات التي ي�ؤثر فيها بند
التحوط على الربح �أو اخل�سارة ،يف نف�س �سطر البند املتحوط له امل�ستدرك� .إذا ﻟم يعد البنك يتوقع ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ،ف�إنه يعاد ت�صنيف هذا املبلغ
ﻓورا ً �إلى قائمة الدخل.
يتوقف البنك عن حما�سبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (�أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري امل�ؤهلة (بعد �إعادة التوازن� ،إن وجدت).
ً
وي�شمل ذلك احلاالت التي تنتهي فيها �أداة التحوط �أو يتم بيعها �أو �إنها�ؤها �أو ممار�ستها� ،أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة �أمرا ً
حمتمل
بدرجة كبرية ،ويُحت�سب التوقف ب�أثر م�ستقبلي .تبقى �أي �أرباح /خ�سائر معرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك
الوقت يف حقوق امللكية ويعرتف بها عند ت�سجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح �أو اخل�سارة .عندما ي�صبح حدوث معاملة كانت متوقعة
غري متوقع ،ف�إنه يعاد ت�صنيف الأرباح /اخل�سائر املرتاكمة يف حقوق امل�ساهمني ويعرتف بها مبا�رشة يف قائمة الدخل.

حتوطات �صايف اال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية

ت ُعالج حتوطات �صايف اال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية حما�سبيا ً على نحو م�شابه لتحوطات التدفقات النقدية .ويعرتف ﺑ�ﺄ ي �أرباح /خ�سائر على
�أداة التحوط املتعلقة باجلزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط يف الدخل ال�شامل الآخر وتراكم ﻲﻓ احتياطي حتويل العمالت الأجنبية.
يُعاد ت�صنيف الأرباح واخل�سائر الناجتة عن �أداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط املرتاكم يف احتياطي حتويل العمالت الأجنبية �إلى الأرباح
�أو اخل�سائر بنف�س الطريقة كفروقات �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية العائدة للعملية الأجنبية كما هو مو�ضح �أعاله.
التقا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية
امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.
ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء
متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعلى م�س�ؤوليتهم اخلا�صة وال تعترب من موجودات البنك ،ويتم اعداد خم�ص�ص مقابل
انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة را�س املال املدارة ل�صالح العمالء عن ر�أ�سمالها.
يتم �إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل.
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القيمة العادلة
ت ُعرف القيمة العادلة بال�سعر الذي �سيتم قب�ضه لبيع �أي من املوجودات �أو دفعه لتحويل �أي من املطلوبات �ضمن معاملة منظمة بني املت�شاركني
يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س ،بغ�ض النظر عن ما �إذا كان ال�سعر ميكن حتقيقه بطريقة مبا�رشة �أو ما �إذا كان مقدرا ً بف�ضل �أ�سلوب تقييم �أخر .وعند
تقدير القيمة العادلة لأي من املوجودات �أواملطلوبات ،ي�أخذ البنك بعني االعتبار عند حتديد �سعر �أي من املوجودات �أو املطلوبات ما �إذا كان يتعني
على املت�شاركني بال�سوق �أخذ تلك العوامل بعني االعتبار يف تاريخ القيا�س .يتم حتديد القيمة العادلة ب�ش�أن �أغرا�ض القيا�س و�/أو الإف�صاح يف هذه
البيانات املالية وفق تلك الأ�س�س ،وذلك با�ستثناء ما يتعلق ب�إجراءات القيا�س التي تت�شابه مع �إجراءات القيمة العادلة ول�سيت قيمة عادلة مثل
القيمة العادلة كما هو م�ستعمل باملعيار املحا�سبي الدويل رقم (.)36
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ت ُ�صنف قيا�سات القيمة العادلة ،لأغرا�ض �إعداد التقاريـر املالية� ،إلى امل�ستوى (� )1أو (� )2أو ( )3بناءً على مدى و�ضوح املدخالت
بالن�سبة لقيا�سات القيمة العادلة و�أهمية املدخالت بالن�سبة لقيا�سات القيمة العادلة بالكامل ،وهي حمددة كما يـلي:
مدخالت امل�ستوى()١
مدخالت امل�ستوى()٢
مدخالت امل�ستوى()٣

وهي املدخالت امل�ستنبطة من الأ�سعار املدرجة (غيـر املع ّدلة) ملوجودات �أو مطلوبات مطابقة يف �أ�سواق ن�شطة والتـي ميكن
للمن�ش�أة احل�صول عليها يف تاريخ القيا�س؛
وهي املدخالت امل�ستنبطة من البيانات عدا عن الأ�سعار املدرجة امل�ستخدمة يف امل�ستوى  1واملالحظة للموجودات �أو املطلوبات،
�سواء بطريقة مبا�رشة �أو غيـر مبا�رشة؛ و
وهي مدخالت للموجودات �أو املطلوبات ال تعتمد على �أ�سعار ال�سوق امللحوظة.

املخ�ص�صــات
 يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة نا�شئة عن احداث �سابقة وان ت�سديدااللتزامات حمتمل وميكن قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني
 يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة بواقع �شهرعن كل �سنة خدمة للموظفني غري امل�شمولني باحكام قانون ال�ضمان االجتماعي. يتم قيد التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها ،ويتم قيد املخ�ص�صلاللتزامات املرتتبة على البنك لقاء تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة.
�رضيبة الدخل
-

-

-

متثل م�صاريف ال�رضائب مبالغ ال�رضائب امل�ستحقة وال�رضائب امل�ؤجلة.
حت�سب م�صاريف ال�رضائب امل�ستحقة على �أ�سا�س االرباح اخلا�ضعة لل�رضيبة ،وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�رضيبة عن االرباح املعلنة يف القوائم
املالية املوحدة لأن الأرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�رضيبة �أو م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات الحقة �أو
اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �رضيبيا �أو بنود لي�ست خا�ضعة �أو مقبولة التنزيل لأغرا�ض �رضيبية.
حت�ســب ال�رضائب مبوجب الن�سب ال�رضيبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف البلدان التي ميار�س بها البنك ن�شاطاته.
�إن ال�رضائب امل�ؤجلة هي ال�رضائب املتوقع دفعها �أو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات �أو املطلوبات يف القوائم
املالية املوحدة والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�رضيبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�رضائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بقائمة
املركز املايل املوحدة وحتت�سب ال�رضائب امل�ؤجلة وفقا ً للن�سب ال�رضيبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�رضيبي �أو حتقيق املوجودات
ال�رضيبية امل�ؤجلة.
يتم مراجعة ر�صيد املوجودات واملطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية
اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�رضيبية جزئيا �أو كليا.
يقوم البنك باحت�ساب ال�رضيبة امل�ؤجلة وفقا ً ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)12
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املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة

تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحد �ضمن بند «موجودات �أخرى» وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة
العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف
قائمة الأرباح �أو اخل�سائر والدخل ال�شامل املوحد وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد ،كما مت �إعتبارا ً من بداية العام  2015احت�ساب خم�ص�ص تدريجي
لقاء العقارات امل�ستملكة لقاء ديون والتي م�ضى على �إ�ستمالكها فرتة تزيد عن � 4سنوات ا�ستنادا ً لتعميم البنك املركزي الأردين رقم 4076/1/15
تاريخ � 27آذار  2014ورقم  2510/1/10تاريخ � 14شباط  .2017علما ً ب�أن البنك املركزي الأردين قد �أ�صدر تعميم رقم  13967/1/10بتاريخ  25ت�رشين
اول  2018اقر فيه متديد العمل بالتعميم رقم  16607/1/10بتاريخ  17كانون الأول  ،2017حيث �أكد فيه ت�أجيل �إحت�ساب املخ�ص�ص حتى نهاية
العام  .2019هذا ومبوجب تعميم البنك املركزي رقم  16239/1/10بتاريخ  21ت�رشين الثاين  2019يتم �إ�ستكمال اقتطاع املخ�ص�صات املطلوبة
مقابل العقارات امل�ستملكة وبواقع ( )%5من جمموع القيم الدفرتية لتلك العقارات (ب�رصف النظر عن مدة خمالفتها) وذلك اعتبارا من العام
 2021وبحيث يتم الو�صول �إلى الن�سبة املطلوبة البالغة ( )%50من تلك العقارات مع نهاية العام .2029
املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�صالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالت�رصف فيها (بيع �أو اعادة رهن) ي�ستمر تقييم هذه
املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�صنيفه اال�صلي.
عقود �إعادة ال�رشاء �أو البيع
ي�ستمر االعرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرة
البنك على تلك املوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفقا ً لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة( ،هذا ويف
حال وجود حق للم�شرتي بالت�رصف بهذه املوجودات (بيع �أو اعادة رهن) فيجب اعادة ت�صنيفها �ضمن املوجودات املالية املرهونة) تدرج املبالغ املقابلة
للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �ضمن املطلوبات يف بند الأموال املقرت�ضة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�رشاء كم�رصوف
فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
�أما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة ،وذلك لعدم توفر
ال�سيطرة على تلك املوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ال ت�ؤول للبنك حال حدوثها ،وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن الودائع
لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية الأخرى �أو �ضمن الت�سهيالت االئتمانية ح�سب احلال ،ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�رشاء و�سعر �إعادة البيع
ك�إيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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ممتلكات ومعدات
 تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي)عندما تكون جاهزة للإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب املئوية التالية:
مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث

%

2

15 - 9

و�سائط نقل

15

�أجهزة احلا�سب الآيل

20

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إلى القيمة املمكنا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقاً،يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها �أو عندما ال يكون هنالك منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها �أو من التخل�صمنها.
املوجودات غري امللمو�سة
	املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل الإندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها� .أما املوجودات غري امللمو�سةالتي يتم احل�صول عليها من خالل طريقة �أخرى غري الإندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة .ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سةالتي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل املوحدة� .أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري
حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.
	ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة �أية م�ؤ�رشات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمنيلتلك املوجودات ويتم اجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 ت�شمل املوجودات غري امللمو�سه �أنظمة حا�سوب وبرامج احلا�سب الآيل وتقوم �إدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم اطفاء تلكاملوجودات بطريقة الق�سط الثابت بن�سبة .٪20
العمالت الأجنبية
لغر�ض القوائم املالية املوحدة ،يُعترب عن النتائج والو�ضع املايل لكل �رشكة من املجموعة بوحدة العملة الوظيفية للبنك ،وعملة العر�ض للقوائم
املالية املوحدة.
يتم �إعداد القوائم املالية املنف�صلة لل�رشكات التابعه للبنك ،وت ُعر�ض القوائم املالية املنف�صلة لكل �رشكة من املجموعة بعملة الوظيفية
االقت�صادية الرئي�سية التي تعمل فيها .ت ُ�سجل املعامالت بعمالت غري عملتها الوظيفية للبنك وفقا ً لأ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تواريخ تلك
املعامالت .ويف تاريخ قائمة املركز املايل ،يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية وفقا ً لأ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف ذلك التاريخ.
كما حتول البنود غري النقدية املدرجة بالقيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ وامل�سجلة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت الأجنبية وفقا ً لأ�ﺳﻌﺎر ال�رصف ال�سائدة ﻲﻓ تاريخ حتدد القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ال يتم اعادة ت�صنيف حتويل البنود غري النقدية التي تقا�س بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية.
ت ُ�سجل فروقات ال�رصف يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها با�ستثناء:
•فروقات �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية على املعامالت التي مت من �أجل التحوط ملخاطر عمالت �أجنبية.
•فروقات �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية على البنود النقدية املطلوبة من� /إلى عملية �أجنبية التي من غري املخطط ت�سويتها �أو من غري
املحتمل ت�سويتها يف امل�ستقبل القريب (وبالتايل ت�شكل هذه الفروقات جزءً من �صايف اال�ستثمار يف العملية الأجنبية) ،والتي يُعرتف بها
مبدئيا ً يف ح�ساب الدخل ال�شامل الآخر املوحد ويعاد ت�صنيفها من حقوق امللكية �إلى قائمة الدخل عند البيع �أو الت�رصف اجلزئي ب�صايف
اال�ستثمار.
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ومن �أجل عر�ض القوائم املالية املوحدة ،يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية للبنك وفقا ً لأ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تاريخ قائمة
املركز املايل .كما حتول االيرادات وفقًا ملتو�سط �أ�سعار ال�رصف للفرتة ،ما مل تتغري �أ�سعار ال�رصف تغريا ً كبريا ً خالل تلك الفرتة ،ويف هذه احلالة
ت ُ�ستخدم �أ�سعار ال�رصف يف تاريخ املعامالت .كما ت ُ�ستدرك فروقات التحويل النا�شئة� ،إن وجدت ،يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر املوحد وجتمع يف
بند منف�صل حلقوق امللكية.
عند �إ�ستبعاد عمليات �أجنبية (�أي التخل�ص من كامل ح�صة البنك من عمليات �أجنبية� ،أو الناجت من فقدان ال�سيطرة على �رشكة تابعة �ضمن
عمليات �أجنبية �أو اال�ستبعاد اجلزئي بح�صه يف ترتيب م�شرتك �أو �رشكة زميلة ذات طابع اجنبي ت�صبح فيها احل�صة املحتفظ بها � ً
أ�صل ماليًا)،
ف�إنه يعاد ت�صنيف جميع فروقات �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية املرتاكمة يف البند املنف�صل متثل حقوق امللكية بخ�صو�ص تلك العملية العائدة
ملالكي البنك �إلى قائمة الدخل املوحدة.
بالإ�ضافة لذلك ،فيما يتعلق بالتخل�ص اجلزئي من �رشكة تابعة تت�ضمن عمليات �أجنبية ال ينتج عنها فقدان البنك لل�سيطرة على ال�رشكة
التابعة ،تعاد ح�صتها من فروقات ال�رصف املرتاكمة �إلى �صايف الدخل ال�شامل بن�سبة التي مت ا�ستبعادها وال يعرتف بها يف قائمة الدخل املوحدة.
�أما بخ�صو�ص جميع الت�صفيات اجلزئية الأخرى (مثل الت�صفيات اجلزئية لل�رشكات احلليفة �أو امل�شاريع امل�شرتكة التي ال ت�ؤدي �إلى فقدان البنك
لت�أثري مهم �أو �سيطرة م�شرتكة) ،ف�إنه يعاد ت�صنيف احل�صة من فروقات ال�رصف املرتاكمة �إلى قائمة الدخل املوحد.
النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى بنوك مركزية والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�رصفية ،وتنزل ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة املقيدة ال�سحب من تاريخ �إقتنائها.
عقود الإيجار

البنك كم�ست�أجر
يقوم البنك بتقييم ما �إذا كان العقد يحتوي على �إيجار عند البدء يف العقد .يعرتف البنك مبوجودات حق اال�ستخدام و�إلتزامات الإيجار املقابلة
فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها امل�ست�أجر ،با�ستثناء عقود الإيجار ق�صرية الأجل (املع ّرَفة على �أنها عقود �إيجار مدتها � 12شهرا ً
�أو�أقل) وعقود �إيجار الأ�صول ذات القيمة املنخف�ضة ،وبالن�سبة لهذه العقود ،يقوم البنك بالإعرتاف مبدفوعات الإيجار كم�رصوف ت�شغيلي على
�أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار ما مل يكن �أ�سا�س منتظم �آخر �أكرث متثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه الإ�ستفادة من املنافع
االقت�صادية من الأ�صول امل�ست�أجرة.
يتم قيا�س التزام الإيجار مبدئيًا بالقيمة احلالية ملدفوعات الإيجار التي مل يتم دفعها يف تاريخ البدء يف عقد الإيجار ،خم�صومة با�ستخدام ال�سعر
ال�ضمني يف عقد الإيجار ،و�إذا تعذر حتديد هذا املعدل ب�سهولة ،يقوم البنك ب�إ�ستخدام معدل �إقرتا�ضه الإ�ضايف.
ت�شمل مدفوعات الإيجار املدرجة يف قيا�س التزام الإيجار ما يلي:
مطروحا منها حوافز الإيجار م�ستحقة القب�ض؛
•مدفوعات الإيجار الثابتة (مت�ضمنة يف جوهرها على مدفوعات ثابتة)،
ً
•مدفوعات الإيجار املتغرية التي تعتمد على م�ؤ�رش �أو معدل ،تقا�س يف البداية با�ستخدام امل�ؤ�رش �أو املعدل يف تاريخ البدء بالعقد؛
•املبلغ املتوقع �أن يدفعه امل�ست�أجر مبوجب �ضمانات القيمة املتبقية؛
•�سعر ممار�سة خيارات ال�رشاء� ،إذا كان امل�ست�أجر على يقني معقول من ممار�سة اخليارات؛ و
•دفع غرامات �إنهاء العقد� ،إذا كان عقد الإيجار يعك�س ممار�سة خيار �إنهاء عقد الإيجار.
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يتم عر�ض التزامات الإيجار كبند منف�صل يف قائمة املركز املايل املوحدة.
يتم الحقًا قيا�س التزامات الإيجار من خالل زيادة القيمة الدفرتية لعك�س الفائدة على التزامات الإيجار (با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة)
وبتخفي�ض القيمة الدفرتية لتعك�س مدفوعات الإيجار املدفوعة.
يتم �إعادة قيا�س التزامات الإيجار (و�إجراء تعديل مماثل ملوجودات حق اال�ستخدام ذي ال�صلة) كلما:
•مت تغيري مدة الإيجار �أو �أن هناك حدث �أو تغيري هام ﻲﻓ الظروف التي ت�ؤدي �إلى تغيري ﻲﻓ تقييم ممار�سة خيار ال�رشاء ،وﻲﻓ هذه احلالة يتم �إﻋﺎدة
قيا�س التزامات الإيجار ﻋن طريق خ�صم مدفوعات الإيجار املعدلة با�ستخدام معدل اخل�صم املعدل.
•تتغري مدفوعات الإيجار ب�سبب التغيريات يف م�ؤ�رش �أو معدل �أو تغيري يف املدفوعات املتوقعة مبوجب القيمة املتبقية امل�ضمونة ،ويف هذه
احلاالت يتم �إعادة قيا�س التزام الإيجار عن طريق خ�صم مدفوعات الإيجار املعدلة با�ستخدام معدل خ�صم غري متغري (ما مل تتغري مدفوعات
الإيجار ب�سبب التغيري يف �سعر الفائدة العائم ،ويف هذه احلالة يتم ا�ستخدام معدل اخل�صم املعدل).
•يتم تعديل عقد الإيجار وال يتم املحا�سبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد �إيجار منف�صل ،ويف هذه احلالة يتم �إعادة قيا�س التزام الإيجار بناءً
على مدة عقد الإيجار املع ّدل عن طريق خ�صم مدفوعات الإيجار املعدلة با�ستخدام معدل اخل�صم املعدل بال�سعر الفعلي بتاريخ التعديل.
يتم �إ�ستهالك موجودات حق اال�ستخدام على مدى مدة عقد الإيجار �أوالعمر الإنتاجي للأ�صل (ايهما �أق�رص)� .إذا كان عقد الإيجار ينقل ملكية
الأ�صل الأ�سا�سي �أو تكلفة حق اال�ستخدام ،والذي يعك�س �أن البنك يتوقع ممار�سة خيار ال�رشاء ،ف�إن قيمة حق اال�ستخدام ذات ال�صلة يتم
�إ�ستهالكها على مدى العمر الإنتاجي للأ�صل .ويبد�أ اال�ستهالك يف تاريخ بداية عقد الإيجار.
يتم عر�ض موجودات حق اال�ستخدام كبند منف�صل يف قائمة املركز املايل املوحد.
يطبق البنك املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )36لتحديد ما �إذا كانت قيمة حق اال�ستخدام قد انخف�ضت قيمتها وحت�سب �أي خ�سائر انخفا�ض يف
القيمة كما هو مو�ضح يف �سيا�سة “املمتلكات واملعدات”.
ال يتم ت�ضمني الإيجارات املتغرية التي ال تعتمد على م�ؤ�رش �أو معدل يف قيا�س التزامات الإيجار وموجودات حق اال�ستخدام .يتم �إدراج املدفوعات ذات
ال�صلة كم�رصوف يف الفرتة التي يحدث فيها احلدث �أو ال�رشط الذي ي�ؤدي �إلى هذه املدفوعات ويتم ت�ضمينها يف «نفقات �أخرى» يف قائمة الأرباح
�أو اخل�سائر.
البنك كم�ؤجر
يقوم البنك بالدخول يف عقود �إيجار كم�ؤجر فيما يتعلق ببع�ض عقاراته اال�ستثمارية.
يتم ت�صنيف عقود الإيجار التي يكون البنك فيها م�ؤجرا ك�إيجارات متويل �أو ت�شغيل .يف حال كانت �رشوط عقد الإيجار تنقل كل خماطر ومنافع
امللكية �إلى امل�ست�أجر ،يتم ت�صنيف العقد على �أنه عقد �إيجار متويلي ويتم ت�صنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود الإيجار الت�شغيلية.
ً
و�سيطا ،فهو ميثل عقد الإيجار الرئي�سي والعقد من الباطن كعقدين منف�صلني .يتم ت�صنيف عقد الإيجار من الباطن
عندما يكون البنك م�ؤجرًا
على �أنه متويل �أو عقد �إيجار ت�شغيلي بالرجوع �إلى �أ�صل حق اال�ستخدام النا�شئ عن عقد الإيجار الرئي�سي.
يتم االعرتاف ب�إيرادات الت�أجري من عقود الإيجار الت�شغيلية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار ذي ال�صلة .ت�ضاف التكاليف
املبا�رشة الأولية املتكبدة يف التفاو�ض وترتيب عقد �إيجار ت�شغيلي �إلى القيمة الدفرتية للأ�صل امل�ؤجر ويتم االعرتاف بها على �أ�سا�س الق�سط الثابت
على مدى فرتة الإيجار.
يتم االعرتاف باملبالغ امل�ستحقة على امل�ست�أجرين مبوجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة مببلغ �صايف ا�ستثمار ال�رشكة يف عقود الإيجار.
يتم تخ�صي�ص �إيرادات عقود الت�أجري التمويلي للفرتات املحا�سبية لتعك�س معدل عائد دوري ثابت على �صايف ا�ستثمار البنك القائم فيما يتعلق
بعقود الإيجار.
عندما يت�ضمن العقد مكونات ت�أجري ومكونات اخرى غري الت�أجري ،يطبق البنك املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )15لتوزيع املبالغ امل�ستلمة
�أو التي �سيتم �إ�ستالمها مبوجب العقد لكل مكون.
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 -3تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
�أ -تعديالت مل ينتج عنها اثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك:
تـم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية والتي �أ�صبحت �سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول
كانون الثاين � 2020أو بعد ذلك التاريخ ،يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ واالف�صاحات
الواردة يف القوائم املاليـــة املوحدة لل�سنة وال�سنوات ال�سابقة ،علما ً ب�أنه قد يكون لها ت�أثري على املعاجلــة املحا�سبيـــة للمعامــالت
والرتتيبات امل�ستقبليـة.
املعايري اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية،
ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الأدوات املالية :التحقق والقيا�س واملعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (� )7إف�صاحات الأدوات املالية املتعلقة
ب�إ�صالح معيار �سعر الفائدة

�إن هذه التعديالت تعمل على تعديل متطلبات معينة تتعلق مبحا�سبة
التحوط بحيث ت ُط ّبِق املن�ش�آت تلك املتطلبات على افرتا�ض �أن معيار �سعر
الفائدة الذي ت�ستند �إليه التدفقات النقدية املتح َّوطة والتدفقات النقدية
من �أداة التحوط لن يتغري نتيجة لإ�صالح معيار �سعر الفائدة؛ كما ان هذه
التعديالت �إلزامية جلميع عالقات التحوط التي تت�أثر مبا�رشةً ب�إ�صالح معيار
�سعر الفائدة؛
ال يُق�صد بهذه التعديالت تقدمي �إعفاء من �أي عواقب �أخرى نا�شئة عن
�إ�صالح معيار �سعر الفائدة (�إذا مل ت َ ُعد عالقة التحوط تفي مبتطلبات
حما�سبة التحوط لأ�سباب �أخرى غري تلك املحددة يف التعديالت ،فيجب وقف
حما�سبة التحوط)؛
تتطلب هذه التعديالت �إف�صاحات حمددة حول مدى ت�أثر عالقات التحوط
اخلا�صة باملن�ش�آت بتلك التعديالت.

تعديل على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (“ )3اندماج الأعمال”
فيما يتعلق بتعريف الأعمال

�إن التعديالت يف تعريف الأعمال (التعديالت على املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم ( ))3هي تغيريات على امللحق (�أ) ،امل�صطلحات املحددة،
و�إر�شادات التطبيق والأمثلة التو�ضيحية للمعيار الدويل لإعداد التقارير
املالية رقم ( )3فقط� .إن هذه التعديالت:
تو�ضح �أنه حتى يتم اعتبار جمموعة الأن�شطة واملوجودات التي مت اال�ستحواذ
عليها على �أنها �أعمال ،ف�إنه يجب �أن تت�ضمن ،على الأقلُ ،مدخالت وعملية
جوهرية ت�ساهمان م ًعا �إلى ح ٍد كبري يف القدرة على �إن�شاء املخرجات؛
ُ�ضيق نطاق تعريف الأعمال واملخرجات من خالل الرتكيز على ال�سلع
ت َ
واخلدمات املقدمة للعمالء و�إزالة الإ�شارة �إلى القدرة على خف�ض التكاليف؛
ت�ضيف �إر�شادات و�أمثلة تو�ضيحية مل�ساعدة املن�ش�آت على تقييم ما �إذا كان
قد مت اال�ستحواذ على عملية جوهرية؛
تزيل احلاجة �إلى تقييم ما �إذا كان امل�شاركون يف ال�سوق قادرين على ا�ستبدال
�أي مدخالت �أو عمليات مفقودة واال�ستمرار يف �إنتاج املخرجات؛
ت ُ�ضيف اختبار تركيز اختياريا ً ي�سمح ب�إجراء تقييم مب�سط حول ما �إذا كانت
جمموعة الأن�شطة واملوجودات امل�ستحوذ عليها ال تعترب �أعماالً.
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املعايري اجلديدة واملعدلة

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

تعديالت على الإ�شارات �إلى الإطار املفاهيمي يف معايري التقارير املالية
الدولية  -تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()2
املدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم ،واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()3
اندماج الأعمال ،واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )6ا�ستك�شاف
املوارد املعدنية وتقييمها ،واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()14
احل�سابات امل�ؤجلة التنظيمية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض
البيانات املالية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )8ال�سيا�سات املحا�سبية
والتغيريات يف التقديرات والأخطاء املحا�سبية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
( )34التقارير املالية املرحلية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )37املخ�ص�صات
وااللتزامات املحتملة والأ�صول املحتملة ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()38
الأ�صول غري امللمو�سة ،وتف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم
( )12ترتيبات امتياز اخلدمة ،وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير
املالية رقم (� )19إطفاء االلتزامات املالية ب�أدوات حقوق امللكية ،وتف�سري
جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( )20تكاليف التجريد
يف مرحلة الإنتاج ملنجم �سطحي ،وتف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية
للتقارير املالية رقم ( )22معامالت العمالت الأجنبية واالعتبارات امل�سبقة،
وتف�سري جلنة التف�سريات القيا�سية رقم ( )32الأ�صول غري امللمو�سة -
تكاليف املوقع الإلكرتوين لتحديث تلك الت�رصيحات فيما يتعلق بالإ�شارات
واالقتبا�سات من الإطار� ،أو ،يف حال الإ�شارة �إلى �إ�صدار خمتلف من الإطار
املفاهيمي ،تو�ضيح ذلك.

ط ّبَقت املجموعة التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية ( )2و ( )6و
()15؛ ومعايري املحا�سبة الدولية ( )1و ( )8و( )34و ( )37و ()38؛ وتف�سريات
اللجنة الدولية لتف�سري التقاريراملالية ذات الأرقام ( )12و ( )19و ( )20و ()22؛
وتف�سري جلنة التف�سريات القيا�سية رقم ( )21يف ال�سنة احلالية.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1عر�ض البيانات املالية ومعيار
املحا�سبة الدويل رقم ( )8ال�سيا�سات املحا�سبية والتغيريات يف التقديرات
املحا�سبية والأخطاء فيما يتعلق بتعريف املادية

جتدر الإ�شارة على وجه اخل�صو�ص �إلى ثالثة جوانب جديدة للتعريف اجلديد:
التعتيم .ركز التعريف احلايل فقط على حذف املعلومات �أو حتريفها� ،إال �أن
املجل�س خَ لُ�ص �إلى �أنه قد يكون لإبهام املعلومات اجلوهرية مبعلومات ميكن
حذفها ت�أثري مماثل .وعلى الرغم من �أن م�صطلح التعتيم جديد يف التعريف،
�إال �أنه كان بالفعل جزءً من معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )1معيار املحا�سبة
الدويل �1.30أ)
من املتوقع  -يف حدود املعقول “�أنه قد يكون لها ت�أثري”� .أ�شار التعريف احلايل
�إلى “قد يكون لها ت�أثري” والذي �شعر املجل�س �أنه قد يُفهم على �أنه يتطلب
الكثري من املعلومات� ،إذ �أن �أي �شيء تقريبًا “قد يكون” له ت�أثري على قرارات
بع�ض م�ستخدمي القوائم املالية حتى و�إن كانت احتمالية ذلك بعيدة.
امل�ستخدمون الرئي�سيون� .أ�شار التعريف احلايل فقط �إلى “امل�ستخدمني”
الذين يخ�شى املجل�س �أي�ضا ً �أنه قد يُفهم على نطاق وا�سع جدا ً و�أنه يتطلب
مراعاة جميع امل�ستخدمني املحتملني للقوائم املالية عند حتديد املعلومات
التي يجب الإف�صاح عنها.

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )16عقود الإيجار
املتعلقة بامتيازات الإيجار املتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد.)19-

يوفر التعديل للم�ست�أجرين �إعفاءً من تقييم ما �إذا كان امتياز الإيجار املتعلق
ً
تعديل على عقد الإيجار.
بجائحة كورونا (كوفيد )19-يعد
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ب -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:
مل يطبق البنك املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة لكن غري �سارية املفعول بعد كما بتاريخ القوائم
املالية املوحدة وتفا�صيلها كما يلي:
املعايري اجلديدة واملعدلة

�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (�:)3إندماج الأعمال
املتعلقة بالإ�شارة �إلى الإطار املفاهيمي.
تعمل التعديالت على حتديث مرجع قدمي للإطار املفاهيمي يف املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم ( )3دون تغيري املتطلبات يف املعيار �إلى ح ٍد كبري.

�أول كانون الثاين 2022

�إ�صالح معيار �سعر الفائدة  -املرحلة (( )2تعديالت على املعيار الدويل لإعداد
التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س ،واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ()7
�إف�صاحات الأدوات املالية ،واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )4عقود
الت�أمني ،واملعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )16عقود الإيجار)
ت ُقدم التعديالت يف معيار �سعر الفائدة  -املرحلة (( )2تعديالت على املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
�أول كانون الثاين 2021
واملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ذات الأرقام ( )7و ( )4و ( ))16و�سيلة
عملية للتعديالت التي يتطلبها الإ�صالح ،وتو�ضح �أن حما�سبة التحوط مل
ت ُو َقف فقط ب�سبب �إ�صالح معيار �سعر الفائدة و�إدخال الإف�صاحات التي
ت�سمح للم�ستخدمني بفهم طبيعة ومدى املخاطر النا�شئة عن �إ�صالح
معيار �سعر الفائدة الذي تتعر�ض له املن�ش�أة وكيفية �إدارة املن�ش�أة لتلك
املخاطر بالإ�ضافة �إلى تقدم املن�ش�أة يف التحول من �إ�صالحات معيار �سعر
الفائدة �إلى معدالت مرجعية بديلة ،وكيفية �إدارة املن�ش�أة لهذا االنتقال

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )16املمتلكات والآالت واملعدات
املتعلقة باملتح�صالت قبل اال�ستخدام املق�صود.
ُ
حتظر التعديالت اخل�صم من تكلفة �أي بند من بنود املمتلكات والآالت

واملعدات �أي عائدات من بيع الأ�صناف املنتجة �أثناء �إح�ضار ذلك الأ�صل �إلى
املوقع وتهيئته حلالته الالزمة ليكون قادرًا على الت�شغيل بالطريقة التي
�إرت�أتها الإدارة .وبدال ً من ذلك ،تعرتف املن�ش�أة بعائدات بيع هذه البنود ،وتكلفة
�إنتاجها ،يف الربح �أو اخل�سارة.

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )37املخ�ص�صات وااللتزامات
املحتملة والأ�صول املحتملة املتعلقة بالعقود املثقلة بالتزامات  -تكلفة
الوفاء بالعقد.
ُتدد التعديالت �أن «تكلفة تنفيذ» العقد ت�شمل «التكاليف التي تتعلق

مبا�رشة بالعقد» .ميكن �أن تكون التكاليف التي تتعلق مبا�رشة بالعقد �إما
تكاليف �إ�ضافية للوفاء بهذا العقد (من الأمثلة على ذلك العمالة املبا�رشة
واملواد) �أو تخ�صي�ص التكاليف الأخرى التي تتعلق مبا�رشة بتنفيذ العقود
(من الأمثلة على ذلك تخ�صي�ص ر�سوم الإ�ستهالك لبند من املمتلكات
والآالت واملعدات امل�ستخدمة يف تنفيذ العقد).

�أول كانون الثاين 2022

�أول كانون الثاين 2022

109

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
املعايري اجلديدة واملعدلة

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية - 2018
2020
�إجراء تعديالت على املعايري التالية:
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( - )1تطبيق املعايري الدولية
للتقارير املالية للمرة الأولى  -ي�سمح التعديل لل�رشكة التابعة التي ت ُطبق
الفقرة د �( 16أ) من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )1بقيا�س فروق
الرتجمة الرتاكمية من خالل ا�ستخدام املبالغ املُبلَّغ عنها من ال�رشكة الأم،
بناءً على تاريخ انتقال ال�رشكة الأم �إلى معايري التقارير املالية الدولية.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( - )9الأدوات املالية  -يو�ضح
التعديل الر�سوم التي تت�ضمنها املن�ش�أة عندما تطبق اختبار « »٪10يف
الفقرة ب  3.3.6من املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9يف تقييم
ما �إذا كان �سيُلغى االعرتاف بالتزام مايل .تت�ضمن املن�ش�أة فقط الر�سوم
املدفوعة �أو امل�ستلمة بني املن�ش�أة (املقرت�ض) واملقر�ض ،مبا يف ذلك الر�سوم
التي يدفعها �أو ت�ستلمها املن�ش�أة �أو املقر�ض نيابة عن الآخر.
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )16عقود الإيجار  -يزيل التعديل
على املثال التو�ضيحي رقم ( )13امل�صاحب للمعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ( )16تو�ضيح �سداد امل�ؤجر لتح�سينات عقد الإيجار من �أجل حل �أي
ارتباك حمتمل فيما يتعلق مبعاجلة حوافز الإيجار التي قد تن�ش�أ ب�سبب
الكيفية التي مت تو�ضيح حوافز الإيجاربها يف هذا املثال.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )41الزراعة  -يلغي التعديل املطلب الوارد
يف الفقرة ( )22من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )41للمن�ش�آت ال�ستبعاد
التدفقات النقدية ال�رضيبية عند قيا�س القيمة العادلة للأ�صل احليوي
با�ستخدام تقنية القيمة احلالية.

�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد

�أول كانون الثاين 2022

تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض البيانات املالية املتعلقة
بت�صنيف املطلوبات على �أنها متداولة �أو غري متداولة
تهدف التعديالت �إلى تعزيز االت�ساق يف تطبيق املتطلبات من خالل م�ساعدة
�أول كانون الثاين 2023
املن�ش�أة على حتديد ما �إذا كان يجب ت�صنيف الديون واملطلوبات الأخرى
يف قائمة املركز املايل التي لها تاريخ ت�سوية غري م�ؤكد على �أنها متداولة
(م�ستحقة �أو يحتمل �أن تكون م�ستحقة ال�سداد خالل عام واحد) �أو غري
متداولة.
تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )4عقود الت�أمني
متديد الإعفاء امل�ؤقت من تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (.)9
يغري التعديل تاريخ انتهاء ال�صالحية املحدد للإعفاء امل�ؤقت يف املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم ( )4من تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية �أول كانون الثاين 2023
رقم ( )9الأدوات املالية ،بحيث يُطلب من ال�رشكات تطبيق املعيار الدويل
لإعداد التقارير املالية رقم ( )9للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول
كانون الثاين .2023
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )17عقود الت�أمني
يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )17قيا�س مطلوبات
الت�أمني بالقيمة احلالية للوفاء ويوفر نهج قيا�س وعر�ضا ً موحدا ً جلميع عقود
�صممت هذه املتطلبات لتحقيق هدف �أن تكون ملحا�سبة مت�سقة
الت�أمنيُ .
وقائمة على املبادئ لعقود الت�أمني .يحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية
رقم ( )17حمل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )4عقود الت�أمني
اعتبارًا من �أول كانون الثاين.2023
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املعايري اجلديدة واملعدلة

�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )10البيانات املالية
املوحدة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )28اال�ستثمارات يف ال�رشكات الزميلة
وامل�شاريع امل�شرتكة ( )2011فيما يتعلق مبعاجلة بيع �أو م�ساهمة الأ�صول من
وامل�ستثمر يف �رشكته الزميلة �أو امل�رشوع امل�شرتك.

م�سموحا به.
ت�أجيل تاريخ ال�رسيان �إلى �أجل غري م�سمى .ما يزال التبني
ً

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )17عقود الت�أمني
يُعدل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )17معاجلة املخاوف وحتديات
التنفيذ التي مت حتديدها بعد ن�رش املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم
( )17عقود الت�أمني يف عام  .2017وت�شمل التغيريات الرئي�سية ما يلي:
ت�أجيل تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )17ملدة
عامني �إلى الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين .2023
ا�ستبعاد �إ�ضايف لعقود بطاقات االئتمان والعقود املماثلة من نطاق املعيار
والتي توفر تغطية ت�أمينية بالإ�ضافة �إلى ا�ستبعاد اختياري من النطاق
لعقود القرو�ض التي تنقل خماطر ت�أمني كبرية.
االعرتاف بالتدفقات النقدية ال�ستحواذ الت�أمني املتعلقة بالتجديدات
املتوقعة للعقود ،مبا يف ذلك املخ�ص�صات االنتقالية والتوجيهات للتدفقات
النقدية القتناء الت�أمني املعرتف بها يف الأعمال املقتناة يف اندماج الأعمال.
تو�ضيح تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )17يف املعلومات
�أول كانون الثاين 2023
املالية املرحلية مما ي�سمح باختيار �سيا�سة حما�سبية على م�ستوى املن�ش�أة.
تو�ضيح تطبيق هام�ش اخلدمة التعاقدي املن�سوب �إلى خدمة عائد اال�ستثمار
واخلدمات املتعلقة باال�ستثمار والتغيريات يف متطلبات الإف�صاح املقابلة.
متديد خيار تخفيف املخاطر لي�شمل عقود �إعادة الت�أمني املحتفظ بها
وامل�شتقات غري املالية.
تعديالت للطلب من املن�ش�أة �أن تعرتف عند الإعرتاف الأويل بخ�سائر عقود
أي�ضا مبكا�سب عقود �إعادة
الت�أمني املثقلة بالإلتزامات ال�صادرة لكي تعرتف � ً
الت�أمني املحتفظ بها.
عر�ض مب�سط لعقود الت�أمني يف قائمة املركز املايل بحيث تقوم املن�ش�أة
بعر�ض �أ�صول والتزامات عقود الت�أمني يف قائمة املركز املايل التي يتم حتديدها
با�ستخدام حمافظ عقود الت�أمني بدال ً من جمموعات عقود الت�أمني.
�إعفاء �إ�ضايف من عمليات النقل �إندماج الأعمال وتخفيف �إ�ضايف لالنتقال
لتاريخ تطبيق خيار تخفيف املخاطر وا�ستخدام نهج انتقال القيمة العادلة.

تتوقع الإدارة تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة يف القوائم املالية املوحدة للبنك عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد هذه
املعايري والتف�سريات والتعديالت اجلديدة قد اليكون لها �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك يف فرتة التطبيق الأولى.
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 -4الأحكام املحا�سبية الهامة وامل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
ان اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر يف مبالغ
املوجودات املالية واملطلوبات املالية وكذلك االف�صاح عن االلتزامات املحتملة .كما ان هذه التقديرات واالجتهادات ت�ؤثر يف االيرادات وامل�صاريف
واملخ�ص�صات ب�شكل عام واخل�سائر االئتمانية املتوقعة وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة
و�ضمن حقوق امل�ساهمني .وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك ا�صدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية
و�أوقاتها .ان التقديرات املذكورة مبنية بال�رضورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية
قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفرتا�ضات ب�شكل دوري ،ويتم قيد �أثر التغري يف التقديرات يف الفرتة املالية التي حدث فيها هذه التغري يف
حال كان التغري ي�ؤثر على هذه الفرتة املالية فقط ويتم قيد �أثر التغري يف التقديرات يف الفرتة املالية التي حدث فيها هذه التغري ويف الفرتات املالية
امل�ستقبلية يف حال كان التغري ي�ؤثر على الفرتة املالية والفرتات املالية امل�ستقبلية .يف اعتقادنا ف�إن التقديرات التي مت اتباعها �ضمن القوائم املالية
املوحدة معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
�أحكام هامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك
فيما يلي الأحكام الهامة ،غري تلك التي تنطوي على تقديرات (واملف�صح عنها �أدناه) ،التي ا�ستخدمتها الإدارة يف عملية تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية للبنك والتي لها الت�أثري الأكرث �أهمية على املبالغ املعرتف بها يف القوائم املالية املوحدة:
تقييم منوذج الأعمال
يعتمد ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية على نتائج اختبار مدفوعات املبلغ الأ�صلي والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم واختبار منوذج الأعمال.
يحدد البنك منوذج الأعمال على م�ستوى يعك�س كيفية �إدارة جمموعات املوجودات املالية م ًعا لتحقيق هدف �أعمال معني .ويت�ضمن هذا التقييم
احلكم الذي يعك�س جميع الأدلة ذات ال�صلة مبا يف ذلك كيفية تقييم �أداء املوجودات وقيا�س �أدائها ،واملخاطر التي ت�ؤثر على �أداء املوجودات وكيفية
�إدارتها وكيف يتم تعوي�ض مدراء املوجودات .يراقب البنك املوجودات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة �أو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
الآخر والتي مت ا�ستبعادها قبل ا�ستحقاقها لفهم �سبب ا�ستبعادها وما �إذا كانت الأ�سباب متفقة مع الهدف من الأعمال املحتفظ بها .وتعترب
املراقبة جزءً من التقييم املتوا�صل للمجموعة حول ما �إذا كان منوذج الأعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية منا�سبًا ،و�إذا
كان من غري املنا�سب ما �إذا كان هناك تغيري يف منوذج الأعمال وبالتايل يتم �إدخال تغيريًا م�ستقبليًا لت�صنيف تلك املوجودات.
الزيادة الهامة يف خماطر االئتمان

يتم قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة كمخ�ص�ص يعادل اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ملدة (� )12شهرا ً ملوجودات املرحلة الأولى� ،أو اخل�سارة االئتمانية
على مدى العمر الزمني للموجودات من املرحلة الثانية �أو املرحلة الثالثة .ينتقل الأ�صل �إلى املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االئتمان ب�شكل
كبري منذ االعرتاف املبدئي .ال يحدد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9ما الذي ي�شكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان .وعند تقييم ما
�إذا كانت خماطر االئتمان لأي من املوجودات قد ارتفعت ب�شكل كبري ،ي�أخذ البنك يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية امل�ستبقبلية املعقولة
واملدعومة .ان التقديرات وامل�ستخدمة من قبل �إدارة البنك املتعلقة بالتغري املهم يف خماطر االئتمان والتي ت�ؤدي �إلى تغري الت�صنيف �ضمن املراحل
الثالث ( 1و 2و  )3مو�ضحة ب�شكل مف�صل �ضمن الإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة.
�إن�شاء جمموعات من املوجودات ذات خ�صائ�ص خماطر ائتمانية مماثلة
عندما يتم قيا�س خ�سائر االئتمان املتوقعة على �أ�سا�س جماعي ،يتم جتميع الأدوات املالية على �أ�سا�س خ�صائ�ص املخاطر امل�شرتكة (مثل نوع الأداة،
درجة خماطر االئتمان ،نوع ال�ضمانات ،تاريخ االعرتاف الأويل ،الفرتة املتبقية لتاريخ الإ�ستحقاق ،ال�صناعة ،املوقع اجلغرايف للمقرت�ض ،الخ) .يراقب
البنك مدى مالءمة خ�صائ�ص خماطر االئتمان ب�شكل م�ستمر لتقييم ما �إذا كانت ال تزال مماثلة� .إن هذا الأمر مطلوب ل�ضمان �أنه يف حالة تغيري
خ�صائ�ص خماطر االئتمان ،تكون هناك �إعادة تق�سيم للموجودات ب�شكل منا�سب .وقد ينتج عن ذلك �إن�شاء حمافظ جديدة �أو نقل موجودات �إلى
حمفظة حالية تعك�س ب�شكل �أف�ضل خ�صائ�ص خماطر االئتمان املماثلة لتلك املجموعة من املوجودات.
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�إعادة تق�سيم املحافظ واحلركات بني املحافظ
يعد �إعادة تق�سيم املحافظ واحلركات بني املحافظ �أكرث �شيو ًعا عندما حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (�أو عندما تنعك�س تلك الزيادة الكبرية)
أي�ضا �ضمن
وبالتايل تنتقل الأ�صول من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة التي ترتاوح مدتها بني (� )12شهرًا �إلى �آخر� ،أو العك�س ،ولكنها قد حتدث � ً
املحافظ التي ي�ستمر قيا�سها على نف�س الأ�سا�س من اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ملدة (� )12شهرا �أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة نظرًا الختالف خماطر االئتمان من املحافظ.
النماذج واالفرتا�ضات امل�ستخدمة
ي�ستخدم البنك مناذج وافرتا�ضات متنوعة يف قيا�س القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك يف تقييم خ�سارة االئتمان املتوقعة واملو�ضحة يف
االي�ضاح ( .)47يتم تطبيق احلكم عند حتديد �أف�ضل النماذج املالئمة لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تلك
النماذج ،والتي تت�ضمن افرتا�ضات تتعلق بالدوافع الرئي�سية ملخاطر االئتمان.
حتديد مدة عقد الإيجار
عند حتديد مدة عقد الإيجار ،ت�أخذ الإدارة يف االعتبار جميع احلقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقت�صاديًا خيار التمديد� ،أو عدم خيار الإنهاء .يتم
ت�ضمني خيارات التمديد (�أو الفرتات التي تلي خيارات الإنهاء) فقط يف مدة عقد الإيجار �إذا كان عقد الإيجار م�ؤك ًدا ب�شكل معقول �أن يتم متديده
(�أو مل يتم �إنهائه) .تتم مراجعة التقييم يف حالة حدوث حدث مهم �أو تغيري كبري يف الظروف التي ت�ؤثر على هذا التقييم والتي تكون �ضمن
�سيطرة امل�ست�أجر.
امل�صادر الرئي�سية للتقديرات غري امل�ؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئي�سية التي ا�ستخدمتها الإدارة يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك والتي لها الت�أثري الأكرث �أهمية على املبالغ
املعرتف بها يف القوائم املالية املوحدة:
حتديد العدد والوزن الن�سبي لل�سيناريوهات النظرة امل�ستقبلية لكل نوع من �أنواع املنتجات /ال�سوق وحتديد املعلومات امل�ستقبلية ذات ال�صلة
بكل �سيناريو
عند قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة ،ي�ستخدم البنك معلومات م�ستقبلية معقولة ومدعومة ت�ستند �إلى افرتا�ضات احلركة امل�ستقبلية
ملختلف املحركات االقت�صادية وكيف ت�ؤثر هذه املحركات على بع�ضها البع�ض.
احتمالية التعرث

ً
مدخل رئي�سيًا يف قيا�س اخل�سارة االئتمانية املتوقعة .وتعترب احتمالية التعرث تقديرا ً الحتمالية التعرث عن ال�سداد على
ت�شكل احتمالية التعرث
مدى فرته زمنية معينة ،والتي ت�شمل �إحت�ساب البيانات التاريخية واالفرتا�ضات والتوقعات املتعلقة بالظروف امل�ستقبلية.
اخل�سارة بافرتا�ض التعرث
تعترب اخل�سارة بافرتا�ض التعرث هي تقدير للخ�سارة الناجتة ﻋن التعرث يف اﻟ�ﺳداد .وهو ي�ستند �إلى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية امل�ستحقة
وتلك التي يتوقع املمول حت�صيلها ،مع الأخذ يف الإعتبار التدفقات النقدية من ال�ضمانات الإ�ضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة.
قيا�س القيمة العادلة و�إجراءات التقييم
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ي�ستخدم البنك ،بيانات ال�سوق املتاحة القابلة للمالحظة .ويف حال عدم وجود
مدخالت امل�ستوى ( ،)1يجري البنك التقييمات باال�ستعانة بنماذج تقييم منا�سبة لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية.
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خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
يتطلب من �إدارة البنك ا�ستخدام �إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها وتقدير خماطر الزيادة الهامة
يف خماطر االئتمان للموجودات املالية بعد الإعرتاف الأويل بها ومعلومات القيا�س امل�ستقبلية خل�سائر االئتمان املتوقعة .ان �أهم ال�سيا�سات
والتقديرات امل�ستخدمة من قبل �إدرة البنك مف�صلة �ضمن الإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
التدين يف قيمة العقارات امل�ستملكة

يتم اثبات التدين يف قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا ً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات احت�ساب
التدين يف قيمة العقارات ،ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري ،كما مت �إعتبارا ً من بداية العام  2015احت�ساب خم�ص�ص تدريجي لقاء العقارات
امل�ستملكة لقاء ديون والتي م�ضى على �إ�ستمالكها فرتة تزيد عن � 4سنوات ا�ستنادا ً لتعميم البنك املركزي الأردين رقم  4076/1/15تاريخ � 27آذار
 2014ورقم  2510/1/10تاريخ � 14شباط  .2017علما ً ب�أن البنك املركزي الأردين قد �أ�صدر تعميم رقم  13967/1/10بتاريخ  25ت�رشين اول  2018اقر
فيه متديد العمل بالتعميم رقم  16607/1/10بتاريخ  17كانون الأول  ،2017حيث �أكد فيه ت�أجيل �إحت�ساب املخ�ص�ص حتى نهاية العام .2019
هذا ومبوجب تعميم البنك املركزي رقم  16239/1/10بتاريخ  21ت�رشين الثاين  2019يتم �إ�ستكمال اقتطاع املخ�ص�صات املطلوبة مقابل العقارات
امل�ستملكة وبواقع ( )%5من جمموع القيم الدفرتية لتلك العقارات (ب�رصف النظر عن مدة خمالفتها) وذلك اعتبارا من العام  2021وبحيث يتم
الو�صول �إلى الن�سبة املطلوبة البالغة ( )%50من تلك العقارات مع نهاية العام .2029
الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�سة واملوجودات غري امللمو�سة
تقوم الإدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات امللمو�سة واملوجودات غري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية
اعتمادا على احلالة العامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ويتم قيد خ�سارة التدين يف قائمة الدخل املوحدة لل�سنة.
�رضيبة الدخل

يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �رضيبة الدخل وفقا ً للأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب واثبات املوجودات
واملطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة وخم�ص�ص ال�رضيبة الالزم.

خم�ص�ص الق�ضايا

يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة �أية التزامات ق�ضائية حمتملة ا�ستنادا ً للدرا�سة القانونية املعدة من قبل امل�ست�شار القانوين يف البنك والتي حتدد
املخاطر املحتمل حدوثها بامل�ستقبل ويعاد النظر يف تلك الدرا�سة ب�شكل دوري.

املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقوم الإدارة مبراجعة املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة ب�شكل دوري لغايات تقدير �أي تدين يف قيمتها ويتم قيد خ�سارة التدين يف قائمة
الدخل املوحدة لل�سنة.
خيارات التمديد والإنهاء يف عقود الإيجار
يتم ت�ضمني خيارات التمديد والإنهاء يف عدد من عقود الإيجار .ت�ستخدم هذه ال�رشوط لزيادة املرونة الت�شغيلية من حيث �إدارة العقود� ،إن معظم
خيارات التمديد والإنهاء املحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك وامل�ؤجر.
خ�صم مدفوعات الإيجار
يتم خ�صم مدفوعات الإيجار با�ستخدام معدل االقرتا�ض الإ�ضايف للبنك (“ .)”IBRطبقت الإدارة الأحكام والتقديرات لتحديد معدل االقرتا�ض
الإ�ضايف عند بدء عقد الإيجار.
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 -5نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــــون الأول

2019

2020

دينـــــــــــــــــار

نقد يف اخلزينة

دينـــــــــــــــــار

140.843.945

110.015.206

�أر�صدة لدى بنوك مركزية:
ح�سابات جارية وحتت الطلب

34.385.870

31.117.768

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

63.918.998

49.465.000

متطلبات االحتياطي النقدي

104.658.821

111.234.561

جمموع الأر�صدة لدى بنوك مركزية

202.963.689

191.817.329

خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة (بنوك مركزية)

()17.476

()3.979

ار�صدة لدى بنوك مركزية بال�صايف

202.946.213

191.813.350

املجمــوع

312.961.419

332.657.295

 بلغت الأر�صدة مقيدة ال�سحب مبلغ  10.635.000دينار كما يف  31كانون الأول  10.635.000( 2020دينار كما يف  31كانون الأول  ،)2019باال�ضافة�إلى ر�صيد االحتياطي النقدي كما هو مبني اعاله.
	ال يوجد �أر�صدة م�ستحقة خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون الأول  2020و 31كانون الأول .2019	ان جميع الأر�صدة لدى البنك املركزي الأردين م�صنفة �ضمن املرحلة الأولى وفقا ً ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9كما ال يوجدحتويالت بني املراحل (الأولى والثانية والثالثة) �أو �أر�صدة معدومة خالل ال�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2020و 31كانون الأول .2019
�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الأر�صدة لدى بنوك مركزية ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
من (� )Ba1إلى ()Caa3
املجموع

دينار

202.963.689

-

-

202.963.689

-

-

202.963.689

املرحلة الأولى �إفرادي

من (� )Ba1إلى ()Caa3
املجموع

دينار

دينار

دينار

202.963.689

2019

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

دينار

املرحلة الثانية �إفرادي
دينار

املرحلة الثالثة
دينار

املجموع
دينار

191.817.329

-

-

191.817.329

191.817.329

-

-

191.817.329

115

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
فيما يلي احلركة على الأر�صدة لدى بنوك مركزية:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

191.817.329

-

-

191.817.329

دينار

دينار

دينار

دينار

الأر�صدة اجلديدة خالل ال�سنة

25.291.783

-

-

25.291.783

الأر�صدة امل�سددة

()14.145.423

-

-

()14.145.423

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

202.963.689

-

-

202.963.689

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

220.280.217

-

-

220.280.217

دينار

دينار

دينار

دينار

الأر�صدة اجلديدة خالل ال�سنة

49.221.247

-

-

49.221.247

الأر�صدة امل�سددة

()77.684.135

-

-

()77.684.135

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

191.817.329

-

-

191.817.329

�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة:
٢٠٢٠

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
الأر�صدة اجلديدة خالل ال�سنة
الأر�صدة امل�سددة

3.979
29.670
()16.173

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

17.476

-

-

3.979
29.670
()16.173

دينار

٢٠١٩

دينار

-

دينار

-

دينار

17.476

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
الأر�صدة اجلديدة خالل ال�سنة
الأر�صدة امل�سددة

1.582
5.278
()2.881

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.979

-

-

1.582
5.278
()2.881
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� -6أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــــون الأول

2019

2020

بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية حملية:
 ح�سابات جارية وحتت الطلب ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقلجمموع املحلية

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

862.998
54.012.296
54.875.294

93.368
76.035.381
76.128.749

بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية خارجية:
 ح�سابات جارية وحتت الطلب ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقلجمموع اخلارجية

70.867.991
29.138.880
100.006.871

36.856.493
45.851.382
82.707.875

املجموع
ينزل :خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة (ار�صدة بنوك)
املجمــوع

154.882.165
()85.535
154.796.630

158.836.624
()51.367
158.785.257

 بلغت الأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ال تتقا�ضى فوائد  71.730.989دينار كما يف  31كانون الأول  2020مقابل 35.204.542دينار كما يف  31كانون الأول .2019
	ال يوجد �أر�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2020و.2019�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الأر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
من (� )Aaaإلى ()Baa3
من (� )Ba1إلى ()Caa3
من (� )1إلى ()6

131.097.596
22.150.997
1.633.572

-

-

131.097.596
22.150.997
1.633.572

املجموع

154.882.165

-

-

154.882.165

٢٠١٩

-

-

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
من (� )Aaaإلى ()Baa3
من (� )Ba1إلى ()Caa3
من (� )1إلى ()6

96.230.789
61.579.221
1.026.614

-

-

96.230.789
61.579.221
1.026.614

املجموع

158.836.624

-

-

158.836.624

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار
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فيما يلي احلركة على الأر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

158.836.624

-

-

158.836.624

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

الأر�صدة اجلديدة خالل ال�سنة

146.686.743

-

-

146.686.743

الأر�صدة امل�ستحقة

()150.641.202

-

-

()150.641.202

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

154.882.165

-

-

154.882.165

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

117.879.950

-

-

117.879.950

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

الأر�صدة اجلديدة خالل ال�سنة

170.193.824

-

-

170.193.824

الأر�صدة امل�ستحقة

()129.237.150

-

-

()129.237.150

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

158.836.624

-

-

158.836.624

�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

51.367

-

-

51.367

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الأر�صدة والإيداعات اجلديدة
خالل ال�سنة

156.307

-

-

156.307

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الأر�صدة وامل�سددة

()122.139

-

-

()122.139

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

85.535

-

-

85.535

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

27.250

-

-

27.250

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الأر�صدة والإيداعات اجلديدة
خالل ال�سنة

74.404

-

-

74.404

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الأر�صدة وامل�سددة

()50.287

-

-

()50.287

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

51.367

-

-

51.367
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� -7إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــون الأول

2020

2019

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

�أكرث من � 3أ�شهر �إلى � 6أ�شهر

31.750.001

1.860.986

�أكرث من � 6أ�شهر �إلى � 9أ�شهر

6.029.926

29.231.645

�أكرث من � 9أ�شهر �إلى � 12شهر

-

1.289.259

�أكرث من �سنة

42.426.500

55.897.200

املجمـــــــوع

80.206.427

88.279.090

ينزل :خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة (ايداعات بنوك)

()342.051

()239.076

املجمــوع

79.864.376

88.040.014

�إيداعات ت�ستحق خالل فرتة:

 ال يوجد ايداعات مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2020و 31كانون االول .2019�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الإيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

52.694.192

-

-

52.694.192

من (� )Ba1إلى ()Caa3

27.512.235

-

-

27.512.235

املجموع

80.206.427

-

-

80.206.427

من (� )Aaaإلى ()Baa3

2019

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

63.279.090

-

-

63.279.090

من (� )Ba1إلى ()Caa3

25.000.000

-

-

25.000.000

املجموع

88.279.090

-

-

88.279.090

من (� )Aaaإلى ()Baa3
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فيما يلي احلركة على الإيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

88.279.090

-

-

88.279.090

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

االيداعات اجلديدة خالل ال�سنة

5.546.992

-

-

5.546.992

االيداعات امل�ستحقة

()13.619.655

-

-

()13.619.655

80.206.427

-

-

80.206.427

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

89.819.476

-

-

89.819.476

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

االيداعات اجلديدة خالل ال�سنة

60.871.460

-

-

60.871.460

االيداعات امل�ستحقة

()62.411.846

-

-

()62.411.846

88.279.090

-

-

88.279.090

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

239.076

-

-

239.076

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الأر�صدة والإيداعات اجلديدة
خالل ال�سنة

6.393

-

-

6.393

امل�سرتد من خ�سارة التدين على االيداعات وامل�سددة

()11.581

-

-

()11.581

التغريات الناجتة عن تعديالت

108.163

-

-

108.163

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

342.051

-

-

342.051

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

240.263

-

-

240.263

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الأر�صدة والإيداعات اجلديدة
خالل ال�سنة

35.985

-

-

35.985

امل�سرتد من خ�سارة التدين على االيداعات وامل�سددة

()82.349

-

-

()82.349

التغريات الناجتة عن تعديالت

45.177

-

-

45.177

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

239.076

-

-

239.076
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 -8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــون الأول

2020

ا�سهم �رشكات

دينــــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــــار

7.406.964

9.405.269

7.406.964

9.405.269

 - 9املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــون الأول

2020

دينــــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــــار

�أ�سهم متوفر لها �أ�سعار �سوقية

43.528.787

45.743.170

�أ�سهم غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية *

6.120.190

5.511.283

49.648.977

51.254.453

 بلغت توزيعات الأرباح النقدية على اال�ستثمارات  2.152.730دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2.902.829( 2020دينار لل�سنة املنتهيةيف  31كانون الأول .)2019
* يتم احت�ساب القيمة العادلة لال�ستثمارات غري املدرجة وفقا ً الحدث معلومات مالية متوفرة لل�رشكة امل�ستثمر بها.
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�/10أ -موجودات مالية بالكلفة املطف�أة  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــون االول

2020

2019

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

-

5.160.869

�سندات خزينة حكومية اجنبية

2.916.349

2.559.170

�سندات وا�سناد قر�ض �رشكات

24.450.252

18.001.206

جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

27.366.601

25.721.245

9.770.801

-

�سندات خزينة حكومية

640.782.315

595.528.997

�سندات مالية حكومية �أو بكفالتها

-

1.113.306

�سندات وا�سناد قر�ض �رشكات

63.000.000

54.250.000

جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

713.553.116

650.892.303

املجموع

740.919.717

676.613.548

ينزل :خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة (موجودات مالية بالكلفة املطف�أة)

()1.135.611

()760.286

739.784.106

675.853.262

موجودات مالية متوفر لها �أ�سعار �سوقية:

اذونات خزينة حكومية

موجودات مالية غري متوفر لها �أ�سعار �سوقية:

اذونات خزينة حكومية

حتليل ال�سندات:
ذات عائد ثابت

740.919.717

676.613.548

املجموع

740.919.717

676.613.548

/10ب -موجودات مالية بالكلفة املطف�أة  -مرهونة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــون االول

2020

دينــــــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــــــار

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

73.141.000

73.714.000

مطلوبات مالية مرتبطة بها

73.141.000

73.714.000

مت رهن تلك ال�سندات مقابل الأموال املقرت�ضة من البنك املركزي الأردين مقابل �إعادة �رشاء لل�سندات و�سلف متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
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�إف�صاح بتوزيع �إجمايل املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

1.903.689

-

-

1.903.689

من (� )Ba1إلى ()Caa3

726.144.628

-

-

726.144.628

من (� )1إلى ()6

86.012.400

-

-

86.012.400

املجموع

814.060.717

-

-

814.060.717

من (� )Aaaإلى ()Baa3

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

17.505.427

-

-

17.505.427

من (� )Ba1إلى ()Caa3

678.572.121

-

-

678.572.121

من (� )1إلى ()6

54.250.000

-

-

54.250.000

املجموع

750.327.548

-

-

750.327.548

من (� )Aaaإلى ()Baa3

فيما يلي احلركة على املوجوات املالية بالتكلفة املطف�أة:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

750.327.548

-

-

750.327.548

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

اال�ستثمارات اجلديدة خالل ال�سنة

158.301.261

-

-

158.301.261

اال�ستثمارات امل�ستحقة

()94.568.092

-

-

()94.568.092

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

814.060.717

-

-

814.060.717

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

564.576.690

-

-

564.576.690

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

اال�ستثمارات اجلديدة خالل ال�سنة

333.054.768

-

-

333.054.768

اال�ستثمارات امل�ستحقة

()147.303.910

-

-

()147.303.910

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

750.327.548

-

-

750.327.548
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فيما يلي احلركة على خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للموجوات املالية بالتكلفة املطف�أة:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة �إفرادي

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

760.286

-

-

760.286

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على اال�ستثمارات اجلديدة خالل ال�سنة

461.808

-

-

461.808

امل�سرتد من خ�سارة التدين على اال�ستثمارات امل�ستحقة

()288.163

-

-

()288.163

التغريات الناجتة عن تعديالت

201.680

-

-

201.680

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.135.611

-

-

1.135.611

2019

املرحلة الأولى

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

947.477

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على اال�ستثمارات اجلديدة خالل ال�سنة

398.493

-

-

398.493

امل�سرتد من خ�سارة التدين على اال�ستثمارات امل�ستحقة

()150.194

-

-

()150.194

التغريات الناجتة عن تعديالت

()435.490

-

-

()435.490

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

760.286

-

-

760.286

�إفرادي
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�إفرادي

-

�إفرادي

-

947.477

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
 -11ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند كما يلي:
 31كانــــــــــــــــون الأول
2020

2019

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

ح�سابات جارية مدينة

13.865.546

11.131.454

قرو�ض وكمبياالت*

688.937.832

619.169.155

بطاقـات االئتمان

15.145.311

14.031.062

�أخرى

7.184.597

6.157.559

االفراد ( التجزئة)

القرو�ض العقارية

249.897.163

220.455.636

ح�سابات جارية مدينة

63.466.034

73.345.451

قرو�ض وكمبياالت*

461.375.204

385.689.960

18.432.092

22.552.466

166.356.629

127.486.650

ال�رشكات الكربى

من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة

ح�سابات جارية مدينة

قرو�ض وكمبياالت*

احلكومة والقطاع العام

204.171.887

1.888.832.295

1.677.399.232

ينزل :فوائد وعوائد معلقة

()13.082.278

()11.088.805

ينزل :اخل�سائر االئتمانية املتوقعة

()81.878.533

()67.234.849

�صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة

1.793.871.484

1.599.075.578

املجمـــــــوع

197.379.839

* �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدما ً البالغة  4.132.557دينار كما يف  31كانون الأول  5.629.872( 2020دينار كما يف  31كانون الأول .)2019

-

-

-

بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين  109.313.840دينار �أي ما ن�سبته  ٪5.79من �إجمايل الت�سهيالت
االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول  91.543.362( 2020دينار �أي ما ن�سبته  ٪5.46من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف 31
كانون الأول .)2019
بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين بعد تنزيل الفوائد املعلقة  96.423.451دينار �أي ما ن�سبته
 ٪5.14من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون الأول  80.631.264( 2020دينار �أي ما ن�سبته ٪4.84
من الر�صيد كما يف  31كانون الأول .)2019
بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  55.167.746دينار �أي ما ن�سبته  ٪ 2.92من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
املبا�رشة كما يف  31كانون الأول  84.591.574( 2020دينار �أي ما ن�سبته  ٪5.04كما يف  31كانون الأول .)2019
بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع العام يف فل�سطني  87.151.326دينار �أي ما ن�سبته  ٪ 4.61من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية
املبا�رشة كما يف  31كانون الأول  69.697.758( 2020دينار �أي ما ن�سبته  ٪4.16كما يف  31كانون الأول .)2019
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�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الت�سهيالت املعدومة

التغريات الناجتة عن تعديالت

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

الت�سهيالت امل�سددة

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الت�سهيالت املعدومة

التغريات الناجتة عن تعديالت

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

الت�سهيالت امل�سددة

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

618.846.992

-

-

()6.706.343

()94.471.848

33.206.080

()212.814.816

222.041.815

677.592.104

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

٢٠١٩

677.476.471

-

-

()4.141.550

()46.049.887

29.368.389

()218.203.806

297.656.333

618.846.992

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

2020

778.154.885

-

()2.490

()13.265.451

()32.240.626

22.939.220

()155.090.499

134.051.540

821.763.191

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

848.232.031

-

-

()12.159.101

()51.483.589

29.343.319

()105.482.876

209.859.393

778.154.885

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت ب�شكل جتميعي كما يف نهاية ال�سنة:

137.059.430

-

-

()9.033.529

97.650.529

()32.564.618

()44.076.808

19.703.156

105.380.700

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

164.739.542

-

-

()17.165.683

50.304.134

()25.897.610

()22.124.370

42.563.641

137.059.430

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

44.161.632

-

-

()7.368.678

35.225.673

()13.981.016

()6.937.219

6.378.072

30.844.800

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

82.096.387

-

-

()8.192.392

56.402.893

()19.469.727

()8.135.875

17.329.856

44.161.632

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

99.176.293

1.677.399.232

85.793.901

1.721.374.696

99.176.293

()2.391.518

()49.341

36.374.001

()6.163.728

()9.599.666

()11.191.252

6.403.896

1.677.399.232

()2.391.518

()51.831

-

-

-

()430.110.594

388.578.479

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

1.888.832.295

()3.508.389

-

-

-

-

()361.165.491

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

116.287.864

()3.508.389

-

41.658.726

()9.173.551

()13.344.371

()7.218.564

8.697.720

576.106.943

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

املجموع
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الر�صيد يف نهاية ال�سنة

تعديالت نتيجة تغيري �أ�سعار ال�رصف

الت�سهيالت املعدومة

التغريات الناجتة عن تعديالت

الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة تغيري

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�سددة

خ�سارة التندي على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول ٢٠١٩

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

تعديالت نتيجة تغيري �أ�سعار ال�رصف

الت�سهيالت املعدومة

التغريات الناجتة عن تعديالت

الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة تغيري

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�سددة

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2020

38.795.804

99.424

()2.348.355

()4.864.119

2.521.774

()3.967.909

559.283

3.408.626

()1.651.466

4.238.894

40.799.652

دينــــــــــار

االفراد

40.334.148

134.812

()3.395.729

179.769

()466.651

()7.373.346

1.669.907

5.703.439

()1.445.653

6.531.796

38.795.804

دينــــــــــار

االفراد

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص اخل�سائر االئتمانية املتوقعة:

6.648.056

27.115

-

()82.404

1.634.964

()602.694

268.353

334.341

()1.009.412

957.196

5.120.597

دينــــــــــار

القرو�ض العقارية

9.136.154

44.059

()24.787

()291.971

955.034

()1.190.189

327.479

862.710

()628.716

2.434.479

6.648.056

دينــــــــــار

القرو�ض العقارية

الكربى

9.294.100

199.232

-

()1.111.595

3.061.977

()62.464

()62.002

124.466

()1.287.848

1.359.739

7.072.595

دينــــــــــار

ال�شــــــركــــــــــــات

18.537.650

228.433

-

1.835.071

5.532.326

()420.956

()602.141

1.023.097

()1.511.048

3.158.768

9.294.100

دينــــــــــار

الكربى

ال�شــــــركــــــــــــات

32.882

1.384.404

150.229

575.557

دينــــــــــار

8.515.790

دينــــــــــار

9.485.381

78.160

()43.163

()608.399

2.711.365

()843.405

810.523

()880.419

6.843.433

دينــــــــــار

ال�صغرية واملتو�سطة

-

3.011.508

-

403.931

67.234.849

()2.391.518

1.010.170

9.785.458

()5.656.347

()144.622

-

1.425.928

4.050.544

()4.938.212

61.515.747

()5.476.472

()150.229

()109.067

1.679.470

العام

81.878.533

احلكومة والقطاع

()3.431.276

املجمـــــــــوع

13.186.398

684.183

()1.144.822

7.073.945

420.447

()1.382.754

()1.548.215

()10.880.245

-

121.125

1.544.104

3.024.819

4.111

7.855.426

()102.005

15.597.544

()5.545.405

302.256

3.011.508

67.234.849

دينــــــــــار

دينــــــــــار

528.429

()10.760

()157.600

2.435.990

()347.539

85.470

262.069

()1.857.983

3.170.245

9.485.381

دينــــــــــار

ال�صغرية واملتو�سطة

العام

احلكومة والقطاع

املجمـــــــــوع
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�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

تعديالت نتيجة تغيري �أ�سعار ال�رصف

الفوائد املعلقة على التعر�ضات املعدومة

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

الأثر على الفوائد املعلقة  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

الفوائد املعلقة املحولة للإيرادات عن التعر�ضات امل�سددة خالل ال�سنة

الفوائد املعلقة على التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الفوائد املعلقة على التعر�ضات املعدومة

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

الأثر على الفوائد املعلقة  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

الفوائد املعلقة املحولة للإيرادات عن التعر�ضات امل�سددة خالل ال�سنة

الفوائد املعلقة على التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2020

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

-

-

-

()23.173

()3

()112

()23.058

()1.019

()334

24.526

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

20.347

-

-

76.175

()930

()1.698

78.803

()69.082

4.459

8.795

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

59.899

-

136.387

()168

()345

136.900

()136.092

39.257

20.347

دينـــــــــــــــــــار

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

2019

-

-

605

-

-

605

()664

59

-

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

جتميعي

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

2020

51.269

-

64.082

()1.196

66.948

()1.670

()87.929

52.765

22.351

دينـــــــــــــــــــار

24.088

-

-

78.875

()487

55.289

24.073

()56.876

-

2.089

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

2.876.568

12.943.410

13.082.278

6.010

1.978.236

22.351

()5.949

-

23.853

()3.627

31.864

()4.384

()32.617

31.054

-

()155.730

()5.949

-

11.022.019

()115.645

5.047

11.088.805

()115.645

-

()85.343

-

()1.066.520

1.988.371

10.288.548

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

-

()75.434

()906.926

10.222.084

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

()77.112

-

()77.112

()416.777

16.979

-

-

()917.291

-

()297.921

()135.835

()461.288

11.022.019

2.987.876

11.088.805

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

27.700

-

215.703

()15.615

231.318

-

()231.318

19.227

24.088

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

جتميعي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
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الر�صيد يف نهاية ال�سنة

تعديالت نتيجة تغيري �أ�سعار ال�رصف

الفوائد املعلقة على التعر�ضات املعدومة

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

الأثر على الفوائد املعلقة  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

الفوائد املعلقة املحولة لاليرادات عن التعر�ضات امل�سددة خالل ال�سنة

الفوائد املعلقة على التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول ٢٠١٩

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

الفوائد املعلقة على التعر�ضات املعدومة

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

الأثر على zالفوائد املعلقة  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

الفوائد املعلقة املحولة لاليرادات عن التعر�ضات امل�سددة خالل ال�سنة

الفوائد املعلقة على التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2020

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

2.149.457

()5.949

()25.943

()80.975

13.554

67.421

()346.678

531.542

1.996.485

دينــــــــــار

االفراد

2.331.972

()75.014

-

()164.763

39.953

124.810

()255.492

513.021

2.149.457

دينــــــــــار

االفراد

411.444

-

-

()19.882

11.691

8.191

()53.818

187.196

278.066

دينــــــــــار

القرو�ض العقارية

621.534

()1.879

-

()34.942

23.377

11.565

()46.239

258.208

411.444

دينــــــــــار

القرو�ض العقارية

6.606.420

-

-

3

24.187

()24.190

()385.038

580.343

6.411.115

دينــــــــــار

الكربى

ال�شــــــركــــــــــــات

7.949.234

-

-

24.075

()24.075

-

()116.067

1.458.881

6.606.420

دينــــــــــار

الكربى

ال�شــــــركــــــــــــات

689.290

-

1.722.329

-

-

()54.877

53.296

1.581

()280.986

1.314.025

-

102.728

199.155

-

()89.702

-

-

11.088.805

()5.949

()115.645

-

()155.731

53.003

-

1.988.371

()1.066.520

288.857

10.288.548

دينــــــــــار

دينــــــــــار

13.082.278

دينــــــــــار

احلكومة

-

-

-

()77.112

-

()199.155

()416.778

-

199.155

279.785

136.993

()199.155

()917.291

الإجمايل

ال�صغرية

-

2.987.876

199.155

11.088.805

دينــــــــــار

دينــــــــــار

والقطاع العام

واملتو�سطة

2.179.538

()219

-

()41.993

41.375

618

()300.338

757.766

1.722.329

دينــــــــــار

واملتو�سطة

ال�صغرية

والقطاع العام

الإجمايل

احلكومة
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203.921.585

1.525.708.502

198.875.558

111.650.324

375.100.943

للحكومة والقطاع العام

املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة

ال�رشكات الكربى

القرو�ض العقارية

للأفراد

10.770.234

516.324

346.694

458.049

2.759.327

6.689.840

دينــــــــــــــــار

59.899

-

-

-

2.023

57.876

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

246.835.929

5.296.329

47.987.288

112.154.586

32.439.800

48.957.926

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

9.339.934

167.859

1.965.379

4.372.730

1.207.376

1.626.590

دينــــــــــــــــار

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

78.969

-

27.700

-

49.434

1.835

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

116.287.864

-

25.151.109

37.585.709

13.535.778

40.015.268

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

61.768.365

-

10.874.325

13.706.871

5.169.451

32.017.718

دينــــــــــــــــار

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

12.943.410

-

2.151.838

7.949.234

570.077

2.272.261

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

1.397.001.877

190.241.940

96.550.573

334.497.633

189.175.681

586.536.050

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

5.723.784

314.360

232.212

317.872

988.598

3.870.742

دينــــــــــــــــار

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

املرحلـــــــــة الأولــــــــــــــــــــــــى

20.347

-

-

-

69

20.278

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

181.221.062

4.236.843

32.760.396

100.820.405

20.152.823

23.250.595

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

4.653.812

4.111

970.228

2.420.044

520.603

738.826

دينــــــــــــــــار

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

املرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة

46.439

-

17

24.071

-

22.351

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

99.176.293

2.901.056

20.728.147

23.717.373

11.127.132

40.702.585

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

56.857.253

2.693.037

8.282.941

6.556.184

5.138.855

34.186.236

دينــــــــــــــــار

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

املرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة

11.022.019

199.155

1.722.312

6.582.349

411.375

2.106.828

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

ح�سب املعيـــــــار الدولـــــــــي للتقاريــــــــــــر املاليــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم ( )9كمـــــــــــــا تــــــــــــم اعــــــــــتماده مــــــــــــن قـــــــــــــبل الـــــــــــــــبنك الـــــــــــمركـــــــــــزي الأردين

كما يف  31كانون الأول 2019

للحكومة والقطاع العام

املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة

ال�رشكات الكربى

القرو�ض العقارية

للأفراد

636.160.092

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

املرحلـــــــــة الأولــــــــــــــــــــــــى

املرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة

املرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة

ح�سب املعيـــــــار الدولـــــــــي للتقاريــــــــــــر املاليــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم ( )9كمـــــــــــــا تــــــــــــم اعــــــــــتماده مــــــــــــن قـــــــــــــبل الـــــــــــــــبنك الـــــــــــمركـــــــــــزي الأردين

كما يف  31كانون الأول 2020

فيما يلي التعر�ضات االئتمانية وفقا ً للمعيار الدويل للتقارير املالية ( )9كما مت اعتماده من قبل البنك املركزي الأردين:

684.183

9.136.154

13.082.278

-

2.179.538

1.677.399.232

197.379.839

150.039.116

459.035.411

220.455.636

650.489.230

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

67.234.849

3.011.508

9.485.381

9.294.100

6.648.056

11.088.805

199.155

1.722.329

6.606.420

411.444

38.795.804

2.149.457

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

فوائــــد
معلقــــة

81.878.533

13.186.398

18.537.650

621.534

2.331.972

دينــــــــــــــــار

فوائــــد
معلقــــة

7.949.234

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

1.888.832.295

204.171.887

184.788.721

524.841.238

249.897.163

725.133.286

40.334.148

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

�إجمالــــــي

اخل�سائر
االئتمانية
املتوقعــــــــــــة

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك لل�رشكات الكربى:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

من (� )1إلى ()6

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

375.100.943

74.269.483

-

449.370.426

()7

-

37.885.103

-

37.885.103

من (� )8إلى ()10

-

-

37.585.709

37.585.709

املجموع

375.100.943

112.154.586

37.585.709

524.841.238

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

من (� )1إلى ()6

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

334.497.633

74.328.557

-

408.826.190

()7

-

26.491.848

-

26.491.848

من (� )8إلى ()10

-

-

23.717.373

23.717.373

املجموع

334.497.633

100.820.405

23.717.373

459.035.411

�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت لل�رشكات الكربى كما يلي:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

334.497.633

100.820.405

23.717.373

459.035.411

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

144.035.710

23.854.730

2.821.154

170.711.594

الت�سهيالت امل�سددة

()89.780.162

()13.751.943

()1.373.662

()104.905.767

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

15.644.762

()12.229.507

()3.415.255

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()26.761.290

26.761.293

()3

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة
�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

()2.535.710

375.100.943

٢٠١٩

دينـــــــــــــــــــار

()13.300.392
112.154.586

دينـــــــــــــــــــار

15.836.102
37.585.709

دينـــــــــــــــــــار

-

524.841.238

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

385.510.272

67.393.464

17.641.854

470.545.590

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

112.039.197

11.427.575

2.105.666

125.572.438

الت�سهيالت امل�سددة

()97.562.683

()37.204.681

()2.315.253

()137.082.617

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

15.847.137

()15.245.719

()601.418

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()76.979.995

77.197.505

()217.510

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()4.356.295

()2.747.739

7.104.034

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

334.497.633

دينـــــــــــــــــــار

100.820.405

دينـــــــــــــــــــار

23.717.373

دينـــــــــــــــــــار

459.035.411
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للت�سهيالت املتعلقة بال�رشكات الكربى كما يلي:
2020

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

317.872

2.420.044

6.556.184

9.294.100

دينـــــــــــــــــــار

307.452

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()157.540

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()69.497

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

التغريات الناجتة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف
�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

715.806

2.135.510

3.158.768

()1.038.296

-

-

()674.000

()679.508

69.499

()2

()1.511.048

1.100.335

()62.039

()7.741

()609.601

617.342

()1.085.676

2.489.433

4.128.569

5.532.326

52.844

23.588

152.001

228.433

-

458.049

2019

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

4.372.730

1.835.071

13.706.871

-

1.835.071

18.537.650

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

631.606

1.891.626

4.549.363

7.072.595

دينـــــــــــــــــــار

85.740

دينـــــــــــــــــــار

628.676

دينـــــــــــــــــــار

645.323

دينـــــــــــــــــــار

1.359.739

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()255.710

()441.696

()590.442

()1.287.848

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()137.010

240.230

()103.220

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة
التغريات الناجتة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

132

274.235

()12.759

()47.320

()226.915

()254.912

267.671

()266.123

403.440

2.924.660

-

-

199.232

()2.107

317.872

-

2.420.044

-

3.061.977

()1.109.488

()1.111.595

6.556.184

9.294.100

199.232

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك لل�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

من (� )1إلى ()6

103.499.970

من (� )8إلى ()10

-

املجموع

103.499.970

()7

غري م�صنف

-

-

جتميعي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

32.286.081

-

-

-

15.002.546

-

8.150.354

-

698.661

-

8.150.354

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

دينـــــــــــــــــــار

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

من (� )1إلى ()6

94.107.419

من (� )8إلى ()10

-

املجموع

94.107.419

()7

غري م�صنف

-

-

�إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

٢٠١٩

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

جتميعي

-

47.288.627

-

698.661

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

�إفرادي

جتميعي

-

25.151.109

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

-

20.570.838

-

-

2.443.154

-

758.214

-

2.443.154

-

32.002.182

-

758.214

15.002.546

184.788.721

1.655.396

دينـــــــــــــــــــار

-

135.786.051

23.495.713

دينـــــــــــــــــــار

11.431.344

دينـــــــــــــــــــار

23.495.713

دينـــــــــــــــــــار

-

املجموع

-

10.504.411

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

114.678.257

11.431.344

19.476.411

19.476.411

20.728.147

150.039.116

1.251.736

4.453.104
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة كما يلي:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

()19.288.597

()484.750

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()1.605.840

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

103.499.970

الت�سهيالت املعدومة

8.150.354

47.288.627

698.661

25.151.109

جتميعي

-

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

1.433.638

8.040.101

الت�سهيالت امل�سددة

()19.348.185

()1.176.436

()6.872.127

()13.490.491

()520.384

16.451.662

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()2.338.773

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

94.107.419

الت�سهيالت املعدومة

134

69.453

-

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

5.045.302

()73.748

()61.032

()222.120

86.262.809

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

93.759

1.497.765

758.214

()3.865.291

3.184.242

37.976.757

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

()251.874

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

دينـــــــــــــــــــار

()10.979

()10.979

32.002.182

جتميعي

5.945.125

٢٠١٩

�إفرادي

20.641.785

530.581

()1.399.019

-

79.256

()9.431.261

الت�سهيالت امل�سددة

()40.082.806

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()8.370.290

()358.271

()1.548.898

()50.923.839

6.898.388
()563.574

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

20.728.147

150.039.116

16.311.502

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

9.486.785

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

94.107.419

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

2.443.154

60.883.009

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

جتميعي

دينـــــــــــــــــــار

85.684.423

-

-

184.788.721

املرحلة الثالثة

املجموع

15.507.726

131.262.026

()29.975.480

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

190.913

1.154.324

دينـــــــــــــــــــار

25.673.594

633.655

()383.069

()2.195.663

641.188

()3.081.975

-

()43.163

()43.163

()5.005.258

()46.981

()62.516

()547.359

()6.285.790

()277.492

9.449.414

2.443.154

32.002.182

758.214

20.728.147

-

-

48.795.733

-

-

150.039.116

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة كما يلي:

2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

�إفرادي

جتميعي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

�إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

املجموع

8.282.941

9.485.381

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

162.987

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الت�سهيالت
اجلديدة خالل ال�سنة

292.622

9.978

935.980

1.656

1.930.009

3.170.245

امل�سرتد من خ�سارة التدين على
الت�سهيالت امل�ستحقة

()166.370

()47.995

()194.560

()27.322

()1.421.736

()1.857.983

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

308.298

6.192

()281.873

()3.713

()28.904

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()31.194

()12.190

474.827

34.500

()465.943

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()2.648

()6.389

()128.788

()9.483

147.308

-

69.225

929.176

41.052

دينـــــــــــــــــــار

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث
خالل ال�سنة

()257.089

()6.032

208.759

()30.084

2.520.436

2.435.990

التغريات الناجتة عن تعديالت

7.047

-

-

-

()164.647

()157.600

الت�سهيالت املعدومة

-

-

-

-

()10.760

()10.760

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

20.252

-

15.252

-

85.621

121.125

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

333.905

12.789

1.958.773

6.606

10.874.325

13.186.398

٢٠١٩

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

�إفرادي

جتميعي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

�إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

املجموع

5.583.737

6.843.433

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

226.534

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الت�سهيالت
اجلديدة خالل ال�سنة

72.443

37.417

171.004

5.393

1.098.147

1.384.404

امل�سرتد من خ�سارة التدين على
الت�سهيالت امل�ستحقة

()98.796

()53.376

()232.334

()15.452

()480.461

()880.419

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

116.033

11.363

()102.156

()2.976

()22.264

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()37.749

()21.699

1.143.929

77.895

()1.162.376

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()7.150

()27.916

()285.197

()20.972

341.235

-

132.736

851.569

48.857

دينـــــــــــــــــــار

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث
خالل ال�سنة

()108.210

()9.300

()617.639

()51.693

3.498.207

2.711.365

التغريات الناجتة عن تعديالت

()118

-

-

-

()608.281

()608.399

الت�سهيالت املعدومة

-

-

-

-

()43.163

()43.163

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

-

-

-

-

78.160

78.160

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

162.987

69.225

929.176

41.052

8.282.941

9.485.381

135

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك للأفراد:
2020

املرحلة الأولى جتميعي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

غري م�صنف
املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

636.160.092

48.957.926

40.015.268

725.133.286

636.160.092

48.957.926

40.015.268

725.133.286

٢٠١٩

املرحلة الأولى جتميعي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

غري م�صنف
املجموع

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

586.536.050

23.250.595

40.702.585

650.489.230

586.536.050

23.250.595

40.702.585

650.489.230

�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت املتعلقة بالأفراد كما يلي:
2020

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

586.536.050

23.250.595

40.702.585

650.489.230

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

157.173.723

10.210.522

3.196.243

170.580.488

الت�سهيالت امل�سددة

()84.934.204

()4.857.183

()2.674.301

()92.465.688

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

19.681.278

()11.182.711

()8.498.567

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()33.354.661

36.765.254

()3.410.593

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()8.942.094

()5.228.551

14.170.645

-

التغريات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

الت�سهيالت املعدومة

-

-

()3.470.744

()3.470.744

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

636.160.092

48.957.926

40.015.268

725.133.286

٢٠١٩

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

626.439.199

18.983.515

40.285.422

685.708.136

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

104.730.528

3.602.639

2.280.822

110.613.989

الت�سهيالت امل�سددة

()132.707.333

()5.547.796

()5.177.580

()143.432.709

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

17.500.471

()9.969.136

()7.531.335

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()19.392.923

20.909.386

()1.516.463

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()10.031.402

()4.728.013

14.759.415

-

التغريات الناجتة عن تعديالت

()2.490

-

()49.341

()51.831

الت�سهيالت املعدومة

-

-

()2.348.355

()2.348.355

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

586.536.050

23.250.595

40.702.585

650.489.230
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للأفراد كما يلي:
2020

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

34.186.236

38.795.804

2.654.460

6.531.796
()1.445.653

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

3.870.742

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

3.504.405

372.931

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()677.745

()112.490

()655.418

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

6.055.228

()319.701

()5.735.527

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()257.626

2.197.327

()1.939.701

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()94.163

()207.719

301.882

-

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

()5.787.799

()1.055.106

6.376.254

()466.651

التغريات الناجتة عن تعديالت

()11.969

-

191.738

179.769

الت�سهيالت املعدومة

-

-

()3.395.729

()3.395.729

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

88.767

12.522

33.523

134.812

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

6.689.840

1.626.590

32.017.718

40.334.148

2019

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

738.826

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

35.457.351

40.799.652

3.154.255

4.238.894
()1.651.466

415.429

دينـــــــــــــــــــار

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

4.926.872

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

935.298

149.341

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()1.862.872

()54.487

265.893

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

3.682.209

()199.962

()3.482.247

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()171.698

871.798

()700.100

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()101.885

()112.553

214.438

-

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

()3.542.945

()330.739

6.395.458

2.521.774

التغريات الناجتة عن تعديالت

5.763

()1

()4.869.881

()4.864.119

الت�سهيالت املعدومة

-

-

()2.348.355

()2.348.355

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

-

-

99.424

99.424

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

3.870.742

738.826

34.186.236

38.795.804
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك للقرو�ض العقارية كما يلي:
٢٠٢٠

املرحلة الأولى جتميعي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

غري م�صنف
املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

203.921.585

32.439.800

13.535.778

249.897.163

203.921.585

32.439.800

13.535.778

249.897.163

٢٠١٩

املرحلة الأولى جتميعي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

غري م�صنف
املجموع

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

189.175.681

20.152.823

11.127.132

220.455.636

189.175.681

20.152.823

11.127.132

220.455.636

�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت للقرو�ض العقارية كما يلي:
٢٠٢٠

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

189.175.681

20.152.823

11.127.132

220.455.636

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

45.787.282

7.025.575

1.182.558

53.995.415

الت�سهيالت امل�سددة

()19.985.098

()2.920.421

()1.621.703

()24.527.222

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

9.582.785

()8.213.268

()1.369.517

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()17.644.178

19.107.058

()1.462.880

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()2.994.887

()2.711.967

5.706.854

-

الت�سهيالت املعدومة

-

-

()26.666

()26.666

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

203.921.585

32.439.800

13.535.778

249.897.163

٢٠١٩

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

192.139.750

11.227.630

9.377.005

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

27.887.374

2.584.520

863.084

31.334.978

الت�سهيالت امل�سددة

()21.206.730

()1.006.354

()1.410.643

()23.623.727

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

5.369.296

()3.964.899

()1.404.397

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()12.327.319

13.675.099

()1.347.780

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()2.686.690

()2.363.173

5.049.863

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

189.175.681

20.152.823

11.127.132

220.455.636
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212.744.385

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للقرو�ض العقارية كما يلي:
٢٠٢٠

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

342.409

2.434.479
()628.716

520.603

5.138.855

دينـــــــــــــــــــار

6.648.056

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

988.598

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

1.712.578

379.492

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()62.406

()51.822

()514.488

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

943.704

()200.014

()743.690

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()64.611

612.263

()547.652

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()16.383

()84.770

101.153

-

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
()772.405

19.069

1.708.370

955.034

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة
التغريات الناجتة عن تعديالت

-

-

()291.971

()291.971

الت�سهيالت املعدومة

-

-

()24.787

()24.787

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

30.252

12.555

1.252

44.059

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.759.327

1.207.376

5.169.451

9.136.154

2019

املرحلة الأولى جتميعي
دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية جتميعي املرحلة الثالثة

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

552.138

957.196
()1.009.412

339.808

3.467.008

دينـــــــــــــــــــار

5.120.597

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

1.313.781

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

341.950

63.108

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()559.619

()66.818

()382.975

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

466.884

()138.386

()328.498

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()107.001

466.055

()359.054

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()25.542

()59.316

84.858

-

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
()441.855

()83.848

2.160.667

1.634.964

تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة
التغريات الناجتة عن تعديالت

-

-

()82.404

()82.404

تعديالت نتيجة تغري �أ�سعار ال�رصف

-

-

27.115

27.115

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

988.598

520.603

5.138.855

6.648.056
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�إف�صاح بتوزيع �إجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام كما يلي:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

من (� )1إلى ()6

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

198.875.558

5.289.601

-

204.165.159

()7

-

6.728

-

6.728

املجموع

198.875.558

5.296.329

-

204.171.887

٢٠١٩

املرحلة الأولى �إفرادي

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

من (� )1إلى ()6

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثانية �إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

املجموع

دينـــــــــــــــــــار

190.241.940

4.236.843

-

194.478.783

من (� )8إلى ()10

-

-

2.901.056

2.901.056

املجموع

190.241.940

4.236.843

2.901.056

197.379.839

�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت للحكومة والقطاع العام كما يلي:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

190.241.940

4.236.843

2.901.056

197.379.839

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

92.737.614

2.397.409

-

95.135.023

الت�سهيالت امل�سددة

()88.340.838

()2.137

-

()88.342.975

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

4.236.842

()4.236.842

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

2.901.056

()2.901.056

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

198.875.558

5.296.329

-

204.171.887

2019

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

205.819.023

12.313.642

2.981.894

221.114.559

الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

72.025.861

235.480

-

72.261.341

الت�سهيالت امل�سددة

()95.903.948

-

()92.113

()95.996.061

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

12.313.641

()12.313.641

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()4.001.362

4.001.362

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()11.275

-

11.275

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

190.241.940

4.236.843

2.901.056

197.379.839
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دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للحكومة والقطاع العام كما يلي:
2020

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

ر�صيد بداية ال�سنة

314.360

4.111

2.693.037

3.011.508

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

302.256

-

-

302.256

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()102.005

-

-

()102.005

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

4.111

()4.111

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

1.548.215

()1.548.215

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

()2.398

التغريات الناجتة عن تعديالت
�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

516.324

٢٠١٩

()1.380.356

-

()1.382.754

-

()1.144.822

()1.144.822

167.859

-

684.183

املرحلة الأولى �إفرادي

املرحلة الثانية �إفرادي

املرحلة الثالثة

املجموع

ر�صيد بداية ال�سنة

181.962

150.989

1.346.519

1.679.470

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على الت�سهيالت اجلديدة خالل ال�سنة

239.209

-

336.348

575.557

امل�سرتد من خ�سارة التدين على الت�سهيالت امل�ستحقة

()109.067

-

-

()109.067

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

150.989

()150.989

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()760

760

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل ال�سنة

()147.973

3.351

-

()144.622

التغريات الناجتة عن تعديالت

-

-

1.010.170

1.010.170

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

314.360

4.111

2.693.037

3.011.508
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�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�سنة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ا�ستبعادات

ا�ستهالك ال�سنة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم:

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ا�ستبعادات

حتويالت

ا�ضافات

الر�صيد يف بداية ال�سنة

الكلفة:

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2020

 -12ممتلكات ومعدات  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

4.879.584

-

-

-

-

4.879.584

-

-

1.230.380

3.649.204

دينــــــــــــــــار

ارا�ضــــــــــي

19.455.202

6.040.892

-

572.846

5.468.046

25.496.094

-

214.751

913.386

24.367.957

دينــــــــــــــــار

مبانـــــــــــــي

9.679.370

37.331.910

()371.494

2.620.990

35.082.414

47.011.280

()382.208

1.783.780

1.581.990

44.027.718

دينــــــــــــــــار

و�أثاث

معــــــدات و�أجهزة

119.813

1.466.144

()84.822

110.483

1.440.483

1.585.957

()132.252

-

-

1.718.209

دينــــــــــــــــار

و�سائــط نقـــل

1.417.294

-

-

-

-

42.602.959

69.012.382

()674.408

6.398.892

63.287.898

7.051.696

24.173.436

()218.092

3.094.573

21.296.955

31.225.132

1.417.294

111.615.341

-

6.606.111

105.809.369

()285.679

()2.874.719

1.059.479

3.232.534

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

التنفيذ

()800.139

876.188

1.820.876

28.813.747

دينــــــــــــــــار

احلا�سب الآيل

�أجهـــــــــــــزة

م�شاريع قيد

املجمـــــــــوع
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-

3.649.204

-

-

-

-

3.649.204

-

-

-

3.649.204

2

18.899.911

5.468.046

-

543.576

4.924.470

24.367.957

-

385.934

529.117

23.452.906

دينــــــــــــــــار

15 - 9

8.945.304

35.082.414

()1.947.097

2.670.044

34.359.467

44.027.718

()2.220.024

245.988

1.142.734

44.859.020

دينــــــــــــــــار

15

277.726

1.440.483

()18.189

125.837

1.332.835

1.718.209

()18.190

-

-

1.736.399

دينــــــــــــــــار

و�سائــط نقـــل

20

7.516.792

-

3.232.534

-

-

-

-

3.232.534

-

()1.294.286

2.606.566

1.920.254

42.521.471

63.287.898

()8.131.278

6.371.070

65.048.106

105.809.369

()8.409.633

-

5.938.551

108.280.451

21.296.955

()6.165.992

3.031.613

24.431.334

28.813.747

()6.171.419

662.364

1.660.134

32.662.668

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

احلا�سب الآيل

التنفيذ

املجمـــــــــوع

*ميثل هذا البند تكلفة احدى اال�صول امل�ستملكة من قبل البنك والتي مت حتويها �إلى بند املمتلكات واملعدات نتيجة التغري يف غاية فروع البنك يف فل�سطني وا�ستخدامها يف عمليات البنك.

 تت�ضمن املمتلكات واملعدات كما يف  31كانون الأول  2020و 2019ممتلكات ومعدات م�ستهلكة بالكامل مببلغ  43.276.563دينار ومبلغ  36.771.885دينار على التوايل ،وما زالت ت�ستخدم من قبل البنك.تقدر التكلفة املتبقية ال�ستكمال م�شاريع حتت التنفيذ مبلغ  1.592.859دينار ومبلغ  1.251.548دينار كما يف  31كانون الأول  2020و 2019على التوايل.

ن�سبة اال�ستهالك ال�سنوية %

�صايف القيمة الدفرتية يف نهاية ال�سنة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ا�ستبعادات

ا�ستهالك ال�سنة

الر�صيد يف بداية ال�سنة

اال�ستهالك املرتاكم:

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

ا�ستبعادات

حتويالت

ا�ضافات

الر�صيد يف بداية ال�سنة

الكلفة:

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول ٢٠١٩

دينــــــــــــــــار

ارا�ضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

و�أجهزة و�أثاث

معــــــدات

�أجهـــــــــــــزة

م�شاريع قيد
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 -13موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
�أنظمة حا�سوب وبرامج
2020

دينــــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

6.085.563

8.120.517

ا�ضافات

1.878.371

1.001.522

الإطفاء لل�سنة

()2.770.750

()3.036.476

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

5.193.184

6.085.563

ن�سبة االطفاء ال�سنوية

%20

%20

 -14موجودات �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــون الأول
2020

�إيرادات م�ستحقة غري مقبو�ضة

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

م�رصوفات مدفوعة مقدما ً

18.892.012

19.741.336

7.448.232

5.757.071

موجودات �آلت ملكيتها للبنك  -بال�صايف *

10.844.136

11.938.836

الذمم املدينة  -بال�صايف

4.627.668

5.995.981

�شيكات املقا�صة

6.318.939

7.318.391

�صندوق �ضمان الت�سوية

25.000

31.000

ت�أمينات قابلة لال�سرتداد

609.531

891.713

ت�أمينات بطاقات

2.559.511

1.999.401

�أخرى

1.890.940

1.271.432

املجموع

53.215.969

54.945.161

* تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من العقارات التي الت ملكيتها للبنك وفاءَ لديون م�ستحقة على العمالء خالل فرتة �أق�صاها �سنتني من
تاريخ ا�ستمالكها ،وللبنك املركزي يف حاالت ا�ستثنائية ان ميدد هذة املدة �إلى �سنتني متتاليتني كحد �أٌق�صى.

� -إن تفا�صيل احلركة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة هي كما يلي:
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2019

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

13.624.736

10.361.210

ا�ضافات

502.086

3.364.608

املحول �إلى ممتلكات خا�صة بالبنك

()1.522.176

-

ا�ستبعادات

()48.329

()101.082

تدين موجودات م�ستملكة

12.556.317

()496.275

13.624.736

املجموع

تدين موجودات م�ستملكة مبوجب تعليمات البنك املركزي

()1.215.906

()1.215.906

ر�صيد نهاية ال�سنة

()469.994

10.844.136

11.938.836

ر�صيد بداية ال�سنة

1.685.900

1.685.900

ا�ضافات

26.281

-

فيما يلي ملخ�ص احلركة على خم�ص�ص املوجودات امل�ستملكة:

ر�صيد نهاية ال�سنة

1.685.900

1.712.181

 بلغ خم�ص�ص التدين مقابل املوجودات امل�ستملكة  1.712.181دينار كما يف  31كانون الأول  1.685.900( 2020دينار كما يف  31كانون االول )2019 - 15ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
�إن تفا�صيل هذا البند مما يلي:
2020

داخل اململكة خارج اململكة املجموع

2019

داخل اململكة خارج اململكة املجموع

ح�سابات جارية وحتت الطلب

دينــــــــــــــــــــار

161.794

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

ودائع الجل ت�ستحق خالل فرتة اقل من � 3أ�شهر

74.671.680

55.041.409

129.713.089

56.761.291

90.626.443

147.387.734

ودائع الجل ت�ستحق خالل فرتة من � 6 - 3أ�شهر

30.000.000

-

30.000.000

25.000.000

7.090.000

32.090.000

ودائع الجل ت�ستحق خالل فرتة من � 9 - 6أ�شهر

3.000.000

19.143.000

22.143.000

33.000.000

-

33.000.000

ودائع ت�ستحق خالل فرتة �أكرث من �سنة

15.000.000

34.005.850

49.005.850

15.000.000

30.000.000

45.000.000

املجموع

122.833.474

111.347.863

234.181.337

131.971.820

136.039.523

268.011.343

3.157.604

3.319.398

2.210.529

8.323.080

10.533.609

145

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
 -16ودائع عمالء
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
الأفراد

ال�رشكات الكربى

املن�ش�آت ال�صغرى

احلكومة والقطاع

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

112.418.781

612.812.559
562.460.861

واملتو�سطة

العام

املجموع

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

ح�سابات جارية وحتت الطلب

295.750.303

148.362.038

56.281.437

ودائع توفري

546.490.517

8.063.786

7.735.971

170.587

ودائع لآجل وخا�ضعة لإ�شعار

468.675.648

306.320.584

38.999.870

237.160.915

1.051.157.017

املجموع

1.310.916.468

462.746.408

103.017.278

349.750.283

2.226.430.437

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2020

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2019
ح�سابات جارية وحتت الطلب

244.293.300

123.709.181

53.463.869

58.381.179

479.847.529

ودائع توفري

506.004.381

6.143.261

3.705.943

239.803

516.093.388

ودائع لآجل وخا�ضعة لإ�شعار

479.791.141

295.698.530

45.503.808

234.021.599

1.055.015.078

املجموع

1.230.088.822

425.550.972

102.673.620

292.642.581

2.050.955.995

 بلغت ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام الأردين داخل اململكة  338.093.612دينار �أي ما ن�سبته  ٪15.19من �إجمايل الودائع كما يف  31كانونالأول  273.518.953( 2020دينار �أي ما ن�سبته  ٪13.34كما يف  31كانون الأول .)2019
	ال يوجد ودائع حمجوزه كما يف  31كانون الأول  2020و.2019 بلغت قيمة الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  496.395.865دينار �أي ما ن�سبته  ٪23من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول 417.426.268( 2020دينار �أي ما ن�سبته  ٪20.35كما يف  31كانون الأول .)2019
 -بلغت قيمة الودائع اجلامدة مبلغ  58.140.668دينار كما يف  31كانون الأول  35.166.834( 2020دينار كما يف  31كانون الأول .)2019

 -17ت�أمينات نقدية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــون الأول

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

28.205.251

33.335.651

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�رشة

18.854.312

17.700.784

ت�أمينات التعامل بالهام�ش

2.672.492

2.880.017

ت�أمينات �أخرى

7.226.186

4.787.900

املجمــوع

56.958.241

58.704.352
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املجمــوع

بنك اال�ستثمار العربي الأردين

بنك اال�سكان

اقرتا�ض من �رشكة اال�سواق املالية العاملية FMI

بنك �سو�سيتيه جرنال

بنك االحتاد

�سلطة النقد الفل�سطينية

اقرتا�ض من وكالة التنمية الفرن�سية

البنك االوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري ***

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري ***

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري ***

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين*

اقرتا�ض من بنك االعمار االوروبي

اقرتا�ض من بنك االعمار االوروبي

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين*

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين**

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين**

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين*

اقرتا�ض من وكالة التنمية الفرن�سية

اقرتا�ض من م�ؤ�س�سة اال�ستثمارات اخلا�صة ملا وراء البحار OPIC

 31كانون الأول 2020

� -18أمـوال مقرت�ضـة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

314.384.118

48.665

30.468.727

1.074.224

177.778

1.300.000

3.652.748

7.823.929

2.532.143

13.550.136

33.582.090

6.250.000

12.613.636

8.333.333

10.000.000

3.941.315

30.000.000

10.000.000

3.895.000

10.128.571

1.011.429

1.223.952

34.536.095

64.397.097

6.650.000

1.595.250

15.598.000

دينــــار

املبلغ

1

1

1

45

8

1

20

7

1

1

1

1

1

1

34

1

1

20

7

7

14

243

263

10

20

1

الكلية

1

1

1

8

8

1

20

5

1

1

1

1

1

1

34

1

1

18

5

1

7

243

263

6

9

1

املتبقية

عدد الأق�ساط

جاري مدين

جاري مدين

-

�شهري

ربع �سنوي

-

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة

دفعة واحدة

دفعة واحدة

دفعة واحدة

دفعة واحدة

دفعة واحدة

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة

دفعة واحدة

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة لكل قر�ض

دفعة واحدة لكل قر�ض

�سنوية

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة

الأق�ساط

دورية ا�ستحقاق

2021

2021

ال يوجد

2021

2024

ال يوجد

2031

2023

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2039

2024

2024

2030

2025

2021

2028

2022 - 2024

2035-2021

2028

2025

2034

تاريخ اال�ستحقاق

ال يوجد

�سندات حكومة

%2.500

٪1.75 - ٪0.5

ال يوجد

%5.000

ال يوجد

%0.5

ال يوجد

ال يوجد

%6.5

-

ال يوجد

ال يوجد

%3.5

%5.250

ال يوجد

%3.75

ال يوجد

%1.273

ال يوجد

%2.000

%2.000

%2.000

%2.000

%2.000

%5.350

%3.000

%5.750

%2.240

�سندات حكومة

�سندات حكومة

�سندات حكومة

�سندات حكومة

�سندات حكومة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

٪2.8

ال يوجد

%4.750

%0.000

%5.500

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

%3.358

%2.700

ال يوجد

ال يوجد

٪4.895-٪4.845

الإقرا�ض

ال�ضمانات

�سعر فائدة
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254.366.692

2.998.649

25.048.944

1.074.224

444.444

2.700.000

3.545.000

7.498.807

10.000.000

70.000.000

10.000.000

2.857.982

5.000.000

30.000.000

4.100.000

14.180.000

1.012.857

3.034.286

1.559.984

34.163.765

7.600.000

1.949.750

15.598.000

دينــــار

1

1

1

45

8

7

20

1

1

1

34

1

1

20

7

7

7

14

184

10

20

1

الكلية

1

1

1

20

8

7

20

1

1

1

34

1

1

20

7

1

3

9

184

7

11

1

املتبقية

جاري مدين

جاري مدين

-

�شهري

ربع �سنوي

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة

دفعة واحدة

دفعة واحدة

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة

دفعة واحدة

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة لكل قر�ض

�سنوية

ن�صف �سنوية

دفعة واحدة

* مت اعادة �إقرا�ض املبالغ املقرت�ضة من البنك املركزي الأردين لقطاع ال�رشكات ال�صغرية واملتو�سطة مبعدل فائدة .٪8.5
**مت اعادة �إقرا�ض املبالغ املقرت�ضة من البنك املركزي الأردين لأغرا�ض التمويل ال�صناعي والطاقة والزراعة وال�سياحة مبعدل فائدة � ٪3.5إلى .%4
***بلغت القرو�ض ال�سكنية املعاد متويلها من الأموال املقرت�ضة من ال�رشكة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري  43.870.275دينار
كما يف  31كانون االول  2019مبعدل فائدة .٪5.84

املجمــوع

بنك اال�ستثمار العربي الأردين

بنك اال�سكان

اقرتا�ض من �رشكة اال�سواق املالية العاملية FMI

بنك �سو�سيتيه جرنال

بنك االحتاد

البنك االوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

اقرتا�ض من وكالة التنمية الفرن�سية

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري***

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري ***

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري ***

ال�رشكة الأردنية العادة متويل الرهن العقاري ***

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين*

اقرتا�ض من بنك االعمار االوروبي

اقرتا�ض من بنك االعمار االوروبي

اقرتا�ض من بنك االعمار االوروبي

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين*

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين**

اقرتا�ض من البنك املركزي الأردين*

اقرتا�ض من وكالة التنمية الفرن�سية

اقرتا�ض من م�ؤ�س�سة اال�ستثمارات اخلا�صة ملا وراء البحار OPIC

 31كانون الأول 2019

املبلغ

عدد الأق�ساط

الأق�ساط

دورية ا�ستحقاق

2020

2020

ال يوجد

2021

2023

2023

2031

2020

2019

2020

2039

2020

2024

2031

2025

2020

2021

2028

2018 - 2026

2028

2025

2034

تاريخ اال�ستحقاق

%4.75

-

%7.000

%6.000

%4.047

%1.433

%5.900

%4.000

%5.900

%3.000

%5.750

%5.750

٪2.8

%5.500

٪3.25

%4.750

%2.500

٪2.5 - ٪1

%2.700

%3.358

٪4.895-٪4.845

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

�سندات حكومة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

�سندات حكومة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�ضمانات

%7

الإقرا�ض

�سعر فائدة
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 - 19قرو�ض م�ساندة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون الأول 2020

املبلغ

Green for Growth Fund

7.905.350

1

Sanad fund for MSME

10.635.000

1

املجمــوع

18.540.350

 31كانون الأول 2019

دينــــار

دينــــار

عدد الأق�ساط

املتبقية

الكلية

1
1

دورية ا�ستحقاق

تاريخ

دفعة واحدة

2026

ال يوجد

دفعة واحدة

2027

ال يوجد

الأق�ساط

اال�ستحقاق

ال�ضمانات

�سعر فائدة

%6.000
%6.300

الإقرا�ض

Green for Growth Fund

7.905.350

1

1

دفعة واحدة

2026

ال يوجد

%6.000

Sanad fund for MSME

10.635.000

1

1

دفعة واحدة

2027

ال يوجد

%6.300

املجمــوع

18.540.350

 -20خم�ص�صات متنوعة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ر�صيد

بداية ال�سنة

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك

1.354.397

1.418.000

()25.896

-

2.746.501

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

9.543.302

1.186.998

()598.468

-

10.131.832

خم�ص�ص التزامات �أخرى

13.758

2.483

()3

-

16.238

املجموع

10.911.457

2.607.481

()624.367

-

12.894.571

للعام 2020

دينــــــــــــــــار

املكون

خالل ال�سنة
دينــــــــــــــــار

امل�ستخدم

خالل ال�سنة

دينــــــــــــــــار

ما مت رده

لاليرادات

ر�صيد

نهاية ال�سنة

للعام 2019
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك

1.490.438

-

()136.041

-

1.354.397

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

9.748.144

551.399

()756.241

-

9.543.302

خم�ص�ص التزامات �أخرى

6.951

9.793

()2.986

-

13.758

املجموع

11.245.533

561.192

()895.268

-

10.911.457
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� -21رضيبة الدخل
�أ  -خم�ص�ص �رضيبة الدخل

�إن احلركة على خم�ص�ص �رضيبة الدخل خالل ال�سنة هي كما يلي:
2020

دينــــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

16.954.411

15.202.732

�رضيبة الدخل املدفوعة

()17.454.437

()15.198.995

�رضيبة الدخل امل�ستحقة

16.502.820

16.950.674

ر�صيد نهاية ال�سنة

16.002.794

16.954.411

ب -متثل �رضيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
2020

دينــــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

�رضيبة دخل ال�سنة

16.502.820

16.950.674

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

()8.382

()60.310

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

()3.266.763

()188.817

�رضيبة الدخل امل�ستحقة على ارباح ال�سنة

13.227.675

16.701.547

-

-

تبلغ ن�سبة �رضيبة الدخل للبنوك يف الأردن  %38اعتبارا من �أول كانون الثاين  2019وترتاوح ن�سبة �رضيبة الدخل يف البلدان التي يوجد للبنك
�رشكات وفروع فيها بني �صفر و %31حيث تخ�ضع البنوك يف فل�سطني ل�رضيبة دخل بن�سبة  %15و�رضيبة م�ضافة بن�سبة .%16
مت اجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  2018لفروع البنك يف الأردن.
مت �إجراء ت�سوية نهائية لفروع البنك يف فل�سطني حتى نهاية العام  ،2017ومل يتم مراجعة ح�سابات عامي  2018و  2019لغاية تاريخ اعداد
القوائم املالية املوحدة.
مت التو�صل �إلى ت�سوية نهائية مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات لل�رشكة الوطنية للخدمات املالية (الأردن) اوراق حتى نهاية العام  2014كما
قامت دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات مبراجعة �سجالت ال�رشكة لالعوام  2016 ،2015و ،2017حيث مت تقدير ال�رضيبة امل�ستحقة عن هذه ال�سنوات
مببلغ  1.361.990دينار عن املبالغ املدفوعة مت االعرتا�ض على القرار وال يزال منظورا امام حمكمة البداية ال�رضيبية .كما قامت دائرة �رضيبة
الدخل واملبيعات بقبول ك�شف التقدير الذاتي لل�رشكة عن عامي  2018و.2019
مت �إجراء ت�سوية نهائية لل�رشكة الوطنية للأوراق املالية (فل�سطني) حتى نهاية العام .2019
مت �إجراء ت�سوية نهائية ل�رشكة متلك للت�أجري النمويلي مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  ،2018ومل يتم مراجعة ح�سابات عام
 2019لغاية تاريخ اعداد القوائم املالية املوحدة.
يف ر�أي �إدارة البنك �إن املخ�ص�صات ال�رضيبة كما يف  31كانون الأول  2020كافية ملواجهة �أية التزامات �رضيبية م�ستقبلية.
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العادلة من خالل قائمة الدخل (تطبيق مبكر معيار )9

ارباح غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة

العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

�أرباح غري متحققة للموجودات املالية بالقيمة

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

فرق ترجمة العمالت

العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

خ�سائر غري متحققة للموجودات املالية بالقيمة

خم�ص�ص تدين موجودات م�ستملكة

خم�ص�صات خمتلفة

فوائد معلقة

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

ج  -موجودات /مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة:

7.934.879

5.467.432

2.467.447

30.535.897

-

12.930.257

1.685.900

3.167.385

270.764

12.481.591

دينـــــــــــــــار

ر�صيد بداية ال�سنة

2020

()588.115

()24.602

()563.513

()9.031.306

-

()6.950.944

-

()2.080.362

-

-

دينـــــــــــــــار

املبــالغ املحـررة

165.906

-

165.906

19.983.482

3.543.049

5.050.110

-

100.000

433.166

10.857.157

دينـــــــــــــــار

املبــالغ امل�ضـــافة

7.512.670

5.442.830

2.069.840

41.488.073

3.543.049

11.029.423

1.685.900

1.187.023

703.930

23.338.748

دينـــــــــــــــار

ر�صيد نهاية ال�سنة

808.967

584.493

224.474

13.316.167

354.305

3.195.427

640.642

451.069

197.100

8.477.624

804.942

592.875

212.067

9.325.649

-

2.825.977

640.642

1.203.606

75.814

دينـــــــــــــــار

4.579.610

دينـــــــــــــــار

ال�رضيبة امل�ؤجلــة

ال�رضيبة امل�ؤجلــة

2019
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ان احلركة على ح�ساب املوجودات /املطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول
2020

دينــــــــــــــار

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون االول

دينــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

موجـــــــــــــودات

9.325.649

مطلوبــــــات

موجـــــــــــــودات

مطلوبــــــات

امل�ضاف

5.848.544

34.961

1.105.993

23.895

امل�ستبعد

()1.858.026

()30.936

()479.972

()102.053

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

13.316.167

808.967

9.325.649

804.942

804.942

883.100

8.699.628

 مت احت�ساب ال�رضائب امل�ؤجلة مبوجب الن�سب ال�رضيبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام باملنافع ال�رضيبية �أو حتقيق املوجودات/املطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلة.
د -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�رضيبي:
2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

الربح املحا�سبي

30.700.932

44.208.357

ارباح غري خا�ضعة لل�رضيبة

()4.490.120

()6.332.452

م�رصوفات غري مقبولة �رضيبيا

10.055.579

8.899.147

الربح ال�رضيبي

36.266.391

46.775.052

ن�سبة �رضيبة الدخل الفعلية

%43.09

%37.78

 -22مطلوبات �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــون الأول

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

فوائد م�ستحقة غري مدفوعة

10.134.602

20.169.502

ايرادات مقبو�ضة مقدما

374.106

343.600

ذمم دائنة

10.984.966

7.105.983

م�رصوفات م�ستحقة وغري مدفوعة

8.445.873

8.014.790

�أمانات م�ؤقتة

27.312.979

20.067.495

�شيكات و�سحوبات بر�سم الدفع

6.523.346

4.607.949

�أخرى

4.880.670

2.552.106

68.656.542

62.861.425

2.822.879

2.374.728

71.479.421

65.236.153

خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة (مطلوبات �أخرى)
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�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة ب�شكل جتميعي كما يف نهاية ال�سنة:
2020
املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

جتميعي

�إفرادي

جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

16.520.798

209.272.556

316.428

49.021.275

550.026

275.681.083

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

9.140.868

108.050.821

373.479

9.603.825

47.611

127.216.604

التعر�ضات ال�ستحقة

()2.685.540

()33.234.008

()263.469

()14.170.853

()212.241

()50.566.111

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

120.329

7.387.095

()74.939

()7.360.095

()72.390

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()827.724

()5.079.184

846.999

5.085.684

()25.775

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()88.442

()11.720

()32.934

()16.500

149.596

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

22.180.289

286.385.560

1.165.564

42.163.336

436.827

352.331.576

2019
املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

جتميعي

�إفرادي

جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

15.704.207

198.514.654

267.942

28.024.541

237.684

242.749.028

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

4.299.041

87.183.234

118.718

16.993.157

119.074

108.713.224

التعر�ضات ال�ستحقة

()3.320.135

()62.058.560

()107.730

()10.252.908

()41.836

()75.781.169

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

118.979

5.242.866

()118.979

()5.242.866

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()193.843

()19.566.138

193.843

19.590.138

()24.000

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()87.451

()43.500

()37.366

()90.787

259.104

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

16.520.798

209.272.556

316.428

49.021.275

550.026

275.681.083
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�إف�صاح احلركة على خ�سارة التدين للت�سهيالت غري املبا�رشة ب�شكل جتميعي كما يف نهاية ال�سنة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

452.094

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

419.368

597.371

23.698

282.495

33.457

1.356.389

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

()177.506

()97.994

()7.786

()622.895

()119.851

()1.026.032

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

22.109

172.711

()3.316

()169.441

()22.063

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()24.137

()5.596

31.510

6.245

()8.022

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()2.463

()34

()914

()676

4.087

-

291.651

14.813

1.348.041

268.129

2.374.728

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

()17.505

()156.850

12.663

220.629

47.322

106.259

التغريات الناجتة عن تعديالت

()677

15.626

()222

()23.489

20.297

11.535

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

671.283

816.885

70.446

1.040.909

223.356

2.822.879

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

622.698

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

176.004

202.126

3.416

481.933

47.111

910.590

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

()275.559

()146.711

()3.762

()541.685

()6.933

()974.650

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

4.259

86.893

()4.259

()86.893

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()9.029

()31.054

9.030

39.371

()8.318

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()3.429

()205

()1.326

()5.082

10.042

-

280.820

9.800

1.118.935

97.727

2.129.980

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

()662

()81.759

1.914

325.940

102.772

348.205

التغريات الناجتة عن تعديالت

()62.188

()18.459

-

15.522

25.728

()39.397

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

452.094

291.651

14.813

1.348.041

268.129

2.374.728

154

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح بتوزيع االعتمادات والقبوالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

من (� )Aaaإلى ()Baa3

-

-

-

-

-

-

من (� )Ba1إلى ()Caa3

-

16.023.491

-

-

-

16.023.491

من (� )1إلى ()6

-

40.526.163

-

629.654

-

41.155.817

7

-

-

-

512.334

-

512.334

املجموع

-

56.549.654

-

1.141.988

-

57.691.642

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

من (� )Aaaإلى ()Baa3

-

4.585.706

-

-

-

4.585.706

من (� )Ba1إلى ()Caa3

-

4.813.208

-

-

-

4.813.208

من (� )1إلى ()6

-

26.054.813

-

1.298.663

-

27.353.476

7

-

-

-

425.121

-

425.121

املجموع

-

35.453.727

-

1.723.784

-

37.177.511

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة املتعلقة باالعتمادات والقبوالت:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

35.453.727

-

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

-

32.126.927

-

351.352

التعر�ضات ال�ستحقة

-

()11.220.974

-

()743.174

()11.964.148

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

373.460

-

()373.460

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()183.486

-

183.486

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

56.549.654

-

1.141.988

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

32.478.279

1.723.784

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار

37.177.511

57.691.642

املرحلة الثالثة املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

27.138.722

-

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

-

24.618.482

-

917.250

التعر�ضات ال�ستحقة

-

()16.283.733

-

()1.238.538

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()19.744

-

19.744

-

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

35.453.727

-

1.723.784

-

37.177.511

156

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

25.535.732
()17.522.271

2.025.328

-

29.164.050

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

-

376.719

-

16.489

-

393.208

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

-

()2.515

-

()20.097

-

()22.612

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

2.853

-

()2.853

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()1.095

-

1.095

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

67.337

-

38.132

-

105.469

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

-

التغريات الناجتة عن تعديالت

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

()2.487
440.812

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

-

()139

-

()2.626

-

()847

-

()847

-

31.780

-

472.592

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

-

65.627

-

27.907

-

93.534

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

-

()20.379

-

()4.719

-

()25.098

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

-

-

-

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()232

-

232

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

22.321

-

19.554

-

41.875

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

-

-

-

372

-

372

التغريات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

()5.214

-

()5.214

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

67.337

-

38.132

-

105.469
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح بتوزيع الكفاالت ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

من (� )Aaaإلى ()Baa3

-

7.077.683

-

-

-

7.077.683

من (� )Ba1إلى ()Caa3

-

1.541.312

-

-

-

1.541.312

من (� )Caإلى ()C

-

-

-

-

-

-

من (� )1إلى ()6

-

42.106.253

-

6.526.260

-

48.632.513

()7

-

-

-

1.001.820

-

1.001.820

من (� )8إلى ()10

-

-

-

-

258.213

258.213

املجموع

-

50.725.248

-

7.528.080

258.213

58.511.541

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

من (� )Aaaإلى ()Baa3

-

9.549.107

-

387.381

-

9.936.488

من (� )Ba1إلى ()Caa3

-

492.580

-

940.163

-

1.432.743

من (� )Caإلى ()C

-

35.450

-

-

21.363

56.813

من (� )1إلى ()6

-

31.987.284

-

7.396.585

-

39.383.869

()7

-

-

-

1.422.569

-

1.422.569

من (� )8إلى ()10

-

-

-

-

297.858

297.858

املجموع

-

42.064.421

-

10.146.698

319.221

52.530.340

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

42.064.421

-

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

-

19.577.779

-

864.882

التعر�ضات ال�ستحقة

-

()12.060.042

-

()2.349.690

()52.788

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

2.890.037

-

()2.863.037

()27.000

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()1.735.227

-

1.741.727

()6.500

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

()11.720

-

()12.500

24.220

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

50.725.248

-

7.528.080

258.213

58.511.541

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

10.146.698

319.221

1.060

20.443.721
()14.462.520

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

52.530.340

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

48.855.747

-

576

11.248.933

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

-

9.168.858

-

2.079.499

()14.849.823

التعر�ضات ال�ستحقة

-

()12.995.006

-

()1.831.799

()23.018

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

2.867.101

-

()2.867.101

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()5.788.779

-

5.812.779

()24.000

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

()43.500

-

()90.787

134.287

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

42.064.421

-

10.146.698

319.221

52.530.340

7.044.107

231.376

56.131.230

159

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

-

61.060

-

33.210

15.044

109.314

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

-

()46.093

-

()71.388

()41.374

()158.855

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

79.301

-

()76.031

()3.270

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()2.266

-

2.916

()650

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

()34

-

()627

661

-

83.057

-

255.319

165.493

503.869

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

-

()73.484

-

70.398

15.611

12.525

التغريات الناجتة عن تعديالت

-

13.789

-

()22.178

20.297

11.908

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

115.330

-

191.619

171.812

478.761

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

-

40.584

-

29.775

-

70.359

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

-

()37.184

-

()21.961

()4.725

()63.870

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

-

30.555

-

()30.555

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

-

()12.103

-

20.421

()8.318

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

-

()205

-

()5.082

5.287

-

105.560

-

145.021

95.519

346.100

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

-

()27.269

-

106.250

52.002

130.983

التغريات الناجتة عن تعديالت

-

()16.881

-

11.450

25.728

20.297

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

83.057

-

255.319

165.493

503.869

160

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح بتوزيع ال�سقوف غري م�ستغلة ح�سب فئات الت�صنيف االئتماين الداخلي للبنك:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

من (� )Aaaإلى ()Baa3

-

-

-

-

-

-

من (� )Ba1إلى ()Caa3

-

-

-

-

-

-

من (� )Caإلى ()C

-

-

-

-

-

-

من (� )1إلى ()6

-

179.110.658

-

30.973.472

-

210.084.130

()7

-

-

-

2.519.797

-

2.519.797

من (� )8إلى ()10

-

-

-

-

9.800

9.800

غري م�صنف

22.180.289

-

1.165.564

-

168.814

23.514.667

املجموع

22.180.289

179.110.658

1.165.564

33.493.269

178.614

236.128.394

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

من (� )Aaaإلى ()Baa3

-

16.969.045

-

557.872

-

17.526.917

من (� )Ba1إلى ()Caa3

-

3.885.143

-

5.039.489

-

8.924.632

من (� )Caإلى ()C

-

-

-

-

-

-

من (� )1إلى ()6

-

110.900.220

-

28.357.946

-

139.258.166

()7

-

-

-

3.195.486

-

3.195.486

من (� )8إلى ()10

-

-

-

-

2.895

2.895

غري م�صنف

16.520.798

-

316.428

-

227.910

17.065.136

املجموع

16.520.798

131.754.408

316.428

37.150.793

230.805

185.973.232

فئات الت�صنيف االئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
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حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة املتعلقة بال�سقوف غري املبا�رشة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

دينـــــــــــــــــــار

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

16.520.798

131.754.408

دينـــــــــــــــــــار

316.428

دينـــــــــــــــــــار

37.150.793

230.805

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

9.140.868

56.346.115

373.479

8.387.591

46.551

74.294.604

التعر�ضات ال�ستحقة

()2.685.540

()9.952.992

()263.469

()11.077.989

()159.453

()24.139.443

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

120.329

4.123.598

()74.939

()4.123.598

()45.390

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()827.724

()3.160.471

846.999

3.160.471

()19.275

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()88.442

()32.934

()4.000

125.376

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

22.180.289

1.165.564

33.493.268

178.614

236.128.393

179.110.658

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

دينـــــــــــــــــــار

جتميعي

�إفرادي

185.973.232

املرحلة الثالثة املجموع

�إجمايل الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

15.704.207

122.520.185

دينـــــــــــــــــــار

267.942

دينـــــــــــــــــــار

18.955.106

6.308

التعر�ضات اجلديدة خالل ال�سنة

4.299.041

53.395.894

118.718

13.996.408

118.498

71.928.559

التعر�ضات ال�ستحقة

()3.320.135

()32.779.821

()107.730

()7.182.571

()18.818

()43.409.075

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

118.979

2.375.765

()118.979

()2.375.765

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()193.843

()13.757.615

193.843

13.757.615

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()87.451

-

()37.366

-

124.817

-

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

16.520.798

131.754.408

316.428

37.150.793

230.805

185.973.232

162

دينـــــــــــــــــــار

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

157.453.748

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
�إف�صاح احلركة على خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة:
2020

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

452.094

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

419.368

159.592

23.698

232.796

18.413

853.867

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

()177.506

()49.386

()7.786

()531.410

()78.477

()844.565

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

22.109

90.557

()3.316

()90.557

()18.793

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()24.137

()2.235

31.510

2.234

()7.372

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()2.463

-

()914

()49

3.426

-

141.257

14.813

1.054.590

102.636

1.765.390

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

()17.505

()80.879

12.663

150.370

31.711

96.360

التغريات الناجتة عن تعديالت

()677

1.837

()222

()464

-

474

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

671.283

260.743

70.446

817.510

51.544

1.871.526

2019

املرحلــــــــــــة الأولـــــــى

جتميعي

�إفرادي

املرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة
جتميعي

�إفرادي

املرحلة الثالثة املجموع

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

دينـــــــــــــــــــار

622.698

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

خ�سارة التدين على التعر�ضات اجلديدة
خالل ال�سنة

176.004

95.915

3.416

424.251

47.111

746.697

خ�سارة التدين على التعر�ضات امل�ستحقة

()275.559

()89.148

()3.762

()515.005

()2.208

()885.682

ما مت حتويله �إلى املرحلة الأولى

4.259

56.338

()4.259

()56.338

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثانية

()9.029

()18.719

9.030

18.718

-

-

ما مت حتويله �إلى املرحلة الثالثة

()3.429

-

()1.326

-

4.755

-

152.939

9.800

954.360

2.208

1.742.005

الأثر على املخ�ص�ص  -كما يف نهاية ال�سنة  -نتيجة
تغيري الت�صنيف بني املراحل الثالث خالل
ال�سنة

()662

()54.490

1.914

219.318

50.770

216.850

التغريات الناجتة عن تعديالت

()62.188

()1.578

-

9.286

-

()54.480

�إجمايل الر�صيد يف نهاية ال�سنة

452.094

141.257

14.813

1.054.590

102.636

1.765.390
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 -23ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
يبلغ ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع  190.000.000دينار موزعة على � 190.000.000سهم قيمة ال�سهم اال�سمية دينار واحد كما يف  31كانون الأول
 2020و 190.000.000دينار موزعة على � 190.000.000سهم كما يف  31كانون الأول .2019

 -24االحتياطيات
االحتياطي القانوين

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�رضائب بن�سبة  ٪10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة وفقا ً لقانون
البنوك وقانون ال�رشكات وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
احتياطي خماطر م�رصفية عامة
ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�رصفية عامة وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين.
احتياطي التقلبات الدورية

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لفروع فل�سطني وم�رصف ال�صفا وفقا ً لتعليمات �سلطة النقد
الفل�سطينية.
ان االحتياطيات املقيد الت�رصف بها هي كما يلي:
ا�ســم االحتياطــي

املبلـــغ

طبيعـة التقييد

قانوين

82.047.879

قانون البنوك وقانون ال�رشكات

خماطر م�رصفية عامة

3.897.183

تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية

التقلبات الدورية

10.894.653

تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية

دينــــار

� -25أرباح مقرتح توزيعها
قام جمل�س الإدارة بالتو�صية للهيئة العامة للبنك يف اجتماعه املنعقد بتاريخ � 7شباط  2021باملوافقة على توزيع �أرباح على امل�ساهمني للعام
احلايل بن�سبة � %12أو ما يعادل  22.8مليون دينار ،وهذه التو�صية خا�ضعة ملوافقة البنك املركزي الأردين والهيئة العامة للم�ساهمني.
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 -26احتياطي القيمة العادلة  -بال�صايف
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــون الأول

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

()7.848.900

()9.789.482

خ�سائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر منقولة للأرباح
املدورة نتيجة البيع

85.200

278.095

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

369.450

437.204

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

()12.407

17.848

�أرباح غري متحققة

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

1.418.027

()5.988.630

1.207.435

()7.848.900

 يظهر احتياطي القيمة العادلة بال�صايف بعد تنزيل املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة مببلغ  3.195.427دينار واملطلوبات ال�رضيبية امل�ؤجلةمببلغ  224.474دينار.
� -27أرباح مدورة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــون الأول

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

73.967.732

77.486.036

�أرباح ال�سنة

18.161.180

28.095.485

املحول �إلى االحتياطي القانوين

()3.040.452

()4.428.971

املحول (�إلى) احتياطي خماطر م�رصفية عامة

()42.986

()623.432

املحول (�إلى) احتياطي التقلبات الدورية

-

()3.291

ارباح نقدية موزعة على امل�ساهمني

-

()16.200.000

زيادة ر�أ�س املال

-

()10.000.000

م�صاريف زيادة را�س املال

-

()80.000

املحول نتيجة بيع موجودات مالية مقومة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

()85.200

()278.095

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

88.960.274

73.967.732

 ي�شمل ر�صيد الأرباح املدورة كما يف  31كانون الأول  2020مبلغ  13.909.822دينار ميثل ر�صيد اثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املاليةرقم ( )9ومبوجب تعليمات هيئة الأوراق املالية يحظر الت�رصف به اال مبقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.
 تت�ضمــن الأرباح املدورة موجودات �رضيبية م�ؤجلة مبلغ  13.316.167دينار كما يف  31كانون الأول  2020مقابل  9.325.649دينار كمــا فــي 31كانون الأول  2019وبناءً على تعليمات البنك املركزي الأردين يحظر الت�رصف بها.
	ال ميكن الت�رصف مببلغ  5.988.630دينار وميثل التغري ال�سالب للموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر وفقا لتعليمات البنكاملركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية.
	ال ميكن الت�رصف مببلغ  1.155.916دينار وميثل الر�صيد املتبقي من احتياطي خماطر م�رصفية عامة �ضمن الأرباح املدورة وفقا لتعليمات البنكاملركزي الأردين.
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 -28الفوائد الدائنة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

2019

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ح�سابات جارية مدينة

1.763.245

1.527.533

قرو�ض وكمبياالت

58.169.703

65.184.695

بطاقـات االئتمان

2.676.690

2.691.621

ح�سابات هام�ش الو�ساطة

369.933

281.128

لالفراد (التجزئة)

القرو�ض العقارية
ال�رشكات

ال�رشكات الكربى

13.894.830

14.824.290

ح�سابات جارية مدينة

7.030.913

7.631.439

قرو�ض وكمبياالت

24.468.791

26.907.630

1.632.050

2.092.895

6.733.722

8.332.533

من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة

ح�سابات جارية مدينة

قرو�ض وكمبياالت

احلكومة والقطاع العام

11.778.597

12.198.652

�أر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

3.250.666

5.303.412

موجودات مالية �أخرى بالتكلفة املطف�أة

39.044.624

33.853.289

171.021.988

182.448.243

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

208.224

1.619.126

 -29الفوائد املدينة

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

دينـــــــــــــــار

8.035.479

2019

دينـــــــــــــــار

13.578.975

ودائع عمالء:
ح�سابات جارية وحتت الطلب

2.084.118

2.574.381

ودائع توفري

237.481

2.639.314

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار

39.307.470

50.279.378

�شهادات ايداع

-

73

ت�أمينات نقدية

746.947

889.037

�أموال مقرت�ضة

8.934.208

6.757.847

ر�سوم �ضمان الودائع

3.052.348

3.616.185

املجمـــوع

62.398.051

80.335.190
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� -30صايف �إيرادات العموالت
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2020

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

عموالت ت�سهيالت مبا�رشة

5.014.116

5.288.775

عموالت ت�سهيالت غري مبا�رشة
عموالت ُ�أخرى

1.749.588

1.426.838

11.275.165

12.558.056

ينزل :عموالت مدينة

()154.502

()120.904

�صايف ايرادات العموالت

19.152.765

17.884.367

� -31أرباح العمالت الأجنبية
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2020

ناجتة عن التداول /التعامل

دينـــــــــــــــار

226.377

دينـــــــــــــــار

ناجتة عن التقييم

4.306.409

4.511.123

املجمــوع

177.096

4.688.219

4.532.786

� -32أرباح (خ�سائر) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
(خ�سائر) غري

عوائد توزيعات

�أرباح

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

�أ�سهم �رشكات

()154.358

()1.911.241

93.164

()1.972.435

�سندات

496.044

-

-

496.044

املجمـوع

341.686

()1.911.241

93.164

()1.476.391

متحققة

2020

2019

متحققة

�أ�سهــــــــــــــم

املجموع

دينــــــــــــــــــار

�أ�سهم �رشكات

137.885

()783.474

708.238

62.649

املجمـوع

137.885

()783.474

708.238

62.649
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 -33توزيعات �أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

عوائد توزيعات �أ�سهم ال�رشكات

دينــــــــــــــــار

2.152.730

2019

دينــــــــــــــــــار

2.902.829

� - 34إيرادات �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

2019

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

فوائد معلقة حولت لاليرادات

858.912

1.015.010

دفاتر ال�شيكات املباعة

34.448

52.893

ايجارات ال�صناديق احلديدية

ديون معدومة م�سرتدة

�إيرادات البطاقات

132.525

1.356.087

130.089

1.797.074

2.125.424

2.820.777

ارباح بيع موجودات م�ستملكة

182

344.818

عموالت الو�ساطة

785.861

(خ�سائر) بيع ممتلكات ومعدات

ايراد ايجارات االبنية

�أخرى

املجمــوع

()165.290
1.334

187.737

5.317.220

()219.137
56.491

1.092.729
131.460

7.222.204

 -35نفقات موظفني
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

دينــــــــــــــــار

35.800.198

490.128

476.721

م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي
تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

41.121

نفقات طبية

تدريب املوظفني

مالب�س موظفني

نفقات موظفني �أخرى
املجمــوع
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دينــــــــــــــــــار

35.199.317

2.729.603

م�ساهمة البنك يف �صندوق االدخار

2019

2.692.988
562.394

2.710.703

2.683.111

39.823

34.450

97.084
33.361

41.942.021

238.520
84.433

41.971.934
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 -36م�صاريف �أخرى
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

دينــــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــــــار

الإيجارات

5.165.934

4.893.619

ال�صيانة والتنظيف

2.194.714

2.367.260

كهرباء ومياه وتدفئة

2.571.922

2.746.498

ر�سوم و�رضائب حكومية

1.347.385

1.269.403

الأدوات الكتابية واملطبوعات

573.587

591.416

التربعات والإعانات

2.078.247

865.012

م�صاريف الت�أمني

1.220.932

1.139.987

اال�شرتاكات

785.751

868.621

االت�صاالت

542.302

553.905

ر�سوم وم�صاريف ق�ضايا

544.899

573.911

�أتعاب مهنية

1.136.054

1.376.635

�أجور نقل النقود والربيد

736.996

582.285

م�صاريف الدعاية والإعالن

2.965.486

3.830.299

م�صاريف ومكافات �أع�ضاء جمل�س الإدارة

987.143

955.139

م�صاريف �أجهزة احلا�سوب والأنظمة الآلية

8.343.853

7.368.425

م�صاريف �سفر وانتقال

447.602

669.456

خدمات ا�ست�شارية

367.752

178.034

اجور حرا�سة

763.196

763.638

م�صاريف ا�سناد خارجي

738.514

134.805

امل�صاريف الأخرى

555.376

474.770

املجمــوع

34.067.645

32.203.118

 -37خم�ص�ص اخل�سائر االمتانية املتوقعة
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2020

2019

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

دينــــــــــــــــار

13.497

دينــــــــــــــــــار

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

34.168

24.117

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

102.975

()1.187

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

375.325

()187.191

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

17.546.531

7.706.688

ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�رشة

448.151

244.748

املجموع

18.520.647

7.789.572

2.397
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 -38ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2020

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

ربح ال�سنة العائد مل�ساهمي البنك (دينار)

18.161.180

28.095.485

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم (�سهم)

190.000.000

190.000.000

فل�س /دينــار

احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من الربح
لل�سنة ( -م�ساهمي البنك)

فل�س /دينــار

٠/148

٠/096

مت احت�ساب املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم حل�صة ال�سهم من الربح الأ�سا�سي واملخف�ض العائد مل�ساهمي البنك بناءً على عدد اال�سهم امل�رصح
به لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2020و 2019وفقا ً ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل (.)33
 -39النقد وما يف حكمه
�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2019

2020

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي الأردين ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

312.978.895

332.661.274

ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

154.882.165

158.836.624

ينزل :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر

133.032.487

157.921.343

�أر�صدة مقيدة ال�سحب

10.635.000

10.635.000

املجمـــوع

324.193.573

322.941.555

 - 40الأر�صدة واملعامالت مع �أطراف ذات عالقة
ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكة التابعة التالية:
ر�أ�س مال ال�رشكــــــــــة

ا�ســـــــــــــم ال�رشكـــــــــــة

ن�سبة امللكية

2020

ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية حمدودة امل�س�ؤولية

100

5.500.000

5.500.000

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية امل�ساهمة اخلا�صة

100

1.600.000

1.600.000

�رشكة متلك للت�أجري التمويلي

100

5.000.000

5.000.000

م�رصف ال�صفا

79

53.175.000

53.175.000

٪

دينــــــــــار

2019

دينــــــــــار

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�رشكات التابعة ومع كبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك
وبا�ستخدام ا�سعار الفوائد والعموالت التجارية .ان جميع الت�سهيالت االئتمانية لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها �أي خم�ص�صات.
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ال توجد اية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�رشكة امل�صدرة مع ال�رشكات التابعة �أو احلليفة �أو اع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املدير العام �أو اي
موظف يف ال�رشكة �أو اقاربهم وذلك مبا يندرج يف نطاق علم البنك املعتاد.
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
اجلهــــــــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــــــــــــــــة

اع�ضاء جمل�س

الإدارة وذوي ال�صلة

الإدارة التنفيذية

املجمـــــــــــــوع
اخرى*

2020

2019

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

ت�سهيالت مبا�رشة

30.955.789

3.150.943

32.785.850

66.932.582

51.126.108

ودائع لدى البنك

93.257.135

2.865.249

23.415.605

119.537.989

61.565.392

التامينات النقدية

-

38.551

24.077

62.628

167.186

باع�ضاء املجل�س

بنود داخل قائمة املركز املايل

دينــــــــــار

العليا

بنود خارج قائمة املركز املايل
ت�سهيالت غري مبا�رشة

3.772.762

133.338

346.615

4.252.715

2.026.181

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
2020

بنود قائمة الدخل

2019

دينــــــــــار

دينــــــــــار

فوائد وعموالت دائنة

1.169.612

165.452

647.896

1.982.960

3.216.585

فوائد وعموالت مدينة

1.990.637

90.161

90.561

2.171.359

1.901.979

ت�شمل اجلهات االخرى باقي موظفي البنك واالقارب حتى الدرجة الثالثة.
-

ترتاوح �أ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت بالدينار الأردين بني � ٪٢إلى .٪13.5
ترتاوح �أ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت بالعملة الأجنبية بني � ٪٤إلى .٪4.75
ترتاوح �أ�سعار الفائدة املدينة على الودائع بالدينار الأردين بني � ٪٠إلى .٪4.25
ترتاوح �أ�سعار الفائدة املدينة على الودائع بالعملة الأجنبية بني � ٪٠إلى .٪٢

بلغت الرواتب واملكاف�آت للإدارة التنفيذية العليا ما جمموعه  3.223.772دينار كما يف  ٣١كانون الأول  3.830.157( ٢٠٢٠دينار كما يف  ٣١كانون
الأول )٢٠١٩
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� -41إدارة املخاطر
اف�صاحات املعيار ()9
�أوالً :الإف�صاحات الو�صفية:
 .1تعريف تطبيق البنك للتعرث و�آلية معاجلة التعرث.
تعريف التعرث:

قام البنك باعتماد تعريف التعرث بح�سب تعليمات تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  9رقم  2018/13بالإ�ضافة �إلى تعليمات البنك املركزي رقم
 2009/47حيث مت اعتبار اي اداة دين �ضمن الديون املتعرثة يف حال توفر دليل� /أدلة على �أنها �أ�صبحت متعرثة (غري منتظمة) ،ويف حال حتقق م�ؤ�رش
واحد �أو �أكرث من امل�ؤ�رشات النوعية �أدناه يعترب دليل على تعرث اداة الدين:
 �إن الطرف املدين يواجه �صعوبات مالية م�ؤثرة (�ضعف �شديد يف البيانات املالية). عدم االلتزام بال�رشوط التعاقدية مثل وجود م�ستحقات ت�ساوي �أو تزيد عن ( )90يوم. قيام البنك ب�إطفاء جزء من االلتزامات املرتتبة على املدين. وجود م�ؤ�رشات خارجية وا�ضحة تدل على قرب �إفال�س الطرف املدين. عدم وجود �سوق خارجي ن�شط لأداة مالية ب�سبب �صعوبات مالية يواجهها الطرف املدين (م�صدر التعر�ض االئتماين� /أداة الدين) ومتوقع عدمقدرته على الوفاء بااللتزاماته.
	اقتناء (�رشاء �أو �إن�شاء) �أداة دين بخ�صم كبري ميثل خ�سارة ائتمانية.�آلية معاجلة التعرث:

يقوم البنك مبتابعة احل�سابات قبل و�صولها ملرحلة التعرث من خالل دوائر ذات اخت�صا�ص وعند ت�صنيف احل�سابات غري عاملة يتم متابعتها من خالل
دائرة تعديل االئتمان قبل البدء باالجراءات القانونية يف حال عدم التو�صل لت�سويات مع العميل .كما يقوم البنك ببناء املخ�ص�صات مقابل تلك
احل�سابات بح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية امل�ضيفة.
�.2رشح مف�صل عن نظام الت�صنيف االئتماين الداخلي لدى البنك و�آلية عمله (بحيث باحلد الأدنى يتم �رشح درجات
الت�صنيف و�آلية ربطها مع املراحل الثالث ح�سب املعيار ( )9 IFRSومع الت�صنيف ح�سب تعليمات الت�صنيف رقم
(.))2009/47
حمفظة ال�رشكات:

هو نظام لتقييم وقيا�س خماطر عمالء ال�رشكات الكربى واملتو�سطة ب�شكل �شامل ،وذلك من خالل ا�ستخراج درجة خماطر العميل املربوطة
باحتمالية تعرث العميل ( )PDباالعتماد على البيانات املالية واملو�ضوعية ،وا�ستخراج احتمالية التعرث لت�سهيالت العميل من خالل (Facility
.)Rating
ي�ستخدم البنك نظام التقييم الداخلي ( )CreditLensمن �رشكة ( )Moody’sلقيا�س درجة خماطر العميل �ضمن ( )7م�ستويات للح�سابات
العاملة و ( )3م�ستويات للح�سابات غري العاملة وتزداد احتمالية التعرث ( )PDبازدياد درجة املخاطر حيث يتم اعتماد ثالث �رشائح يف كل م�ستوى
للت�صنيف الديون العاملة  -با�ستثناء الدرجة ( ،)1حيث درجة  1هي الأف�ضل ودرجة  10اال�سوء.
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حمفظة الأفراد:

يتم ت�صنيف حمفظة االفراد من خالل اعتماد برامج ذات خ�صائ�ص م�شرتكة للعمالء املمنوحني من خالل كل برنامج بح�سب طبيعة الغاية
من املنتج (�شخ�صية ،ا�سكان� ،سيارات وغريها) ،بح�سب جهة العمل (قطاع عام ،قطاع خا�ص) وبح�سب طبيعة التعيني والوظيفة وغريها من
اخل�صائ�ص املختلفة.
كما يتم حتديد �رشوط الربامج بناءً على االداء التاريخي لكل برنامج من حيث املنح والتعرث والتح�صيالت ،ويتم مراجعة تلك الربامج ب�شكل دوري
وحتديث �رشوطها بناءً على ادائها.
 .3الآلية املعتمدة الحت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ( )ECLعلى الأدوات املالية ولكل بند على حدة.
قام البنك باعتماد نظام من �رشكة ( )Moody’sالحت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وبحيث يتم االحت�ساب �ضمن انظمة خا�صة ملحفظة
ال�رشكات وملحفظة االفراد وبعد االخذ باالعتبار درجة خماطر العميل واحتمالية التعرث وتقييم ال�ضمانات وذلك على م�ستوى فروع الأردن والفروع
اخلارجية وال�رشكات التابعة.
وينق�سم الية االحت�ساب لكل مرحلة كما يلي:
	املرحلة الأولى :يتم احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة خالل � 12شهر القادمة من تاريخ اعداد البيانات املالية لأدوات الدين �ضمن هذه املرحلةوالتي مل يح�صل زيادة مهمة �أو م�ؤثرة يف خماطرها االئتمانية منذ االعرتاف الأويل بالتعر�ض /الأداة� ،أو �أن لها خماطر ائتمان منخف�ضة بتاريخ
�إعداد البيانات املالية.
	املرحلة الثانية :يتم احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة لكامل عمر �أداة الدين خالل املدة الزمنية املتبقية من عمر �أداة الدين لأدوات الدينالتي تندرج �ضمن هذه املرحلة والتي ح�صل زيادة مهمة �أو م�ؤثرة يف خماطرها االئتمانية منذ االعرتاف الأويل بها� ،إال �أنها مل ت�صل �إلى مرحلة
التعرث.
	املرحلة الثالثة :يتم احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وذلك لكامل عمر �أداة الدين لأدوات الدين التي تندرج �ضمن هذه املرحلة والتي يتوفردليل� /أدلة على �أنها �أ�صبحت متعرثة (غري منتظمة).
كما مت ادراج �أدوات الدين التالية يف االحت�ساب:
	القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة وغري املبا�رشة. �أدوات الدين امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة.	الكفاالت املالية املن�صو�ص عليها وفق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية (.)9	الذمم املدينة املرتبطة بعقود االيجار �ضمن متطلبات املعيار املحا�سبي الدويل ( )17واملعيار الدويل للتقارير املالية (.)16	التعر�ضات االئتمانية على البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية..4حاكمية تطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية ( )9ومبا يت�ضمن م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
ل�ضمان االلتزام مبتطلبات تطبيق املعيار.

الأدوار وامل�س�ؤوليات:
جمل�س الإدارة:

	اعتماد �سيا�سة احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة ح�سب املعيار الدويل للتقارير املالية .9 توفري هيكل و�إجراءات حاكمية منا�سبة ت�ضمن التطبيق ال�سليم للمعيار من خالل حتديد �أدوار اللجان والدوائر ووحدات العمل يف البنكو�ضمان تكاملية العمل.
 توفري البنية التحتية املنا�سبة للتطبيق. �ضمان قيام الوحدات الرقابية للبنك املتمثلة يف �إدارة املخاطر و�إدارة التدقيق بكافة الأعمال الالزمة للتحقق من �صحة و�سالمة املنهجياتوالأنظمة امل�ستخدمة يف تطبيق املعيار  9وتوفري الدعم الالزم لها.
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جلنة �إدارة املخاطر:

مراجعة ال�سيا�سات اخلا�صة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9
االطالع على نتائج احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة �ضمن البيانات املالية.
جلنة الت�سهيالت:

االطالع على التو�صيات اخلا�صة ب�إجراء �أي ا�ستثناءات على نتائج االحت�ساب املقدمة من اللجنة التوجيهية لتطبيق املعيار  9واملوافقة عليها.
جلنة التدقيق:

التحقق من كفاية اخل�سائر االئتمانية املتوقعة املر�صودة من قبل البنك والتاكد من كفايتها على كل بيانات مالية.
اللجنة التوجيهية لتطبيق املعيار (:)9

تتكون اللجنة من رئي�س جمموعة خدمات االئتمان ،املدير التنفيذي �إدارة اخلزينة واال�ستثمارات ،املدير التنفيذي الإدارة املالية و�ش�ؤون امل�ساهمني،
املدير التنفيذي �إدارة املخاطر ،املدير التنفيذي خدمات االئتمان التجاري ،املدير التنفيذي خدمات االئتمان ال�شخ�صي ومدير دائرة خماطر االئتمان.
والتي من اهم مهامها:
	التن�سيق واعطاء التوجيهات مل�س�ؤويل التطبيق يف الفروع اخلارجية وال�رشكات التابعة وادارات البنك.	التن�سيق مع البنوك املركزية واجلهات الرقابية اخلارجية والداخلية.	اتخاذ القرارات اخلا�صة بتطبيق املعيار واعطاء التوجيهات لتنفيذها	االطالع على نتائج االحت�ساب لتقييم التعر�ضات �ضمن املراحل املختلفة والت�أكد من انها تتما�شى مع خماطر العمالء وتوجيهها �إلى اجلهاتاملعنية.
	التو�صية للجنة الت�سهيالت املنبثقة عن جمل�س الإدارة بالتعديالت اال�ستثنائية على نتائج االحت�ساب رفع التو�صيات للجهات املعنية حيثما يلزم فيما يتعلق بتعديل ال�سيا�سات �أو اال�ستثناءات	اال�رشاف على مراجعة منهجيات االحت�ساب دوريا.�إدارة املخاطر:

	اعداد ال�سيا�سات اخلا�صة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9	امل�ساهمة يف عملية احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة �ضمن املعيار  9على م�ستوى جمموعة بنك القاهرة عمان مبا يتوافق مع متطلباتاملعيار الدويل للتقارير املالية  9وتعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف الدول امل�ضيفة.
 مراجعة وحتديث منهجيات االحت�ساب دوريا وحيثما يلزم.	التن�سيق مع الإدارة التنفيذية التخاذ الإجراءات املنا�سبة للتحقق من �سالمة املنهجيات واالنظمة امل�ستخدمة يف احت�ساب اخل�سائر االئتمانيةاملتوقعة.
	ار�سال نتائج االحت�ساب لكافة الأطراف املعنية.الإدارة املالية:

	امل�ساهمة يف عملية االحت�ساب مع الإدارات ذات العالقة ومراجعة نتائج االحت�ساب. عمل الت�سويات والقيود املحا�سبية الالزمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من ان كافة املوجودات املالية قد خ�ضعت لعملية االحت�ساب.	احت�ساب املخ�ص�صات بح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين رقم  2009/47واعتماد املخ�ص�صات الأ�شد مع خم�ص�صات املعيار 9	اعداد االف�صاحات الالزمة بالتعاون مع االدارات املعنية يف البنك واملجموعة مبا يتفق مع متطلبات املعيار وتعليمات البنك املركزي. جتهيز الك�شوفات املطلوبة من البنك املركزي بالتعاون مع الإدارات ذات العالقة. -عر�ض البيانات املالية مبا ي�شمل نتائج احت�ساب املخ�ص�صات على جلنة التدقيق للت�أكد من كفاية اخل�سارة االئتمانية املتوقعة
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�إدارة االئتمان:

 ت�صنيف العمالء �ضمن نظام الت�صنيف الداخلي للبنك ب�شكل دوري لقيا�س حجم خماطر العمالء بناء على درجة الت�صنيف. حتديث بيانات الت�سهيالت وال�ضمانات �ضمن نظام الت�صنيف.�إدارة التدقيق الداخلي:

	التحقق من �صحة و�سالمة املنهجيات واالنظمة امل�ستخدمة يف احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.	الت�أكد من وجود �إجراءات عمل تت�ضمن توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات لدى الإدارة العامة والفروع اخلارجية وال�رشكات التابعة..5تعريف و�آلية احت�ساب ومراقبة احتمالية التعرث ( )PDوالتعر�ض االئتماين عند التعرث ( )EADون�سبة اخل�سارة بافرتا�ض
التعرث (.)LGD
احتمالية التعرث (:)PD

حمفظة الأفراد:
يتم احت�ساب احتمالية التعرث بالرجوع لبيانات التعرث التاريخية للبنك وذلك لكل من حمفظة القرو�ض ال�شخ�صية والبطاقات االئتمانية
وحمفظة القرو�ض ال�سكنية ويتم احت�ساب هذه الن�سبة بح�سب املتغريات امل�ستقلة والتي ت�ؤثر على ن�سبة احتمالية التعرث (ر�صيد القر�ض �إلى
الراتب -القطاع -العمر -اجلن�س �-سعر الفائدة نوع القر�ض تاريخ التعامل).
حمفظة ال�رشكات:
مت اعتماد بيانات احتمالية التعرث ( )Probability of Default - PDوامل�ستخدمة من قبل �رشكة  Moody’sكمدخالت على نظام االحت�ساب
ويقوم نظام احت�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة بتحويل احتمالية التعرث من ()Through The Cycle Probability of Default – TTC PD
�إلى ( )Point In Time Probability of Default – PIT PDعلى �أ�سا�س كل �أداة وبعد االخذ بعني االعتبار خماطر الدولة والقطاع االقت�صادي
للعميل.
التعر�ض االئتماين عند التعرث (:)EAD

�أدوات الدين ملرة واحدة (املبا�رشة وغري املبا�رشة) :يتم اعتماد الر�صيد كما بتاريخ اعداد البيانات املالية كر�صيد عند التعرث وذلك بعد طرح الفوائد
املعلقة على م�ستوى احل�ساب ويتم اعتماد تاريخ اال�ستحقاق الفعلي الداة الدين.
�أدوات الدين املتجددة (املبا�رشة وغري املبا�رشة) :يتم اعتماد الر�صيد كما بتاريخ اعداد البيانات املالية �أو ال�سقف ايهما اعلى كر�صيد عند التعرث
وذلك بعد طرح الفوائد املعلقة على م�ستوى احل�ساب ويتم اعتماد تاريخ اال�ستحقاق الفعلي م�ضافا اليه � 3سنوات الداة الدين.
ن�سبة اخل�سارة بافرتا�ض التعرث (:)LGD

حمفظة الأفراد:
مت احت�ساب قيمة اخل�سارة عند التعرث بالرجوع للبيانات التاريخية للبنك وذلك لكل من حمفظة القرو�ض ال�شخ�صية وحمفظة القرو�ض ال�سكنية
وبطاقات االئتمان والطلب املك�شوف ومت اعتماد هذه الن�سب على م�ستوى كل ح�ساب ملحفظة االفراد.
حمفظة ال�رشكات:
يتم احت�ساب ن�سبة اخل�سارة بافرتا�ض التعرث على م�ستوى احل�ساب وبعد االخذ بعني االعتبار عدة عوامل وبيانات اهمها (ال�ضمانات ،القطاع
االقت�صادي ،احتمالية التعرث) وقد مت اعتماد ن�سب االقتطاع على ال�ضمانات بح�سب الن�سب املعتمدة من البنك املركزي الأردين ،بالإ�ضافة �إلى
اعتماد حد �أدين للن�سبة ان ال تقل عن .%10
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�.6سيا�سة البنك يف حتديد العنا�رص (املوا�صفات) امل�شرتكة التي مت بناءً عليها قيا�س خماطر االئتمان واخل�سارة االئتمانية
املتوقعة على �أ�سا�س جتميعي (.)Collective Basis
مت احت�ساب خماطر االئتمان واخل�سارة االئتمانية املتوقعة للأفراد على ا�سا�س افرادي وذلك لكل ح�ساب على حدا ولي�س على �أ�سا�س جتميعي.
 .7امل�ؤ�رشات االقت�صادية الرئي�سية التي مت ا�ستخدامها من قبل البنك يف احت�ساب اخل�سارة االئتمانية املتوقعة (.)PD
مت درا�سة جمموعة من امل�ؤ�رشات االقت�صادية ومن �أهمها (الناجت املحلي الإجمايل� ،أ�سعار الأ�سهم� ،أ�سعار الفوائد البطالة ،الت�ضخم) ومت اعتماد
امل�ؤ�رشات التالية والتي اظهرت معامل ارتباط قوي بني قيمة امل�ؤ�رش ون�سبة التعرث يف كل حمفظة ا�ستنادا �إلى البيانات التاريخية وكما يلي:
 حمفظة ال�رشكات :مت اعتماد الناجت املحلي الإجمايل ( )Gross Domestic Product - GDPوا�سعار اال�سهم (.)Stock Price حمفظة االفراد :مت اعتماد الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ( ،)Real Gross Domestic Product - Real GDPخمف�ض الناجت املحليالإجمايل ( ،)Gross Domestic Product Deflator - GDP Deflatorالناجت املحلي الإجمايل (Gross Domestic Product-
 )GDPوا�سعار اال�سهم (.)Stock Price
مت اعتماد الأوزان الرتجيحية لل�سيناريوهات التالية لل�سنة  2021ك�إ�ستجابة لإنت�شار جائحة كورونا (كوفيد  )19وكما يلي:
ال�سيناريو املعتدل

%30

ال�سيناريو املنخف�ض

%60

ال�سيناريو املرتفع

%10

يقوم البنك ب�إدارة خماطره امل�رصفية املختلفة من خالل �سيا�سة �شاملة لتحديد و�إدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد االدوار اخلا�صه بكل االطراف
املعنية التي تعنى بتطبيق هذه ال�سيا�سة وهي جمل�س الإدارة واللجان املنبثقه عنه مثل جلنة املخاطر ،جلنة اال�ستثمار وجلنة التدقيق ،باال�ضافة
�إلى االداره التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات واملطلوبات ،جلنة تطوير اجراءات العمل ،جلان الت�سهيالت باال�ضافة �إلى دوائر
اخرى متخ�ص�صه مثل �إدارة املخاطر و�إدارة التدقيق ،هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�س�ؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رصفية
وااللتزام بال�ضوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالئم ونظام الرقابة الداخلية.
�إن عملية �إدارة املخاطر لدى البنك ت�شتمل على ان�شطة التعرف على ،قيا�س ،تقييم و�إدارة املخاطر �سواء كانت املخاطر املالية �أو غري املالية التي
ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء البنك و�سمعته �أو على �أهدافه ومبا ي�ضمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر امل�أخوذة.
�إن الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك ي�سري وفق منهجية وا�س�س رئي�سية من�سجمة مع حجم ن�شاطاته وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات
ال�سلطات الرقابية بالإ�ضافة �إلى مراعاة �أف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص ،وتتمثل جمموعة املبادئ مبا يلي:
1.م�س�ؤولية جمل�س الإدارة عن �إدارة املخاطر .حيث تقوم جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة وب�شكل دوري مبراجعة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
و�إجراءات �إدارة املخاطر لدى البنك ومن �ضمنها حدود درجة املخاطر املقبولة.
2.م�س�ؤولية جمل�س الإدارة ومتثلها جلنة املخاطر فى تطوير عملية التقييم الداخلي لرا�س املال وحتليل املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لرا�س املال
ومبا يتنا�سب مع هيكل خماطر البنك واالهداف اال�سرتاتيجية واتخاذ االجراءات املتعلقة باخل�صو�ص ،باال�ضافة �إلى م�س�ؤوليتها يف �ضمان وجود
نظام جيد لتقييم انواع املخاطر التى يواجهها البنك وتطوير النظام لربط هذه املخاطر مب�ستوي ر�أ�سمالها املطلوب لتغطيتها.
3.م�س�ؤولية جمل�س الإدارة فى امل�صادقة على �سيا�سات البنك املعدة من قبل �إدارة البنك التنفيذية.
4.تقوم �إدارة املخاطر  -وهي دائرة م�ستقلة عن �أن�شطة العمل لدى البنك -برفع تقاريرها �إلى جلنة املخاطر� ،أما بالن�سبة للعمليات اليومية
فيكون ارتباطها مع املدير العام وتقوم بتحليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات
بالإ�ضافة �إلى تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر ورفع التقارير باملخاطر ومنظومة املخاطر يف البنك ،وتقوم �أي�ضا ً
ب�إدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ICAAPلدى بنك القاهرة عمان بطريقة كافية و�شاملة تتنا�سب وهيكل
املخاطر التي يواجهها البنك وتطبيق اية متطلبات تتعلق بلجنة بازل.
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5.دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم ت�أكيدا م�ستقال عن التزام وحدات العمل ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر وفاعلية �إطار عمل �إدارة املخاطر
لدى البنك.
6.تعترب عملية �إدارة املخاطر م�س�ؤولية كل وحده وكل موظف فى البنك بح�سب املخاطر القائمة �ضمن مهامها.
هذا ويتعر�ض البنك ملجموعة من املخاطر نورد منها املخاطر الرئي�سية التالية:
-

خماطر االئتمان
خماطر ال�سوق
خماطر ال�سيولة
خماطر الت�شغيل
خماطر االمتثال

خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام �أو عجز الطرف الآخر للأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما ي�ؤدي �إلى حدوث
خ�سائر .يعمل البنك على �إدارة خماطر االئتمان من خالل و�ضع وتطوير ال�سيا�سات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�صيانة االئتمان
بالإ�ضافة �إلى حتديد �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء وجمموع الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية.
كذلك يعمل البنك با�ستمرار على تقييم الو�ضع االئتماين للعمالء� ،إ�ضافة �إلى احل�صول على �ضمانات منا�سبة.
�إن الإطار العام لإدارة خماطر االئتمان يف البنك يتمثل باملحاور الآتية:

ال�سيا�سات االئتمانية:

يقوم البنك ب�إدارة خماطر االئتمان من خالل ما يحدده جمل�س الإدارة �سنويا ً يف �سيا�ساته االئتمانية املختلفة من �سقوف و�رشوط خمتلفة والتى يتم
جتديدها �سنويا ً تبعا ً للمتغريات ونتائج التحليل والدرا�سات ومبوافقه جمل�س الإدارة ،حيث تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ب�شكل عام على ا�س�س ومبادئ
املنح فى البنك ،حتدد ال�صالحيات ،ال�ضمانات� ،إدارة مراقبة االئتمان ،االطار العام لإدارة املخاطر االئتمانية ،كما تت�ضمن اي�ضا ً ن�سب وا�ضحة
للحدود الق�صوى لالئتمان املمنوح لأي عميل و�/أو جمموعة عمالء ذوي ال�صلة �إ�ضافة �إلى توزيع االئتمان بح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات
االقت�صادية املختلفة ،هذا ويعترب البنك ان تنويع املحافظ هو من االركان اال�سا�سية للتخفيف من املخاطر االئتمانية.
الت�صنيف االئتماين للعمالء:

تطويرا ً لإدارة خماطر االئتمان لدى البنك يتم ت�صنيف املخاطر االئتمانية داخليا ً وبحيث ي�شمل على ت�صنيف خماطر العمالء بح�سب مالءتهم
املالية وقدرتهم على ال�سداد ،بالإ�ضافة �إلى تقييم نوعية وجودة الت�سهيالت املمنوحة للعمالء بح�سب حركة ن�شاط احل�ساب وانتظام ال�سداد
لأ�صل املبلغ والفوائد .كما يتم ت�صنيف ال�ضمانات بح�سب نوعها ون�سب تغطيتها ملخاطر الت�سهيالت املمنوحة و/او القائمة .هذا ويتم دوريا ً
مراقبة حمفظة البنك وتوزيعاتها بح�سب الت�صنيفات.
�أ�ساليب تخفيف املخاطر:

يتبع البنك عدة �أ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�ضمانات املقبولة و�رشوطها ،بحيث يتم قبول ال�ضمانات اجليدة والقابلة للت�سييل
بالقيمة والوقت املنا�سب يف حال حاجة البنك لذلك ،مع مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�ضمان ون�شاط العميل ،كذلك يقوم البنك ب�إتباع
�سيا�سة الت�أمني على بع�ض املحافظ وبناء املخ�ص�صات الإ�ضافية وذلك ك�أحد �أ�ساليب تخفيف املخاطر تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية
لل�ضمانات ب�شكل دوري ويف حال انخفا�ضها يقوم البنك بطلب �ضمانات �إ�ضافية لتعزيز النق�ص احلا�صل.
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�إدارة عملية منح االئتمان:

يتم اعتماد مبد�أ ف�صل الوظائف املتعلقة ب�إدارة املخاطر فى البنك متا�شيا ً مع �أف�ضل املمار�سات بهذا اخل�صو�ص مع تو�ضيح حدود و�صالحيات
وم�س�ؤوليات كل من هذه الوظائف حيث يتم ف�صل قرار االئتمان عن التنفيذ مبا ي�ضمن حتقيق رقابة على عمليات منح االئتمان.
يتم الت�أكد من احل�صول على املوافقات الإدارية للت�سهيالت املوافق على منحها وااللتزام بجداول ال�صالحيات بح�سب حجم االئتمان وال�ضمانات
املو�ضوعة �إزاءه وتبليغ املوافقات وتنفيذ ال�رصف بعد الت�أكد من ا�ستكمال ا�ستيفاء العقود وال�ضمانات لل�رشوط املطلوبة لتطبيق مبد�أ ف�صل
املهام.
يتم العمل على التوثيق القانوين ال�صحيح للعقود وامل�ستندات املتعلقة بالت�سهيالت و�ضمانات البنك والتحقق من ا�ستكمالها لل�رشوط
االئتمانية املوافق عليها وال�رشوط القانونية مبا يحفظ حقوق البنك وذلك قبل تنفيذ و�رصف الت�سهيالت.
�صيانة ومتابعة االئتمان

يتم مراقبة تطور و�أداء حمافظ الت�سهيالت املختلفة دوريا ً بهدف الت�أكد من انها �ضمن حدود املخاطر املقبوله و�سقوف القطاعات االقت�صادية
املحددة من قبل جمل�س �إدارة البنك ولغايات حتديد امل�ؤ�رشات االوليه الرتفاع املخاطر فيها.
يتم دوريا ً االطالع على �أو�ضاع احل�سابات امل�صنفة غري عامله ومدى احلاجة القتطاع اية خم�ص�صات ا�ضافية مقابلها.
هناك دوائر م�ستقله ومتخ�ص�صه من مهامها البت فى االئتمان غري املنتظم وتويل مهمة �إدارة وحت�صيل الت�سهيالت االئتمانية غري املنتظمة.
هذا وقد خ�ص�ص البنك عدة دوائر رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة االئتمان ورفع التقارير ب�أية م�ؤ�رشات �إنذار مبكر بهدف املتابعة والت�صويب.
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املجموع الكلي

االلتزامات الأخرى

الإعتمادات امل�ستندية

الكفاالت املالية

املجموع

املوجودات الأخرى

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

الت�سهيالت االئتمانية

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

�أ � -إجمايل التعر�ضات االئتمانية التي مت ت�صنيفها:

290.164.831

34.658.833

1.141.988

7.528.080

246.835.930

-

-

246.835.930

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إجمايل قيمة التعر�ض

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

2020

 - 1التعر�ضات االئتمانية التي مت تعديل ت�صنيفها:

112.639.709

4.007.470

183.486

1.741.727

106.707.026

-

-

106.707.026

-

-

-

دينـــــــــــــــار

تعديل ت�صنيفها

التعر�ضات التي مت

116.724.690

178.614

-

258.213

116.287.863

-

-

116.287.863

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إجمايل قيمة التعر�ض

املرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

41.808.323

125.376

220.667.162

8.376.773

3.55%

-

556.946

0.97%

24.220

4.655.984

207.077.459

-

-

10.96%

٪

التي مت ت�صنيفها

7.96%

41.658.727

-

-

41.658.727

-

207.077.459

-

-

-

دينـــــــــــــــار

ت�صنيفها

-

-

دينـــــــــــــــار

تعديل ت�صنيفها

التعر�ضات التي مت

التي مت تعديل

�إجمايل التعر�ضات

ن�سبة التعر�ضات
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املجموع الكلي

االلتزامات الأخرى

الإعتمادات امل�ستندية

الكفاالت املالية

املجموع

املوجودات الأخرى

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

الت�سهيالت االئتمانية

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

230.558.765

37.467.221

1.723.784

10.146.698

181.221.062

-

-

181.221.062

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إجمايل قيمة التعر�ض

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

2019

152.660.182

13.951.458

19.744

5.812.779

132.876.201

-

-

132.876.201

-

-

-

دينـــــــــــــــار

تعديل ت�صنيفها

التعر�ضات التي مت

99.726.319

230.805

-

319.221

99.176.293

-

-

99.176.293

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إجمايل قيمة التعر�ض

املرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

36.374.000

-

225.395.500

-

-

225.395.500

-

-

-

13.44%

-

36.633.104

124.817

250.800.430

16.571.020

8.91%

-

19.744

0.05%

134.287

8.814.166

16.78%

-

36.374.000

-

-

-

-

-

٪

-

دينـــــــــــــــار

ت�صنيفها

التي مت ت�صنيفها

-

دينـــــــــــــــار

تعديل ت�صنيفها

التعر�ضات التي مت

التي مت تعديل

�إجمايل التعر�ضات

ن�سبة التعر�ضات
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املجموع الكلي

االلتزامات الأخرى

الإعتمادات امل�ستندية

الكفاالت املالية

املجموع

املوجودات الأخرى

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

الت�سهيالت االئتمانية

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

112.639.709

4.007.470

183.486

1.741.727

106.707.026

-

-

106.707.026

-

-

-

دينـــــــــــــــار

املرحلة الثانية

ت�صنيفها من

التي مت تعديل

التعر�ضات

�إجمايل

41.808.323

125.376

-

24.220

41.658.727

-

-

41.658.727

-

-

-

دينـــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

ت�صنيفها من

التي مت تعديل

التعر�ضات

�إجمايل

التعر�ضات التي مت تعديل ت�صنيفها

2020

ب -اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للتعر�ضات التي مت تعديل ت�صنيفها:

220.667.162

8.376.773

556.946

4.655.984

207.077.459

-

-

207.077.459

-

-

-

دينـــــــــــــــار

ت�صنيفها

التي مت تعديل

التعر�ضات

�إجمايل

2.098.843

2.234

1.095

2.916

2.092.598

-

-

2.092.598

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

2.875.544

31.510

-

-

2.844.034

-

-

2.844.034

-

-

-

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

1.171.773

3.426

-

661

1.167.686

-

-

1.167.686

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.146.160

37.170

1.095

3.577

6.104.318

-

-

6.104.318

-

-

-

دينـــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

املجموع

املرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للتعر�ضات التي مت تعديل ت�صنيفها
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املجموع الكلي

االلتزامات الأخرى

الإعتمادات امل�ستندية

الكفاالت املالية

املجموع

املوجودات الأخرى

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

الت�سهيالت االئتمانية

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

�إجمايل

152.660.182

13.951.458

19.744

5.812.779

132.876.201

-

-

132.876.201

-

-

-

دينـــــــــــــــار

املرحلة الثانية

ت�صنيفها من

التي مت تعديل

التعر�ضات

36.633.104

124.817

-

134.287

36.374.000

-

-

36.374.000

-

-

-

دينـــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

ت�صنيفها من

التي مت تعديل

التعر�ضات

�إجمايل

التعر�ضات التي مت تعديل ت�صنيفها

2019

250.800.430

16.571.020

19.744

8.814.166

225.395.500

-

-

225.395.500

-

-

-

دينـــــــــــــــار

ت�صنيفها

التي مت تعديل

التعر�ضات

�إجمايل

1.426.180

18.718

232

20.421

1.386.809

-

-

1.386.809

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

1.422.886

9.030

-

-

1.413.856

-

-

1.413.856

-

-

-

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

918.244

4.755

-

5.287

908.202

-

-

908.202

-

-

-

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.767.310

32.503

232

25.708

3.708.867

-

-

3.708.867

-

-

-

دينـــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

املجموع

املرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

اخل�سارة االئتمانية املتوقعة للتعر�ضات التي مت تعديل ت�صنيفها
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105.460.606
2.290.316
107.750.922
8.330.926
18.302.590
13.848.709
148.233.147

دينـــــــــــــــار

�صناعة

391.735.345
22.894.394
11.080.097
425.709.836
36.919.260
30.088.597
116.244.114
608.961.807

دينـــــــــــــــار

جتارة

294.923.011
115.373
295.038.384
11.108.578
5.277.651
311.424.613

دينـــــــــــــــار

عقــــــــارات *

17.585.058
313.982
17.899.040
110.982
765.712
18.775.734

دينـــــــــــــــار

زراعة

التجارة العامة
متويل �رشاء عقارات
الزراعة
�أ�سهم
الأفراد
حكومة وقطاع عام
املجموع

مايل
ال�صناعة والتعدين

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

2.212.267.193

1.188.179.146

393.866.200
100.017.855
14.113.658
16.298.119
20.441.504

369.686.663
109.664.048

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

املرحلـــــــــــة الأولــــــــــــــــى

2020

دينـــــــــــــــار

892.617.378

7.581.010

65.728.724
173.705.256
413.859
4.921.888
619.501.040

17.042.781
3.722.820

جتميعـــــــــــي

199.334.907

5.128.470

141.787.937
8.868.577
3.971.578
12.298.585

2.326.309
24.953.451

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

80.301.738

-

1.162.371
17.772.847
16.522
19.907
61.156.908

173.183

دينـــــــــــــــار

21.760.258
153.084
21.913.342
21.913.342

دينـــــــــــــــار

�أ�سهم

جتميعـــــــــــي

ب -توزيع التعر�ضات ح�سب مراحل الت�صنيف وفق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9كما مت اعتماده من قبل البنك املركزي الأردين:

* ي�شمل القطاع االقت�صادي للعقارات القرو�ض املمنوحة لل�رشكات الكربى وقرو�ض اال�سكان.

�أر�صدة لدى بنوك مركزية
ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية
الت�سهيالت االئتمانية
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
املوجودات الأخرى
جمموع املوجودات
الكفاالت املالية
االعتمادات امل�ستندية والقبوالت
االلتزامات الأخرى
املجموع الكلي

154.796.630
79.864.376
60.288.969
64.043.327
9.334.159
368.327.461
474.367
21.907.753
390.709.581

دينـــــــــــــــار

مالـــــــــــــي

�أ -التوزيع الكلي للتعر�ضات ح�سب الأدوات املالية  -بال�صايف:

 -2توزيع التعر�ضات ح�سب القطاعات االقت�صادية:

41.789.420

-

6.416.575
11.060.078
260.117
673.428
12.005.749

دينـــــــــــــــار

1.653.828
9.719.645

3.426.310.636

1.200.888.626

608.961.807
311.424.613
18.775.734
21.913.342
725.403.786

دينـــــــــــــــار

390.709.581
148.233.147

202.946.213
154.796.630
79.864.376
1.793.871.484
812.925.106
32.398.130
3.076.801.939
58.032.780
57.219.050
234.256.867
3.426.310.636

املرحلة الثالثة

202.946.213
203.689.547
725.987.385
7.581.011
1.140.204.156
1.088.667
8.827.863
50.767.940
1.200.888.626

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

املجموع

698.428.690
1.530.108
699.958.798
25.444.988
725.403.786

دينـــــــــــــــار

افراد

حكومة

وقطاع عام

�إجمايل
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املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

املرحلـــــــــــة الأولــــــــــــــــى

البنــــــــــــــــــــــــــــــد

�إفــــــــــــــرادي

جتميعـــــــــــي

�إفــــــــــــــرادي

جتميعـــــــــــي

املرحلة الثالثة

املجموع

مايل

360.486.119

10.392.153

4.278.021

-

303

375.156.596

353.979.116

52.336.936

122.564.937

1.271.643

8.024.707

305.480

4.845.700

10.984

دينـــــــــــــــار

ال�صناعة والتعدين

113.342.096

متويل �رشاء عقارات

53.114.058

�أ�سهم

14.474.613

التجارة العامة

الزراعة
الأفراد

حكومة وقطاع عام
املجموع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

5.270.333

28.620.945

دينـــــــــــــــار

29.361.523

188.136.336

10.459.772

3.503.683

-

121.947

دينـــــــــــــــار

1.383.264

دينـــــــــــــــار

149.479.163

13.372.435

543.525.067

46.368

13.233.239

15.751.056

8.745.227

27.259

803.475

276.206.449

18.809.030

1.074.909.600

564.844.472

7.827.811

4.556.542

27.013.594

7.084.169

632.119.722

2.006.951.254

832.617.204

180.299.227

44.196.483

31.578.757

3.095.642.925

-

4.232.732

143.516

1.087.113.659

 -٣توزيع التعر�ضات ح�سب املناطق اجلغرافية:

�أ -التوزيع الكلي للتعر�ضات ح�سب املناطق اجلغرافية  -بال�صايف:
دول ال�رشق

�أوروبا

�آ�سيا *

�أمريكا

دول �أخرى

�إجمايل

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

111.890.422

91.055.791

دينـــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�رصفية

54.875.294

37.413.313

47.742.787

598.038

13.940.076

227.122

154.796.630

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�رصفية

78.597.516

1.266.860

-

-

-

-

79.864.376

الت�سهيالت الت�سهيالت االئتمانية

1.291.306.339

487.847.615

14.177.421

-

540.109

-

1.793.871.484

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

781.661.325

29.832.492

1.431.289

-

-

-

812.925.106

املوجودات الأخرى

20.418.405

9.299.959

2.637.572

-

42.194

-

32.398.130

�إجمايل املوجودات

2.338.749.301

656.716.030

65.989.069

598.038

14.522.379

227.122

3.076.801.939

الكفاالت املالية

38.307.524

15.474.825

3.739.123

298.854

212.454

-

58.032.780

االعتمادات امل�ستندية والقبوالت

21.253.617

35.965.433

-

-

-

-

57.219.050

االلتزامات الأخرى

194.852.966

39.403.901

-

-

-

-

234.256.867

املجموع الكلي

2.593.163.408

747.560.189

69.728.192

896.892

14.734.833

227.122

3.426.310.636
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داخل اململكة

الأو�سط

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الأخرى

-

-

-

202.946.213

حوملا ةيلاملا مئاوقلا

املجموع

دول �أخرى

�أمريكا

�آ�سيا

�أوروبا

دول ال�رشق الأو�سط الأخرى

داخل اململكة

املجموع

دول �أخرى

�أمريكا

�آ�سيا

�أوروبا

دول ال�رشق الأو�سط الأخرى

داخل اململكة

2.006.951.254

160.398

4.183.617

1.919.299

56.401.076

394.733.216

1.549.553.648

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

املرحلـــــــــــة الأولــــــــــــــــى

2019

2.212.267.193

227.122

14.692.639

896.892

67.090.620

524.521.345

1.604.838.575

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

املرحلـــــــــــة الأولــــــــــــــــى

2020

832.617.204

-

-

-

2.031.756

146.995.361

683.590.087

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

892.617.378

-

42.194

-

2.637.572

160.832.074

729.105.538

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

180.299.227

-

-

-

-

28.732.404

151.566.823

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

199.334.907

-

-

-

-

30.166.165

169.168.742

دينـــــــــــــــار

�إفــــــــــــــرادي

املرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

44.196.483

-

-

-

-

13.212.442

30.984.041

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

80.301.738

-

-

-

-

24.117.553

56.184.185

دينـــــــــــــــار

جتميعـــــــــــي

ب -توزيع التعر�ضات ح�سب مراحل الت�صنيف وفق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9كما مت اعتماده من قبل البنك املركزي:

املرحلة الثالثة

41.789.420

-

-

-

-

7.923.052

املجموع

3.426.310.636

227.122

14.734.833

896.892

69.728.192

747.560.189

31.578.757

-

-

-

-

5.477.278

3.095.642.925

160.398

4.183.617

1.919.299

58.432.832

589.150.701

26.101.479

2.441.796.078

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

33.866.368

2.593.163.408

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

املرحلة الثالثة

املجموع
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-4التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد والعوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر
الأخرى):
 31كانــــــــــــــــــــون الأول
2020

2019

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

202.946.213

191.813.350

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

154.796.630

158.785.257

�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

79.864.376

88.040.014

بنود داخل قائمة املركز املايل

الت�سهيالت االئتمانية:
للأفراد

682.467.166

609.543.969

القرو�ض العقارية

240.139.475

213.396.136

ال�رشكات الكربى

498.354.354

443.134.891

املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة

169.422.785

138.831.406

للحكومة والقطاع العام

203.487.704

194.169.176

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة بال�صايف

812.925.106

749.567.262

املوجودات الأخرى

32.398.130

35.055.109

�إجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل

3.076.801.939

2.822.336.570

بنود خارج قائمة املركز املايل
اعتمادات وقبوالت

57.219.050

37.072.042

كفاالت

58.032.780

52.026.471

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستغلة

234.256.867

184.207.842

�إجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل

349.508.697

273.306.355

�إجمايل بنود داخل وخارج قائمة املركز املايل

3.426.310.636

3.095.642.925

	اجلدول �أعاله ميثل احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان للبنك كما يف  31كانون الأول  2020و 2019دون �أخذ ال�ضمانات �أو خمففات خماطر االئتماناالخرى بعني االعتبار.
 بالن�سبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل ف�إن التعر�ض الوارد �أعاله قائم على �أ�سا�س الر�صيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل املوحدة.�إن �أنواع ال�ضمانات مقابل القرو�ض والت�سهيالت هي كما يلي:
	الرهونات العقارية. رهن الأدوات املالية مثل الأ�سهم وال�سندات.	الكفاالت البنكية.	ال�ضمان النقدي. كفالة احلكومة.وتقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لتلك ال�ضمانات ب�شكل دوري ويف حال �إنخفا�ض قيمة ال�ضمان يقوم البنك بطلب �ضمانات �إ�ضافية لتغطية قيمة
العجز �إ�ضافة �إلى �أن البنك يقوم بتقييم ال�ضمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية غريالعاملة ب�شكل دوري.
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الديون املجدولة:

�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أُخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة
هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ
�أُ�صولية ومت ت�صنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغت قيمتها كما يف  31كانون الأول  2020مبلغ  27.856.882دينار مقابل  32.506.472دينار كما
يف  31كانون الأول .2019
ميثل ر�صيد الديون املجدولة الديون التي مت جدولتها �سواء ما زالت م�صنفة حتت املراقبة �أو حولت �إلى عاملة.

الديون املعاد هيكلتها:

يق�صد ب�أعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض
الأق�ساط �أو متديد فرتة ال�سماح ...الخ ،ومت ت�صنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغت قيمتها كما يف  31كانون الأول  2020مبلغ 25.281.932دينار
مقابل  55.405.182دينار كما يف  31كانون الأول .2019
� )5سندات و�أ�سناد و�أذونات خزينة
يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات والأ�سناد والأذونات والأخرى ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية:
درجة الت�صنيف

م�ؤ�س�سة الت�صنيف

�ضمن املوجودات بالكلفة املطف�أة واملوجودات املالية املرهونة

Baa1

Moody’s

354.648

BAA3

Moody’s

941.642

Ba1

Moody’s

-

Ba2

Moody’s

141.562

دينار

غري م�صنف

86.012.400

حكومية

726.610.465

الإجمايل

814.060.717

تطوير نظام لقيا�س و�إدارة املخاطر االئتمانية

ويتم من خالل االطالع امل�ستمر على اف�ضل املمار�سات فى �إدارة املخاطر االئتمانية واملتعلقة حتديدا ً فى قيا�س املخاطر وتقدير را�س املال املطلوب
مقابلها تطبيقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل .III
خماطر ال�سوق:

هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية للأدوات املالية نتيجة للتغري يف �أ�سعار ال�سوق مثل �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار
العمالت و�أ�سعار الأ�سهم ،وتن�ش�أ خماطر ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف �أ�سعار الفائدة والعمالت واال�ستثمار يف الأ�سهم ،ويتم مراقبة
هذه املخاطر وفقا ً ل�سيا�سات و�إجراءات حمددة ومن خالل جلان متخ�ص�صة ومراكز العمل املعنية ،وتت�ضمن خماطر ال�سوق و�أ�سعار الفائدة
وخماطر �أ�سعار ال�رصف وخماطر التغري يف �أ�سعار الأ�سهم.
يتم قيا�س خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة �أ�ساليب منها حتليل احل�سا�سية واختبار الفر�ضيات� Stress Testingإ�ضافة �إلى حدود وقف
�سقف اخل�سائر .Stoploss Limits
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خماطر �أ�سعار الفائدة:

تنجم خماطر �أ�سعار الفائدة عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على �أرباح البنك �أو على قيمة الأدوات املالية ،يتعر�ض البنك ملخاطر �أ�سعار
الفائدة نتيجة لعدم توافق �أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة �أو �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد يف فرتة
زمنية معينة ويقوم البنك ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة �أ�سعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات من خالل �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر.
تراجع جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات فجوات ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم درا�سة مدى ت�أثر ربحية البنك فى �ضوء
الفجوات القائمة باية تغريات فى ا�سعار الفائده.
�إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة

ي�سعى البنك للح�صول على متويل طويل الأجل ملقابلة ا�ستثماراته طويلة الأجل ب�أ�سعار فائدة ثابتة قدر الإمكان ملواجهة �أية تغريات على �أ�سعار
فوائد م�صادر الأموال كما ي�ستخدم البنك �أدوات التحوط مثل مبادالت �أ�سعار الفوائد للحد من الآثار ال�سلبية.
فيما يلي حتليل حل�سا�سية �أ�سعار الفائدة:
العملة

التغري زيادة ب�سعر

ح�سا�سية ايراد الفائدة

التغري (نق�ص) ب�سعر

ح�سا�سية ايراد الفائدة

2020

دوالر �أمريكي

نقطة مئوية

100

دينـــــار

91.666

نقطة مئوية

100

دينـــــار

يورو

100

59.179

100

()59.179

جنيه ا�سرتليني

100

()9.286

100

9.286

ين ياباين

100

36.549

100

()36.549

عمالت �أخرى

100

152.813

100

()152.813

العملة

التغري زيادة ب�سعر

ح�سا�سية ايراد الفائدة

التغري (نق�ص) ب�سعر

ح�سا�سية ايراد الفائدة

2019

دوالر �أمريكي

نقطة مئوية

100

دينـــــار

()479.139

نقطة مئوية

100

دينـــــار

يورو

100

()530.166

100

530.166

جنيه ا�سرتليني

100

24.094

100

()24.094

ين ياباين

100

-

100

-

عمالت �أخرى

100

260.404

100

()260.404
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الفائـدة

الفائـدة

(الأرباح واخل�سائر)

(الأرباح واخل�سائر)

الفائـدة

الفائـدة

(الأرباح واخل�سائر)

()91.666

(الأرباح واخل�سائر)

479.139
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فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

جمموع املطلوبات

جمموع املوجودات

كما يف  31كانون الأول 2019

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

جمموع املطلوبات

مطلوبات اخرى

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

خم�ص�صات متنوعة

قرو�ض م�ساندة

اموال مقرت�ضة

ت�أمينات نقدية

ودائع عمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

املطلوبات

جمموع املوجودات

موجودات اخرى

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

موجودات غري ملمو�سة

ممتلكات ومعدات

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  -بال�صايف

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة بال�صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ال�شامل الآخر

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

املوجــــــــــــــــودات

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

929.231.993
789.236.523
139.995.470

736.274.816
()103.832.030

-

-

-

-

82.510.499

6.013.890

77.730.682
570.019.745

632.442.786

-

-

-

25.000.930

373.572.937

-

-

-

72.983.883

160.885.036

دينــــــــــــــــــــار

اقل من �شهر

238.375.252
326.110.489
()87.735.237

395.608.597
331.824.040

-

-

-

-

48.156.144

3.728.341

20.212.143

323.511.969

727.432.637

-

-

-

32.725.962

684.624.917

-

-

-

10.081.758

-

دينــــــــــــــــــــار

من �شهر
لغاية � 3شهور

يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب.

فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة

-

366.693.430
344.518.039
22.175.391

303.106.006
()67.651.704

-

-

-

-

23.277.916

3.277.541

30.000.000

246.550.549

235.454.302

-

-

-

55.784.933

121.161.668

-

-

58.507.701

-

دينـــــــــــــــــــــار

-

115.719.226
306.248.513
()190.529.287

446.663.867
()163.612.693

-

-

-

-

20.115.186

3.365.818

37.143.000

386.039.863

283.051.174

-

-

-

94.068.757

184.715.557

-

-

4.266.860

-

دينــــــــــــــــــــار

-

551.621.581
209.372.596
342.248.985

237.382.353
282.695.869

-

-

-

-

53.303.840

7.948.847

30.000.000

146.129.666

520.078.222

-

-

-

283.391.114

219.597.293

-

-

17.089.815

-

دينـــــــــــــــــــــار

اكرث من � 3شهور اكرث من � 6شهور من �سنـــة الـــــى
� 3سنــــــــــوات
الــــــى �سنــــــــة
الى � 6شهور

425.429.139
169.475.672
255.953.467

168.536.590
363.615.932

-

-

-

18.540.350

85.946.309

6.267.151

-

57.782.780

532.152.522

-

-

-

321.953.410

210.199.112

-

-

-

-

-

دينــــــــــــــــــــار

اكرث من 3
�سنوات

13.316.167

42.602.959

-

13.316.167

42.602.959

18.540.350

502.572.014
625.451.437
()122.879.423

3.129.642.635
2.770.413.269
359.229.366

97.745.713
690.374.299
()267.750.465

97.745.713
2.977.946.528
375.288.949

808.967

16.002.794

12.894.571

808.967

16.002.794

12.894.571

-

1.074.224

26.356.653

56.958.241

314.384.118

2.226.430.437

39.095.512

496.395.865

80.648.211
3.353.235.477

5.193.184

234.181.337

80.648.211
422.623.834

5.193.184

-

812.925.106

49.648.977

1.793.871.484

49.648.977

7.406.964

79.864.376

7.406.964

-

71.730.989

312.961.419

154.796.630

152.076.383

دينـــــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

عنا�رص بدون
فائـــــــــــدة

املجمــــــــــــــــوع
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خماطر العمالت:

خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية ،يعترب الدينار الأردين عملة الأ�سا�س
للبنك ،يقوم جمل�س الإدارة بتحديد العمالت املقبول اخذ مراكز بها ويقوم بو�ضع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك �سنوياً ،يتم مراقبة
مركز العمالت الأجنبية ب�شكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود �أية جتاوزات يف هذه املراكز ت�ؤدي �إلى حتمل البنك ملخاطر �أعلى من امل�ستوى
املقبول ،كما يتم �إتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط وللت�أكد من االحتفاظ مبركز العمالت الأجنبية �ضمن احلدود املعتمدة.
فيما يلي جدول يبني �أثر التغري املمكن املعقول يف �رصف الدينار الأردين مقابل العمالت الأجنبية على قائمة الدخل ،مع بقاء جميع املتغريات الأخرى
امل�ؤثرة ثابتة:
2020

2019

التغري يف �سعر

الأثر على الأرباح

الأثر على حقوق

التغري يف �سعر

الأثر على الأرباح

الأثر على حقوق

٪

دينـــار

دينـــار

٪

دينـــار

دينـــار

ال�رصف

واخل�سائر

امللكية

ال�رصف

واخل�سائر

امللكية

يورو

1+

745

-

1+

1.200

-

جنيه ا�سرتليني

1+

()1.430

-

1+

()1.361

-

ين ياباين

1+

97

-

1+

()290

-

عمالت �أخرى

1+

188.971

-

1+

()248.970

-

يف حال هنالك تغري �سلبي يف �سعر الفائدة يكون االثر م�ساوي للتغري اعاله مع عك�س اال�شارة.
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التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة

�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة

�إجمايل املطلوبات

�إجمايل املوجودات

كما يف  31كانون االول 2019

التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة

�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة

جمموع املطلوبات

مطلوبات اخرى

التزامات عقود ت�أجري

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

خم�ص�صات متنوعة

قرو�ض م�ساندة

�أموال مقرت�ضة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

املطلوبات

�إجمايل املوجودات

موجودات �أخرى

موجودات حق ا�ستخدام  -بال�صايف

ممتلكات ومعدات بال�صايف

موجودات غري ملمو�سة

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  -بال�صايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

املوجــــــــــــــــودات

كما يف  31كانون االول 2020

الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية

46.272.813

()77.938.343

556.224.027

478.285.684

55.230.211

()32.342.925

564.585.327

7.563.727

2.889.388

-

654.516

18.540.350

24.809.392

19.422.188

92.441.679

398.264.087

532.242.402

4.851.874

2.859.148

10.187.871

431.524

142.122.605

882.272

220.170.538

305.840

-

73.031.299

77.399.431

دينــــــــــــــــــــار

دوالر �أمريكي

12.558

2.420

8.484.222

8.486.642

246.044

77.416

9.276.626

132.667

-

-

-

-

-

14

41.249

9.102.696

9.354.042

8.192

-

-

-

-

-

1

-

8.915.179

430.670

دينــــــــــــــــــــار

جنيه ا�سرتليني

390.152

()28.998

554.664

525.666

17.313

3.701.328

584.326

-

-

-

-

-

-

-

-

584.326

4.285.654

3.396

-

-

-

-

-

3.684.531

-

-

597.727

-

دينــــــــــــــــــار

ين ياباين

18.720.658

71.906

41.742.117

41.814.023

44.513.242

()1.835.947

53.110.192

109.109

-

-

-

-

7.498.807

7.591.121

788.641

37.122.514

51.274.245

30.687

-

-

-

-

139.425

4.670.298

-

17.426.500

20.672.761

8.334.574

دينـــــــــــــــــار

يورو

1.266.860

18.693.360

11.054.835

-

12.076.532

6.558.185

6.658.247

33.571.508

99.929.816

119.376.485

368.584.769

89.119.683

41.483.470

897.696.784

58.719.555

11.654.786

249.208.284

15.674.225

323.495.731

77.050.967

856.213.314

115.681.035

951.052.202

()1.363.359

2.831.655

1.467.688

654.516

18.540.350

32.308.199

755.248.593

6.499.877

-

1.467.688

-

-

-

310.174.970

412.615.414

1.009.771.757

7.048.391

11.942.540

-

-

2.859.148

10.187.871

-

143.864.284

431.524

1.741.679

267.968.808

496.494.176

305.840

47.815.663

161.883.853

151.032.629

75.719.178

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

�أخرى

املجمـــــــــــوع
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خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم:

تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سهم ،يعمل البنك على �إدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع
اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�صادية ،معظم ا�ستثمارات الأ�سهم التي ميلكها البنك مدرجة يف بور�صة عمان و�سوق
فل�سطني للأوراق املالية.
2020
امل�ؤ�شـــــر

التغري يف امل�ؤ�شــر
٪

الأثر على الأرباح

الأثر على حقوق

دينـــار

دينـــار

واخل�سائر

امللكية

2019
التغري يف امل�ؤ�شــر
٪

الأثر على الأرباح

الأثر على حقوق

دينـــار

دينـــار

واخل�سائر

امللكية

بور�صة عمان

5+

200.485

390.385

5+

246.685

455.142

بور�صة فل�سطني

5+

27.531

878.798

5+

37.753

974.618

بور�صة نيويورك

5+

13.764

-

5+

11.810

-

�أ�سواق �أخرى

5+

951

497.468

5+

1.234

592.025

يف حال كان هناك تغري �سلبي يف امل�ؤ�رش يكون الأثر م�ساو للتغري �أعاله مع عك�س الإ�شارة.
خماطر ال�سيولة

تن�ش�أ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لت�أدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها �أو متويل ن�شاطاته بدون حتمل تكاليف
مرتفعة �أو حدوث خ�سائر ،هذا ويعتمد البنك املبادئ التالية لإدارة خماطر ال�سيولة.
تنويع م�صادر التمويل

ت�سعى �إدارة البنك �إلى تنويع م�صادر التمويل وعدم ح�صول تركز يف م�صادر التمويل فبالإ�ضافة �إلى قاعدة ر�أ�س املال وودائع العمالء ،يقوم البنك
باالقرتا�ض من امل�ؤ�س�سات والبنوك املحلية والأجنبية الأمر الذي من �ش�أنه توفري م�صادر متويل ب�أ�سعار و�أجال منا�سبة.
كما يتم و�ضع خطة لتوفري ال�سيولة يف احلاالت الطارئة  ،Liquidity Contingency Planوالتى تعمل على توفري الأطر الأ�سا�سية لإدارة
ال�سيولة يف البنك وخ�صو�صا ً يف �أوقات الأزمات واحلفاظ عليها من التدهور ،حتديد �آلية فعالة لتوفري ال�سيولة للبنك ومعاجلة حاالت النق�ص يف
ال�سيولة �أثناء �أوقات الأزمات و�ضمن الكلف املعقولة واحلفاظ على حقوق كل من املودعني واملقرت�ضني وحقوق امللكية.
ويتم مراجعة وحتديث خطة الطوارئ املتعلقة مبخاطر ال�سيولة من قبل جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات.
حتليل �آجال ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها

يقوم البنك بدرا�سة �سيولة موجوداته ومطلوباته واهم ن�سب ال�سيولة املتعلقة باخل�صو�ص �إ�ضافة �إلى �أي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته
ب�شكل يومي ،وي�سعى البنك من خالل جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات للموائمة بني ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك
املحددة ب�سيا�سة البنك.
قيا�س و�إدارة خماطر ال�سوق تبعا ً ملتطلبات معيار بازل  IIومقررات بازل III

ا�ستنادا ً الف�ضل املمار�سات فى �إدارة خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة يقوم البنك باتباع �سيا�سة لإدارة هذه املخاطر واملعتمدة من قبل جمل�س
ادارته وذلك من خالل االعتماد على عدة منهجيات وا�ساليب ومناذج لقيا�س وتقييم ومراقبة هذه املخاطر ب�صورة م�ستمرة ،باال�ضافة �إلى تقدير
را�س املال املطلوب مقابل خماطر ال�سوق وغريها تطبيقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل  ،IIوالأخذ باالعتبار �أهم
التقنيات واملمار�سات املطروحة �ضمن مقررات بازل .III
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جمموع املوجودات (ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

املجموع

مطلوبات اخرى

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

خم�ص�صات متنوعة

قرو�ض م�ساندة

اموال مقرت�ضة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

املطلوبات

كما يف  31كانون الأول 2020

570.449.631

1.004.883.286

34.737.580

-

3.150.000

52.531

-

82.534.858

7.641.450

759.705.382

117.061.485

دينـــــــــــــــار

اقل من �شهر

152.953.269

504.459.368

14.864.039

-

100.000

148.735

-

48.327.891

11.044.650

409.630.109

20.343.944

دينـــــــــــــــار

لغاية � 3شهور

من �شهر

217.792.394

397.189.598

9.336.611

-

6.300.000

374.826

-

23.280.024

8.910.414

318.596.471

30.391.252

دينـــــــــــــــار

الى � 6شهور

من � 3شهور

322.767.737

533.734.720

9.408.093

-

5.183.476

1.285.746

-

20.176.804

7.265.239

452.303.543

38.111.819

دينـــــــــــــــار

الــــــى �سنــــــــة

من � 6شهور

867.494.880

366.316.144

11.089.343

-

1.269.318

1.534.643

-

55.098.588

16.128.405

249.630.838

31.565.009

دينـــــــــــــــار

� 3سنــــــــــوات

من �سنـــة الـــــى

�أوالً :يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري املخ�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:

يحتفظ البنك باحتياطي نقدي �إلزامي لدى �سلطات الرقابة امل�رصفية ويبلغ  104.658.821دينار.

االحتياطيات النقدية لدى �سلطات الرقابة امل�رصفية

1.106.290.482

226.725.772

18.310.047

-

-

8.078.090

24.617.508

111.322.789

6.614.557

57.782.781

-

دينـــــــــــــــار

�سنوات

اكرث من 3

115.487.084

3.303.191

-

808.967

-

1.420.000

-

1.074.224

-

-

-

دينـــــــــــــــار

بدون ا�ستحقاق

3.353.235.477

3.036.612.079

97.745.713

808.967

16.002.794

12.894.571

24.617.508

341.815.178

57.604.715

2.247.649.124

237.473.509

دينـــــــــــــــار

املجمــــــــــــــــوع
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جمموع املوجودات (ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

املجموع

مطلوبات اخرى

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

خم�ص�صات متنوعة

قرو�ض م�ساندة

اموال مقرت�ضة

ت�أمينات نقدية

ودائع العمالء

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

املطلوبات

كما يف  31كانون الأول 2019

692.124.149

1.037.520.280

28.792.917

-

3.700.000

500.000

-

98.300.424

6.144.587

779.258.712

120.823.640

دينـــــــــــــــار

اقل من �شهر

104.637.360

421.458.919

18.860.478

-

300.000

500.000

-

13.443.764

7.514.546

354.284.478

26.555.653

دينـــــــــــــــار

من �شهر

لغاية � 3شهور

113.689.446

438.453.478

15.984.290

-

7.200.000

319.938

-

7.095.757

14.706.580

349.275.484

43.871.429

دينـــــــــــــــار

من � 3شهور

الى � 6شهور

258.808.213

391.096.019

17.603.836

-

4.052.127

1.682.270

-

3.186.421

10.726.678

304.203.012

49.641.675

دينـــــــــــــــار

من � 6شهور

الــــــى �سنــــــــة

862.552.931

316.964.172

3.975.015

210.985

1.781.673

2.750.981

-

27.993.603

13.925.778

234.274.044

32.052.093

دينـــــــــــــــار

� 3سنــــــــــوات

من �سنـــة الـــــى

977.448.038

209.287.968

5.468.048

-

-

150.000

26.438.734

116.718.001

6.434.806

54.078.379

-

دينـــــــــــــــار

�سنوات

اكرث من 3

120.382.498

22.357.399

479.143

593.957

-

9.166.268

-

12.118.031

-

-

-

دينـــــــــــــــار

بدون ا�ستحقاق

3.129.642.635

2.837.138.235

91.163.727

804.942

17.033.800

15.069.457

26.438.734

278.856.001

59.452.975

2.075.374.109

272.944.490

دينـــــــــــــــار

املجمــــــــــــــــوع
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ثانياً :بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:
كما يف  31كانون الأول 2020

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجمــــــــــــــــوع

الإعتمادات والقبوالت

57.679.057

-

-

57.679.057

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الكفاالت

54.139.815

4.371.726

-

58.511.541

ال�سقوف غري امل�ستغلة

171.498.249

-

-

171.498.249

املجموع

283.317.121

4.371.726

-

287.688.847

كما يف  31كانون الأول 2019

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجمــــــــــــــــوع

الإعتمادات والقبوالت

37.037.079

-

-

37.037.079

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الكفاالت

50.292.949

2.237.391

-

52.530.340

ال�سقوف غري امل�ستغلة

142.591.250

-

-

142.591.250

املجموع

229.921.278

2.237.391

-

232.158.669

خماطر الت�شغيل

تعرف خماطر الت�شغيل على انها خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاءة �أو خلل يف العمليات الداخلية ،اال�شخا�ص ،الأنظمة �أو تلك التي قد تن�ش�أ
نتيجة �أحداث خارجية.
�إطار عمل �إدارة خماطر الت�شغيل:

�إن �إدارة خماطر الت�شغيل م�س�ؤولية كل موظف وعلى كافة امل�ستويات يف البنك من خالل التطبيق ال�سليم للإجراءات الداخلية التي من �ش�أنها
حتجيم تلك املخاطر التي يتم التعر�ض لها خالل العمليات اليومية.
وللحر�ص واالهتمام من قبل �إدارة البنك يف تطوير �أنظمة ال�ضبط والرقابة ب�شكل م�ستمر ،يتم تنفيذ االطار العام لإدارة خماطر الت�شغيل من قبل
كادر متخ�ص�ص يهدف �إلى ت�سهيل ودعم كافة �إدارات البنك للقيام مبهامهم يف �إدارة تلك املخاطر.
يقوم البنك بتطبيق عدة منهجيات لقيا�س خماطر الت�شغيل تهدف للتعرف على املخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك وتقييمها وذلك لغايات
اتخاذ الإجراءات الرقابية املنا�سبة والتي من �ش�أنها ت�سهيل عملية اتخاذ القرار يف حتجيم تلك املخاطر ،من �أهمها التقييم الذاتي للمخاطر
واالجراءات الرقابية ،جمع ومراجعة بيانات اخل�سائر الفعلية واملحتملة الناجتة عن العمليات امل�ستمرة ،مراقبة ومتابعة م�ؤ�رشات اخلطر الرئي�سية
لتطوير الرقابة وجتنب حدوث خ�سائر يف امل�ستقبل.
خماطر االمتثال

مبوجب تعليمات البنك املركزي ومتا�شيا مع التوجهات وامل�ستجدات العاملية ومقررات جلنة بازل وبهدف �ضمان امتثال البنك و�سيا�سياته واجراءاته
الداخلية لكافة القوانني والتعليمات النافذة واملعايري امل�رصفية الدولية واملمار�سات امل�رصفية ال�سليمة واالمنة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
والر�سمية املخت�صة دوليا وحمليا تعترب �سيا�سة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال املعتمدة من جمل�س الإدارة جزءً مكمال لدليل تعليمات
مكافحة غ�سل االموال .ا�ضافة �إلى ذلك مت اعادة هيكلة �إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال لت�شمل دائرتني :دائرة مراقبة االمتثال ودائرة
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك ملراقبة امتثال البنك للقوانني والتعليمات واملمار�سات اجليدة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والر�سمية
املخت�صة من خالل برامج رقابية معدة جيدا واجراءات داخلية مبنية على ا�سا�س املبدا امل�ستند للمخاطر.

195

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
االهداف الرئي�سية لدائرة االمتثال ت�شمل ما يلي:
•حتديد وتقييم و�إدارة خماطر االمتثال
•اعداد واتاحة ملفات القوانني والتعليمات النافذة التي حتكم طبيعة ون�شاط االدارات والدوائر املختلفة على موقع البنك الداخلي وحتديثها
ب�شكل منتظم بكافة امل�ستجدات الرقابية والقانونية
•تقدمي الن�صح والإر�شاد للإدارة التنفيذية لإدارة خماطر االمتثال
•تقدمي الن�صح والإر�شاد �إلى �إدارة البنك حول القوانني والأنظمة واملعايري املطبقة و�أي تعديالت تطر�أ عليها.
•مراقبة خماطر االمتثال من خالل قاعدة بيانات القوانني والتعليمات والتي تت�ضمن كافة القوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
والر�سمية واملحدثة بانتظام مبا يتنا�سب واخر امل�ستجدات الرقابية والقانونية والواجب االلتزام بها
•مراجعة وتقييم كافة اخلدمات واملنتجات امل�رصفية اجلديدة والقائمة واالجراءات وال�سيا�سات البنكية الداخلية ل�ضمان امتثالها للقوانني
والتعليمات النافذة.
•رفع التقارير للجنة االمتثال مبا�رشة وامل�شكلة من قبل جمل�س الإدارة فيما يتعلق بنطاق ومدى امتثال البنك وفروعه اخلارجية و�رشكاته
التابعة.
اما فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال فقد مت ت�شكيل دائرة مكافحة غ�سل اموال م�ستقلة مت توطينها �ضمن �إدارة االمتثال ومكافحة غ�سل
الأموال .ان الإدارة ت�ستقطب موظفني م�ؤهلني ومدربني على اعلى امل�ستويات م�ستخدمني انظمة وبرامج مكافحة غ�سل الأموال م�ؤمتته ملمار�سة
مهامها مبا يتنا�سب وال�سيا�سات واالجراءات املعتمدة من جمل�س الإدارة ومبا يتنا�سب وقانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم 2007/46
وتعديالته وتعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين واف�ضل املمار�سات امل�رصفية العاملية بهذا ال�صدد
لتخفيف وجتنب املخاطر املت�ضمنة بهذه العمليات والتي تهدف �إلى حتديد االجراءات املطبقة وملنا�سبة على العمليات املالية وتطبيق اجراءات
العناية الواجبة لتحديد العمالء احلاليني واملحتملني ولفهم او�ضاعهم القانونية وال�شخ�صية وامل�ستفيد احلقيقي النهائي واملراقبة واملراجعة
امل�ستمرة لتلك العمليات خالل طيلة فرتة العالقة امل�رصفية.
االهداف الرئي�سية لدائرة مكافحة غ�سل الأموال تتمثل فيما يلي:
•الت�أكد من التزام البنك ب�سيا�سات و�إجراءات العمل اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب املقرة ر�سميا.
•الت�أكد من التزام البنك بالقوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية.
•منع وحماية ا�سم و�سمعة البنك من االرتباط يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
•منع ا�ستخدام خدمات ومنتجات البنك يف عمليات غ�سل �أموال ومتويل �إرهاب.
•امل�ساهمة يف اجلهود املحلية والدولية ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
•حماية البنك وموظفية من التعر�ض ملخاطر غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتي قد ت�ؤدي �إلى خ�سائر مالية ج�سيمة �أو عقوبات رقابية
وقانونية �أو م�س�ؤلية قانونية �أو جنائية �أو ادارية
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 -42التحليل القطاعي
�أ -معلومات عن �أن�شطة �أعمال البنك:

يتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية بحيث يتم قيا�س القطاعات وفقا ً للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع القرار الرئي�سي
لدى البنك وذلك من خالل قطاعات الأعمال الرئي�سية التالية:
 ح�سابات الأفراد :ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم القرو�ض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات �أخرى. ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والقرو�ض والديون املمنوحة للعمالء واخلدمات امل�رصفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات.	اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و�إدارة �أموال البنك واال�ستثمارات.فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال البنك:
املجمــــــــوع
االفراد

دينــــــــــــــــار

ال�رشكات

دينــــــــــــــــــار

اخلزينة

دينــــــــــــــــــار

�أخرى

دينــــــــــــــــــار

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول

2020

دينــــــــــــــــار

2019

دينــــــــــــــــــار

�إجمايل الإيرادات

93.766.555

55.729.168

47.743.992

2.192.985

199.432.700

216.476.909

خم�ص�ص اخل�سارة االئتمانية املتوقعة

7.446.958

10.628.002

445.687

-

18.520.647

7.789.572

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

2.607.481

2.607.481

561.192

خم�ص�ص موجودات م�ستملكة

-

-

-

26.281

26.281

-

نتائج �أعمال القطاع

64.649.796

24.416.784

27.154.437

()340.777

115.880.240

127.790.955

م�صاريف غري موزعة

85.179.308

83.582.598

الربح قبل ال�رضائب

30.700.932

44.208.357

�رضيبة الدخل

()13.227.675

()16.701.547

ربح ال�سنة

17.473.257

27.506.810

معلومات �أخرى
�إجمايل موجودات القطاع

922.606.641

871.264.843

1.430.919.639

128.444.354

3.353.235.477

3.129.642.635

�إجمايل مطلوبات القطاع

992.387.856

1.057.514.389

801.401.205

126.643.078

2.977.946.528

2.770.413.269

م�صاريف ر�أ�سمالية

8.650.251

6.940.073

اال�ستهالكات واالطفاءات

9.169.642

9.407.546
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فيما يلي معلومات عن قطاعات �أعمال البنك:
ب -معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك
ن�شاطات يف فل�سطني والبحرين.
ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية.
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:
داخــــــــــل اململكـــــــــــــة

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

خـــــــــارج اململكــــــــــــة

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

املجمــــــــــــــــــــــوع

2020

دينـــــــــــــــار

2019

دينـــــــــــــــار

�إجمايل الإيرادات

160.354.503

174.955.986

39.078.197

41.520.923

199.432.700

216.476.909

امل�رصوفات الر�أ�سمالية

4.559.327

4.239.858

4.090.924

2.700.215

8.650.251

6.940.073

داخــــــــــل اململكـــــــــــــة

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2020

جمموع املوجودات

دينـــــــــــــــار

2.534.322.286

2019

دينـــــــــــــــار

2.350.514.591

خـــــــــارج اململكــــــــــــة

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2020

دينـــــــــــــــار

818.913.191

2019

دينـــــــــــــــار

779.128.044

املجمــــــــــــــــــــــوع

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون الأول

2020

دينـــــــــــــــار

3.353.235.477

2019

دينـــــــــــــــار

3.129.642.635

� -43إدارة ر�أ�س املال
يحافظ البنك على ر�أ�س مال منا�سب ملواجهة املخاطر التي تالزم �أن�شطته املختلفة .يتم مراقبة مدى كفاية ر�أ�س املال من خالل الن�سب ال�صادرة
مبوجب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي الأردين.
ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين رقم ( )2010/52يكون احلد الأدنى لر�أ�س املال املدفوع للبنوك الأردنية  100مليون دينار قبل نهاية عام ،2011
كما تن�ص تعليمات البنك املركزي الأردين �أن يكون احلد الأدنى لن�سبة الرفع املايل (.)٪4
ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين يجب ان ال تقل ن�سبة كفاية ر�أ�س املال عن .٪14.5
يقوم البنك ب�إدارة هيكلة ر�أ�س املال و�إجراء التعديالت الالزمة عليها يف �ضوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل يقم البنك ب�أية تعديالت على الأهداف
وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة ر�أ�س املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة.
و�صف ملا يتم اعتباره كر�أ�سمال
ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين ،يتكون ر�أ�س املال التنظيمي من ر�أ�س املال حلملة اال�سهم العادية والذي ي�شمل ر�أ�س املال املدفوع ،عالوة
الإ�صدار ،االحتياطيات املعلنة ،الأرباح املدورة ،حقوق الأقلية امل�سموح االعرتاف بها وبنود الدخل ال�شامل االخرى مطروحا االرباح املقرتح توزيعها،
ال�شهرة ،كلفة �أ�سهم اخلزينة والنق�ص يف املخ�ص�صات املطلوبة ،املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة التي تخ�ص الديون غري العاملة �إ�ضافة �إلى �أي مبالغ
قد تطلب القوانني حظر الت�رصف بها .البند الثاين من ر�أ�س املال التنظيمي هو ر�أ�س املال الإ�ضايف والذي ي�شمل كل من ال�سندات طويلة الأجل
القابلة للتحويل �إلى ا�سهم ،الأ�سهم املمتازة غري مرتاكمة الفوائد وحقوق االقلية امل�سموح االعرتاف بها .البند الثالث من ر�أ�س املال التنظيمي
هو ر�أ�س املال امل�ساعد (ال�رشيحة الثانية من ر�أ�س املال) والذي ي�ستخدم ملواجهة خماطر ال�سوق .يطرح من ر�أ�س املال التنظيمي م�ساهمات البنك
يف ر�ؤو�س �أموال البنوك واال�ستثمارات يف ال�رشكات املالية التابعة �إذا مل يتم دجمها كما يطرح منه م�ساهمات البنك يف �رشكات التامني وبكامل
قيمة امل�ساهمة بالإ�ضافة �إلى مبلغ التجاوز يف اال�ستثمارات يف ال�رشكات الأخرى التي تتجاوز ن�سبته  ٪10من ر�أ�سمال البنك املكتتب به وفقا
لتعليمات البنك املركزي الأردين.
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قام البنك املركزي الأردين بتاريخ  31ت�رشين الثاين  2016ب�إ�صدار تعليمات كفاية ر�أ�س املال وفقا ملعيار بازل  IIIوالغاء العمل بتعليمات كفاية ر�أ�س
املال التنظيمي وفقا ملعاير بازل .II
يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفقا ً لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل ،وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفقا
ملعيار بازل :III
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

ر�أ�س املال املكتتب به (املدفوع)

190.000.000

190.000.000

الأرباح املدورة بعد طرح قيمة التوزيعات املتوقعة

66.160.274

73.967.732

احتياطي القيمة العادلة  -بال�صايف

()5.988.630

()7.848.900

االحتياطي القانوين

82.047.879

79.007.427

احتياطيات �أخرى موافق عليها من البنك املركزي

10.894.653

10.894.653

فرق ترجمة العمالت بال�صايف

()3.188.744

-

حقوق الأقلية امل�سموح باالعرتاف بها

3.379.941

2.463.485

�إجمايل ر�أ�س املال الأ�سا�سي للأ�سهم العادية

343.305.373

348.484.397

حقوق حملة الأ�سهم العادية

التعديالت الرقابية (الطروحات من ر�أ�س املال)
املوجودات غري امللمو�سة

5.193.184

6.085.563

املوجودات ال�رضيبية امل�ؤجلة الواجب طرحها

13.288.293

8.737.910

املخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي

5.244.185

-

�صايف حقوق حملة الأ�سهم العادية

319.579.711

333.660.924

ر�أ�س املال الإ�ضايف
حقوق الأقلية امل�سموح باالعرتاف بها
�صايف ر�أ�س املال الأ�سا�سي (ال�رشيحة الأولى من ر�أ�س املال )1 Tier
ال�رشيحة الثانية من ر�أ�س املال 2 Tier
القرو�ض امل�ساندة

18.540.350

18.540.350

احتياطي خماطر م�رصفية عامة

3.897.183

3.854.197

املخ�ص�صات املطلوبة مقابل ادوات الدين للمرحلة االولى ح�سب املعيار ()9

13.839.086

7.519.550

حقوق الأقلية امل�سموح باالعرتاف بها

1.502.196

492.697

�إجمايل ر�أ�س املال ال�رشيحة الثانية

37.778.815

30.406.794

التعديالت الرقابية (الطروحات من ر�أ�س املال)
�صايف ر�أ�س املال ال�رشيحة الثانية

37.778.815

30.406.794

ر�أ�س املال التنظيمي (اي�ضاح )50

357.358.526

364.067.718

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

2.237.707.255

2.021.871.964

ن�سبة كفاية را�س املال ()٪

%15.97

%18.01

ن�سبة را�س املال اال�سا�سي ()٪

%14.28

%16.50

ن�سبة را�س املال امل�ساند ()٪

%1.69

%1.50
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 - 44حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
ً
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها �أو ت�سويتها:
لغاية �سنة

 31كانـــــــــــــــــــون الأول 2020

دينــــــــــــــــار

املوجودات:

اكرث من �سنة
دينــــــــــــــــار

املجمـــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

312.961.419

-

312.961.419

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

154.796.630

-

154.796.630

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

37.774.561

42.089.815

79.864.376

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

7.406.964

-

7.406.964

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

-

49.648.977

49.648.977

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة  -بال�صايف

207.580.582

605.344.524

812.925.106

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة بال�صايف

518.613.582

1.275.257.902

1.793.871.484

ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

6.382.226

36.220.733

42.602.959

موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف

3.100.000

2.093.184

5.193.184

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

3.273.054

10.043.113

13.316.167

موجودات �أخرى

39.598.203

41.050.008

80.648.211

جمموع املوجودات

1.291.487.221

2.061.748.256

3.353.235.477

املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

189.181.337

45.000.000

234.181.337

ودائع عمالء

1.886.374.923

340.055.514

2.226.430.437

ت�أمينات نقدية

34.773.957

22.184.284

56.958.241

�أموال مقرت�ضة

124.923.619

189.460.499

314.384.118

قرو�ض م�ساندة

-

18.540.350

18.540.350

خم�ص�صات متنوعة

3.281.838

9.612.733

12.894.571

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

14.733.476

1.269.318

16.002.794

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

808.967

-

808.967

مطلوبات �أخرى

68.346.323

29.399.390

97.745.713

جمموع املطلوبات

2.322.424.440

655.522.088

2.977.946.528

ال�صايف

()1.030.937.219

1.406.226.168

375.288.949
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لغاية �سنة

 31كانـــــــــــــــــــون الأول 2019

دينــــــــــــــــار

املوجودات:

اكرث من �سنة
دينــــــــــــــــار

املجمـــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

332.657.295

-

332.657.295

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

158.785.257

-

158.785.257

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

32.375.074

55.664.940

88.040.014

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

9.405.269

-

9.405.269

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

-

51.254.453

51.254.453

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة  -بال�صايف

89.164.644

660.402.618

749.567.262

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة بال�صايف

507.871.629

1.091.203.949

1.599.075.578

ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

3.382.101

39.139.370

42.521.471

موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف

2.770.000

3.315.563

6.085.563

موجودات �رضيبية م�ؤجلة

2.314.186

7.011.463

9.325.649

موجودات �أخرى

57.206.825

25.717.999

82.924.824

جمموع املوجودات

1.195.932.280

1.933.710.355

3.129.642.635

املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

238.011.343

30.000.000

268.011.343

ودائع عمالء

1.741.260.740

309.695.255

2.050.955.995

ت�أمينات نقدية

38.926.915

19.777.437

58.704.352

�أموال مقرت�ضة

133.887.506

120.479.186

254.366.692

قرو�ض م�ساندة

-

18.540.350

18.540.350

خم�ص�صات متنوعة

8.010.476

2.900.981

10.911.457

خم�ص�ص �رضيبة الدخل

15.252.127

1.702.284

16.954.411

مطلوبات �رضيبية م�ؤجلة

593.957

210.985

804.942

مطلوبات �أخرى

81.720.664

9.443.063

91.163.727

جمموع املطلوبات

2.257.663.728

512.749.541

2.770.413.269

ال�صايف

()1.061.731.448

1.420.960.814

359.229.366
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 -45ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء
بلغت احل�سابات املدارة ل�صالح العمالء وعلى م�س�ؤوليتهم اخلا�صة مبلغ  434.342دينار كما يف 31كانون الأول  2020مقابل مبلغ  432.448دينار
كما يف  31كانون الأول  2019وال يتم اظهار هذه احل�سابات �ضمن موجودات ومطلوبات البنك يف البيانات املالية.
 -46ارتباطات والتزامات حمتملة
�أ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:
2020

2019

دينـــــار

دينـــــار

46.987.960

35.507.245

10.691.097

1.529.834

26.079.007

22.512.325

 -ح�سن تنفيذ

16.346.471

19.014.375

 -اخرى

16.086.063

11.003.640

�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة

171.498.249

142.591.250

287.688.847

232.158.669

اعتمادات:

�صادرة

قبوالت

كفاالت:

 -دفع

ب -التزامات تعاقدية:
2020

عقود �رشاء ممتلكات ومعدات

دينـــــار

1.592.859

2019

دينـــــار

1.251.548

 -47الق�ضايا املقامة على البنك
بلغــت قيمـــة الق�ضايا املقامة على البنك وذلك �ضمن الن�شاط الطبيعي مبلغ 39.211.662دينار و 40.687.643دينار كما يف  31كانون الأول 2020
و 31كانون الأول  2019على التوايل .بلغ ر�صيد املخ�ص�صات ملواجهة الق�ضايا املقامة على البنك مبلغ  2.746.501دينار و 1.354.397دينار كما يف
 31كانون الأول  2020و 31كانون الأول  2019على التوايل.
ويف تقدير �إدارة وحمامي البنك ف�إنه لن يرتتب على البنك �أي التزامات لقاء هذه الق�ضايا مبا يزيد عن املخ�ص�ص امل�سجل ملواجهة تلك الق�ضايا.
بتاريخ  1كانون الثاين  2019مت ت�سجيل جمموعة من الدعاوي الق�ضائية املدنية لدى املحاكم االمريكية �ضد جمموعة من البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية للمطالبة بتعوي�ضات مالية مبوجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي عن �أ�رضار يزعمون �أنها ناجتة عن هجمات قامت بها جمموعات
مدرجة يف قائمة العقوبات الأمريكية خالل �سنة  ،2001وقد مت ت�سجيل هذه الدعاوي يف املحاكم قبل �ساعات من انتهاء املوعد النهائي امل�سموح
لرفعها ،و�أن هذه الدعاوى قد مت رفعها من قبل مكتب حماماة قام يف ال�سابق بتقدمي العديد من ال�شكاوى امل�شابهة �ضد جهات م�رصفية �أخرى
نيابة عن نف�س الأ�شخا�ص املدعني الذين طالبوا بتعوي�ضات مالية عن نف�س الأ�رضار والأحداث .و�إن بنك القاهرة عمان هو من �ضمن البنوك املدعى
عليها يف احدى الدعاوى الق�ضائية املدنية املذكورة وال زالت هذه الدعوة يف املراحل التح�ضريية الأولية واملناق�شة.
يف ر�أي �إدارة املجموعة ،ال داعي لقيد وت�سجيل �أية خم�ص�صات للق�ضايا املرفوعة يف املحاكم الأمريكية �ضد البنك كما يف  31كانون الأول 2020
حيث قام البنك باملناق�شة مع امل�ست�شارين القانونيني املتخ�ص�صني يف املحاكم الواليات املتحدة االمرييكية وقد ا�ستنتج �أن الو�ضع القانوين
للق�ضايا ل�صالح البنك وانه �سيتم اقرتاح الرف�ض للق�ضية املرفوعة من قبل املحاكم املخت�صة ولن يكون هناك داعي لت�سجيل �أي خم�ص�صات
مقابل الق�ضية يف الوقت احلايل ،حيث ال توجد ا�س�س قانونية وان موقف جمموعة بنك القاهرة عمان قوي.
يعتقد امل�ست�شار القانوين �أن املوقف القانوين ل�صالح البنك ب�سبب احتمال وجود اقرتاح بالرف�ض جلميع املطالبات للأ�سباب املذكورة �أعاله ،كما
يعتقد امل�ست�شار القانوين انه ال ميكن حتديد قيمة املطالبة حيث انه ال يوجد مبلغ حمدد �ضد البنك.
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 -48عقود �إيجار

�أ -موجودات حق اال�ستخدام
يقوم البنك ب�إ�ستئجار العديد من الأ�صول مبا يف ذلك الأرا�ضي واملباين ،ان متو�سط مدة الإيجار � 7سنوات ،فيما يلي احلركة على موجودات حق
الإ�ستخدام خالل العام:
لل�سنـــــة املنتهيــة فـــي  31كانون الأول
2020

دينــــــار

2019

دينــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

27.979.663

27.146.550

ي�ضاف� :إ�ضافات خالل ال�سنة

3.587.091

4.368.171

يطرح :الإ�ستهالك لل�سنة

()3.896.233

()3.535.058

العقود ملغاة

()238.279

-

ر�صيد  31كانون الأول 2020

27.432.242

27.979.663

املبالغ التي مت قيدها يف قائمة الدخل املوحدة
لل�سنـــــة املنتهيـة فـــي  31كانون الأول
2020

دينــــــار

2019

دينــــــار

الإ�ستهالك لل�سنة

3.894.672

3.535.058

الفائدة خالل ال�سنة

1.051.915

1.033.584

املجموع

4.946.587

4.568.642
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ب  -التزامات عقود الإيجار
لل�سنـــــة املنتهيــة فـــي  31كانون الأول
2020

دينــــــار

2019

دينــــــار

الر�صيد يف بداية ال�سنة

25.927.574

26.862.051

ي�ضاف� :إ�ضافات خالل ال�سنة

4.347.474

2.984.473

الفائدة خالل ال�سنة

1.027.316

1.007.694

()4.064.457

()3.843.954

اطفاء ايجارات مدفوعة مقدما

-

()1.082.690

عقود ملغاه

()971.587

-

فرق ترجمة

()28

-

26.266.292

25.927.574

يطرح :املدفوع خالل الفرتة

الر�صيد كما يف  31كانون الأول 2020

حتليل ا�ستحقاق التزامات عقود الإيجار:
كما يف  31كانون الأول
2020

دينــــــار

2019

دينــــــار

خالل �أقل من �سنة

3.733.596

3.046.178

من �سنة �إلى � 5سنوات

12.633.644

12.388.215

�أكرث من � 5سنوات

9.899.644

10.493.181

26.266.292

25.927.574

بلغت قيمة �إلتزامات عقود الإيجار غري املخ�صومة  30.589.134دينار كما يف  31كانون الأول  2020وفيما يلي حتليل الإ�ستحقاق:
حتليل �إ�ستحقاق التزامات عقود الإيجار غري املخ�صومة:

كما يف  31كانون الأول
2020

دينــــــار

2019

دينــــــار

خالل �أقل من �سنة

4.365.674

6.682.892

من �سنة �إلى � 5سنوات

15.317.913

16.503.100

�أكرث من � 5سنوات

10.905.547

18.157.348

30.589.134

41.343.340
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مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى االول وامل�ستوى الثاين
خالل العام .2020

�إجمايل املوجودات مالية بالقيمة العادلة

املجموع

ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

املجموع

�أ�سهم �رشكات

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

املوجودات املالية /املطلوبات املالية

57.055.941

49.648.977

6.120.190

60.659.722

51.254.453

45.743.170

9.405.269

9.405.269

دينار

5.511.283

43.528.787

7.406.964

7.406.964

دينار

2020

2019

 31كانــــــــــــــــــــــــون االول

القيمــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــــة

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى االول

مقارنتها بالقيمة ال�سوقية الداة
مالية م�شابهة

اال�سواق املالية

اال�سعار املعلنة يف

واملدخالت امل�ستخدمة

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية

امل�ستوى االول

العادلــــــــة

م�ستوى القيمة

طــــــريقة التقييم

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

غري ملمو�سة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

غري امللمو�سة والقيمة العادلة

مدخالت هامة

العالقة بني املدخالت الهامة

ان بع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية ،واجلدول التايل يو�ضح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية واملطلوبات
املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�ستخدمة):

 - 49م�ستويات القيمة العادلة
�أ -املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك واملحددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
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ب -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
با�ستثناء ما يرد يف اجلدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية للبنك تقارب
قيمتها العادلة وذلك لأن �إدارة البنك تعتقد �أن القيمة الدفرتية للبنود املبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ال�ستحقاقها
ق�صري االجل �أو ان �أ�سعار الفائدة لها يعاد ت�سعريها خالل العام.
 31كانـــــــــــــــــــــــــــون االول 2020

القيمة الدفرتية

موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

دينــــــــــــــار

القيمة العادلة
دينــــــــــــــار

 31كانـــــــــــــــــــــــــــون االول 2019

القيمة الدفرتية
دينــــــــــــــار

القيمة العادلة
دينــــــــــــــار

م�ستوى القيمة العادلة

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

202.946.213

202.949.704

191.813.350

191.828.776

امل�ستوى الثاين

ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

154.796.630

154.997.851

158.785.257

158.907.531

امل�ستوى الثاين

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

79.864.376

81.173.358

88.040.014

90.527.092

امل�ستوى الثاين

موجودات مالية بالتكلفة املطفاة

812.925.106

822.521.157

749.567.262

759.361.547

امل�ستوى االول والثاين

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  -بال�صايف

1.793.871.484

1.801.653.751

1.599.075.578

1.606.401.830

امل�ستوى الثاين

جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة
العادلة

3.044.403.809

3.063.295.821

2.787.281.461

2.807.026.776

مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

234.181.337

235.508.039

268.011.343

272.818.434

امل�ستوى الثاين

ودائع عمالء

2.226.430.437

2.234.057.132

2.050.955.995

2.065.021.148

امل�ستوى الثاين

تامينات نقدية

56.958.241

56.959.891

58.704.352

58.707.804

امل�ستوى الثاين

�أموال مقرت�ضة

314.384.118

315.227.909

254.366.692

255.660.498

امل�ستوى الثاين

قرو�ض م�ساندة

18.540.350

18.876.114

18.540.350

18.540.350

امل�ستوى الثاين

جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة
العادلة

2.850.494.483

2.860.629.085

2.650.578.732

2.670.748.234

للبنود املبينة اعاله مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للم�ستوى الثاين وفقا» لنماذج ت�سعري متفق عليها والتي تعك�س
خماطر االئتمان لدى االطراف التي يتم التعامل معها.

206

حوملا ةيلاملا مئاوقلا
� - 50أرقام املقارنة
مت اعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة للعام  2019لتتنا�سب مع ت�صنيف الأرقام العام  ،2020ومل ينتج عنها �أي �أثر على قائمة الربح �أو اخل�سارة
املوحدة وحقوق امللكية للعام  2019وكما يلي:
 -1ر�أ�س املال التنظيمي
 31كانون الأول 2019
بعد �إعادة الت�صنيف
دينــــــــــار

قبل �إعادة الت�صنيف

دينــــــــــار

ر�أ�س املال التنظيمي*

364.067.718

346.967.718

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ()٪

18.01%

17.16%

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال ال�رشيحة االولى ()٪

16.5%

15.66%

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال امل�ساند ()٪

1.5%

1.5%

*مبوجب تعميم البنك املركزي الأردين رقم  4693/1/1ال�صادر بتاريخ  9ني�سان /ابريل  2020وللتحوط للآثار ال�سلبية حلدث فايرو�س كورونا
(كوفيد  )19فقد تقرر ت�أجيل قيام البنوك الأردنية املرخ�صة بتوزيع ارباح على امل�ساهمني للعام  2019وعليه مت حترير املبلغ الذي مت قيده خالل
العام .2019
 -2خم�ص�ص تدين ا�ستثمارات
 31كانون الأول 2019
بعد �إعادة الت�صنيف
دينــــــــــار

قبل �إعادة الت�صنيف

دينــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من حالل الدخل ال�شامل الآخر

51.254.453

55.412.453

خم�ص�صات متنوعة

10.911.457

15.069.457

 -3ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية /اموال مقرت�ضة
 31كانون الأول 2019
بعد �إعادة الت�صنيف
دينــــــــــار

قبل �إعادة الت�صنيف

دينــــــــــار

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�رصفية

268.011.343

296.058.936

اموال مقرت�ضة

254.366.692

226.319.099
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� -51أثر جائحة كورونا («كوفيد )»19 -
انت�رش وباء كورونا امل�ستجد («كوفيد  )»19 -عرب مناطق جغرافية خمتلفة على م�ستوى العامل ،مما ت�سبب يف تعطيل الأن�شطة التجارية
واالقت�صادية .وجنم عن فايرو�س كورونا («كوفيد  )»19 -حدوث حالة من عدم اليقني يف بيئة االقت�صاد العاملي.
يراقب البنك الو�ضع عن كثب وقد قام بتفعيل خطته ال�ستمرارية الأعمال وممار�سات �إدارة املخاطر الأخرى لإدارة اال�ضطرابات املحتملة التي قد
يت�سبب فيها تف�شي فايرو�س كورونا («كوفيد  )»19 -على �أعمال البنك وعملياته و�أدائه املايل.
�أجرى البنك تقييما ً لأثر جائحة فايرو�س كورونا («كوفيد  )»19 -والتي �أدت �إلى التغيريات التالية يف منهجية اخل�سائر االئتمانية املتوقعة وتقديرات
و�أحكام التقييم كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31كانون االول :2020
�أ -اخل�سائر االئتمانية املتوقعة
ا�ستدعت حالة عدم اليقني الناجمة عن فايرو�س كورونا («كوفيد  )»19 -قيام البنك بتحديث املدخالت واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتحديد اخل�سائر
االئتمانية املتوقعة كما يف  31كانون االول  .2020وقد مت تقدير اخل�سائر االئتمانية املتوقعة بناء على نطاق من الظروف االقت�صادية املتوقعة يف ذلك
التاريخ ،وبالنظر �إلى التطورات ال�رسيعة التي ي�شهدها الو�ضع ،فقد اخذ البنك بعني االعتبار ت�أثري التقلبات العالية على عوامل االقت�صاد الكلي
امل�ستقبلية عند حتديد �شدة واحتمالية ال�سيناريوهات االقت�صادية اخلا�صة بتحديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة.
وقد مت عك�س هذا التقلب من خالل تعديل طرق بناء ال�سيناريوهات والأوزان الأ�سا�سية املخ�ص�صة لهذه ال�سيناريوهات والعوامل اال�ست�رشافية
(م�ؤ�رش االئتمان) امل�ستخدمة من م�ؤ�رش االئتمان التاريخي امللحوظ .يتم ا�ستخدام م�ؤ�رش االئتمان للتنب�ؤ باحتمال حدوث حاالت افرتا�ضية متوقعة
يف املحفظة االئتمانية للبنك.
بالإ�ضافة �إلى االفرتا�ضات املو�ضحة اعاله� ،أولى البنك اهتماما ً خا�صا ً بت�أثري فايرو�س كورونا («كوفيد  )»19 -على العوامل النوعية والكمية عند
حتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان ،وتقييم م�ؤ�رشات تدين القيمة للمخاطر يف القطاعات التي يحتمل ت�أثرها .كما وقام البنك بعك�س
تقديرات �إدارة البنك ( )Management Overlayيف تقييم الأثر على قطاعات معينة �أو عمالء حمددين باال�ستناد �إلى درا�سة كل قطاع �أو
عميل على حدى.
ب -تقديرات و�أحكام التقييم
در�ست �إدارة البنك الأثار املحتملة للتقلبات االقت�صادية احلالية يف حتديد املبالغ املعلنة للموجودات املالية وغري املالية للمجموعة والتي متثل
�أف�ضل تقديرات الإدارة ا�ستنادا �إلى املعلومات التي ميكن مالحظتها.
ج -الأق�ساط امل�ؤجلة
بناءً على تعليمات ال�سلطات الرقابية �إلى البنوك العاملة ،قام البنك خالل العام  2020بت�أجيل الأق�ساط امل�ستحقة �أو التي �ست�ستحق على بع�ض
العمالء دون اعتبار ذلك هيكلة ،ودون �أن ي�ؤثر �أي�ضا ً على ت�صنيف العمالء االئتماين.
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 1املقدمة

 1.1نبذة تاريخية

قام بنك القاهرة عمان «البنك» باعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ومت ن�رشه على موقع البنك الإلكرتوين و�أي�ضا ً يف التقرير ال�سنوي الذي
ي�صدر عنه ليتمكن امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح من قراءته ومعرفة مدى التزام البنك بتطبيق ما جاء فيه وقد مت الحقا ً �إجراء بع�ض التعديالت
عليه مبوجب التعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية ذات العالقة و�أية تعديالت تطر�أ عليها ليتما�شى ذلك مع �أف�ضل
املمار�سات الرائدة يف هذا املجال ،حيث قام بتحديد مهام وم�س�ؤوليات وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكذلك عن الإدارة
التنفيذية �آخذا ً باالعتبار حماية حقوق امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح وحتديد طبيعة العالقات فيما بينهم.
 1.2احلاكمية امل�ؤ�س�سية

 1.2.1تعرف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين �أنها النظام الذي يوجه ويدار به البنك والذي يهدف �إلى حتديد الأهداف
امل�ؤ�س�سية للبنك وحتقيقها ،و�إدارة عمليات البنك ب�شكل �آمن ،وحماية م�صالح املودعني ،وااللتزام بامل�س�ؤولية الواجبة جتاه امل�ساهني و�أ�صحاب
امل�صالح الآخرين ،والتزام البنك بالت�رشيعات و�سيا�سات البنك الداخلية.
� 1.2.2أ�صدر البنك املركزي الأردين تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك والتي ت�ضمنت املوا�ضيع الرئي�سية التالية:
1.دليل احلاكمية ون�رشه.
2.ت�شكيل جمل�س الإدارة واجتماعاته ومهامه وم�س�ؤولياته.
3.حدود امل�س�ؤولية وامل�ساءلة.
4.جلان املجل�س.
5.مالءمة �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا.
6.تقييم �أداء الإداريني.
7.املكاف�آت املالية للإداريني.
8.تعار�ض يف امل�صالح.
9.التدقيق الداخلي واخلارجي.
	�10.إدارة املخاطر.
	�11.إدارة االمتثال.
	12.حقوق �أ�صحاب امل�صالح.
	13.الإف�صاح وال�شفافية.
�	1.3أهداف الدليل

 1.3.1يهدف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية (الدليل) لتوثيق �إطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك وذلك من �أجل حتقيق �أعلى معايري احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ا�ستنادا ً �إلى املمار�سات الرائدة املنا�سبة والقوانني واللوائح املعمول بها.
يتناول هذا الدليل الطريقة التي يقوم بها �إطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك بتوجيه ومراقبة �ضمان االلتزام واالمتثال للتعليمات ال�صادرة عن
البنك املركزي فيما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�س�سية .ووفقا ً لذلك ،يتناول هذا الدليل ما يلي:
 1.3.2الهيكل التنظيمي للبنك.
� 1.3.3أدوار وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة ،الإدارة التنفيذية واملوظفني.
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 1.3.4دور جلان جمل�س الإدارة املطلوب ت�شكيلها ا�ستنادا ً �إلى ما ورد يف تعليمات اجلهات الرقابية والر�سمية ذات العالقة وهي جلنة التدقيق ،جلنة
�إدارة املخاطر ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وجلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،جلنة االمتثال ،جلنة الت�سهيالت ،جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات و�أية
جلان �أخرى يتم ت�شكيلها من قبل املجل�س.
 1.3.5تفوي�ض �صالحيات جمل�س الإدارة �إلى الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية.
 1.3.6عالقة جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية مع م�ساهمي البنك ،والو�سائل التي متكن امل�ساهمني من ممار�سة حقوقهم.
� 1.3.7سيا�سات و�آليات البنك للحد من ومعاجلة والتعامل مع حاالت ت�ضارب امل�صالح.
 1.3.8التزامات الإف�صاح امللقاة على عاتق البنك� ،سواء التزاماته بالإف�صاح امل�ستمر للبنك املركزي الأردين �أو �أي جهات رقابية �أخرى.
 1.3.9نظام الرقابة الداخلية للبنك مبا يف ذلك القواعد املتعلقة باختيار وتعيني مدققي احل�سابات اخلارجيني ،والتي �أعدت ل�ضمان �أداء البنك و�إعداد
التقارير املالية يتم توجيهها و�إدارتها ب�شكل �صحيح.
 1.3.10الإطار العام لإدارة املخاطر واالمتثال.
 1.3.11ال�سيا�سات العامة للعالقات مع �أ�صحاب امل�صالح.
� 1.3.12إن �إطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك يخ�ضع لأنظمة ومتطلبات البنك املركزي الأردين والقوانني والت�رشيعات النافذة ذات ال�صلة ،وبالتايل ف�إ ّن
ال�سيا�سات يف هذا الدليل يجب �أن ت ُقر�أ باالقرتان مع تعليمات البنك املركزي الأردين والتعديالت والتحديثات التي تطر�أ عليها فيما يتعلق بهذا ال�ش�أن.
 1.4الإطار القانوين

 1.4.1يلتزم البنك ب�ضمان االمتثال والتقيد التام بتعليمات البنك املركزي الأردين و�أية تعليمات �أخرى فيما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�س�سية ،بالإ�ضافة
�إلى تطبيق املمار�سات الرائدة املنا�سبة يف هذا املجال مبا ال يخالف تعليمات البنك املركزي الأردين.
 1.4.2بالإ�ضافة �إلى كافة التعليمات والقواعد ال�سارية وامللزمة على البنك يف اململكة الأردنية الها�شمية وكافة البلدان التي يتواجد بها البنك.

 1.4.3تطبق تعليمات البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باحلاكمية امل�ؤ�س�سية ويف حال كان هنالك تعار�ض مع �أية تعليمات �أخرى �سيتم تو�ضيح
وبيان ذلك التعار�ض واحل�صول على موافقة البنك املركزي الأردين ملعاجلته.
 1.5التعريفات

 1.5.1باال�ستناد �إلى تعليمات البنك املركزي الأردين النافذة ،فيما يلي التعريفات ذات ال�صلة:
االخت�صار

التعريف

املجل�س

جمل�س �إدارة البنك.

احلاكمية امل�ؤ�س�سية

النظام الذي يوجه ويدار به البنك ،والذي يهدف �إلى حتديد الأهداف امل�ؤ�س�سية للبنك وحتقيقها ،و�إدارة عمليات البنك ب�شكل
�آمن ،وحماية م�صالح املودعني ،وااللتزام بامل�س�ؤوليات الواجبه جتاه امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح الآخرين ،والتزام البنك
بالت�رشيعات و�سيا�سات البنك الداخلية.

الع�ضو التنفيذي

ع�ضو جمل�س الإدارة الذي ي�شارك مبقابل يف �إدارة العمل اليومي للبنك.

الإدارة التنفيذية العليا

ت�شمل مدير عام البنك �أو املدير الإقليمي ونائب املدير العام �أو نائب املدير الإقليمي وم�ساعد املدير العام �أو م�ساعد املدير
الإقليمي واملدير املايل ومدير العمليات ومدير �إدارة املخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير اخلزينة (اال�ستثمار) ومدير االمتثال،
بالإ�ضافة لأي موظف لديه �سلطة تنفيذية يف البنك موازية ل ٍأي من �سلطات �أي من املذكورين �سابقا ً ويرتبط وظيفيا ً
مبا�رشةً باملدير العام.

الع�ضو امل�ستقل

ع�ضو املجل�س الذي ال يخ�ضع لأي ت�أثريات حتد من قدرته على اتخاذه لقرارات مو�ضوعية ل�صالح البنك والذي تتوفر فيه
ال�رشوط املبينة يف البند رقم ( )5.1من هذا الدليل.

املالءمة

توفر متطلبات معينة يف �أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك و�إدارته التنفيذية العليا.

�أ�صحاب امل�صالح

�أي ذي م�صلحة يف البنك مثل املودعني �أو امل�ساهمني �أو املوظفني �أو الدائنني �أو العمالء �أو اجلهات الرقابية املعنية.

امل�ساهم الرئي�سي

ال�شخ�ص الذي ميلك ن�سبة (� )%5أو �أكرث من ر�أ�سمال البنك ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش.
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 2الهيكل التنظيمي وعالقات احلاكمية امل�ؤ�س�سية
 2.1الهيكل التنظيمي

 2.1.1على جمل�س الإدارة اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يتنا�سب مع طبيعة و�أن�شطة البنك وي�ضمن وجود �إجراءات تنظيمية كافية لتنفيذ
اال�سرتاتيجية املعتمدة من قبله ،والذي يبني الت�سل�سل الإداري واللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،والت�أكد من وجود ما يلي:
–تعريف الأهداف املح ّدده لكل وحدة.

–حتديد املهام وامل�س�ؤوليات الوظيفية جلميع �إدارات ودوائر البنك.

الفعالة والف�صل بني
–حتديد ال�صالحيات وخطوط االت�صال جلميع الوظائف يف امل�ستويات االدارية املختلفة وذلك من �أجل حتقيق الرقابة /ال�سيطرة
ّ
الواجبات.

–اعتماد و�صف وظيفي جلميع امل�ستويات الوظيفية كما ورد يف الهيكل التنظيمي املعتمد ،مبا يف ذلك حتديد امل�ؤهالت واخلربات املطلوبة ل�شغل تلك
املنا�صب.

 2.1.2ي�سعى جمل�س الإدارة للت�أكد من االلتزام بالهيكل التنظيمي والت�أكد ب�شكل م�ستمر على �شمولية م�ستويات الرقابة التالية:
–جمل�س الإدارة وجلانه.

–وجود �إدارات منف�صلة لإدارة املخاطر ،االمتثال والتدقيق والتي ال متار�س �أعمال تنفيذية ،وعلى املجل�س الت�أكد من ا�ستقالليتها.

–وجود الوحدات /املوظفني الغري م�شاركني يف العمليات اليومية للبنك (مثل موظفي الرقابة على االئتمان و .)Middle Office

 2.1.3على م�ستوى البنك ،على جمل�س الإدارة االلتزام بالأمور التالية:
–اعتماد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والهياكل الإدارية للبنك واملجموعة ككل .وكذلك اعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية على م�ستوى املجموعة متا�شيا ً

مع تعليمات البنك املركزي الأردين لتطبيقه على كامل املجموعة و�ضمان �أن تكون �سيا�سات ال�رشكات التابعة للبنك متما�شية مع هذه التعليمات� ،آخذا ً
بعني االعتبار التعليمات التي ت�صدرها البنوك املركزية �أو اجلهات الرقابية للدول التي تتواجد بها املجموعة والتي تنطبق على البنك واملجموعة ككل
مبا ال يخالف تعليمات البنك املركزي الأردين.

–الإحاطة بهيكل البنك وخ�صو�صا ً الهياكل املعقدة من خالل معرفة الروابط والعالقات بني البنك واملجموعة ككل ومدى كفاية احلاكمية امل�ؤ�س�سية
كجزء من املجموعة مع املواءمة بني ا�سترياتيجيات و�سيا�سات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك وتعليمات البنك املركزي الأردين ،و�أية تعليمات ي�صدرها البنك
املركزي �أو اجلهات الرقابية الأخرى ذات العالقة ويف حال وجود تعار�ض يجب �أخذ موافقة البنك املركزي امل�سبقة ملعاجلة ذلك.

 3جمل�س الإدارة

 3.1ت�شكيل املجل�س

 3.1.1يت�ألف جمل�س �إدارة البنك حاليا ً من  11ع�ضوا ً ا�ستنادا ً �إلى النظام الأ�سا�سي وتكون مدة الع�ضوية � 4سنوات.
 3.1.2جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني من بينهم �أربعة �أع�ضاء م�ستقلني.
 3.1.3على املجل�س و�ضع واعتماد ميثاق جمل�س الإدارة متا�شياّ مع متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين ،وعلى �أن
يت�ضمن امليثاق ما يلي:
–حدود امل�ساءلة.

–املهام والواجبات.

–مهام وم�س�ؤوليات رئي�س املجل�س.

–مهام وم�س�ؤوليات �أمني �رس جمل�س الإدارة.
–تكوين جمل�س الإدارة.

–�رشوط الرت�شح واالنتخاب.

–االجتماعات والن�صاب القانوين.
–ال�سلطات وال�صالحيات.

–ال�رسيّة ،تعار�ض امل�صالح والإف�صاح.
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 3.2مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

 3.2.1اعتماد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك واملجموعة وتقرير احلوكمة وت�ضمينه للتقرير ال�سنوي للبنك.

 3.2.2الإ�رشاف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة �أدائها ،والت�أكد من �سالمة الأو�ضاع املالية للبنك ومن املالءة املالية ،وعليه قام املجل�س باعتماد
�سيا�سات و�إجراءات منا�سبة للإ�رشاف والرقابة على �أداء البنك.
 3.2.3حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك ،وتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد ا�سرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف واعتماد هذه اال�سرتاتيجية ،وكذلك
اعتماد خطط عمل تتما�شي مع هذه اال�سرتاتيجية.
 3.2.4اعتماد �سيا�سة ملراقبة ومراجعة �أداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�ضع م�ؤ�رشات �أداء رئي�سية ( )KPIsلتحديد وقيا�س ور�صد الأداء والتقدم
نحو حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية.
 3.2.5الت�أكد من توفر �سيا�سات وخطط و�إجراءات عمل لدى البنك �شاملة لكافة �أن�شطته تتما�شى مع الت�رشيعات ذات العالقة ،و�أنه قد مت
تعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية ،و�أنه يتم مراجعتها بانتظام.
 3.2.6حتديد القيم امل�ؤ�س�سية للبنك ،ور�سم خطوط وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة لكافة �أن�شطة البنك ،وتر�سيخ ثقافة عالية للمعايري
الأخالقية والنزاهة وال�سلوك املهني لإداريي البنك.
 3.2.7يتحمل املجل�س م�س�ؤولية �سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها �أو�ضاعه املالية وم�س�ؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي وكذلك متطلبات
اجلهات الرقابية والتنظيمية الأخرى املتعلقة بعمل البنك ،ومراعاة �أ�صحاب امل�صالح ،و�أن البنك يدار �ضمن �إطار الت�رشيعات وال�سيا�سات الداخلية
للبنك ،و�أن الرقابة الفعالة متوفرة با�ستمرار على �أن�شطة البنك مبا يف ذلك �أن�شطة البنك امل�سندة جلهات خارجية (.)Outsourced
 3.2.8يعني كل من الرئي�س التنفيذي واملدير التنفيذي /التدقيق الداخلي واملدير التنفيذي� /إدارة املخاطر واملدير التنفيذي /االمتثال وقبول
ا�ستقاالتهم �أو �إنهاء خدماتهم بناءً على تو�صية اللجنة املخت�صة وعلى �أن يتم احل�صول على عدم ممانعة البنك املركزي الأردين على ا�ستقالة �أو
�إنهاء خدمات �أي منهم ،وللبنك املركزي ا�ستدعاء �أي �إداري يف البنك للتحقق من �أ�سباب اال�ستقالة �أو �إنهاء اخلدمات.
 3.2.9مع مراعاة ما ورد يف البند رقم (� )3.2.8أعاله ف�إنه يجب احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة عند تعيني �أو قبول ا�ستقالة �أو �إنهاء خدمات �أي
من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني.
 3.2.10اعتماد �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها �سنويا ً والت�أكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هيكل هذه
الأنظمة مرة واحدة على الأقل �سنويا ً وعلى املجل�س ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبا ي�ؤكد كفاية هذه الأنظمة.
� 3.2.11ضمان ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي بداية وا�ستمراراً.
 3.2.12اعتماد ا�سرتاتيجية لإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تت�ضمن م�ستوى املخاطر املقبولة و�ضمان عدم تعري�ض البنك ملخاطر مرتفعة،
و�أن يكون املجل�س ملم ببيئة العمل الت�شغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها و�أن يت�أكد من وجود �أدوات وبنية حتتية لإدارة املخاطر يف البنك قادرة
على حتديد وقيا�س و�ضبط ومراقبة كافة �أنواع املخاطر التي يتعر�ض لها البنك.
� 3.2.13ضمان وجود نظم معلومات �إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة �أن�شطة البنك.
 3.2.14التحقق من �أن ال�سيا�سة االئتمانية للبنك تت�ضمن تقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالء البنك من ال�رشكات وخا�ص ّة ال�رشكات
امل�ساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة تبعا ً ملمار�ستهم ملجال احلاكمية.
 3.2.15الت�أكد من �أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�صحة والتعليم ،ومراعاة تقدمي التمويل لل�رشكات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ب�أ�سعار و�آجال منا�سبة.
 3.2.16اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إيجاد ف�صل وا�ضح بني �سلطات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة من جهة والإدارة التنفيذية من جهة
�أخرى بهدف تعزيز احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�سليمة ،وعليه �إيجاد �آليات منا�سبة للحد من ت�أثريات امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحه م�ؤثرة ،وذلك
من خالل الآتي على �سبيل املثال ال احل�رص:
–�أن ال ي�شغل �أي من امل�ساهمني الذين ميتلكون م�صلحة م�ؤثرة �أي وظيفة يف الإدارة التنفيذية العليا.

–�أن ت�ستمد الإدارة التنفيذية العليا �سلطتها من املجل�س وحده ،والعمل يف �إطار التفوي�ض املمنوح لها من قبله.
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 3.2.17وجود جلان منبثقة عن جمل�س الإدارة ال يعفي املجل�س ككل من م�س�ؤولياته.
 3.2.18على املجل�س �أن يقوم بت�شكيل �سبعة جلان م�ستمرة �أو دائمة هي :جلنة التدقيق ،جلنة �إدارة املخاطر ،جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت وجلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات وجلنة االمتثال وجلنة الت�سهيالت.
كما ويجوز للمجل�س ت�شكيل جلان �أخرى هي جلنة اال�سرتاتيجيات و�أن هذه اللجنة منبثقة عن جمل�س الإدارة وتعمل وفقا ً مليثاق عملها املعتمد
من قبل جمل�س الإدارة.
 3.2.19يجوز للمجل�س ت�شكيل جلان �أخرى ت�ساعده يف القيام مبهامه ،كما يجوز للمجل�س �أن يفو�ض بع�ضا ً من �صالحياته �إلى واحدة �أو �أكرث من
تلك اللجان� .إن تفوي�ض بع�ض �صالحيات املجل�س لتلك اللجان ال يلغي امل�س�ؤولية امل�شرتكة الواقعة على جميع �أع�ضاء املجل�س .كما �أن للمجل�س
احلق يف ا�ستعادة و�سحب تلك ال�صالحيات يف �أي وقت.
 3.2.20اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي الذي يت�ضمن مهام و�صالحيات �إدارة التدقيق وتعميمه داخل البنك.
 3.2.21التحقق من �أن دائرة التدقيق الداخلي خا�ضعة للإ�رشاف املبا�رش من جلنة التدقيق و�أنها ترفع تقاريرها مبا�رشة �إلى رئي�س جلنة التدقيق.
 3.2.22التحقق من معاجلة التجاوزات على م�ستويات املخاطر املقبولة ،مبا يف ذلك م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ش�أن هذه التجاوزات.
 3.3مهام وم�س�ؤوليات رئي�س املجل�س

 3.3.1احلر�ص على �إقامة عالقة بناءة بني املجل�س والإدارة التنفيذية.

 3.3.2الت�شجيع على النقد البناء حول الق�ضايا التي مت بحثها ب�شكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء ،وي�شجع
على النقا�شات والت�صويت على تلك الق�ضايا.
 3.3.3الت�أكيد على ا�ستالم جميع �أع�ضاء املجل�س ملحا�رض االجتماعات ال�سابقة وتوقيعها ،وا�ستالمهم جدول �أعمال �أي اجتماع قبل انعقاده مبدة
كافية ،على �أن يت�ضمن اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املوا�ضيع التي �سيتم مناق�شتها يف االجتماع ويكون الت�سليم بوا�سطة �أمني �رس
املجل�س.
 3.3.4الت�أكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل املجل�س.
 3.3.5مناق�شة الق�ضايا اال�سرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل م�ستفي�ض.
 3.3.6تزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س عند انتخابه بن�صو�ص القوانني ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك املركزي ذات العالقة بعمل
املجل�س مبا فيها التعليمات ،وبكتيب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته ،ومهام وواجبات �أمني �رس املجل�س.
 3.3.7تزويد كل ع�ضو مبلخ�ص كاف عن �أعمال البنك عند التعيني �أو عند الطلب.
 3.3.8التداول مع �أي ع�ضو جديد مب�ساعدة امل�ست�شار القانوين للبنك حول مهام وم�س�ؤوليات املجل�س وخا�صة ما يتعلق باملتطلبات القانونية
والتنظيمية لتو�ضيح املهام وال�صالحيات والأمور الأخرى اخلا�صة بالع�ضوية ومنها فرتة الع�ضوية ،ومواعيد االجتماعات ومهام اللجان ،وقيمة
املكاف�آت ،و�إمكانية احل�صول على امل�شورة الفنية املتخ�ص�صة امل�ستقلة عند ال�رضورة.
 3.3.9تلبية احتياجات �أع�ضاء املجل�س فيما يتعلق بتطوير خرباتهم وتعلمهم امل�ستمر ،و�أن يتيح للع�ضو اجلديد ح�ضور برنامج توجيه
( )Orientation Programبحيث يراعي اخللفية امل�رصفية للع�ضو على �أن يحتوي هذا الربنامج وكحد �أدنى املوا�ضيع التالية:
–البنية التنظيمية للبنك واحلاكمية امل�ؤ�س�سية وميثاق قواعد ال�سلوك املهني.
–الأهداف امل�ؤ�س�سية وخطة البنك اال�سرتاتيجية و�سيا�ساته املعتمدة.
–الأو�ضاع املالية للبنك.

–هيكل خماطر البنك و�إطار �إدارة املخاطر لديه.

 3.3.10على رئي�س املجل�س الت�أكد من �إعالم البنك املركزي عن �أية معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا ً على مالءمة �أي من �أع�ضائه.
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 3.4مهام وم�س�ؤوليات �أمني �رس املجل�س

 3.4.1ح�ضور جميع اجتماعات املجل�س وتدوين كافة املداوالت واالقرتاحات واالعرتا�ضات والتحفظات وكيفية الت�صويت على م�رشوعات قرارات املجل�س.
 3.4.2حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.

 3.4.3الت�أكد من توقيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على حما�رض االجتماعات والقرارات.

 3.4.4متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�س الإدارة ومتابعة بحث �أي موا�ضيع مت �إرجاء طرحها يف اجتماع �سابق.
 3.4.5حفظ �سجالت ووثائق اجتماعات جمل�س الإدارة.

 3.4.6اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من �أن م�شاريع القرارات املنوي �إ�صدارها عن املجل�س تتوافق مع الت�رشيعات.

 3.4.7التح�ضري الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.

 3.4.8تزويد البنك املركزي ب�إقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل �أع�ضاء املجل�س.
 3.5امل�ؤهالت وتر�شيحات الأع�ضاء

 3.5.1على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سة الرت�شيحات واملالءمة لأع�ضائه و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني والتي
تت�ضمن املعايري واملتطلبات وال�رشوط الواجب توافرها يف الع�ضو املر�شح واملعني ا�ستنادا ّ لتعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك
املركزي الأردين النافذة وقوانني اجلهات الرقابية املعمول بها.

 4جلان جمل�س الإدارة

�	4.1أهداف جلان املجل�س

 4.1.1م�ساعدة املجل�س يف تنفيذ بع�ض من مهامه وم�س�ؤولياته مبوجب ميثاق عمل كل جلنة ،وعلى �أن ال يعفي ذلك املجل�س من م�س�ؤولياته ككل.
 4.1.2امل�ساعدة على ت�سليط ال�ضوء على الق�ضايا وامل�سائل املهمة التي تواجه البنك بطريقة �أكرث �سهولة ومالءمة.

 4.1.3اال�ستغالل الأمثل للكفاءات وامل�ؤهالت لأع�ضاء املجل�س من خالل م�شاركتهم يف اللجان التي تن�سجم طبيعة �أعمالها مع هذه امل�ؤهالت.
 4.1.4ت�سهيل وتعزيز خطوط االت�صال الفعال ما بني الإدارات املعنية واملجل�س من خالل اللجنة املعنية.

 4.2املبادئ امل�شرتكة للجان املجل�س

 4.2.1لكل جلنة �صالحيات و�سلطات وا�ضحة وم�ستقلة ،ولكن كافة اللجان تتقا�سم مبادئ عامة وم�شرتكة تتلخ�ص كما يلي:

الع�ضوية والت�شكيل :لكل جلنة حد �أدنى لعدد �أع�ضائها ا�ستنادا ً �إلى تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ذات العالقة.-الن�صاب والت�صويت:

�أ.يعترب االجتماع منعقدا ً بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء مبن فيهم رئي�س اللجنة �أو نائبه يف حال غيابه ،ويف حال كانت اللجنة مكونة من ثالثة �أع�ضاء
فقط ف�إن الن�صاب القانوين النعقاد اللجنة يكون بح�ضور كافة �أع�ضائها.
ب.ت�ؤخذ قرارات اللجنة ب�أكرثية الأع�ضاء احلا�رضين ويف حال ت�ساوي الأ�صوات ف�إن رئي�س اللجنة يرجح الر�أي الغالب.

ج.يكون احل�ضور �شخ�صياً ،ويف حال تعذر احل�ضور ال�شخ�صي فيمكن لع�ضو اللجنة �إبداء وجهة نظره من خالل الفيديو �أو الهاتف بعد موافقة
رئي�س اللجنة ويكون له احلق يف الت�صويت والتوقيع على حم�رض االجتماع �رشيطة ما يلي:
•توثيق ذلك ح�سب الأ�صول.

•�أن ال تقل ن�سبة احل�ضور ال�شخ�صي للع�ضو عن  %50من اجتماعات اللجنة خالل عام.
•�أن ال يقل عدد الأع�ضاء احلا�رضين ب�شكل �شخ�صي عن ثلثي �أع�ضاء اللجنة.

د.على الرغم مما ورد يف البند (ج) املذكور �أعاله ف�إنه يجوز للجنة ويف احلاالت الطارئة ذات املخاطر املرتفعة التي ت�ستدعي �إجراءات وقائية واحرتازية
�أن تعقد اجتماعاتها عرب الفيديو �أو الهاتف �أو برامج االت�صال املرئي والإلكرتوين وذلك بعد موافقة رئي�س اللجنة على ذلك وبحيث يحق لأع�ضاء
اللجنة ممن ح�رضوا هذا االجتماع �إبداء وجهة نظرهم والت�صويت على القرارات والتوقيع على حم�رض االجتماع� ،رشيطة �أن يتم توثيق ذلك
�أ�صوليا ً يف حم�رض االجتماع.
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االجتماعات :جتتمع اللجان ب�شكل دوري و�/أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك ووفقا ً ملواثيق اللجان املعتمدة من جمل�س الإدارة.حما�رض االجتماعات :يتم توثيق حما�رض االجتماعات من قبل �أمني �رس اللجنة املعنية وبحيث يت�ضمن املح�رض كافة املداوالت واملناق�شاتوالتو�صيات والقرارات املتخذة باخل�صو�ص.
ال�صالحيات وال�سلطات :متار�س اللجان �سلطاتها و�صالحياتها وفقا ً مليثاق كل منها.تقدمي التقارير ملجل�س الإدارة :تقوم كل جلنة ب�إعداد ورفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة ب�صورة منتظمة حول الأن�شطة وال�صالحياتالتي تقوم بها.
التقييم ال�سنوي :تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بتقييم �أداء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة. على كل جلنة مراجعة ميثاق �أو دليل �أو تعليمات العمل كل � 3سنوات �أو كلما دعت ال�رضورة لذلك ورفع تقرير ب�أي تعديالت مقرتحة للمجل�سلالعتماد.
 يحظر على �أي ع�ضو يف املجل�س �أن يكون رئي�سا ً لأكرث من جلنة من اللجان التالية (احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،التدقيق ،الرت�شيحات واملكاف�آت� ،إدارةاملخاطر) كما ويحظر عليه �أن يكون رئي�سا ً لأكرث من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن املجل�س.
 4.3اللجان احلالية املنبثقة عن جمل�س الإدارة هي:
 4.3.1جلنة التدقيق:

مع مراعاة ما ورد يف التعليمات والقوانني �سارية املفعول يجب �أن يكون غالبية �أع�ضاء اللجنة مبن فيهم رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني و�أن
ال يكون رئي�س املجل�س رئي�سا ً للجنة �أو ع�ضوا ً فيها كما وال يجوز �أن يكون رئي�س اللجنة رئي�سا ً لأية جلنة �أخرى منبثقة عن املجل�س ،كما ويجب �أن
يكون جميع �أع�ضاء اللجنة حا�صلني على م�ؤهالت علمية ويتمتعون بخربة عملية منا�سبة يف جماالت املحا�سبة �أو املالية �أو �أي من التخ�ص�صات
�أو املجاالت امل�شابهة ذات العالقة ب�أعمال البنك.
يجب �أن تتوفر لدى اللجنة �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�ستدعاء �أي �إداري حل�ضور اجتماعاتها على �أن
يكون ذلك يف ميثاقها.
تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي والداخلي وم�س�ؤول االمتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة بدون ح�ضور �أي من �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية العليا.
ال يجوز دمج �أعمال �أي جلنة �أخرى مع �أعمال هذه اللجنة.
مع مراعاة ما ورد يف قانون البنوك وتعديالته تكون اللجنة م�س�ؤولة عن مراجعة الأمور التالية:
•على جلنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق �أن�شطة البنك كل � 3سنوات كحد �أعلى.
•على جلنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي ب�أية مهام تنفيذية.

•على جلنة التدقيق التحقق من �إخ�ضاع كافة �أن�شطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�سندة جلهات خارجية.

•على املجل�س التحقق من �أن دائرة التدقيق الداخلي خا�ضعة للإ�رشاف املبا�رش من جلنة التدقيق و�أنها ترفع تقاريرها مبا�رشة �إلى رئي�س جلنة التدقيق.
•على جلنة التدقيق تقييم �أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكاف�آتهم.
•نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.

•الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.

•�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.

•تو�صي اللجنة للمجل�س بخ�صو�ص تعيني املدقق اخلارجي و�إنهاء �أعماله و�أتعابه و�أي �رشوط تتعلق بالتعاقد معه ،بالإ�ضافة �إلى تقييم ا�ستقالليته �سنوياّ.
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•تكون �أي�ضا ً م�س�ؤولة عن مراجعة ومراقبة �إجراءات الإبالغ ال�رسي عن �أي �أخطاء يف التقارير املالية و�أي �أمور �أخرى و�ضمان وجود الرتتيبات الالزمة للتحقيق
امل�ستقل والت�أكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبو�ضوعية.
•و�ضع الآليات املنا�سبة ل�ضمان توفري ال�رشكة للعدد الكايف من الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة لإ�شغال مهام الرقابة الداخلية بحيث يتم تدريبها ومكاف�أتها
ب�شكل منا�سب.

•درا�سة وتقييم �أية �أعمال �إ�ضافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها مدقق احل�سابات اخلارجي كتقدمي اال�ست�شارات الإدارية والفنية والت�أكد من عدم ت�أثريها
على ا�ستقالليته والتو�صية ملجل�س الإدارة التخاذ القرار ب�ش�أنها.

 4.3.2جلنة �إدارة املخاطر:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل من املجل�س على �أن يكون من بينهم ع�ضوا ً م�ستقال ً بحد �أدنى ،كما ويجب �أن يكون رئي�س اللجنة
من الأع�ضاء امل�ستقلني ويجوز �أن ي�شارك يف ع�ضويتها �أع�ضاء من الإدارة التنفيذية العليا.
تكون اللجنة م�س�ؤولة عن عدة �أمور �أهمها:
•مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك.
•مراجعة ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر.

•التحقق من توا�ؤم املخاطر الفعلية للبنك وم�ستوى املخاطر املقبولة (قابلة املخاطر) املعتمدة يف جمل�س الإدارة.
•مواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �إدارة املخاطر يف البنك ورفع تقارير دورية عنها للمجل�س.

•تهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر اجلوهري و�أي �أن�شطة يقوم بها البنك ميكن �أن تعر�ضه ملخاطر �أكرب من م�ستوى
املخاطر املقبولة ورفع تقارير بذلك للمجل�س ومتابعة معاجلتها.

 4.3.3جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل بحيث يكون غالبية �أع�ضاء اللجنة مبن فيهم رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ،وتكون
اللجنة م�س�ؤولة عن عدة �أمور �أهمها:
•حتديد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إلى ع�ضوية املجل�س بناءً على قدرات وم�ؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني ،كما ي�ؤخذ بعني االعتبار يف حالة �إعادة تر�شيح
الع�ضو عدد مرات ح�ضوره وفعالية م�شاركته يف اجتماعات املجل�س.
•تر�شيح الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إلى الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني.

•الت�أكد من ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة ور�ش عمل وندوات يف املوا�ضيع امل�رصفية وبالأخ�ص �إدارة املخاطر واحلاكمية امل�ؤ�س�سية و�آخر تطورات العمل
امل�رصيف.
•الت�أكد من �صفة اال�ستقاللية للأع�ضاء امل�ستقلني ومراجعة ذلك �سنوياً.

•تقييم �أداء جمل�س الإدارة و�أع�ضائه وجلانه والرئي�س التنفيذي من خالل نظام التقييم املعتمد و�إعالم البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية بنتيجة
هذا التقييم.

•الت�أكد من وجود �سيا�سة منح مكاف�آت لإداريي البنك ومراجعتها ب�شكل دوري وتطبيق هذه ال�سيا�سة كما تو�صى بتحديد رواتب الرئي�س التنفيذي وباقي
الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني ومكاف�آتهم وامتيازاتهم الأخرى.

•توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة على البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب والت�أكد من �إطالعهم امل�ستمر حول �أحدث
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�رصيف.

 4.3.4جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل من بينهم رئي�س املجل�س بحيث يكون غالبية �أع�ضاء اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ويجب �أن
يكون رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني.
تكون اللجنة م�س�ؤولة عن عدة �أمور �أهمها:
•تتويل اللجنة التوجيه والإ�رشاف على �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية وحتديثه ومراقبة تطبيقه وتقوم برفع تو�صياتها ب�أية مقرتحات �أو تعديالت ملجل�س
الإدارة.
•درا�سة مالحظات اجلهات الرقابية ذات العالقة بخ�صو�ص تطبيق احلوكمة يف ال�رشكة ومتابعه ما مت ب�ش�أنها.
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 4.3.5جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل ويف�ضل �أن ت�ضم يف ع�ضويتها �أ�شخا�ص من ذوي اخلربة �أو املعرفة اال�سرتاتيجية يف تكنولوجيا
املعلومات بحيث تتولى هذه اللجنة املهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•اعتماد الأهداف اال�سرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات والهياكل التنظيمية املنا�سبة مبا يف ذلك اللجان التوجيهية على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا
وعلى وجه اخل�صو�ص (اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات) ومبا ي�ضمن حتقيق وتلبية الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك وحتقيق �أف�ضل قيمة م�ضافة
من م�شاريع وا�ستثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات ،وا�ستخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والت�أكد من مدى حتقق ذلك ،مثل ا�ستخدام نظام بطاقات
الأداء املتوازن لتكنولوجيا املعلومات ( )IT Balanced Scorecardsواحت�ساب معدل العائد على اال�ستثمار (،)Return On Investment) (ROI
وقيا�س �أثر امل�ساهمة يف زيادة الكفاءة املالية والت�شغيلية.

•اعتماد الإطار العام لإدارة و�ضبط ومراقبة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات يحاكي �أف�ضل املمار�سات الدولية املقبولة بهذا اخل�صو�ص وعلى وجه
التحديد ( ،)COBITيتوافق ويلبي حتقيق �أهداف ومتطلبات تعليمات حاكمية و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها من خالل حتقيق الأهداف
امل�ؤ�س�سية الواردة املبينة يف التعليمات املذكورة ب�شكل م�ستدام ،وحتقيق م�صفوفة �أهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها ،ويغطي عمليات
حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
•اعتماد م�صفوفة الأهداف امل�ؤ�س�سية الواردة يف املرفق رقم ( )1من تعليمات حاكمية و�إدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها والتحديث الوارد عليها
يف تعميم البنك املركزي  ،984-6-10و�أهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�صاحبة لها الواردة يف املرفق رقم ( )2والتحديث الوارد عليها يف تعميم البنك
املركزي  984-6-10واعتبار معطياتها حدا ً �أدنى ،وتو�صيف الأهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

•اعتماد م�صفوفة للم�س�ؤوليات ( )RACI Chartجتاه العمليات الرئي�سية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات يف املرفق رقم ( )3والتحديث الوارد عليها
يف تعميم البنك املركزي  984-6-10والعمليات الفرعية املنبثقة عنها من حيث :اجلهة �أو اجلهات �أو ال�شخ�ص �أو الأطراف امل�س�ؤولة ب�شكل �أويل
( ،)Responsibleوتلك امل�س�ؤولة ب�شكل نهائي ( ،)Accountableوتلك امل�ست�شارة ( ،)Consultedوتلك التي يتم اطالعها ( )Informedجتاه
كافة العمليات يف املرفق املذكور م�سرت�شدين مبعيار  2019 COBITبهذا اخل�صو�ص.
•اعتماد �أهمية وترتيب �أولوية �أهداف امل�ؤ�س�سة ()Enterprise Goals
ومدى ارتباطها ب�أهداف التوافق ()Alignment Goals
و�أهداف احلاكمية والإدارة ()Governance and Management Objectives
بالإ�ضافة الرتباطها بباقي عنا�رص التمكني ()Enablers/Components

وذلك بناءً على درا�سة نوعية و�/أو كمية تعد لهذا الغر�ض ب�شكل �سنوي على الأقل ت�أخذ بعني االعتبار العوامل امل�ؤثرة يف ت�شكيل �إطار حاكمية
تكنولوجيا املعلومات ( )Design Factors - 2019 COBITمبا يتنا�سب مع خ�صو�صية وا�سرتاجتيات البنك ،على �أن يتم ت�ضمني موا�ضيع الأمن
ال�سيرباين ،و�إدارة املخاطر وخ�صو�صية وحماية البيانات واالمتثال واملراقبة والتدقيق والتوافق اال�سرتاتيجي على �أنها  Focus Areaوذات �أهمية
و�أولوية عليا .على �أن يتنا�سب م�ستوى الن�ضوج للن�شاطات املتعلقة ب�أهداف احلاكمية والإدارة وباقي عنا�رص التمكني ال�سبعة ب�شكل طردي مع
درجة الأهمية والأولوية بح�سب نتائج الدرا�سة املذكورة �أعاله ،على �أن ال يقل م�ستوى الن�ضوج للأهداف ذات الأهمية والأولوية العليا عن م�ستوى
 Fully Achieved 3بح�سب �سلم الن�ضوج الوارد يف �إطار العمل  ،COBIT 2019وي�سمج باعتبار ما ال يزيد عن  %26من الأهداف الواردة يف
�ساد�سا ً �أعاله �ضمن �أهداف الإدارة (مبا ال يزيد عن � 9أهداف بحد �أق�صى من �أ�صل  35هدف) على �أنها ذات �أهمية و�أولوية �أدنى اعتمادا ً على نتائج
الدرا�سة امل�شار �إليها.
•الت�أكد من وجود �إطار عام لإدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ي�أخذ بعني االعتبار
ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة يف املرفق رقم (.)3

•اعتماد موازنة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق والأهداف اال�سرتاتيجية للبنك.

•الإ�رشاف العام واالطالع على �سري عمليات وموارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات للت�أكد من كفايتها وم�ساهمها الفاعلة يف حتقيق متطلبات و�أعمال
البنك.
•االطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ملعاجلة االنحرافات.
•التو�صية للمجل�س باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صحيح �أية انحرافات.
•اعتماد �سيا�سة الأمن ال�سيرباين (.)Cyber Security Policy

•اعتماد برنامج الأمن ال�سيرباين (.)Cyber Security Program
•فح�ص االمتثال ل�سيا�سة وبرنامج الأمن ال�سيرباين.

•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة عن �أعمال و�أن�شطة اللجنة.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتماده.
•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.
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 4.3.6جلنة اال�سرتاتيجيات:
يتم ت�شكيل اللجنة مبوجب قرار من جمل�س الإدارة بحيث تقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س لو�ضع الأهداف اال�سرتاتيجية وم�ساعدة الإدارة التنفيذية
يف ت�صميم الإ�سرتاتيجية و�إ�صدار التو�صيات للمجل�س للم�صادقة عليها ،وبحيث تتولى هذه اللجنة املهام وامل�س�ؤوليات التالية:
•حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية والتن�سيب ملجل�س الإدارة العتمادها.

•�ضمان �إعداد اخلطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية والت�أكد من �شمول الأهداف اال�سرتاتيجية �ضمنها.
•متابعة حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية من خالل م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية.
•رفع تقرير ن�صف �سنوي �إلى جمل�س الإدارة عن �أعمال و�أن�شطة اللجنة.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.

•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء لر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.

 4.3.7جلنة الت�سهيالت:
تتكون هذه اللجنة من خم�سة �أع�ضاء على الأقل ويجوز �أن يكون �أحد �أع�ضاء اللجنة م�ستقال ً على �أن ال يكون ع�ضوا ً يف جلنة التدقيق ،ويعني
�أع�ضاء اللجنة مبن فيهم الرئي�س ونائب الرئي�س مبوجب قرار من جمل�س الإدارة ،كما ويجوز �أن ي�شارك �أع�ضاء من الإدارة التنفيذية العليا يف
اجتماعات اللجنة لعر�ض تو�صياتهم ،ويكون الن�صاب القانوين الجتماعات اللجنة بح�ضور �أربعة �أع�ضاء على الأقل وتتخذ قراراتها ب�أغلبية عدد
�أع�ضائها بغ�ض النظر عن عدد احلا�رضين منهم.
ويتم حتديد حدود عليا لل�صالحيات املناطة بهذه اللجنة واملتعلقة مبنح �أو تعديل �أو جتديد �أو هيكلة الت�سهيالت االئتمانية وبحيث يكون هناك
�صالحيات وا�ضحة للمجل�س باخل�صو�ص ،كما يجوز مبوجب قرار من جمل�س الإدارة تفوي�ض بع�ض �أو جميع �صالحيات هذه اللجنة يف تعديل �رشوط
�أو هيكلة الت�سهيالت للجنة الإدارة التنفيذية ،مع �رضورة �إطالع جلنة الت�سهيالت على ما مت اتخاذه من قرارات �ضمن هذه ال�صالحيات.
وتتولى هذه اللجنة املهام التالية:
•النظر يف الت�سهيالت التي تتجاوز �صالحية �أعلى جلنة يف الإدارة التنفيذية.

•تنح�رص �صالحياتها باتخاذ القرار املنا�سب بخ�صو�ص الت�سهيالت التي مت التو�صية باملوافقة عليها من قبل جلنة الإدارة التنفيذية.
•�أن ترفع اللجنة �إلى املجل�س ب�شكل دوري تفا�صيل الت�سهيالت التي متت املوافقة عليها من قبلها.

•مراجعة ميثاق اللجنة كل � 3سنوات و�/أو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع �أي تعديالت عليه ملجل�س الإدارة العتمادها.

•درا�سة �أي مو�ضوع يعر�ض على اللجنة من قبل جمل�س الإدارة �أو ترى اللجنة �رضورة بحثه و�إبداء الر�أي والتو�صية ب�ش�أنه �إلى جمل�س الإدارة.

•يف حال تعار�ض �أي من تو�صيات اللجنة وقرارات جمل�س الإدارة يتعني على جمل�س الإدارة �أن ي�ضمن تقرير احلوكمة بيانا ً يف�صل بو�ضوح هذه التو�صيات
و�أ�سباب عدم تقيد جمل�س الإدارة بها.

 4.3.8جلنة االمتثال:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة �أع�ضاء على الأقل وبحيث يكون غالبية �أع�ضائها من الأع�ضاء امل�ستقلني ،وتتولى هذه اللجنة املهام التالية:
•الت�أكد من توفر ال�سيا�سات و�إطار عمل لإدارة االمتثال والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�شكل دوري للت�أكد من فعاليتها وتعديلها �إذا لزم
الأمر.
•مناق�شة تقارير االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال.

•ا�ستالم ومتابعة تقارير االمتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق ب�إدارة االمتثال.
•ومهام �أخرى مبوجب ميثاق اللجنة املعتمد.
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 5املالءمة ،التقييم واملكاف�آت

 5.1مالءمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني

 5.1.1يجب �أن يتمتع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني بالنزاهة واخلربة وامل�ؤهالت املطلوبة والقدرة على
�أداء واجباتهم وتكري�س الوقت لعمل البنك وتوفر �رشوط املالءمة للمواقع التي ي�شغلونها وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة تخ�صي�ص الوقت الكايف
لالطالع مبهامه.
� 5.1.2إن جمل�س الإدارة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولني عن �ضمان مالءمة وتلبية كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا
وموظفي الإدارة الرئي�سيني ملتطلبات النزاهة واخلربة وامل�ؤهالت والقدرات الالزمة لقيامهم باملهام وامل�س�ؤوليات املطلوبة بالتوافق مع تعليمات
احلاكمية امل�ؤ�س�سية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين والأنظمة والتعليمات الأخرى املعمول بها وال�سيا�سات الداخلية املعتمدة بهذا اخل�صو�ص.
�رشوط مالءمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
�أ�-أن ال يقل عمره عن � 25سنة.
ب�-أن ال يكون ع�ضوا ً يف جمل�س �إدارة �أي بنك اخر داخل اململكة �أو مديرا ً عاما ً له �أو مديرا ً �إقليميا ً �أو موظفا ً فيه ما مل يكن البنك الآخر تابعا ً لذلك البنك.
ت�-أن ال يكون حماميا ً �أو م�ست�شارا ً قانونيا ً �أو مدقق ح�سابات للبنك.
ث�-أن يكون حا�صال ً على الدرجة اجلامعية الأولى كحد �أدنى �سواء يف االقت�صاد �أو املالية �أو املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال �أو �أي من التخ�ص�صات
امل�شابهة ،ويجوز للجنة الرت�شيحات واملكاف�آت النظر يف �إ�ضافة تخ�ص�صات �أخرى �إن اقرتنت بخربة لها عالقة ب�أعمال البنوك.
ج�-أن ال يكون موظفا ً يف احلكومة �أو �أي م�ؤ�س�سة ر�سمية عامة ما مل يكن ممثال ً عنها.
ح�-أن ال يكون ع�ضوا ً يف جمال�س �إدارة �أكرث من خم�س �رشكات م�ساهمة عامة داخل اململكة �سواء ب�صفته ال�شخ�صية يف بع�ضها �أو ب�صفته
ممثال ً ل�شخ�ص اعتباري.
خ�-أن يكون لديه خربة يف جمال �أعمال البنوك �أو املالية �أو املجاالت امل�شابهة ال تقل عن خم�س �سنوات.
د�-أن ال يجمع بني من�صبه و�أي موقع �إداري �أو تنفيذي �أو ا�ست�شاري يف البنك.
ذ�-أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة.
�رشوط ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
�أ�-أن ال يكون قد كان ع�ضوا ً تنفيذيا ً يف املجل�س خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة النتخابه.
ب�-أن ال يكون قد عمل موظفا ً يف البنك �أو يف �أي من ال�رشكات التابعة �أو ال�رشكات احلليفة له خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة النتخابه.
ت�-أن ال تربطه ب�أي من �أع�ضاء املجل�س الآخرين �أو ب�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمال�س �إدارات ال�رشكات التابعة للبنك �أو ب�أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف
البنك �صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ث�-أن ال تربطه ب�أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك �أو ب�أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف ال�رشكات التابعة للبنك �صلة قرابة
حتى الدرجة الثانية.
ج�-أن ال يكون �رشيكا ً �أو وموظفا ً لدى املدقق اخلارجي للبنك و�أن ال يكون قد كان �رشيكا ً �أو موظفا ً خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ انتخابه
ع�ضوا ً يف املجل�س و�أن ال تربطه بال�رشيك امل�س�ؤول عن عملية التدقيق �صلة قرابة من الدرجة الأولى.
ح�-أن ال يكون م�ساهما ً رئي�سيا ً يف البنك �أو ممثال ً مل�ساهم رئي�سي �أو حليفا ً مل�ساهم رئي�سي يف البنك �أو ت�شكل م�ساهمته مع م�ساهمة حليف
مقدار م�ساهمة م�ساهم رئي�سي �أو م�ساهما ً رئي�سيا ً يف احدى ال�رشكات التابعة للبنك �أو م�ساهما ً رئي�سيا ً يف املجموعة املالكة للبنك.
خ�-أن ال يكون قد �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة البنك �أو �إحدى �رشكاته التابعة �أو ع�ضو هيئة مديرين فيها لأكرث من ثمانية �سنوات مت�صلة.
د�-أن ال يكون حا�صال ً هو �أو �أي �رشكة هو ع�ضو يف جمل�س �إدارتها �أو مالكا ً لها �أو م�ساهما ً رئي�سيا ً فيها على ائتمان من البنك تزيد ن�سبته على
( )%5من ر�أ�سمال البنك املكتتب به و�أن ال يكون �ضامنا ً الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات الن�سبة.
ذ�-أن يكون من ذوي امل�ؤهالت �أو اخلربات املالية �أو امل�رصفية العالية.
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�رشوط مالءمة الرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني:
لغايات قراءة هذا الدليل يعترب املدير العام الوارد تعريفه يف تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية هو نف�سه الرئي�س التنفيذي كما ورد يف الهيكل
التنظيمي املعتمد للبنك.
�أ�-أن ال يكون ع�ضوا ً يف جمل�س �إدارة �أي بنك �آخر داخل اململكة ما مل يكن البنك الآخر تابعا ً للبنك.
ب�-أن يكون متفرغا ً لإدارة �أعمال البنك.
ت�-أن يكون حا�صال ً على الدرجة اجلامعية الأولى كحد �أدنى يف االقت�صاد �أو املالية �أو املحا�سبة �أو �إدارة الأعمال �أو �أي من التخ�ص�صات امل�شابهة
التي لها عالقة بعمل البنك با�ستثناء موظفي الإدارة الرئي�سيني فيجب �أن يتوفر فيه �رشوط ومتطلبات الوظيفة املعتمدة يف البنك وفقا ً
للو�صف الوظيفي وم�ؤهالتها.
ث�-أن يكون لديه خربة يف جمال �أعمال البنوك �أو �أعمال ذات �صلة ال تقل عن خم�س �سنوات با�ستثناء من�صب الرئي�س التنفيذي �أو املدير الإقليمي
الذي يجب �أن ال تقل خربته يف جمال �أعمال البنوك عن ع�رش �سنوات با�ستثناء موظفي الإدارة الرئي�سيني الذي يجب �أن يكون لديه خربة يف جمال
�أعمال �إدارته �أو �أعمال ذات �صلة ال تقل عن خم�س �سنوات.
ج-يجب احل�صول على عدم ممانعة البنك املركزي الأردين قبل تعيني �أي ع�ضو يف الإدارة التنفيذية العليا مبوجب تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية
�سارية املفعول.
ح�-أن ال ي�شكل تعيينه ت�ضارب م�صالح نا�شئا ً عن �صلة مع رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أي ع�ضو فيه �أو �أي م�ساهم رئي�سي مبا يف ذلك �صلة القرابة
حتى الدرجة الثالثة يف حالة الرئي�س التنفيذي وحتى الدرجة الأولى يف حالة �شاغلي الإدارة التنفيذية العليا.
خ-على الرغم مما ورد يف قانون ال�رشكات ،ال يجوز اجلمع بني من�صبي رئي�س املجل�س والرئي�س التنفيذي ويجب �أن ال يكون رئي�س املجل�س �أو �أي من
�أع�ضاء املجل�س �أو امل�ساهمني الرئي�سيني مرتبطا ً مع الرئي�س التنفيذي ب�صلة قرابة دون الدرجة الرابعة.
 5.1.3على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �إيجاد منهجية وا�ضحة للتحقق من تخ�صي�ص ع�ضو جمل�س الإدارة الوقت الكايف لالطالع مبهامه كع�ضو
مبا فيها مدى تعدد ارتباط الع�ضو بع�ضوية جمال�س �إدارة �أخرى /هيئات /منتديات.
 5.1.4يجب احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة عند تعيني �أو قبول ا�ستقالة �أو �إنهاء خدمات �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي
الإدارة الرئي�سيني.
 5.1.5على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سة الرت�شيحات واملالءمة والتي يتم العمل بها ويتم حتديثها كل � 3سنوات �أو كلما دعت احلاجة لذلك وذلك
ل�ضمان االلتزام واالمتثال ملتطلبات البنك املركزي وكافة تعليمات اجلهات الرقابية املعمول بها ذات ال�صلة.
 5.1.6على جمل�س الإدارة اعتماد خطة �شاملة للإحالل الوظيفي وحتدث ب�شكل م�ستمر.
 5.2تقييم الأداء

 5.2.1على جمل�س الإدارة اعتماد �إطار عام لتقييم �أداء كل من جمل�س الإدارة و�أع�ضائه وجلانه ب�شكل م�ستقل وي�شمل هذا الإطار:
–و�ضع �أهداف حمددة وحتديد دور املجل�س يف حتقيق هذه الأهداف ب�شكل ميكن قيا�سه.
–حتديد م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية ( )KPIsلتقييم �أداء املجل�س.

–منهجية التوا�صل بني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ودورية هذا التوا�صل.
–دورية االجتماعات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.

–دور الع�ضو يف اجتماعات جمل�س الإدارة ،بالإ�ضافة �إلى مقارنة �أدائه ب�أداء الأع�ضاء الآخرين ويجب احل�صول على التغذية الراجعة من الع�ضو املعني وذلك
بهدف حت�سني عملية التقييم.
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 5.2.2تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �سنويا ً بتقييم عمل املجل�س ككل و�أع�ضائه وكافة جلان املجل�س و�إعالم البنك املركزي بنتائج هذا التقييم.
 5.2.3على جمل�س الإدارة اعتماد تقييم �أداء الرئي�س التنفيذي �سنويا ً وفق نظام تقييم معتمد واملعد على �أ�سا�س م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية (،)KPIs
وبحيث تت�ضمن معايري تقييم �أداء الرئي�س التنفيذي كل من الأداء املايل والإداري للبنك ومدى حتقيق ا�سرتاتيجيات وخطط عمل البنك يف الأجل
املتو�سط والطويل و�إعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
 5.2.4تبني جمل�س الإدارة نظام لقيا�س �أداء �إداريي البنك من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.
 5.2.5بناءً على م�ؤ�رشات قيا�س �أداء معتمدة وي�شمل هذا النظام على الآتي:
–�أن يعطى وزن ترجيحي منا�سب لقيا�س �أداء االلتزام ب�إطار عمل لإدارة املخاطر وتقييم مدى االلتزام ب�إجراءات الرقابة الداخلية ومتطلبات اجلهات الرقابية.

–�أن ال يكون �إجمايل الدخل �أو الربح هو العن�رص الوحيد لتقييم الأداء حيث ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار املخاطر الرئي�سية املتعلقة بالعمليات الأ�سا�سية
ور�ضا العميل وغريها من العنا�رص القابلة للتطبيق.
–عدم ا�ستغالل النفوذ وجتنب ت�ضارب امل�صالح.

 5.3القواعد العامة للمكاف�آت املالية

 5.3.1لدى البنك �سيا�سات و�إجراءات م�ستقلة تت�صف باملو�ضوعية وال�شفافية ملنح املكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا
وموظفي الإدارة الرئي�سيني وذلك ا�ستنادا ً �إلى نظام التقييم املعتمد .يتم تطبيق هذه ال�سيا�سة من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 5.3.2الهدف من �سيا�سة املكاف�آت املالية يت�ضمن:
–املحافظة على الإداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات الالزمة وا�ستقطابهم وحتفيزهم واالرتقاء ب�أدائهم.
–ت�أخذ باالعتبار املخاطر وو�ضع ال�سيولة والأرباح وتوقيتها ب�شكل ال ي�ؤثر على مالءة و�سمعة البنك.

–عدم �إ�سناد عن�رص منح املكاف�أة فقط على �أداء ال�سنة احلالية بل �أن ي�ستند �أي�ضا ً على �أدائه يف املدى املتو�سط والطويل (من ثالث �إلى خم�س) �سنوات.
–حتديد �شكل املكاف�آت وفقا ً ل�سيا�سة منح املكاف�آت املعتمدة ومبا يتوافق مع التعليمات.
–التعبري عن �أهداف البنك وقيمه وا�سرتاتيجيته.

–�إمكانية ت�أجيل دفع ن�سبة معقولة من املكاف�آت بحيث يتم حتديد هذه الن�سبة وفرتة الت�أجيل على �أ�سا�س طبيعة العمل وخماطره ون�شاطات الإداري
املعني.

–عدم منح مكاف�آت مالية لإداريي الدوائر الرقابية (�إدارة املخاطر والتدقيق واالمتثال ومكافحة غ�سل الأموال) اعتمادا ً على نتائج �أعمال الدوائر التي
يراقبونها

 6تفوي�ض ال�صالحيات للإدارة التنفيذية
 6.1تفوي�ض ال�صالحيات للرئي�س التنفيذي

 6.1.1على املجل�س حتديد ال�صالحيات القانونية واملالية والإدارية للرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية بالقدر الذي ميكنهم من ممار�سة �أعمالهم
بكفاءة وب�شكل فعال وذلك من خالل قيام الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية برفع التو�صيات الالزمة �إلى املجل�س بخ�صو�ص جدول ال�صالحيات
والذي يت�ضمن ال�صالحيات القانونية واملالية والإدارية لهم و�أن يتم اعتماد اجلدول من قبل جمل�س الإدارة.
 6.1.2كما على املجل�س حتديد العمليات امل�رصفية التي تتطلب موافقته على �أن يراعى عدم التو�سع يف ذلك مبا يخل بالدور الرقابي للمجل�س و�أن
ال مينح �صالحيات تنفيذية مبا فيها �صالحيات منح االئتمان لع�ضو من �أع�ضاء املجل�س منفردا ً مبا يف ذلك رئي�س املجل�س وذلك من خالل جدول
ال�صالحيات املعتمد من املجل�س.
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 7حقوق امل�ساهمني
 7.1حقوق امل�ساهمني

يراعي البنك �ضمان حقوق امل�ساهمني بناءً على تعليمات البنك املركزي وتعليمات اجلهات الرقابية كما يلي:

 7.1.1الت�أكد من متتع امل�ساهمني بجميع حقوقهم املتعلقة يف احل�صول على ن�صيبهم من الأرباح املخ�ص�صة للتوزيع ،ح�ضور اجتماعات الهيئة
الفعالة يف املداوالت ،الت�صويت على قرارات الهيئة العامة ،احل�صول على البيانات والتقارير املالية للبنك ،وممار�سة جميع احلقوق
العامة ،امل�شاركة
ّ
املن�صو�ص عليها بالإجراءات التنظيمية املمنوحة للم�ساهمني.
 7.1.2ت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�صويت �شخ�صيا ً �أو من خالل تفوي�ض �أ�شخا�ص �آخرين حل�ضور
اجتماعات الهيئة العامة بالنيابة عنه كما تن�ص القوانني وتعليمات اجلهات الرقابية.
 7.1.3الت�أكد من ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك وتقاريره الربعية �إف�صاحات تتيح للم�ساهمني احلاليني �أو املحتملني االطالع على نتائج العمليات
والو�ضع املايل للبنك.
 7.1.4الت�أكد من �إعداد تقرير بنتائج اجتماع الهيئة العامة على �أن ي�شمل على املالحظات والأ�سئلة التي مت طرحها من قبل امل�ساهمني على الإدارة
التنفيذية والردود عليها بالإ�ضافة �إلى نتائج الت�صويت.
� 7.1.5ضمان تخ�صي�ص جزء من املوقع الإلكرتوين يت�ضمن تو�ضيح حلقوق امل�ساهمني وت�شيجعهم على احل�ضور والت�صويت يف اجتماعات الهيئة
العامة وكذلك ن�رش امل�ستندات املعنية باالجتماعات ومن �ضمنها الن�ص الكامل للدعوة وحما�رض االجتماعات.
 7.1.6الت�أكد من �أن وحدة عالقات امل�ساهمني تقوم بتحديث املوقع الإلكرتوين للبنك ب�شكل دوري و�أن املوقع ي�شمل كافة املعلومات والبيانات
وقرارات الهيئة العامة والتقارير التي تخ�ص امل�ساهمني.
 7.1.7تعترب وحدة عالقات امل�ساهمني يف البنك م�س�ؤولة عن تلقي �شكاوى امل�ساهمني من خالل االت�صال املبا�رش مع امل�ساهمني �أو من خالل املوقع
الإلكرتوين للبنك.
 7.1.8تقوم وحدة عالقات امل�ساهمني بتوجيه �شكاوى امل�ساهمني �إلى الإدارة التنفيذية للرد عليها .تخ�ضع الردود حول �شكاوى امل�ساهمني لإ�رشاف
وموافقة الإدارة التنفيذية مع الأخذ بعني االعتبار �رسية املعلومات.

 8تعار�ض امل�صالح وميثاق ال�سلوك املهني
 8.1ال�سيا�سات العامة

 8.1.1على الإداريني جتنب تعار�ض امل�صالح.
 8.1.2على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سات و�إجراءات تنظم حاالت تعار�ض امل�صالح التي قد تن�ش�أ نتيجة الأعمال اليومية والإف�صاح عن �أي تعار�ض
يف امل�صالح قد ين�ش�أ عن ارتباط البنك يف ال�رشكات داخل املجموعة.
 8.1.3على املجل�س الت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعمالها وتتجنب تعار�ض امل�صالح.

 8.1.4يعمل البنك على الت�أكد من �أنه ال يوجد م�صلحة (مبا�رشة �أو غري مبا�رشة) لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الأعمال والعقود التي يتم تنفيذها
حل�ساب البنك .ويقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�إبالغ املجل�س يف حال وجود م�صلحة �شخ�صية له يف الأعمال والعقود التي يتم تنفيذها حل�ساب
البنك ،كما يتم توثيق ذلك يف حم�رض االجتماع .ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة الذي له م�صلحة �شخ�صية يف �أعمال وعقود البنك �أن يح�رض
وي�شارك يف الت�صويت على �أي قرارات بهذا ال�ش�أن كما تن�ص القوانني.
 8.1.5يتحقق جمل�س الإدارة من التزام �أع�ضاء الإدارة التنفيذية بال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة.
 8.1.6على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سات وميثاق لل�سلوك املهني وتعميمها على جميع الإداريني وبحيث يت�ضمن ما يلي:
–عدم ا�ستغالل �أي من الإداريني معلومات داخلية يف البنك مل�صلحتهم ال�شخ�صية.
–قواعد و�إجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.
–احلاالت التي قد ين�ش�أ عنها تعار�ض يف امل�صالح.
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 8.1.7على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سة خا�صة بالإبالغ عن حاالت تعار�ض امل�صالح ،والتي تتيح للموظفني احلرية يف الإبالغ بطريقة �رسيّة عن
املمار�سات والأن�شطة غري امل�سموحة �أو املخالفة للقوانني والتعليمات من خالل و�سائل الإبالغ املعتمدة.
 8.1.8على املجل�س اعتماد �ضوابط حلركة انتقال املعلومات بني خمتلف الإدارات متنع اال�ستغالل للمنفعة ال�شخ�صية.

 9تعامالت الأطراف ذات العالقة

 9.1ال�سيا�سات العامة لتعامالت الأطراف ذات العالقة

 9.1.1على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سات و�إجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث ت�شمل تعريف هذه الأطراف �آخذا ً باالعتبار الت�رشيعات
و�رشوط التعامالت و�إجراءات املوافقة و�آلية مراقبة هذه التعامالت بحيث ال ي�سمح بتجاوز هذه ال�سيا�سات والإجراءات.
 9.1.2يقوم البنك بو�ضع وتعريف الآليات املتعلقة بعالقاته مع العمالء واملوردين مع �ضمان معاملة معلوماتهم وبياناتهم كمعلومات �رسيّة.
 9.1.3يحتفظ البنك ب�سجالت ملعامالت الأطراف ذات العالقة مع �رضورة �إخ�ضاع هذه املعامالت مل�ستوى منا�سب من التدقيق بحيث تقوم الدوائر
الرقابية يف البنك بالت�أكد من �أن التعامالت مع ذوي العالقة قد متت وفق ال�سيا�سة والإجراءات املعتمدة وعلى جلنة التدقيق القيام مبراجعة جميع
تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها و�إطالع املجل�س على هذه التعامالت.
 9.1.4يتم الإف�صاح عن تعامالت الأطراف ذات العالقة ا�ستنادا ً �إلى متطلبات الإف�صاح وفقا ً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والبنك املركزي،
و�أية متطلبات جهات رقابية ور�سمية حملية �أخرى يف الأردن �أو يف البلدان التي يتواجد بها البنك �أو املجموعة.
 9.1.5على ع�ضو جمل�س الإدارة تغليب م�صلحة البنك يف كل التعامالت التي تتم مع �أي �رشكة �أخرى له م�صلحة �شخ�صية فيها ،وعدم �أخذ
فر�ص العمل التجاري اخلا�صة بالبنك مل�صلحته اخلا�صة ،و�أن يتجنب تعار�ض امل�صالح والإف�صاح للمجل�س ب�شكل تف�صيلي عن �أي تعار�ض يف
امل�صالح يف حال وجوده مع االلتزام بعدم احل�ضور �أو امل�شاركة بالقرار املتخذ باالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا املو�ضوع ،و�أن يدون هذا
الإف�صاح يف حم�رض اجتماع املجل�س.

 10متطلبات الإف�صاح
 10.1الإف�صاح وال�شفافية

 10.1.1على جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سات للإف�صاح عن املعلومات املالية وغري املالية والتي ت�ساعد امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح على متابعة
�أعمال وعمليات والنتائج املالية للبنك.

 10.1.2يت�ضمن املوقع الإلكرتوين للبنك كافة املعلومات والبيانات التي يجب الإف�صاح عنها ح�سب متطلبات وتعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن
اجلهات الرقابية املعمول بها .كما يقوم جمل�س الإدارة واللجان الأخرى ذات ال�صلة بالإ�رشاف على مدى امتثال الإدارة التنفيذية بذلك.
 10.1.3تت�ضمن �سيا�سة الإف�صاح وال�شفافية لدى البنك على ما يلي:
–عملية مراجعة /التدقيق على املعلومات التي يراد الإف�صاح والك�شف عنها للت�أكد من دقتها و�صحتها قبل ن�رشها.
–�آلية التعامل مع املعلومات الداخلية و�ضمان �أن ال يتم �إ�ساءة ا�ستخدام تلك املعلومات قبل الإف�صاح عنها.

–عملية �إعداد التقارير الرقابية ملراقبة عدم االمتثال ل�سيا�سة الإف�صاح من قبل املوظفني /اجلهات امل�س�ؤولة والإجراءات الواجب اتباعها يف حال اكت�شاف
�أية خمالفات.

–عملية تقييم وقيا�س املخاطر التي قد تنجم عن الإف�صاح مبا يف ذلك الإف�صاح عن معلومات غري دقيقة ،غري كاملة �أو غري قانونية.

 10.1.4يكون جمل�س الإدارة م�س�ؤوال ً عن �ضمان �سالمة ودقة املعلومات التي يتم ك�شفها والإف�صاح عنها ،و�ضمان االلتزام ب�سيا�سة البنك
املعتمدة بهذا اخل�صو�ص ،ويتم القيام مبراجعة وحتديث ال�سيا�سة ب�شكل دوري.
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 10.1.5يت�ضمن التقرير ال�سنوي كحد �أدنى ما يلي:
•ن�ص يفيد �أن املجل�س م�س�ؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف ذلك التقرير وعن كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية
و�شمولية التقرير ال�سنوية لكافة متطلبات الإف�صاح ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املعمول بها.
•ملخ�ص للهيكل التنظيمي للبنك.

•ملخ�ص ملهام وم�س�ؤوليات جلان املجل�س و�أي �صالحيات قام املجل�س بتفوي�ضها لتلك اللجان.

•املعلومات التي تهم �أ�صحاب امل�صالح املبينة يف دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء بالدليل.

•معلومات عن كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س من حيث م�ؤهالته وخرباته ومقدار م�ساهمته يف ر�أ�سمال البنك وفيما �إذا كان م�ستقال ً �أم ال وع�ضويته يف جلان

املجل�س وتاريخ تعيينه و�أي ع�ضويات ي�شغلها يف جمال�س �إدارات �رشكات �أخرى واملكاف�آت بكافة �أ�شكالها التي ح�صل عليها من البنك وذلك عن ال�سنة
املن�رصمة وكذلك القرو�ض املمنوحة له من البنك و�أية عمليات �أخرى متت بني البنك والع�ضو �أو الأطراف ذوي العالقة به.

•معلومات عن �إدارة املخاطر ت�شمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طر�أت عليها.
•عدد مرات اجتماع جمل�س الإدارة وجلانه وعدد مرات ح�ضور كل ع�ضو يف هذه االجتماعات.
•�أ�سماء كل من �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا امل�ستقيلني خالل العام.

•ملخ�ص عن �سيا�سة منح املكاف�آت لدى البنك مع الإف�صاح عن كافة �أ�شكال مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حدة واملكاف�آت بكافة �أ�شكالها التي
منحت للإدارة التنفيذية العليا كل على حدة وذلك عن ال�سنة املن�رصمة.

•�أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة � %1أو �أكرث من ر�أ�سمال البنك مع حتديد امل�ستفيد النهائي لهذه امل�ساهمات �أو �أي جزء منها وتو�ضيح �إن كان �أي
من هذه امل�ساهمات مرهونة كليا ً �أو جزئياً.
•�إقرارات من كافة �أع�ضاء املجل�س ب�أن الع�ضو مل يح�صل على �أية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�صح عنها �سواء كانت تلك املنافع مادية �أم عينية
و�سواء كانت له �شخ�صيا ً �أو لأي من ذوي العالقة به وذلك عن ال�سنة املن�رصمة.

� 11أنظمة �ضبط ورقابة داخلية

 11.1.1ت�ساهم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية بدور رئي�سي يف �ضمان قدرة جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على حتقيق �أهداف البنك ،وحماية
م�صالح امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صالح والتقليل من املخاطر الرئي�سية مثل االحتيال ،الأن�شطة والأعمال غري امل�رشوعة ،والبيانات املالية التي ال
تعك�س الو�ضع املايل احلقيقي للبنك.
 11.1.2يتبنى البنك �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية ويقوم جمل�س الإدارة بالت�أكد من مراجعة املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي لهيكل هذه الأنظمة
ب�شكل �سنوي.
 11.1.3ي�ضمن جمل�س الإدارة تطبيق �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من خالل �سيا�سات موثقة تغطي جميع العمليات امل�رصفية وتوزيعها
وتعميمها على جميع امل�ستويات الإدارية ملراجعتها على �أ�سا�س دوري ل�ضمان حتديثها و�شموليتها ،وتقوم عدة جهات بالت�أكد من فعالية �أنظمة
ال�ضبط والرقابة الداخلية وهي:
 11.2التدقيق الداخلي

 11.2.1لدى البنك �إدارة تدقيق داخلي تقوم برفع تقاريرها �إلى جلنة التدقيق.
 11.2.2على املجل�س اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من �إعطاء الأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�سيخ ذلك يف البنك
ومتابعة ت�صويب مالحظات التدقيق.
 11.2.3على املجل�س �ضمان وتعزيز ا�ستقاللية املدققني الداخليني و�إعطائهم مكانة منا�سبة يف ال�سلم الوظيفي للبنك و�ضمان �أن يكونوا
م�ؤهلني للقيام بواجباتهم مبا يف ذلك حق و�صولهم �إلى جميع ال�سجالت واملعلومات واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك بحيث ميكنهم من �أداء
املهام املوكلة �إليهم و�إعداد تقاريرهم دون �أي تدخل خارجي مبا ال يتعار�ض مع �أية قوانني و�/أو تعليمات ذات عالقة.
 11.2.4تقوم جلنة التدقيق بتوفري العدد الكايف من الكوادر الب�رشية امل�ؤهلة للقيام ب�أن�شطة التدقيق الداخلي.
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 11.2.5تعترب املهام �أدناه من املهام التي يقوم بها التدقيق الداخلي:
•مراجعة الأمور املالية والإدارية ،مراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،مراجعة �صحة و�شمولية اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ()Stress Testing
ومبا يتوافق مع املنهجية املعتمدة من املجل�س.
•التحقق من توفر �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية كافية لأن�شطة البنك واملجموعة ككل.

•التحقق من االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري الدولية وتعليمات اجلهات الرقابية املعمول بها.

•التحقق من دقة الإجراءات املتبعة فيما يتعلق بعملية التقييم الداخلي ملدى كفاية ر�أ�س املال (.)ICAAP

 11.3التدقيق اخلارجي

 11.3.1على جمل�س الإدارة تر�شيح مدقق احل�سابات اخلارجي بناءً على تو�صية جلنة التدقيق ،ويتم تعيينهم بقرار من الهيئة العامة للبنك .كما
يجب �أن يكون املدقق اخلارجي م�ستقال ً عن البنك وجمل�س �إدارته.
 11.3.2على جمل�س الإدارة �ضمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�رشكاتها التابعة �أو احلليفة �أو املرتبطة بها ب�أي �شكل من
الأ�شكال كل �سبع �سنوات كحد �أعلى وذلك من تاريخ االنتخاب وحتت�سب عند بدء التطبيق اعتبارا ً من العام  ،2010كما تكون ال�سنة الأولى (عند
التدوير) للمكتب اجلديد ب�شكل م�شرتك ( )Jointمع املكتب القدمي.
 11.3.3ال يجوز �إعادة انتخاب املكتب القدمي مرة �أخرى قبل مرور �سنتني على الأقل من تاريخ �آخر انتخاب له بالبنك بخالف مهمة التدقيق امل�شرتكة.
 11.3.4على جمل�س الإدارة �ضمان اتخاذ اخلطوات املنا�سبة حلل �أي نقاط �ضعف يف نظام الرقابة الداخلي والتي مت حتديدها والإ�شارة �إليها من قبل
املدقق اخلارجي.
�	11.4إدارة املخاطر

 11.4.1لدى �إدارة البنك �إدارة متخ�ص�صة لإدارة املخاطر تقوم برفع تقارير للجنة �إدارة املخاطر والإدارة التنفيذية العليا.

 11.4.2على املجل�س �ضمان ا�ستقاللية �إدارة املخاطر والت�أكد من توفر الكوادر الب�رشية الالزمة للقيام بالأن�شطة ذات ال�صلة ومنحها ال�صالحيات
الالزمة لتمكينها من احل�صول على املعلومات من دوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام مبهامها.
 11.4.3على املجل�س التحقق من معاجلة التجاوزات على م�ستويات املخاطر املقبولة مبا يف ذلك م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ش�أن
هذه التجاوزات.
 11.4.4على املجل�س اعتماد وثيقة املخاطر املقبولة للبنك.
 11.4.5على املجل�س اعتماد منهجية التقييم الذاتي لكفاية ر�أ�سمال البنك وبحيث تكون هذه املنهجية �شاملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع
املخاطر التي من املمكن �أن يواجهها البنك وت�أخذ باالعتبار خطة البنك اال�سرتاتيجية وخطة ر�أ�س املال ومراجعة هذه املنهجية ب�صورة دورية
والتحقق من تطبيقها والت�أكد من احتفاظ البنك بر�أ�س مال كاف ملقابلة جميع �أنواع املخاطر التي يواجهها.
 11.4.6على املجل�س وقبل املوافقة على �أي تو�سع يف �أن�شطة البنك الأخذ بعني االعتبار املخاطر املرتتبة على ذلك وقدرات وم�ؤهالت موظفي دائرة
�إدارة املخاطر.
 11.4.7على املجل�س الت�أكد من �أن �إدارة املخاطر تقوم ب�إجراء اختبار الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�شكل دوري و�أن يكون له دور رئي�سي يف اعتماد الفر�ضيات
وال�سيناريوهات امل�ستخدمة ومناق�شة نتائج االختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على هذه النتائج.

226

����������������������
 11.4.8تعترب املهام �أدناه من املهام التي تقوم بها �إدارة املخاطر:
•الت�أكد من �أن البنك يعمل �ضمن حدود املخاطر املقبولة من خالل مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية للم�ستويات املحددة للمخاطر املقبولة.
•�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�شكل دوري.

•تعريف م�ستويات املخاطر املقبولة ،بالإ�ضافة �إلى ا�سرتاتيجية و�سيا�سة خماطر البنك على �أن يتم اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

•�ضمان امتثال البنك مل�ستويات املخاطر املقبولة واملعتمدة من خالل رفع تقارير للمجل�س من خالل جلنة �إدارة املخاطر ون�سخة للإدارة التنفيذية العليا
تت�ضمن معلومات عن منظومة املخاطر الفعلية باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقبولة ومعاجلة االنحرافات ال�سلبية.

•�ضمان املواءمة والتوافق بني �آليات قيا�س املخاطر ونظام املعلومات.
•مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.

•و�ضع وتطوير الطرق والأ�ساليب لتحديد ،الإ�رشاف ،فح�ص ومراقبة جميع �أنواع املخاطر.
•درا�سة وحتليل كافة �أنواع املخاطر املحتملة على البنك.

•تقدمي التو�صيات للجنة املخاطر عن تعر�ض البنك للمخاطر وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من �سيا�سة املخاطر.
•توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ال�ستخدامها لأغرا�ض الإف�صاح.

•تنفيذ ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إلى تطوير �سيا�سات و�إجراءات عمل لإدارة كافة �أنواع املخاطر.
•التحقق من تكامل �آليات قيا�س املخاطر مع �أنظمة املعلومات الإدارية امل�ستخدمة.

�	11.5إدارة االمتثال

 11.5.1لدى البنك �إدارة امتثال تقوم برفع تقاريرها مبا�رشة �إلى جلنة االمتثال مع �إر�سال ن�سخة �إلى الرئي�س التنفيذي.
 11.5.2على املجل�س �ضمان ا�ستقاللية �إدارة االمتثال و�ضمان توفر كوادر ب�رشية كافية ومدربة.
 11.5.3على املجل�س اعتماد �سيا�سة ل�ضمان امتثال البنك جلميع الت�رشيعات ذات العالقة ومراجعة هذه ال�سيا�سة ب�شكل دوري والتحقق من
تطبيقها.
 11.5.4على املجل�س اعتماد مهام وم�س�ؤوليات �إدارة االمتثال.
 11.5.5يجري تدوين وتوثيق �سيا�سات االمتثال ومكافحة غ�سل الأموال املعتمدة من قبل املجل�س يف دليل منف�صل بحيث تغطي جميع جوانب
االمتثال ل�ضمان االلتزام بالقوانني والتعليمات واملعايري الدولية املعمول بها.

 12حقوق �أ�صحاب امل�صالح

� 12.1.1أ�صحاب امل�صالح هم الأطراف ذي م�صلحة يف البنك مثل املودعني �أو امل�ساهمني �أو املوظفني �أو الدائنني �أو العمالء �أو اجلهات الرقابية.

 12.1.2يلتزم جمل�س الإدارة ب�أعلى املعايري الأخالقية فيما يتعلق بالتعامل مع �أ�صحاب امل�صالح ،وينبع ذلك من رغبة البنك باملحافظة على ثقة
و�إميان �أ�صحاب امل�صالح بالبنك والتزامه جتاههم بحيث يقوم املجل�س بتوفري �آلية حمددة ل�ضمان التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صالح وذلك من خالل
الإف�صاح وتوفري معلومات ذات داللة حول �أن�شطة البنك لأ�صحاب امل�صالح من خالل الآتي:
•اجتماعات الهيئة العامة.
•التقرير ال�سنوي.

•تقارير ربع �سنوية حتتوي على معلومات مالية بالإ�ضافة �إلى تقرير حول تداول �أ�سهم البنك وو�ضعه املايل خالل ال�سنة.
•املوقع الإلكرتوين للبنك.

•ق�سم عالقات امل�ساهمني.

 12.2امل�ساهمني

 12.2.1يلتزم البنك بخلق و�إيجاد قيمة م�ستدامة للم�ساهمني ،كما يهدف �إلى توفري عوائد مالية والت�رصف والقيام بالأن�شطة التي من �ش�أنها
�أن تعظم م�صلحة امل�ساهمني.

227

����������������������
 12.3املوردين ومزودي اخلدمات

 12.3.1يلتزم البنك بالتعامل مع املوردين ومزودي اخلدمات ب�أمانة وم�صداقية ،وي�سعى لبناء واحلفاظ على عالقات جيدة مع املوردين ومقدمي
اخلدمات ،كما يكفل �رسيّة املعلومات املتعلقة بهم.
 12.4املوظفني

 12.4.1يلتزم البنك مبعاملة املوظفني بكرامة وتوفري و�إتاحة فر�ص عمل مت�ساوية جلميع العاملني فيما يتعلق مبمار�سات التوظيف ،مبا يف ذلك
التعيني ،املكاف�آت ،التطور املهني والرتقيات.

 12.4.2ت�أمني وتوفري ظروف عمل �آمنة و�صحية واحرتام حقوق الإن�سان.
 12.5املجتمع

 12.5.1يلتزم البنك بامل�ساهمة يف نوعية احلياة ب�شكل عام يف املجتمعات التي يعمل فيها ،وذلك من خالل ا�ستخدام املوارد بطريقة م�س�ؤولة
للحفاظ على البيئة .يقوم جمل�س الإدارة بالت�أكيد على قيام البنك بتقدمي امل�ساعدة من خالل الأن�شطة اخلريية واخلدمة املجتمعية املدنية وغريها
وذلك للوفاء مب�س�ؤولياته االجتماعية.
 12.6العمالء

 12.6.1يلتزم البنك مبعاملة جميع عمالئه بعدالة و�شفافية وعلى قدم امل�ساواة دون تغليب م�صلحة بع�ضهم على البع�ض الآخر �أو منح
بع�ضهم �رشوط تف�ضيلية �إال وفق �أ�س�س ومعايري جتارية وم�رصفية حم�ض وفق القوانني والتعليمات ذات ال�صلة.
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�إن بنك القاهرة عمان هو من البنوك الرائدة يف تطبيق مفاهيم احلوكمة الر�شيدة لل�رشكات حيث �أنه ومنذ العديد من ال�سنوات قام بت�شكيل
اللجان الدائمة املنبثقة عن جمل�س الإدارة مثل جلنة التدقيق ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،جلنة �إدارة املخاطر ،جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،جلنة
حاكمية تكنولوجيا املعلومات ،جلنة الت�سهيالت وجلنة االمتثال بالإ�ضافة �إلى ت�شكيل عدد من اللجان مثل جلنة اال�سرتاتيجيات وجلنة اال�ستثمارات
والعقارات وذلك بهدف م�ساعدة جمل�س الإدارة على القيام بالأعمال واملهام املناطة به كما مت �إعداد ال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة وفقا ً
ملتطلبات وتعليمات اجلهات الرقابية والر�سمية ذات العالقة.

معلومات عن �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك القاهرة عمان

احلاليني /امل�ستقيلني
ا�سم الع�ضو

ا�سم ممثل الع�ضو يف

حال كان الع�ضو �شخ�ص
اعتباري

تنفيذي /غري
تنفيذي

م�ستقل /غري
م�ستقل

الع�ضوية يف جمال�س �إدارة ال�رشكات
امل�ساهمة العامة يف الأردن

-

غري تنفيذي

غري م�ستقل

�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�ضة
�رشكة ال�رشق الأو�سط للت�أمني
�رشكة الإقبال لال�ستثمار (لغاية )٢٠٢٠/١١

حممد حممود �أحمد الأتربي

غري تنفيذي

غري م�ستقل

-

-

غري تنفيذي

غري م�ستقل

�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�ضة
�رشكة الفنادق وال�سياحة الأردنية
�رشكة احلمة املعدنية

غ�سان �إبراهيم فار�س عقيل

غري تنفيذي

غري م�ستقل

-

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

�سوزان يحيى جودت �أبو الرو�س
اعتبارا ً من تاريخ 2020/9/8

غري تنفيذي

غري م�ستقل

فادي عبدالوهاب عبدالفتاح
�أبو غو�ش
لغاية تاريخ 2020/9/7

غري تنفيذي

غري م�ستقل

يا�سني خليل “حممد يا�سني” التلهوين

-

غري تنفيذي

غري م�ستقل

�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�ضة
�رشكة الفنادق وال�سياحة الأردنية
�رشكة الكهرباء الأردنية
�رشكة احلمة املعدنية

�رشيف مهدي ح�سني ال�صيفي

-

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد للع�ضو ع�ضويات �أخرى يف
جمال�س �إدارات ال�رشكات امل�ساهمة العامة

ح�سن علي ح�سني �أبو الراغب

-

غري تنفيذي

م�ستقل

ال�رشكة الأولى للت�أمني � -سوليدرتي

�سهى با�سيل �أندراو�س عناب

-

غري تنفيذي

م�ستقل

�رشكة املجموعة العربية الأوروبية للت�أمني

�سامي عي�سى عيد �سمريات

-

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد للع�ضو ع�ضويات �أخرى يف
جمال�س �إدارات ال�رشكات امل�ساهمة العامة

ع�صام “حممد فاروق” ر�شدي املهتدي

-

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد للع�ضو ع�ضويات �أخرى يف
جمال�س �إدارات ال�رشكات امل�ساهمة العامة

يزيد عدنان م�صطفى املفتي
بنك م�رص
خالد �صبيح طاهر امل�رصي
ال�رشكة العربية للتموين والتجارة
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ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمة يف البنك

�ضابط ارتباط احلوكمة يف البنك /ال�سيد �أنطون فكتور �أنطون �سابيال /املدير التنفيذي /االمتثال

�أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية.

جلنة التدقيق.
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
جلنة اال�سرتاتيجيات.
جلنة �إدارة املخاطر.
جلنة اال�ستثمارات والعقارات (مت �إلغاء اللجنة بتاريخ )٢٠٢٠/٣/٨
جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
جلنة الت�سهيالت.
جلنة االمتثال.

�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جلنة التدقيق.
الع�ضو

امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

ال�سيد �سامي عي�سى عيد �سمريات
رئي�س اللجنة /م�ستقل

ماج�ستري �إدارة �أعمال (.)NYIT
ماج�ستري هند�سة ات�صاالت
(اجلامعة الأردنية).
بكالوريو�س هند�سة كهرباء
(اجلامعة الأردنية).

نائب رئي�س جمموعة االت�صاالت الأردنية (�أورجن) /املدير التنفيذي لوحدة القطاع
امل�ؤ�س�سي.
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الأردنية خلدمات نقل البيانات (�أورجن �إنرتنت).
نائب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة �سايبرييا.
رئي�س تنفيذي ل�رشكة غلوبال ون لالت�صاالت الأردن.
رئي�س تنفيذي ل�رشكة وانادو الأردن.
نائب رئي�س جمموعة االت�صاالت الأردنية.

ال�سيدة �سهى با�سيل عناب
نائب الرئي�س /م�ستقل

بكالوريو�س �إدارة �أعمال /اجلامعة
الأمريكية  -بريوت

م�ست�شار مايل و�إداري /ال�رشكة املثالية لال�ست�شارات من عام  2007ولغاية .2016
خربة يف العمل امل�رصيف �أكرث من  26عاما ً حيث �شغلت عدة منا�صب �أهمها:
نائب املدير العام لبنك �سو�سيتيه جرنال-الأردن من عام  2003وحتى .2007
م�ساعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من عام  1992وحتى .2003
نائب رئي�س مقيم يف �سيتي بنك الأردن من عام  1981وحتى .1992

ال�سيد غ�سان �إبراهيم عقيل
ع�ضو /غري م�ستقل

ماج�ستري �إدارة /جامعة ثندربريد
بكالوريو�س حما�سبة /اجلامعة
الأردنية
مدقق معتمد ( /)C.P.Aجامعة
�إلينوي

املدير التنفيذي ملجموعة �أ�سرتا.
خربة يف جمال التدقيق من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رشكة �آرثر �أندر�سون.

* عقدت جلنة التدقيق ( )9اجتماعات خالل عام .2020
** اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي للبنك مرتني خالل عام .2020
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املنا�صب التنفيذية يف البنك و�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين ي�شغلونها
املن�صب

اال�سم

الرئي�س التنفيذي

كمال غريب عبدالرحيم البكري

رئي�س جمموعة اخلدمات امل�شرتكة

خالد حممود عبدالله قا�سم

رئي�س جمموعة خدمات االئتمان

رنا �سامي جادالله ال�صناع

املدير التنفيذي /اخلزينة واال�ستثمار

رمي يون�س حممد الع�سع�س

املدير التنفيذي /العمليات املركزية

جان �شوكت حممود يدج زكريا

املدير التنفيذي /املالية و�ش�ؤون امل�ساهمني

ف�ؤاد يون�س عبداللطيف �صالح

املدير التنفيذي /التدقيق الداخلي

مرغريت مهيب عي�سى خمامرة

املدير التنفيذي /االمتثال

�أنطون فكتور �أنطون �سابيال

املدير التنفيذي� /إدارة املخاطر

يو�سف عبدالفتاح �سليمان �أبو الهيجاء

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان التجاري

يزيد �صيتان يو�سف عماري

املدير التنفيذي /خدمات االئتمان ال�شخ�صي

عزمي حممد ح�سن عوي�ضة

املدير التنفيذي /الرقابة الداخلية

عمر �رسحان �أحمد عقل

املدير التنفيذي /الت�سويق

هاين حممد ر�رشا�ش �أحمد ر�شيد خ�رض

املدير التنفيذي /اخلدمات امل�رصفية اخلا�صة

مها عبدالله عبداحلميد عبابنة

املدير التنفيذي وامل�ست�شار القانوين /القانونية وتوثيق العقود

حممد علي حممود القي�سي

املدير التنفيذي /تقنية املعلومات

�أحمد يا�سني ر�شيد البلبي�سي (لغاية تاريخ )٢٠٢٠/١٢/٣١

�أمني �رس جمل�س الإدارة

ماري وديع حنا عواد

ا�سم رئي�س و�أع�ضاء كل من جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،جلنة �إدارة املخاطر
جلنة احلاكمية امل�ؤ�س�سية

ال�سيد ح�سن �أبو الراغب /رئي�س اللجنة  -م�ستقل
ال�سيد ع�صام املهتدي /نائب الرئي�س  -م�ستقل
ال�سيد يزيد املفتي /ع�ضو  -غري م�ستقل

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال�سيدة �سهى عناب /رئي�س اللجنة  -م�ستقل
ال�سيد ح�سن �أبو الراغب /نائب الرئي�س  -م�ستقل
ال�سيد خالد امل�رصي /ع�ضو  -غري م�ستقل

جلنة �إدارة املخاطر

ال�سيد ع�صام املهتدي /رئي�س اللجنة  -م�ستقل
ال�سيد حممد الأتربي /نائب الرئي�س  -غري م�ستقل
ال�سيدة �سهى عناب /ع�ضو  -م�ستقل
ال�سيد �سامي �سمريات /ع�ضو  -م�ستقل
الآن�سة �سوزان �أبو الرو�س /ع�ضو  -غري م�ستقل
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مكوحلا ريرقت
اجلدول �أدناه يبني عدد اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ،بالإ�ضافة �إلى عدد االجتماعات التي ح�رضها كل ع�ضو خالل عام 2020
جمل�س
الإدارة

جلنة
الت�سهيالت

جلنة
التدقيق

7

19

9

ال�سيد يزيد عدنان
م�صطفى املفتي

)7( 7

)19( 19

ال�سيد حممد حممود �أحمد
الأتربي (ممثل بنك م�رص)

)7( 5

ال�سيد خالد �صبيح طاهر
امل�رصي

)7( 7

ال�سيد يا�سني خليل حممد
التلهوين

)7( 6

ال�سيد غ�سان �إبراهيم فار�س
عقيل
(ممثل ال�رشكة العربية
للتموين والتجارة)

)7( 7

الآن�سة �سوزان يحيى جودت
�أبو الرو�س (ممثل امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي)
اعتبارا ً من تاريخ 2020/9/8

)2( 2

)6( 5

ال�سيد �رشيف مهدي ح�سني
ال�صيفي

)7( 7

)19( 19

ال�سيد ح�سن علي ح�سني
�أبو الراغب

)7( 7

ال�سيدة �سهى با�سيل
اندراو�س عناب

)7( 7

)9( 9

ال�سيد �سامي عي�سى عيد
�سمريات

)7( 7

)9( 9

ال�سيد ع�صام «حممد
فاروق» ر�شدي املهتدي

)7( 7

ال�سيد فادي عبد الوهاب
عبد الفتاح �أبو غو�ش
(ممثل امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي) لغاية
تاريخ 2020/9/7

)4( 4

ال�سيد عماد خالد حممد
احلرازنة (ممثل امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي
يف اجتماع جمل�س الإدارة
تاريخ )2020/3/8

)1( 1

�إجمايل عدد
االجتماعات املنعقدة
خالل العام 2020

جلنة
احلاكمية
امل�ؤ�س�سية
٢

جلنة
الرت�شيحات
واملكاف�آت
7

جلنة
�إدارة
املخاطر
8

)2( 2

جلنة
اال�ستثمارات
والعقارات
1

)1( 1

جلنة
اال�سرتاتيجيات
3

جلنة حاكمية
تكنولوجيا
املعلومات
5

جلنة
االمتثال
5

)3( 3

)8( 8
)7( 7

)1( 1

)19( 15

)1( 0

)9( 9

)3( 3

)3( 3

)1( 1
)2( 2

)19( 19

)5( 5

)1( 1

)7( 7
)7( 7

)5( 5
)8( 8

)3( 3

)8( 8
)2( 2

)12( 10

)8( 8

)5( 5

)5( 5
)5( 5

)3( 3

)5( 5

)5( 5

)2( 1

)3( 3

الأرقام بني الأقوا�س متثل عدد اجتماعات املجل�س /اللجنة التي عقدت خالل فرتة ع�ضوية الع�ضو.
* اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احل�سابات اخلارجي للبنك مرتني خالل عام .٢٠٢٠

يزيد عدنان املفتي
رئي�س جمل�س الإدارة

�إن بنك القاهرة عمان ي�ؤكد التزامه بتطبيق الأحكام والبنود الواردة يف تعليمات حوكمة ال�رشكات امل�ساهمة املدرجة ل�سنة  ٢٠١٧ودليل احلاكمية
امل�ؤ�س�سية املعتمد من قبل جمل�س الإدارة واملن�شور �أي�ضا ً على املوقع الإلكرتوين
�إن بنك القاهرة عمان قد قام باعتماد ون�رش دليل احلاكمية و�إدارة تكنولوجيا املعلومات على موقعه الإلكرتوين وذلك ا�ستنادا ً لتعليمات البنك
املركزي الأردين و�أنه ي�ؤكد التزامه بتطبيق الدليل والبنود الواردة فيه.
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 كنبلا بتاكمو عورف
فروع ومكاتب البنك

 .8فرع بيادر وادي ال�سري

 .16فرع اجلامعة الها�شمية

 .24فرع الر�صيفة

عدد املوظفني  708موظف

هاتف06-5865990 :

هاتف05-3826677 :

هاتف05-3751822 :

هاتف06-5007700 :

الإدارة العامة

�شارع عرار ،وادي �صقرة
فاك�س06-5007100 :

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن
الفروع

 .1فرع �أبو علندا

عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06-4162857 :

فاك�س06-4164801 :

عدد املوظفني  16موظف
فاك�س06-5814933 :

عدد املوظفني  6موظفني
فاك�س05-3826688 :

�ص.ب  ،140285عمان  ،11814الأردن

�ص.ب  ،330111الزرقاء  ،13133الأردن

 .9فرع اجلامعة الأردنية

 .17فرع جامعة الريموك

 .25فرع الر�صيفة /اجلبل
ال�شمايل

فاك�س02-7270180 :

هاتف05-3755785 :

عدد املوظفني  19موظف
هاتف06-5342225 :

فاك�س06-5333278 :

عدد املوظفني  13موظف
هاتف02-7270181 :

�ص.ب  ،13146عمان  ،11942الأردن

�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن

 .10فرع جامعة �آل البيت

 .18فرع جبل احل�سني

�ص.ب  ،153عمان  ،11592الأردن
 .2فرع �أبو ن�صري

فاك�س06-6234655 :

هاتف02-6231856 :

عدد املوظفني  11موظف
هاتف06-5604974 :

فاك�س06-5605632 :

عدد املوظفني  10موظفني

�ص.ب  ،130066املفرق  ،25113الأردن

�ص.ب  ،8636عمان  ،11121الأردن

فاك�س06-5105716 :

 .11فرع اجلامعة الأملانية الأردنية

 .19فرع جبل عمان

هاتف06-4250525 :

هاتف06-4625228 :

�ص.ب  ،2459عمان  ،11941الأردن
 .3فرع �إربد

عدد املوظفني  9موظفني
فاك�س06-4250545 :

عدد املوظفني  10موظفني
فاك�س06-4618504 :

عدد املوظفني  16موظف

�ص.ب  ،440مادبا  ،17110الأردن

�ص.ب  ،2018عمان  ،11181الأردن

فاك�س02-7279207 :

 .12فرع جامعة احل�سني بن طالل

 .20فرع جبل اللويبدة

هاتف03-2135071 :

هاتف06-4628104 :

هاتف02-7273390 :

�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن

عدد املوظفني  9موظفني

عدد املوظفني  9موظفني

 .4فرع �أ�سواق ال�سالم

�ص.ب  ،13معان  ،71111الأردن

فاك�س03-2134985 :

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

فاك�س06-5857631 :

 .13فرع جامعة العلوم
والتكنولوجيا

 .21فرع جر�ش

عدد املوظفني  9موظفني

هاتف06-5859045 :

�ص.ب  ،140285عمان  ،11814الأردن
 .5فرع �أم �أذينة

عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06-5514072 :

فاك�س06-5534290 :

عدد املوظفني  12موظف
هاتف02-7095713 :

فاك�س02-7095168 :

�ص.ب � ،3030إربد  ،22110الأردن

فاك�س06-4637438 :

هاتف02-6341868 :

�ص.ب  ،96جر�ش  ،26111الأردن
 .22فرع دير �أبي �سعيد

 .6فرع البقعة

هاتف02-6374604 :

هاتف06-4728190 :

فاك�س06-4726810 :

�ص.ب  ،1215عمان  ،19381الأردن
 .7فرع بني كنانة

عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02-7585191 :

 .26فرع الرمثا

عدد املوظفني  7موظفني
هاتف02-7201418 :

فاك�س02-7381503 :

�ص.ب  ،526الرمثا  ،21410الأردن
 .27فرع زارا مول

عدد املوظفني  16موظف
هاتف06-5006220 :

فاك�س06-4618354 :

�ص.ب  ،17868عمان  ،11195الأردن
 .28فرع الزرقاء

عدد املوظفني  9موظفني
هاتف05-3982729 :

فاك�س05-3931424 :

�ص.ب  ،39الزرقاء  ،13110الأردن

فاك�س02-6341870 :

فاك�س02-6522195 :

�ص.ب  ،1جر�ش  ،19392الأردن

�ص.ب  ،120225الر�صيفة  ،13712الأردن

هاتف05-3903520 :

�ص.ب  ،17634عمان  ،11195الأردن

فاك�س02-6374605 :

فاك�س05-3755796 :

عدد املوظفني  12موظف

 .14فرع جامعة فيالدلفيا

عدد املوظفني  4موظفني

عدد املوظفني  8موظفني

 .29فرع الزرقاء /حي الزواهرة

عدد املوظفني  6موظفني

عدد املوظفني  10موظفني

فاك�س05-3742275 :

�ص.ب  ،41الر�صيفة  ،13710الأردن

عدد املوظفني  8موظفني

هاتف06-5105719 :

عدد املوظفني  8موظفني

هاتف02-6522190 :

�ص.ب � ،7إربد  ،21710الأردن
 .23فرع الرابية

عدد املوظفني  6موظفني
فاك�س05-3924347 :

�ص.ب  ،12291الزرقاء  ،13115الأردن
 .30فرع الزرقاء اجلديدة /املول

عدد املوظفني  13موظف
هاتف05-3864118 :

فاك�س05-3864120 :

�ص.ب  ،12291الزرقاء  ،13112الأردن

 .15فرع جامعة م�ؤتة

عدد املوظفني  9موظفني

 .31فرع الزرقاء� /شارع بغداد

هاتف03-2370182 :

فاك�س06-5524267 :

هاتف05-3975202 :

عدد املوظفني  14موظف
فاك�س03-2370181 :

�ص.ب  ،88م�ؤتة  ،61710الأردن

هاتف06-5524216 :

�ص.ب  ،17915عمان  ،11195الأردن

عدد املوظفني  7موظفني
فاك�س05-3975203 :

�ص.ب  ،150746الزرقاء  ،13115الأردن

فاك�س02-7585211 :

�ص.ب � ،109إربد  ،21129الأردن
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 .32فرع الزرقاء� /شارع اجلي�ش

 .40فرع خلدا

هاتف05-3968031 :

هاتف06-5331206 :

عدد املوظفني  9موظفني
فاك�س05-3968033 :

عدد املوظفني  12موظف
فاك�س06-5335159 :

 .48فرع الطفيلة

عدد املوظفني  9موظفني
هاتف03-2250756 :

فاك�س03-2250754 :

�ص.ب  ،151180الزرقاء  ،13115الأردن

�ص.ب  ،140350عمان  ،11814الأردن

�ص.ب  ،28عمان  ،66141الأردن

 .33فرع ال�سلط� /شارع الريموك

 .41فرع �شارع املدينة املنورة

 .49فرع العبديل

عدد املوظفني  10موظفني
هاتف05-3550636 :

فاك�س05-3556715 :

�ص.ب  ،1101ال�سلط  ،19110الأردن
 .34فرع ال�سلط/

عدد املوظفني  15موظف
هاتف06-5560285 :

فاك�س06-5537957 :

�ص.ب  ،1301عمان  ،11953الأردن
 .42فرع �شارع مكة

 .56فرع الفحي�ص

عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06-5373061 :

فاك�س06-5373064 :

�ص.ب  ،180الفحي�ص  ،19152الأردن
 .57فرع فندق املاريوت

عدد املوظفني  11موظف

عدد املوظفني  5موظفني

فاك�س06-5602420 :

فاك�س06-5623161 :

هاتف06-5650853 :

�ص.ب  ،928507عمان  ،11190الأردن
 .50فرع عبدون

هاتف06-5560149 :

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
 .58فرع ق�رص العدل

�ش .امللك عبدالله الثاين

عدد املوظفني  10موظفني

عدد املوظفني  10موظفني

عدد املوظفني  8موظفني

هاتف05-3500173 :

فاك�س06-5522852 :

فاك�س06-5920141 :

فاك�س06-5677287 :

عدد املوظفني  11موظف

هاتف06-5522850 :

هاتف06-5920131 :

هاتف06-5677286 :

�ص.ب  ،1172عمان  ،11821الأردن

�ص.ب  ،851455عمان  ،11185الأردن

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

 .43فرع ال�شمي�ساين

 .51فرع عجلون

 .59فرع القوي�سمة

عدد املوظفني  12موظف

هاتف06-5685074 :

هاتف02-6422895 :

فاك�س06-5864726 :

فاك�س05-3500178 :

�ص.ب  ،214البلقاء  ،19328الأردن
 .35فرع �سيتي مول

هاتف06-5820028 :

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
 .36فرع �شارع احلرية

عدد املوظفني  9موظفني

هاتف06-4205923 :

فاك�س06-4206962 :

�ص.ب  ،515عمان  ،11623الأردن

عدد املوظفني  8موظفني
فاك�س06-5687721 :

عدد املوظفني  13موظف
فاك�س02-6422897 :

�ص.ب  ،962297عمان  ،11196الأردن
 .44فرع ال�صويفية

 .52فرع الكرك /الثنية

 .60فرع مادبا

هاتف03-2387627 :

هاتف05-3253471 :

عدد املوظفني  13موظف
هاتف06-5865805 :

فاك�س06-5863140 :

عدد املوظفني  15موظف
فاك�س03-2387626 :

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
 .45فرع �صويلح

 .53فرع العقبة� /ش .الريموك

 .61فرع ماركا

هاتف02-7408377 :

فاك�س06-5332485 :

هاتف06-5332585 :

�ص.ب  ،316عمان  ،11910الأردن
 .46فرع �ضاحية اليا�سمني

 .54فرع عمان

 .38فرع �إربد� /شارع عمر املختار

هاتف02-7250950 :

فاك�س06-4201459 :

فاك�س02-7250954 :

 .39فرع ال�شونة ال�شمالية

عدد املوظفني  7موظفني
هاتف02-6580816 :

فاك�س02-6580818 :

�ص.ب � ،20إربد  ،28110الأردن

236

هاتف03-2013355 :

�ص.ب  ،1166العقبة  ،77110الأردن

عدد املوظفني  10موظفني

�ص.ب � ،150002إربد  ،21141الأردن

فاك�س05-3253465 :

�ص.ب  ،6الكرك  ،61151الأردن

فاك�س03-2015550 :

عدد املوظفني  10موظفني

عدد املوظفني  14موظف

�ص.ب  ،585مادبا  ،17110الأردن

 .37فرع �إربد� /شارع حكما

فاك�س02-7412545 :

فاك�س06-4751737 :

�ص.ب  ،55عجلون  ،26810الأردن

عدد املوظفني  14موظف

�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن

هاتف06-4771333 :

�ص.ب  ،38971عمان  ،11593الأردن

عدد املوظفني  14موظف

عدد املوظفني  10موظفني

عدد املوظفني  12موظف

هاتف06-4201748 :

عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06-4896044 :

فاك�س06-4896042 :

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
 .62فرع املحطة

عدد املوظفني  11موظف

عدد املوظفني  10موظفني

فاك�س06-4639328 :

فاك�س06-4651991 :

هاتف06-4658428 :

هاتف06-4651326 :

�ص.ب  ،38971عمان  ،11593الأردن

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن

�ص.ب  ،6180عمان  ،11118الأردن

 .47فرع طرببور

 .55فرع غور ال�صايف

 .63فرع جممع ال�سفريات� /إربد

عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06-5054170 :

فاك�س06-5053916 :

�ص.ب  ،273عمان  ،11947الأردن

عدد املوظفني  9موظفني
هاتف03-2300437 :

فاك�س03-2300438 :

�ص.ب  ،57غور ال�صايف ،الأردن

عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02-7249815 :

فاك�س02-7250715 :

�ص.ب � ،3757إربد  ،21110الأردن

 كنبلا بتاكمو عورف
 .64فرع مرج احلمام

عدد املوظفني  11موظف
هاتف06-5712383 :

فاك�س06-5711895 :

 .72مكة مول

عدد املوظفني  13موظف
هاتف06-5200686 :

فاك�س06-5811294 :

 .3فرع لينك /تاج مول

 .7مكتب املنطقة احلرة /الزرقاء

هاتف06-5006000 :

هاتف05-3826700 :

عدد املوظفني  3موظفني
فاك�س06-5007100 :

عدد املوظفني  3موظفني
فاك�س05-3826070 :

�ص.ب  ،30مرج احلمام  ،11732الأردن

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

�ص.ب  ،12291الزرقاء  ،13112الأردن

 .65فرع م�ست�شفى الأمري حمزة

 .73فرع ميدان امللك عبدالله/
�إربد

 .4فرع لينك /اجلامعة الأردنية

عدد املوظفني  4موظفني

 .8مكتب ال�شوبك

فاك�س06-5055204 :

هاتف02-7240071 :

فاك�س06-5341594 :

عدد املوظفني  6موظفني
هاتف06-5055226 :

عدد املوظفني  11موظف

�ص.ب  ،1047عمان  ،11947الأردن

فاك�س02-7240069 :

 .66فرع م�ست�شفى اجلامعة
الأردنية

 .74فرع النزهة

هاتف06-5514072 :

هاتف06-5626220 :

عدد املوظفني  11موظف
فاك�س06-5333248 :

�ص.ب � ،٢٠٦٦إربد  ،٢١١١٠الأردن

عدد املوظفني  8موظفني
فاك�س06-5626335 :

هاتف06-5343743 :

�ص.ب  ،13146عمان  ،11942الأردن
املكاتب

 .1مكتب جمرك عمان

عدد املوظفني  3موظفني
هاتف06-4705447 :

فاك�س06-4705475 :

�ص.ب  ،13046عمان  ،11942الأردن

�ص.ب  ،8080عمان  ،11121الأردن

�ص.ب  ،38971عمان  ،11593الأردن

 .67فرع م�ست�شفى امللك
عبدالله امل�ؤ�س�س اجلامعي

 .75فرع الها�شمي ال�شمايل

 .2مكتب جر�ش

هاتف06-5055390 :

هاتف02-6354010 :

عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02-7095723 :

فاك�س02-7095725 :

�ص.ب � ،336إربد  ،21110الأردن
 .68فرع معان

عدد املوظفني  9موظفني
فاك�س06-5055401 :

�ص.ب  ،231106عمان  ،11123الأردن
 .76فرع وادي �صقرة

عدد املوظفني  3موظفني

هاتف03-2165476 :

فاك�س03-2165477 :

�ص.ب  ،13معان  ،71111الأردن
 .9مكتب وادي مو�سى

عدد املوظفني  4موظفني
هاتف03-2154975 :

فاك�س03-2154974 :

�ص.ب  ،13معان  ،71111الأردن
 .10مكتب ال�سلط

عدد املوظفني  8موظفني

عدد املوظفني  3موظفني

هاتف٠٥-3552198 :

فاك�س02-6354012 :

�ص.ب  ،١١٠١ال�سلط  ،١٩١١٠الأردن

�ص.ب  ،96جر�ش  ،26111الأردن
 .3مكتب ال�شونة اجلنوبية

عدد املوظفني  12موظف

عدد املوظفني  3موظفني

فاك�س06-5007124 :

فاك�س05-3581321 :

فاك�س٠٥-٣٥٥٦٧١٥ :

 .11مكتب الزرقاء

عدد املوظفني  4موظفني
هاتف٠٥-3931980 :

عدد املوظفني  7موظفني

هاتف06-5006000 :

فاك�س٠٣-٢١٣٦٥٩٤ :

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

�ص.ب  ،27معدي  ،18261الأردن

عدد املوظفني  10موظفني

 .4مكتب فرع اجلامعة الأردنية/
العقبة

عدد املوظفني  1موظف

فاك�س06-4753388 :

هاتف03-2058027 :

فاك�س06-5007100 :

هاتف٠٣-٢١٣٦٥90 :

�ص.ب  ،١٣٥معان  ،٧١١١١الأردن
 .69فرع معدي

عدد املوظفني  9موظفني
هاتف05-3570030 :

فاك�س05-3571904 :

�ص.ب  ،27معدي  ،18261الأردن
 .70فرع املفرق

عدد املوظفني  17موظف
هاتف02-6235516 :

فاك�س02-6235518 :

�ص.ب  ،1308املفرق  ،25110الأردن
 .71فرع املفرق/

 .77فرع الوحدات
هاتف06-4771171 :

�ص.ب  ،715عمان  ،11118الأردن
فروع لينك LINC

 .1فرع لينك� /إربد

عدد املوظفني  3موظفني
هاتف02-7250958 :

فاك�س02-7250438 :

�ص.ب � ،150002إربد  ،21141الأردن
 .2فرع لينك /بوليفارد العبديل

�شارع الأمري ح�سن بن طالل

عدد املوظفني  4موظفني

هاتف02-6230555 :

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

عدد املوظفني  6موظفني
فاك�س02-6230556 :

�ص.ب  ،٢٥١١٠املفرق  ،١٢٣٧الأردن

هاتف06-5006524 :

هاتف05-3581322 :

عدد املوظفني  3موظفني

فاك�س03-2058029 :

�ص.ب  ،1177العقبة  ،77110الأردن

 .5مكتب الرمثا

عدد املوظفني  ٤موظفني
هاتف٠٢-٧٣٨٤١٢٦ :
فاك�س٠٢-٧٣٨٤١٢٦ :

فاك�س٠٥-3931988 :

�ص.ب  ،150746الزرقاء  ،13115الأردن
مكاتب وزارة املالية

مكتب دائرة �أرا�ضي �شمال عمان

هاتف06-5007700 :

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن
املراكز اال�ست�شارية والت�سويقية

مركز ا�ست�شاري �إربد
هاتف02-7257527 :

فاك�س02-7257530 :

�ص.ب  ،950661عمان  ،11195الأردن

�ص.ب  ،٥٢٧العقبة  ،٢١٤١٠الأردن
 .6مكتب كوزمو

عدد املوظفني  5موظفني
هاتف06-5821634 :

فاك�س06-5853480 :

�ص.ب  ،140285عمان  ،11814الأردن
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 كنبلا بتاكمو عورف
فرع باب الزقاق  -بيت حلم

فرع رفح

عدد املوظفني  241موظف

هاتف02-2756906 :

هاتف08-2130777 :

فاك�س02-2979748 :

�شارع املعاهد  -رام الله � -ص.ب 1870

باب الزقاق  -اخلليل بيت حلم � -ص.ب
601

الفروع

فرع قلقيلية

فروع فل�سطني

الإدارة الإقليمية

هاتف02-2977241 :

فرع املا�صيون  -رام الله

عدد املوظفني  16موظف
هاتف02-2977080 :

فاك�س02-2979755 :

�شارع املعاهد  -رام الله � -ص.ب 2419

فرع نابل�س

عدد املوظفني  27موظف
هاتف09-2393001 :

فاك�س09-2381590 :

مركز املدينة  -الدوار الرئي�سي � -ص.ب 50
دوار احل�سني  -نابل�س

فرع الأهلية  -رام الله

عدد املوظفني  18موظف
هاتف02-2983511 :

فاك�س02-2955437 :

عدد املوظفني  11موظف
فاك�س02-2757722 :

عدد املوظفني  15موظف
فاك�س09-2941119 :

�شارع عمر املختار  -مقابل اجلندي
املجهول � -ص.ب 5350

هاتف+962 )6( 550 3800 :

فاك�س+962 )6( 550 3802 :

فرع �ساحة املهد  -بيت حلم

�رشكة متلك للت�أجري التمويلي

عدد املوظفني  10موظفني

هاتف02-2757771 :

هاتف+962 )6( 500 6651 :

فاك�س02-2321982 :

�ساحة املهد  -بيت حلم � -ص.ب 709

�ص.ب  ،941715عمان  ،11194الأردن

فرع عني �سارة  -اخلليل

ال�رشكة الوطنية للأوراق املالية

هاتف02-2216802 :

هاتف+9702 298 0420 :

هاتف09-2941117 :

�شارع عبدالرحيم ال�سبع  -قلقيلية
�ص.ب 43

فرع �أريحا

هاتف02-2312910 :

�شارع عني ال�سلطان � -أريحا � -ص.ب 55

هاتف09-2388671 :

فاك�س09-2383256 :

�شارع في�صل  -نابل�س � -ص.ب 1559

عدد املوظفني  12موظف
فاك�س02-2225358 :

وادي التفاح  -اخلليل�-ص.ب 662

فرع �شارع حيفا  -جنني

هاتف08-2065680 :

فاك�س04-2439470 :

فرع �شارع الإر�سال  -رام الله

عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02-2948101 :

فاك�س02-2951433 :

�شارع الإر�سال  -رام الله � -ص.ب 2123

فرع طولكرم

عدد املوظفني  18موظف
هاتف09-2688141 :

فاك�س09-2672773 :

�شارع امل�ست�شفى � -ص.ب 110
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فاك�س02-2744974 :

فاك�س02-2221140 :

عدد املوظفني  15موظف

�شارع ال�شاللة  -اخلليل�-ص.ب 662

�شارع حيفا  -جنني � -ص.ب 66

عدد املوظفني  10موظفني

فرع �شارع في�صل  -نابل�س

فرع خان يون�س

هاتف04-2418001 :

فاك�س08-2821088 :

عدد املوظفني  12موظف

فرع ال�شاللة  -اخلليل

عدد املوظفني  17موظف

�ص .ب  ،1313رام الله ،فل�سطني

هاتف08-2822331 :

هاتف02-2226836 :

فاك�س02-2229327 :

فرع الرمال  -غزة

هاتف+97022941333 :

فاك�س+97022957975 :

عدد املوظفني  11موظف

�شارع الكلية الأهلية  -رام الله �ص.ب
2359

هاتف02-2227703/2 :

فاك�س08-2136250 :

�شارع البحر  -رفح � -ص.ب 8205

م�رصف ال�صفا

عدد املوظفني  135موظف

ال�رشكة الوطنية للخدمات
املالية � -أوراق لال�ستثمار

فرع وادي التفاح  -اخلليل

عدد املوظفني  6موظفني

عدد املوظفني  9موظفني

ال�رشكات التابعة

�شارع احلر�س  -اخلليل � -ص.ب 663
فرع �ضاحية الربيد  -بيت حنينا

عدد املوظفني  7موظفني

هاتف02-2365700 :

فاك�س02-2977163 :

رام الله  -بيت حنينة � -ص.ب 60661
املكاتب

مكتب جامعة النجاح

عدد املوظفني  9موظفني

عدد املوظفني  5موظفني

فاك�س08-2054084 :

فاك�س02-2977167 :

�شارع اجلندي املجهول  -خان يون�س
�ص.ب 158
فرع ال�رسايا  -غزة

هاتف09-2343550 :

احلرم اجلديد  -نابل�س � -ص.ب 50
مكتب �شارع �أبو بكر  -جنني

عدد املوظفني  13موظف

عدد املوظفني  9موظفني

هاتف04-2505270 :

فاك�س08-2824830 :

�شارع �أبو بكر  -جنني � -ص.ب 67

هاتف08-2832301 :

�شارع عمر املختار  -مدينة غزة�-ص.ب 167
فرع دير البلح

عدد املوظفني  6موظفني
هاتف08-2537770 :

فاك�س08-2539947 :

ال�شارع الرئي�سي  -دير البلح �ص.ب 6007

فاك�س04-2503110 :

فرع مملكة البحرين

عدد املوظفني  4موظفني
هاتف+97316661000 :

فاك�س+97316661001 :
املنامة  -مملكة البحرين

�ص.ب  ،925102عمان  ،11110الأردن

عدد املوظفني  21موظف

عدد املوظفني  20موظف

فاك�س+962 )6( 520 1772 :

عدد املوظفني  15موظف

فاك�س+9702 298 7277 :

�ص.ب  ،1983رام الله ،فل�سطني

www.cab.jo

