حضرة صاحب الجاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ولي العهد المعظم

رؤيتنا

المحتويات

نحن نتطلع ألن نصبح قادة العمل المصرفي المبتكر
لنساهم في نجاح عمالئنا.

مهمتنا
أن نصبح شركاء مع عمالئنا
في نجاحاتهم عن طريق منتجاتنا
المبتكرة وخدماتنا المتميزة
واستشاراتنا الموائمة وذلك بجهود
موظفينا األكفاء الذين تقودهم
رؤيتنا وقيمنا المتأصلة في البنك.

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ
وﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻮر ّﻳﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب واﺻﺪار
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺳﺎﻫﻢ
ﺑﺨﻔﺾ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ أﻳﺎم إﻟﻰ
ﻋﺪة دﻗﺎﺋﻖ.
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اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻚ
ّ
ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ و أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل واﺟﻬﺎت اﻟﻮاﺗﺲ آب و
روﺑﻮﺗﺎت اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ )(Chatbots

مجلس اإلدارة
الرئيس
شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده ويمثلها
السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه
نائب الرئيس
السيد أيمن شفيق فرحان جميعان

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

األعضاء
شركة ورثة رؤوف ابوجابر ويمثلها السيد دريد اكرم عبداللطيف جراب
شركة مستودع االدوية االردني ويمثلها السيد عبدالرحيم نزار عبد الرحيم جردانه
شركة بنك فلسطين ويمثلها السيد رشدي محمود رشيد الغالييني
السيد فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء
السيدة زينة نزار عبد الرحيم جردانه
السيد هاني ابراهيم سليمان فضايل
السيد جريس سبيرو جريس العيسى
الدكتور بسام خليل عبدالرحيم الساكت
السيد عزت نجم الدين عزت الدجاني
المدير العام
دواس
السيد منتصرعزت احمد ّ

 90%ﺧﺪﻣﺔ اﺳﺮع
ﺳﺮﻋﺔ اﺻﺪار وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %90
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التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

جــائــحـة كــورونا و آفـاق الـقـطاع الـمـصرفـي

كلمة رئيس مجلس االدارة
حضرات المساهمين الكرام،
باألصالــة عــن نفســي وباإلنابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة البنــك االســتثماري ،أقــدم لهيئتكــم العامــة الـتقـريـــر
الـسنـــوي الـــثامن والـثـالثـيـــن عـــن عــام  ،2020الــذي شــهدنا فيــه انتشــار جائحــة كورونــا  -األزمــة الصحيــة األســوأ التــي
عصفــت بــدول العالــم فــي العصــر احلديــث -وأثــرت ســلبا ً علــى كافــة مناحــي احليــاة ،وفــي هــذا العــام االســتثنائي متكّــن البنــك
االســتثماري مــن مواصلــة حتقيــق االجنــازات بكفــاءة واقتــدار ،ليســتمر فــي ريادتــه فــي القطــاع املصرفــي األردنــي فــي املســارات
واخلدمــات التــي حددهــا اهداف ـا ً لــه ضمــن وجهتــه االســتراتيجية.
تأثير جائحة كورونا على االقــــتـــصـاد األردني
شــكل انتشــار جائحــة كورونــا حتــد كبيــر بالنســبة لــأردن مــن حيــث قدرتــه علــى املوائمــة بــن صحــة وســامة املواطنــن مــن
جهــة ،واســتمرار دوران عجلــة االقتصــاد الوطنــي ،الــذي يعانــي أساس ـا ً مــن العديــد مــن التحديــات التــي متثلــت فــي تســجيل
انكمــاش فــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة بنســبة  ،1.5%وذلــك فــي أول  9شــهور مــن العــام املاضــي ،مقارنــة
بــذات الفتــرة مــن العــام ،2019
فــي تباطــؤ النمــو و حالــة مــن عــدم اليقــن التــي تســود اإلقـلـيـــم ،فـقـــد ســجل النمــو االقتصــادي أول حالــة انكمــاش حيــث
ســجل النــاجت احمللــي اإلجمالــي منــوا ً ســالبا ً  1.5%لغايــة الربــع الثالــث مــن عــام  ،2020حيــث ســاعدت إجــراءات احتــواء اجلائحــة
إلــى جانــب سياســات التحفيــز املالــي والنقــدي فــي الوقــت املناســب (بدعــم مــن اجملتمــع الدولــي) علــى تخفيــف مــن اآلثــار
الصحيــة واالقتصاديــة جلائحــة كورونــا.
ورغـــم هــذه التداعيــات الســلبية ،إال أن االقتصــاد األردنــي متكــن مــن احلفــاظ علــى االســتقرار النقــدي و اإلبقــاء علــى مســتويات
جيــدة مــن االحتياطيــات األجنبيــة لــدى البنــك املركــزي األردنــي ،والتــي بلغــت  12مليــار دوالر مبــا يغطــي مســتوردات اململكــة مــن
الســلع واخلدمــات ملــدة تـــزيد عــن ثمانيــة أشــهر وهــي مســتويات مطمئنــة لتعزيــز جاذبيــة الدينــار األردنــي ،وهــذا األمــر انعكــس
علــى حتســن امليـــزان الـــتجاري حيــث انخفضــت قيمــة الصــادرات الكليــة فــي عــام  2020بنســبة  ،4.5%لتبلــغ  5.639مليــار دينار،
مقارنــة مــع الفتــرة ذاتهــا مــن عــام  2019والبالغــة  5.905مليــار دينــار ،وارتفعــت قيمــة الصــادرات الوطنيــة فــي عــام ،2020
بنســبة  ،1.0%أي مــا مقــداره  5.044مليــار دينــار ،مقارنــة مــع الفتــرة املماثلــة مــن عــام  2019البالغــة قيمتهــا  4.995مليــار دينــار،
فيمــا انخفــض العجــز التجــاري للمملكــة فــي عــام  2020بنســبة  ،16.5%ليبلــغ  6.438مليــار دينــار ،مقارنــة مــع الفتــرة املماثلــة
مــن عــام  2019والبالغــة  7.705مليــار دينــار.
أمــا علــى صعيــد السياســة املاليــة ،فقــد ازداد عجــز املوازنــة العامــة للحكومــة خــال عــام  ،2020إلــى نحــو  5.7%مــن النــاجت
احمللــي االجمالــي فــي عــام  2020مقارنــة بنحــو  1.8%مقــدر لــه فــي عــام  ،2020ونحــو  2.3%فــي عــام  .2019وعلــى الرغــم مــن
ارتفــاع عجــز املوازنــة بعــد املنــح فــي عــام  2020إلــى نحــو  2,164مليــون دينــار أو مــا نســبته  7.1%مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي
مقارنــة مــع نحــو  3.2%مــن مســتواه املقــدر فــي عــام  ،2020ومــا نســبته  3.3%فــي عــام 2019

حلول الوساطة المالية

تمويل التجارة والخدمات اللوجستية

شركة الموارد للوساطة المالية

شركة اإلمداد

حلول التأجير التمويلي

حلول التخصيم

شركة تمكين

شركة تخصيم

كمــا تعلمــون ،وجهــت جائحــة كورونــا "كوفيــد  "19 -ضربــة قاســية خملتلــف اقتصــادات دول العالــم ،وذلــك ملــا تبعهــا تداعيــات
ســلبية متثلــت بفتــرات اإلغالقــات الطويلــة واحلظــر الشــامل األمــر الــذي أثــر علــى معظــم القطاعــات االقتصاديــة مبــا فيهــا
القطــاع املصرفــي العاملــي.
محلي ـاً ،أســهمت اإلجــراءات االحترازيــة التــي قــام بهــا الـبـنـــك الـمـركـــزي األردنــي وبالتعــاون مــع البنــوك األردنيــة ،بهــدف
احتــواء التداعيــات الســلبية النتشــار فيــروس كورونــا ،فــي تعزيــز االســتقرار االقتصــاد ّي للمملكــة ،حيــث تلخصــت هــذه
اإلجــراءات بإعــادة هيكلــة قــروض األفــراد والشــركات خاصــة املتوســطة والصغيــرة منهــا والتــي تأثــرت بتداعيــات هــذا الفيــروس،
باإلضافــة الــى ضــخ ســيولة إضافيــة للبنــوك مببلــغ  550مليــون دينــار أردنــي مــن خــال تخفيــض االحتياطــي اإللزامــي لنســبة
الودائــع مــن( )5% - 7%ممــا مكّــن البنــوك مــن عكــس هــذا االجــراء بتخفيــض أســعار الفائــدة التــي تتقاضاهــا علــى التســهيالت
املمنوحــة مــن قبلهــم لكافــة القطاعــات االقتصاديــة مبــا فيهــا األفــراد والشــركات.
أمــا فــي جانــب التســهيالت اإلئتمانيــة فـقـــد مت الســماح للبنــوك بتأجيــل أقســاط التســهيالت لعمــاء التجزئــة والشــركات
املتأثــرة باجلائحــة شــريطة أن ال يعتبــر ذلــك هيكلــة للتســهيالت ،وأن ال يؤثــر أيضــا ً علــى تصنيــف العمــاء االئتمانــي ،وأن ال
تتقاضــى البنــوك عمولــة أو تفــرض فوائــد تأخيــر عليهــم ،كمــا عمــل البنــك املركــزي األردنــي علــى تـخـفـيـــض تـكـلـفـــة
الـتـمـويـــل و زيــادة آجــال برنامــج متويــل ودعــم القطاعــات االقتصاديــة التنمويــة ممــا مكّــن البنــوك مــن إقـــراض الـقـــطاعات
املستـهدفـــة بأســعار فائــدة مقبولــة ملــدة تصــل إلــى  10ســنوات .أمــا فــي مجــال الشــركات الصغيــرة واملتوســطة فـقـــد
مت إعــداد برنامــج متويــل مببلــغ  500مليــون دينــار أردنــي وبكفالــة الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض لتـــتمكن الشــركات مــن
مواصلــة نشــاطها.
إضافــة إلــى جميــع مــا ذكــر أعــاه ،أوعـــز الـبـنـــك الـمـركـــزي األردنــي بـتـأجـيـــل توزيــع أرباح البنــوك عن الســنة املاليــة 2019
خــال عــام  ،2020وذلــك دعمـا ً للســيولة و تعزيــز كفايــة رأس املــال لــدى البنــوك.
باإلجمــال ،كان جلائحــة كورونــا تأثيــر واضــح ومباشــر علــى ربحيــة القطــاع املصرفــي األردنــي ،لكنهــا بــا شــك لــم تؤثــر علــى
املــاءة واملتانــة املاليــة للبنــوك األردنيــة التــي متتلــك قاعــدة رأســمالية كافيــة ملواجهــة االرتفــاع املتوقــع فــي اخملاطــر اإلئتمانيــة
واســتقرار هيكليــة مصــادر التمويــل.
نــرى بـتـفـــاؤل حـــذر أن عــام  2021سيشــهد تعافيــا ً تدريجيــا لالقتصــاد ككل فــي ضــوء تذبــذب الوضــع الوبائــي والتأثيــر
االقتصــادي لإلغالقــات وتعطــل سلســلة اإلنتــاج والتوريــد مبــا يؤثــر علــى احلركــة االقتصاديــة والتجاريــة.
أداء الـبـنـك االستثماري
واصــل الـبـنـــك االســتثماري ،حتقيــق منــو مـســـتمر حيــث ارتفــع صافــي التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة فــي نهايــة عــام 2020
لتبلــغ  732مليــون دينــار وبنســبة منــو  ،8.5%كمــا ارتفعــت إجمالــي موجــودات البنــك إلــى  1.2مليــار دينــار في عــام  2020وبنســبة
منــو بلغــت  ،3.9%وجــاءت هــذه النتائــج لتعكــس السياســة التحفظيــة التــي تتبعهــا إدارة البنــك فــي زيــادة مخصصــات ،خســائر
التســهيالت اإلئتمانيــة املباشــرة بحوالــي  15مليــون دينــار أردنــي ،وذلــك كإجــراء حتوطــي ملواجهــة التأثيــرات الســلبية التــي
جنمــت عــن التحديــات االقتصاديــة الصعبــة املرافقــة جلائحــة كورونــا ،وبالتالــي بلغــت أربــاح البنــك االســتثماري الصافيــة فــي
العــام املاضــي  6ماليــن دينــار مقابــل  16.1مليــون دينــار فــي العــام  ،2019فيمــا بلغــت أربــاح البنــك قبــل الضريبــة  7.9مليــون
دينــار فــي عــام  2020مقابــل  22.9مليــون دينــار فــي العــام .2019
اســتطاع البنــك وبكفــاءة عاليــة التعامــل مــع النتائــج الســلبية جلائحــة كورونــا و اســتمر فــي حتســن كفاءتــه التشــغيلية
وضبــط النفقــات و احلفــاظ علــى نســب ســيولة مريحــة مــع اســتمراره فــي تقــدمي اخلدمــات واحللــول املصرفيــة الرقميــة املبتكــرة
لعمالئــه مــن األفــراد والشــركات ،وبنــاءا ً علــى املتانــة املاليــة للبنــك يوصــي مجلــس اإلدارة للهيئــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة
علــى املســاهمني بنســبة  12%عــن عــام  ،2020وهــي احلــد األقصــى الــذي ســمح بــه البنــك املركــزي األردنــي.
وأود أن أشــير هنــا إلــى أن النتائــج املاليــة التــي حققهــا البنــك االســتثماري ،جــاءت بعــد اقتطــاع مبلــغ  730ألــف دينــار أردنــي
لصالــح صنــدوق "همــة وطــن" وهيئــات خيريــة أخــرى وذلــك مســاهمة مــن البنــك فــي دعــم اجلهــود الوطنيــة فــي مكافحــة
تداعيــات جائحــة كورونــا.
.
الـوجـهـة اإلسـتـراتيـجـيـة
فــي ضــوء حالــة الاليـقـيـــن مبــا يتعلــق بتطــورات احلالــة الوبائيــة و التغيــرات املتوقعــة فــي أوضــاع العمــاء و تطــورات القطــاع
املصرفــي محليـا ً و عامليـا ً فـقـــد قـــررت إدارة البنــك االســتثماري ،مواصلــة تنفيــذ أهدافهــا اإلســتراتيجية املتمثلــة فــي تلبيــة
احتياجــات وتطلعــات عمالئهــا مــن ذوي الدخــل املرتفــع والشــركات املتوســطة والصغيــرة ،ســواء مــن خــال البنــك أو شــركاته
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التابعــة اخملتلفــة ( التــي تتيــح أيض ـا ً التمويــل املصرفــي االســامي ملنتجــات متعــددة).
كمــا سيســتمر البنــك االستـثـــماري فــي تطويــر خدماتــه املصرفيــة اإللكترونيــة مــن جهــة ،وأمتتــة و حتديــث أنظمتــه
املســتخدمة وعمليــات املصرفيــة التــي توفــر لعمالئــه مســتويات آمنــة مــن التعامــات اإللكترونيــة مــن جهــة أخــرى ،ومبــا يزيــد
مــن كفــاءة العمليــات ويوفــر الوقــت واجلهــد و يقلــل مــن اخملاطــر ،وقــد أســهمت جميــع هــذه اخلطــط فــي جعــل البنــك بــن
البنــوك العاملــة فــي اململكــة األول فــي مجــال اســتخدام البطاقــات االئتمانيــة و األكثــر تقديــرا فــي مســتوى اخلدمــة مــن
العمــاء ذوي الدخــل املرتـفـــع.
يعمــل البنــك االســتثماري وشــركاته التابعــة بشــكل دائــم علــى حتقيــق عائــد استـــثماري مســتدام ،مــن خــال الســعي إلــى
التوظيــف األمـثـــل للمــوارد املاليــة ورأس املــال بــاإلدارة الكفــؤة ومبــا ينســجم وتطويــر عمليــات إدارة اخملاطــر فــي جميــع عملياتــه.
السيدات والسادة املساهمني،،
بنــاء علــى النتائــج املاليــة التــي حققهــا البنــك االســتثماري ،يوصــي مجلــس اإلدارة لهيئتكــم العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى
عــن عــام  ،2020بنســبة  12باملئــة مــن رأس املــال املدفــوع ،وهــي احلــد األقصــى الــذي حــدده البنــك املركــزي األردنــي فــي تعميــم
أصــدره بدايــة عــام  2021وذلــك "فــي ضــوء املســتويات املريحــة مــن املــاءة والســيولة لــدى البنــوك األردنيــة".
ختامـاً ،أتوجــه باســمي وباســم جميــع أعضــاء مجلــس إدارة البنــك االســتثماري وإدارتــه التنفيذيــة بالشــكر والعرفــان ملســاهمي
البنــك وعمالئــه علــى ثقتهــم ووالئهــم لنــا ،كمــا نتوجــه بالشــكر جلميــع ولكافــة موظفــي مجموعــة البنــك االســتثماري علــى
أدائهــم املتميــز خــال العــام املاضــي رغــم صعوباتــه وحتدياتــه.

وحمى اهلل األردن واإلنسانية جمعاء من شر هذا الوباء.

بشر محمد جردانة
رئيس مجلس االدارة

نرتقي
نحن نعمل بحماس كبير لخدمتكم.
نحن نرتقي ألبعد من التطلعات.
نحن نرتقي لمستوى أعلى في الفكر والروح.
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محفظة التسهيالت

التقرير السنوي الثامن والثالثون لعام 2020
حضرات السادة المساهمين الكرام...
يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لكــم التقريــر الســنوي الثامــن والثالثــون للبنــك والــذي يشــمل أهــم اإلجنــازات والنشــاطات التــي
شــهدها خــال عــام  ،2020باإلضافــة إلــى البيانــات املاليــة وتقريــر مدققــي احلســابات للســنة املنتهيــة فــي  31/12/2020منوهــا
مبــا حققــه البنــك وبالــذات فيمــا يتعلــق بــاألداء املالــي لــه فــي هــذا العــام املصرفــي االســتثنائي..

ارتفعــت محفظــة التســهيالت االئتمانيــة اإلجماليــة لــدى البنــك فــي نهايــة عــام  2020لتصــل الــى  785مليــون دينــار (732
مليــون دينــار بالصافــي)؛ حيــث توزعــت هــذه احملفظــة علــى مختلــف القطاعــات كالتجــارة العامــة ،الصناعــة والتعديــن ،األفــراد،
اإلنشــاءات ،الســياحة واملطاعــم واملرافــق العامــة ،املالــي ،متويــل العقــارات ،وعمليــات األســهم ،باإلضافــة إلــى القطــاع الزراعــي،
ومتويــل التجــارة اخلارجيــة ،وقــد روعــي فيهــا أن تكــون مســتجيبة ألحتياجــات العمــاء واالقتصــاد الوطنــي مــن جهــة ،والتاكــد
مــن انســجامها مــع املعاييــر املصرفيــة املســتندة الــى اجلــدارة االئتمانيــه مــن جهــة ثانيــة.
التصنيف االئتماني

اإلنجازات المالية

ثبتــت مؤسســة  Capital Intelligenceتصنيــف البنــك Financial Strength bb :وهــو تثبيــت يؤكــد اســتقرار البنــك ،وقدرتــه علــى
االســتمرار بعملــه املصرفــي رغــم كل الظــروف الصعبــة التــي خبرناهــا جميعــا.

األرباح
حقــق البنــك فــي عــام  2020أرباحــا صافيــة بلغــت  6مليــون دينــار مقابــل أربــاح صافيــة بلغــت  16مليــون دينــار فــي عــام ,2019
فــي حــن بلغــت األربــاح قبــل الضرائــب  7.9مليــون دينــار ،وبلــغ االقتطــاع الضريبــي  1.9مليــون دينــار ،وفــي جميــع األحــوال فإنــه
يتــم التعامــل مــع األربــاح مــن خــال آليــات عمــل تكفــل حتســينها وزيادتهــا مبــا يضمــن تعزيــز مــاءة البنــك املاليــة وزيــادة
رأســماله وتعظيــم عائــد مســاهميه.
إجمالي الدخل

الحاكمية المؤسسية
قــام مجلــس اإلدارة ،ووفقـا ً ملســؤولياته ،بتشــكيل اللجــان التــي تتطلبهــا احلاكميــة املؤسســية مبوجــب دليــل احلاكميــة الصــادر
عــن البنــك املركــزي األردنــي ،حيــث اســتمرت هــذه اللجــان بالقيــام باملهــام والواجبــات املناطــة بهــا وفق ـا ً لسياســة احلاكميــة
املؤسســية ،وهــي-:

بلــغ إجمالــي دخــل البنــك فــي عــام  2020مــا قيمتــه  51.7مليــون دينــار مقارنــة بقيمتــه فــي العــام  2019والبالغــة  53.5مليــون
دينــار  ،حيــث شــكلت اإليــرادات مــن الفوائــد والعمــوالت مــا نســبته  87%مــن إجمالــي الدخــل للعــام .2020

•جلنة احلاكمية املؤسسية.
•جلنة التدقيق.
•جلنة إدارة اخملاطر واالمتثال.
•جلنة الترشيحات واملكافآت.
•جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

ارتفــع مجمــوع امليزانيــة العامــة للبنــك فــي عــام  2020الــى  1,224مليــون دينــار ،مقابــل  1,179مليــون دينــار فــي نهايــة عــام
 2019وبنســبة منــو  .3.8%حيــث بلــغ حجــم التســهيالت  784مليــون دينــار ( 732مليــون دينــار بالصافــي) مقابــل  720مليــون دينــار
( 674مليــون دينــار بالصافــي) فــي عــام .2019

باإلضافة إلى اللجان الدائمه التالية:
•اللجنة العليا للتسهيالت.
•جلنة االستثمار.

الميزانية

ألقرب ألف دينار
عام 2020

البيان

عام 2019

دليل الحاكميه المؤسسية
مت إعــداد دليــل احلاكميــة املؤسســية للبنــك ،وفقــا لتعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردنــي رقــم
 2016/63تاريــخ  01/09/2016وتعديالتــه ،وتعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة لســنة  ،2017كمــا مت تعديــل مواثيــق
مجلــس االدارة واللجــان املنبثقــة عنــه مبــا يتوافــق مــع تلــك التعليمــات.

إجمالي الدخل

51,654

53,459

صافي ايرادات الفوائد والعموالت

44,968

45,560

صافي الربح قبل الضرائب

7,864

22,911

الربح للسنة

6,003

16,100

مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

ودائع العمالء

766,815

764,775

إجمالي التسهيالت االئتمانية املباشرة

784,786

720,093

صافي محفظة البنك من األسهم

39,250

43,951

تقــوم إدارة االمتثــال بالرقابــة احلثيثــة علــى جميــع العمليــات املصرفيــة التــي جتــري فــي البنــك وبشــكل يومــي؛ وذلــك لتفــادي
أيــة مخاطــر قــد تنشــأ مــن أيــة عمليــات مشــبوهة وغيــر قانونيــة ،وذلــك مــن منطلــق احلــرص علــى ســمعة البنــك ،ومصلحــة
جميــع العمــاء ،ووقــف ايــة عمليــات قــد يكــون لهــا صلــة بغســل األمــوال أو متويــل االرهــاب.

بيانات هامة
إن العــرض املقــدم هــو للميزانيــة املوحــدة بــن البنــك؛ وكل مــن شــركة املــوارد للوســاطة املاليــة ،وشــركة متكــن للتأجيــر
التمويلــي ،وشــركة االســتثماري لتمويــل سلســلة االمــداد والشــركة االردنيــة للتخصيــم.
كفاية راس المال

وفــي هــذا االطــار فقــد مت تطويــر نظــام التقاريــر ( )OBIاملرتبــط بالنظــام البنكــي ،لتزويــد إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال
بجميــع التقاريــر واملعلومــات املطلوبــة للرقابــة علــى احلــركات والعمليــات التــي تتــم فــي فــروع واقســام البنــك أوال ً بــأول.
وقــد قــام البنــك لهــذه الغايــة بشــراء وتطبيــق نظــام آلــي خــاص مبكافحــة عمليــات غســل األمــوال ومتويــل االرهــاب ،ومت ربطــه
علــى النظــام البنكــي ليعــزز الرقابــة علــى جميــع العمليــات التــي جتــري فــي البنــك مبــا يســمح بكشــف أيــة عمليات مشــبوهة
أو غيــر اعتياديــة علــى حســابات العمــاء.
وبالتزامــن مــع كل ذلــك تقــوم إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل االمــوال؛ مبراقبــة نظــام الســويفت ( )SWIFTفــي البنــك للتأكــد
مــن عــدم وجــود تعامــل مــع اشــخاص مدرجــن علــى القوائــم العامليــة مثــل.OFAC، UN، EU،BOE :

حافــظ البنــك علــى نســبة مرتفعــة لكفايــة راس املــال كمــا فــي نهايــة عــام  2020وصلــت إلــى  ،15.02%فــي حــن أن النســبة
املقــررة مــن البنــك املركــزي هــي  ،12%و مــن جلنــة بــازل .8%
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حقوق المساهمين
يبلــغ رأســمال البنــك املصــرح بــه واملدفــوع  100مليــون دينــار /ســهم ،وبذلــك يكــون البنــك قــد اســتوفى متطلبــات البنــك
املركــزي اإلردنــي بهــذا اخلصــوص ،وعليــه فقــد بلغــت حقــوق املســاهمني  182مليــون دينــار كمــا فــي  ،31/12/2020مقارنــة مببلــغ
 182مليــون دينــار كمافــي .31/12/2019
االستثمار الرأسمالي
بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي للبنك كما في  31كانون األول  2020مبلغ  39,249,571دينار.
الوضع التنافسي للبنك
يعمــل البنــك علــى حتســن وضعــه التنافســي ضمــن إطــار اجلهــاز املصرفــي ،مــع حرصــه علــى اســتقطاب الودائــع التــي تتميــز
باالســتقرار ،ومنــح التســهيالت وفــق املعاييــر االئتمانيــة اآلمنــة ،حيــث بلغــت حصــة البنــك مــن الســوق املصرفــي احمللــي كمــا
يلــي :ودائــع العمــاء  ،2.1%اجمالــي التســهيالت .2.1%
إنجازات البنك في العام  2020وخطة البنك للعام 2021
ركــز البنــك اإلســتثماري خــال العــام  2020علــى محــاور رئيســية تتمثــل باإلســتمرار باإلســتجابة ملتطلبــات العمــاء املتغيــرة
والعمــل لتأمــن  /لضمــان احملافظــة علــى تنافســية البنــك علــى املــدى الطويــل والتحســن امللحــوظ علــى األداء والكفــاءة
التشــغيلية والوفــاء مبســؤولياتنا جتــاه اجملتمــع وذلــك مــن خــال تبنــي منــوذج عمــل مســتدام واإللتــزام بإحــداث تغيــرات جوهريــة
فــي ثقافــة البنــك.
حيــث ســعى البنــك لتقــدمي نفســه كبنــك يقــدم خدمــات مصرفيــة جتاريــة فــي تخصصــات معينــة موجهــة لقاعــدة عمالئــه
املســتهدفني ليصبــح ( )The Leading Client-Centric Local Bankوانطالقًــا مــن ذلــك عمــل البنــك ويعمــل علــى تقويــة شــركاته
التابعــة والتــي تقــدم خدمــات علــى درجــة مــن التخصــص ،كمــا اســتمر البنــك بتعزيــز وتطويــر خدماتــه املقدمــة مــن خــال
دوائــر التســهيالت الداخليــة لألفــراد والشــركات.
وكانت أبرز اإلجنازات على األصعدة التالية ما يلي:
• إدارة أعمال البنك:
•ارتفعــت املوجــودات فــي البنك بنســبة  3.9%وارتفاع صافي التســهيالت االئتمانية املباشــرة بنســبة  ،8.5%واصلــت إدارة البنك
سياســاتها املتحفظــة وذلــك مــن خــال رصــد مخصصــات خســائر ائتمانيــة متوقعــة للتســهيالت االئتمانيــة املباشــرة
بقيمــة  42.4مليــون دينــار كمــا فــي نهايــة عــام  2020وكإجــراء حتوطــي حلمايــة محفظــة التســهيالت مــن أي تأثيــرات
ســلبية قــد تنجــم عــن التحديــات االقتصاديــة الصعبــة التــي أحدثهــا تفشــي فيــروس كورونــا فــي األردن كمــا فــي دول
العالــم أجمــع قــام البنــك برصــد مخصصــات إضافيــة بقيمــة  14.5مليــون دينــار .فيمــا بلغــت صافــي أربــاح البنــك 6
مليون دينار وبلغلت نسبة كفاية رأس املال .15.02%
• االنتشار الجغرافي للبنك:
•إضافــة  4صرافــات خــارج شــبكة الفــروع ليصبــح عــدد صرافــات البنــك  11صــراف داخــل شــبكة الفــروع و 34صــراف خــارج
شبكة الفروع وقمنا بتطوير الشكل اخلارجي للصرافات اآللية مبا يتناسب مع راحة العميل.
• منتجات وخدمات البنك:
•تعديــل جميــع منتجــات قــروض قطــاع االفــراد لتتوائــم مــع تعلميــات البنــك املركــزي االردنــي اجلديــدة.
•متاشــيا مــع جائحــة كورونــا التــي غيــرت مــن نهــج وأمنــاط احليــاة اليوميــة واملصرفيــة ،وحتقيقً ــا ألهــداف وغايــات البنــك
فــي إطــاق والتوجهــه إلــى حوســبة املنتجــات وامليــزات وملواكبــة التوجــه العاملــي فــي القطــاع املصرفــي فقــد قــام البنــك
بإطــاق ميــزات وخدمــات حتديــث اخلدمــات اإللكترونيــة احلاليــة وإطــاق خدمــات جديــدة لتتناســب مــع أهــداف وغايــات
البنــك ،ولتســهيل قيــام العمــاء باســتخدامها وتوفيــر جميــع اخلدمــات بســرعة وفاعليــة عاليــة .وإبقــاء العمــاء علــى
اطالع مباشر على حسابتهم وإدارتها بأي وقت من األوقات.
•إطــاق خدمــة فتــح احلســاب الفــوري وإصــدار بطاقــة ائتمانيــة الكترونيــا ً بخطوتــن (.)Onboarding & Fast track
•إطــاق أول محفظــة رقميــة فــي األردن لبطاقــات  VISAاالئتمانيــة وبطاقــات الدفــع والصــراف اآللــي مــن
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خــال تطبيــق  ،YAPبحيــث ميكّــن هــذا التطبيــق العميــل مــن إمتــام عمليــات الدفــع عــن طريــق األجهــزة
الذكيــة علــى نقــاط البيــع املــزودة بخدمــة  Contactlessبشــكل فــوري دون احلاجــة الســتخدام بطاقاتــه.
•إطــاق خدمــة احملادثــات املصرفيــة «حــا» عبــر تطبيــق واتســاب ،حيــث متنــح اخلدمــة العمــاء
ردود فورية على استفسارات اخلدمات املصرفية على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع.
•إضافــة خدمــة رقميــة جديــدة علــى خدمــة اإلنترنــت املصرفــي  iBank.joوحال وهــي خدمة «الســحب النقــدي بــدون بطاقة»
«حولهــم علــى الـــ  ،»ATMبحيث متكــن اخلدمة اجلديــدة عمــاء INVESTBANK
عبــر الصــراف اآللــي فــي حملــة حتــت عنــوان ّ
مــن إرســال حتويــات ماليــة ملســتفيدين ممــن ال ميلكــون حســاب لــدى  INVESTBANKأو ميلكــون حســاب ولكــن بطاقــة
الصــراف اآللــي غيــر متوفــرة عنــد حلظــة الســحب وبــدون عمولــة وبــكل ســرعة وســهولة وأمــان وعلــى مــدار الســاعة.
•إضافــة وتفعيــل خاصيــة جديــدة متكــن العميــل مــن اســتعادة الرقــم الســري لبطاقــة الدفــع والصــراف
اآللــي « »PIN Reminderبوقــت قصيــر وبخطــوات بســيطة مــن خــال خدمــة اإلنترنــت املصرفــي .iBank.jo
•جتديــد الشــراكة مــع أرامكــس لتقــدمي املزيد مــن املزايــا احلصرية لعمــاء البطاقــات االئتمانية «شــوب آند شــيب» املشــتركة.
• إدارة حاكمية تكنولجيا المعلومات:
ســعيا مــن البنــك لتطبيــق أفضــل املمارســات فــي مجــال حاكميــة املعلومــات والتكنولوجيــا املصاحبــة لهــا وتعبيــرًا عــن
ً
توافــق البنــك مــع تعليمــات وتشــريعات اجلهــات الرقابيــة ورؤيــا مجلــس االدارة ،فقــد واصــل البنــك تطبيــق متطلبــات حاكميــة
املعلومــات والتكنولوجيــا املصاحبــة لهــا حيــث مت ترقيــة نظــام حاكميــة املعلومــات والتكنولوجيــا املصاحبــة لهــا إلــى إطــار
 COBIT 2019والوصــول إلــى مســتوى نضــوج  3كحــد أدنــى وذلــك بحســب مــا هــو مقــرر مــن اجلهــات الرقابيــة ،مــع حــرص
البنــك علــى الوصــول إلــى مســتويات نضــوج أعلــى خــال األعــوام القادمــة.
• المسؤولية المجتمعية لدعم البيئة وتنمية المجتمعات المحلية:
همــة وطن ،لدعــم جهود الــوزارات واملؤسســات
•قـ ّدم  INVESTBANKتبرعـا ً ماليـا ً فــور إعــان احلكومــة عــن تأســيس صنــدوق ّ
احلكوميــة املعنيــة فــي مكافحــة وبــاء فيــروس كورونــا وعلــى رأســها وزارتــي الصحــة والتنميــة االجتماعيــة ،بهــدف مواجهة
آثــاره الســلبية علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة .لقــد جســد هــذا التبــرع واجبنــا الوطنــي
ومســؤوليتنا اجملتمعيــة التــي ال ميكــن التخلــي عنهــا خصوصـا ً فــي أوقــات األزمــات.
•ولقناعتــه بــأن مواجهــة حتديــات جائحــة كورونــا هــي مســؤولية مشــتركة ،إرتــأى  INVESTBANKأن ينظــم ويوجــه جهــوده
نحــو األولويــات واالحتياجــات اجملتمعيــة الرئيســية فــي هــذه املرحلــة ،وذلــك بدعــم جهــود منصــة نــوى إحــدى مبــادرات
مؤسســة ولــي العهــد التــي أطلقــت حملــة «يوميتهــم علينــا» .حيــث قــام  INVESTBANKبإطــاق حملــة لتشــجيع
العمــاء علــى املســاهمة فــي دعــم هــذه القضيــة والتبــرع عبــر منصــة البنــك االلكترونيــة وذلــك برفــع إجمالــي التبرعــات
ومضاعفــة املبلــغ املتبــرع بــه مــن العمــاء لصالــح هــذه املبــادرة.
•هدفــت هــذه احلملــة الوطنيــة التــي شــارك فيهــا  INVESTBANKإلــى دعــم عمــال املياومــة وعائالتهــم والذيــن يصــل
عددهــم إلــى  200ألــف أســرة فــي مختلــف محافظــات اململكــة وتوصيــل املعونــات الغذائيــة للفئــة املســتهدفة بشــكل
مباشــر وذلــك باالعتمــاد علــى بيانــات عمــال املياومــة املســجلني فــي وزارة التنميــة.
•وعلــى ذات الصعيــد ،قــام  INVESTBANKبالتبــرع ملنظمــة ســما غــزة لدعــم غاياتهــا لتحســن الظــروف االجتماعيــة
واالقتصاديــة واملعيشــية لالجئــن الفلســطينيني فــي مخيــم جــرش ،والــذي يعــد مــن أفقــر اخمليمــات لالجئــن فــي األردن
واألكثــر تأثــرا بجائحــة كورونــا التــي وضعــت مزي ـ ًدا مــن الضغــط علــى أهالــي هــذا اخمليــم لتوفيــر الدخــل الــازم لقوتهــم.
•ومــن خــال هــذا الدعــم ،متكنــت منظمــة ســما غــزة مــن إمــداد  400أســرة مــن مخيــم جــرش  ،مكونــة مــن ســبعة أفــراد
فــي املتوســط ،باملســاعدات الطارئــة علــى شــكل معونــات غذائيــة لتعيلهــم ملــدة شــهر خــال فتــرة اإلغــاق التــام.
•قــام  INVESTBANKفــي مطلــع هــذا العــام بتركيــب ألــواح شمســية كهروضوئيــة ملدرســة الك ّتــة فــي محافظــة جــرش.
وذلــك متاشــيا مــع أهدافــه مــن خــال مســؤوليته االجتماعيــة التــي تهتــم بالبيئــة بتوفيــر طاقــة متجــددة ومســتدامة .مت
تركيــب  34لوح ـا ً شمســيا ً كهروضوئي ـا ً لتــزوّد قرابــة  20,000كيلــو واط/ســاعة مــن الطاقــة ســنويا ً ممــا يــؤدي إلــى تقليــل
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة  9.2طــن ســنوياً .ومت اســتبدال وســائل التدفئــة والتبريــد التقليديــة مــن صوبــات
ومــراوح مبكيفــات داخــل غــرف الصــف .ســاهم ذلــك بخفــض فواتيــر الكهربــاء التــي تتكبدهــا املدرســة مــن حوالــي 350
دينــارا ً شــهريا ً إلــى  10دنانيــر شــهرياً ،األمــر الــذي أدى إلــى توفيــر حوالــي  5آالف دينــار أردنــي ســنوياً ،ممــا يســمح إلدارة
املدرســة بإجــراء العديــد مــن التحســينات الالزمــة علــى املبنــى و صفــوف املدرســة وإقامــة جتــارب تعليميــة أفضــل ضمــن
بيئــة نظيفــة.
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•اســتكماال ملشــاريع التنميــة املســتدامة التــي أطلقهــا  INVESTBANKفــي محميــة غابــات عجلــون فــي الســنوات التســع
املاضيــة ،قــام البنــك بدعــم إقامــة مســار إنزالقــي (ع ّبــارة هوائيــة) فــي احملميــة المتــام عناصــر اجلــذب الســياحي فــي هــذه
املنطقــة احليويــة والــذي مت اطالقــه فــي شــهر آذار هــذا العــام .ومنــذ إطــاق هــذا املشــروع احليــوي الــذي يُعــد ثانــي أطــول
مســار انزالقــي ( )Zip Lineفــي األردن والثالــث فــي منطقــة الشــرق األوســط ،بالشــراكة مــع اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة
الطبيعــة ( ،)RSCNبلــغ مجمــوع اإليــرادات قرابــة  28ألــف دينــارا ً أردني ـا ً مت ضخهــا لدعــم مشــروع الزراعــة العضويــة فــي
احملميــة والــذي أطلقــه البنــك منــذ بدايــة شــراكته مــع اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة .حيــث ســاهمت اإليــرادات
بتحســن أنظمــة الــري وانعــاش املزرعــة النموذجيــة .كمــا ســاهمت بتغطيــة تكاليــف تأهيــل وتدريــب العاملــن فــي املســار
اإلنزالقــي وتغطيــة كلــف رواتبهــم أيض ـاً.
•وفــي عــام  ،2020واصــل  INVESTBANKتنفيــذ مشــروع إقامــة منــاذج الزراعــة احلضريــة علــى أســطح مخيــم غــزة فــي
جــرش ،الــذي أطلــق فــي عــام  ،2019بهــدف إعــادة ربــط ســكان مخيــم غــزة مبوروثهــم الزراعــي وتأمــن جــزء مــن احتياجاتهم
الغذائيــة وتوفيــر مصــدر دخــل مســتدام لهــم يعينهــم علــى اســتمرار حياتهــم مــن خــال تصميــم وبنــاء حدائــق علــى
أســطح منازلهــم .كمــا يهــدف هــذا املشــروع املبتكــر الــذي نفــذه البنــك بالتعــاون مــع ومنظمــة «ســطوح خضــراء»
“ ”Greening the Campsلتحقيــق العيــش املســتدام ،إلــى تطويــر مهــارات ســكان اخمليــم الزراعيــة لتحســن مســتويات األمن
الغذائــي ومعيشــتهم عمومـا ً ليكونــوا أقــل اعتمــادا علــى املســاعدات اخلارجيــة والــذي خــدم العديــد مــن أســر اخمليــم خــال
جائحــة كورونــا.
•وتأكي ـ ًدا مــن البنــك علــى اســتخدام مصــدر طاقــة مســتدام صديــق للبيئــة ضمــن إحــدى اســتراتيجيات البنــك نحــو
االســتدامة ،ميتلــك البنــك نظــام كهروضوئــي بقــدرة اجماليــة  717.44كيلــو واط لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية
والتــي تســاهم فــي احلــد مــن انبعاثــات الكربــون مبقــدار  590طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنويًا ،والتــي تغطــي
احتياجــات املبنــى الرئيســي مــن الطاقــة الكهربائيــة ليصبــح كامــل اســتهالكه مــن الطاقــة الشمســية ،باإلضافــة إلــى
تغطيــة احتياجــات الفــروع ضمــن منطقــة عمــان باإلضافــة إلــى شــركاته التابعــة.

الجهة المتبرع لها

المبلغ (ألقرب دينار)

صندوق همة وطن

700,000

مشروع نشر الثقافة املالية اجملتمعية

40,000

مدرسة الكتة

18,820

مبادرة نوى

20,000

سما غزة

10,000

جمعية سيدات عراق األمير

350

توصيات مجلس اإلدارة
بناءا ً على ما تقدم يوصي مجلس اإلدارة للسادة املساهمني مبا يلي:
 -1املصادقة على البيانات املالية للبنك عن العام  2020و إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن تلك املدة.
 -2املوافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع اربــاح علــى املســاهمني مببلــغ  12مليــون دينــار ) اثنــى عشــر مليــون دينــار (اي
بنســبة  12%مــن راس املــال..
 -3انتخاب مدقق احلسابات للسنة املالية .2021
ويتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر اجلزيــل إلــى الســادة املســاهمني و جميــع املتعاملــن مــع البنــك علــى حســن ثقتهــم ،ولطــف
دعمهــم ،ومؤازرتهــم لــه ،وبالشــكر جلميــع املوظفــن جلهودهــم اخمللصــة التــي ســاهمت بشــكل فعــال فــي حتقيــق النجــاح
املســتمر للبنــك.
واهلل املوفق،،

نشاطات البنك والبيانات المالية
أوال :مصادر األموال
 .1الودائع
بلغــت ودائــع العمــاء لــدى البنــك  767مليــون دينــار منهــا  162مليــون دينــار بالعملــة األجنبيــة فــي نهايــة عــام  2020مقابــل
 765مليــون دينــار منهــا  138مليــون دينــار بالعملــة األجنبيــة فــي عــام  2019ويركــز البنــك علــى ودائــع العمــاء كأهــم مصــدر
مــن مصــادر التمويــل وخاصــة ذات الكلــف املنخفضــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار حاجــات البنــك لتمويــل نشــاطاته ،وذلــك كمــا
يعكســها كل مــن اجلــدول رقــم ( )1والــذي يشــير إلــى توزيــع مصــادر األمــوال واجلــدول رقــم ( )2والــذي يظهــر النمــو فــي حجــم
ودائــع العمــاء بالدينــار وبالعملــه األجنبيــه لعــام  2020باملقارنــة مــع عــام  2019وكمــا يلــي:
جدول رقم ( )1والذي يشير إلى توزيع مصادر االموال
البيان

عام 2019

عام 2020

ودائع العمالء

77%

767

81%

765

ودائع البنوك

3%

30

1%

13

التأمينات النقدية

4%

36

4%

38

األموال املقترضة

16%

167

14%

130

اجملموع

100%

1000

100%

946

• الموارد البشرية:
•اميانــا مــن قبــل البنــك االســتثماري بــأن العنصــر البشــري هــو الركيــزة األساســاية فــي تطــور البنــك وتقدمــة فقــد قــام
البنــك خــال عــام  2020مبراجعــة وحتديــث سياســاته املتعلقــة باملــوارد البشــرية واحلوافــز واملزايــا والعمــل علــى تعديلهــا
لتشــمل موظفــي الشــركات التابعــة لرفــع كفــاءة العنصــر البشــري والرضــا الوظيفــي.

اﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ %16

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ %4
وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك %3
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء %77
وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك %3
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ %4
اﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ %16

وقــد قــام بادخــال التحســينات التنظيميــة لرفــع الكفــاءة املؤسســية واالســتمرار بتقويــة األدوار الرقابيــة وغرســها فــي الثقافــة
دائمــا البنــك الســباق والرائــد فــي
املؤسســية باإلضافــة إلــى اإلســتمرار بتبنــي أحــدث احللــول التقنيــة والتكنولوجيــة لنكــون ً
القطــاع املصرفــي األردنــي.
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء %77
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وفيما يلي نعرض تفاصيل استخدامات بعض البنود المشار إليها أعاله:

لجدول رقم ()2
البيان

2020

2019

 -1االستثمار في محفظة الموجودات المالية:

ودائع العمالء دينار أردني

605

627

ودائع العمالء عمله أجنبية

162

138

اجملموع

767

765

وظــف البنــك اســتثمارات فــي مجــال األســهم والســندات فــي عــام  2020بلــغ حجمهــا  212مليــون دينــار ،موزعــة علــى األســهم
مببلــغ  39مليــون دينــار ،وعلــى الســندات مببلــغ  173مليــون دينــار ،وذلــك كمــا يعرضهــا اجلــدول رقــم ( )4الــذي يبــن حجــم تلــك
االســتثمارات فــي نهايــة عــام  2020مقارنــه مــع عــام : 2019
جدول رقم ()4

.2زيادة حقوق املساهمني:

البيان

عام 2020

يبلــغ رأســمال البنــك املصــرح بــه و املدفــوع  100مليــون دينــار /ســهم ،وبذلــك يكــون البنــك قــد اســتوفى متطلبــات البنــك
املركــزي اإلردنــي بهــذا اخلصــوص ،وعليــه فقــد بلغــت حقــوق املســاهمني  182مليــون دينــار كمــا فــي  ،31/12/2020مقارنــة مببلــغ
 182مليــون دينــار كمافــي .31/12/2019

املوجودات املالية  /األسهم

39

44

املوجودات املالية  /السندات

173

169

ثانيا :استخدامات االموال

اجملموع

212

213

يبــن اجلــدول رقــم ( )3كيفيــة توزيــع املوجــودات التــي منــت فــي العــام  2020عــن العــام  2019بنســبة  3.8%وفــق اســتخداماتها
اخملتلفــة وحصــة كل بنــد منهــا كمــا يلــي:

169

173

180
160

جدول رقم ()3

140

ألقرب مليون دينار
البيان

عام 2020

120

عام 2019

أرصدة و ايداعات لدى البنوك واملؤسسات املصرفية

71

7%

65

6%

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

90

8%

121

11%

التسهيالت اإلئتمانية  -بالصافي

732

66%

674

63%

محفظة االوراق املاليه

212

19%

213

20%

اجملموع

1105

100%

1073

100%

الرسم التوضيحي إلدارة الموجودات لعام 2020

2020
2019

80
44

39

60
40
20

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  /اﻟﺴﻨﺪات

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  /اﺳﻬﻢ

0

اســتمر البنــك فــي العــام  2020باتبــاع سياســة املنــح املــدروس للتســهيالت وفــق املعاييــر املصرفيــة واجلــدارة االئتمانيــة ،وذلــك
علــى قاعــدة متحيــص طلبــات العمــاء وإخضاعهــا للتعليمــات والسياســات املعتمــدة ســوا ًء تعلــق األمــر بالتســهيالت املباشــرة
أو غيــر املباشــرة  ،وذلــك كمــا يلــي :
أ) التسهيالت المباشرة

أرﺻﺪة واﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ %7

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ %66
ﻣﺤﻔﻈﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %19
أرﺻﺪة واﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻻردﻧﻲ %8

واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ %7
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻻردﻧﻲ %8

اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ %66
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 -2التسهيالت االئتمانية

ﻣﺤﻔﻈﺔ اوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %19

22

عام 2019

مــع أن البنــك اســتمر فــي العــام  2020بالتركيــز علــى برامــج التمويــل اخملتلفــة وبرامــج القــروض الشــخصية وقــروض اإلســكان
وغيرهــا وضاعــف جهــوده أيضــا باجتــاه الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ،ومتويــل عمليــات التجــارة اخلارجيــة ومتويــل املشــاريع فــي
القطاعــات اخملتلفــة ،إال أنــه ظــل يتبــع سياســة مدروســة ومتأنيــة قبــل منــح تلــك التســهيالت جتنب ـا ً للمخاطــر اإلئتمانيــة،
وللمحافظــة علــى مصالــح العمــاء أنفســهم واملســاهمني فــي املقــام األول .ورغــم ذلــك فقــد أظهــرت نتائــج البنــك لعــام
 2020ارتفا ًعــا فــي حجــم محفظــة التســهيالت اإلئتمانيــة لتصــل  785مليــون دينــار مقابــل  720مليــون دينــار فــي عــام 2019
بارتفــاع بنســبة بلغــت .8.9%
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ب) التسهيالت غير المباشرة

ب) بيان التغيرات في حقوق المساهمين

إدراكا مــن البنــك ألهميــة متويــل عمليــات التجــارة اخلارجيــة (اعتمــادات مســتندية  ،بوالــص حتصيــل  ،كفــاالت) باعتبارهــا الرديــف
الثانــي الســتخدامات األمــوال ،وتأكيــدا علــى دوره بتمويــل قطــاع عمليــات التجــارة اخلارجيــة علــى مســتوى اململكــة  ،فقــد
تابــع البنــك تقــدمي التســهيالت لهــذا القطــاع آخــذا ً باالعتبــار اخملاطــر القائمــه والتــي اســتدعت دراســة ومراجعــة كل طلــب
تســهيالت بشــكل دقيــق حيــث بلــغ حجــم التســهيالت املقدمــة لهــذا القطــاع مــن قبــل البنــك فــي العــام  ،2020كمــا يبــن
ذلــك اجلــدول رقــم (: )5

 -1األرباح

جدول رقم ()5
عام 2020

البيان

عام 2019

االعتمادات املستندية وبوالص التحصيل

79,238

101,206

الكفاالت

25,357

19,506

اجملموع

104,595

120,712

 -3بيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق المساهمين
أ) بيان الدخل

جدول رقم ()7
أقرب مليون دينار
عام 2020

البيان

عام 2019

الرصيد في بداية السنة

35.4

33.5

الربح للسنة العائد ملساهمي البنك

5.8

15.7

(احملول) الى االحتياطيات

()0.9

()2.5

أرباح موزعة *

-

()11

خسائر بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1.4

()0.4

أثر زیادة االستثمار في شركات تابعة

0.5

0.1

الرصيد في نهاية السنة

39.4

35.4

بلــغ اجمالــي الدخــل خــال عــام  2020حوالــي  51.7مليــون دينــار و األربــاح الصافيــة حوالــي  6مليــون دينــار بعــد الضريبــة  ،ويبــن
اجلــدول رقــم ( )6التالــي اهــم بنــود االيــرادات والنفقــات املتحققــه لعامــي  2020و 2019

 -2حقوق المساهمين:

جدول رقم ()6

بلــغ مجمــوع حقــوق املســاهمني فــي نهايــة عــام  181.7 2020مليــون دينــار أردنــي مقابــل  181.0مليــون دينــار أردنــي فــي عــام
 ،2019ويظهــر اجلــدول رقــم ( )8مجمــوع حقــوق املســاهمني لعامــي  2020و  2019كمــا يلــي-:
ألقرب مليون دينار

البيان

24

بلغ مجموع األرباح القابلة للتوزيع في عام  2020ما مجموعه  18.8مليون دينار ،مقابل  14.9مليون دينار عن عام .2019
وميثل جدول رقم ( )7احلركة على األرباح املدورة:

النسبة

عام 2020

جدول رقم ()8
النسبة

عام 2019

مجموع اإليرادات

86,962

100%

95,318

100%

الفوائد الدائنة

70,375

81%

76,460

80%

صافي العموالت

9,901

11%

10,960

11%

أرباح موجودات مالية

3,505

4%

3,423

4%

فروقات العملة وأخرى

3,181

4%

4,475

5%

مجموع النفقات

79,098

100%

72,408

100%

الفوائد املدينة

35,308

45%

41,859

58%

مصاريف إداريه وعمومية و استهالكات

26,919

34%

27,912

39%

مخصص الديون ومخصصات مختلفة

16,871

21%

2,636

4%

صافي األرباح قبل الضريبة

7,864

22,911

ضريبة الدخــل

1,861

6,811

صافي األرباح بعد الضريبة

6,003

16,100
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أقرب مليون دينار
البيان

عام 2020

عام 2019

رأس املال املدفوع

100.0

100.0

االحتياطي القانوني

30.6

29.7

احتياطي تقييم املوجودات املالية  -بالصافي

8.6

12.3

أرباح مدورة

39.4

35.4

حقوق غير املسيطرين

3.1

4.6

الرصيد في نهاية السنة

181.7

182.0

أهم المؤشرات المالية
تظهــر املؤشــرات املاليــة التاريخيــة للبنــك علــى مــدار الســنوات مــن  2009وحتــى  2020االرتفــاع املســتمر فــي كل مــن حقــوق
املســاهمني بحوالــي  88%ورأس املــال املدفــوع بنســبة  ،43%ومجمــوع املوجــودات بنســبة  ، 84%وودائــع العمــاء بنســبة ،61%
والقــروض والتســهيالت املمنوحــه بنســبة  ،149%وإجمالــي الدخــل بنســبة  ،141%وهــو مــا يعكــس حجــم النشــاط املصرفــي
املتزايــد للبنــك واســتمرار اجتاهــه التصاعــدي املقــرون بتثبيــت دعائمــه علــى أســس راســخة .األمــر الــذي يجــد لــه جتســيدا ً
بنســب النمــو والبيانــات املاليــة التــي يعبــر عنهــا ويســتعرضها اجلــدول رقــم(-:)9

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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الجدول رقم ()10

جدول رقم ()9

عام

نسبة /راس املال

سهم

2006

%25

11,000,000

أ -النمو

2007

%11.50

6,325,000

2008

%14.15

8,675,000

2009

%10.74

7,500,000

2010

%10.00

7,750,000

ألقرب مليون دينار
البيان

2010

2009

2011

2013

2012

2014

2016

2015

2018

2017

2020

2019

مجموع حقوق
املساهمني

173.880 162.037 153.759 145.463 138.754 134.509 131.422 107.421 93.249

174.226

177.371

178.567

رأس املال املدفوع

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

100.000

100.000

100.000

77.500 70.000

85.250

دفعات على حساب
زيادة راس املال

-

مجموع املوجودات

1,224.459 1,178.779 1,152.103 1,073.246 949.577 845.420 805.163 778.923 708.514 691.772 677.217 666.715

ودائع العمالء

-

14.117

-

-

-

-

-

-

-

-

676.100 622.817 584.076 561.391 517.866 458.082 469.627 449.296 477.606

747.519

القروض والتسهيالت
684,394 568.277 485.064 498,151 468.907 445.998 386.577 373.816 315.277
املمنوحة

738,601

764.775
720.093

766.815

 الربح للسنةيبني الرسم البياني حجم األرباح السنوية بعد الضريبة من عام  2011إلى عام 2020

784.786

16,100

ب -الربحية
إجمالي الدخل

34.889 21.423

الربح للسنة (بعد
الضريبة)

7.238

األرباح النقدية
املوزعة على
املساهمني

10.887

36.492
9.596

42.145
11.252

34.426
11.931

35.683
12.365

39.200
14.310

47.100
15.607

52.430
15.775

50.081
16.009

53.459
16.100

-

-

8.00

8.00

7.00

7.00

8.00

10.00

10.00

نسبة التوزيع النقدي -

-

0.08

0.08

0.07

0.07

0.08

0.10

0.10

- 0.11

-

حصة السهم الواحد 99
فلسا
من صافي األرباح

141
فلسا

112
فلسا

113
فلسا

119
فلسا

123
فلسا

143
فلسا

153
فلسا

العائد على
املوجودات

1.1%

1.6%

العائد على حقوق
املساهمني

8.10%

8.00% 10.90%

ج -القيمة السوقية
للسهم (دينار)

1.50

1.61

1.4%

1.34

151
فلسا

12,365

11,931

6.003

- 11.00
155
فلسا

16.000

14,310

51.654

-

157
فلسا

16,009

15,607 15,775

18.000
14.000
11,252
9,596

1.6%

1.6%

1.6%

1.7%

1.7%

1.6%

1.4%

1.4%

8.40%

8.70%

8.64%

9.51%

9.69%

9.00%

8.9%

8.9%

3.3%

1.18

1.20

1.22

1.34

1.49

1.53

1.32

1.29

1.22

10.000
8.000
6.000

6.003

4.000

0.058
فلسا
0.5%

12.000

2.000
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

قــرر مجلــس االدارة التوصيــة الــى الهيئــة العامــة للمســاهمني بتوزيــع  12مليــون دينــار عــن عــام  2020اي مايعــادل  12%مــن رأس
املــال وهــي خاضعــة ملوافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمني.
 توزيع أسهم مجانيةاســتمر البنــك بتوزيــع األســهم اجملانيــة علــى املســاهمني ضمــن إطــار ســعيه لزيــادة رأس مــال البنك،ومبــا يتوافــق مــع متطلبــات
البنــك املركــزي ويســهم بترســيخ دعائــم املتانــه املاليــة فيــه ،ومبعــدل  8.250مليــون ســهم ســنويا علــى امتــداد الســنوات 2006
وحتــى  2010وذلــك كمــا يظهــره اجلــدول رقــم(:)10
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إيضاحات إضافية

كشف بأسماء املساهمني الذين ميلكون  1%فما فوق من االسهم كما في 31/12/2020

األســهم اململوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا وأقاربهــم والشــركات املســيطر عليهــا لعامــي 2020
و .2019
اسم املساهم

أ -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة

شركة بنك فلسطني الفلسطينية

عـــــــــــــــــــــــام 2020
املنصب

االسم
شركة عبد الرحيم جردانه واوالده وميثلها
السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه
السيد امين شفيق فرحان جميعان
شركة ورثة رؤوف ابو جابر وميثلها
السيد دريد اكرم عبد اللطيف جراب
شركة مستودع االدوية االردني و ميثلها
السيد عبدالرحيم نزار عبد الرحيم جردانة

رئيس اجمللس

عضو
عضو

شركة بنك فلسطني و ميثلها
السيد رشدي محمود رشيد الغالييني

عضو
عضو

عـــــــام 2019

عدد االسهم اجملمــــــــوع

االردنية

5,000

االردنية

850,000

نائب الرئيس االردنية

السيدة زينه نزار عبدالرحيم جردانه
السيد فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء

اجلنسية

57,561

855,000

اجملمــــــوع
855,000

57,561

57,561

6,021

6,021

8,923,393

8,923,393

االردنية

6,021

االردنية

0

االردنية

5,000

االردنية

8,918,393

االردنية

6,514,588

6,514,588

السعودية

5,994,399

5,994,399

الفلسطينيه 9,420,627
الفلسطينية 0

9,420,627

9,420,627

السيد جريس سبيرو جريس العيسى

عضو

االردنية

5,000

5,000

السيد هاني ابراهيم سليمان فضايل

عضو

االردنية

5,320

5,320

السيد بسام خليل عبدالرحيم الساكت

عضو

االردنية

31,719

31,719

السيد عزت جنم الدين عزت الدجاني

عضو

االردنية

5,100

5,100

عبد الرحيم نزار عبد
الرحيم جردانه
زينه نزار عبد الرحيم
األردنية
جردانه

األردنية

فهمي بن فائق بن
فهمي ابو خضراء

السعودية

9,420,627

9.42%

8,918,393

8.91%

نفسه

-

-

6,514,588

6.51%

نفسه

-

5000

عضوية
اجمللس

5000 1,666,667

عضوية
اجمللس

5,994,399

5.99%

نفسه

األردنية

5,843,347

5.84%

حازم بن فائق بن
فهمي ابو خضراء

السعودية

5,733,449

5.73%

نفسه

- 1,666,667

سامر بن فائق بن
فهمي ابو خضراء
ايهاب شفيق فرحان
جميعان
لينا نزار عبد الرحيم
جردانه
شركة كامكو
لالستثمار
THE CONGRESS
FOUNDATION
شركة بنك القدس
زينا سعد خلف التل
متارا سعد خلف التل

عضوية
اجمللس

قيس عبداهلل الغامن

نفسه

السعودية

جهة
احلجز

5000

-

نبيل هاني جميل
القدومي
سعد هاني جميل
القدومي

28

عدد
االسهم
املرهونه

املستفيد النهائي

عدد
االسهم
احملجوزة

رغده حمدي خليل
منكو

شركة االستثمارات
العامة
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اجلنسية

نسبة
املساهمة
عدد االسهم في رأس
املال
اململوكه

5,733,274

5.73%

نفسه

نسبة
االسهم
املرهونه
من اجمالي
املساهمه جهة الرهن

-

-

-

-

-

27.80%

بنك
الكويت
الوطني

-

-

29.07%
40.00%

- 2,298,166

بنك
الكويت
الوطني
بنك
الكويت
الوطني

األردنية

4,975,496

4.98%

نفسه

-

-

-

-

األردنية

4,681,284

4.68%

نفسه

-

-

-

-

الكويتيه

4,350,000

4.35%

NA

NA

NA

NA

NA

الليختنشتاينية 3,636,216

3.63%

مفيده عبدالرحمن ماضي ماضي

-

-

-

-

الفلسطينية
األردنية
األردنية

3,000,000
2,310,936
2,310,935

3.00%
2.31%
2.31%

-

-

-

-

األردنية

2,175,755

2.18%

-

-

-

نفسه
نفسه
مروان رؤوف سعد ابو جابر
زياد رؤوف سعد ابو جابر
شركة املدار العاملي لالستثمارات
شركة سعد ابو جابر واوالده
HEINEKEN INTERNATIONAL BV

NA

الكويتية

2,153,936

2.15%

نفسه

- 1461233

67.84%

الكويتية

1,850,907

1.85%

نفسه

- 1262320

68.20%

الشركة املتحدة
للتامني

األردنية

1,833,022

1.83%

شركة مطاحن
الزرقاء الكبرى

األردنية

1,316,414

1.32%

مروان رؤوف سعد ابو جابر
زياد رؤوف سعد ابو جابر
ميري رؤوف ابو جابر
شركة مصر للتامني
شركة املدار العاملي
وجدان محمد ياسني التلهوني
اسامة محمد ياسني التلهوني
خلدون محمد ياسني التلهوني
سوزان محمد ياسني التلهوني
مفيده عبدالرحمن ماضي ماضي
غيث محمد ياسني التلهوني

-

-

-

-
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-

-

بنك اخلليج
 /الكويت
بنك اخلليج
 /الكويت

-

-
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ب -عدد االوراق المالية المملوكة القارب اعضاء مجلس االدارة (الزوجه و االوالد القصر)
الرقم

1

االسم

املنصب

امين شفيق فرحان جميعان

3

اجلنسية

نائب رئيس مجلس االدارة

عدد االسهم
2020

2019

عـــــــام 2020
عدد االسهم

الرقم االســــــــــــــــــــــم

نسبة املساهمة

عــــام 2019
عدد االسهم

نسبة املساهمة

االردنية

57,561

57,561

1

شركة بنك فلسطني

9,420,627

%9.421

9,420,627

%9.421

نهلة توفيق جريس كرادشه

زوجه

االردنية

4,236

4,236

2

عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه

8,918,393

%8.918

8,918,393

%8.918

زيد امين شفيق جميعان

ابن

االردنية

4,236

4,236

3

زينة نزار عبدالرحيم جردانة

6,514,588

6.515%

6,514,588

6.515%

8,918,393

4

فهمي بن فائق بن فهمي ابوخضراء

5,994,399

%5.994

5,994,399

%5.994

نزار عبدالرحيم نزار جردانه

ابن

االردنية

1,070

1,070

5

رغده حمدي خليل منكو

5,843,347

%5.843

5,843,347

%5.843

دارة عبدالرحيم نزار جردانه

ابنه

االردنية

1,070

1,070

6

حازم بن فائق بن فهمي ابو خضراء

5,733,449

5.733%

5,733,449

5.733%

االردنية

31,719

31,719

7

سامر بن فائق بن فهمي ابوخضراء

5,733,274

5.733%

5,733,274

5.733%

االردنية

97,000

97,000

عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه
2

الصلة

ز  -اسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنه مع السنة السابقة

بسام خليل عبدالرحيم الساكت

االردنية

عضو

عضو
زوجه

وجدان محمد ياسني خليل التلهوني

ج -عدد االسهم المملوكة من قبل الشركات المسيطر عليها من قبل اعضاء مجلس االدارة واقاربهم:
2020

االسم

املنصب

اسم الشركة
املسيطر عليها

تصنيف
الشركة

بشر محمد عبد
الرحيم جردانه

شركة املشرق
رئيس اجمللس
للخدمات العقارية

مساهمة
خاصة

شركة مادبا
امين شفيق فرحان
نائب الرئيس لالستثمارات املالية
جميعان

عدد االسهم
عدد االسهم
اململوكة
اململوكة
للشركة املسيطر
للشركة
عليها
املسيطر عليها

اجلنسية
االردنية

380,000

مساهمة
االردنية
خاصة

2019

38,138

380,000
38,138

د -عدد االوراق المالية المملوكة من قبل اشخاص االدارة العليا  /التنفيذية
الرقم

االسم

املنصب

اجلنسية

عدد االسهم

نسبة املساهمة

1

منتصر عزت احمد ابو دواس

املدير العام

االردنية

500,000

%0.5

2

روند زياد محمد الترك

مدير تنفيذي/دائرة
األردنية
االمتثال

31

ح -القروض الممنوحة من البنك ال عضاء مجلس االدارة:
بلــغ حجــم ارصــدة القــروض والتســهيالت املباشــرة وغيــر املباشــرة املســتغلة كمــا فــي نهايــة  ،2020واملمنوحــة للســادة اعضــاء
مجلــس ادارة البنــك وذوي الصلــة بهــم كمــا يلــي:
اسم احلساب

رصيد تسهيالت مباشرة وغير املباشرة القرب الف دينار

مجموعة السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه

1,841

مجموعة شركة ورثة رؤوف أبوجابر

36

مجموعة السيد عبد الرحيم نزارعبدالرحيم جردانه

2,981

مجموعة السيد امين شفيق فرحان جميعان

618

مجموعة السيد فهمي ابو خضراء

765

مجموعة هاني ابراهيم سليمان فضايل

1

السيد جريس العيسى

1

بنك فلسطني

18,217

مجموعة زينه نزار عبدالرحيم جردانه

1,003

%0.00

هـ -عدد االوراق المالية المملوكة القارب اشخاص االدارة العليا /التنفيذيه (الزوجه و االوالد القصر)
ال يوجد اوراق ماليه مملوكه القارب اشخاص االدارة العليا /التنفيذية.
و -عدد االوراق المالية المملوكة للشركات المسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا واقاربهم
اليوجد اوراق مالية مملوكة لشركات مسيطر عليها من قبل اشخاص االدارة العليا و اقاربهم
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خدمة المجتمع وحماية البيئة.

المزايا والمكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام :2020

االجمالي

عدد مرات الغياب
عن اجتماعات
اجمللس خالل
2020

السيد بشر محمد عبدالرحيم جردانه

6,000

69,000

5,000

80,000

0

السيد امين شفيق فرحان جميعان

6,000

7,000

5,000

18,000

0

السيد عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه

5,500

4,750

4,375

14,625

1

السيدة زينه نزار عبدالرحيم جردانه

6,000

7,000

5,000

18,000

0

السيد هاني ابراهيم سليمان فضايل

6,000

49,000

5,000

60,000

0

السيد جريس سبيرو جريس العيسى

6,000

49,000

5,000

60,000

0

السيد رشدي محمود رشيد الغالييني

9,000

2,750

5,000

16,750

0

السيد فهمي بن فائق بن فهمي ابو خضراء

5,500

4,972

4,375

14,847

1

السيد دريد اكرم عبداللطيف جراب

6,000

1,750

5,000

12,750

0

الدكتور بسام خليل عبد الرحيم الساكت

6,000

3,000

5,000

14,000

0

السيد عزت جنم الدين عزت الدجاني

6,000

5,000

5,000

16,000

0

اجملموع

68,000

203,222

53,750

324,972

بدل عضوية
جلان و/او دعم
اضافي

بدل تنقالت
سنوية

االسم

مكافآت
سنوية

32

وإنســانية ذات أبعــاد غيــر مســبوقة ،حيــث كان لسلســلة اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة التــي فرضتهــا الحكومــة
للحفــاظ علــى صحــة وســامة المواطنيــن وحمايــة الوطــن ومقدراتــه مــن انتشــار الفيــروس والمتمثلــة باإلغالقــات
الطويلــة والشــاملة ،تأثيــرات ســلبية علــى األداء االقتصــادي للدولــة وألحــق بهــا خســائر ماليــة كبيــرة ،مــا توجــب
علينــا فــي  INVESTBANKأن نكــون حاضريــن فــي الصفــوف األولــى لتلبيــة نــداء الوطــن ونواصــل مســيرتنا
المجتمعيــة علــى أكمــل صــورة.
وخــال هــذه الجائحــة ،التــي أتاحــت لنــا فرصــً جديــدة للوفــاء بالتزاماتنــا تجــاه الوطــن الغالــي ،عملنــا علــى أكثــر مــن

االقتصاديــة كعمــال المياومــة.
معلومات عن الراتب (دينار أردني)

الرقم

االسم

الوظيفة

الراتب االساسي
السنوي

1

منتصر عزت احمد ابودواس

املدير العام

586,960

املكافآت
السنوية

إجمالي الرواتب
السنوية

353,000

939,960

2

نضال توفيق علي علي

رئيس ادارة التدقيق الداخلي 128,827

40,000

168,827

3

ميس عدنان محمود الشلبي

رئيس مجموعة الدعم
واالسناد

140,240

70,000

210,240

4

طارق "محمدنزيه" "محمد
ممدوح" سكجها

مساعد مدير عام  /إدارة
اخلدمات املصرفية لألفراد

145,840

70,000

215,840

5

رمزي رضوان حسن درويش

مساعد مدير عام /
تسهيالت الشركات الكبرى 156,773

40,000

196,773

6

مهند زهير احمد بوكه

مساعد مدير عام  /إدارة
اخلدمات املصرفية التجارية

156,773

40,000

7

محمد علي وليد احلياصات

120,693

60,000

180,693

8

جرير نائل جميل العجلوني

مدير تنفيذي  /دائرة اخلزينة

105,600

40,000

145,600

9

روند زياد محمد الترك

مدير تنفيذي /دائرة االمتثال

50,000

0

50,000

713,000

2,304,707

1,591,707

وإليماننــا بــأن مســؤوليتنا المجتمعيــة تعكــس بصمتنــا الفعليــة فــي الحيــاة ،واصلنــا االســتثمار فــي عــدد مــن
المبــادرات وعلــى أكثــر مــن مســار إلحــداث أثــر اجتماعــي واقتصــادي للمجتمعــات المحليــة ،أمــا بــأن نُســهم فــي
تحقيــق نقلــة نوعيــة و تحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة لهــذه المجتمعــات.

196,773

مدير تنفيذي  /الدائرة
القانونية
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أدخلــت جائحــة كورونــا "كوفيــد  "19 -دول العالــم أجمــع بمــا فيهــا األردن فــي صــراع مــع أزمــة صحيــة واقتصاديــة

مســار لنســاهم بالحــد مــن وطــأة هــذه التحديــات ،فقدمنــا تبرعــات نقديــة ،ودعمنــا الفئــات األكثــر تضــررًا مــن الناحيــة

المزايا والمكافأت الممنوحة ألشخاص اإلدارة العليا لعام :2020

اجملموع

تأثير ملموس في أوقات استثنائية
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همة وطن
صندوق ّ

مسار إنزالقي في محمية عجلون

همــة وطــن ،لدعــم
ق ـ ّدم  INVESTBANKتبرع ـا ً مالي ـا ً بقيمــة  700,000دينــار أردنــي فــور إعــان احلكومــة عــن تأســيس صنــدوق ّ
جهــود الــوزارات واملؤسســات احلكوميــة املعنيــة فــي مكافحــة وبــاء فيــروس كورونــا وعلــى رأســها وزارتــي الصحــة والتنميــة
االجتماعيــة ،بهــدف مواجهــة آثــاره الســلبية علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة .لقــد جســد هــذا
التبــرع واجــب  INVESTBANKالوطنــي ومســؤوليته االجتماعيــة التــي ال ميكــن التخلــي عنهــا خصوص ـا ً فــي أوقــات األزمــات.

اســتكماال ملشــاريع التنميــة املســتدامة التــي أطلقهــا  INVESTBANKفــي محميــة غابــات عجلــون فــي الســنوات التســع
املاضيــة ،قــام البنــك بدعــم إقامــة مســار إنزالقــي (ع ّبــارة هوائيــة) فــي احملميــة المتــام عناصــر اجلــذب الســياحي فــي هــذه
املنطقــة احليويــة والــذي مت اطالقــه فــي شــهر آذار هــذا العــام.
ومنــذ إطــاق هــذا املشــروع احليــوي الــذي يُعــد ثانــي أطــول مســار انزالقــي ( )Zip Lineفــي األردن والثالــث فــي منطقــة الشــرق
األوســط ،بالشــراكة مــع اجلمعيــة امللكيــة حلمايــة الطبيعــة ( ،)RSCNبلــغ مجمــوع اإليــرادات قرابــة  28ألــف دينــارا ً أردني ـا ً مت
ضخهــا لدعــم مشــروع الزراعــة العضويــة فــي احملميــة والــذي أطلقــه البنــك منــذ بدايــة شــراكته مــع اجلمعيــة امللكيــة حلماية
الطبيعــة .حيــث ســاهمت اإليــرادات بتحســن أنظمــة الــري وانعــاش املزرعــة النموذجيــة .كمــا ســاهمت بتغطيــة تكاليــف
تأهيــل وتدريــب العاملــن فــي املســار اإلنزالقــي وتغطيــة كلــف رواتبهــم أيض ـاً.

حملة يوميتهم علينا
ولقناعتــه بــأن مواجهــة حتديــات جائحــة كورونــا هــي مســؤولية مشــتركة ،إرتــأى  INVESTBANKأن ينظــم ويوجــه جهــوده نحــو
األولويــات واالحتياجــات اجملتمعيــة الرئيســية فــي هــذه املرحلــة ،وذلــك بدعــم جهــود منصــة نــوى إحــدى مبــادرات مؤسســة ولــي
العهــد التــي أطلقــت حملــة "يوميتهــم علينــا".
حيــث قــام  INVESTBANKبإطــاق حملــة لتشــجيع العمــاء علــى املســاهمة فــي دعــم هــذه القضيــة والتبــرع عبــر منصــة
البنــك االلكترونيــة وذلــك لرفــع إجمالــي التبرعــات ومضاعفــة املبلــغ املتبــرع بــه مــن العمــاء لصالــح هــذه املبــادرة ليصبــح
إجمالــي املبلــغ املتبــرع بــه  40,000دينــار أردنــي.
هدفــت هــذه احلملــة الوطنيــة التــي شــارك فيهــا  INVESTBANKإلــى دعــم عمــال املياومــة وعائالتهــم والذيــن يصــل عددهــم
إلــى  200ألــف أســرة فــي مختلــف محافظــات اململكــة وتوصيــل املعونــات الغذائيــة للفئــة املســتهدفة بشــكل مباشــر وذلــك
باالعتمــاد علــى بيانــات عمــال املياومــة املســجلني فــي وزارة التنميــة.

34

دعم بناء وحدات زراعية على أسطح منازل مخيم غزة
وفــي عــام  ،2020واصــل  INVESTBANKتنفيــذ مشــروع إقامــة منــاذج الزراعــة احلضريــة علــى أســطح مخيــم غــزة فــي جــرش،
الــذي أطلــق فــي عــام  ،2019بهــدف إعــادة ربــط ســكان مخيــم غــزة مبوروثهــم الزراعــي وتأمــن جــزء مــن احتياجاتهــم الغذائيــة
وتوفيــر مصــدر دخــل مســتدام لهــم يعينهــم علــى اســتمرار حياتهــم مــن خــال تصميــم وبنــاء حدائــق علــى أســطح منازلهــم.
كمــا يهــدف هــذا املشــروع املبتكــر الــذي نفــذه البنــك بالتعــاون مــع ومنظمــة "ســطوح خضــراء" “”Greening the Camps
لتحقيــق العيــش املســتدام ،إلــى تطويــر مهــارات ســكان اخمليــم الزراعيــة لتحســن مســتويات األمــن الغذائــي ومعيشــتهم
عموم ـا ً ليكونــوا أقــل اعتمــادا علــى املســاعدات اخلارجيــة والــذي خــدم العديــد مــن أســر اخمليــم خــال جائحــة كورونــا.

مبادرة سما غزة

اجلهة املتبرع لها

املبلغ (ألقرب دينار)

وعلــى ذات الصعيــد ،قــام  INVESTBANKبالتبــرع ملنظمــة ســما غــزة لدعــم غاياتهــا لتحســن الظــروف االجتماعيــة واالقتصادية
واملعيشــية لالجئــن الفلســطينيني فــي مخيــم جــرش ،والــذي يعــد مــن أفقــر اخمليمــات لالجئــن فــي األردن واألكثــر تأثــرا بجائحــة
كورونــا التــي وضعــت مزيـ ًدا مــن الضغــط علــى أهالــي هــذا اخمليــم لتوفيــر الدخــل الــازم لقوتهم.
ومــن خــال هــذا الدعــم ،متكنــت منظمــة ســما غــزة مــن إمــداد  400أســرة مــن مخيــم جــرش ،مكونــة مــن ســبعة أفــراد فــي
املتوســط ،باملســاعدات الطارئــة علــى شــكل معونــات غذائيــة لتعيلهــم ملــدة شــهر خــال فتــرة اإلغــاق التــام.

صندوق همة وطن

700,000

مشروع نشر الثقافة املالية اجملتمعية

40,000

مدرسة الكتة

18,820

مبادرة نوى

20,000

مدرسة الكتّة في جرش

سما غزة

10,000

جمعية سيدات عراق األمير
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قــام  INVESTBANKفــي مطلــع هــذا العــام بتركيــب ألــواح شمســية كهروضوئيــة ملدرســة الك ّتــة فــي محافظــة جــرش .وذلــك
متاشــيا مــع أهدافــه مــن خــال مســؤوليته االجتماعيــة التــي تهتــم بالبيئــة بتوفيــر طاقــة متجــددة ومســتدامة.
مت تركيــب  34لوح ـا ً شمســيا ً كهروضوئي ـا ً لتــزوّد قرابــة  20,000كيلــو واط/ســاعة مــن الطاقــة ســنويا ً ممــا يــؤدي إلــى تقليــل
انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة  9.2طــن ســنوياً .ومت اســتبدال وســائل التدفئــة والتبريــد التقليديــة مــن صوبــات ومــراوح
مبكيفــات داخــل غــرف الصــف.
ســاهم ذلــك ببخفــض أكثــر مــن  95%مــن إجمالــي فواتيــر الكهربــاء التــي تتكبدهــا املدرســة ،األمــر الــذي أدى إلــى توفيــر حوالــي
 5آالف دينــار أردنــي ســنوياً ،ممــا يســمح إلدارة املدرســة بإجــراء العديــد مــن التحســينات الالزمــة علــى املبنــى و صفــوف املدرســة
وإقامــة جتــارب تعليميــة أفضــل ضمــن بيئــة نظيفــة.

اجملموع

789,170

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

 مقدار أتعاب التدقيق للبنك والشركات التابعة - :بلغت أتعاب التدقيق للبنك االستثماري لعام  2020مبلغ  74,820دينار.
بلغت أتعاب التدقيق للشركة التابعة (شركة املوارد للوساطة املالية) لعام  2020مبلغ  3,500دينار
بلغت أتعاب التدقيق للشركة التابعة (شركة متكني للتأجير التمويلي) لعام  2020مبلغ  3,500دينار
بلغت أتعاب التدقيق للشركة التابعة (شركة االستثماري لتمويل سلسلة االمداد) لعام  2020مبلغ  3,500دينار
بلغت أتعاب التدقيق للشركة التابعة (الشركة األردنية للتخصيم) لعام  2020مبلغ  1,250دينار

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

35

وحدة رعاية العمالء:

الموارد البشرية:

وحــده مســتقله تعمــل فــي دراســة الشــكاوي والتعامــل معهــا والــرد عليهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن وذلــك لتقــدمي أفضــل
اخلدمــات لتعزيــز قيــم الــوالء والتواصــل الدائــم مــع العمــاء والوصــول الــى ارضائهــم  .وتهــدف الوحــده الــى بــذل كافــة اجلهــود
مــن قبــل جميــع املوظفــن وحثهــم عــل العمــل حلــل أي شــكوى لــدى العميــل مــع الســعي املســتمر إلــى تقليــل الفتــرة
الزمنيــة املســموح بهــا ملعاجلــة كل شــكوى وذلــك مــن خــال ترســيخ وتطويــر املفاهيــم العامــة مــن خــال التثقيــف باإلجــراءات
والقوانــن املصرفيــة.

تولــي إدارة البنــك عنايتهــا بجــذب املرشــحني املؤهلــن للوظائــف الشــاغرة للتوصــل إلــى أفضلهــم باالســتناد الــى معاييــر
االختيــار وسياســات التوظيــف املعتمــدة ومبــا يضمــن وجــود األعــداد املناســبة مــن األشــخاص باملؤهــات املطلوبــة فــي الوقــت
املناســب ووفقــا خلطــط القــوى العاملــة والهيــكل التنظيمــي للبنــك للتمكــن مــن حتديــد األشــخاص املؤهلــن والقادريــن علــى
حتمــل املســؤولية الكاملــة جتــاه حتقيــق رســالة البنــك االســتثماري والوصــول إلــى األهــداف املنشــودة ،وقــد عمــل البنــك علــى
تعيــن عــدد مــن املوظفــن مــن ذوي الكفــاءات واخلبــرات املميــزة فــي الســوق املصرفــي ســنة  2020وذلــك لدعــم كادره الوظيفــي،
حيــث أصبــح عــدد موظفــي البنــك والشــركات التابعــة فــي نهايــة عــام  2020مــا مجموعــه (  ) 651موظفــا.

وحدة رعاية العمالء
ليست من
مسؤولية البنك

عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم:

الفروع

31

35

1

5

دائرة اخلدمات االلكترونيه

19

54

9

8

أ -عدد موظفي البنك وفق مؤهالتهم بدون الشركات التابعة:

اجلهه املعنيه

سياسات البنك و
االجراءات املتبعه

وفيما يلي استعراض ألعداد املوظفني تبعا ً ملؤهالتهم ،وتوزيعهم بني اإلدارة العامة والفروع والشركات التابعة:

املوظفني

أعطال فنيه

دائرة املبيعات

41

12

0

1

البيان

العدد

دائرة املتابعة والتحصيل

4

27

3

2

دكتوراه

-

دائرة تطوير املنتجات

0

9

0

0

ماجستير

20

دائرة تكنولوجيا املعلومات

0

1

9

1

دبلوم عالي

1

دائرة تنفيذ احلواالت والعمليات املركزية

1

6

5

2

بكالوريوس

337

شركة التسهيالت التجارية

12

24

1

0

دبلوم

37

صيانة احلسابات

0

0

0

1

ثانوية عامة

15

مركز اخلدمات الهاتفية

5

5

0

0

دون الثانوية العامة

23

دائرة التسهيالت

5

5

3

1

االجمالي

433

الدائرة القانونية

0

1

0

1

شركة متكني

0

1

0

0

شركة بندار

0

12

2

0

اجملموع

118

اجملموع الكلي

33

192

ب -املستقيلني من االدارة التنفيذية العليا:
ال يوجد
22

365

• متت معاجلة كافة الشكاوي وحلها مبا يرضي العمالء وضمن سياسات وإجراءات البنك املتبعه .
• مت التعميــم علــى موظفــي البنــك بضــرورة توضيــح العمــوالت التــي يتقاضاهــا البنــك ليكــون العمــاء علــى بينــه واضحــة
بالنســبه للعمــوالت التــي يتــم قيدهــا علــى حســاباتهم .
• مت التعميم على موظفي البنك بضرورة التوضيح للعمالء عن الفتره الزمنية التي يحتاجها البنك الجناز طلباتهم .

36

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

37

ج  -توزيع املوظفني بني اإلدارة العامة وفروع البنك والشركات التابعة:

هـ تطوير مهارات املوظفني:

يتــوزع املوظفــون علــى كل مــن اإلدارة العامــة والفــروع وشــركة اإلســتثماري لتمويــل سلســلة اإلمــداد وشــركة املــوارد للوســاطه
املاليــه وشــركة متكــن للتإجيــر التمويلــي وفــق متطلبــات العمــل واحلاجــة ومبــا يكفــل حســن القيــام باملهــام املطلوبــة مــن كل
واحــد منهــم ويســمح بأعلــى مســتويات األداء واإلنتاجيــة ،حيــث يتــوزع هــؤالء املوظفــون كمــا يلــي:

انطالقــا مــن حــرص البنــك علــى تعزيــز كفــاءة موظفيــه وتطويــر معــارف ومهــارات وقــدرات موظفيــه مبــا ميكنهــم مــن القيــام
بأعمالهــم بكفــاءة وفعاليــة ويســاهم فــي االرتقــاء مبســتوى أداء وإنتاجيــة البنــك وتقــدمي أفضــل مســتوى مــن اخلدمــات ،فقــد
شــارك مــا نســبته  % 51مــن موظفــي البنــك فــي عــدد مــن الــدورات التدريبيــة املتخصصــه وورشــات العمــل ومنهــا:

 االدارة والفروع /البنك االستثماريالبيان

العدد

االدارة العامة  /شارع عبداحلميد شرف

284

الفرع الرئيسي  /االدارة العامة

10

 PRIMEمركز خدمة كبار العمالء  /االدارة العامة

13

فرع مكة  /شارع مكة

7

فرع اعمار  /أبراج إعمار

7

فرع تاج مول  /تاج مول

9

فرع الصويفية /شارع الوكاالت

5

فرع الوحدات  /دوار الشرق األوسط

5

فرع سحاب  /مدينة سحاب الصناعية

5

فرع الزرقاء  /شارع امللك حسني

4

فرع اربد  /شارع وصفي التل

4

فرع العقبة  /شارع النهضة

5

فرع عبدون  /شارع سليمان القضاة

5

فرع دابوق  /شارع محمد احمد طريف

5

دائرة املبيعات

65

اجملموع

433

 الشركات التابعة /البنك االستثماري:الشركات التابعة
شركة املوارد للوساطة املالية  /الشميساني

9

شركة اإلستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد  /اجلويدة

47

شركة متكني للتأجير التمويلي  /شارع مكة

20

شركة التسهيالت التجارية األردنية  /الشميساني
*تابعة لشركة متكني للتأجير التمويلي

78

شركة شركة بندار للتجارة واالستثمار
*تابعة لشركة متكني للتأجير التمويلي

61

الشركة االردنية للتخصيم /الشميساني

3

اجملموع

38
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Advanced Data Analysis Using Excel
CAMS
CCO CERTIFIED COMPLIANCE OFFICER
(Certificate in Information Security Management Principles (CISMP
COBIT 2019 Design & Implementation
COBIT 2019 Foundation
Iso 22301 Lead Implementer
JO Invest ORM 2019
NetBackup Training
Oracle Database Administration Course
Penetration Testing Course
Veritas Solution Day
#Web Application Development using NET Technologies / Programming in C#
ادارة الوقت وضغوط العمل
االمتثال الفعال في مكافحة اجلرائم املالية
البرنامج التدريبي الشامل للمصرفيني
التسهيالت االئتمانية املباشرة وغير املباشرة
التطبيقات العملية ملعيار االبالغ املالي رقم 9
اجلرائم املالية
احلاكمية املؤسسية والبنية التنظيمية للبنوك
احلسابات والشيكات املصرفية واملقاصة االلكترونية
احلواالت السريعة
الدبلوم املهني املتخصص في ادارة الفروع املصرفية (مدير فرع معتمد)
الدبلوم املهني املتخصص في االئتمان املصرفي
الرقابة الداخلية وأدوات التدقيق
العقوبات واحلظر ()Sanction and Embargo
املاجستير في التمويل واملصارف
املشتقات املالية
النظام املستند على اخملاطر في مجال مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب ()AML/CFT/RBA
النواحي القانونية للعمليات املصرفية
الورشة التدريبية املصرفية املتخصصة "مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب"
أمن املعلومات
الدبلوم املهني في إدارة وتنمية املوارد البشرية
ربط نتائج التحليل املالي باالحتياجات التمويلية
رقمنه اخلدمات املصرفية
مخاطر التشغيل
معايير التقارير املالية الدولية DIPIFR
ورشة عمل آخر تطورات ومستجدات خدمات شركة االستعالم االئتماني
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و -سياسة منح املكافات لدى البنك
يعتمــد البنــك علــى سياســة واضحــة الحتســاب مخصــص املكافــات للموظفــن ،مبنــي علــى اســاس العائــد الفعلــي املتحقــق
علــى حقــوق امللكيــة ،مقارنــة مــع نســبة العائــد املتوقــع لنفــس الســنة  ،بحيــث يتــم توزيــع جــزء مــن مخصــص املكافــات
كوحــدات دفــع مؤجلــة حســب سياســة البنــك وبنــاءا علــى تقييــم ادائهــم الســوي ومــدى اجنــاز االهــداف املوضوعــة لهــم والتــي
تنقســم الــى اهــداف ماليــة ورقابيــة واداريــة.

الشركات التابعة:
 )1اسم الشركة التابعة :شركة الموارد للوساطة المالية
•الصفة القانونية :شركة ذات مسؤولية محدودة.
•غايات الشركة :ممارسة أعمال الوساطة املالية ،من خالل ترخيصها الوسيط املالي والوسيط حلسابه والتمويل بالهامش وادارة
االستثمار واحلافظ االمني و أمانه االستثمار واالستشارات املالية وإدارة االصدارات من خالل االلتزام ببذل عنايه.
•رأس املال 3 :مليون دينار .
•نسبة ملكية البنك.100% :
•العنوان :عمان  -الشميساني  -شارع عبداحلميد شرف  -مبنى رقم .43
•عدد املوظفني 9 :موظفاً.
•عناوين الفروع :ال يوجد للشركة فروع.
•املشاريع اململوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها :ال يوجد.
• املدير العام بالوكالة :السيد لؤي جربوع

 )3اسم الشركة :شركة االستثماري لتمويل سلسلة االمداد.
•نوعها :شركة مساهمة خاصة.
•النشاط الرئيسي :متويل رأس املال العامل ومتويل الصادرات واملستوردات من البضائع واملواد األولية.
•رأس املال 3 :مليون دينار.
•نسبة ملكية البنك.94% :
•العنوان :القسطل شارع الشحن اجلوي بوندد االمداد .
•عدد املوظفني 47 :موظف.
•عناوين الفروع :فرع بوندد البنك االستثماري  -سحاب  -مدينة امللك عبداهلل الثاني الصناعية.
•املشاريع اململوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها :ال يوجد.
•املدير العام :السيد وائل شرايحه .
 )4اسم الشركة :الشركة األردنية للتخصيم.
•نوعها :شركة ذات مسؤولية محدودة.
•النشاط الرئيسي :متويل الصادرات واملستوردات والتخصيم.
•رأس املال 1.5 :مليون دينار.
•عدد املوظفني 3 :موظفني
•نسبة ملكية البنك.100% :

 )2اسم الشركة :شركة تمكين للتأجير التمويلي.
•نوعها  :شركة مساهمة خاصة رقم (.)911
•النشاط الرئيسي :أعمال التأجير التمويلي  ,واستيراد مايلزم لتنفيذ غايات الشركة.
•رأس املال 20 :مليون دينار.
•نسبة ملكية البنك.97.5% :
•العنوان :عمان  -شارع مكة  -بناية البنك االستثماري  -عمارة رقم .244
•عدد املوظفني 19 :موظف.
•عناوين الفروع :ال يوجد للشركة فروع .
•املشاريع اململوكة من قبل الشركة ورؤوس أموالها :جميع األصول املمولة واملشاريع مسجلة باسم الشركة مبوجب عقود
التاجير و /أو موثقة لدي الدوائر املعنية.
•الشركة مسجلة ومرخصة.
•نائب رئيس مجلس االدارة  /املدير العام :جمال فريز
•متلك شركة متكني الشركات التابعة التالية:
•اسم الشركة :شركة التسهيالت التجارية األردنية
•الصفة القانونية :شركة مساهمة عامة.
•النشاط الرئيسي :منح القروض والتسهيالت
•رأس املال 16.500.000 :دينار.
•نسبة ملكية شركة متكني97.5% :
•عدد املوظفني 78 :موظف.
•املدير العام :السيد زيد حاج قول.
•اسم الشركة :شركة بندار للتجارة واالستثمار
•الصفة القانونية :شركة مساهمة عامة.
•النشاط الرئيسي :منح القروض والتسهيالت
•رأس املال 20.000.000 :دينار.
•نسبة ملكية شركة متكني98.5% :
•عدد املوظفني 61 :موظف.
•املدير العام :السيد رعد ابو رصاع
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األسماء والسير الذاتية
للسادة أعضاء مجلس اإلدارة

الرقم:
رئيس مجلس اإلدارة:
عدد األسهم التي ميلكها العضو في راس
مال البنك:
اسم ممثل الشخص االعتباري:
عدد االسهم التي ميلكها الشخص
املمثل:
تاريخ امليالد:
تاريخ االنضمام للمجلس:
طبيعة العضوية
املؤهالت العلمية:

اخلبرات العملية واملناصب:
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()1
شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده
 5,000سهم
السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه
 850,000سهم
1961
2008/5/26
غير تنفيذي  /غير مستقل
•بكالوريــوس (مرتبــة شــرف) فــي الهندســة املدنيــة مــن جامعــة ألينــوي (أريانــا -
شــامبني) فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة .1982 -
•ماجســتير (مرتبــة شــرف) فــي إدارة تنفيــذ اإلنشــاءات مــن جامعــة كاليفورنيــا
(بيركلــي) فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة .1985 -
املناصب احلالية
•عضو مجلس امناء في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا.
•عضو مجلس ادارة شركة التصاالت االردنية ) اوراجن).
•نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون (جنيف)
•رئيس اجلمعية الثقافية العربية ( مدرسة الرائد العربي).
•نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة زها لألطفال.
•عضو مجلس ادارة منتدى االستراتيجيات االردني.
املناصب السابقة:
•عضــو اللجنــة امللكيــة لهيئــة كلّنــا األردن (هيئــة مــن  25عضــو يرأســها جاللــة
امللــك عبــداهلل الثانــي).
•عضــو فــي الهيئــة امللكيــة الســتراتيجية امليــاه فــي األردن (جلنــة مــن  7أعضــاء
يرأســها ســمو األميــر فيصــل بــن احلســن).
•عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي للمهندسني االستشاريني ( ،)FIDICجينيف.
•رئيس مجلس ادارة مؤسسة املوارد الوطنية وتنميتها.
•عضو في مجلس البناء الوطني.
•عضــو مجلــس صنــدوق االســتثمار المــوال الضمــان االجتماعــي :اكبــر صنــدوق
اســتثماري فــي االردن.
عمان الكبرى و يرأس اللجنة املالية.
•عضو مجلس أمانة ّ
•عضــو مجلــس هيئــة تشــجيع اإلســتثمار ( :)JIBهيئــة شــبه حكومية مســؤولة
عــن تنميــة اإلســتثمار و جذبــه إلــى األردن.
•مؤسس ونائب رئيس منتدى اإلستراتيجيات األردني -مؤسسة بحثية اقتصادية.
•رئيس منتدى األعمال الهندسي األردني.
•عضو في جلنة البنية التحتية  -األجندة الوطنية.
•عضو مجلس إدارة مجموعة نقل :أكبر الشركات الصناعية العائلية باألردن و املنطقة.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي لإلستثمار والتطوير.
•رئيس مجلس إدارة شركة الضمان لتطوير املناطق التنموية.
•رئيس مجلس إدارة شركة بوليفارد ،العبدلي.
•عضــو مجلــس املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع اإلقتصاديــة (:)JEDCO
مؤسســة تهــدف إلــى تطويــر الشــركات األردنيــة
•عضو في مجلس إدارة جلنة اليتيم العربي.
•عضو في منظمة رؤساء الشركات العاملية  YPOونقابة املهندسني االردنيني ومجلس
رجال االعمال االردنيني واالمريكيني ومجلس رجال االعمال االردنيني واالوروبيني.
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الرقم

()2

الرقم

()4

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد أمين شفيق فرحان جميعان

عضو مجلس االدارة

شركة بنك فلسطني

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 9,420,627سهم

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيد رشدي محمود رشيد الغالييني

عدد االسهم التي ميلكها الشخص
املمثل

-

تاريخ امليالد

1962

تاريخ االنضمام للمجلس

2010/09/14

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

املؤهالت العلمية

•شــهادة بكالوريــوس إقتصــاد وعلــم احلاســب اآللــي  /اجلامعــة األمريكيــة
بالقاهــره  /جمهوريــة مصــر العربيــه .1986 -
•شهادة قياس وادارة اخملاطر باملصارف  /القاهرة /جمهورية مصر العربيه.

اخلبرات العملية واملناصب

• 1989حتى االن بنك فلسطني
• 2018ولغاية تاريخه يعمل مدير عام لبنك فلسطني.

عدد االسهم التي ميلكها الشخص املمثل  57,561سهم
تاريخ امليالد

1961

تاريخ االنضمام للمجلس

30/04/2006

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

املؤهالت العلمية

•ماجستير إدارة هندسية  -جامعة جورج واشنطن – .1985
•بكالوريوس هندسة مدنية  -جامعة .1983 - The Citadel

اخلبرات العملية واملناصب:

•القنصل الفخري جلمهورية استونيا.
• 2003ولغايــة االن رئيــس مجلــس ادارة شــركة احللــول لالتصــاالت وانظمــة
احلمايــة.
•نائب رئيس مجلس ادارة .JOFICO
• 2001لغاية االن مدير عام شركة مادبا لالستثمارات املالية.
• 1996-2001مدير اقليمي لشركة كوكا كوال قبرص.
• 1994-1996مدير مجموعة اخلالد التجارية .UAE
• 1990-1994مدير تسويق دولي شركة .USA-BMY
• 1985-1990ضابط في القوات املسلحة االردنية.

الرقم

()5

الرقم

()3

عضو مجلس االدارة

السيد فهمي بن فائق بن فهمي أبو خضراء

عضو مجلس االدارة

شركة ورثة رؤوف أبو جابر

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 6,021سهم

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

5,994,399سهم

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيد دريد اكرم عبداللطيف جراب

عدد األسهم التي ميلكها الشخص املمثل -
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تاريخ امليالد

1980

تاريخ االنضمام للمجلس

31/07/2003

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس ادارة اعمال – جامعة كينت – اجنلترا.2001 -
•ماجستير ادارة اعمال – جامعة درهام – اجنلترا.2002 -

اخلبرات العملية واملناصب

•نائب رئيس مجلس االدارة – بنك القدس.
•مدير عام القسم الطبي  -شركة الكرمل.
• 2007-2015عضو مجلس ادارة – دار الدواء لالستثمار.
• 2011-2014عضو مجلس ادارة – شركة دار الغذاء.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

تاريخ امليالد

1964

تاريخ االنضمام للمجلس

2011/4/27

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

املؤهالت العلمية

ماجستير ادارة اعمال

اخلبرات العملية واملناصب

• 1987-1989مسؤول تسهيالت مصرفية  /االدارة العامة البنك العربي.
• 1989-2001مدير عام شركة الرياض للخدمات الطبية.
• 1991-2001عضو هيئة مديرين مستشفى عمان اجلراحي.
• 2003رئيس هيئة مديرين مستشفى عمان اجلراحي.
• -1997مديرعام الشركة املتحدة للصناعات الطبية  /السعودية.
• - 2004مدير مصنع املواد الطبية واملطاطية /السعودية.
• - 2007مديرعام مؤسسة مجال الرعاية  /السعودية.
• - 1999رئيس مجلس ادارة شركة سوتشرز ليمتد  /بريطانيا.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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الرقم

()6

الرقم

()8

عضو مجلس االدارة

السيدة زينة نزار عبدالرحيم جردانة

عضو مجلس االدارة

السيد هاني ابراهيم سليمان فضايل

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 6,514,588سهم

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 5,320سهم

تاريخ امليالد

1960

تاريخ امليالد

1952

تاريخ االنضمام للمجلس

2014/04/30

تاريخ االنضمام للمجلس

2014/04/30

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

بكالوريوس صيدلة من جامعة نوتنغهام .1983 -

املؤهالت العلمية

شهادة البكالوريوس في ادارة االعمال  -اجلامعة االردنية 1975 -

اخلبرات العملية واملناصب

46

املناصب احلالية:
 عضو مجلس أمناء و مجلس إدارة متحف األطفال  /عمان عضو مجلس أمناء مؤسسة التعاون  /جنيف عضو مجلس إدارة مؤسسة الدراسات الفلسطينية  /بيروت عضو اللجنة اإلستشارية أسبوع عمان للتصميم عضو فخري اجلمعية امللكية للمهندسني املعماريني  /لندناملناصب السابقة:
 مدير عام شركة مستودع األدوية األردني عضو هيئة مديرين شركة مستودع األدوية األردني عضو هيئة مديرين الشركة العربية االستشارية للصناعات الدوائية -عضو هيئة مديرين شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده

اخلبرات العملية واملناصب

• - 2010حتى االن مدير عام شركة هاني فضايل لالستشارات االدارية.
• 1975-1985سيتي بنك  -األردن والسعودية.
• 1985-2009مدير اقليمي  -البنك العربي  /البحرين.
• 2009-2010مساعد مدير عام  -البنك العربي  -عمان االردن.
• 2001-2018عضــو مجالــس ادارة بنــوك ومؤسســات ماليــة مختلفــة فــي كل من
االردن ،البحريــن ،االمــارات ،ســلطنة عمــان ،لبنــان ،تركيــا ،بريطانيا.

الرقم

()9

عضو مجلس االدارة

شركة مستودع االدوية االردني

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 5,000سهم

اسم ممثل الشخص االعتباري

السيد عبدالرحيم نزار عبدالرحيم جردانه

عدد االسهم التي ميلكها الشخص املمثل  8,913,393سهم

الرقم

()7

عضو مجلس االدارة

السيد جريس سبيرو جريس العيسى

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 5,000سهم

طبيعة العضوية

تاريخ امليالد

1948

املؤهالت العلمية

تاريخ االنضمام للمجلس

2014/04/30

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

 شهادة املاجستير في ادارة االعمال  -اجلامعة االمريكية  -بيروت 1978 - -شهادة البكالوريوس في ادارة االعمال  -اجلامعة االمريكية  -بيروت 1969 -

اخلبرات العملية واملناصب

• 1970-1974دائرة العالقات اخلارجية  -البنك املركزي االردني
• 1975-1983نائب رئيس-تسهيالت الشركات -سيتي بنك -عمان االردن.
• 1983-2005مديــر اقليمــي الفــروع الدوليــة  -ادارة االئتمــان  -البنــك العربــي-
االدارة العامــة.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

تاريخ امليالد

1962

تاريخ االنضمام للمجلس

2006/04/30
غير تنفيذي  /غير مستقل
بكالوريوس في الصيدلة من جامعة مينيسوتا االمريكية 1984 -

اخلبرات العملية واملناصب

•عضو مجلس إدارة شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار.
•عضو مجلس ادارة شركة دار الغذاء.
•عضو هيئة مديرين في شركة مستودع األدوية األردني.

الرقم

()10

عضو مجلس االدارة

السيد عزت جنم الدين عزت الدجاني

عدد األسهم التي ميلكها العضو في
راس مال البنك

 5,100سهم

تاريخ امليالد

1967

تاريخ االنضمام للمجلس

2018/04/25

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

•ماجستير ادارة اعمال – معهد ماساشوستس للتكنولوجيا .MIT- 1992
•بكالوريوس احملاسبة  CPAوادارة مالية – .Syracuse University - 1988

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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• - 2008حتى االن رئيس هيئة مديرين  - Allied Marineدبي.
• - 2002حتى االن عضو مجلس ادارة .Nd&F Limited - Bahamas
• 2006-2011عضو مجلس ادارة  - China Franchises SAالصني.
• 2008-1997مديــر مكتــب االســتثمار/عضو هيئــة مديريــن  -املكتــب اخلــاص
لســمو الشــيخ محمــد بــن خليفــة – قطــر.
عضو /ممثل املالك:
• 2008-1997مؤسسة قطر للخدمات الصناعية  -قطر.
• 2005-1999شركة .Heron Property Portfolio Isle Of Man
•.Galler Holdings UK & Belgium 2008-2006
• 2008-2000ادارة مشاريع اليخوت .Bahamas & Netherlands
• 2008-2000ممثــل مكتــب ســمو الشــيخ محمــد بــن خليفــة فــي مجلــس ادارة
واللجــان التنفيذيــة فــي بنــك قطــر الدولــي.
• 1997-1992مديــر تطويــر املشــاريع – مشــروع مشــترك بــن شــركة التبــغ
االردنيــة وشــركة ار .جي.رينولــدز.
• 1990-1988مدير ائتمان -بنك قطر الوطني.

اخلبرات العملية واملناصب
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الرقم

()11

عضو مجلس االدارة

الدكتور بسام خليل عبدالرحيم الساكت

عدد األسهم التي ميلكها
العضو في راس مال البنك

 31,719سهم

تاريخ امليالد

1944

تاريخ االنضمام للمجلس

2018/04/25

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

املؤهالت العلمية

•بكالوريوس اقتصاد/كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بغداد .1962-1966
•دبلوم عالي النمو االقتصادي – جامعة اكسفورد  -اجنلترا– .1968-1970
•دبلــوم فــي التحليــل املالــي /معهــد صنــدوق النقــد الدولــي البنــك الدولــي – الواليــات
املتحــدة – واشــنطن .1973
•دكتوراه في االقتصاد – جامعة كييل ستافورد شاير -بريطانيا .1976 -

اخلبرات العملية واملناصب

• 2013عضو مجلس االعيان االردني السادس والعشرون.
• 1998-2012رئيس مجلس مفوضي هيئة االوراق املالية.
• 1990-1993رئيس مجلس ادارة مصانع االسمنت االردنية.
• 1986-1989امني عام الديوان امللكي الهاشمي العامر.
• 1984-1986مدير عام صندوق التقاعد – الذراع االستثماري للدولة.
• 1984-1976مستشار اقتصادي لسمو االمير احلسن بن طالل -مكتب ولي العهد.
• 1984-1976اجلمعية العلمية امللكية – عضو مجلس االمناء ومدير الدائرة االقتصادية.
• 1966-1983محلل وباحث سياسي – البنك املركزي.
• 1989وزير الزراعة.
• 1993وزير الصناعة والتجارة.
• 1997وزير النقل واالتصاالت والبريد.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

عضويات متنوعة

•عضو مجلس ادارة البنك املركزي للفترة من .1993-1990
•عضو مجلس امناء جامعة عمان االهلية .1999-1993
•عضو مجلس امناء اجلمعية االردنية االمريكيه للتبادل التعليمي فولبرايت .1994-1997
•عضو جمعية االقتصاديني االردنيني وعضو جمعية اصدقاء البحث العلمي .
•عضو مجلس امناء مدرسة البكالوريا الدوليه – واجلمعية العلميه الهاشميه .2001-1984
•عضو ومساعد امني عام منتدى الفكر العربي .1995-1980
•عضو مؤسسة امللكة نور احلسني للثقافه .1986
•رئيس جمعية اصدقاء جامعة احلسني بن طالل.
•عضو جمعية السلط اخليريه .
•عضو مجلس امناء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية البحرين.
•رئيس مجلس ادارة جمعية املصدرين االردنيني  1996الى آذار من العام .1999
•الرئيس الفخري ملنتدى التنميه العاملي – عمان  1996الى أيلول . 1998
•عضو مجلس امناء مستشفى امللك املؤسس جامعة العلوم والتكنولوجيا – اربد من حزيران
 2003الى .2011
•عضو ومنتخب في اللجنة التنفيذيه للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على االوراق املالية
( )International Organization of Securities Commissions IOSCOمدريد اسبانيا .2008-2004
•نائب منتخب لرئيس جلنة االسواق املالية الناشئه للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على االوراق املالية
( )International Organization of Securities Commissions IOSCOمدريد اسبانيا .2008-2004
•عضو مجلس التعليم العالي من آب  2005الى .2010
•رئيس احتاد مؤسسات الرقابة على االسواق املالية العربية ومقره دبى من  3كانون الثاني
 )2008الى كانون الثاني .)2010
•نائب ورئيس عضو مجلس امناء مركز هيئة االوراق املالية والسلع للتدريب – دبى -االمارات
العربية املتحدة .2011

االسم

بسام مصطفى امني حماد

الرتبة

امني سر مجلس االدارة

الدرجة العلمية

بكالوريوس محاسبة  /ادارة اعمال

سنة التخرج

1979

تاريخ التعيني

1983/6/12

تاريخ امليالد

1952

اخلبرات العلمية واملناصب

• 1980-1983شركة اسمنت اجلنوب.
• 1983-2007البنك االستثماري.
• - 2008حتى االن امني سر مجلس االدارة.
•عضو مجلس ادارة سابق في الشركات التالية:
•شركة الضمان لالستثمار.
•بنك القدس.
•شركة الصناعات الصوفية.
•شركة العقبة لتكرير الزيوت النباتية.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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األسماء والسير الذاتية لإلدارة العليا

األسماء والسير الذاتية
لإلدارة العليا

السيد منتصر عزت احمد دوّاس
املدير العام
تاريخ التعيني1/8/2011 :
تاريخ امليالد1972 :
املؤهالت العلمية:
•بكالوريوس في احملاسبة واإلدارة املالية ،جامعة باكنغهام  -اململكة املتحدة.1994 ،
•محاسب عام معتمد  -الواليات املتحدة األمريكية.2000 ،
اخلبرات العملية واملناصب:
• 2019عضو مجلس ادارة – معهد الدراسات املصرفية
• 2018عضو مجلس ادارة – جمعية البنوك األردنية
• 2012عضو مجلس إدارة -بنك القدس.
• 2008 –2011نائب الرئيس التنفيذي  -مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد  -البنك العربي.
• 6/2008رئيس مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد  -البنك العربي /األردن.
• 8/2007الرئيس التنفيذي جملموعة التسويق للخدمات املصرفية لألفراد  -بنك ستاندرد تشارترد /سنغافورة.
• 9/2005الرئيــس اإلقليمــي جملموعــة اخلدمــات املصرفيــة لألفــراد شــمال اخلليــج واملشــرق العربــي  -بنــك ســتاندرد تشــارترد
 /البحريــن.
• 1/2002رئيس اخلدمات املصرفية لألفراد األردن  -بنك ستاندرد تشارترد  /األردن.
• 5/2001املدير املالي  -مجموعة األردن  -بنك ستاندرد تشارترد  /األردن.
• 1996 - 2001املدير املالي -مجموعة األردن  -سيتي بنك.
السيد نضال توفيق علي علي
رئيس ادارة التدقيق الداخلي
تاريخ التعيني1/3/2017 :
تاريخ امليالد1972 :
املؤهالت العلمية:
•ماجستير ادارة األعمال في التمويل واملصارف /اجلامعة األردنية ومعهد الدراسات املصرفية .2006 -
•بكالوريوس محاسبة  /اجلامعة املستنصرية .1995 -
•شهادات مهنية صادرة عن معهد املدققني الداخليني (.CIA, CFSA, CCSA, CRMA - )IIA

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓ ّﻴﺔ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ذﻛﺎء
ّ

اخلبرات العملية واملناصب:
• 2013-2017مدير ادارة التدقيق الداخلي  /بنك املال.
• 2008-2013نائب مدير ادارة التدقيق الداخلي  /بنك املال.
• 2007-2008مشرف تدقيق داخلي /البنك االردني الكويتي.
• 2006-2007مدقق داخلي رئيسي  /بنك عمان العربي (سلطنة عمان).
• 2004-2006مدقق داخلي رئيسي  /البنك االردني الكويتي.
• 1995-2004مدقق داخلي  /بنك االسكان للتجارة والتمويل.

إن ﺗﻄﻮر اﻟﺬي ﺟﻠﺒﻪ ﻋﺎم  2020وﺗﺒﻨﻲ
أﻧﻈﻤﺔ اﺗﻤﺘﺔ ،اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ،واﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻘﺎط
اﺣﺘﻜﺎك اﻟﻌﻤﻼء واﺧﻄﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
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اآلنسة ميس عدنان محمود الشلبي
رئيس مجموعة الدعم واالسناد
تاريخ التعيني 11/1/2012 :
تاريخ امليالد1975 :

السيد مهند زهير احمد بوكه
مساعد مدير عام  /إدارة اخلدمات املصرفية التجارية
تاريخ التعيني1/5/2012 :
تاريخ امليالد1975 :

املؤهالت العلمية:
•بكالوريوس في احملاسبة من اجلامعة االردنية1996 ،
•(Certified Management Accountant )CMA

املؤهالت العلمية:
بكالوريوس في علوم االقتصاد -جامعة العلوم التطبيقيه /االردن2000 ،

اخلبرات العملية واملناصب:
•منذ  9/2019البنك االستثماري  /رئيس مجموعة الدعم واالسناد.
• 2013-2019البنك االستثماري /رئيس اجملموعة املالية.
• 2012-2013البنك االستثماري /مدير تنفيذي  /مدير دائرة احملاسبة اإلدارية.
• 2007-2011كابيتال بنك (بنك املال االردني)  /مدير دائرة الرقابة املالية.
• 2002-2007بنك القاهرة عمان  /مدير دائرة نظم املعلومات اإلدارية  /االدارة املالية.
• 1996-2002بنك القاهرة عمان  /عدة مناصب لدى دائرة الرقابة املالية و دائرة التخطيط وتطوير االجراءات
•رئيس هيئة مديري شركة املوارد للوساطة املالية.
•عضو في مجلس ادارة شركة متكني للتاجير التمويلي.
•عضو في مجلس ادارة شركة االستثماري لتمويل سلسلة امداد.
العضويات املهنية:
منذ  2011عضو معهد احملاسبني االداريني (IMA) Institute of Management Accountants

اخلبرات العملية واملناصب:
• 2011-2012مدير دائرة الشركات الكبرى–بنك/HSBCاالردن
• 2010-2011مدير دائرة الشركات التجارية -بنك HSBCرام اهلل  /فلسطني
• 2009-2011مدير دائرة املدفوعات العاملية وادارة النقد  -بنك /HSBCاالردن
• 2007-2008مساعد نائب رئيس االعمال التجارية /Washington Mutual Bank -كاليفورنيا
•2006-2007مساعد نائب رئيس االعمال التجارية/Wachovia Bank N.A -كاليفورنيا
•2005-2006مساعد نائب رئيس االعمال التجارية/Wells Fargo Bank -كاليفورنيا
•2003-2005محلل اول للشركات الصغرى واملتوسطة /Wells Fargo Bank-كاليفورنيا
•رئيس هيئة املديرين شركة االستثماري لتمويل سلسلة االمداد .
•رئيس هيئة مديرين الشركة األردنية للتخصيم.
•نائب رئيس مجلس ادارة شركة االسواق احلرة االردنية .
•نائب رئيس مجلس ادارة شركة التسهيالت التجارية االردنية .
•عضو هيئة مديرين شركة االسواق احلرة األولى.
•عضو هيئة مديرين شركة االسواق احلرة الثانية للتجارة العامة .
•عضو مجلس ادارة شركة املوارد للوساطة املالية .

السيد رمزي رضوان حسن درويش
مساعد مدير عام/إدارة تسهيالت الشركات الكبرى
تاريخ التعيني17/5/2007 :
تاريخ امليالد1971 :

السيد طارق «محمد نزيه» «محمد ممدوح» سكجها.
مساعد مدير عام /إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد
تاريخ التعيني23/10/2011 :
تاريخ امليالد1977 :

املؤهالت العلمية:
• MBAجامعة جورج واشنطن الواليات املتحدة االمريكية.1995 ،
•بكالوريوس اقتصاد/محاسبة  -اجلامعة األردنية.1993 ،

املؤهالت العلمية:
•ماجستير في ادارة األعمال  -جامعة ويلز – كلية كاردف ألدارة األعمال /بريطانيا.2002 ،

اخلبرات العملية واملناصب:
• 2007البنك االستثماري (محليا)
• 2005-2007البنك العقاري املصري العربي (محليا)
• 2001-2004بنك ( HSBCمحليا).
• 1997-2001مجموعة البنك العربي (محليا و دوليا).
• 1996-1997بنك القاهرة عمان (محليا).

اخلبرات العملية واملناصب:
• 2008-2011مدير تطوير منتجات  -البطاقات األئتمانية  -مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد  -البنك العربي.
• 2006–2008مدير مبيعات القروض الشخصية و البطاقات األئتمانية  -بنك ستاندرد تشارترد /األردن.
• 2005-2006مستشار  -شركة  /Nextmoveاألردن.
• 2002-2006مدير مبيعات  -شركة سبينيس لتوزيع املواد الغذائية.
•عضو في مجلس ادارة شركة متكني للتاجير التمويلي.
•عضو في مجلس ادارة شركة التسهيالت التجارية االردنية.
•عضو في مجلس ادارة شركة االستثماري لتمويل سلسلة امداد.
السيد «محمد علي» وليد حمداهلل احلياصات
مدير تنفيذي  /الدائرة القانونية والتحصيل ومعاجلة االئتمان
تاريخ التعيني25/7/2000:
تاريخ امليالد 1972:
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املؤهالت العلمية:
•بكالوريوس في القانون من اجلامعة األردنية ،االردن.1994 ،
اخلبرات العملية واملناصب:
• 2012مدير الدائرة القانونية  /البنك االستثماري.
• 2000–2011الدائره القانوينه.
السيد جرير نائل جميل العجلوني
مدير تنفيذي  /دائرة اخلزينة
تاريخ التعيني8/4/2012 :
تاريخ امليالد 1980:
املؤهالت العلمية:
•بكالوريوس في اإلقتصاد /جامعة العلوم التطبيقية ،االردن.2002 ،
•ماجستير في اإلقتصاد املالي /جامعة ليستر ،اململكة املتحدة.
اخلبرات العملية واملناصب:
• 2013مدير تـنفيذي ،دائرة اخلزينة ،البنك اإلستثماري ،األردن.
• 2012-2013مدير تنفيذي ،إدارة املوجودات و املطلوبات ،مجموعة اخلزينة و اإلستثمار ،البنك اإلستثماري ،األردن.
• 2007-2012مدير سيولة ،إدارة املوجودات و املطلوبات ،دائرة األسواق العاملية ،بنك ستاندرد تشارترد ،األردن.
• 2006 2007-محلـل أبحاث ،بنك ستاندرد تشارترد ،األردن.
• 2004-2006محاضر مساعد (جـزئي) ،قسم اإلقتصاد ،جامعة ليستر اململكة املتحدة.
•عضو هيئة املديرين  /شركة املوارد للوساطة املالية.
•عـضـو مجلس ادارة  /الشركة األردنية إلعادة متويل الرهن العقاري م.ع.م.

إقرارات عامة
•اليوجــد تعامــل مــع مورديــن محدديــن و  /أو عمــاء رئيســيني (محليــا ً وخارجيــاً) مبــا يشــكل  10%فأكثــر مــن إجمالــي
املشــتريات و  /أو املبيعــات أو اإليــرادات.
•ال يوجد أي حماية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته مبوجب القوانني واألنظمة أو غيرها.
•ال يوجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصل عليها البنك.
•يقوم البنك بتطبيق معايير اجلودة الدولية وقد حصل البنك على تصنيف  bbمن Capital intelligence
•ال يوجــد قــرارات صــادرة عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل البنــك أو منتجاتــه أو قدرته
التنافسية.
•لــم تترتــب خــال الســنة املاليــة  2020أيــة أثــار ماليــة لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة وال تدخــل ضمــن النشــاط
الرئيســي للبنــك.
•لــم يحصــل اي عضــو مــن اعضــاء مجلــس االدارة علــى ايــة منافــع مــن خــال عملــه فــي البنــك ولــم يفصــح عنهــا؛ ســواء
كانــت تلــك املنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لــه او الي مــن ذوي العالقــة بــه خــال العــام .2020
•يوجد عقود و مشاريع وإرتباطات عقدها البنك مع أعضاء من مجلس اإلدارة و أقاربهم ،كما يلي:
• شركة الكتروسيك :السيد أمين جميعان ،عضو مجلس اإلدارة.
• الشركة املتحدة للتأمني :السيد زياد ابو جابر عضو مجلس اإلدارة.
•يتعرض البنك بطبيعة عمله جملموعة من اخملاطر؛ وهي ظاهرة في إيضاح رقم ( )41من البيانات املالية لعام .2020
•اإلجنازات التي حققها البنك مدعمة باألرقام ووصف باألحداث الهامة التي مر بها خالل عام  ،2020مدونة في
نشاطات البنك.
•تطور األرباح وصافي حقوق املساهمني وسعر السهم واألرباح املوزعة؛ موضحة في صفحة (.)25
•حتليل املركز املالي للبنك لعام  ،2020مبني في الصفحات من ( 21الى .)27
•التطورات املستقبلية الهامة واخلطة املستقبلية للبنك؛ مبينة في خطة البنك للعام  2020صفحة (.)17

السيدة روند زياد محمد الترك
مدير تنفيذي /دائرة االمتثال
تاريخ التعيني2019/10/13 :
تاريخ امليالد1980 :
املؤهل العلمي:
•بكالوريوس في إدارة األعمال /جامعة عمان األهلية ،األردن2003 ،
•)CAMS) Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists
•(Certified Compliance Officer (CCO
اخلبرات العملية واملناصب:
• Responsible of Customer Investigation and Complaints Unit / 2018–2019بنك سوستيه جنرال -األردن.
• 2017-2018مدير دائرة االمتثال  /بنك أبو ظبي الوطني.
• 2014-2017مسؤول وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب  /بنك األردن.
• Deputy Section Head of the Compliance and Anti Money Laundry Division 2010-2014بنك عودة.
• 2010-2010ضابط مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب  /بنك القاهرة عمان.
• 2008–2010ضابط شؤون إدارية  /بنك القاهرة عمان.
• 2006–2008ضابط كفاالت محلية  /بنك القاهرة عمان.
• 2004 – 2006ضابط موارد بشرية  /بنك القاهرة عمان.
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اقرارات اعضاء مجلس االدارة:

تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

يقــر مجلــس ادارة البنــك االســتثماري بعــدم وجــود ايــة امــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية البنــك خــال الســنة املاليــة
 .2021يقــر مجلــس ادارة البنــك االســتثماري مبســؤوليته عــن اعــداد البيانــات املاليــة وكفايــة انظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة
فــي البنــك.

يلتــزم البنــك بتطبيــق جميــع القواعــد اآلمــرة والقواعــد العامــة الــواردة فــي تعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة
فيمــا عــدا مجموعــة منهــا لــم يتــم تطبيقهــا لألســباب تتعلــق بقانــون الشــركات والبنــك املركــزي ،كمــا هــو مبــن تاليــا:

التوقيع

املادة

نص املادة

أسباب عدم التطبيق

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي للمساهمني الذين ميلكون
ما ال يقل عن  %10من أسهم الشركة املكتتب بها.
طلب عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك للمطالبة بإقالة
رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو فيه للمساهمني الذين ميلكون ما
ال يقل عن  %20من أسهم الشركة املكتتب بها ،باستثناء األعضاء
املمثلني ألسهم احلكومة او أي شخص اعتباري عام.

خملالفة البند مع قانون الشركات
الساري املفعول.

االسم

الصفة

السيد بشر محمد جردانه

رئيس مجلس االدارة
ممثل شركة عبد الرحيم جردانه واوالده

السيد امين شفيق جميعان

نائب رئيس مجلس االدارة

السيد دريد أكرم جراب

عضو مجلس االدارة
ممثل شركة ورثة رؤوف ابو جابر

السيد عبدالرحيم نزار جردانه

عضو مجلس االدارة
ممثل شركة مستودع االدوية االردني

السيد فهمي بن فائق ابو خضراء

عضو مجلس االدارة

السيدة زينة نزار جردانه

عضو مجلس االدارة

السيد هاني ابراهيم فضايل

عضو مجلس االدارة

السيد جريس سبيرو العيسى

عضو مجلس االدارة

السيد رشدي محمود الغالييني

عضو مجلس االدارة
ممثل بنك فلسطني

أوال :لجان الحاكمية المؤسسية

الدكتور بسام خليل الساكت

عضو مجلس االدارة

.1لجنة الحاكمية المؤسسية:

السيد عزت جنم الدين الدجاني

عضو مجلس االدارة

تقــوم هــذه اللجنــة باإلشــراف علــى ممارســات احلاكميــة املؤسســية فــي البنــك ،وضمــان توفــر العناصــر التــي تقــوم عليهــا تلــك
احلاكميــة ،وهــي تتألــف مــن رئيــس مجلــس االدارة وعضويــن مــن مجلــس االدارة غيــر التنفيذيــن كمــا يلــي:

11-4

حتــى يتمكــن مجلــس االدارة مــن تغطيــة كافــة اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك بطريقــة عمليــة؛ فقــد قــام اجمللــس بانشــاء
جلان،وتقســيم املهــام فيمــا بينهــا ،بحيــث تتولــى كل جلنــة مهــام ومســؤوليات محــددة تشــرف عليهــا ،وذلــك ملســاعدة مجلــس
االدارة فــي تغطيــة كافــة االنشــطة بصــورة ســليمة ،والتأكــد ان هــذه اللجــان ال تعيــق العمــل  ،وأنهــا تســتمد قوتها وســلطتها
مــن مجلــس االدارة ،وان اجمللــس الــذي قــد يفــوض الصالحيــات الــى هــذه اللجــان  ،اال انــه يبقــى دائمــا مســؤال عــن اعمالهــا.

تقرير حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
قــام البنــك بالعمــل علــى تطبيــق افضــل املمارســات لضمــان توفيــر حاكميــة رشــيدة للمعلومــات واالنظمــة املصاحبــة لهــا
وبالتوافــق مــع تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي  ،حيــث مت اعتمــاد اطارعمــل  COBITكمــا قــام البنــك بتطبيــق تعليمــات البنــك
املركــزي األردنــي ذات العالقــة حيــث تخطــى البنــك درجــة النضــوج املقــررة مــن قبــل البنــك املركــزي االردنــي.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

نقر نحن الموقعون ادناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في هذا التقرير.
رئيس اجملموعة املالية  /رئيس مجموعة الدعم واالسناد املدير العام
السيد منتصر عزت الدوّاس
الفاضلة ميس عدنان الشلبي

رئيس مجلس االدارة
السيد بشر محمد جردانه

اسم العضو

عدد مرات الغياب خالل 2020

الصفة

الدكتور بسام الساكت

رئيسا

-

شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها السيد بشر جردانه

عضوا

-

السيد جريس العيسى

عضوا

-

وتضم أيضا كل من:
•امني السر ،السيد بسام حماد.
•مقرر اللجنة :الفاضلة روند الترك ،مدير تنفيذي دائرة االمتثال.
عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة خالل عام  4( 2020اجتماعات).
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 .2لجنة التدقيق:
تتركــز مهامهــا مبســاعدة مجلــس اإلدارة علــى إجنــاز مســؤولياته اإلشــراقية املتعلقــة بعمليــات اإلبــاغ املالــي ،التأكــد مــن مــدى
كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ،نطــاق أعمــال املدقــق اخلارجــي ،مراجعــة تقاريــر الســلطات الرقابيــة ،واإلشــراف علــى
أعمــال التدقيــق الداخلــي وبشــكل خــاص اعتمــاد خططــه واالطــاع عليهــا ،ومناقشــة مالحظاتــه وتوصياتــه ومتابعــة تنفيذها،
والتأكــد مــن اســتقالليته وموضوعيتــه ،باإلضافــة الــى التأكــد مــن قيــام البنــك بالعمليــات واإلجــراءات اخملتلفــة اخلاصــة مبراقبــة
امتثالــه للقوانــن والتعليمــات النافــذة.
صالحيات اللجنة:
التوصيــة الــى مجلــس االدارة تعيني/إنهــاء خدمــات وتقييــم مديــر وموظفــي إدارة التدقيــق الداخلــي ومديــر وموظفــي إدارة
االمتثــال ،وحتديــد رواتبهــم وزياداتهــم ومزاياهــم ودرجاتهــم الوظيفيــة وإقــرار ترفيعاتهــم.
تقــوم اللجنــة بتقــدمي التوصيــات جمللــس اإلدارة بخصــوص تعيــن املدقــق اخلارجــي ،وإنهــاء عملــه ،وأتعابــه ،وأي شــروط تتعلــق
بالتعاقــد معــه ،باإلضافــة الــى تقييــم اســتقالليته ،آخــذه باالعتبــار أي أعمــال أخــرى كلــف بهــا خــارج نطــاق التدقيــق.
تتألف جلنة التدقيق من ثالثة اعضاء من مجلس االدارة غير التنفيذيني وكما يلي:
اسم العضو

عدد مرات الغياب خالل 2020

الصفة

السيد هاني فضايل

رئيسا

-

بنك فلسطني وميثله السيد رشدي الغالييني

عضوا

-

السيد عزت الدجاني

عضوا

-

فيمــا يتعلــق بــإدارة اخملاطــر تهــدف اللجنــة للتأكــد مــن ان كافــة اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك؛ او مــن املمكــن ان يتعــرض
لهــا ،يتــم التعامــل معهــا بشــكل كفــؤ ،للتخفيــف مــن اثرهــا علــى انشــطة البنــك اخملتلفــة ،والتأكــد مــن حســن ســير ادارتهــا
وانســجامها مــع اســتراتيجية البنــك ،بهــدف تعظيــم حقــوق امللكيــة ،واحملافظــة علــى منــو البنــك ،ضمــن اطــار اخملاطــر املعتمــد.
أمــا فيمــا يتعلــق بــإدارة اإلمتثــال ،تهــدف اللجنــة الــى إضافــة قيمــة الــى عمليــات البنــك مــن خــال حتســن فعاليــة إدارة اخملاطــر
وأنظمــة الضبــط الداخلــي واحلاكميــة املؤسســية ،وذلــك مــن خــال التأكــد مــن امتثــال البنــك وسياســاته الداخليــة جلميــع
القوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك واملعاييــر واملمارســات املصرفيــة الســليمة الصــادرة عــن اجلهــات
الرقابيــة احملليــة والدوليــة وترفــع التقاريــر الــى مجلــس اإلدارة حــول مــدى اإلمتثــال فــي البنــك

اسم العضو

 .3لجنة الترشيحات والمكافآت:
تعنــى هــذه اللجنــة بتســمية أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وحتديــد األعضاء املســتقلني فــي مجلــس اإلدارة ،وتقييــم فعاليــة أداء اجمللس،
باإلضافــة إلــى ترشــيح األشــخاص املؤهلــن لالنضمــام الــى اإلدارة التنفيذيــة؛ والتأكــد مــن وجــود سياســات واضحــه للمكافــآت
واملزايــا احلوافــز والرواتــب فــي البنــك؛ مبــا فــي ذلــك ضمــان التوعيــة والتدريــب املناســبني للموظفــن واإلدارة العليــا.
تتألــف جلنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن اربعــة اعضــاء مــن مجلــس االدارة غيــر التنفيذيــن ،ويكــون اغلبهــم مــن األعضــاء
املســتقلني وكمــا يلــي:
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 .4لجنة إدارة المخاطر و االمتثال:

تتألــف جلنــة ادارة اخملاطــر واإلمتثــال ،مــن ثالثــة أعضــاء علــى االقــل مــن اجمللــس ،علــى ان يكــون مــن بينهــم عضــو مســتقل،
باإلضافــة الــى رئيــس مجموعــة ادارة اخملاطــر ( ،)CROوبحيــث يكــون رئيــس اللجنــة ونائبــه (إن وجــد) مــن أعضــاء اجمللــس.

عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة خالل عام  6( 2020اجتماعات).

عدد مرات الغياب خالل 2020

الصفة

السيد جريس العيسى

رئيسا

-

شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها السيد بشر جردانه

عضوا

-

السيد هاني فضايل

عضوا

-

الدكتور بسام الساكت

عضوا

-

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة خالل عام  7( 2020اجتماعات).

صالحيات اللجنة:
الــى مجلــس االدارة بتعيــن وانهــاء خدمــات وتقييــم مديــر ادارة اخملاطــر ،وحتديــد راتبــه ومزايــاه واقــرار ترفيعــه ،كمــا تقــوم اللجنــة
بتقــدمي التوصيــات جمللــس اإلدارة بخصــوص تعيني/قبــول اســتقالة مديــر ادارة االمتثــال وتقييمــه ،او انهــاء خدماتــه علــى ان يتــم
احلصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك املركــزي علــى اســتقالة او انهــاء خدماتــه.

وتضم ايضا كل من:
•أمني السر ،السيد بسام حماد.
•مقرر اللجنة السيد نضال علي رئيس إدارة التدقيق الداخلي.

اسم العضو

وتضم ايضا كل من:
•امني السر ،السيد بسام حماد
•مقرر اللجنة :الفاضلة ميس الشلبي رئيس مجموعة الدعم و االسناد
كما يدعى حلضور اجتماعاتها:
•املدير العام.

عدد مرات الغياب خالل 2020

الصفة

السيد عزت الدجاني

رئيسا

-

السيدة زينة جردانه

عضوا

-

السيد هاني فضايل
شركة ورثة رؤوف أبو جابر و وميثلها السيد دريد جراب

عضوا
عضوا

-

الفاضلة ليليان كنت  -مدير دائرة ادارة اخملاطر

عضوا

-

وتضم ايضا كل من:
•امني السر ،السيد بسام حماد.
•الفاضلة ليليان كنت ،مدير دائرة ادارة اخملاطر.
عدد االجتماعات:
•عقدت اللجنة خالل عام  5( 2020اجتماعات).

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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 .5لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
تهــدف هــذه اللجنــة الــى تطویــر وحتســین حاكمیــة وٕادارة املعلومــات والتكنولوجیــا املصاحبــة لهــا ،كمــا تتولــى التوجیــه
واإلشــرارف علــى تطویــر دلیــل احلاكمیــة وٕادارة املعلومــات والتكنولوجیــا املصاحبــة لهــا ومراقبــة تطبیقــه.
صالحيات اللجنة:
اعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط وم ا رقبــة مــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا املعلومــات یحاكــي أفضــل املمارســات الدولیــة املقبولة
بهــذا اخلصــوص وعلى وجــه التحدیــد (.)COBIT) ( Control Objectives for Information and Related Technology
تتألف جلنة ادارة اخملاطر ،من ثالثة أعضاء من اجمللس ،على ان يكون من بينهم عضو مستقل وكمايلي:
اسم العضو

عدد مرات الغياب خالل 2020

الصفة

السيد امين جميعان

رئيسا

-

السيدة زينة جردانه

عضوا

-

الدكتور بسام الساكت

عضوا

-

السيد عزت الدجاني

عضوا

يتولــى مجلــس االدارة حســب املــادة ( )1مــن الفصــل الثانــي مــن السياســة االســتثمارية ،مســؤوليات وصالحيــات تشــكيل جلنــة
االســتثمار ،وحتديــد صالحياتهــا ،والتــي تتولــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية بالدينــار االردنــي والعمــات االجنبيــة.
مسؤوليات وصالحيات جلنة االستثمار منصوص عليها كما يلي:
تـــتولى اللجنــة املســؤوليات املناطــة بــإدارة االســتثمار و إدارة املوجــودات املاليــة مــن أصــول غيــر جتاريــة كمــا فــي اســتثمارات
البنــك فــي أدوات الســوق النقــدي ،ســوق راس املــال مــن أســهم و ســندات ســواء بالعمــات االجنبيــة أو بالدينــار االردنــي ،يضــاف
إلــى ذلــك املراكــز املفتوحــة بالعمــات؛ و كل مــا ســبق ،بهــدف حتقيــق افضــل عائــد ممكــن ضمــن مســتويات مخاطــر مقبولــة،
حيــث تســعى اللجنــة إلــى حتقيــق األهــداف التاليــة:

ثانيا :اللجان االخرى:
 .6اللجنة العليا للتسهيالت
مــن اهــم مهامهــا القيــام باملوافقــة علــى تنســيبات االدارة التنفيذيــة للقــرارات االئتمانيــة ،واملوافقــة علــى التســهيالت ضمــن
صالحياتهــا ،والتنســيب الــى مجلــس االدارة بخصــوص القــرارات االئتمانيــة التــي حتتــاج الــى قــرار مــن مجلــس االدارة،
صالحيات اللجنة
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كما يدعى حلضور اجتماعاتها:
•املدير العام

 .7لجنة االستثمار:

عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة خالل عام  4( 2020اجتماعات).

املبالغ بالدينار االردني و/أو ما يعادلها
بالعمالت االخرى

منح بدون ضمانات

 10مليون

منح تسهيالت ائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) مقابل تأمينات نقدية

 20مليون

منح مقابل ضمانات مقبولة من  %50الى أقل من %100

 12مليون

منح مقابل ضمانات مقبولة بنسبة  %100أو أكثر

 15مليون

منح تسهيالت غير مباشرة

 10مليون

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

وتضم ايضا كل من:
•امني السر ،السيد بسام حماد.
•مقرر اللجنة :السيد وليم كركر.

عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة خالل عام  28( 2020اجتماعا).

وتضم ايضا كل من:
•امني السر السيد بسام حماد.
•مقرر اللجنة السيد رياض جزماوي مدير دائرة امن املعلومات.
كما يدعى حلضور اجتماعاتها:
•املدير العام.

صالحيات جلنة التسهيالت العليا

وتتالف اللجنة العليا للتسهيالت من خمسة أعضاء من مجلس االدارة كما يلي-:
•السيد جريس العيسى "رئيسا"
•السيد أمين جميعان "عضوا".
•شركة مستودع االدوية االردني وميثلها السيد عبد الرحيم جردانه "عضوا".
•السيد فهمي ابو خضراء "عضوا".
•السيدة زينة جردانه "عضوا" .

1.احملافظة على مركز مالي سليم وقوي للبنك من حيث الربحية ،السيولة و كفاية رأس املال.
2.توافق القرار اإلستثماري مع إدارة سيولة البنك و إدارة كفاية رأس املال.
3.حتقـيـــق دخل ســنوي من الفوائد على الســندات و من توزيعات األرباح من اجلهات التي يســاهم البنك في رؤوس اموالها.
4.حتقيق ارباح رأسمالية للبنك ناجتة عن عملية شراء وبيع االدوات االستثمارية اخملتلفة.
5.تقويــة املركــز املالي للبنك نتيجة النمو احلقيقي في راس املال املســتثمر للشــركات التي يســاهم البنك في رؤوس اموالها.
6.حتســن مقــدرة البنــك علــى ادارة موجوداته/مطلوباتــه بالعمــات االجنبيــة وبالدينــار االردنــي مبــا يتناســب مــع مســتويات
اخملاطــر املقبولــة وقــدرة البنــك علــى حتمــل اخملاطــر.
7.احملافظــة علــى مســتويات ســيولة مقبولــة مــع االخــذ بعــن االعتبــار سياســة جلنــة إدارة املوجــودات و املطلوبــات ،ALCO
وتعليمــات البنــك املركــزي بخصــوص الســيولة ،حيــث مت وضــع محــددات االســتثمار مبــا يتناســب مــع حجــم املركــز املالــي و
األصــول الســائلة.
8.احملافظة على كفاية رأس املال ،و ضمان عدم تأثرها ســلبا ً بســبب اإلفراط في أنشــطة اســتثمارية ذات أوزان مرجحة مرتفعة.
9.تنويــع اســتثمارات البنــك فــي رؤوس امــوال الشــركات للحــد قــدر االمــكان مــن عنصــر اخملاطــرة ،وذلــك مــن خــال تنويــع اموال
البنــك اخملصصــة لالســتثمار فــي ادوات امللكيــة علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة واالســواق املاليــة املتاحــة.
صالحيات اللجنة:
1.تـفويض املدير العام باملصادقة على تسمية ممثلي البنك في الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات.
2.تـفـويض أي من املهام والصالحيات إلى اإلدارة التنفيذية (املدير العام ،مدير اخلزينة).
3.تـفـويض اللجنة التنفيذية واإلدارة التنفيذية باالكتتاب في السندات واسناد القروض املكفولة الصادرة عن املؤسسات العامة
والشركات املساهمة العامة وذات املسؤولية احملدودة وشراء اذونات اخلزينة وبيعها او خصمها واتفاقيات اعادة الشراء.
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وتتألف جلنة االستثمار من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة كما يلي:
•السيد فهمي ابو خضراء "رئيسا".
•السيد أمين جميعان "عضوا".
•شركة بنك فلسطني وميثلها السيد رشدي الغالييني "عضوا".
•شركة ورثة رؤوف أبو جابر وميثلها السيد "دريد جراب "عضوا".
•السيد عزت الدجاني " عضوا".
وتضم ايضا كل من:
•امني السر ،السيد بسام مصطفى امني حماد.
•مقرر اللجنة :السيد جرير العجلوني.
كما يدعى حلضور اجتماعاتها:
املدير العام.

•تشكيل اللجان اخملتلفة املعنية مبتابعة حسن ادارة البنك ألعماله ونشاطاته.
•عقد االجتماعات حيث عقد مجلس االدارة خالل العام  8( 2020اجتماعات).
ثانيا :رئيس مجلس اإلدارة
من أجل ضمان فعالية احلاكمية املؤسسية في البنك فإن على رئيس مجلس االدارة ان يقوم بجملة امور منها:
•تطويــر العالقــة الداخليــة جمللــس االدارة عبــر ايجــاد مناخــات ايجابيــة بــن االعضــاء تســمح باحلــوار والنقــاش فيمــا يتعلــق
بالقضايــا املطروحــة.
•متابعة العالقة القائمة بني اجمللس من جهة وبينه وبني االدارة التنفيذية للبنك من جهة اخرى.
•ايصال املعلومات جلميع اعضاء مجلس اإلدارة.
•تطوير العالقة االيجابية باملساهمني وتوفير املعلومات املناسبة لهم في وقتها.

عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة خالل عام  4( 2020اجتماعات).

أبرز معالم الحاكمية المؤسسية في البنك
مت اعــداد دليــل احلاكميــة املؤسســية للبنــك مبــا يتوافــق مــع التعليمــات املعدلــة للحاكميــة املؤسســية للبنــوك رقــم 2016/63
الصــادرة عــن البنــك املركــزي االردنــي بتاريــخ  2016 /9/1وتعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة لســنة  2017وقــد مت
املوافقــة عليــه مــن مجلــس ادارة البنــك وبصــدد اعتمــاده مــن قبــل البنــك املركــزي االردنــي علمــا بانــه قــد مت نشــره علــى املوقــع
االلكترونــي اخلــاص بالبنــك .www.investbank.jo
تتضمن احلاكمية املؤسسية في البنك االستثماري جملة محاور منها:
•ان البنــك لديــه عالقــات واضحــه مــع اجلهــات املعنيــة فيــه كمجلــس اإلدارة واملســاهمني والعمــاء واملوظفــن حيــث تنصــب
تلــك العالقــة علــى متابعــة االســتراتيجية العامــة لعمــل البنــك مبــا فــي ذلــك الوســائل املناســبة لتحقيــق اهدافــه.
•معاملة املساهمني لديه بالتساوي ووفق االنظمة والتعليمات املرعية.
•امداد املساهمني باملعلومات والبيانات حول البنك ونشاطاته واجنازاته.
•متابعة قيام اعضاء مجلس االدارة بواجباتهم جتاه املساهمني والبنك.
وحتــى تكــون لهــذه احلاكميــة املؤسســية فعالياتهــا وتقــوم مبــا هــو منــاط بهــا علــى مســتوى مجلــس إدارة البنــك ،فالبــد مــن
اإلشــارة إلــى والتأكيــد علــى مــا يلــي:
اوال :مجلس اإلدارة
هناك واجبات على مجلس اإلدارة القيام بها ومنها:
•حماية حقوق املساهمني ومصاحلهم.
•حتديد توجهات البنك واهدافه االستراتيجية.
•حتديد االهداف العامة للبنك.
•حتمل مسؤولية سالمة عمليات البنك وادارة اخملاطر فيه بصورة ناجعه.
•متابعة متطلبات البنك املركزي وتلبيتها.
•متابعة مصالح العمالء املودعني لديه.
•مراقبــة ادارة البنــك ومــدى تقيدهــا باألنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي والتعليمــات الداخليــة للبنــك نفســه
واتباعهــا للسياســات الراشــدة.
•تأكيد االلتزام العميق جتاه البنك ومساهميه كافة.
•الفصل بني منصب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للبنك.
•التأكد املستمر من نزاهة البنك وهو يقوم بأعماله مبا في ذلك منع استغالل املعلومات الداخلية ملصالح شخصيه.
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ثالثا :متابعة أعمال مجلس اإلدارة

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺴﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ

اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد
اﳋﺰﻳﻨﺔ

اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺳﻨﺎد واﻟﺪﻋﻢ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﻢ

•عقد اجتماعات دورية له.
•وضع اقتراحات للمواضيع مجال االهتمام لعرضها على اجمللس.
•تزويد االعضاء بالبيانات واملعلومات املناسبة حول مواضيع االجتماعات قبل فترة كافيه.
•وضع االعضاء في صورة التطورات الداخلية في البنك بشكل عام.
•توضيــح كافــة مهــام وواجبــات ومســؤوليات اعضــاء اجمللــس مبــا فيهــا الصالحيــة احملــددة لــه فيمــا يتعلــق باملوافقــة
علــى القــروض.
•متابعة الهيكل التنظيمي للبنك.
•املوافقة على بعض التعيينات ذات التأثير في البنك.
•متابعة نظام الدرجات والترقيات والرواتب واملزايا في البنك.
•التحقق من زيادة وحتسني القدرة التنافسية للبنك.
•مراقبة قيام االدارة التنفيذية في البنك بوضع اليات العمل التي تكفل تنفيذ االستراتيجيات احملددة له.

الهيكل التنظيمي البنك االستثماري

اﻟﻌﻘﺎرات اﳌﺴﺘﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﻣﻌﺎﳉﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن

64

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

65

الهيكل التنظيمي لشركة الموارد للوساطة المالية

اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ

اﳌﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل  -اﻟﺒﻨﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻹدارﻳﺔ وﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ

و

*

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

اﻷﻣﺘﺜﺎل واﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

اﻷﻣﺘﺜﺎل  -اﻟﺒﻨﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

اﻷﺑﺤﺎث

اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ  -اﻟﺒﻨﻚ
اﻷﺳﺘﺜﻤﺎري

* تقوم ادارة التدقيق الداخلي في البنك االستثماري بتنفيذ مهام التدقيق على كافة أنشطة شركة موارد.

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻮارد

ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻮارد

اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن

تقوم إدارة التدقيق الداخلي في البنك اإلستثماري بتنفيذ مهام التدقيق على كافة أنشطة شركة االمداد.

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ إﻣﺪاد
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إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ  -اﻟﺒﻨﻚ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري
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الهيكل التنظيمي لشركة اإلستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد  -اإلمداد

مجموعة إدارة المخاطر

الهيكل التنظيمي لشركة تمكين للتاجير التمويلي

مجموعة إدارة المخاطر
إدارة اﻹﺋﺘﻤﺎن

حرصـا ً مــن مجلــس ادارة البنــك االســتثماري علــى ضمــان اســتقاللية نشــاط ادارة اخملاطــر في البنــك وتطبيقـا ً ألفضل املمارســات
الدوليــة فــي هــذا اجملــال فقــد مت تشــكيل الهيــكل االداري الدارة اخملاطــر ضمــن املعطيــات التالية:
أوال  -تشكيل لجنة الدارة المخاطر واالمتثال منبثقة عن مجلس االدارة:

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎن

اﻹﻣﺘﺜﺎل واﺨﻤﻟﺎﻃﺮ *

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ
)اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري(

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺪﻋﻢ

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون اﻻدارﻳﺔ
اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

* تقوم ادارة التدقيق الداخلي في البنك االستثماري بتنفيذ مهام التدقيق على كافة أنشطة شركة متكني.

اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ *

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﲤﻜﲔ
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تعمــل هــذه اللجنــة ضمــن ميثــاق عمــل معتمــد يتضمــن مهامهــا ومســؤولياتها ومــن مهامهــا الرئيســة فيمــا يتعلــق بــإدارة
اخملاطــر مايلــي:
•مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
•مراجعة استراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
•مراجعة سياسات ادارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من اجمللس.
• مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة اخملاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى اجمللس.
• التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بــن اخملاطــر الفعليــة التــي يأخذهــا البنــك ومســتوى اخملاطــر املقبولــة التــي وافــق
عليهــا اجمللــس.
•التأكــد مــن توفــر السياســات واطــار عمــل إلدارة اخملاطــر والبرامــج واالدوات الالزمــة لذلــك ،مــع مراجعتهــا بشــكل دوري للتأكد
مــن فعاليتهــا وتعديلهــا اذا لــزم االمــر.
•التأكد من أن ادارة البنك خملاطره اخملتلفة تتم بشكل كفؤ بحيث حتمل البنك اخملاطر املناسبة مقابل العائد املناسب.
•تهيئــة الظــروف املناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى اخملاطــر ذات األثــر اجلوهــري ،والتعــرف علــى أي مــن األنشــطة التــي
يقــوم بهــا البنــك ميكــن لهــا أن تعرضــه خملاطــر أكبــر مــن مســتوى اخملاطــر املقبولــة ،ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى اجمللــس
ومتابعــة معاجلتهــا.
•التحقــق مــن معاجلــة التجــاوزات علــى مســتويات اخملاطــر املقبولــة ،مبــا فــي ذلــك مخاطبــة اإلدارة التنفيذيــة العليــا املعنيــة
بشــأن هــذه التجــاوزات ورفــع تقاريــر الــى مجلــس االدارة حولهــا.
•مراجعــة الفرضيــات والســيناريوهات املســتخدمة ضمــن اختبــارات األوضــاع الضاغطــة ومناقشــة نتائــج اإلختبــارات ومراجعة
اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنــا ًء علــى هــذه النتائــج قبــل اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
•مراجعــة منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأســمال البنــك ورفعهــا الــى مجلــس االدارة العتمادهــا ،وبحيــث تكــون هــذه
املنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة علــى حتديــد جميــع اخملاطــر التــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك ،وتأخــذ باالعتبــار خطــة
البنــك اإلســتراتيجية وخطــة رأس املــال ،ومراجعــة هــذه املنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن تطبيقهــا ،والتأكــد مــن
احتفــاظ البنــك برأســمال كاف ملقابلــة جميــع اخملاطــر التــي يواجههــا.
•مراجعة وثيقة اخملاطر املقبولة لدى البنك قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
•التأكد من استقاللية ادارة اخملاطر.
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ثانيا  -استقاللية مجموعة إدارة المخاطر (إدارة منفصلة وال تمارس اعمال تنفيذية يومية)

ثالثا :الهيكل التنظيمي لمجموعة إدارة المخاطر :

تتمتــع مجموعــة ادارة اخملاطــر باســتقاللية ،فهــي تتبــع الــى جلنــة ادارة اخملاطــر واالمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ،وتقــوم
مجموعــة ادارة اخملاطــر برفــع تقاريرهــا مباشــرة الــى جلنــة ادارة اخملاطــر واالمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ،هــذا وباإلضافــة
الــى ذلــك تقــوم الدائــرة باحلصــول علــى املعلومــات مــن دوائــر البنــك االخــرى أو بالتعــاون مــع جلــان البنــك اخملتلفــة؛ وذلــك مبوجــب
الصالحيــات املمنوحــة مــن قبــل مجلــس االدارة ،وهــي تعمــل علــى حتديــد و قيــاس ومراقبــة كافــة اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا
البنــك او مــن املمكــن ان يتعــرض لهــا ،والتحــوط لهــذه اخملاطــر للتخفيــف مــن أثرهــا علــى أنشــطة البنــك اخملتلفــة ،والتأكــد
مــن حســن ســير ادارتهــا وانســجامها مــع اســتراتيجية البنــك ،بهــدف تعظيــم حقــوق امللكيــة مــن خــال مــا يلــي:

لقد مت اعتماد الهيكل التنظيمي املبني أدناه :

•مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية باملستويات احملددة للمخاطر املقبولة.
•مراجعة اطار ادارة اخملاطر ( )Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من اجمللس.
•تنفيذ استراتيجية ادارة اخملاطر باإلضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل إلدارة كافة انواع اخملاطر.
•تثقيف املوظفني حول ادارة اخملاطر.
•تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل انواع اخملاطر.
•مراجعــة الفرضيــات املســتخدمة فــي اعــداد ميزانيــة البنــك التقديريــة ورفــع التوصيــات الالزمــة الــى جلنــة ادارة اخملاطــر
املنبثقــة عــن مجلــس االدارة ونســخة لــإدارة التنفيذيــة العليــا.
•اجراء اختبارات االوضاع الضاغطة لقياس مدى قدرة البنك على حتمل الظروف اخملتلفة.
•دارســة ومراجعــة محفظــة البنــك االئتمانيــة للتأكــد مــن انســجامها مــع السياســة االئتمانيــة اخلاصــة بالبنــك ،مــع حتديــد
اثــر اي منــح جديــد علــى نســبة كفايــة راس املــال حســب تعليمــات البنــك املركــزي االردنــي.
•حتديــد اخملاطــر لــكل املنتجــات واخلدمــات والعمليــات واألنظمــة والتأكــد مــن أن هــذه اخملاطــر ضمــن احلــدود ،وانــه مت وضــع
اإلجــراءات الكفيلــة بالســيطرة علــى هــذه اخملاطــر ومراقبتهــا ،ويشــمل ذلــك أيضــا التعــرف علــى اخملاطــر فــي حــال التعديــل
علــى املنتجــات واخلدمــات والعمليــات واألنظمــة القائمــة لــدى البنــك.
•االشراف على إعداد خطة استمرارية العمل والتأكد من فعاليتها.

أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻻﻓﺮاد

إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ

رابعا  -لجنة إدارة المخاطر التنفيذية ()Executive Risk Management Committee
مت تشــكيل جلنــة ( )ERMCوبحيــث تكــون برئاســة رئيــس مجموعــة ادارة اخملاطــر وبعضويــة االدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك ومبــا
يشــتمل علــى املديــر العــام ( .)CEOهــذا وباالضافــة الــى ذلــك تعمــل جلنــة ( )ERMCضمــن ميثــاق عمــل معتمــد مــن قبــل جلنــة
ادارة اخملاطــر واالمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس ادارة البنــك ومجلــس ادارة البنــك ،حيــث تشــمل مهامهــا الرئيســية مايلــي:
•متكني تطبيق االطار العام الدارة اخملاطر املعتمد من قبل جلنة ادارة اخملاطر واالمتثال املنبثقة عن مجلس االدارة
•مناقشــة ملفــات مخاطــر التشــغيل ومناقشــة التوصيــات الناجتــة عــن ورش عمــل التقييــم الذاتــي للمخاطــر واالجــراءات
الرقابيــة (.)CRSA
•االطــاع علــى وثيقــة اخملاطــر املقبولــة للبنــك ورفــع التوصيــات الالزمــة إلــى جلنــة إدارة اخملاطــر واالمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة حــول اإلجــراءات التصحيحيــة ملعاجلــة االنحرافــات والتجــاوزات التــي قــد حتــدث.
•التوصيــة باعتمــاد أهــداف كفايــة رأس املــال اســتنادا ً للمخاطــر مــع األخــذ باالعتبــار مــا تركــز عليــه اســتراتيجية البنــك
وخطــة عملــه وضمــان كفايــة رأس املــال االزم ملواجهــة اخملاطــر التــي تواجــه البنــك ورفــع التقاريــر الالزمــة إلــى جلنــة إدارة
اخملاطــر واالمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة حــول اإلجــراءات التصحيحيــة التــي تضمــن عــدم انخفــاض نســبة كفايــة رأس
املــال عــن املســتويات املعتمــدة.
•مراجعــة نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة ( )Stress Testingوالتأكــد مــن أنهــا ضمــن النســب املعتمــدة ومراجعتهــا
والتوصيــة باإلجــراءات التصحيحيــة املتخــذة لهــذه النتائــج (إن وجــدت) ورفــع التوصيــات الالزمــة إلــى جلنــة إدارة اخملاطــر
واالمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
خامسا  -الشركات التابعة
قامــت مجموعــة ادارة اخملاطــر بتطويــر برنامــج شــامل الدارة اخملاطــر ضمــن الشــركات التابعــة ليتضمــن حتديــد وقيــاس ومراقبــة
وضبــط كل انــواع اخملاطــر ،وبحيــث تقــوم دوائــر االئتمــان واخملاطــر فــي الشــركات التابعــة برفــع تقاريــر دوريــة الــى مجموعــة ادارة
اخملاطــر لــدى البنــك .
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إدارة االمتثال

تقرير الحوكمة:

مت تشــكيل إدارة لالمتثــال ومت رفدهــا بكــوادر مدربــة ،ومبــا يتماشــى مــع تعليمــات البنــك املركــزي الصــادرة بهــذا اخلصــوص ،حيــث
تقــوم إدارة االمتثــال بإعــداد منهجيــة فعالــة لضمــان امتثــال البنــك بجميــع القوانــن والتشــريعات النافــذة؛ وأي إرشــادات وأدلــة
ذات عالقــة ،مبــا فــي ذلــك توثيــق مهــام و صالحيــات ومســؤوليات إدارة االمتثــال ويتــم تعميمهــا داخــل البنــك.

أ -المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة.
يلتــزم البنــك بتطبيــق جميــع القواعــد اآلمــرة والقواعــد العامــة الــواردة فــي تعليمــات حوكمــة الشــركات املســاهمة املدرجــة
لســنة  2017وحتــى يتمكــن مجلــس االدارة مــن تغطيــة كافــة اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك بطريقــة عمليــه ،فقــد قــام
اجمللــس بانشــاء جلــان وتقســيم املهــام فيمــا بينهــا ،بحيــث تتولــى كل جلنــة مهــام ومســؤوليات محــددة تشــرف عليهــا ،وذلــك
ملســاعدة مجلــس االدارة فــي تغطيــة كافــة االنشــطة بصــورة ســليمة ،والتأكــد مــن أن هــذه اللجــان ال تعيــق العمــل ،وأنهــا
تســتمد قوتهــا وســلطتها مــن مجلــس االدارة ،وأن اجمللــس الــذي قــد يفــوض الصالحيــات الــى هــذه اللجــان ،اال انــه يبقــى دائمــا
مســؤوال ً عــن أعمالهــا.

•ويكــون إعــداد سياســة االمتثــال وسياســة مكافحــة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب وتطويرهــم والتأكــد مــن تطبيقهــم فــي
البنــك مــن صالحيــات ادارة االمتثــال.
•يتم اعتماد السياسات من قبل جلنة إدارة اخملاطر واالمتثال ومن ثم مجلس االدارة.
•ترفــع ادارة االمتثــال تقاريرهــا حــول نتائــج أعمالهــا ومراقبتهــا لالمتثــال الــى جلنــة ادارة اخملاطــر واالمتثــال مــع إرســال نســخة
الــى املديــر العــام ،ومبــا يتماشــى مــع افضــل املمارســات الدوليــة بهــذا اخلصــوص.
و تقوم جلنة اخملاطر واالمتثال مبا يلي:
•اعتمــاد سياســة مراقبــة االمتثــال وسياســة غســل االمــوال ومتويــل االرهــاب ،وتقييــم درجــة الفعاليــة التــي يديــر بهــا البنــك
«مخاطــر االمتثــال» مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل ومراجعتهــا عنــد إجــراء أي تغييــرات عليهــا .
•مراقبة ومتابعة تطبيق سياسة االمتثال وسياسة مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب.
•اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعزيــز قيــم االســتقامة واملمارســة املهنيــة الســليمة داخــل البنــك بالشــكل الــذي يجعــل االمتثــال
بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر واملعاييــر املطبقــة هدفــا أساســيا واجــب التحقيــق.
•اعتمــاد اخلطــة ســنوية إلدارة «مخاطــر االمتثــال» بالتعــاون مــع وظيفــة مراقبــة االمتثــال ،علــى أن تأخذ هــذه اخلطــة باالعتبار
أي قصــور فــي السياســات أو اإلجــراءات أو التطبيــق ،وأن تكــون مرتبطــة مبــدى فعاليــة إدارة «مخاطــر االمتثــال» القائمــة ،وحتدد
احلاجــة إلــى أي سياســات أو إجــراءات إضافيــة للتعامــل مــع «مخاطــر االمتثــال» اجلديــدة الناجتــة عــن التقييــم الســنوي
لهــذه اخملاطــر.
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ب -أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمســتقيلين خــال الســنة وتحديــد فيمــا إذا كان العضــو تنفيــذي أو
غيــر تنفيــذي ومســتقل أو غيــر مســتقل:
رئيس مجلس اإلدارة:

شركة عبد الرحيم جردانه واوالده وميثلها السيد بشر محمد عبد الرحيم جردانه

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد امين شفيق فرحان جميعان

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

عضو مجلس االدارة

شركة ورثة رؤوف ابوجابر وميثلها السيد دريد اكرم عبد اللطيف جراب

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

عضو مجلس االدارة

شركة مستودع االدوية االردني وميثلها السيد عبد الرحيم نزار عبد الرحيم جردانه

طبيعة العضوية

غير تنفيذي /غير مستقل

عضو مجلس االدارة

شركة بنك فلسطني وميثلها السيد رشدي محمود رشيد الغالييني

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

عضو مجلس االدارة

السيد فهمي بن فائق بن فهمي أبو خضراء

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

عضو مجلس االدارة

السيدة زينة نزار عبدالرحيم جردانة

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /غير مستقل

عضو مجلس االدارة

السيد هاني ابراهيم سليمان فضايل

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

عضو مجلس االدارة

السيد جريس سبيرو جريس العيسى

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

عضو مجلس االدارة

الدكتور بسام خليل عبدالرحيم الساكت

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل

عضو مجلس االدارة

السيد عزت جنم الدين عزت الدجاني

طبيعة العضوية

غير تنفيذي  /مستقل
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ج -أســماء ممثلــي اعضــاء مجلــس اإلدارة االعتبارييــن وتحديــد فيمــا اذا كان العضــو تنفيــذي أو غيــر تنفيــذي
ومســتقل أو غيــر مســتقل.
الرقم اسم الشخص االعتباري

هـ -جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة ان وجدت.

نوعه

صفة العضو

1

شركة عبدالرحيم جردانه و اوالده

ذات مسؤولية محدودة

غير مستقل  /غير تنفيذي

الرقم

2

شركة ورثة رؤوف ابو جابر

توصية بسيطة

غير مستقل  /غير تنفيذي

1

3

شركة مستودع االدوية االردني

ذات مسؤولية محدودة

غير مستقل  /غير تنفيذي

4

شركة بنك فلسطني

مساهمة عامة

غير مستقل  /غير تنفيذي

د -المناصب التنفيذية في البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.
السيد منتصر عزت احمد دوّاس
املدير العام
السيد نضال علي علي
رئيس إدارة التدقيق الداخلي
السيد رمزي رضوان حسن درويش
مساعد مدير عام  /إدارة التسهيالت الشركات الكبرى

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
( االسم من أربعة مقاطع للشخص
الطبيعي وحسب السجل التجاري
للشخص االعتباري)
السيد امين شفيق فرحان جميعان

اسم ممثل الشخص االعتباري
( من أربعة مقاطع)
-

عضويته في مجلس ادارات شركات
اخرى داخل اململكة
نائب رئيس مجلس ادارة شركة .JOFICO

و -اسم ضابط ارتباط الحوكمة:
السيدة روند زياد محمد الترك
ز -أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
 -1جلنة احلاكمية املؤسسية.
 -2جلنة التدقيق.
 -3جلنة الترشيحات واملكافآت.
 -4جلنة إدارة اخملاطر واالمتثال.
 -5جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.
 -6اللجنة العليا للتسهيالت.
 -7جلنة االستثمار.

السيد مهند زهير احمد بوكه
مساعد مدير عام  /إدارة اخلدمات املصرفية التجارية
السيد طارق «محمد نزيه» «محمد ممدوح» سكجها
مساعد مدير عام  /إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد
اآلنسة ميس عدنان محمود الشلبي
رئيس مجموعة الدعم واالسناد
السيد «محمد علي» وليد بركات حمد اهلل احلياصات
مدير تنفيذي  /الدائرة القانونية والتحصيل ومعاجلة االئتمان
السيد جرير نائل جميل العجلوني
مدير تنفيذي  /دائرة اخلزينة
السيدة روند زياد محمد الترك
مدير تنفيذي /دائرة االمتثال
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ح -اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية:
اسم العضو

الصفة املؤهالت العلميه

اخلبرات العمليه

السيد /هاني ابراهيم رئيسا
سليمان فضايل

شهادة البكالوريوس في ادارة
االعمال  -اجلامعة االردنية -
1975

بنك فلسطني وميثله عضوا
السيد /رشدي
الغالييني

•شهادة بكالوريوس إقتصاد • 1989حتى االن بنك فلسطني
• 2018ولغاية تاريخه يعمل مدير عام لبنك فلسطني.
وعلم احلاسب اآللي
من اجلامعة األمريكية
بالقاهره بجمهورية مصر
العربيه عام .1986
•شهادة قياس وادارة اخملاطر
باملصارف – القاهرة

السيد /عزت جنم
الدين عزت الدجاني

عضوا

•ماجستير ادارة اعمال –
معهد ماساتشوستس
• للتكنولوجيا MIT- 1992
• بكالوريوس احملاسبة CPA
وادارة مالية – Syracuse
University - 1988

•-2010حتى االن مدير عام شركة فضايل لالستشارات االدارية.
• 1985–1975سيتي بنك  -االردن والسعودية.
• 2009-1985مدير اقليمي  -البنك العربي  /البحرين.
• 2010–2009مساعد مدير عام  -البنك العربي  -عمان االردن.
• 2018-2001عضو مجلس ادارة بنوك ومؤسسات مالية
مختلفة في كل من االردن ،البحرين ،االمارات ،سلطنة عمان،
لبنان ،تركيا ،وبريطانيا.

• - 2008حتى االن رئيس هيئة مديرين  - Allied Marineدبي.
• - 2002حتى االن عضو مجلس ادارة .Nd&F Limited - Bahamas
• 2011 - 2006عضو مجلس ادارة  - China Franchises SAالصني.
• 2008 - 1997مدير مكتب االستثمار/عضو هيئة مديرين -
املكتب اخلاص لسمو الشيخ محمد بن خليفة – قطر.
•عضو /ممثل املالك:
• 2008-1997مؤسسة قطر للخدمات الصناعية – قطر.
• 2005-1999شركة Heron Property Portfolio UK7Isle
.Of Man
•Galler Holdings UK & Belgium 2008-2006
• 2008-2000ادارة مشاريع اليخوت .Bahamas & Netherlands
• 2008-2000ممثل مكتب سمو الشيخ محمد بن خليفة في
مجلس ادارة واللجان التنفيذية في بنك قطر الدولي.
• 1997-1992مدير تطوير املشاريع – مشروع مشترك بني شركة
التبغ االردنية وشركة ار .جي.رينولدز.
• 1990-1988مدير ائتمان -بنك قطر الوطني.

ط -اســم رئيــس وأعضــاء كل مــن لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،ولجنــة الحاكميــة المؤسســية،
ولجنــة إدارة المخاطــر واالمتثــال اضافــة ولجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات،و اللجنــة العليــا للتســهيالت،
ولجنــة االســتثمار:
 -1جلنة احلاكمية املؤسسية
اسم العضو
الدكتور بسام الساكت
شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها السيد بشر جردانه
السيد جريس العيسى

الصفة
رئيسا
عضوا
عضوا

عدد مرات الغياب خالل 2020
-

عقدت اللجنة خالل عام  4( 2020اجتماعات).
 -2جلنة التدقيق
اسم العضو
السيد هاني فضايل
بنك فلسطني وميثله السيد رشدي الغالييني
السيد عزت الدجاني

الصفة
رئيسا
عضوا
عضوا

عدد مرات الغياب خالل 2020
-

عقدت اللجنة خالل عام  6( 2020اجتماعات).
 -3جلنة الترشيحات واملكافئات
اسم العضو
السيد جريس العيسى
شركة عبد الرحيم جردانه وأوالده وميثلها السيد بشر جردانه
السيد هاني فضايل
الدكتور بسام الساكت

الصفة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا

عدد مرات الغياب خالل 2020
-

عقدت اللجنة خالل عام  7( 2020اجتماعات).
 -4جلنة ادارة اخملاطر واالمتثال
اسم العضو
السيد عزت الدجاني
السيدة زينة جردانه
السيد هاني فضايل
شركة ورثة رؤوف ابوجابر وميثلها السيد دريد جراب
مدير دائرة ادارة اخملاطر

الصفة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

عدد مرات الغياب خالل 2020
-

عقدت اللجنة خالل عام  5( 2020اجتماعات).
 -5جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
اسم العضو
السيد امين جميعان
السيدة زينة جردانه
السيد عزت الدجاني
الدكتور بسام الساكت

الصفة
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا

عدد مرات الغياب خالل 2020
-

عقدت اللجنة خالل عام  4( 2020اجتماعات).
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تقرير مدقق
الحسابات المستقل

 -6اللجنة العليا للتسهيالت
وتتألف اللجنة العليا للتسهيالت من خمسة أعضاء من مجلس االدارة كما يلي-:
•السيد جريس العيسى "رئيسا".
•السيد أمين جميعان "عضوا".
•شركة مستودع االدوية االردني وميثلها السيد عبد الرحيم جردانه "عضوا".
•السيد فهمي ابو خضراء "عضوا".
•السيدة زينة جردانه "عضوا".
عقدت اللجنة خالل
عام  28( 2020اجتماعا)
 -7جلنة االستثمار
وتتألف جلنة االستثمار من خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة كما يلي:
•السيد فهمي ابو خضراء "رئيسا".
•السيد أمين جميعان "عضوا".
•شركة بنك فلسطني وميثلها السيد رشدي الغالييني "عضوا".
•شركة ورثة ابوجابر وميثلها السيد دريد جراب "عضوا".
•السيد  /عزت الدجاني "عضوا".
عقدت اللجنة خالل عام  4( 2020اجتماعات).
ك -عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنه.
 4مرات
ل -عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
 8مرات.
اجتماعات مجلس االدارة لعام 2020
مجموع الغياب خالل 2020

اعضاء مجلس االدارة
شركة عبد الرحيم جردانة  /بشر جردانة

0

امين شفيق جميعان

0

زينة نزار جردانة

0

بنك فلسطني  /رشدي الغالييني

0

شركة ورثة رؤوف ابوجابر  /دريد جراب

0

فهمي فائق ابو خضراء

1

جريس العيسى

0

مستودع االدوية االردني /عبد الرحيم جردانة

1

هاني فضايل

0

الدكتور بسام الساكت

0

عزت الدجاني

0

عدد اجتماعات مجلس االدارة لعام 2020

8
بشر جردانه
رئيس مجلس االدارة
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ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اوﻗﺎت
ﻋﺰز اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث
اﺧﻴﺮة ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻧﺠﺎز
اﻋﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،واﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻟﻀﻤﺎن
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ

تقريــر مدققــي الحســابات المســتقلين إلــى الســادة مســاهمي بنــك االســتثماري  -شــركة
مســاهمة عامــة محــدودة عمــان  -المملكــة األردنيــة الهاشــمية
تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المعاد اصدارها
الـــرأي

جدول المـحتـويـات

الصفحــة

قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة املعــاد إصدارهــا للبنــك االســتثماري ("البنــك") وشــركاته التابعــة (مع ـا ً "اجملموعــة")
والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املالــي املوحــدة كمــا فــي  31كانــون االول  ،2020وكل مــن قوائــم الربــح أو اخلســارة املوحــدة
والدخــل الشــامل املوحــدة والتغيــرات فــي حقــوق امللكيــة املوحــدة والتدفقــات النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ
وااليضاحــات حــول القوائــم املاليــة املوحــدة املعــاد اصدارهــا والتــي تشــمل السياســات احملاســبية الهامــة ومعلومــات توضيحيــه
أخــرى.
فــي رأينــا ،إن القوائــم املاليــة املوحــدة املعــاد اصدارهــا تظهــر بصــورة عادلــة مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة املركــز املالــي املوحــد
للبنــك االســتثماري ("البنــك") وشــركاته التابعــة (معــا ً "اجملموعــة") كمــا فــي  31كانــون األول  ،2020وأدائهــا املالــي املوحــد
وتدفقاتهــا النقديــة املوحــدة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املعدلــة مبوجــب تعليمات
البنــك املركــزي األردنــي.
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قائمة المركز المالي الموحدة المعاد إصدارها
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قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المعاد إصدارها
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قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة المعاد إصدارها
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قائمة التغيــّرات فـي حقوق الملكيـّة الموحدة المعاد إصدارها
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قائمة التد ّفقات النقد ّية الموحدة المعاد إصدارها
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المعاد إصدارها
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أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفق ـا ً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،إن مســؤوليتنا وفقــا لهــذه املعاييــر موضحــة فــي فقــرة مســؤوليات
املدقــق فيمــا يخــص تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة .نحــن مســتقلون عــن البنــك وفقــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة
بأعمــال تدقيــق القوائــم املاليــة املوحــدة املعــاد اصدارهــا ووفقـا ً لقواعــد الســلوك املهنــي الدوليــة للمحاســبني املهنيــن الصادرة
عــن اجمللــس الدولــي ملعاييــر الســلوك املهنــي للمحاســبني (مبــا فــي ذلــك معاييــر االســتقالل الدوليــة) .باإلضافــة اللتزامنــا
بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــه
باملســؤوليات األخالقيــة األخــرى بحســب هــذه املتطلبــات .ونعتقــد بــأن ّ
ومناســبة لتوفــر أساســا لرأينــا.
فقرة توكيدية  -إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة
نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضاحــن رقــم ( )51ورقــم ( )10حــول القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا املرفقــة ،والتــي تنــص علــى
أن هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة قــد مت تعديلهــا وإعــادة إصدارهــا مبوجــب التعديــات الــواردة مــن قبــل البنــك املركــزي االردنــي
واملتضمنــة اعــادة تصنيــف مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة بقيمــة  14.5مليــون دينــار مــن املرحلــة االولــى الــى املرحلــة
الثالثــة (ايضــاح رقــم  .)10متــت املوافقــة علــى القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا املرفقــة مــن قبــل االدارة بتاريــخ 12
نيســان .2021
يحــل تقريــر التدقيــق هــذا واملعــاد اصــادره محــل تقريــر التدقيــق اخلــاص بنــا علــى القوائــم املاليــة املوحــدة الصــادرة ســابقً ا
واملــؤرخ فــي تاريــخ  11شــباط  .2021ان رأينــا فــي هــذا اخلصــوص غيــر معــدل.
أمور التدقيق الهامة
أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبرناهــا ،وفقـا ً حلكمنــا وتقديرنــا املهنــي ،األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للقوائــم املاليــة
املوحــدة املُعــاد إصدارهــا للفتــرة احلاليــة .مت أخــذ هــذه األمــور بعــن االعتبــار فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد
إصدارهــا ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،إال أننــا ال نبــدي رأيـا ً منفصـا ً حــول هــذه األمــور
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كيف قمنا باإلستجابة ألمر التدقيق الهام

أمر التدقيق الهام
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية عند احتساب اخلسائر
تقوم اجملموعة بتطبيق منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة على االئتمانية املتوقعة في القوائم املالية املوحدة املعاد إصدارها
جميع أدواتها املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة وسندات الدين للمجموعة للسنة املنتهية في  31كانون األول :2020
املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وعقود •قمنا بتقييم واختبار تصميم وكفاءة الضوابط اخلاصة
الضمان املالي مبا في ذلك التزامات التمويل وفقا ً ملتطلبات
بنموذج احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (" )9األدوات املالية" املعدلة
•اختبرنا مدى اكتمال ودقة املعلومات املستخدمة في احتساب
مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني.
اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
•قمنا بأختيار عينة من التعرضات ،وحتققنا من مدى مالءمة
كما متارس اجملموعة أحكاما ً هامة وتضع عددا ً من االفتراضات
تطبيق اجملموعة ملعايير التصنيف في املراحل.
عند إعداد مناذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة اخلاصة بها،
•قمنا باالستعانة بخبرائنا الداخليني املتخصصني من أجل
حملافظ
منفصل
ويتضمن ذلك احتساب احتمالية التعثر بشكل
تقييم اجلوانب التالية:
الشركات واألفراد وحتديد اخلسارة الناجتة عن التعثر والتعرض
 اإلطار املفاهيمي املستخدم في وضع سياسة االنخفاض فيالناجت عند التعثر لكل من التعرضات املمولة وغير املمولة،
القيمة لدى اجملموعة في سياق التزامها مبتطلبات املعيار
والتعديالت املستقبلية ،ومعايير التصنيف في املراحل.
الدولي للتقارير املالية رقم ( )9املعدلة مبوجب تعليمات البنك
املركزي األردني.
وفيما يتعلق بالتعرضات للتعثر ،تضع اجملموعة أحكاما ً حول
 منهجية منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة واحلساباتالتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة لكل تعرض فردي مبا في املستخدمة في احتساب احتمالية التعثر واخلسارة الناجتة
ذلك قيمة الضمان.
عن التعثر والتعرض الناجت عند التعثر لفئات األدوات املالية
لدى اجملموعة ولكل مرحلة.
مت عرض سياسة االنخفاض في القيمة لدى اجملموعة وفقا ً
 معقولية االفتراضات املستخدمة عند إعداد إطارللمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9املعدل مبوجب تعليمات
عمل النموذج مبا في ذلك االفتراضات املستخدمة لتقييم
البنك املركزي األردني في اإليضاح رقم ( )3من هذه القوائم
السيناريوهات املستقبلية والزيادة اجلوهرية في مخاطر
املالية املوحدة املعاد إصدارها.
االئتمان.
 اعادة احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة لعينة منيُعد قياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة من أمور التدقيق الهامة
املوجودات املالية اخلاضعة للتدني في كل مرحلة.
ألن اجملموعة تطبق أحكاما ً هامة وتضع عددا ً من االفتراضات
 تقييم النموذج اخلاص باحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعةحول معايير تصنيف املراحل املطبقة على األدوات املالية وحول
من حيث اثر كوفيد  19 -على النظرة املستقبلية ،ومعلومات
إعداد مناذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة الحتساب مخصصات
االقتصاد الكلي ،واحتمالية التعثر ،واخلسائر الناجتة عن
االنخفاض في القيمة لدى اجملموعة.
التعثر واألوزان الترجيحية املرتبطة بها.
•وباإلضافة إلى ذلك ،وفيما يتعلق مبحفظة الشركات في
املرحلة الثالثة ،فقد خضع حتديد مدى مالءمة افتراضات
اخملصصات لتقييم مستقل من خالل عينة من التعرضات
اخملتارة على أساس اخملاطر وأهمية التعرضات الفردية .ومت
التأكد من مستويات اخملصصات املعترف بها ،وذلك بنا ًء على
املعلومات التفصيلية املتاحة حول القروض والضمانات
املقابلة في ملفات االئتمان .أما بالنسبة حملفظة األفراد في
املرحلة الثالثة ،فقد خضعت االفتراضات لتقييم مستقل
لكل فئة من فئات املنتجات ومت التأكد من مستويات
اخملصصات املعترف بها لكل مستوى للفئات.
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كيف قمنا باإلستجابة ألمر التدقيق الهام
•قمنا بإعادة احتساب والتأكد من مخصص التدني للتسهيالت
االئتمانية املباشرة غير العاملة وفقا لتعليمات البنك املركزي األردني
رقم (.)2009/47
•قمنا مبقارنة مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعه احملتسب وفقا ً
للمعيار الدولي للتقارير املاليه رقم ( )9املعدل مبوجب تعليمات
البنك املركزي األردني مع مخصص التدني في التسهيالت االئتمانية
احملتسب وفقا ً للتعليمات البنك املركزي األردني رقم ()2009/47
والتأكد من ان البنك قام بتسجيل ايهما أشد وفقا ً لكل مرحلة.
•قمنا بتقييم اإلفصاحات في القوائم املالية املوحدة للتأكد من
التزامها مع املعايير الدولية للتقارير املالية رقم ( )7و رقم ( )9املعدله
مبوجب تعليمات البنك املركزي األردني ،وتأكدنا كذلك من اكتمال
ودقة هذه اإلفصاحات من خالل مطابقة املعلومات مع السجالت
احملاسبية.
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تقريــر مدققــي الحســابات المســتقلين إلــى الســادة مســاهمي بنــك االســتثماري  -شــركة
مســاهمة عامــة محــدودة عمــان  -المملكــة األردنيــة الهاشــمية
المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن املعلومــات األخــرى .وتشــمل املعلومــات األخــرى تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي (ولكنهــا ال تشــمل القوائــم
املاليــة املوحــدة املعــاد اصدارهــا وتقريــر مدقــق احلســابات حولهــا) والــذي مــن املتوقــع إتاحتــه لنــا بعــد تاريــخ تقريرنــا .
إن رأينا حول القوائم املالية املوحدة املُعاد إصدارها ال يغطي املعلومات األخرى ،ونحن لن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها.
وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للقوائــم املاليــة املوحــدة املعــاد اصدارهــا ،تقتصــر مســؤوليتنا علــى قــراءة املعلومــات األخــرى احملــددة
أعــاه ،وفــي ســبيل ذلــك فإننــا ننظــر فــي مــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة جوهريــة مــع القوائــم املاليــة
املوحــدة املعــاد اصدارهــا أو مــع املعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق ،أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء
جوهريــة بصــورة أو بأخــرى.
نطلــع علــى املعلومــات األخــرى التــي لــم نحصــل عليهــا بعــد ،فــإ ّن مســؤوليتنا هــي قــراءة هــذه املعلومــات األخــرى،
عندمــا ّ
بحيــث إذا كانــت تتضمــن أخطــاء جوهريــة ،فانــه علينــا إبــاغ هــذا األمــر للقائمــن علــى املكلفــن باحلوكمــة.
المعاد إصدارها
مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة ُ
إن اإلدارة مســؤوله عــن إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
املاليــة املعدلــة مبوجــب تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي ،إضافــة إلــى توفيــر نظــام رقابــة داخلــي تــراه اإلدارة ضروري ـا ً لغــرض
إعــداد قوائــم ماليــة موحــدة تخلــو مــن األخطــاء اجلوهريــة ،ســواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة اجملموعــة على االســتمرار كمنشــأة
مســتمرة واإلفصــاح ،حيثمــا تطلــب األمــر ،عــن األمــور املتعلقة باالســتمرارية واســتخدام األســاس احملاســبي للمنشــأة املســتمرة
إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة اجملموعــة أو وقــف عملياتهــا ،أو ليــس لديــه بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.
إن املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية املوحدة للمجموعة.
المعاد إصدارها
مسؤوليات المدقق فيما يخص تدقيق القوائم المالية الموحدة ُ
تتمثــل أهدافنــا فــي احلصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا ككل تخلــو مــن
األخطــاء اجلوهريــة ،ســواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو خطــأ ،وإصــدار تقريــر املدقــق الــذي يتضمــن رأينــا .يعتبــر التأكيــد املعقــول
مســتوى عــال مــن التأكيــد ،لكنــه ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق ،التــي تتــم وفقـا ً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ،دائمـا ً عــن
األخطــاء اجلوهريــة عنــد وجودهــا .ميكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن احتيــال أو خطــأ ،وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت منفــردة أو مجتمعــة
تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا املســتخدمون بنــا ًء علــى هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد
إصدارهــا.
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقـا ً ملعاييــر التدقيــق الدوليــة ،نقــوم مبمارســة االجتهــاد املهنــي واحلفــاظ علــى الشــك
املهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق .كذلــك فإننــا نقــوم مبــا يلــي:

• احلصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للمجموعــة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة
حســب الظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليـّــة فــي اجملموعــة.
• تقييــم مــدى مالءمــة السياســات احملاســبية املتبعــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي قامــت
بهــا اإلدارة.
• التوصــل إلــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس احملاســبي للمنشــأة املســتمرة ،وفــي مــا إذا كانــت
هنــاك شــكوك جوهريــة ،بنــا ًء علــى أدلــة التدقيــق التــي مت احلصــول عليهــا ،متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تشــكك فــي قــدرة
اجملموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهريــة ،فيتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريــر
املدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا ،أو تعديــل رأينــا إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات
غيــر كافيــة .تســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة تاريــخ تقريــر املدقــق .ولكــن ميكــن ألحــداث أو
ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي باجملموعــة إلــى وقــف أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
• تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا وبنيتهــا ومحتواهــا ،مبــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،ومــا إذا كانــت
القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا تعكــس املعامــات واألحــداث بطريقــة حتقــق عرضـا ً عــادالً.
• احلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق باملعلومــات املاليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل اجملموعة
إلبــداء رأي حــول القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا .كمــا أننــا مســؤولون عــن توجيــه أعمــال التدقيــق علــى اجملموعــة
واإلشــراف عليهــا وأدائهــا ،ونظــل مســؤولني دون غيرنــا عــن رأينــا حــول التدقيــق.
إننــا نتواصــل مــع املكلفــن باحلوكمــة حــول عــدة أمــور ،مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق اخملطــط لهمــا ومالحظــات التدقيــق
الهامــة ،مبــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــال عمليــة التدقيــق.
كمــا نقــوم بتزويــد املكلفــن باحلوكمــة مبــا يؤكــد امتثالنــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة باالســتقاللية ،وإبالغهــم عــن
جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي مــن املعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا ،وحيثمــا تطلــب األمــر ،قمنــا
بخطــوات لتجنــب التهديــدات أو قمنــا بتطبيــق إجــراءات وقايــة.
مــن ضمــن األمــور التــي مت إبالغهــا للمكلفــن باحلوكمــة ،نقــوم بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق القوائــم املاليــة
املوحــدة املعــاد اصدارهــا للفتــرة احلاليــة والتــي متثــل أمــور التدقيــق الهامــة .كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور فــي تقريــر املدقــق،
مــا لــم حتظــر القوانــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور ،أو عندمــا نحــدد فــي حــاالت نــادرة جــدا ً أنــه ال ينبغــي
اإلفصــاح عــن هــذه املســائل ضمــن تقريرنــا ألنــه مــن املعقــول التوقــع أن تفــوق األثــار الســلبية لذلــك منافــع املصلحــة العامــة
املتحققــة عــن ذلــك اإلفصــاح.
أمر آخر
إن القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019والتــي تظهــر ألغــراض املقارنــة قــد مت تدقيقهــا مــن قبــل
برايــس وتــر هــاوس كوبــرز "األردن" والتــي أصــدرت رأي غيــر متحفــظ بتاريــخ  5شــباط  2020متاشــيا مــع تعليمــات البنــك املركــزي
األردنــي للحاكميــة املؤسســية للبنــوك حيــث مت تعيــن كل مــن برايــس وتــر هــاوس كوبــرز "األردن" وشــركة القواســمي وشــركاه
كــي بــي أم جــي كمدققــي حســابات البنــك للعــام . 2020

• حتديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء اجلوهريــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا ســواء كانــت ناجتــة عــن احتيــال أو
خطــأ ،وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك اخملاطــر ،واحلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر
أساسـا ً لرأينــا .يعتبــر خطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء اجلوهريــة الناجتــة عــن احتيــال أعلــى مــن تلــك الناجتــة عــن خطــأ ،حيــث
قــد ينطــوي االحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو حتريــف أو جتــاوز للرقابــة الداخليــة.
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تقريــر مدققــي الحســابات المســتقلين إلــى الســادة مســاهمي بنــك االســتثماري  -شــركة
مســاهمة عامــة محــدودة عمــان  -المملكــة األردنيــة الهاشــمية
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
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تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي ،وتتفــق مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة مــع القوائــم املاليــة املوحــدة املُعــاد إصدارهــا املرفقــة
ونوصــي الهيئــة العامــة باملصادقــة عليهــا بعــد االخــذ بعــن االعتبــار الفقــرة التوكيديــة واالمــر االخــر اعــاه.

بالنيابة عن:
برايس وترهاوس كوبرز «األردن»		

شركة القواسمي وشركاه KPMG

		

إيضاحات

 31كانون األول
2020

 31كانون األول
2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

4

90,377,554

120,759,451

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

5

70,941,436

57,764,189

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6

399,949

6,752,924

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة

7

5,961

9,667

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة  -بالصافي

10

731,932,007

674,286,869

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

8

39,243,610

43,941,650

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

9

172,871,636

169,034,592

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

11

29,030,141

29,525,829

موجودات غير ملموسة

12

2,766,093

2,615,620

موجودات ضريبية مؤجلة

21

17,118,215

11,472,794

موجودات أخرى

13

64,670,423

56,593,860

حق استخدام أصول مستأجرة

14

5,102,151

6,021,892

1,224,459,176

1,178,779,337

مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
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عمان  -اململكة األردنية الهاشمية
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ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

15

30,489,935

12,923,564

ودائع عمالء

16

766,814,623

764,774,867

تأمينات نقدية

17

35,650,789

37,955,674

أموال مقترضة

18

166,797,207

130,176,032

اسناد قرض

19

11,410,000

14,850,000

إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

14

3,611,852

4,319,832

مخصصات متنوعة

20

765,666

1,022,532

مخصص ضريبة الدخل

21

6,189,284

5,814,560

مطلوبات ضريبية مؤجلة

21

5,117,743

7,337,607

مطلوبات أخرى

22

15,923,551

17,593,780

1,042,770,650

996,768,448

مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املصرح به

23

100,000,000

100,000,000

رأس املال املكتتب به (املدفوع)

23

100,000,000

100,000,000

االحتياطي القانوني

24

30,643,329

29,728,357

احتياطي تقييم املوجودات املالية  -بالصافي

25

8,560,247

12,255,295

أرباح مدورة

26

39,363,524

35,387,832

178,567,100

177,371,484

3,121,426

4,639,405

مجموع حقوق امللكية

181,688,526

182,010,889

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

1,224,459,176

1,178,779,337

مجموع حقوق امللكية العائد إلى مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

86

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

,

28

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى  51جز ًءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

87

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
للسنة املنتهية في  31كانون األول
إيضاحات

للسنة املنتهية في  31كانون األول

2020

2019

2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الفوائد الدائنة

29

70,374,650

76,460,109

الفوائد املدينة

30

)(35,307,973

)(41,859,280

35,066,677

34,600,829

بنود الدخل الشامل اآلخر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح واخلسائر في الفترات الالحقة
بالصافي بعد ضريبة الدخل:

9,901,433

10,959,626

صافي التغير في احتياطي تقييم املوجودات املالية  -بالصافي بعد الضريبة

)(1,956,379

44,968,110

45,560,455

أرباح عمالت أجنبية

32

719,047

957,015

(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منقول لألرباح املدورة
أدوات ملكية  -بالصافي بعد الضريبة

)(3,170,604

)(166,135

أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاة

9

34,883

344,828

مجموع بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة

)(5,126,983

)(1,694,337

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة

33

257,909

3,625

إجمالي الدخل الشامل للسنة

876,286

14,405,679

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

8

3,211,974

3,074,579

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

إيرادات أخرى

34

صافي إيرادات الفوائد
31

صافي إيرادات العموالت
صافي إيرادات الفوائد والعموالت

إجمالي الدخل
35

نفقات املوظفني
استهالكات وإطفاءات

2,462,299

3,518,415

مساهمي البنك

51,654,222

53,458,917

حقوق غير املسيطرين

244,276

416,997

)(15,197,704

)(15,778,464

876,286

14,405,679

)(3,176,892

)(730,000

مصاريف أخرى

36

)(8,034,873

)(8,956,692

(مخصص) مسترد من مخصص تدني املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون
مستحقة ومخصص العقارات املستملكة وفقً ا لتعليمات البنك املركزي األردني

13

)(241,188

162,669

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة

10

)(15,633,255

)(2,155,060

(مخصص) مسترد من خسائر ائتمانية متوقعة للموجودات األخرى والبنود خارج
قائمة املركز املالي وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9

37

)(499,201

279,222

مخصصات متنوعة

20

)(496,999

)(923,165

إجمالي املصروفات

)(43,789,886

)(30,548,382

الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

7,864,336

22,910,535

)(1,861,067

)(6,810,519

6,003,269

16,100,016

ضريبة الدخل
صافي الربح للسنة

)(1,528,202

632,010

-

21

صافي الربح للسنة

13,988,682

 11و  12و(2,956,666) 14

تبرعات ملواجهة جائحة كورونا

6,003,269

16,100,016

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى  51جز ًءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.

العائد إلى:
مساهمي البنك
حقوق غير املسيطرين

28

حصة السهم األساسية واخملفضة من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك

38

5,758,958

15,683,801

244,311

416,215

6,003,269

16,100,016

دينــــار  /ســـهم

دينــــار  /ســـهم

0.058

0.157

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى  51جز ًءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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كما في  31كانون األول 2019

أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة

احملول الى االحتياطيات
األرباح املوزعة (إيضاح )27

إجمالي الدخل الشامل

صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي بعد
الضريبة
(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر منقول لألرباح املدورة  -أدوات ملكية  -بالصافي بعد الضريبة

ربح السنة

كما في أول كانون الثاني 2019

كما في  31كانون األول 2020

أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة

احملول إلى االحتياطيات

إجمالي الدخل الشامل

(خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر منقول لألرباح املدورة  -أدوات ملكية  -بالصافي بعد الضريبة

100,000,000

-

-

-

-

-

-

100,000,000

100,000,000

-

-

-

-

صافي التغير في احتياطي تقييم موجودات مالية  -بالصافي بعد الضريبة -

ربح السنة

كما في أول كانون الثاني 2020
-

100,000,000

دينار

رأس املال املكتتب
به واملدفوع
دينار

-

-

()3,695,048

()1,738,704

()1,956,344

-

-

()1,220,380

308,604

()1,528,984

12,255,295 29,728,357

-

2,465,132
-

-

-

-

-

-

13,475,675 27,263,225

8,560,247 30,643,329

-

914,972

-

-

-

-

-

12,255,295 29,728,357

دينار

قانوني

تقييم موجودات
مالية  -بالصافي

االحتياطيات

35,387,832

157,252

()2,465,132
()11,000,000

15,209,062

()474,739

-

15,683,801

33,486,650

39,363,524

563,606

()914,972

4,327,058

()1,431,900

-

5,758,958

35,387,832

دينار

أرباح مدورة

177,371,484

157,252

()11,000,000

13,988,682

()166,135

()1,528,984

15,683,801

174,225,550

178,567,100

563,606

-

632,010

()3,170,604

()1,956,344

5,758,958

177,371,484

دينار

مجموع حقوق امللكية
العائد إلى مساهمي البنك

4,639,405

()389,272

-

416,997

-

782

416,215

4,611,680

3,121,426

()1,762,255

-

182,010,889

)(232,020

)(11,000,000

14,405,679

)(166,135

)(1,528,202

16,100,016

178,837,230

181,688,526

-

876,286

)(3,170,604

)(1,956,379

6,003,269

182,010,889

دينار

)(1,198,649

244,276

-

()35

244,311

4,639,405

دينار

حقوق غير
املسيطرين

مجموع
حقــوق امللكيـــة
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•تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  17,118,215دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقيــد التصــرف بــه مبوجــب تعليمــات البنك
			
املركزي األردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل  11,472,794دينار كما في  31كانون األول ..2019
									
•تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  1,039,200دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول  2019ميثــل املتبقــي مــن
			
األرصدة العائدة لعمليات غير نظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك املركزي االردني.
											
•تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  415,199دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول  2019ميثــل أثــر التطبيــق املبكر
للمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9وال ميكــن التصــرف بــه إال مبقــدار مــا يتحقــق منــه فعـا ً مــن خــال عمليــات البيــع،
										
استنادا ً لتعليمات هيئة األوراق املالية
				
•مبوجــب تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي رقــم ( )2018/13فقــد مت نقــل الرصيــد املتراكــم لبنــد احتياطــي اخملاطــر املصرفيــة
العامــة والبالــغ رصيــده  6,365,000دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017إلــى بنــد األربــاح املــدورة للتقــاص مــع أثــر املعيــار
		
الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)9ويحظر التصرف بالفائض من املبلغ بعد التقاص والبالغ  1,971,056دينار.
												
تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى  51جز ًءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.

قائمة التدﻓقات النقدية الموحدة المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات وإطفاءات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت اإلئتمانية املباشرة
(مسترد من) مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مخصص قضايا مقامة على البنك
مخصص (مسترد من) مخصص خسائر متوقعة موجودات مالية وبنود خارج قائمة املركز
املالي وفقً ا ملعيار التقارير املالية الدولي رقم ()9
مخصص (مسترد من) مخصص العقارات املستملكة ملدة تزيد عن  4سنوات
مخصصات متنوعة أخرى
خسائر (أرباح) استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي أثر إلغاء عقود تأجير تشغيلي
أرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك
فوائد مدينة على إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
خسائر غير متحققة من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو
اخلسارة
صافي (إيرادات) مصاريف الفوائد
تأثير التغير في أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
التغير في املوجودات واملطلوبات
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية (التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة اشهر)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة
تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة
املوجودات األخرى
ودائع العمالء
التأمينات النقدية
املطلوبات األخرى
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة
الدخل املدفوعة واخملصصات املدفوعة
ضريبة الدخل واخملصصات املدفوعة
صافي التدفقات النقدية (املستخدمة في) من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصل بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
شراء موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
استحقاق موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في شراء حصة إضافية في شركات تابعة
صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
أرباح موزعة
دفعات إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
صافي التغير في األموال املقترضة
تسديد أسناد قرض
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

( )1معلومات عامة
اإليضاحات

7,864,336

22,910,535

 11و  12و14
10
20
20

2,956,666
15,633,255
()1,560
430,404

3,176,892
2,155,060
4,140
863,307

37
13
20

499,201
241,188
68,155
405
8,012
()34,883
()304,012
213,860

()279,222
()162,669
55,718
()17,620
()344,828
()79,849
258,772

33

3,705
()1,922,898
()15,921
25,639,913

108
37,453
()27,175
28,550,622

6
7
10
13
16
17
22

6,372,500
1
()73,278,393
()7,998,103
2,039,756
()2,304,885
221,096

()961,883
1,878,108
12,505,687
()3,480,656
17,255,376
()15,656,960
460,069

 20و 21

()49,308,115
()7,885,629
()57,193,744

40,550,363
()5,921,403
34,628,960

()4,387,442
1,738,704
7,124,883
()41,028,682
29,534,538
()1,112,814
602
()540,408
()1,198,649
()9,869,268

()7,381,166
3,809,923
15,216,842
()69,221,193
8,137,698
()1,488,285
47,379
()460,776
()232,020
()51,571,598

()969,347
36,621,175
()3,440,000
32,211,828
15,921
()34,835,263
165,665,376
130,830,113

()11,000,000
()1,097,413
15,204,815
()1,250,000
1,857,402
27,175
()15,058,061
180,723,437
165,665,376

14
9
34
14

32

9
11
12

27
14
18
19
32
39

تعتبر اإليضاحات املرفقة من رقم  1إلى  51جز ًءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها.
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للسنة املنتهية في  31كانون األول
2019
2020
دينـــــــــــــار
دينـــــــــــــار

—البنــك االســتثماري (البنــك) هــو شــركة مســاهمة عامــة أردنيــة محــدودة تأسســت حتــت رقــم ( )173بتاريــخ  12آب 1982
مبوجــب قانــون الشــركات رقــم ( )12لســنة  1964بــرأس مــال مقــداره  6,000,000دينــار مــوزع علــى  6,000,000ســهم بقيمــة
إســمية مقدارهــا دينــار للســهم الواحــد ,متــت زيــادة رأس مــال البنــك عــدة مــرات حتــى بلــغ  77,500,000دينــار  /ســهم كمــا
فــي  31كانــون االول  ،2010كمــا متــت زيــادة رأس مــال البنــك خــال العــام  2011ليصبــح رأس املــال املكتتــب بــه واملدفــوع
 85,250,000دينــار  /ســهم ,كذلــك متــت زيــادة رأس املــال للبنــك مببلــغ  14,750,000دينــار بتاريــخ  10نيســان  2012ليصبــح
							
رأس مال البنك املكتتب به واملدفوع  100مليون دينار /سهم,
 يقــع املركــز الرئيســي للبنــك فــي مدينــة عمــــان فــي منطقــة الشميســاني ،شــارع عبــد احلميــد شــرف هاتــف 5001500								
ص,ب 950601 ,عمان  11195اململكة األردنية الهاشمية,
 يقــوم البنــك بتقــدمي جميــع األعمــال املصرفيــة واملاليــة املتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه وفروعــه داخــل اململكــة							
وعددها إثنى عشر فرعا ً ومن خالل الشركات التابعة له,
				
 إن البنك االستثماري هو شركة مساهمة عامة وأسهمه مدرجة في سوق عمان املالي, تـــــم إقــرار القوائــم املاليــة املوحــدة مـــن قبـــل مجلـــس اإلدارة فــي جلســته رقــم  2021/01واملنعقــدة بتاريــخ  10شــباط						
 ،2021وهي خاضعة ملوافقة الهيئة العامة للمساهمني.

( )2ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي أهم السياسات احملاسبية املتبعة من قبل البنك في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة,
 1-2أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
 مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2020للبنــك وشــركاته التابعــة (مع ـا ً "اجملموعــة")وفقـا ً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن جلنــة تفســيرات التقاريــر املاليــة
الدولية املنبثقة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية كما مت تعديلها من قبل البنك املركزي األردني,
إن الفروقــات األساســية بــن املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة كمــا يجــب تطبيقهــا ومــا مت إعتمــاده مــن قبــل البنــك املركــزي
األردنــي تتمثــل فــي مــا يلــي:
 يتــم تكويــن مخصصــات اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي رقــم (" )2018/13تطبيــق املعيــارالدولــي للتقاريــر املاليــة ( ")9تاريــخ  6حزيــران  2018ووفقــا ً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا
البنــك أيهمــا أشــد  ،أن الفروقــات اجلوهريــة تتمثــل فيمــا يلــي:
•تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن احلكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا بحيــث تتــم معاجلــة التعرضــات االئتمانيــة علــى احلكومــة
األردنيــة وبكفالتهــا دون خســائر ائتمانيــة. ,
•عنــد إحتســاب اخلســائر اإلئتمانيــة مقابــل التعرضــات اإلئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج اإلحتســاب وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9مــع تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي رقــم ( )2009/47تاريــخ  10كانــون األول  2009لــكل مرحلــة علــى
حــدا ويؤخــذ النتائــج اﻷشــد ويتــم تصنيفهــا وفقــا ملتطلبــات البنــك املركــزي األردنــي بهــذا اخلصــوص.
 وفقـا ً لتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي اخلاصــة بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب مخصــص التدني رقــم ()2009/47الصــادرة بتاريــخ  10كانــون االول  ،2009مت تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة إلــى الفئــات التالية:
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أ -تسهيالت ائتمانية متدنية اخملاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:
 )1املمنوحــة للحكومــة األُردنيــة وبكفالتهــا ،وكذلــك حلكومــات البلــدان التــي يوجــد للبنــوك األُردنيــة فــروع فيهــا علــى أن تكــون
						
هذه التسهيالت ممنوحة بنفس عملة البلد املُضيف.
			
 )2املضمونة بتأمينات نقدية بنسبة ( )100٪من الرصيد القائم بأي وقت من األوقات.
					
 )3املكفولة بكفالة بنكية مقبولة بنسبة (.)100٪
							
					
ب -تسهيالت ائتمانية مقبولة اخملاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:
					
 )1مراكز مالية قوية وتدفقات نقدية كافية.
		
 )2موثقة بعقود ومغطاة بضمانات مقبولة حسب األُصول.
 )3وجود مصادر جيدة للسداد						.
						
 )4حركة حساب نشطة وانتظام السداد ألصل املبلغ والفوائد
					
 )5إدارة كفؤة للعميل.
							
جـــ -تســهيالت ائتمانيــة حتــت املراقبــة (تتطلــب عنايــة خاصــة) ويتــم احتســاب مخصصــات تدنــي عليهــا بنســبة تتــراوح مــن
(												:)15٪ - 1.5٪
						
وهي التسهيالت االئتمانية التي تتصف بأي من ما يلي:
 )1وجود مستحقات لفترة تزيد عن ( )60يوم وتقل عن ( )90يوم ألصل التسهيالت االئتمانية و/أو فوائدها
 )2جتاوز رصيد اجلاري مدين للسقف املقرر بنسبة ( )10٪فأكثر ولفترة تزيد عن ( )60يوم وتقل عن ( )90يوم.
صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأُخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة
 )3التســهيالت االئتمانيــة التــي ســبق وأن ُ
غير العاملة مبوجب جدولة أُصولية							 .
					
 )4التسهيالت االئتمانية مقبولة اخملاطر والتي متت هيكلتها مرتني خالل سنة.
)5التسهيالت االئتمانية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة تزيد عن ( )60يوم وتقل عن ( )90يوم ولم ُجتدد.
				
هذا باالضافة الى شروط اخرى مذكورة بشكل تفصيلي بالتعليمات.
									
د)التسهيالت االئتمانية غير العاملة:
							
وهي التسهيالت االئتمانية التي تتصف بأي من الصفات التالية:
			
 )1مضــى علــى اســتحقاقها أو اســتحقاق أحــد أقســاطها أو عــدم انتظــام الســداد ألصــل املبلــغ و/أو الفوائــد أو جمــود حســاب
اجلاري مدين املدد التالية									 :
نسبة اخملصص للسنة األولى
		
عدد أيام التجاوز
التصنيف				
25%
				
من ( )90يوم إلى ( )179يوم
		
التسهيالت االئتمانية دون املستوى
50%
			
من ( )180يوم إلى ( )359يوم
التسهيالت االئتمانية املشكوك في حتصيلها
100%
				
من ( )360يوم فأكثر
		
التسهيالت االئتمانية الهالكة
												
					
 )2اجلاري مدين املتجاوز للسقف املمنوح بنسبة ( )10٪فأكثر وملدة ( )90يوم فأكثر.
			
 )3التسهيالت االئتمانية التي مضى على تاريخ انتهاء سريانها مدة ( )90يوم فأكثر ولم جتدد.
			
 )4التسهيالت االئتمانية املمنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي شركة مت إعالن وضعها حتت التصفية.
							
 )5التسهيالت االئتمانية التي متت هيكلتها لثالث مرات خالل سنة.
							
 )6احلسابات اجلارية وحتت الطلب املكشوفة ملدة ( )90يوم فأكثر.
		
ُتقيد على حساباتهم ومضى على دفعها ( )90يوم فأكثر.
 )7قيمة الكفاالت املدفوعة نيابة عن العمالء ولم ّ
يتــم احتســاب مخصــص تدنــي علــى التســهيالت االئتمانيــة وفقــا لتعليمــات  47/2009لهــذه الفئــة مــن التســهيالت وفقــا
للنســب أعــاه وملبلــغ التســهيالت غيــر املغطــى بضمانــات مقبولــة خــال الســنة األولــى  ,بينمــا يتــم اســتكمال احتســاب
								
اخملصص للمبلغ املغطى بنسة  25٪وعلى مدار أربعة سنوات.
													
 يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العاملــة املمنوحــة للعمــاء وفقـا ً لتعيلمــات البنــك املركزياألردني ووفقا لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد				.
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 تظهــر املوجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة ضمــن موجــودات أخــرى وذلــك بالقيمــة التــيآلــت ملكيتهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة بشــكل إفــرادي ،ويتــم
قيــد أيــة تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد يتــم أخــذ الزيــادة
الالحقــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة إلــى احلــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي مت تســجيله ســابقاً ،كمــا مت إعتبارا ً
مــن بدايــة العــام  2015احتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات املســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى علــى إســتمالكها
فتــرة تزيــد عــن  4ســنوات اســتنادا ً لتعميــم البنــك املركــزي األردنــي رقــم  4076/1/15تاريــخ  27آذار  2014ورقــم  2510/1/10تاريــخ
 14شــباط  .2017علم ـا ً بــأن البنــك املركــزي األردنــي قــد أصــدر تعميــم رقــم  13967/1/10بتاريــخ  25تشــرين اول  2018اقــر فيــه
متديــد العمــل بالتعميــم رقــم  16607/1/10بتاريــخ  17كانــون األول  ،2017حيــث أكــد فيــه تأجيــل إحتســاب اخملصــص حتــى نهايــة
العــام  .2019هــذا ومبوجــب تعميــم البنــك املركــزي رقــم  16239/1/10بتاريــخ  21تشــرين الثانــي  2019يتــم إســتكمال اقتطــاع
اخملصصــات املطلوبــة مقابــل العقــارات املســتملكة وبواقــع ( )5٪مــن مجمــوع القيــم الدفتريــة لتلــك العقــارات (بصــرف النظــر
عــن مــدة مخالفتهــا) وذلــك اعتبــارا مــن العــام  2021وبحيــث يتــم الوصــول إلــى النســبة املطلوبــة البالغــة ( )50٪مــن تلــك
العقــارات مــع نهايــة العــام .2029
 يتــم إحتســاب مخصصــات إضافيــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة مقابــل بعــض اإلســتثمارات اخلارجيــة للبنــك فــي بعــض						
الدول اجملاورة ان وجدت ،وبناءا على طلب البنك املركزي األردني.
 يتضمــن بنــد نقــد وأرصــدة لــدى البنــك املركــزي ،بنــد متطلبــات االحتياطــي النقــدي والــذي ميثــل أرصــدة مقيــدة الســحب		
وفقا لتعليمات البنك املركزي ووفقا لتعليمات السلطة الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك أيهما أشد.
 مت إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفق ـا ً ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالقائمــة الربــح أو اخلســارة واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر التــي تظهــر بالقيمــة العادلــة
بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ،كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة التــي مت التحــوط خملاطــر التغيــر
في قيمتها العادلة										 .
 كذلــك تظهــر االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة بالتكلفــة ألغــراض هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم احملاســبة عنهــاكما هو مبني في إيضاح (										 .)3-2
			
 إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئيسية للبنك. إن السياســات احملاســبية املتبعــة فــي إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2020متماثلــة مــع		
السياسات احملاسبية التي مت اتباعها للسنة املنتهية في  31كانون األول  ،2019باستثناء ما هو وارد في إيضاح (.)2-2
												
 2-2التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
 إن السياســات احملاســبية املتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة متماثلــة مــع السياســات احملاســبية التــي مت اتباعهــافــي إعــداد آخــر قوائــم ماليــة موحــدة للمجموعــة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019باســتثناء تطبيــق املعاييــر اجلديدة
								
والتعديالت على املعايير احلالية كما هو مذكور أدناه.
		 
أ -املعاييــر والتفســيرات اجلديــدة واملعدلــة التــي صــدرت والتــي مت تطبيقهــا مــن قبــل اجملموعــة ألول مــرة والنافــذة التطبيــق
فــي الســنة املاليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي :2020
					
 تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم ( " )١عرض القوائم املالية".								
تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.
	 
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية ( " )٣إندماج األعمال"توضيــح هــذه التعديــات تعريــف األعمــال حيــث نشــر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة "اإلطــار املفاهيمــي إلعــداد التقاريــر
املاليــة" املعــدل .يشــمل ذلــك التعريفــات املعدلــة للموجــودات واملطلوبــات باإلضافــة إلــى إرشــادات جديــدة بشــأن القيــاس
وإلغاء االعتراف والعرض واإلفصاح									 .
									
أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ،إلــى جانــب اإلطــار املفاهيمــي املعــدل ،تعديــات علــى املراجــع اخلاصــة باإلطــار
املفاهيمــي فــي معاييــر املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة ،حيــث حتتــوي الوثيقــة علــى تعديــات علــى املعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة ( 2و 3و 6و )14واملعاييــر احملاســبية الدوليــة أرقــام ( 1و 8و 34و 37و )38وتفســيرات جلنــة املعاييــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة أرقــام ( 12و )19وتفســير و( 20و )22وتفســير اللجنــة الدائمــة لتفســير املعاييــر رقــم ( )32مــن أجــل حتديــث تلــك
التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارات واالقتباســات مــن إطــار العمــل أو لإلشــارة إلــى مــا تشــير إليــه مــن نســخة مختلفــة مــن
اإلطار املفاهيمي.
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 تعديــل معيــار أســعار الفائــدة (تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  ،9ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ،39		
واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،7واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،4واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم )16
							
					
ب -معايير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغير سارية املفعول بعد:
					
 امتيازات االيجار املتعلقة بفيروس الكورونا (تعديالت على املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم )16 تعديــل معيــار أســعار الفائــدة (تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  ،9ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ،39واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  ،7واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم  ،4واملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )16
 العقــود اخلاســرة (عقــد تكــون فيــه التكلفــة اإلجماليــة املطلوبــة للوفــاء بالعقــد أعلــى مــن املنفعــة االقتصاديــة التــي ميكــناحلصــول عليهــا منــه)  -تكلفــة تنفيــذ العقــد (تعديــات علــى معاييــر احملاســبة الدوليــة رقــم )37
					
 التعديالت السنوية على املعايير الدولية للتقارير املالية .2020 – 2018 املمتلــكات واملعــدات :املتحصــل قبــل االســتخدام املطلــوب أو املقصــود مــن املمتلــكات واملعــدات (تعديــات علــى معيــاراحملاسبة الدولي رقم 									 .)16
			
 املرجع إلى اإلطار املفاهيمي (تعديالت على املعيار الدولي العداد التقارير املالية رقم .)3		
 تصنيف االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم .)1املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم " 17عقــود التأمــن" و التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقارييــر املاليــة رقــم " 17عقــود
التأمني"										
 بيــع أو منــح األصــول بــن املســتثمر وشــركة احلليفــة أو مشــروع مشــترك (تعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة									
رقم  10ومعيار احملاسبة الدولي رقم )28
أسس توحيد القوائم المالية:
تتضمــن القوائــم املاليــة املوحــدة القوائــم املاليــة للبنــك والشــركات اخلاضعــة لســيطرته (الشــركات التابعــة لــه) ،وتتحقــق
السيطرة عندما يكون للبنك										 :
								
املستثمر بها؛
• القدرة على السيـطرة على املنشأة
َ
		
املستثمر بها؛
• تتعرض للعوائد املتغيرة  ،أو له احلق في العوائد املتغيرة  ،الناجتة من ارتباطاته مع املنشأة
َ
							
						
املستثمر بها.
املنشأة
• وله القدرة على استعمال سلطته للتأثير على عوائد
َ
ويعيــد البنــك تقديراتــه بشــأن مــا إذا كان يســيطر علــى املنشــآت املســتثمر بهــا أم ال إن أشــارت احلقائــق والظــروف أن ثمــة
						
تغيرات على واحد أو أكثر من نقاط حتقق السيطرة املشار إليها أعاله.
				
وفــي حــال انخفضــت حقــوق تصويــت البنــك عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي أي مــن املنشــآت املســتثمر بهــا  ،فيكــون لــه
القــدرة علــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت ملنــح البنــك القــدرة علــى توجيــه أنشــطة املنشــأة التابعــة ذات
الصلــة مــن جانــب واحــد .ويأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع احلقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للبنــك حقــوق تصويــت
		
في املنشأة املستثمر بها تكفي ملنحه القدرة على السيطرة من عدمها .ومن بني تلك احلقائق والظروف:
								
		
• حجم حقوق تصويت التي ميلكها البنك بالنسبة حلجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى؛
• حقوق التصويت احملتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى؛		
							
• احلقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛
• أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك ،أو ال يترتب عليه ،مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات
		
الصلة وقت اتخاذ القرارات املطلوبة ،مبا في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.
							
 يتــم توحيــد املنشــأة التابعــة عنــد ســيطرة البنــك علــى املنشــأة التابعــة وتتوقــف عندمــا يفقــد البنــك الســيطرة علــىاملنشــأة التابعــة .وبالتحديــد ،إن نتائــج عمليــات املنشــآت التابعــة املســتحوذ عليهــا أو التــي مت اســتبعادها خــال العــام متضمنة
فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة مــن تاريــخ حتقــق الســيطرة وحتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى املنشــأة التابعــة.
 يتــم توزيــع األربــاح واخلســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل الــى املالكــن فــي املنشــأة وحصــة غيــر املســيطرين ،يتــمتوزيــع الدخــل الشــامل للمنشــآت التابعــة الــى املالكــن فــي املنشــأة وحصــة غيــر املســيطرين حتــى وان كان هــذا التوزيــع
سيؤدي الى ظهور عجز في رصيد حصة غير املسيطرين				 .
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 يتــم إجــراء تعديــات علــى القوائــم املاليــة للمنشــآت التابعــة  ،عنــد الضــرورة  ،لتتماشــى سياســاتها احملاســبية املســتخدمةمــع السياســات احملاســبية املتبعــة فــي البنــك.
 يتــم اســتبعاد جميــع األصــول واملطلوبــات وحقــوق امللكيــة والدخــل واملصاريــف املتعلقــة باملعامــات واألرصــدة فيمــا بــنالبنك واملنشآت التابعة عند التوحيد.
 يتــم حتديــد حصــص غيــر املســيطرين فــي املنشــآت التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكيــة البنــك فــي هــذه املنشــآت.إن حصــص املســاهمني ﻏﻴﺮ املســيطر عليهــم واملوجــودة ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﺤﻘﻮق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ املمنوحــة ملالكيهــم ﺑﺤﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
املوجــودات عنــد اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ قــد يتــم ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ البدايــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة أو ﺑﺎﺤﻟﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﺤﻟﻘﻮق حصــص غيــر املســيطرين
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة ﻟﻠﺼﺎﻓﻲ القابــل للتعــرف ﻋﻠﻰ الشــراء .األصــول .يتــم اختيــار القيــاس علــى أســاس االســتحواذ .يتــم قيــاس
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة .بعــد احليــازة ،فــإن القيمــة الدفتريــة للحقــوق غيــر املســيطرة هــي
احلصــص األخــرى غيــر املســيطرة
ً
قيمــة هــذه احلصــص عنــد اإلعتــراف املبدئــي باإلضافــة إلــى حصــة احلصــص غيــر املســيطرة مــن التغيــرات الالحقــة فــي حقــوق
امللكيــة .يعــود إجمالــي الدخــل الشــامل إلــى حصــص غيــر املســيطرين حتــى لــو أدى ذلــك إلــى وجــود عجــز فــي رصيــد حصــص
غير املسيطرين										 .
 يتــم احملاســبة عــن التغيــرات فــي حصــص البنــك فــي املنشــآت التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة كمعامــاتحقــوق ملكيــة .يتــم تعديــل القيمــة احلاليــة حلصــص البنــك وحصــص غيــر املســيطرين لتعكــس التغيــرات فــي حصصهــا
النســبية فــي املنشــآت التابعــة .يتــم إثبــات أي فــرق بــن املبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه تعديــل حصــص غيــر املســيطرين والقيمة
العادلة للمقابل املدفوع أو املستلم مباشرة في حقوق امللكية وينسب إلى مالكي البنك				.
							
عندمــا يفقــد البنــك الســيطرة علــى منشــأة تابعــة ،يتــم احتســاب الربــح أو اخلســارة الناجتــة عــن االســتبعاد فــي قائمــة
الربــح أو اخلســارة املوحــدة بالفــرق بــن ( )1إجمالــي القيمــة العادلــة للمقابــل املســتلم والقيمــة العادلــة ألي حصــص متبقيــة
و ( )2القيمــة احلاليــة الســابقة لألصــول (مبــا فــي ذلــك الشــهرة) ،مطرو ًحــا منهــا مطلوبــات املنشــأة التابعــة وأي حصــص لغيــر
املسيطرين										 .
يتــم احتســاب جميــع املبالــغ املعتــرف بهــا ســابقً ا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة التابعــة كمــا لــو أن
					
البنك قام مباشرة بالتخلص من املوجودات أو املطلوبات املتعلقة باملنشأة التابعة.
										
تعتبــر القيمــة العادلــة لالســتثمار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة
كقيمــة عادلــة عنــد اإلعتــراف املبدئــي للمحاســبة الالحقــة مبوجــب املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ( )9األدوات
املالية عندما تنطبق احكام املعيار ،أو تكلفة اإلعتراف املبدئي باإلستثمار في شركة حليفة أو مشروع مشترك.
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تتضمن هذه القوائم املالية املوحدة البنك وشركاته التابعة التالية كما في  31كانون األول :2020
رأس املال
املدفوع
اسم الشركة

(دينار أردني)

نسبة
ملكية
البنك

طبيعة نشاط الشركة

مقر
الشركة

تاريخ
التملك

شركة املوارد للوساطة املالية *

3,000,000

%100

وساطة مالية

عمان

2006

شركة متكني للتأجير التمويلي

20,000,000

%97.5

التأجير التمويلي

عمان

2006

شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

3,000,000

%94

إدارة وتشغيل مستودعات البوندد

عمان

2010

الشركة األردنية للتخصيم **

1,500,000

%100

تخصيم ذمم

عمان

2011

شركة التسهيالت التجارية األردنية

16,500,000

%95

منح القروض والتسهيالت

عمان

2016

%95

التأجير التمويلي

عمان

2016

شركة بندار للتجارة واالستثمار

20,000,000

%96

منح القروض والتسهيالت

عمان

2017

شركة ربوع الشرق العقارية

50,000

%96

بيع األراضي والعقارات اململوكة للشركة عمان

2017

شركة راكني العقارية

30,000

%96

بيع األراضي والعقارات اململوكة للشركة عمان

2017

شركة بندار للتأجير التمويلي

1,000,000

%96

عمان

2017

شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي 2,000,000

التأجير التمويلي

* بنــا ًءا علــى قــرار الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي املنعقــد فــي  11شــباط  2020مت تخفيــض رأســمال شــركة املــوارد
للوســاطة املاليــة مببلــغ  2.000.000دينــار ليصبــح رأس املــال املصــرح بــه واملدفــوع  3.000.000دينــار ،وقــد اســتكملت إجــراءات
التخفيض بتاريخ  9آذار 										 .2020
											
** أسســت الشــركة األردنيــة للتخصيــم فــي  21كانــون األول  ،2011وبنــا ًءا علــى قــرار الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العادي
املنعقــد فــي  9آذار  2020مت املوافقــة علــى رفــع رأســمال الشــركة املصــرح بــه واملدفــوع مــن  30.000دينــار ليصبــح 1.500.000
دينــار ،وقــد اســتكملت إجــراءات رفــع رأس املــال بتاريــخ  23حزيــران  ،2020وقــد باشــرت الشــركة أعمالهــا فــي  22أيلــول .2020
يتــم إعــداد القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة املاليــة للبنــك باســتخدام نفــس السياســات احملاســبية املســتخدمة مــن قبــل البنــك .وفــي
حــال كانــت السياســات احملاســبية املتبعــة مــن قبــل الشــركات التابعــة مختلفــة يتــم إجــراء التعديــات الالزمــة علــى القوائــم املاليــة للشــركات التابعــة
لتتوافــق مــع السياســات احملاســبية املســتخدمة مــن قبــل البنــك.

		
في حال إعداد قوائم مالية منفصلة للبنك كمنشأة مستقلة يتم إظهار االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة.
													
معلومات القطاعات
قطــاع األعمــال ميثــل مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات التــي تشــترك معـا ً فــي تقــدمي منتجــات أو خدمــات خاضعــة خملاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقــا للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن
									
قبل االدارة التنفيذية وصناع القرار في البنك.
											
القطــاع اجلغرافــي يرتبــط فــي تقــدمي منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة خملاطــر وعوائــد تختلــف عــن
تلك املتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.
صافي ايرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات ومصروفــات الفوائــد جلميــع األدوات املاليــة باســتثناء تلــك املصنفــة كمحتفــظ بها للمتاجــرة أو تلك املقاســة
أو احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة فــي "صافــي إيــرادات الفوائــد" كـــ "إيــرادات فوائــد" و
"مصروفــات فوائــد " فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة .كمــا تُــدرج الفوائــد علــى
األدوات املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة املوحــد ضمــن حركــة القيمــة العادلــة
خالل الفترة										 .
										
معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لــأداة املاليــة خــال العمــر
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املتوقــع لــأداة املاليــة أو ،عنــد اإلقتنــاء ،لفتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل املالــي أو املطلوبــات املاليــة .كمــا
						
تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة.
													
ُتتســب إيــرادات الفوائــد  /مصروفــات الفوائــد مــن خــال العمــل مببــدأ معــدل الفائــدة الفعــال علــى القيمــة الدفتريــة اإلجمالية
للموجــودات املاليــة غيــر املتدنيــة إئتمانيـا ً (أي علــى أســاس التكلفــة املطفــأة لألصــل املالــي قبــل التســوية ألي مخصص خســارة
ائتمانيــة متوقعــة) أو إلــى التكلفــة املطفــأة للمطلوبــات املاليــة .وبخصــوص املوجــودات املاليــة املتدنيــة إئتمانيــا ً ُ ،تتســب
إيــرادات الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعــال علــى التكلفــة املطفــأة للموجــودات املاليــة املتدنيــة إئتماني ـا ً (أي
إجمالــي القيمــة الدفتريــة مطروحـا ً منــه مخصــص خســائر اإلئتمــان املتوقعــة) .أمــا بخصــوص املوجــودات املاليــة التــي نشــأت
أو مت األســتحواذ عليهــا وهــي متدنيــة إئتماني ـا ً  ،فــإن معــدل الفائــدة الفعــال يعكــس اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة فــي حتديــد
							
التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املالي.
													
أيضــا اجلــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة
تتضمــن إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة للبنــك ً
العادلــة للمشــتقات املصنفــة كأدوات حتــوط فــي حتوطــات التدفقــات النقديــة خملاطــر ســعر الفائــدة .وبخصــوص حتوطــات القيمة
العادلــة خملاطــر أســعار الفائــدة حــول مصاريــف وإيــرادات الفوائــد  ،يُــدرج أيض ـا ً اجلــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة
للمشــتقات احملــددة  ،وتــدرج كذلــك تغيــرات القيمــة العادلــة للمخاطــر احملــددة للبنــد املتحــوط لــه فــي إيــرادات ومصروفــات
الفوائد ،كما وتتضمن مصاريف الفوائد قيمة الفوائد مقابل إلتزامات عقود اإليجار.
صافي إيرادات العموالت
ـوما غيــر الرســوم التــي تشــكل جــز ًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــال
يتضمــن صافــي إيــرادات ومصروفــات العمــوالت رسـ ً
 .كمــا تتضمــن العمــوالت املدرجــة فــي هــذا اجلــزء مــن قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة املوحــد للبنــك العمــوالت املفروضــة
علــى خدمــة القــرض  ،وعمــوالت عــدم االســتخدام املتعلقــة بالتزامــات القــروض عندمــا يكــون مــن غيــر احملتمــل أن يــؤدي ذلــك
							
إلى ترتيب محدد لإلقراض وعموالت التمويل املشترك للقروض.
							
تُحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات
العقــود مــع العمــاء التــي ينتــج عنهــا اعتــراف بــأدوات ماليــة قــد يكــون جــزء منهــا ذا صلــه باملعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
رقــم ( )9أو ( ،)15فــي هــذه احلالــة يتــم االعتــراف بالعمــوالت باجلــزء الــذي يخــص املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9واجلــزء
املتبقي يتم االعتراف به حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (						.)15
				
صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
يشــمل صافــي الدخــل مــن األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة جميــع األربــاح واخلســائر
الناجتــة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو
اخلســارة املوحــدة .لقــد اختــار اﻟبنــك عــرض احلركــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة بالكامــل للموجــودات واملطلوبــات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة ﻣﻦ ﺧﻼل
قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة فــي هــذا البنــد ،ﻤﺑﺎ ﻓﻲ ذلــك إﻳﺮادات الفوائــد واملصروفــات وأربــاح األســهم ذات الصلــة.
إيراد توزيعات األرباح:
تتحقــق إيــرادات توزيعــات األربــاح عنــد إثبــات حــق اســتالم املدفوعــات  ،وهــو التاريــخ الســابق ألربــاح األســهم املدرجــة  ،وعــادةً
						
التاريخ الذي يوافق فيه املساهمون على توزيعات أرباح األسهم غير املدرجة.
													
		
يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،أي:
													
• بخصــوص أدوات حقــوق امللكيــة احملتفــظ بهــا مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ،تــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي
قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ضمــن بنــد اربــاح (خســائر) املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو
اخلسارة املوحدة												 .
• بخصــوص أدوات حقــوق امللكيــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ،تُــدرج أربــاح األســهم فــي
قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ضمــن بنــد توزيعــات اربــاح مــن املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخر														 .
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األدوات الماليـة
										
االعتـراف املبدئـي والقياس:
يُعتــرف باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــد للبنــك عندمــا يصبــح البنــك طرفًــا فــي األحــكام
التعاقدية لألداة ويتم االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء				.
													
تُقــاس املوجــودات واملطلوبــات املاليــة مبدئيـا ً بالقيمــة العـــادلة ،وتضــاف تكاليــف املعامالت التـــي تعود مباشــرة إلى االستحـــواذ
أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجــوات املاليــة أو املطلوبــات املاليـــة ،أو خصمهــا منهــا ،حســب
الضــرورة ،عنــد االعتـــراف املبدئـــي ،كمــا تُثبــت تكاليــف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات ماليــة أو مطلوبــات مالية
			
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة مباشرة في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
												
إذا كان ســعر املعاملــة يختلــف عــن القيمــة العادلــة عنــد اإلعتــراف األولــي  ،فــإن البنــك يعالــج هــذا الفــرق علــى النحــو
التالي										 :
• إذا مت إثبــات القيمــة العادلــة بســعر محــدد فــي ســوق نشــط ملوجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنــا ًء علــى أســلوب تقييــم
يســتخدم فقــط مدخــات ميكــن مالحظتهــا فــي الســوق ،فإنــه يُعتــرف بالفــرق فــي الربــح أو اخلســارة عنــد اإلعتــراف األولــي (أي
ربح أو خسارة اليوم األول)												 .
• فــي جميــع احلــاالت األخــرى  ،تُعــدل القيمــة العادلــة لتتماشــى مــع ســعر املعاملــة (أي أنــه ســيتم تأجيــل ربــح أو خســارة
					
اليوم األول من خالل تضمينه /تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام).
													
بعــد اإلعتــراف األولــي ،ســيتم اخــذ الربــح أو اخلســارة املؤجلــة إلــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة علــى أســاس منطقــي،
فقــط إلــى احلــد الــذي ينشــأ فيــه عــن تغييــر فــي عامــل (مبــا فــي ذلــك الوقــت) يأخــذه املشــاركون فــي الســوق بعــن االعتبــار
							
عند تسعير األصل أو اإللتزام أو عند الغاء االعتراف من تلك األداة.
													

الموجودات المالية
اإلعتراف المبدئي:

			
واإلستثمارات في حقوق امللكية الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
						
ومــع ذلــك ،ميكــن للبنــك أن يقــوم باختيــار /حتديــد غيــر القابــل لإللغــاء بعــد االعتــراف األولــي باألصــل املالــي علــى أســاس كل
أصل على حدى كما يلي										 :
• ميكــن للبنــك القيــام باالختيــار بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء إدراج التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي
حقــوق امللكيــة غيــر احملتفــظ بهــا للتــداول أو االســتبدال احملتمــل املعتــرف بــه مــن قبــل املشــتري ضمــن إندمــاج األعمــال التــي
						
ينطبق عليها املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ، )3في الدخل الشامل اآلخر.
• ميكــن للبنــك حتديــد بشــكل غيــر قابــل لاللغــاء أدوات التمويــل التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا مت قياســها بالقيمــة العادلــة مــن قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة إذا كان ذلــك يقــوم
				
بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق في احملاسبة (املشار إليها بخيار القيمة العادلة).
					
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
يقــوم البنــك بتقييــم تصنيــف وقيــاس األصــل املالــي وفــق خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة ومنــوذج أعمــال البنــك
إلدارة األصــل										.
										
بالنســبة لألصــل الــذي يتــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر،
فــإن شــروطه التعاقديــة ينبغــي أن تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى
املبلــغاألصلــيالقائــم										 .
										
لغايــات اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIفــإن األصــل هــو القيمــة العادلــة
لألصــل املالــي عنــد االعتــراف األولــي .قــد يتغيــر هــذا املبلــغ األساســي علــى مــدى عمــر األصــل املالــي (علــى ســبيل املثــال؛
إذا كان هنــاك تســديد ألصــل الديــن) .تتكــون الفائــدة مــن البــدل للقيمــة الزمنيــة للنقــود ،وخملاطــر االئتمــان املرتبطــة
باملبلــغ األصلــي القائــم خــال فتــرة معينــة مــن الوقــت وخيــارات ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى ،باإلضافــة إلــى
هامــش الربــح .يتــم إجــراء تقييــم ملدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي القائــم بالعملــة املقــوم بهــا
األصــلاملالــي										 .

يتــم اإلعتــراف بكافــة املوجــودات املاليــة بتاريــخ املتاجــرة عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصــل مالــي مبوجــب عقــد تتطلــب شــروطه
تســليم األصــل املالــي ضمــن اطــار زمنــي محــدد مــن قبــل الســوق املعنــي ،ويتــم قياســه مبدئي ـا ً بالقيمــة العادلــة باإلضافــة
إلــى تكاليــف املعاملــة باســتثناء تلــك املوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .يتــم
االعتــراف بتكاليــف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة بإســتحواذ املوجــودات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو
									
اخلسائر في قائمة الربح أو اخلسارة.

إن التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي متثــل مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي القائــم والتــي تتوافــق مــع
ترتيــب التمويــل األساســي .إن الشــروط التعاقديــة التــي تنطــوي علــى التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة
التعاقديــة غيــر املرتبطــة بترتيــب التمويــل األساســي ،مثــل التعــرض للتغيــرات فــي أســعار األســهم أو أســعار الســلع  ،ال تــؤدي
إلــى تدفقــات نقديــة تعاقديــة والتــي تكــون فقــط مــن مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة .كمــا ميكــن أن يكــون األصــل املالــي
		
قرضا في شكله القانوني.
املمنوح أو املستحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل األساسي بغض النظر عما إذا كان ً
								
تقييم نموذج االعمال:

يتطلــب قيــاس جميــع املوجــودات املاليــة املعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن نطــاق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9الحقـا ً
بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة علــى أســاس منــوذج أعمــال املنشــأة إلدارة املوجــودات املاليــة وخصائــص التدفقــات النقدية
											
التعاقدية للموجودات املالية.
						
												
وعلى وجه التحديد:
• أدوات التمويــل احملتفــظ بهــا فــي منــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،والتــي يكــون لهــا
تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي القائــم  ،ويتــم قياســها الحقــا
بالتكلفة املطفأة									 .
ً
• أدوات التمويــل احملتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى كال مــن حتصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع
أدوات الديــن ،والتــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي
						
القائم ،ويتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
			
• يتــم قيــاس جميــع أدوات التمويــل األخــرى (مثــل أدوات الديــن املــدارة علــى أســاس القيمــة العادلــة  ،أو احملتفــظ بهــا للبيــع)

ـيا لتصنيــف األصــل املالــي .يحــدد البنــك منــاذج األعمــال علــى
يعتبــر تقييــم منــاذج األعمــال إلدارة املوجــودات املاليــة أمــرًا أساسـ ً
معــا لتحقيــق هــدف أعمــال معــن .وال يعتمــد منــوذج األعمــال
مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات املوجــودات املاليــة ً
اخلــاص بالبنــك علــى نوايــا اإلدارة فيمــا يتعلــق بــأداة فرديــة ،وبالتالــي يتــم تقييــم منــوذج األعمــال عنــد مســتوى جماعــي وليــس
علــى أســاس كل أداة علــى حــدى.
									
يتبنــى البنــك أكثــر مــن منــوذج أعمــال واحــد إلدارة أدواتــه املاليــة التــي تعكــس كيفيــة إدارة البنــك ملوجوداتــه املاليــة مــن أجــل
توليــد التدفقــات النقديــة .حتــدد منــاذج أعمــال البنــك مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج عــن حتصيــل التدفقــات
النقديــة التعاقديــة أو بيــع املوجــودات املاليــة أو كليهمــا.

القياس الالحق:

100

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

يأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع املعلومــات ذات العالقــة املتاحــة عنــد إجــراء تقييــم منــوذج العمــل .ومــع ذلــك ،ال يتــم إجــراء
هــذا التقييــم علــى أســاس الســيناريوهات التــي ال يتوقــع البنــك حدوثهــا بشــكل معقــول ،مثــل مــا يســمى بســيناريوهات
"احلالة األســوأ" أو "حالة اإلجهاد" .كما يأخذ البنك في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة املتاحة مثل:
• السياســات واألهــداف املعلنــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك السياســات مــا إذا كانــت إســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى احلصــول
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علــى اإليــرادات التعاقديــة ،واحلفــاظ علــى معــدل ربــح محــدد ،ومطابقــة فتــرة املوجــودات املاليــة مــع فتــرة املطلوبــات املاليــة
التــي متــول تلــك املوجــودات أو حتقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع املوجــودات.
• كيفيــة تقييــم أداء منــوذج األعمــال واألصــول املاليــة احملتفــظ بهــا فــي منــوذج األعمــال هــذا وإبــاغ موظفــي اإلدارة الرئيســيني
بذلــك.
• اخملاطــر التــي تؤثــر علــى أداء منــوذج األعمــال (واملوجــودات املاليــة املوجــودة فــي ذلــك النمــوذج) ،وعلــى وجــه اخلصــوص الطريقــة
التــي تــدار بهــا تلــك اخملاطــر.
• كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال (علــى ســبيل املثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة لألصــول املــدارة أو
علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة احملصلــة).
عنــد اإلعتــراف املبدئــي باألصــل املالــي  ،يقــوم البنــك بتحديــد مــا إذا كانــت املوجــودات املاليــة املعتــرف بهــا مؤخــرًا هــي جــزء
مــن منــوذج أعمــال قائــم أو فيمــا إذا كانــت تعكــس بدايــة منــوذج أعمــال جديــد .يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم منــاذج أعمالــه
				
في كل فترة تقرير لتحديد فيما إذا كانت مناذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة الســابقة.
عندمــا يتــم إلغــاء اإلعتــراف بــأداة الديــن التــي مت قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يتــم إعــادة
تصنيــف الربــح  /اخلســارة املتراكمــة املعتــرف بهــا ســابقا ً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق امللكيــة إلــى قائمــة الربــح
أو اخلســارة املوحــدة .فــي املقابــل ،بالنســبة لالســتثمار فــي حقــوق امللكيــة الــذي مت قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر ،فــإن الربــح  /اخلســارة املتراكمــة املعتــرف بهــا ســابقا ً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ال يتــم إعــادة تصنيفهــا
			
الحقا ً إلى قائمة الربح أو اخلســارة املوحدة بل يتم حتويلها مباشــرة ضمن حقوق امللكية.
تخضــع أدوات الديــن التــي يتــم قياســها الحقــا ً بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
الختبــار التدنــي.
									
الموجــودات الماليــة  -تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدية التعاقدية هــي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط:

ألغــراض هــذا التقييــم ،يتــم تعريــف "أصــل املبلــغ" علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل املالــي بتاريــخ االعتــراف األولــي .يتــم
تعريــف "الفائــدة" علــى أنهــا االعتبــار للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانيــة املرتبطــة بأصــل املبلــغ القائــم خــال
فتــرة زمنيــة معينــة وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى (مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة) ،وكذلــك هامــش
ربح										 .
										
فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات ألصــل املبلــغ والفائــدة ،اخــذ البنــك فــي االعتبــار
الشــروط التعاقديــة لــأداة .ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كانــت املوجــودات املاليــة تنطــوي علــى مــدة تعاقديــة ميكــن أن تغيــر
توقيــت أو مقــدار التدفقــات النقديــة التعاقديــة وعليــه ال تســتوفي الشــرط مدفوعــات ألصــل املبلــغ والفائــدة فقــط .عنــد
									
إجراء هذا التقييم ،يأخذ البنك بعني االعتبار:
				
						
 األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية.									
 ميزات الدفع املسبق وامكانية التمديد.						
 الشروط التي حتدد مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من املوجودات احملددة.			
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة:
						
إن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة هي:
• موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
• موجــودات محتفــظ بهــا ضمــن منــوذج األعمــال غيــر تلــك احملتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو احملتفــظ
									
بها للتحصيل والبيع.
		
• موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة باستخدام خيار القيمة العادلة.
													
يتــم قيــاس هــذه املوجــودات بالقيمــة العادلــة ،مــع اإلعتــراف بأيــة أربــاح  /خســائر ناجتــة عــن إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح
		
أو اخلسارة املوحدة.
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إعادة التصنيف:
إذا تغيــر منــوذج األعمــال الــذي يحتفــظ مبوجبــه البنــك مبوجــودات ماليــة ،يعــاد تصنيــف املوجــودات املاليــة التــي تعرضــت للتأثــر.
تســري متطلبــات التصنيــف والقيــاس املتعلقــة بالفئــة اجلديــدة بأثــر مســتقبلي اعتبــارًا مــن اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر
األولــى بعــد التغييــر فــي منــوذج األعمــال والــذي ينتــج عنــه إعــادة تصنيــف املوجــودات املاليــة للبنــك .يتــم النظــر فــي التغيــرات
فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي اطــار السياســة احملاســبية املتعلقــة بتعديــل واســتبعاد املوجــودات املاليــة املبينــة
أدناه										 .
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية:
حتــدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدفتــرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم بالســعر الســائد ﻓﻲ نهايــة ﮐل فتــرة تقريــر .وعلــى وجــه
التحديد										 :
• فيمــا يتعلــق باملوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة والتــي ليســت جــز ًءا مــن عالقــة حتوطيــة محــددة ،فإنــه يعتــرف
بفروقــات العملــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة.
• فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي هــي ليســت جــز ًءا مــن عالقــة
حتوطيــة محــددة ،فإنــه يُعتــرف بفروقــات الصــرف علــى التكلفــة املطفــأة ألداة الديــن فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .كمــا
				
يُعترف بفروقات الصرف األخرى في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات.
• فيمــا يتعلــق باملوجــودات املاليــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة والتــي هــي ليســت
جــز ًءا مــن عالقــة محاســبية حتوطيــة محــددة ،فإنــه يُعتــرف بفروقــات الصــرف مــن ربــح أو خســارة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة
املوحدة									 .
• فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة ﻣن خــال الدخــل الشــامل  ،يُعتــرف بفروقــات أســعار الصــرف ﻓﻲ
								
الدخل الشامل اآلخر ﻓﻲ احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
خيــار القيمة العادلة:
ميكــن تصنيــف أداة ماليــة ذات قيمــة عادلــة ميكــن قياســها بشــكل موثــوق بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة
املوحــدة (خيــار القيمــة العادلــة) عنــد االعتــراف األولــي بهــا حتــى إذا لــم يتــم اقتنــاء األدوات املاليــة أو تكبدهــا بشــكل أساســي
لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء .ميكــن اســتخدام خيــار اﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة للموجــودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا كان ﯾﻘﺿﻲ أو يقلــل بشــكل كبير ﻣن
عــدم تطابــق القيــاس أو االعتــراف اﻟذي كان ﺳﯾﻧﺷﺄ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣن قيــاس املوجــودات أو املطلوبــات ،أو االعتــراف باألربــاح واخلســائر
ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ أســاس مختلــف ("ﻋدم التطابــق احملاســبي") .ميكــن اختيــار خيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات املاليــة فــي احلــاالت
التالية						:
• إن كان االختيار يؤدي إلى الغاء أو تخفيض بشكل كبير عدم التطابق احملاسبي					.
• إن كانــت املطلوبــات املاليــة متثــل جــز ًء مــن محفظــة تُــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وفقً ــا الســتراتيجية موثقــة إلدارة
اخملاطر أو االستثمار									.
• إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد املالي أو غير املالي األساسي وال يرتبط املشتق ارتباطً ا وثيقً ا بالعقد األساسي.
								
ال ميكــن إعــادة تصنيــف هــذه األدوات مــن فئــة القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة أثنــاء االحتفــاظ بهــا
أو إصدارهــا .يتــم قيــد املوجــودات املاليــة احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة بالقيمــة العادلــة
			
مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير محققة ناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار.
							
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
يقــوم البنــك باإلعتــراف مبخصصــات خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى األدوات املاليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة
									
العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة:
								
• القروض والتسهيالت االئتمانية (املباشرة وغير املباشرة).
									
• أدوات الدين املسجلة بالتكلفة املطفأة.
						
• أدوات الدين املسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.
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• الكفاالت املالية املنصوص عليها وفق متطلبات املعيار (.)9
• الذمم املدينة املرتبطة بعقود اإليجار ضمن متطلبات املعيار احملاسبي الدولي ( )17واملعيار الدولي للتقارير املالية (.)16
									
• الذمم املدينة التجارية.
• التعرضــات االئتمانيــة علــى البنــوك واملؤسســات املاليــة [باســتثناء األرصــدة اجلاريــة التــي تســتعمل لتغطيــة عمليــات البنــك
						
مثل احلواالت ،الكفاالت واالعتمادات خالل فترة زمنية قصيرة جدا ً (أيام)].
			
يتــم تكويــن مخصصــات اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي رقــم (" )2018/13تطبيــق املعيــار
الدولــي للتقاريــر املاليــة ( ")9تاريــخ  6حزيــران  2018ووفقـا ً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا البنــك
أيهمــا أشــد  ،أن الفروقــات اجلوهريــة تتمثــل فيمــا يلــي:
• تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن احلكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا بحيــث تتــم معاجلــة التعرضــات االئتمانيــة علــى احلكومــة
األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية									 .
• عنــد إحتســاب اخلســائر اإلئتمانيــة مقابــل التعرضــات اإلئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج اإلحتســاب وفقــا للمعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9مــع تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي رقــم ( )2009/47تاريــخ  10كانــون األول  2009لــكل مرحلــة علــى
حــدا ويؤخــذ النتائــج األشــد.
ال يتم إثبات خسارة تدني في أدوات حقوق امللكية.

									

باســتثناء املوجــودات املاليــة املشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة اإلئتمانيــة املنخفضــة (والتــي مت أخذهــا باإلعتبــار بشــكل منفصــل
				
أدناه) ،يجب قياس خسائر االئتمان املتوقعة من خالل مخصص خسارة مببلغ يعادل:
• اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة ( )12شــهرًا ،أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة التــي تنتــج عــن تلــك األحــداث
االفتراضيــة علــى األدوات املاليــة التــي ميكــن حتقيقهــا فــي غضــون ( )12شــهرًا بعــد تاريــخ اإلبــاغ ،ويشــار إليهــا باملرحلــة
األولى									 .
• اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة ( )12شــهرًا  ،أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة الناجتــة عــن جميــع األحــداث
				
االفتراضية احملتملة على مدى عمر األداة املالية واملشار إليها في املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة.
					
يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى احليــاة لــأداة املاليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك
األداة املاليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي .وبخصــوص جميــع األدوات املاليــة األخــرى  ،تقــاس اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة
								
مببلغ يعادل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شهرًا.
		
ً
محتمــا للقيمــة احلاليــة خلســائر االئتمــان .يتــم قيــاس هــذه القيمــة
مرجحــا
تعتبــر اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة تقديــرًا
ً
علــى أنهــا القيمــة احلاليــة للفــرق بــن التدفقــات النقديــة املســتحقة للبنــك مبوجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع
البنــك اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ،مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة الفعــال
ألصل										 .
										
بالنســبة للســقوف غيــر املســتغلة ،فــإن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة هــي الفــرق بــن القيمــة احلاليــة للفــرق بــن التدفقــات
النقديــة التعاقديــة املســتحقة للبنــك إذا قــام املقتــرض بســحب التمويــل والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك تلقيهــا إذا
مت استغالل التمويل										 .
										
بالنســبة لعقــود الضمــان املالــي ،فــإن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة هــي الفــرق بــن املدفوعــات املتوقعــة لتســديد حامــل أداة
			
الدين املضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي طرف آخر.
							
يقــوم البنــك بقيــاس اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس احملفظــة للقــروض التــي تتقاســم
خصائــص اخملاطــر االقتصاديــة املماثلــة .يســتند قيــاس مخصــص اخلســارة إلــى القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة املتوقعــة
لألصــل باســتخدام معــدل الفائــدة الفعــال األصلــي لألصــل ،بغــض النظــر عمــا إذا مت قياســها علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس
احملفظة														 .
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الموجودات المالية المتدنية ائتمان ًيا:
يعتبــر األصــل املالــي "متدنــي إئتمانيـاً" عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة
لألصــل املالــي .يشــار إلــى املوجــودات املاليــة املتدنــي إئتمانيـا ً كموجــودات املرحلــة الثالثــة .تشــمل األدلــة علــى التدنــي اإلئتمانــي
									
بيانات ميكن مالحظتها حول األحداث التالية:
								
• صعوبات مالية كبيرة يواجهها املقترض أو املصدر.
						
• إخالل في العقد ،على سبيل املثال العجز أو التأخير في التسديد.
			
• قيام البنك بنمح املقترض  ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة املالية للمقترض  ،تنازالً.
• إختفاء سوق نشطة لهذا األصل املالي بسبب الصعوبات املالية						 .
							
• شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس اخلسائر االئتمانية املتكبدة.
		
وفــي حــال تعــذر حتديــد حــدث منفــرد ،وبـ ً
ـدل مــن ذلــك ،قــد يتســبب التأثيــر املشــترك لعــدة أحــداث فــي حتــول املوجــودات املاليــة
إلــى موجــودات ذات قيمــة إئتمانيــة متدنيــة .يقــوم البنــك بتقييــم فيمــا إذا كان قــد حصــل تدنــي إئتمانــي ألدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ املقاســة ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ املطفــأة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة ﻣن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل تقريــر .لتقييــم
ﻣﺎ إذا كان هنــاك تدنــي إئتمانــي فــي أدوات اﻟدﯾن الســيادية والعائــدة للشــركات ،تعتبــر اجملموعــة ﻋواﻣل مثــل عائــدات الســندات
والتصنيــف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗدرة املقتــرض ﻋﻟﯽ زيــادة التمويــل.
يعتبــر القــرض قــد تدنــى إئتماني ـا ً عنــد منــح املقتــرض امتيــازا ً بســبب تدهــور وضعــه املالــي ،مــا لــم يتوفــر دليــل علــى أنــه
نتيجــة ملنــح االمتيــاز ،فــإن خطــر عــدم إســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد إنخفــض إنخفاضــأ كبيــرا ً  ،وال توجــد هنــاك
مؤشــرات أخــرى للتدنــي .وبخصــوص املوجــودات املاليــة التــي يكــون هنــاك تفكيــر فــي إجــراء تنــازالت حولهــا ولكنهــا ال متنــح،
يعتبــر األصــل قــد تدنــى إئتمانيـا ً عندمــا يتوفــر دليــل واضــح علــى تدنــي االئتمــان مبــا فــي ذلــك الوفــاء بتعريــف التعثــر .يشــمل
يومــا أو أكثــر .وعلــى
تعريــف التعثــر مؤشــرات إحتماليــة عــدم الســداد والتوقــف إذا كانــت املبالــغ مســتحقة الدفــع ملــدة (ً )90
يومــا مــن االســتحقاق يتــم
الرغــم مــن ذلــك ،فــإن احلــاالت التــي ال يتــم فيهــا االعتــراف بانخفــاض القيمــة للموجــودات بعــد (ً )90
دعمها مبعلومات معقولة												 .
							
الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية ائتمانيًا:
يتــم التعامــل مــع املوجــودات املاليــة املشــتراة أو التــي نشــأت املتدنيــة إئتماني ـا ً بطريقــة مختلفــة نظــرًا ألن األصــل يكــون ذو
قيمــة ائتمانيــة منخفضــة عنــد االعتــراف األولــي .وبخصــوص هــذه املوجــودات ،يســتدرك البنــك جميــع التغيــرات فــي اخلســارة
اإلئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى احليــاة منــذ االعتــراف األولــي كمخصــص خســارة  ،وتســتدرك أي تغييــرات فــي قائمــة الربــح أو
				
اخلسارة املوحدة .يؤدي التغيير اإليجابي ملثل هذه األصول إلى حتقيق مكاسب تدني القيمة.
						
تعريف التعثر:
يُعتبــر تعريــف التعثــر أمــرا ً فــي غايــة األهميــة عنــد حتديــد اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة .يســتخدم تعريــف التعثــر فــي قيــاس
قيمــة اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة وفــي حتديــد مــا إذا كان مخصــص اخلســارة يســتند إلــى اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة ملــدة
 12شــهرا ً أو ملــدى احليــاة ،ألن التعثــر هــو أحــد مكونــات احتماليــة التعثــر ()Probability of Default؛ التــي تؤثــر علــى كل مــن
					
قياس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وحتديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان أدناه.
										
								
يعتبر البنك ما يلي مبثابة حدث للتخلف في السداد:
				
يوما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك.
• تخلف املقترض عن السداد ألكثر من ً 90
							
• من غير احملتمل أن يدفع املقترض إلتزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل.
		
يُصمــم تعريــف التعثــر بشــكل مناســب ليعكــس اخلصائــص اخملتلفــة ألنــواع مختلفــة مــن األصــول .وتعتبــر الســحوبات علــى
		
املكشوف مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل ح ًدا محددًا أو مت إعالمه بحد أصغر من املبلغ احلالي غير املسدد.
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عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غيــر احملتمــل أن يدفــع املقتــرض إلتزامــه االئتمانــي ،يأخــذ البنــك فــي احلســبان املؤشــرات النوعيــة
والكميــة .وتعتمــد املعلومــات املقيمــة علــى نــوع األصــل ،وعلــى ســبيل املثــال فــي اإلقــراض للشــركات ،فــإن املؤشــر النوعــي
املســتخدم هــو خــرق العهــود ،وهــو أمــر غيــر مناســب لإلقــراض بالتجزئــة .إن املؤشــرات الكميــة ،مثــل التأخــر فــي الســداد
وعــدم ســداد إلتــزام آخــر للطــرف املقابــل ،هــي مدخــات رئيســية فــي هــذا التحليــل .كمــا يســتخدم البنــك مصــادر معلومــات
					
ورداخليا أو يتم احلصول عليها من مصادر خارجية.
متنوعة لتقييم التعثر والتي ت ُ َط
ً
					
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:

"قائمــة املراقبــة" حيــث يــدرج التعــرض فــي قائمــة املراقبــة عندمــا يكــون هنــاك مخــاوف حــول تدهــور اجلــدارة االئتمانيــة
للطــرف املقابــل .وبشــأن إﻗﺮاض االفــراد ،يــاﺧﺬ البنــك ﻓﻲ االعتبــار توقعــات حصــول فتــرات عــدم ســداد وحتمــل عــدم حصولــه،
							
وعالمات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة.
			
وحيــث أن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي هــي مقيــاس نســبي ،فــإن تغييــرًا معينًــا ،بالقيمــة
املطلقــة ،فــي إحتماليــة عــدم الســداد ســيكون أكثــر أهميــة بالنســبة ألداة ماليــة ذات إحتماليــة عــدم ســداد أولــي أقــل مقارنـ ًة
									
بأداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أعلى.

يقــوم البنــك مبراقبــة جميــع املوجــودات املاليــة وإلتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمــان املالــي التــي تخضــع ملتطلبــات
انخفــاض القيمــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي .إذا كانــت هنــاك زيــادة
كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ،ســيقوم البنــك بقيــاس مخصــص اخلســارة علــى أســاس مــدى احليــاة بــدال ً مــن اخلســارة اإلئتمانيــة
املتوقعة ملدة ( )12شهراً										 .
										
ال يقــوم البنــك باعتبــار املوجــودات املاليــة ذات اخملاطــر االئتمانيــة "املنخفضــة" بتاريــخ التقريــر املالــي انــه لــم يحصــل لهــا زيــادة
هامــة فــي مخاطــر اإلئتمــان .نتيجـ ًة لذلــك ،يقــوم البنــك مبراقبــة جميــع املوجــودات املاليــة وإلتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود
الضمــان املالــي التــي تخضــع إلنخفــاض القيمــة للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان.

يومــا ،يعتبــر البنــك أن زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت،
وكصمــام أمــان عنــد جتــاوز إســتحقاق أصــل ألكثــر مــن ً 40
ويكــون األصــل فــي املرحلــة الثانيــة مــن منــوذج انخفــاض القيمــة ،مبعنــى أن مخصــص اخلســارة يقــاس كرصيــد خســارة إئتمانيــة
متوقعة مدى احلياة										 .
									
تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية:

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة املاليــة قــد ارتفعــت ارتفا ًعــا كبيــرا منــذ االعتــراف األولــي ،يقــوم البنــك
مبقارنــة مخاطــر حــدوث التعثــر علــى األداة املاليــة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادا ً إلــى اإلســتحقاق املتبقــي لــأداة مــع وجــود خطــر
متوقعــا لفتــرة االســتحقاق املتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر احلالــي عندمــا مت االعتــراف بــاألداة املالية
حــدوث تخلــف عــن الســداد كان
ً
كل مــن املعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون معقولــة وقابلــة
ألول مــرة .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك باالعتبــار ٍ
للدعــم ،مبــا فــي ذلــك اخلبــرة التاريخيــة واملعلومــات املســتقبلية املتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه ،بنــا ًء علــى اخلبــرة
						
التاريخية للبنك وتقييم اخلبير اإلئتماني مبا في ذلك املعلومات املستقبلية.
													
متثــل الســيناريوهات االقتصاديــة املتعــددة أســاس حتديــد احتماليــة التعثــر عنــد االعتــراف األولــي وفــي تواريــخ التقاريــر الالحقــة.
ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة اخملتلفــة احتماليــة مختلفــة للتخلــف عــن الســداد .إن ترجيــح الســيناريوهات اخملتلفــة
يشــكل أســاس متوســط اإلحتمــال املرجــح للتخلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد
ارتفعت بشكل كبير										 .
										
بالنســبة إلــى متويــل الشــركات ،تشــمل املعلومــات اإلستشــرافية اآلفــاق املســتقبلية للصناعــات التــي تعمــل فيهــا األطــراف
املقابلــة للبنــك ،والتــي يتــم احلصــول عليهــا مــن تقاريــر اخلبــراء االقتصاديــن واحملللــن املاليــن والهيئــات احلكوميــة ومراكــز
الفكــر ذات الصلــة وغيرهــا مــن املنظمــات املماثلــة ،باإلضافــة إلــى األخــذ فــي اإلعتبــار املصــادر الداخليــة واخلارجيــة املتنوعــة
للمعلومــات االقتصاديــة الفعليــة واملتوقعــة .وبخصــوص متويــل االفــراد ،تتضمــن معلومــات اإلقــراض اإلستشــرافية التوقعــات
االقتصاديــة عينهــا مثــل اإلقــراض املؤسســي وتوقعــات إضافيــة للمؤشــرات االقتصاديــة احملليــة ،خاصــة للمناطــق التــي تركــز
علــى صناعــات معينــة ،باإلضافــة إلــى معلومــات داخليــة عــن ســلوك العمــاء املتعلقــة بالســداد .يخصــص البنــك لنظائــره
ـيا علــى الزيــادة
درﺟﺔ ﻣﺧﺎطــر االئتمــان الداخليــة ذات ﺻﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ ﺟودﺗهﺎ االئتمانيــة وتعــد املعلومــات الكميــة مؤشــرًا أساسـ ً
الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وهــي تســتند إلــى التغييــر فــي إحتماليــة التعثــر بنــا ًء علــى التغيــر فــي إحتماليــة التعثــر مــدى
احلياة من خالل مقارنة										 :
								
• إحتمالية التعثر مدى احلياة املتبقية في تاريخ التقرير.
• إحتماليــة التعثــر مــدى احليــاة املتبقيــة بهــذه النقطــة مــن الزمــن الــذي مت تقديرهــا علــى أســاس احلقائــق والظــروف عنــد
االعتراف األولي للتعرض									 .
										
تُعتبــر إحتماليــات التعثــر إستشــرافية ،ويســتخدم البنــك املنهجيــات والبيانــات ذاتهــا املســتخدمة فــي قيــاس مخصصــات
اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة										 .
										
إن العوامــل النوعيــة التــي تشــير إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان تنعكــس فــي منــاذج إحتماليــة التعثــر فــي الوقــت
املناســب .ومــع ذلــك ،ال يــزال البنــك ينظــر بشــكل منفصــل فــي بعــض العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر
االئتمــان قــد زادت زيــادة كبيــرة .وفيمــا يتعلــق باإلقــراض للشــركات ،فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى األصــول التــي تشــملها
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يتــم التعديــل علــى األصــل املالــي عندمــا يتــم إعــادة التفــاوض علــى الشــروط التعاقديــة التــي تنظــم التدفقــات النقديــة
ألصــل مالــي أو يتــم تعديلهــا بطريقــة أخــرى بــن االعتــراف األولــي واســتحقاق األصــل املالــي .يؤثــر التعديــل علــى مبلــغ و/
أو توقيــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة إمــا فــورا ً أو فــي تاريــخ مســتقبلي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،سيشــكل إدخــال أو تعديــل
العهــود القائمــة لقــرض قائــم تعدي ـا ً حتــى إذا لــم تؤثــر هــذه التعهــدات اجلديــدة أو املعدلــة علــى التدفقــات النقديــة علــى
الفــور ولكنهــا قــد تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة بنــا ًء علــى مــا إذا كان التعهــد مســتوفيا ً أم ال (علــى ســبيل املثــال تغييــر فــي
							
الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم فسخ التعهدات).
			
يقــوم البنــك بإعــادة التفــاوض علــى القــروض مــع العمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لزيــادة التحصيــل وتقليــل مخاطــر
التعثــر فــي الســداد .يتــم تيســير شــروط ســداد القــرض فــي احلــاالت التــي يكــون فيهــا املقتــرض قــد بــذل كل اجلهــود املعقولــة
للدفــع مبوجــب الشــروط التعاقديــة األصليــة ،وأن يكــون خطــر هــام مــن التعثــر فــي الســداد أو التقصيــر قــد حــدث بالفعــل
ومــن املتوقــع أن يتمكــن املقتــرض مــن الوفــاء بالشــروط املعدلــة .تشــمل الشــروط املعدلــة فــي معظــم احلــاالت متديــد فتــرة
اســتحقاق القــرض ،التغييــرات فــي توقيــت التدفقــات النقديــة للقــرض (تســديد األصــل والفائــدة) ،تخفيــض مبلــغ التدفقــات
النقديــة املســتحقة (األصــل واإلعفــاء مــن الفائــدة) وتعديــات التعهــدات .ينتهــج البنــك سياســة انتظــار وتطبــق علــى إقــراض
الشركات واألفراد										 .
										
عندمــا يتــم تعديــل أصــل مالــي ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان هــذا التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء اإلعتــراف .وفقً ــا لسياســة
				
البنك ،فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط.
• العوامــل النوعيــة ،مثــل عــدم بقــاء التدفقــات النقديــة التعاقديــة بعــد التعديــل علــى أنهــا فقــط مدفوعــات املبلــغ األصلــي
والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIأو التغيــر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغييــر فــي الطــرف املقابــل ،أو مــدى التغيــر ﻓﻲ أســعار
الفائــدة ،أو اإلســتحقاق ،أو املواثيــق .وإذا كانــت هــذه ال تشــير بوضــوح إلــى تعديــل جوهــري.
• إجــراء تقييــم كمــي ملقارنــة القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة املتبقيــة فــي إطــار الشــروط األصليــة مــع
		
التدفقات النقدية التعاقدية وفقا للشروط املعدلة ،وخصم كال املبلغني على أساس الفائدة الفعلية األصلية.
							
فــي حالــة إلغــاء اإلعتــراف باألصــل املالــي ،يتــم إعــادة قيــاس مخصــص خلســائر االئتمــان املتوقعــة فــي تاريــخ إلغــاء اإلعتــراف
لتحديــد صافــي القيمــة املدرجــة لألصــل فــي ذلــك التاريــخ .إن الفــرق بــن هــذه القيمــة املدرجــة املعدلــة والقيمــة العادلــة
للموجــودات املاليــة اجلديــدة مــع الشــروط اجلديــدة ســوف يــؤدي إلــى ربــح أو خســارة عنــد إلغــاء اإلعتــراف .ســيكون لألصــل
املالــي اجلديــد مخصــص خســارة يتــم قياســه بنــا ًء علــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة ملــدة ( )12شــهرًا باســتثناء احلــاالت النــادرة
ائتمانيــا .ينطبــق هــذا فقــط فــي احلالــة التــي يتــم فيهــا االعتــراف بالقيمــة
التــي يعتبــر فيهــا القــرض اجلديــد قــد نشــأ متدنــي
ً
العادلــة للقــرض اجلديــد بخصــم كبيــر ملبلــغ القيمــة االســمية املعــدل حيــث ال يــزال هنــاك خطــر كبيــر للتعثــر عــن الســداد
ولــم يتــم تخفيضــه نتيجــة التعديــل .يراقــب البنــك مخاطــر االئتمــان للموجــودات املاليــة املعدلــة مــن خــال تقييــم املعلومــات
			
النوعية والكمية ،مثل ما إذا كان املقترض في حالة تعثر سابقة مبوجب الشروط اجلديدة.
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عنــد تعديــل الشــروط التعاقديــة ألصــل مالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى الغــاء اإلعتــراف ،يحــدد البنــك مــا إذا كانــت مخاطــر ائتمان
						
املوجودات املالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة:
				
										
• إحتماليــة عــدم الســداد للفتــرة املتبقيــة مقــدرة علــى أســاس البيانــات عنــد االعتــراف األولــي والشــروط التعاقديــة
األصلية									 .
			
• إحتمالية عدم السداد للفترة املتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط املعدلة.
وبخصــوص املوجــودات املاليــة املعدلــة كجــزء مــن سياســة التحمــل للبنــك ،عندمــا ال ينتــج عــن التعديــل إلغــاء اإلعتــراف ،فــإن
تقديــر إحتماليــة عــدم الســداد يعكــس مــدى قــدرة البنــك علــى حتصيــل التدفقــات النقديــة املعدلــة مــع مراعــاة خبــرات البنــك
الســابقة مــن إجــراءات التحمــل املماثلــة ،وكذلــك مختلــف املؤشــرات الســلوكية ،مبــا فــي ذلــك أداء الدفــع للمقتــرض فــي ظــل
متوقعــا عنــد اإلعتــراف األولــي ،فــإن مخصــص
الشــروط التعاقديــة املعدلــة .إذا بقيــت مخاطــر اإلئتمــان أعلــى بكثيــر ممــا كان
ً
وعمومــا ،يقــاس مخصــص اخلســارة للقــروض التــي
اخلســارة يقــاس مببلــغ يســاوي اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــه مــدى احليــاة.
ً
يتــم حتملهــا علــى أســاس اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة ملــدة ( )12شــهرا ً عندمــا يتوفــر دليــل علــى حتســن ســلوك املقتــرض فــي
السداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمان.
عندمــا ال يســفر التعديــل عــن إلغــاء االعتــراف ،يقــوم البنــك باحتســاب ربــح  /خســارة التعديــل ملقارنــة إجمالــي القيمــة
الدفتريــة قبــل التعديــل وبعــده (باســتثناء مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة) .ويقــوم البنــك بعــد ذلــك بقيــاس اخلســائر
االئتمانيــة املتوقعــة لألصــل املُعــدل حيــث تُــدرج التدفقــات النقديــة املتوقعــة الناشــئة مــن األصــل املالــي املعــدل فــي حســاب
									
العجز النقدي املتوقع من األصل األصلي.
يقــوم البنــك بإلغــاء اإلعتــراف باألصــل املالــي عنــد إنتهــاء احلقــوق التعاقديــة املتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل،
أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل املالــي وكافــة اخملاطــر وعوائــد ملكيــة املوجــودات إلــى طــرف آخــر .أمــا فــي حالــة عــدم قيــام
البنــك بالتحويــل أو اإلحتفــاظ مبخاطــر ومنافــع امللكيــة بشــكل جوهــري واســتمراره بالســيطرة علــى األصــل احملــول ،يقــوم
البنــك باإلعتــراف بحصتــه املتبقيــة فــي األصــل احملــول واملطلوبــات املتعلقــة بــه فــي حــدود املبالــغ املتوقــع دفعهــا .أمــا فــي
حالــة إحتفــاظ البنــك بكافــة مخاطــر ومنافــع امللكيــة لألصــل املالــي احملــول بشــكل جوهــري ،فــإن البنــك يســتمر باإلعتــراف
								
باألصل املالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد املستلمة.
		
كل مــن املبلــغ
عنــد إلغــاء اإلعتــراف بأصــل مالــي بالكامــل ،يتــم اإلعتــراف بالفــرق بــن القيمــة املدرجــة لألصــل ومجمــوع ٍ
املســتلم واملســتحق واملكاســب أو اخلســائر املتراكمــة والتــي مت اإلعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر واملتراكمــة فــي حقــوق
امللكيــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ،مــع اســتثناء االســتثمار فــي حقــوق امللكيــة احملــدد الــذي مت قياســه بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،حيــث ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /اخلســارة املتراكمــة املعتــرف بهــا ســابقً ا فــي
							
الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة الحقاً.
												
الشطب:
يتــم ﺷطــب املوجــودات املاليــة عندمــا ﻻ ﯾﮐون هنــاك توقعــات معقولــة لالســترداد ،مثــل ﻋدم قيــام العميــل باالشــتراك ﻓﻲ ﺧطﺔ
دﻓﻊ ﻣﻊ البنــك .يقــوم البنــك بتصنيــف األمــوال أو املبالــغ املســتحقة لشــطبها بعــد اســتنفاد جميــع طــرق الدفــع املمكنــة وأخذ
املوافقــات الالزمــة .ولكــن فــي حــال مت شــطب التمويــل أو الــذمم املدينــة ،يســتمر البنــك فــي نشــاط اإلنفــاذ حملاولــة اســترداد
				
الذمة املدينة املستحقة ،والتي يتم إثباتها في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة عند استردادها.
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عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة:
				
يتم عرض مخصصات اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة في قائمة املركز املالي املوحدة كما يلي:
			
• للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول.
• ألدوات الديــن التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :ال يتــم إثبــات مخصــص خســارة فــي قائمــة
املركــز املالــي املوحــدة حيــث أن القيمــة الدفتريــة هــي بالقيمــة العادلــة .ومــع ذلــك ،يتــم تضمــن مخصــص اخلســارة كجــزء
							
من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
								
• إلتزامات القروض وعقود الضمان املالي :كمخصص.
• عندمــا تشــتمل األداة املاليــة علــى مكــون مســحوب وغيــر مســحوب ،وال ميكــن للبنــك حتديــد اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة
علــى مكــون إلتــزام القــرض بشــكل منفصــل عــن تلــك علــى املكــون املســحوب :فــإن البنــك يقــدم مخصــص خســارة مجمــع
لــكال املكونــن .يُعــرض املبلــغ اجملمــع كخصــم مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للمكــون املســحوب .تُعــرض أي زيــادة فــي
مخصص اخلسارة عن املبلغ اإلجمالي للمكون املسحوب كمخصص			.
المطلوبات المالية وحقوق الملكية:
تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا ً ملضمون الترتيب التعاقدي.
									
إن املطلوبــات املاليــة هــي إلتــزام تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر أو لتبــادل أصــول ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع
كيــان آخــر وفــق شــروط قــد تكــون غيــر مواتيــة للبنــك أو عقــد ســيتم تســويته أو رمبــا يتــم تســويته بــأدوات حقــوق امللكيــة
اخلاصــة بالبنــك وهــو عقــد مــن غيــر املشــتقات حيــث يكــون البنــك ملــزم أو قــد يكــون ملــزم بتســليم عــدد متغيــر مــن أدوات
حقــوق امللكيــة اخلاصــة بــه ،أو عقــد املشــتقات علــى حقــوق امللكيــة اخلاصــة التــي ســيتم أو ميكــن تســويتها بخــاف تبــادل
				
مبلغ محدد من النقد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك.
						
القروض والسلف:
							
تتضمن "القروض والسلف" املدرجة في قائمة املركز املالي ما يلي:
			
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافًــا إليهــا تكاليــف
قياســها
يتــم
والتــي
املطفــأة؛
بالتكلفــة
املقاســة
والســلف
 القــروضً
املعاملــة املباشــرة اإلضافيــة ،والحقــا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
 القــروض والســلف التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو اخلســارة أو احملــددة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خالل		
الربح أو اخلسارة; يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم تسجيل التغيرات املعترف بها مباشرة في الربح أو اخلسارة.
 ذمم اإليجار									 . يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت علــى التســهيالت اإلئتمانيــة غيــر العاملــة املمنوحــة للعمــاء وفقــا ً لتعليمــات البنــكاملركزي األردني									 .
 يتــم حتويــل التســهيالت اإلئتمانيــة والفوائــد املعلقــة اخلاصــة بهــا واملغطــاة مبخصصــات بالكامــل خــارج قائمــة املركــز املالــي								
املوحدة ،وذلك وفقا ً لقرارات مجلس اإلدارة بذلك اخلصوص.
عندمــا تقــوم اجملموعــة بشــراء أصــل مالــي وإبــرام اتفاقيــة فــي وقــت واحــد إلعــادة بيــع األصــل (أو أصــل مشــابه إلــى حــد كبيــر)
بســعر ثابــت فــي تاريــخ الحــق (إعــادة الشــراء أو اقتــراض األســهم) ،يتــم احتســاب املقابــل املدفــوع كقــرض أو ســلفة ،وال يتــم
									
االعتراف باألصل في القوائم املالية للمجموعة.
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أدوات حقوق الملكية:
رأس المال:
أداة حقــوق امللكيــة هــي أي عقــد يثبــت فائــدة متبقيــة فــي موجــودات املنشــأة بعــد خصــم جميــع مطلوباتهــا .يُعتــرف بــأدوات
				
حقوق امللكية الصادرة عن البنك وفقا ً للعوائد املستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة.
						
أسهم الخزينة:
يُعتــرف بإعــادة شــراء أدوات حقــوق امللكيــة اخلاصــة بالبنــك وتخصــم مباشــرة فــي حقــوق املســاهمني .ال يتــم إثبــات أي مكســب
		
 /خسارة في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة بالبنك.
								
أدوات مركبة:
تصنــف األجــزاء املكونــة لــأدوات املركبــة (مثــل األوراق القابلــة للتحويــل) الصــادرة مــن البنــك بشــكل منفصــل كمطلوبــات
ماليــة وحقــوق ملكيــة وفقً ــا ملضمــون الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات االلتزامــات املاليــة وأدوات حقوق امللكيــة .إن خيــار التحويل
الــذي ســيتم تســويته مــن خــال تبديــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر بعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق امللكيــة اخلاصــة
بالشركة هو أداة حقوق ملكية										 .
										
فــي تاريــخ اإلصــدار ،تُقــدر القيمــة العادلــة ملكــون املطلوبــات باســتخدام معــدل الفائــدة الســائد فــي ســوق األدوات املماثلــة غيــر
القابلــة للتحويــل .وفــي حالــة وجــود مشــتقات غيــر مضمنــة ذات صلــة ،يتــم فصلهــا أوال ً وتســجل باقــي املطلوبــات املاليــة
علــى أســاس التكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة حتــى إطفائهــا عنــد التحويــل أو فــي تاريــخ اســتحقاق
األداة										.
المطلوبات المالية:
تُصنــف املطلوبــات املاليــة إمــا كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة أو
املطلوبــات املاليــة األخــرى.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
ﺗُﺻﻧف املطلوبــات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة ﻣن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة عندمــا تكــون املطلوبــات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ (أ) محتفــظ
ﺑهﺎ ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو (ب) تصنــف بالقيمــة العادلــة ﻣن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .يصنــف االلتــزام املالــي كمحتفــظ بــه
للمتاجرة إذا كان										 :
• مت تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على املدى القريب.
• عنــد اإلعتــراف األولــي ،يعــد هــذا جــز ًءا مــن محفظــة األدوات املاليــة احملــددة التــي يديرهــا البنــك ولديــه منــط فعلــي حديــث جلنــي
األرباح على املدى القصير									 .
• هو مشتق غير محدد وفعال كأداة حتوط.
									
ميكــن حتديــد اإللتــزام املالــي بخــاف اإللتــزام املالــي احملتفــظ بــه لغــرض املتاجــرة أو اإلعتبــار احملتمــل الــذي ميكــن أن يدفعــه مشــتري
			
كجزء من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة عند االعتراف األولي إذا:
		
• كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفا ً لذلك.
• كان اإللتــزام املالــي يُشــكل جــز ًءا مــن مجموعــة موجــودات املاليــة أو مطلوبــات ماليــة أو كليهمــا ،والتــي تــدار ويقييــم أدائهــا
علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وفقً ــا إلســتراتيجية إدارة اخملاطــر أو االســتثمار املوثقــة للبنــك ،وكانــت املعلومــات املتعلقة بتشــكيل
									
اجملموعة مقدمة داخليا على هذا األساس.
• إذا كان اإللتــزام املالــي يشــكل جــز ًءا مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق واحــد أو أكثــر مــن املشــتقات ،ويســمح املعيــار الدولــي
للتقارير املالية ( )9بعقد هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
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تــدرج املطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة بالقيمــة العادلــة ،ويعتــرف بــأي اربــاح او
خســائر تنشــأ مــن إعــادة القيــاس فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة إلــى احلــد الــذي ال تكــون فيــه جــز ًءا مــن عالقــة حتــوط
محــددة .يشــتمل صافــي األربــاح  /اخلســائر املعتــرف بهــا فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة علــى أي فوائــد مدفوعــة علــى
املطلوبــات املاليــة ويجــري تضمينهــا فــي بنــد "صافــي األربــاح أو اخلســائر مــن األدوات املاليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة										 .
										
ومــع ذلــك ،فيمــا يتعلــق باملطلوبــات املاليــة غيــر املشــتقة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحدة،
يُــدرج مبلــغ التغييــر فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات املاليــة والــذي نتــج عــن التغيــرات فــي اخملاطــر االئتمانيــة لتلــك االلتزامــات
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،مــا لــم يــؤدي االعتــراف بآثــار التغييــرات فــي مخاطــر ائتمــان املطلوبــات فــي الدخل الشــامل اآلخــر الى
خلــق أو زيــادة عــدم التوافــق محاســبيا ً فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .يُعتــرف باملبلــغ املتبقــي مــن التغيــرات فــي القيمــة
العادلــة لإللتــزام فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ،واليعــاد تصنيــف التغيــرات فــي القيمــة العادلــة املنســوبة إلــى مخاطــر
ائتمــان املطلوبــات املاليــة املعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر الحقـا ً قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .وبــدال ً مــن ذلــك ،حتــول
									
إلى أرباح محتجزة عند إلغاء االعتراف بااللتزام املالي.
وبخصــوص إلتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمانــات اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻤﻟﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة ﻣﻦ ﺧﻼل قائمــة الربــح أو اخلســارة
						
املوحدة ،ﺘدرج كافة املكاسب واخلسائر ﻓﻲ قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
				
عنــد حتديــد مــا إذا كان االعتــراف بالتغيــرات فــي مخاطــر ائتمــان املطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ســيخلق أو يزيــد مــن عــدم
التطابــق احملاســبي فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ،فــإن البنــك يقييــم مــا إذا كان يتوقــع تعويــض آثــار التغييرات فــي مخاطر
االئتمــان اخلاصــة باملطلوبــات فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة بتغييــر فــي القيمــة العادلــة ألداة ماليــة أخــرى مت قياســها
								
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
		
مطلوبات مالية أخرى:
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،بعــد خصــم تكاليــف املعاملة.
يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة األخــرى ،مبــا فــي ذلــك الودائــع والقــروض،
ً
				
وبعد ذلك تُقاس املطلوبات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
						
طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة املطفــأة للمطلوبــات املاليــة وتخصيــص مصروفــات الفائــدة علــى
مــدار الفتــرة ذات الصلــة .إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يخصــم بالضبــط املدفوعــات النقديــة املســتقبلية
املقــدرة خــال العمــر املتوقــع لاللتــزام املالــي ،أو ،عنــد االقتضــاء ،فتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد االعتــراف
								
األولي .للحصول على تفاصيل حول معدل الفائدة الفعال.
		
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية:
يلغــي البنــك اإلعتــراف باملطلوبــات املاليــة فقــط عنــد الوفــاء أو إلغــاء أو انتهــاء التزامــات البنــك .كمــا يُعتــرف بالفــرق ﺑﯾن
القيمــة الدفتريــة للمطلوبــات املاليــة التــي ألغــي اإلعتــراف بهــا واملبلــغ املدفــوع واﻟمســتحق فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة
املوحدة										 .
										
عندمــا يبــادل البنــك أداة ديــن واحــدة مــع املقــرض احلالــي بــأداة أخــرى بشــروط مختلفــة إختالفــا ً كبيــراً ،فــإن هــذا التبــادل
يُحتســب كإلغــاء اعتــراف للمطلوبــات املاليــة األصليــة ويُعتــرف مبطلوبــات ماليــة جديــدة .وباملثــل ،يعالــج البنــك التعديــل
اجلوهــري لشــروط اإللتــزام القائــم أو جــزءا ً منــه كإلغــاء اعتــراف للمطلوبــات املاليــة األصليــة واعتــراف باإللتــزام اجلديــد .ويفتــرض
أن تختلــف الشــروط اختالف ـا ً جوهري ـا ً إذا كانــت القيمــة احلاليــة اخملفضــة للتدفقــات النقديــة فــي إطــار الشــروط اجلديــدة ،مبــا
فــي ذلــك أي رســوم مدفوعــة بالصافــي بعــد طــرح أي رســوم مســتلمة ومخصومــة باســتخدام املعــدل الفعــال األصلــي بفــارق
( )10في املائة على األقل عن القيمة احلالية اخملفضة للتدفقات النقدية املتبقية للمطلوبات املالية األصلية.
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األدوات المالية المشتقة:
يدخــل البنــك فــي مجموعــة متنوعــة مــن األدوات املاليــة املشــتقة والتــي يُحتفــظ ببعضهــا للتــداول بينمــا يُحتفــظ بأخــرى إلدارة
التعــرض خملاطــر أســعار الفائــدة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تتضمــن املشــتقات املاليــة العقود
اآلجلة للعمالت األجنبية ،ومقايضات أسعار الفائدة ،ومقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ،ومقايضات العجز االئتماني.
									
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد املشــتقات ويعــاد قياســها الحقً ــا إلــى قيمتهــا
يتــم إثبــات املشــتقات املاليــة
ً
العادلــة فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي .يتــم إثبــات األربــاح  /اخلســائر الناجتــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة علــى الفــور
مــا لــم حتــدد املشــتقة وتكــون فعالــة كأداة حتــوط ،وفــي هــذه احلالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحدة
علــى طبيعــة عالقــة التحــوط .يحــدد البنــك بعــض املشــتقات إمــا كتحوطــات القيمــة العادلــة لألصــول أو للمطلوبــات املعتــرف
بهــا أو إللتزامــات الشــركة (حتوطــات القيمــة العادلــة) أو حتوطــات معامــات التنبــؤ احملتملــة أو حتوطــات مخاطــر العمــات األجنبيــة
لإللتزامــات الثابتــة (حتوطــات التدفقــات النقديــة) أو حتوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة (حتوطــات االســتثمار
الصافي)										 .
										
يُعتــرف باملشــتقات ذي القيمــة العادلــة املوجبــة كأصــل مالــي فــي حــن يُعتــرف باملشــتقات ذي القيمــة العادلــة الســالبة
كمطلوبــات ماليــة .تُعــرض املشــتقات كأصــول غيــر متداولــة أو مطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت فتــرة االســتحقاق املتبقيــة
لــأداة أكثــر مــن ( )12شــهرًا وال يتوقــع حتقيقهــا أو تســويتها خــال ( )12شــهرًا .كمــا تُعــرض املشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة
أو مطلوبات متداولة.
									
المشتقات المتضمنة:
يتــم التعامــل مــع املشــتقات املتضمنــة فــي املطلوبــات املاليــة أو غيرهــا مــن عقــود مضيــف األصــول غيــر املاليــة كمشــتقات
منفصلــة عندمــا ال تكــون مخاطرهــا وخصائصهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق مبخاطــر العقــود املضيفــة وال تقــاس العقــود املضيفــة
								
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
		
تُعــرض املشــتقات الضمنيــة كأصــل غيــر متــداول أو مطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت فتــرة االســتحقاق املتبقيــة لــأداة
الهجينــة التــي يرتبــط بهــا املشــتق الضمنــي أكثــر مــن  12شــهرًا وال يتوقــع حتقيقهــا أو تســويتها خــال  12شــهرًا .تُعــرض
								
املشتقات األخرى املتضمنة موجودات أخرى أو مطلوبات أخرى.
		
عقود الضمان المالي:
عقــد الضمــان املالــي هــو عقــد يتطلــب مــن املصــدر أن يســدد دفعــات محــددة لتعويــض حاملــه عــن اخلســارة التــي تكبدهــا
				
بسبب إخفاق املدين احملدد في سداد املدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.
						
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة لهــا  ،وفــي حالــة عــدم حتديدهــا
تقــاس عقــود الضمانــات املاليــة الصــادرة مــن كيــان يعــود للبنــك
ً
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة والتي ال تنتج عن حتويل أصل مالي  ،يتم قياسها الحقاً:
				
• مببلغ مخصص اخلسارة احملدد وفقً ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)9
مبدئيــا ،مطروحـا ً منــه ،عندمــا يكــون ذلــك مناسـ ًبا ،مبلــغ األربــاح أو اخلســائر املتراكــم املعتــرف بــه وفقً ــا
• املبلــغ املعتــرف بــه
ً
								
لسياسات حتصيل اإليرادات للبنك ،أيهما أكبر.
تُعــرض عقــود الضمــان اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة ﻣن خــال قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ﮐمخصصــات ﻓﻲ قائمــة
							
املركز اﻟﻣﺎﻟﻲ املوحدة ويعرض إعادة القياس ﻓﻲ اإليرادات األخرى.
			
				
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
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إلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق:
تقــاس اإللتزامــات بتقــدمي قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق مبدئيـا ً بقيمتهــا العادلــة ،وإذا لــم حتــدد بالقيمــة العادلــة
						
من خالل قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة ،فإنها تُقاس الحقاً:
			
• مببلغ مخصص اخلسارة احملدد وفقً ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم (.)9
مبدئيــا  ،مطروحـا ً منــه  ،عندمــا يكــون ذلــك مناسـ ًبا ،مبلــغ األربــاح أو اخلســائر املتراكــم املعتــرف بــه وفقً ــا
• املبلــغ املعتــرف بــه
ً
								
لسياسات حتصيل اإليرادات للبنك ،أيهما أعلى.
تُعــرض اإللتزامــات بتوفيــر قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق غيــر احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو
			
اخلسارة املوحدة كمخصصات في قائمة املركز املالي املوحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.
							
لــم يحــدد البنــك أي التزامــات لتقــدمي قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق احملــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الربح أو اخلسارة املوحدة.
									
محاسبة التحوط:
 يُحــدد البنــك بعــض املشــتقات كأدوات حتــوط فيمــا يتعلــق مبخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر ســعر الفائــدة فــي حتوطــاتالقيمــة العادلــة أو حتوطــات التدفقــات النقديــة أو حتوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة حســب االقتضــاء.
كمــا يتــم احملاســبة عــن حتوطــات مخاطــر الصــرف األجنبــي علــى التزامــات البنــك كتحوطــات للتدفــق النقــدي .ال يطبــق البنــك
محاســبة التحــوط للقيمــة العادلــة علــى حتوطــات محفظــة مخاطــر ســعر الفائــدة .باإلضافــة لــذﻟك  ،ﻻ يســتخدم البنــك
اإلعفــاء ملواصلــة اســتخدام ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ التحــوط بإســتخدام معيــار اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ( ،)39أي أن البنــك يــطﺑق ﻗواﻋد
ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ التحــوط ملعايــر التقاريــر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدولــي رقــم (.)9
 عنــد بدايــة عالقــة التحــوط  ،يوثــق البنــك العالقــة بــن أداة التحــوط والبنــد املتحــوط لــه  ،باإلضافــة إلــى أهــداف إدارة اخملاطــروإســتراتيجيتها للقيــام مبعامــات حتــوط متنوعــة .عــاوة علــى ذلــك  ،عنــد بدايــة التحــوط وعلــى أســاس مســتمر  ،يوثــق البنــك
مــا إذا كانــت أداة التحــوط فعالــة فــي تقــاص التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد املتحــوط لــه التــي
		
ميكن أن تعزى للخطر املتحوط له  ،والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية:
							
						
• توجد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط.
• ﻻ يهيمن أﺛر مخاطر االئتمان على تغيرات اﻟﻘﯾﻣﺔ التي تنتج ﻋن هذه العالقة االقتصادية			.
• نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها الناجتــة عــن كميــة البنــد املتحــوط لــه والتــي يقــوم البنــك بالتحــوط لــه
			
فعليا ً وكمية أداة التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له.
					
 يقــوم البنــك بإعــادة تــوازن عالقــة التحــوط مــن أجــل االمتثــال ملتطلبــات نســبة التحــوط عنــد الضــرورة .فــي مثــل هــذهاحلــاالت  ،قــد يتــم تطبيــق اإليقــاف علــى جــزء فقــط مــن عالقــة التحــوط  .علــى ســبيل املثــال  ،قــد تُعــدل نســبة التحــوط
بطريقــة جتعــل جــزء مــن بنــد التحــوط ال يعــد جــز ًءا مــن عالقــة التحــوط ،وبالتالــي ال يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إال حلجــم
بند التحوط الذي لم يعد جز ًءا من عالقة التحوط								.
 إذا توقفــت ﻋﻼﻗﺔ التحــوط ﻋن الوفــاء مبتطلبــات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ التحــوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ التحــوط ولكــن مــا زال هــدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطــرلعالقــة التحــوط هــذه هــو ذات الشــيء  ،فــإن اجملموعــة تعــدل ﻧﺳﺑﺔ التحــوط لعالقــة التحــوط (مثــل إعــادة ﺗوازن التحــوط)
بحيث ﺗﺟﺗﻣﻊ معايير التأهيل مرة أخرى									.
										
 فــي بعــض عالقــات التحــوط  ،يحــدد البنــك القيمــة احلقيقيــة للخيــارات فقــط .وفــي هــذه احلالــة  ،يؤجــل تغييــر القيمــةالعادلــة ملكــون القيمــة الزمنيــة لعقــد اخليــار فــي الدخــل الشــامل اآلخــر  ،علــى مــدى فتــرة التحــوط  ،إلــى احلــد الــذي يتعلــق
بــه بالبنــد املتحــوط لــه ويعــاد تصنيفــه مــن حقــوق امللكيــة إلــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة عندمــا ال يــؤدي البنــد
املتحــوط لــه إلــى اإلعتــراف بالبنــود غيــر املاليــة .ال تتضمــن سياســة البنــك إلدارة اخملاطــر حتوطــات البنــود التــي تــؤدي إلــى
					
االعتراف بالبنود غير املالية  ،وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق باملواد املالية فقط .
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 إن البنــود املتحــوط لهــا والتــي يحددهــا البنــك هــي بنــود حتــوط ذات صلــة بالفتــرة الزمنيــة  ،ممــا يعنــي أنــه تُطفــأ القيمــةالزمنيــة األصليــة للخيــار املتعلــق بالبنــد املتحــوط لــه مــن حقــوق امللكيــة إلــى قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة علــى أســاس
				
رشيد (على سبيل املثال  ،وفقا ً لطريقة القسط الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط .
					
 ﻓﻲ ﺑﻌض عالقــات التحــوط  ،يســتبعد البنــك ﻣن التحديــد العنصــر اآلجــل للعقــود اآلجلــة أو الفــرق علــى أســاس العمــاتﻷدوات التحــوط عبــر العمــات  .فــي هــذه احلالــة  ،تُطبــق معاملــة مماثلــة للحالــة املطبقــة علــى القيمــة الزمنيــة للخيــارات.
وتعتبــر معاجلــة العنصــر اآلجــل للعقــد اآلجــل والعنصــر علــى أســاس العملــة أمــرا ً اختياري ـا ً ويطبــق اخليــار علــى أســاس كل
حتــوط علــى حــدى  ،بخــاف معاجلــة القيمــة الزمنيــة للخيــارات التــي تعتبــر إلزاميــة .وبخصــوص عالقــات التحــوط واملشــتقات
اآلجلــة أو العمــات األجنبيــة مثــل مقايضــات أســعار الفائــدة عبــر العمــات ،عندمــا يُســتبعد العنصــر اآلجــل أو الفــرق علــى
			
أساس العملة من التصنيف  ،فإن البنك يعترف عموما ً بالعنصر املستبعد في الدخل الشامل اآلخر.
						
 حتــدد تفاصيــل القيــم العادلــة لــأدوات املشــتقة املســتخدمة ألغــراض التحــوط واحلــركات فــي احتياطــي التحــوط فــي حقــوقامللكية									.
التحوطات بالقيمة العادلة:
 يُعتــرف بتغيــر القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط املؤهلــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة فيمــا عــدا عندمــا حتــوط أداةالتحــوط أداة حقــوق امللكيــة احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،وفــي هــذه احلالــة  ،يُعتــرف بــه فــي
الدخــل الشــامل اآلخــر .ﻟﻢ يحــدد اﻟبنــك عالقــات حتــوط اﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة عندمــا حتــوط أداة التحــوط أداة حقــوق اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ احملــددة
								
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 ﺗُﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ الدفتريــة للبنــد املتحــوط لــه الــذي لــم يتــم قياســهم ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة بالتغييــر فــي اﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة الــذي ميكــنأن يعــزى إﻟﯽ اخملاطــر املتحــوط لهــا وإجــراء قيــد مقابــل ﻓﻲ قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .وبخصــوص أدوات الديــن التــي
تُقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ،ال تُعــدل القيمــة الدفتريــة كمــا هــي بالفعــل بالقيمــة العادلــة ،
ولكــن يُــدرج جــزء الربــح أو اخلســارة مــن القيمــة العادلــة علــى البنــد املتحــوط لــه املرتبــط باخلطــر املتحــوط لــه فــي قائمــة
الربــح أو اخلســارة املوحــدة بــدال ً مــن الدخــل الشــامل اآلخــر .عندمــا يكــون البنــد املتحــوط لــه أداة حقــوق ملكيــة محــددة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ،تبقــى أربــاح  /خســائر التحــوط فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ملطابقــة أداة
التحوط									 .
										
 عندمــا يُعتــرف مبكاســب  /خســائر التحــوط فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة  ،فإنــه يُعتــرف بهــا فــي نفــس البنــد مثــلالبند املتحوط له									 .
										
 ال يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط إال عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء باملعاييــر املؤهلــة(بعــد إعــادة التــوازن ،إن وجــدت) .يتضمــن ذلــك حــاالت انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها ،ويحتســب
االســتبعاد لألثــر املســتقبلي .كمــا يتــم إطفــاء تعديــل القيمــة العادلــة للقيمــة الدفتريــة للبنــود املتحــوط لهــا والتي تُســتخدم
بشــأنها طريقــة عمــل الفائــدة الفعالــة (أي أدوات لدينــا مقاســة بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر) النــاجت عــن اخملاطــر املتحــوط لهــا فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة بــدءا ً مــن تاريــخ ال يتجــاوز تاريــخ التوقــف
عن محاسبة التحوط									 .
تحوطات التدفق النقدي
 يُســتدرك اجلــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات وأدوات التحــوط األخــرى املؤهلــة والتــي حتــدد وتؤهــلكتحوطــات للتدفقــات النقديــة فــي احتياطــي التحــوط للتدفقــات النقديــة ،وهــو مكــون منفصــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر،
محصــورًا بالتغيــر التراكمــي فــي القيمــة العادلــة للبنــد املتحــوط لــه مــن بدايــة التحــوط مطرو ًحــا منــه أي مبالــغ أعيــد
									
تدويرها إلى قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
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 يعــاد تصنيــف املبالــغ املعتــرف بهــا ســابقا ً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم فــي حقــوق املســاهمني فــي قائمــة الربــح أواخلســارة املوحــدة فــي الفتــرات التــي يؤثــر فيهــا بنــد التحــوط علــى الربــح أو اخلســارة  ،فــي نفــس ســطر البنــد املتحــوط لــه
املستدرك .إذا ﻟم يعد البنك يتوقع ﺣدوث اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ  ،فإنه يعاد ﺗﺻﻧﯾف هذا اﻟﻣﺑﻟﻎ ﻓورا ً إﻟﯽ قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
								
 يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء باملعاييــر املؤهلــة(بعــد إعــادة التــوازن  ،إن وجــدت) .ويشــمل ذلــك احلــاالت التــي تنتهــي فيهــا أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها،
أو عندمــا ال يعتبــر حــدوث معاملــة حتــوط محــددة أمــرا ً محتمـ ً
ـا بدرجــة كبيــرة ،ويُحتســب التوقــف بأثــر مســتقبلي .تبقــى أي
أربــاح  /خســائر معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ومراكمــة فــي حقــوق امللكيــة فــي ذلــك الوقــت فــي حقــوق امللكيــة
ويعتــرف بهــا عنــد تســجيل املعاملــة املتوقعــة فــي النهايــة فــي الربــح أو اخلســارة .عندمــا يصبــح حــدوث معاملــة كانــت
متوقعــة غيــر متوقــع  ،فإنــه يعــاد تصنيــف األربــاح  /اخلســائر املتراكمــة فــي حقــوق املســاهمني ويعتــرف بهــا مباشــرة فــي
قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة									 .
تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
 تُعالــج حتوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة محاســبيا ً علــى نحــو مشــابه لتحوطــات التدفقــات النقديــة.ويعتــرف بــأي أرﺑاح  /خســائر علــى أداة التحــوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء الفعــال للتحــوط فــي الدخل الشــامل اآلخــر وﺗراﮐم ﻓﻲ االحتياطي
حتويل العمالت األجنبية.
 يُعــاد تصنيــف األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن أداة التحــوط املتعلقــة باجلــزء الفعــال للتحــوط املتراكــم فــي احتياطــي حتويــلالعمــات األجنبيــة إلــى األربــاح أو اخلســائر بنفــس الطريقــة كفروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة العائــدة للعمليــة
									
األجنبية كما هو موضح أعاله.
							
التقاص
يتــم اجــراء تقــاص بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة واظهــار املبلــغ الصافــي فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة فقــط
عندمــا تتوفــر احلقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص او يكــون حتقــق املوجــودات
وتســوية املطلوبــات فــي نفــس الوقــت.
									
حسابات مداره لصالح العمالء
متثــل احلســابات التــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــاء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك .يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة تلــك
احلســابات فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة ،يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة احملافــظ مضمونــة رأس املــال
املدارة لصالح العمالء عن رأس مالها									 .
القيمة العادلة
تُعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن املوجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن املطلوبــات ضمــن
معاملــة منظمــة بــن املتشــاركني فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر ميكــن حتقيقــه بطريقة
مباشــرة أو مــا إذا كان مقــدرا ً بفضــل أســلوب تقييــم أخــر .وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن املوجــودات أواملطلوبــات ،يأخــذ
البنــك بعــن االعتبــار عنــد حتديــد ســعر أي مــن املوجــودات أو املطلوبــات مــا إذا كان يتعــن علــى املتشــاركني بالســوق أخــذ
تلــك العوامــل بعــن االعتبــار فــي تاريــخ القيــاس .يتــم حتديــد القيمــة العادلــة بشــأن أغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه
البيانــات املاليــة وفــق تلــك األســس ،وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بإجــراءات القيــاس التــي تتشــابه مــع إجــراءات القيمــة العادلــة
				
ولسيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو مستعمل باملعيار احملاسبي الدولي رقم (.)36
					
إضافــة إلــى ذلــك ،تُصنــف قياســات القيمــة العادلــة ،ألغــراض إعــداد التقاريـــر املاليــة ،إلــى املســتوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنــا ًء علــى
مــدى وضــوح املدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة املدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة بالكامــل،
وهي محددة كما يـلي									 :
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• مدخــات املســتوى ( :)1وهــي املدخــات املســتنبطة مــن األســعار املدرجــة (غيـــر املع ّدلــة) ملوجــودات أو مطلوبــات مطابقــة فــي
أســواق نشــطة والتـــي ميكــن للمنشــأة احلصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس.
• مدخــات املســتوى ( :)2وهــي املدخــات املســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار املدرجــة املســتخدمة فــي املســتوى 1
واملالحظــة للموجــودات أو املطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة.
• مدخالت املستوى ( :)3وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة.
المخصصات
يتــم االعتــراف باخملصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ قائمــة املركــز املالــي املوحــدة ناشــئة عــن احــداث
سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل وميكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه					.
				
منافع الموظفين
منافع الموظف قصيرة األجل
يتــم اثبــات منافــع املوظــف قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقــدمي اخلدمــات ذات العالقــة .يتــم إثبــات اإللتــزام املتعلــق باملبلــغ
املتوقــع دفعــه عندمــا يكــون علــى البنــك إلتــزام قانونــي أو ضمنــي حالــي لدفــع مقابــل اخلدمــات الســابقة التــي قدمهــا املوظف
وميكن تقدير اإللتزام بصورة موثوقة									 .
منافع الموظف األخرى طويلة األجل
صافــي إلتزامــات البنــك فيمــا يتعلــق مبنافــع املوظــف هــي مبلــغ املنافــع املســتقبلية التــي حصــل عليهــا املوظفــن نظيــر
خدماتهــم فــي الفتــرات احلاليــة والســابقة .يتــم خصــم تلــك املنافــع لتحديــد قيمتهــا احلاليــة .يتــم إثبــات إعــادة القيــاس فــي
								
بيان الربح أو اخلسارة املوحد في الفترة التي نشأت فيها.
ضريبة الدخل
							
 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. حتســب مصاريــف الضرائــب املســتحقة علــى أســاس االربــاح اخلاضعــة للضريبــة  ،وتختلــف االربــاح اخلاضعــة للضريبــة عــناالربــاح املعلنــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة الن االربــاح املعلنــة تشــمل ايــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة او مصاريــف غيــر
قابلــة للتنزيــل فــي الســنة املاليــة وامنــا فــي ســنوات الحقــة او اخلســائر املتراكمــة املقبولــة ضريبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة او
									
مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
 حتســــب الضرائــب مبوجــب النســب الضرائبيــة املقــررة مبوجــب القوانــن واالنظمــة والتعليمــات فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــاالبنك									.
 إن الضرائــب املؤجلــة هــي الضرائــب املتوقــع دفعهــا او اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــن قيمــة املوجــوداتاو املطلوبــات فــي القوائــم املاليــة املوحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى اساســها ،يتــم احتســاب
الضرائــب املؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة املركــز املالــي وحتتســب الضرائــب املؤجلــة وفقـا ً للنســب الضريبيــة التــي
					
يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
 يتــم مراجعــة رصيــد املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة توقــع عــدم							
كليا.
امكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية
جزئيا أو ً
ً
		
وفاء لديون مستحقة
للبنك
ملكيتها
آلت
التي
الموجودات
ً
تظهــر املوجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة ضمــن بنــد "موجــودات أخــرى" وذلــك بالقيمــة
التــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل  ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة
بشــكل إفــرادي  ،ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة
كإيــراد  .يتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة إلــى احلــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي مت
تسجيله سابقاً									 .
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كمــا مت إعتبــارا ً مــن بدايــة العــام  2015احتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات املســتملكة لقــاء ديــون والتــي مضــى
علــى إســتمالكها فتــرة تزيــد عــن  4ســنوات اســتنادا ً لتعميــم البنــك املركــزي األردنــي رقــم  4076/1/15تاريــخ  27آذار  2014ورقــم
 2510/1/10تاريــخ  14شــباط  .2017علم ـا ً بــأن البنــك املركــزي األردنــي قــد أصــدر تعميــم رقــم  13967/1/10بتاريــخ  25تشــرين
اول  2018اقــر فيــه متديــد العمــل بالتعميــم رقــم  16607/1/10بتاريــخ  17كانــون األول  ،2017حيــث أكــد فيــه تأجيــل إحتســاب
اخملصــص حتــى نهايــة العــام  .2019هــذا ومبوجــب تعميــم البنــك املركــزي رقــم  16239/1/10بتاريــخ  21تشــرين الثانــي 2019
يتــم إســتكمال اقتطــاع اخملصصــات املطلوبــة مقابــل العقــارات املســتملكة وبواقــع ( )5٪مــن مجمــوع القيــم الدفتريــة لتلــك
العقــارات (بصــرف النظــر عــن مــدة مخالفتهــا) وذلــك اعتبــارا مــن العــام  2021وبحيــث يتــم الوصــول إلــى النســبة املطلوبــة
								
البالغة ( )50٪من تلك العقارات مع نهاية العام .2029
الموجودات المالية المرهونة
وهــي تلــك املوجــودات املاليــة املرهونــة لصالــح أطــراف أخــرى مــع وجــود حــق للطــرف اآلخــر بالتصــرف فيهــا (بيــع أو إعــادة رهــن)
		
يستمر تقييم هذه املوجودات وفق السياسات احملاسبية املتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه األصلي.
							
عقود إعادة الشراء أو البيع
يســتمر االعتــراف فــي القوائــم املاليــة املوحــدة باملوجــودات املباعــة والتــي مت التعهــد املتزامــن بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ
مســتقبلي ،وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك علــى تلــك املوجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا،
ويســتمر تقييمهــا وفق ـا ً للسياســات احملاســبية املتبعــة( ،هــذا وفــي حــال وجــود حــق للمشــتري بالتصــرف بهــذه املوجــودات
(بيــع او اعــادة رهــن) فيجــب اعــادة تصنيفهــا ضمــن املوجــودات املاليــة املرهونــة) تــدرج املبالــغ املقابلــة للمبالــغ املســتلمة لهــذه
العقــود ضمــن املطلوبــات فــي بنــد األمــوال املقترضــة ،ويتــم االعتــراف بالفــرق بــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف
						
فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
			
أمــا املوجــودات املشــتراه مــع التعهــد املتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــا يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم
املاليــة املوحــدة ،وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة علــى تلــك املوجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع ال تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا،
وتــدرج املبالــغ املدفوعــة املتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة األخــرى أو ضمن التســهيالت
اإلئتمانيــة حســب احلــال ،ويتــم معاجلــة الفــرق بــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد تســتحق علــى مــدى فتــرة
العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
									
الممتلكات والمعدات
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك املتراكــم واي تدنــي فــي قيمتهــا ،ويتــم اســتهالك املمتلــكات
واملعــدات (باســتثناء األراضــي) عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع
لها باستخدام النسب السنوية التالية									 :
%
2

مباني
معدات وأجهزة وأثاث

25 - 10

وسائط نقل

20 - 15

أجهزة احلاسب اآللي

20

ديكورات

25

 عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســترداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض			
قيمتها إلى القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
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موجودات غير ملموسة
الشهـــــرة
•يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة التــي متثــل الزيــادة فــي تكلفــة امتــاك او شــراء االســتثمار فــي الشــركة احلليفــة او
التابعــة عــن حصــة البنــك فــي القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات تلــك الشــركة بتاريــخ االمتــاك  ،يتم تســجيل الشــهرة
الناجتــة عــن االســتثمار فــي شــركات تابعــة فــي بنــد منفصــل كموجــودات غيــر ملموســة ،أمــا الشــهرة الناجتــة عــن
االســتثمار فــي شــركات حليفــة فتظهــر كجــزء مــن حســاب االســتثمار فــي الشــركة احلليفــة ويتــم الحق ـا ً تخفيــض
تكلفــة الشــهرة بــأي تدنــي فــي قيمــة االســتثمار.
•يتم توزيع الشهرة على وحدة  /وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
•يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك داللة
علــى أن قيمــة الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد املقــدرة لوحدة/لوحــدات توليــد النقــد
التــي تعــود لهــا الشــهرة أقــل مــن القيمــة املســجلة فــي الدفاتــر لوحــدة  /وحــدات توليــد النقــد ويتــم تســجيل قيمــة
التدنــي فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة.
الموجودات غير الملموسة األخرى
•املوجــودات غيــر امللموســة التــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ احلصــول
عليهــا ،أمــا املوجــودات غيــر امللموســة التــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها
بالتكلفــة.
•يتــم تصنيــف املوجــودات غيــر امللموســة علــى اســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة ،ويتــم
اطفــاء املوجــودات غيــر امللموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد االطفــاء فــي قائمــة الربــح
أو اخلســارة املوحــدة ,أمــا املوجــودات غيــر امللموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا
		
في تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
							
•ال يتــم رســملة املوجــودات غيــر امللموســة الناجتــة عــن اعمــال البنــك ويتم تســجيلها فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحدة
فــي نفــس الفترة.
•يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة املوجــودات غيــر امللموســة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة ،كذلــك يتــم مراجعــة
تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك املوجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة.
•أنظمــة حاســوب وبرامــج  :يتــم اطفاءهــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــال فتــرة ال تزيــد عــن  3ســنوات مــن تاريخ
الشراء.
التدني في الموجودات غير المالية:
 يتــم مراجعــة القيمــة املدرجــة للموجــودات غيــر املاليــة للمجموعــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــا عــدا املوجــودات الضريبيــةاملؤجلــة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــر حــول التدنــي ،وفــي حــال وجــود مؤشــر حــول التدنــي يتــم تقديــر املبلــغ املمكــن
استرداده من تلك املوجودات									 .
 فــي حــال زادت القيمــة املدرجــة للموجــودات عــن املبلــغ املمكــن اســترداده مــن تلــك املوجــودات ،يتــم تســجيل خســارة التدنــيفي تلك املوجودات									 .
 املبلغ املمكن استرداده هو القيمة العادلة لألصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. يتــم تســجيل كافــة خســائر التدنــي فــي بيــان الربــح أو اخلســارة والدخــل الشــامل اآلخــر املوحــد. ال يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي قيمــة الشــهرة .بالنســبة للموجــودات األخــرى ،يتــم عكــس خســارة التدنــي فــي القيمــةفقــط اذا كانــت القيمــة الدفتريــة للموجــودات ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي مت حتديدهــا بعــد تنزيــل االســتهالك او االطفــاء
								
اذا لم يتم االعتراف بخسارة التدني في القيمة.
العمالت االجنبية:
 لغــرض القوائــم املاليــة املوحــدة ،يُع ّبــر عــن النتائــج والوضــع املالــي لــكل شــركة مــن اجملموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة								
للبنك ،وعملة العرض للقوائم املالية املوحدة.
 يتــم إعــداد القوائــم املاليــة املنفصلــة للشــركات التابعــه للبنــك ،وتُعــرض القوائــم املاليــة املنفصلــة لــكل شــركة مــن118
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اجملموعــة بعملــة الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــا .تُســجل املعامــات بعمــات غيــر عملتهــا الوظيفيــة
للبنــك وفق ـا ً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ تلــك املعامــات .وفــي تاريــخ قائمــة املركــز املالــي ،يعــاد حتويــل املوجــودات
واملطلوبــات املاليــة بالعمــات األجنبيــة وفق ـا ً ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .كمــا حتــول البنــود غيــر النقديــة
املدرجــة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقــا ً ألســعار الصــرف الســائدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ العادلــة .ال يتــم
					
أعادة تصنيف حتويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
				
			
 تُسجل فروقات الصرف في قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:						
			
• فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على املعامالت التي مت من أجل التحوط خملاطر عمالت أجنبية.
• فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى البنــود النقديــة املطلوبــة مــن  /الــى عمليــة أجنبيــة التــي مــن غيــر اخملطــط
تســويتها أو مــن غيــر احملتمــل تســويتها فــي املســتقبل القريــب (وبالتالــي تشــكل هــذه الفروقــات جــز ًءا مــن صافــي االســتثمار
فــي العمليــة األجنبيــة) ،والتــي يُعتــرف بهــا مبدئي ـا ً فــي حســاب الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــد ويعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق
				
امللكية إلى قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة عند البيع أو التصرف اجلزئي بصافي االستثمار.
				
 ومــن أجــل عــرض القوائــم املاليــة املوحــدة ،يتــم حتويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للبنــك وفقـا ً ألســعار الصرفالســائدة فــي تاريــخ قائمــة املركــز املالــي .كمــا حتــول االيــرادات وفقً ــا ملتوســط أســعار الصــرف للفتــرة ،مــا لــم تتغيــر أســعار
الصــرف تغيــرا ً كبيــرا ً خــال تلــك الفتــرة ،وفــي هــذه احلالــة تُســتخدم أســعار الصــرف فــي تاريــخ املعامــات .كمــا تُســتدرك
فروقــات التحويــل الناشــئة ،إن وجــدت ،فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة وقائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــد وجتمــع فــي
بند منفصل حلقوق امللكية									 .
										
 عنــد إســتبعاد عمليــات أجنبيــة (أي التخلــص مــن كامــل حصــة البنــك مــن عمليــات أجنبيــة ،أو النــاجت مــن فقــدان الســيطرةعلــى شــركة تابعــة ضمــن عمليــات أجنبيــة أو االســتبعاد اجلزئــي بحصــه فــي ترتيــب مشــترك أو شــركة زميلــة ذات طابــع
اجنبــي تصبــح فيهــا احلصــة احملتفــظ بهــا أصـ ً
ماليــا) ،فإنــه يعــاد تصنيــف جميــع فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة
ـا ً
املتراكمــة فــي البنــد املنفصــل متثــل حقــوق امللكيــة بخصــوص تلــك العمليــة العائــدة ملالكــي البنــك إلــى قائمــة الربــح أو
اخلسارة املوحدة									 .
										
 باإلضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بالتخلــص اجلزئــي مــن شــركة تابعــة تتضمــن عمليــات أجنبيــة ال ينتــج عنهــا فقــدان البنــكللســيطرة علــى الشــركة التابعــة ،تعــاد حصتهــا مــن فروقــات الصــرف املتراكمــة إلــى صافــي الدخــل الشــامل بنســبة التــي
مت اســتبعادها وال يعتــرف بهــا فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة .أمــا بخصــوص جميــع التصفيــات اجلزئيــة األخــرى (مثــل
التصفيــات اجلزئيــة للشــركات احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة التــي ال تــؤدي إلــى فقــدان البنــك لتأثيــر مهــم أو ســيطرة
			
مشتركة) ،فإنه يعاد تصنيف احلصة من فروقات الصرف املتراكمة إلى قائمة الربح أو اخلسارة املوحدة.
						
عقود االيجار
قــام البنــك بتطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم (« )16اإليجــارات» الــذي حــل محــل اإلرشــادات املوجــودة
بشــأن عقــود اإليجــار اعتبــارا ً مــن  1كانــون الثانــي  ،2019مبــا فــي ذلــك معيــار احملاســبة الدولــي رقــم (« )17عقــود اإليجــار»
والتفســير الدولــي (« )4حتديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي علــى عقــد إيجــار “وتفســير جلنــة التفســيرات الســابقة ()15
«عقــود اإليجــار التشــغيلي -احلوافــز “وتفســير جلنــة التفســيرات الســابقة (« )27تقــومي جوهــر املعامــات التــي تأخــذ الشــكل
القانونــي لعقــد اإليجــار».
أ  -السياسة المحاسبية المطبقة
يحــدد البنــك فيمــا إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يتضمــن بنــود إيجــار .ويعتبــر العقــد عقــد إيجــار أو يتضمــن إيجــار إذا كان
يتضمــن نقــل الســيطرة علــى أصــل محــدد لفتــرة محــددة مقابــل تعويــض حســب تعريــف العــق التأجيــري فــي املعيــار.
ب  -البنك كمستأجر
فــي تاريــخ توقيــع العقــد ،أو فــي تاريــخ اعــادة تقييــم العقــد الــذي يحتــوي علــى عناصــر اإليجــار ،يقــوم البنــك بتوزيــع كامــل
قيمــة العقــد علــى مكونــات العقــد بطريقــة نســبية تتماشــى مــع القيمــة .علم ـا ً بــان البنــك قــد قــرر فيمــا يتعلــق بعقــود
االيجــار التــي تتضمــن أرض ومبنــى بــان تعامــل مكونــات العقــد كبنــد واحــد.
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة

في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومفصلة على النحو التالي:

اختــار البنــك عــدم االعتــراف باملوجــودات اخلاصــة بحــق االســتخدام والتزامــات اإليجــار لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل للبنــود
التــي لهــا فتــرة إيجــار ملــدة  12شــهرا ً أو أقــل وإيجــارات منخفضــة القيمــة .حيــث يعتــرف البنــك بدفعــات اإليجــار املرتبطــة
بهــذه العقــود كمصاريــف تشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

 -3.1التدني في قيمة العقارات المستملكة:

ج  -البنك كمؤجر
 عندمــا يكــون البنــك كمؤجــر  ،فإنــه يحــدد عنــد بــدء عقــد اإليجــار مــا إذا كان كل عقــد إيجــار عقــد إيجــار متويلــي أو عقــدإيجار تشــغيلي									 .
 لتصنيــف كل عقــد إيجــار ،يقــوم البنــك بإجــراء تقييــم شــامل لبيــان مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل إلــى حــد كبيــر جميــعاخملاطــر واملنافــع املرتبطــة مبلكيــة هــذا األصــل .إذا كان هــذا هــو احلــال  ،فــإن عقــد اإليجــار هــو عقــد إيجــار متويلــي؛ إذا لــم
يكــن كذلــك ،فهــو عقــد إيجــار تشــغيلي .كجــزء مــن هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك فــي عــن االعتبــار مؤشــرات معينــة مثــل
						
مــا إذا كان عقــد اإليجــار هــو اجلــزء األكبــر مــن العمــر االقتصــادي لألصــل.
			
 يطبــق البنــك متطلبــات إلغــاء االعتــراف والتدنــي فــي املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  9علــى صافــي االســتثمار فــي عقــداإليجــار .يقــوم البنــك بإجــراء مراجعــة دوريــة للقيمــة املتبقيــة غيــر املضمونــة املتوقعــة التــي مت اســتخدامها فــي احتســاب
مبلــغ االســتثمار اإلجمالــي فــي اإليجــار.
النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد واألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة واألرصــدة
لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة ،وتنــزل ودائــع البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر
واألرصــدة املقيــدة الســحب باســتثناء متطلبــات االحتياطــي النقــدي.
الربح للسهم

 -3.2االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة:
تقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة للموجــودات امللموســة واملوجــودات غيــر امللموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب
االســتهالكات واالطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى احلالــة العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــار االنتاجيــة املتوقعــة فــي
املســتقبل ويتــم قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة للســنة.
 -3.3ضريبة الدخل:
يتــم حتميــل الســنة املاليــة مبــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقـا ً لألنظمــة والقوانــن واملعاييــر احملاســبية ويتم احتســاب
واثبــات املوجــودات واملطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة ومخصــص الضريبــة الالزم.
 -3.4مخصص القضايا:
يتــم تكويــن مخصــص ملواجهــة أيــة التزامــات قضائيــة محتملــة اســتنادا ً للدراســة القانونيــة املعــدة مــن قبــل املستشــار
القانونــي فــي البنــك والتــي حتــدد اخملاطــر احملتمــل حدوثهــا باملســتقبل ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســة بشــكل دوري.
 -3.5مخصص تعويض نهاية الخدمة:
يتــم احتســاب وتكويــن مخصــص تعويــض نهايــة اخلدمــة والــذي ميثــل التزامــات البنــك جتــاه املوظفــن حســب لوائــح
البنــك الداخليــة.

يتــم احتســاب الربــح للســهم األساســي واخملفــض واملتعلــق باألســهم العاديــة .ويحتســب الربــح للســهم األساســي
بقســمة الربــح أو اخلســارة للســنة العائــدة ملســاهمي الشــركة علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــال الســنة.
ويحتســب الربــح للســهم اخملفــض بتعديــل الربــح أو اخلســارة للســنة العائــدة ملســاهمي الشــركة واملتوســط املرجــح لعــدد
األســهم العاديــة بحيــث تظهــر التأثيــر علــى حصــة الســهم مــن أربــاح جميــع األســهم العاديــة املتداولــة خــال الســنة
واحملتمــل تراجــع عائدهــا.

تقــوم االدارة مبراجعــة املوجــودات واملطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم قيــد
خســارة التدنــي فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة للســنة.
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 -3.7مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:

إن اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وتطبيــق السياســات احملاســبية يتطلــب مــن ادارة البنــك القيــام باجتهــادات وتقديــرات
وافتراضــات تؤثــر فــي مبالــغ املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وكذلــك االفصــاح عــن االلتزامــات احملتملــة .كمــا ان هــذه
التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي االيــرادات واملصاريــف واخملصصــات بشــكل عــام واخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة وكذلــك فــي
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر فــي قائمــة الربــح أو اخلســارة املوحــدة والدخــل الشــامل املوحــدة وضمــن حقــوق
املســاهمني .وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك اصــدار احــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة
املســتقبلية وأوقاتهــا .ان التقديــرات املذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن
التقديــر وعــدم التيقــن وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف
تلــك التقديــرات فــي املســتقبل.

'يتطلــب مــن إدارة البنــك اســتخدام إجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا
وتقديــر مخاطــر الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر اإلئتمــان للموجــودات املاليــة بعــد اإلعتــراف األولــي بهــا ومعلومــات القيــاس
املســتقبلية خلســائر اإلئتمــان املتوقعــة .ان أهــم السياســات والتقديــرات املســتخدمة مــن قبــل إدارة البنــك مفصلــة ضمــن
اإليضــاح رقــم (.)41

يتــم مراجعــة االجتهــادات والتقديــرات واالفتراضــات بشــكل دوري ،ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة املاليــة التــي
حــدث فيهــا هــذه التغيــر فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى هــذه الفتــرة املاليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي
الفتــرة املاليــة التــي حــدث فيهــا هــذه التغيــر وفــي الفتــرات املاليــة املســتقبلية فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى الفتــرة املاليــة
والفتــرات املالية املســتقبلية.
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يتــم قيــد التدنــي فــي قيمــة العقــارات املســتملكة اعتمــادا ً علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن
معتمديــن لغايــات احتســاب التدنــي فــي قيمــة األصــل ،ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري.
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 -3.6الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة:

 -3.8تقييم نموذج األعمال:
يعتمــد تصنيــف وقيــاس املوجــودات املاليــة ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر مدفوعــات املبلــغ األصلــي والفائــدة علــى املبلــغ األصلــي القائــم
معــا
واختبــار منــوذج األعمــال .يحــدد البنــك منــوذج األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات املوجــودات املاليــة ً
لتحقيــق هــدف أعمــال معــن .ويتضمــن هــذا التقييــم احلكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة مبــا فــي ذلــك كيفيــة
تقييــم أداء املوجــودات وقيــاس أدائهــا ،واخملاطــر التــي تؤثــر علــى أداء املوجــودات وكيفيــة إدارتهــا وكيــف يتــم تعويــض مــدراء
املوجــودات .يراقــب املصــرف املوجــودات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
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والتــي مت اســتبعادها قبــل اســتحقاقها لفهــم ســبب اســتبعادها ومــا إذا كانــت األســباب متفقــة مــع الهــدف مــن األعمــال
احملتفــظ بهــا .وتعتبــر املراقبــة جــز ًءا مــن التقييــم املتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان منــوذج األعمــال الــذي يتــم مبوجبــه
االحتفــاظ باملوجــودات املاليــة املتبقيــة مناسـ ًبا ،وإذا كان مــن غيــر املناســب مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي منــوذج األعمــال وبالتالــي
ـتقبليا لتصنيــف تلــك املوجــودات.
يتــم إدخــال تغييــرًا مسـ
ً
 -3.9زيادة هامة في مخاطر االئتمان:
'يتــم قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة كمخصــص يعــادل اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة ( )12شــهرا ً ملوجــودات املرحلــة
األولــى  ،أو اخلســارة االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للموجــودات مــن املرحلــة الثانيــة أو املرحلــة الثالثــة .ينتقــل األصــل
إلــى املرحلــة الثانيــة فــي حــال زيــادة مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف املبدئــي .ال يحــدد املعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم ( )9مــا الــذي يشــكل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألي
مــن املوجــودات قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر  ،يأخــذ البنــك فــي االعتبــار املعلومــات الكميــة والنوعيــة املســتبقبلية املعقولــة
واملدعومــة .ان التقديــرات املســتخدمة مــن قبــل إدرة البنــك املتعلقــة بالتغيــر املهــم فــي مخاطــر اإلئتمــان والتــي تــؤدي الــى
تغيــر التصنيــف ضمــن املراحــل الثــاث (ـ 1و 2و )3موضحــة بشــكل مفصــل ضمــن اإليضــاح رقــم (.)41
 -3.10إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة:
'عندمــا يتــم قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة علــى أســاس جماعــي  ،يتــم جتميــع األدوات املاليــة علــى أســاس خصائــص
اخملاطــر املشــتركة (مثــل نــوع األداة  ،درجــة مخاطــر االئتمــان  ،نــوع الضمانــات ،تاريــخ االعتــراف األولــي  ،الفتــرة املتبقيــة لتاريــخ
اإلســتحقاق  ،الصناعــة  ،املوقــع اجلغرافــي للمقتــرض ،الــخ) .يراقــب البنــك مــدى مالءمــة خصائــص مخاطــر االئتمــان بشــكل
مســتمر لتقييــم مــا إذا كانــت ال تــزال مماثلــة .إن هــذا األمــر مطلــوب لضمــان أنــه فــي حالــة تغييــر خصائــص مخاطــر االئتمــان،
تكــون هنــاك إعــادة تقســيم للموجــودات بشــكل مناســب .وقــد ينتــج عــن ذلــك إنشــاء محافــظ جديــدة أو نقــل موجــودات إلــى
محفظــة حاليــة تعكــس بشــكل أفضــل خصائــص مخاطــر االئتمــان املماثلــة لتلــك اجملموعــة مــن املوجــودات.
 -3.11إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ:
'يعــد إعــادة تقســيم احملافــظ واحلــركات بــن احملافــظ أكثــر شــيوعًا عندمــا حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان (أو عندمــا
تنعكــس تلــك الزيــادة الكبيــرة) وبالتالــي تنتقــل األصــول مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة التــي تتــراوح مدتهــا بــن ( )12شــهرًا
أيضــا ضمــن احملافــظ التــي يســتمر قياســها علــى نفــس األســاس مــن اخلســائر
إلــى آخــر  ،أو العكــس  ،ولكنهــا قــد حتــدث ً
االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة ( )12شــهرا أو مــدى احليــاة ولكــن مقــدار تغييــرات اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة نظــرًا الختــاف مخاطــر
االئتمــان مــن احملافــظ .
 -3.12النماذج واالفتراضات المستخدمة:
يســتخدم البنــك منــاذج وافتراضــات متنوعــة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة وكذلــك فــي تقييــم خســارة
االئتمــان املتوقعــة واملوضحــة فــي االيضــاح ( .)41يتــم تطبيــق احلكــم عنــد حتديــد أفضــل النمــاذج املالئمــة لــكل نــوع مــن
املوجــودات وكذلــك لتحديــد االفتراضــات املســتخدمة فــي تلــك النمــاذج  ،والتــي تتضمــن افتراضــات تتعلــق بالدوافــع الرئيســية
خملاطــر االئتمــان.
أ -تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية
 يصنــف البنــك األدوات املاليــة أو مكونــات املوجــودات املاليــة عنــد االعتــراف املبدئــي إمــا كأصــل مالــي أو إلتــزام مالــي أو كأدةملكيــة وفقً ــا جلوهــر اتفاقيــات التعاقــد وتعريــف األداة .يخضــع إعــادة تصنيــف األداة املاليــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة جلوهرها
وليس لشكلها القانوني									 .
										
 ويحــدد البنــك التصنيــف عنــد االعتــراف املبدئــي وكذلــك إجــراء إعــادة تقييــم لذلــك التحديــد  ،إن أمكــن وكان مناسـ ًبا  ،فــيتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي موحــد.

إعــداد التقاريـــر املاليــة .ويســتعني البنــك عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن املوجــودات أو املطلوبــات ببيانــات الســوق املتاحــة
القابلــة للمالحظــة .وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات املســتوى  ،1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة مبقيميــن مســتقلني
مهنيــا .ويعمــل البنــك بتعــاون وثيــق مــع املقيميــن املؤهلــن اخلارجــن لوضــع تقنيــات تقييــم وبيانــات مناســبة علــى
مؤهلــن
ً
											
منوذج تقدير القيمة العادلة.
							
ب -تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية
فــي حــال تعــذر احلصــول مــن األســواق النشــطة علــى القيــم العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املدرجــة فــي
قائمــة املركــز املالــي املوحــد  ،يتــم حتديــد تلــك القيــم العادلــة باالســتعانة مبجموعــة مــن تقنيــات التقييــم التــي تتضمــن
اســتعمال منــاذج حســابية .ويتــم التحصــل علــى البيانــات املدخلــة لتلــك النمــاذج مــن بيانــات الســوق  ،إن أمكــن .وفــي غيــاب
تلــك البيانــات الســوقية  ،فيتــم حتديــد القيــم العادلــة عــن طريــق اتخــاذ أحــكام .وتتضمــن تلــك األحــكام اعتبــارات الســيولة
والبيانــات املدخلــة للنمــاذج مثــل تقلــب املشــتقات ونســب اخلصــم ذات مــدى أطــول ونســب الدفعــات املســبقة ونســب التعثــر
فــي الســداد بشــأن األوراق املاليــة املدعمــة باملوجــودات .وتعتقــد اإلدارة أن تقنيــات التقييــم املســتخدمة التــي مت إختيارهــا هــي
مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة.
 -3.13خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار
'يتــم تضمــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار .تســتخدم هــذه الشــروط لزيــادة املرونــة التشــغيلية مــن
حيــث إدارة العقــود ،ان معظــم خيــارات التمديــد واإلنهــاء احملتفــظ بهــا قابلــة للتجديــد مــن قبــل كل مــن البنــك واملؤجــر.
 -3.14تحديد مدة عقد اإليجار
عنــد حتديــد مــدة عقــد اإليجــار  ،تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع احلقائــق والظــروف التــي تخلــق حافـزًا اقتصاديًــا خيــار التمديــد،
أو عــدم خيــار اإلنهــاء .يتــم تضمــن خيــارات التمديــد (أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات اإلنهــاء) فقــط فــي مــدة عقــد اإليجــار إذا
كان عقــد اإليجــار مؤكـ ًدا بشــكل معقــول أن يتــم متديــده (أو لــم يتــم إنهائــه) .تتــم مراجعــة التقييــم فــي حالــة حــدوث حــدث
مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة املســتأجر.
 -3.15المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
فيمــا يلــي التقديــرات الرئيســية التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي عمليــة تطبيــق السياســات احملاســبية للبنــك والتــي لهــا التأثيــر
األكثــر أهميــة علــى املبالــغ املعتــرف بهــا فــي القوائــم املاليــة املوحــدة:
•حتديــد العــدد والــوزن النســبي للســيناريوهات النظــرة املســتقبلية لــكل نــوع مــن أنــواع املنتجــات  /الســوق وحتديــد املعلومــات
املســتقبلية ذات الصلــة بــكل ســيناريو:
•عنــد قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ،يســتخدم البنــك معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومة تســتند إلــى افتراضات
احلركــة املســتقبلية خملتلــف احملــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه احملــركات علــى بعضهــا البعــض.
 احتمالية التعثرً
ـيا فــي قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة .وتعتبــر احتماليــة التعثــر ﺗﻘدﯾرًا الحتماليــة
تشــكل احتماليــة التعثــر مدخــا رئيسـ ً
التعثــر عــن الســداد علــى مــدى فتــره زمنيــة معينــة ،والتــي تشــمل إحتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات والتوقعــات
املتعلقــة بالظــروف املســتقبلية.
 اخلسارة بإفتراض التعثرتعتبــر اخلســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناجتــة ﻋن التعثــر فــي الســداد .وهــو يســتند إلــى الفــرق بــن التدفقــات
النقديــة التعاقديــة املســتحقة وتلــك التــي يتوقــع املمــول حتصيلهــا ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضمانات
اإلضافيــة والتعديــات االئتمانيــة املتكاملة.

 -وعنــد قيــاس املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ،يُعــاد قيــاس بعــض مــن موجــودات ومطلوبــات البنــك بالقيمــة العادلــة ألغــراض
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 قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييمعنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة يســتخدم البنــك ،بيانــات الســوق املتاحــة القابلــة
للمالحظــة .وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات املســتوى ( ،)1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بنمــاذج تقييــم مناســبة
لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة.
 خصم مدفوعات اإليجاريتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للبنــك ( .)IBRطبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات لتحديــد
معــدل االقتــراض اإلضافــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار.
 أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19 -انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم ،ممــا أدى إلــى تعطيــل
األعمــال واألنشــطة االقتصاديــة .وتســببت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19 -فــي شــكوك علــى الصعيــد العاملــي .وأعلنــت
الســلطات املاليــة والنقديــة ،احملليــة والدوليــة علــى الســواء ،عــن تدابيــر دعــم مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ملواجهــة
اآلثــار الســلبية احملتملــة  ،حيــث أنــه فــي الوقــت احلالــي هنــاك زيــادة كبيــرة مــن عــدم التيقــن فــي حتديــد االثــر االقتصــادي الــذي
يتجلــى ،علــى ســبيل املثــال ،فــي حجــم الســيولة وتقلــب أســعار املوجــودات وأســعار صــرف العمــات االجنبيــة وانخفــاض
ملحــوظ فــي أســعار الفائــدة الطويلــة األجــل وتقييــم الزيــادة اجلوهريــة فــي اخملاطــر اإلئتمانيــة وإختــاف عوامــل االقتصــاد
الكلــي ،وبنــا ًء علــى ذلــك قامــت إدارة اجملموعــة مبراقبــة الوضــع عــن كثــب وقــد قامــت بتفعيــل خطتهــا الســتمرارية األعمــال
وممارســات إدارة اخملاطــر االخــرى إلدارة أيــة إضطرابــات محتملــة والتــي قــد يتســبب فيهــا تفشــي فيــروس كورونــا (كوفيــد )19 -
علــى أعمــال اجملموعــة وعملياتهــا وأدائهــا املالــي.
 كوفيد  19 -واخلسائر اإلئتمانية املتوقعةعنــد حتديــد اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة خــال عــام  ،2020قامــت اجملموعــة باألخــذ بعــن اإلعتبــار (وفق ـا ً ألفضــل املعلومــات
املتاحــة) حــاالت عــدم التيقــن عــن وبــاء كوفيــد  19 -وتدابيــر الدعــم اإلقتصــادي وأعمــال اإلغاثــة مــن احلكومــة األردنيــة والبنــك
املركــزي األردنــي ،كمــا أخــذت اجملموعــة بعــن اإلعتبــار التعليمــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردنــي رقــم  4375/3/10الصــادر
فــي  15آذار  2020واإلرشــادات الصــادرة عــن مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة بتاريــخ  27آذار  2020واملتعلقــة بتصنيــف املراحــل
وتاليــا بعــض االجــراءات التــي مت اتخاذهــا مــن قبــل اجملموعــة.
نتيجــة لوجــود زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان (,)SICR
ً
•قامــت اجملموعــة عنــد احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة كمــا فــي نهايــة العــام باســتبعاد الســيناريو االفضــل
( )Best Case PDعنــد احتســاب احتماليــة التعثــر ( )Probability of Default PDواعتمــاد الســيناريو االســوأ (Worst Case
 )PDوالســيناريو االساســي ( ,)Base Case PDوذلــك لغايــات التحــوط لالثــار املتوقعــة للجائحــة علــى الوضــع املالــي
للمجموعة											 .
•مت وضــع حــد ادنــى لنســبة احتماليــة التعثــر ( )PDللعمــاء املصنفــن ضمــن املرحلــة الثانيــة  Stage 2بحيــث ال تقــل عــن
							
نسبة  2.4%وذلك للتحوط للمخاطر االئتمانية املتوقعة.
•مراعــاة االنتقــال الصحيــح للعمــاء ضمــن املراحــل والتأكــد مــن انتقــال العمــاء املتأثريــن أو غيــر املتأثريــن باجلائحــة الــى
املرحلة املناسبة									 .
•اخــذ عوامــل االقتصــاد الكلــي بعــن االعتبــار عنــد احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مثــل النــاجت احمللــي االجمالــي
 GDPومعــدل البطالــة  Unemployment Rateونســبة التضخــم  Infaltion Rateومؤشــر اســعار العقــارات Real Estate Price
									.Index
•اختبــار عــدة ســيناريوهات لالوضــاع الضاغطــة للتحــوط لالثــر املتوقــع للجائحــة مثــل افتــراض تراجــع التصنيــف االئتماني
للعمــاء واعتمــاد الســيناريو االســوء  Worst Case Scenarioبنســبة  100%ورفــع قيمــة االســتقطاع علــى الضمانــات
									 .Collateral haircut
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قامــت اجملموعــة بتنفيــذ برنامــج تأجيــل الســداد لعمالئهــا العاملــن فــي القطاعــات شــديدة التأثــر مــن خــال تأجيــل مبلــغ
الفائــدة والقســط األصلــي املســتحق ملــدة مــن شــهر إلــى ثالثــة أشــهر .تعتبــر تأجيــات الســداد هــذه مبثابــة ســيولة قصيــرة
األجــل ملعاجلــة أمــور التدفقــات النقديــة للمقترضــن .قــد تشــير التأجيــات املقدمــة للعمــاء إلــى زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر
تلقائيــا وجــود زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر
االئتمــان ،ومــع ذلــك ,يعتقــد البنــك أن متديــد فتــرة تأجيــات الســداد هــذه ال تعنــي
ً
االئتمــان ،ممــا يســتدعي نقــل املقتــرض الــى املرحلــة الالحقــة ألغــراض احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة .تهــدف عمليــة
تأجيــل الســداد لتوفيــر املســاعدة للمقترضــن املتضرريــن مــن تفشــي وبــاء كوفيــد  19 -علــى اســتئناف الدفعــات بانتظــام.
فــي هــذه املرحلــة ،ال تتوفــر معلومــات كافيــة لتمكــن اجملموعــة مــن التفريــق بــن الصعوبــات املاليــة قصيــرة األجــل املرتبطــة
كوفيــد  19 -عــن تلــك املرتبطــة بالزيــادة اجلوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان للمقترضــن علــى مــدى عمــر االداة املاليــة .يتوافــق
هــذا النهــج مــع توقعــات البنــك املركــزي األردنــي كمــا هــو مشــار إليــه فــي تعميمــه (رقــم  4375/3/10الصــادر فــي  15آذار )2020
والــذي لــم يعتبــر الترتيبــات املتعلقــة بالقطاعــات املتأثــرة خــال هــذه الفتــرة مبثابــة إعــادة جدولــة أو إعــادة هيكلــة للتســهيالت
االئتمانيــة خــال الفتــرة وذلــك لغــرض تقييــم الزيــادة اجلوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان وبالتالــي لــم يتــم اعتبــار هــذه التأجيــات
تعديال ً لشروط العقد										 .
										
									
معقولية النظرة املستقبلية واالحتمالية املرجحة
تخضــع أي تغييــرات يتــم إجراؤهــا علــى اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ،والناجتــة مــن تقديــر تأثيــر وبــاء كوفيــد  19 -علــى مؤشــرات
االقتصــاد الكلــي إلــى مســتويات عاليــة جــدا ً مــن عــدم التيقــن ،حيــث ال يتوفــر حاليـا ً ســوى معلومــات محــدودة عــن النظــرة
		
املستقبلية اخلاصة بهذه التغييرات .مت أخذ عددا من العوامل اإليجابية بعني االعتبار عند دراسة أثر الوباء ،منها:
								
							
• مبادرات البنك املركزي األردني والشركة األردنية لضمان القروض.
						
• تعليمات البنك املركزي بخصوص تأجيل أقساط القروض والفوائد.
								
• املبادرات احلكومية ومؤسسة الضمان االجتماعي.
									
• تخفيض أسعار الفوائد.
• تعزيــز البنــك املركــزي األردنــي لســيولة البنــك (منهــا تخفيــض نســبة االحتياطيــات النقديــة) ومنــح تســهيالت بأســعار فائــدة
منخفضة.

						
االجراءات املتخذة من اجملموعة ملواجهة االثر احملتمل للوباء على اجملموعة
			
ً
قامــت اجملموعــة خــال ســنة  2020وفقـا ألفضــل املعلومــات املتاحــة وحــاالت عــدم اليقــن عــن الوبــاء وبعــد األخــذ بعــن األعتبــار
إجــراءات الدعــم املتخــذة مــن اجلهــات احلكوميــة واإلجــراءات املتخــذة مــن البنــك املركــزي األردنــي حســب التعميــم الصــادر
رقــم  4375/3/10فــي  15آذار  2020بدراســة اتخــاذ بعــض اإلجــراءات ملواجهــة األثــار احملتملــة للوبــاء علــى اجملموعــة مثــل اجــراء
اختبــارات األوضــاع الضاغطــة املطلوبــة مــن البنــك املركــزي األردنــي واجــراء العديــد مــن األختبــارات الداخليــة لتقييــم مــدى
قــدرة البنــك علــى حتمــل األثــر املتوقــع لوبــاء كوفيــد  ،19 -وبنــاءا ً عليــه قامــت اجملموعــة بأخــذ مخصصــات اضافيــة نتيجــة
للتأثيــرات املتوقعــة لكوفيــد  19 -بقيمــة  14.5مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي نهايــة العــام  ،2020وســيتم تقييــم اإلجــراءات
									
املتخذة بشكل مستمر خالل العام .2021
									
إن تأثيــر مثــل هــذه الظــروف االقتصاديــة غيــر املؤكــدة أمــر تقديــري وســوف تواصــل اجملموعــة إعــادة تقييــم موقفهــا والتأثيــر
املرتبــط بهــا علــى أســاس منتظــم ،وكمــا هــو احلــال مــع أي توقعــات اقتصاديــة ،تخضــع التوقعــات واالحتمــاالت لدرجــة عاليــة
مــن عــدم التيقــن وبالتالــي قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بشــكل كبيــر عــن تلــك املتوقعــة ،تتوقــع اإلدارة وضوحــا أكبــر ألثــر
								
كوفيد  19 -على نتائج أعمال اجملموعة خالل العام .2021
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احلركة على األرصدة لدي بنوك ومؤسسات مصرفية:

( )4نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد في اخلزينة

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

2020

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

57,829,489

-

-

57,829,489

األرصدة اجلديدة خالل السنة

56,980,547

-

-

56,980,547

األرصدة املسددة خالل السنة ()Repaid /derecognized

()43,867,542

-

-

()43,867,542

		
5,238,947

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,942,494

13,977,574

13,396,731

أرصدة لدى البنك املركزي األردني:
حسابات جارية وحتت الطلب

5,451,602

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

30,500,000

16,000,000

متطلبات االحتياطي النقدي

41,029,221

53,342,930

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

شهادات اإليداع

-

32,200,000

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

اجملموع

90,377,554

120,759,451

األرصدة املعدومة

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

70,942,494

-

-

ال يوجــد أرصــدة مقيــدة الســحب باســتثناء االحتياطــي النقــدي اإللزامــي كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول
												 .2019
ال يوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في  31كانون األول  2020و 31كانون األول 		.2019
لــم يقــم البنــك باحتســاب وتســجيل مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة علــى األرصــدة لــدى البنــك املركــزي األردنــي وذلــك
				
وفقً ا لتعليمات البنك املركزي األردني املتعلقة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (.)9
								

( )5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2019

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

60,529,732

-

-

60,529,732

األرصدة اجلديدة خالل السنة

41,483,385

-

-

41,483,385

األرصدة املسددة خالل السنة ()Repaid /derecognized

()44,183,628

-

-

()44,183,628

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

2020

2019

2020

2019

2020

2019

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

حسابات جارية وحتت الطلب

336,099

305,308

31,679,749

24,461,734

32,015,848

24,767,042

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل
وخاضعة ألشعار

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

17,545,000

16,921,807

21,381,646

16,140,640

38,926,646

33,062,447

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()152

()62,755

()906

()2,545

()1,058

()65,300

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

57,829,489

-

-

57,829,489

اجملموع

17,880,947

17,164,360

53,060,489

40,599,829

70,941,436

57,764,189

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
بنوك ومؤسسات مصرفية محلية بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
 31كانــون األول

 31كانــون األول

اجملموع
 31كانــون األول

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصرفيــة التــي ال يتقاضــى البنــك عليهــا فوائــد  32,125,509دينــار كمــا فــي 31
							
كانون األول ُ 2020مقابل  24,877,234دينار كما في  31كانون األول ,2019
					
				
ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2020و 31كانون األول ,2019
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إفصاح احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

2020

( )6إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

رصيد بداية السنة

65,300

-

-

65,300

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة

1,058

-

-

1,058

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة (Repaid /
)derecognized

()65,300

-

-

()65,300

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

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

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية
 31كانــون األول
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 31كانــون األول

2020

2019

2020

2019

2020

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

إيداعات تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة
400,000
شهور

5,000,000

-

1,772,500

400,000

6,772,500

يطرح :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ()51

()19,424

-

()152

()51

()19,576

4,980,576

-

1,772,348

399,949

6,752,924

اجملموع

399,949

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في  31كانون األول  2020و 31كانون األول .2019
احلركة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,058

-

-

1,058

2020

املرحلة األولى
إفرادي
دينـــــــــــــار

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

6,772,500

-

-

6,772,500

األرصدة اجلديدة خالل السنة

400,000

-

-

400,000

األرصدة املسددة خالل السنة ()Repaid /derecognized

()6,772,500

-

-

()6,772,500

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

()33,234

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

400,000

-

-

400,000

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة
إفرادي

اجملموع

دينار

دينار

دينار

دينار

		
رصيد بداية السنة

33,234

-

-

33,234

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة

65,300

-

-

65,300

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة (Repaid /
)derecognized

()33,234

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

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

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

65,300

-

-

65,300

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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2019

األرصدة املعدومة

2019

اجملموع

2019

املرحلة األولى
إفرادي
دينـــــــــــــار

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

5,810,617

-

-

5,810,617

األرصدة اجلديدة خالل السنة

1,772,500

-

-

1,772,500

األرصدة املسددة خالل السنة ()Repaid /derecognized

()810,617

-

-

()810,617

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

6,772,500

-

-

6,772,500

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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إفصاح احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

2020

( )8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

19,576

-

-

19,576

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة

51

-

-

51

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة (Repaid /
)derecognized

()19,576

-

-

()19,576

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

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

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

51

-

-

51

2019

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

أسهم متوفرة لها اسعار سوقية

32,450,995

36,855,325

أسهم غير متوفرة لها اسعار سوقية *

6,792,615

7,086,325

اجملموع

39,243,610

43,941,650

* مت حتديــد القيمــة العادلــة لألســهم غيــر املدرجــة وفقــا ً للمســتوى الثالــث مــن مســتويات حتديــد القيمــة العادلــة وذلــك
			
باستخدام القيمة الدفترية والتي تعتبر أفضل أداة متوفرة لقياس القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات.
									
بلغــت قيمــة اخلســائر املتحققــة مــن بيــع موجــودات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  1,431,900دينــار
للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  474,739دينــار للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون االول  2019مت قيدهــا مباشــرة
										
ضمن االرباح املدورة في حقوق امللكية,
		
بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة علــى املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  3,211,974دينــار
			
للسنة املنتهية في  31كانون األول  2020مقابل  3,074,579دينار للسنة املنتهية في  31كانون األول ,2019
				

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

14,780

-

-

14,780

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة

6,858

-

-

6,858

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة (Repaid /
)derecognized

()2,062

-

-

()2,062

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

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

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

19,576

-

-

19,576

المطفأة
( )9موجودات مالية بالتكلفة ُ
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2020

( )7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

أسهم شركات

5,960

9,666

الصناديق االستثمارية

1

1

اجملموع

5,961

9,667

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

دينـــــــــــــار

 31كانون األول 2019
دينـــــــــــــار

موجودات مالية لها أسعار سوقية:
سندات وأذونات خزينة حكومية
سندات واسناد قرض شركات
اجملموع

95,185,311
		
4,251,285
99,436,596

81,564,543
6,378,637
87,943,180

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:
سندات خزينة حكومية

24,531,286

31,620,558

سندات واسناد قرض شركات

49,620,000

49,620,000

اجملموع

74,151,286

81,240,558

مخصص خسائر إئتمانية وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9

()716,246

()149,146

مجموع املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

172,871,636

169,034,592

حتليل السندات واألذونات

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ذات عائد ثابت

114,920,701

110,513,780

ذات عائد متغير

57,950,935

58,520,812

172,871,636

169,034,592

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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 قــام البنــك خــال عــام  2020ببيــع موجــودات ماليــة بالتكلفــة املطفــأة قبــل تاريــخ االســتحقاق بقيمــة  7,090,000دينــارمقابــل  14,872,014دينــار خــال عــام  2019وقــد نتــج عــن ذلــك أربــاح بقيمــة  34,883دينــار مقابــل  344,828دينــار فــي عــام
													 ,2019
													
 لــم يقــم البنــك باحتســاب وتســجيل مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة علــى ســندات وأذونــات اخلزينــة احلكوميــة وذلــكوفقً ا لتعليمات البنك املركزي األردني املتعلقة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (			 .)9
احلركة على املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة:

2020

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

44,464

104,682

-

149,146

خسارة التدني على االستثمارات اجلديدة خالل السنة

326

575,318

-

575,644

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املسترد من خسارة التدني على االستثمارات املستحقة /
املستبعدة ()Matured /derecognized

()8,544

-

-

()8,544

املرحلة الثالثة

اجملموع

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

القيمة كما في بداية السنة

164,063,738

5,120,000

-

169,183,738

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

االستثمارات اجلديدة خالل السنة

35,921,570

-

-

35,921,570

االستثمارات املستحقة  /املستبعدة خالل السنة (Matured /
)derecognized

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

-

-

-

-

()31,517,426

-

-

()31,517,426

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

التغير في القيمة العادلة

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

36,246

680,000

-

716,246

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

168,467,882

5,120,000

-

173,587,882

2020

2019
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إفصاح احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

القيمة كما في بداية السنة

122,972,257

-

-

122,972,257

االستثمارات اجلديدة خالل السنة

61,908,182

-

-

61,908,182

االستثمارات املستحقة  /املستبعدة خالل السنة (Matured /
)derecognized

()15,696,701

-

-

()15,696,701

التغير في القيمة العادلة

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()5,120,000

5,120,000

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

164,063,738

5,120,000

-

169,183,738
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املرحلة األولى
إفرادي
دينـــــــــــــار

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد املعدل كما في بداية السنة

273,925

-

-

273,925

خسارة التدني على االستثمارات اجلديدة خالل السنة

16,339

-

-

16,339

املسترد من خسارة التدني على االستثمارات املستحقة /
املستبعدة ()Matured /derecognized

()141,118

-

-

()141,118

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()130,234

130,234

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

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

25,552

()25,552

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

44,464

104,682

-

149,146
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( )10تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

األفراد (التجزئة)
جاري مدين

6,744,535

8,642,318

قروض وكمبياالت *

176,502,978

148,052,196

بطاقات االئتمان

36,451,370

21,180,982

القروض العقارية

144,474,197

145,512,283

إن جــز ًءا مــن ضمانــات ذمم التقســيط وعقــود التأجيــر التمويلــي فــي شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة وقيمتهــا 1,253,302
دينــار كمــا فــي  31كانــون األول ( 2020شــيكات وكمبيــاالت) مودعــة كضمانــات مقابــل أرصــدة القــروض والبنــوك الدائنــة
للشــركة مقابــل مبلــغ  11,493,283دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2019لــكل مــن شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة
وشــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار,
مت حتويــل ديــون غيــر عاملــة إلــى بنــود خــارج قائمــة املركــز املالــي املوحــدة بقيمــة  11,020,801دينــار خــال عــام  2020مقابــل
 8,135,638دينــار خــال عــام .2019
بلغــت قيمــة الديــون غيــر العاملــة احملولــة إلــى بنــود خــارج قائمــة املركــز املالــي املوحــدة  60,283,111دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  2020مقابــل  49,398,181دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .2019
أ  -مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للتسهیالت ائتمانیة مباشرة بشكل إجمالي:
فیما یلي بلغت احلركة اإلجمالية على مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة للتسهیالت االئتمانیة املباشرة:

الشركات

الشركات

الشركات الكبرى
جاري مدين

83,177,308

86,138,523

قروض وكمبياالت*

247,177,601

249,501,460

شركات صغيرة ومتوسطة
جاري مدين

6,383,076

4,920,010

قروض وكمبياالت *

45,289,834

46,621,308

احلكومة والقطاع العام

38,585,290

9,523,982

اجملموع

784,786,189

720,093,062

ينزل:
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

42,382,980

37,578,723

فوائد معلقة **

10,471,202

8,227,470

صافي التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

731,932,007

674,286,869

* يظهــر الرصيــد بالصافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت املقبوضــة مقدم ـا ً البالغــة  33,388,764دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  2020مقابــل  27,678,516دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .2019
** تتضمــن الفوائــد املعلقــة مبلــغ  428,895دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل مبلــغ  175,171دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول  2019ميثــل فوائــد معلقــة مقابــل بعــض احلســابات العاملــة املصنفــة ضمــن املرحلــة الثانيــة والثالثــة.
بلغــــت التسهيــــات االئتمانيــــة غيــــر العاملــــة وفقً ا لتعليمــات البنك املركــزي األردنــي  43,906,686دينار أي ما نســبته 5,6٪
مــن إجمالــي رصيــد التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابـــــل  51,492,519دينــار أي مــا نســبته
 7,2٪مــن إجمالي رصيــــد التسهيــــات االئتمانيــــة املباشــــرة كما في  31كانــون األول .2019
			
بلغـــت التسهيــــات االئتمانيــــة غيــــر العاملــــة بعــــد تنزيل الفوائد املعلقة  33,864,379دينــــار أي ما نسبته  4,4٪من رصيد
التســهيالت االئتمانيـــة املباشــــرة بعــــد تنزيــــل الفوائــــد املعلقـــة كمـــا في  31كانون األول  2020مقابل  43,440,220دينار أي
ما نسبته  6,1٪من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما في في  31كانون األول ,2019
بلغــت التسهيــــات االئتمانيــــة املمنوحــة للحكومــة األردنيــة و /أو بكفالتهــا  38,585,290دينار كمـــا فــي  31كانــون األول 2020
أي مــا نســبته  4,9٪مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة مقابــل  9,523,982دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2019أي مــا
نســبته  1,3٪مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة,
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2020

األفراد

القروض العقارية

الكبرى

الصغيرة واملتوسطة

اإلجمالي

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــار

الرصيد في بداية السنة

13,378,308

2,029,143

16,545,883

5,625,389

37,578,723

املقتطع من (املردود إلى) اإليرادات خالل السنة

()2,508,144

2,504,638

13,954,651

1,682,110

15,633,255

املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون املشطوبة)

()120,462

()72,323

()35,096( )10,601,117

الرصيد في نهاية السنة

10,749,702

4,461,458

19,899,417

()10,828,998
42,382,980

7,272,403

2019
الرصيد في بداية السنة

14,297,589

3,085,775

15,637,579

6,274,361

39,295,304

املقتطع من (املردود إلى) اإليرادات خالل السنة

242,639

()1,054,221

2,654,515

312,127

2,155,060

املستخدم من اخملصص خالل السنة (الديون املشطوبة)

()1,161,920

()2,411

()1,746,211

()961,099

()3,871,641

الرصيد في نهاية السنة

13,378,308

2,029,143

16,545,883

5,625,389

37,578,723

ب -احلركة على إجمالي التسهيالت اإلئتمانية حسب املرحلة:
املرحلة األولى

2020

املرحلة الثانية

إفرادي

على مستوى
احملفظة

إفرادي

على مستوى
احملفظة

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

19,399,188 132,892,285

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

185,884,183

313,531,509

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /االضافات

74,007,846

82,246,427

11,732,461

األرصدة املسددة خالل السنة (Repaid /
		
)derecognized

()23,563,625

()25,757,870

()2,360,579( )23,851,252

()4,685,404

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

14,528,481

2,936,023

()1,347,411( )13,819,324

()2,297,769

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,872,171

()2,887,520

7,584,719

()4,249,965

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()7,416

()1,333,078

()1,289,908( )14,982,184

17,612,586

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

92,010,791

()107,520,622

()156,638( )12,679,440

()1,478,440

()29,824,349

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()11,782,448

()11,782,448

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

337,988,090

261,214,869

86,877,265

21,555,878

77,150,088

784,786,189

2,886,289

4,424,937

68,385,897

720,093,062

15,645,631

186,518,654
()80,218,730
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املرحلة األولى

2019

املرحلة الثانية

الشركات

إفرادي

على مستوى
احملفظة

إفرادي

على مستوى
احملفظة

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

32,493,611 118,366,617

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

236,712,004

286,535,905

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /االضافات

112,816,476

117,040,707

64,269,417

األرصدة املسددة خالل السنة (Repaid /
		
)derecognized

()116,234,090

()102,360,684

()14,588,064( )73,759,668

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

9,486,669

4,374,488

()6,399,385

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()13,306,705

()8,989,263

15,681,723

9,854,950

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()2,323,599

()4,913,284

()6,860,834

()3,557,732

17,655,449

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()41,266,572

21,843,640

21,594,415

()10,064,783

8,086,347

193,047

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()8,310,787

()8,310,787

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

185,884,183

313,531,509

19,399,188 132,892,285

68,385,897

720,093,062

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

64,492,704

738,600,841

رصيد بداية السنة

14,297,589

3,085,775

15,637,534

6,274,406

-

39,295,304

6,849,669

310,147,136

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
 /اإلضافات

3,970,233

966,989

2,637,676

2,646,296

-

10,221,194

()13,594,669

()320,537,175

()3,909,661

()3,552,111

-

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة
()4,071,271
()Repaid /derecognized

()3,240,705

-

9,170,867

جـ  -احلركة اإلجمالية على مخصص اخلسائر االئتمانیة املتوقعة للتسهیالت اإلئتمانية حسب القطاع:
الشركات

2020

2019

األفراد

القروض
العقارية

الكبرى

الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع العام

اجملموع

األفراد

القروض
العقارية

الكبرى

الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع العام

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

13,378,308

2,029,143

16,545,883

5,625,389

-

37,578,723

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة
 /اإلضافات

2,167,211

2,516,490

15,643,802

860,866

-

21,188,369

األرصدة املسددة خالل السنة (Repaid /
		
)derecognized

()3,154,936

()543,349

()1,242,317

()1,102,273

-

()6,042,875

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

237,597

36,491

231,512

10,596

-

516,196

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

2,298

28,510

()468,313

()19,128

-

()456,633

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()239,895

()65,001

236,801

8,532

-

()59,563

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

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()1,520,419

531,497

()446,834

1,923,517

-

487,761

األرصدة املعدومة

()120,462

()72,323

()10,601,117

()35,096

-

()10,828,998

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

10,749,702

4,461,458

19,899,417

7,272,403

-

42,382,980

()1,568,629

()872,094

()1,641,774

-

()8,153,768

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

41,115

92,669

21,182

12,689

-

167,655

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()84,000

()57,692

503

()43,444

-

()184,633

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

42,885

()34,977

()21,685

30,755

-

16,978

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

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

343,677

()452,581

888,978

()692,440

-

87,634

األرصدة املعدومة

()1,161,920

()2,411

()1,746,211

()961,099

-

()3,871,641

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

13,378,308

2,029,143

16,545,883

5,625,389

-

37,578,723

• بنــا ًء علــى طلــب وتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي ،مت إعــادة تصنيــف جزء مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة (التي مت تســجيلها
مــن قبــل االدارة كتغطيــة لنتائــج منــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة) مــن املرحلــة االولــى الــى املرحلــة الثالثــة والبالغــة 14.5
مليــون دينــار وكمــا هــو مبــن ضمــن ايضــاح .51
د -الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:
الشركات
2020

األفراد

القروض العقارية

الكبرى

الصغيرة واملتوسطة

اإلجمالي

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

الرصيد كما في بداية السنة

2,656,091

931,595

3,100,939

1,538,845

8,227,470

الفوائد املعلقة خالل السنة

1,108,820

239,839

1,438,498

744,854

3,532,011

الفوائد احملولة لاليرادات

()217,484

()44,062

()16,386

()56,897

()334,829

الفوائد املعلقة التي مت شطبها *

()120,143

()4,565

()779,373

()49,369

()953,450

الرصيد في نهاية السنة

3,427,284

1,122,807

3,743,678

2,177,433

10,471,202

2019
الرصيد كما في بداية السنة

2,824,945

1,068,026

4,272,271

2,192,679

10,357,921

الفوائد املعلقة خالل السنة

1,111,499

279,299

1,452,009

660,467

3,503,274

الفوائد احملولة لاليرادات

()242,587

()359,213

()147,586

()445,193

()1,194,579

الفوائد املعلقة التي مت شطبها *

()1,037,766

()56,517

()2,475,755

()869,108

()4,439,146

الرصيد في نهاية السنة

2,656,091

931,595

3,100,939

1,538,845

8,227,470

• بنــا ًءا علــى قــرارات مجلــس إدارة البنــك وهيئــات مديــري الشــركات التابعــة مت شــطب ديــون غيــر عاملــة باإلضافــة إلــى فوائدهــا
واملعــد مقابلهــا مخصــص وفوائــد معلقــة مببلــغ  11,782,448دينــار خــال الســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2020مقابــل
مبلغ  8,310,787دينار خالل السنة املنتهية في  31كانون األول 						 .2019
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هـ  -توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
املرحلة األولى

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2,657,989

1,382,234

1,590,362

33,325,769

39,295,304

3,636,259

2,093,985

1,585,706

2,657,650

10,221,194

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع
2020

2019

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

338,950

( 1الى )5

279,874,002

6,827,755

30,865,911

1,334,203

4,459,018

323,360,889

209,823,319

( 6الى )7

58,114,088

152,632

56,011,128

485,895

26,884,240

141,647,983

122,152,262

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
		
السنة  /اإلضافات

247,594

( 8الى )10

-

-

-

-

14,154,770

14,154,770

21,427,294

غير مصنف

-

254,234,482

226

19,735,780

31,652,059

305,622,547

366,690,187

اجملموع

337,988,090

261,214,869

86,877,265

21,555,878

77,150,087

784,786,189

720,093,062

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

إفرادي

على مستوى
احملفظة

إفرادي

على مستوى
احملفظة

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

1,821,205

1,728,082

1,466,444

1,246,870

31,316,122

37,578,723

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
السنة  /اإلضافات

169,968

1,085,790

3,083,026

558,121

18,809,791

23,706,696

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة ()Repaid /derecognized

()1,503,615

()390,409

()507,657

()414,139

()4,646,408

()7,462,228

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

229,790

336,678

()229,790

()147,544

()189,134

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,143

()62,469

4,143

268,664

()206,195

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()73

()41,488

()236,728

()120,981

399,270

-

2020

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة ()Repaid /derecognized

()202,927

()1,434,853

()715,359

()1,171,151

()4,629,478

()8,153,768

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

45,398

635,000

()29,377

()309,232

()341,789

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()7,082

()311,795

69,228

478,267

()228,618

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()1,113

()160,636

()33,028

()443,341

638,118

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل()50,800
		
الثالث

و  -احلركة اإلجمالية على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:
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إفرادي

على مستوى
احملفظة

إفرادي

على مستوى
احملفظة

املرحلة
الثالثة

اجملموع

اجملموع
2019

2020

املرحلة الثانية

()2,099,545

()1,306,324

()177,839

3,634,508

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

1,451,185

()1,194,337

5,085

()305,902

131,603

87,634

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()3,871,641

()3,871,641

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,821,205

1,728,082

1,466,444

1,246,870

31,316,122

37,578,723

و 1 -خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية املمنوحة لألفراد:
توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
املرحلة الثانية

املرحلة األولى
إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع
2020

اجملموع
2019

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل()266,865
الثالث

()613,707

()2,380,151

()254,499

3,515,222

-

( 1الى )5

9,497,236

1,864,015

414,646

143,428

التغيرات الناجتة عن تعديالت

1,020,364

()321,777

1,184

()260,470

48,460

487,761

( 6الى )7

103,075

152,632

33,058

176,574

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()10,828,998

()10,828,998

( 8الى )10

-

-

-

-

1,491,693

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

غير مصنف

-

175,624,357

226

10,477,259

16,242,747

177,604,676 202,344,589

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

367,657

1,720,700

1,200,471

876,022

38,218,130

42,382,980

اجملموع

9,600,311

177,641,004

447,930

10,797,261

21,212,377

177,875,496 219,698,883

2020
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3,477,937
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15,397,262

106,458

465,339

164,362

1,491,693

-

139

احلركة على التسهيالت:

احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:
املرحلة األولى

2020

املرحلة الثانية

املرحلة األولى

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2020

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

263,386

147,703,774

-

10,081,858

19,826,478

177,875,496

رصيد بداية السنة

647

1,210,565

-

769,490

11,397,606

13,378,308

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

1,435,796

67,323,392

33,285

1,669,459

1,374,499

71,836,431

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
السنة  /اإلضافات

1,261

857,595

553

273,524

1,034,278

2,167,211

()19,983,414

-

()1,189,592

()1,962,562

()23,135,568

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

2,174,330

-

()1,062,024

()1,112,306

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()2,273,447

-

3,161,103

()887,656

-

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()900,286

-

()965,481

1,865,767

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

7,901,129

()16,403,345

414,645

()898,062

2,348,762

()6,636,871

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()240,605

()240,605

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

9,600,311

177,641,004

447,930

10,797,261

21,212,377

219,698,883

األرصدة املسددة خالل السنة (Repaid /
		
)derecognized

2019
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

-

125,273,097

-

9,358,211

22,072,594

156,703,902

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

-

97,795,478

-

5,839,261

2,361,042

105,995,781

األرصدة املسددة خالل السنة (Repaid /
		
)derecognized

-

()65,752,105

-

()9,887,438

()5,932,477

()81,572,020

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

2,927,338

-

()2,230,544

()696,794

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()4,629,806

-

5,226,727

()596,921

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()2,492,872

-

()1,213,747

3,706,619

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

263,386

()5,417,356

-

2,989,388

1,112,101

()1,052,481

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()2,199,686

()2,199,686

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

263,386

147,703,774

-

10,081,858

19,826,478

177,875,496

()260,846

-

()309,861

()2,584,229

()3,154,936

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

281,386

-

()125,502

()155,884

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()45,388

-

200,048

()154,660

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()31,725

-

()98,347

130,072

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل الثالث246
خالل السنة

()538,877

-

()96,719

635,350

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

3,933

()162,487

1,797

()166,195

()1,197,467

()1,520,419

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()120,462

()120,462

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

6,087

1,310,223

2,350

446,438

8,984,604

10,749,702

املرحلة األولى
2019
الرصيد املعدل كما في بداية السنة

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

1,534,844

-

799,776

11,962,969

14,297,589

-

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
		
السنة  /اإلضافات

1,981,715

-

544,082

1,444,436

3,970,233

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

()932,379

-

()672,778

()2,466,114

()4,071,271

-

320,937

-

()219,203

()101,734

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()166,093

-

300,970

()134,877

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()87,763

-

()169,725

257,488

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل الثالثخالل السنة
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اجملموع

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
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املرحلة الثانية

املرحلة
الثالثة

()1,228,725

-

129,616

1,099,109

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

647

()211,971

-

56,752

498,249

343,677

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()1,161,920

()1,161,920

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

647

1,210,565

-

769,490

11,397,606

13,378,308
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و  2 -خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية املمنوحة للقروض العقارية:

احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

2020
( 1الى )5
( 6الى )7
( 8الى )10
غير مصنف
اجملموع

املرحلة الثانية
جتميعي
إفرادي
دينــــار
دينــــار
1,190,775
9,275,142
309,321
955,490
4,348,695
5,848,791 10,230,632

املرحلة األولى
جتميعي
إفرادي
دينــــار
دينــــار
4,963,740
43,985,456
544,858
61,250,808
66,214,548
44,530,314

املرحلة األولى
املرحلة
الثالثة
دينــــار
11,693,860
1,571,837
4,384,215
17,649,912

اجملموع
اجملموع
2019
2020
دينــــار
دينــــار
2,819,708 59,415,113
143,583 13,503,529
1,571,837
142,548,992 69,983,718
145,512,283 144,474,197

احلركة على التسهيالت:

2020
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة  /االضافات
األرصدة املسددة خالل السنة
()Repaid /derecognized
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
التغيرات الناجتة عن تعديالت
األرصدة املعدومة
تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
2019
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة  /االضافات
األرصدة املسددة خالل السنة
()Repaid /derecognized
ما مت حتويله إلى املرحلة األولى
ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية
ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة
التغيرات الناجتة عن تعديالت
األرصدة املعدومة
تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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املرحلة األولى
جتميعي
إفرادي
دينــــار
دينــــار
133,532,176
2,819,708
9,486,151
4,184,497

املرحلة الثانية
جتميعي
إفرادي
دينــــار
دينــــار
3,691,510
143,583
14,426
2,497,461

2020

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

1,387

251,562

-

207,609

1,568,585

2,029,143

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
		
السنة  /اإلضافات

22,754

160,755

8,578

29,331

2,295,072

2,516,490

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

()820

()27,250

-

()24,920

()490,359

()543,349

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

37,820

-

()14,944

()22,876

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()12,375

-

52,783

()40,408

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()8,220

-

()2,534

10,754

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل الثالث()17,826
خالل السنة

املرحلة
الثالثة
دينــــار
5,325,306
11,931,931

اجملموع
دينــــار
145,512,283
28,114,466

()1,131,777
38,657,886
44,530,314

()3,612,278
595,940
()612,760
()403,487
()72,771,194
66,214,548

()48,169
7,637,757
10,230,632

()173,939
()204,421
1,043,316
()6,852
1,484,751
5,848,791

()549,518
()391,519
()430,556
410,339
1,430,817
()76,888
17,649,912

()5,515,681
()23,559,983
()76,888
144,474,197

املرحلة الثانية

املرحلة
الثالثة

()45,812

()6,631

()2,108

72,377

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

15,063

()114,293

21,370

()99,881

709,238

531,497

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()72,323

()72,323

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

20,558

242,187

23,317

145,336

4,030,060

4,461,458

املرحلة األولى
2019

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد املعدل في بداية السنة

-

484,716

-

427,965

2,173,094

3,085,775

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
		
السنة  /اإلضافات

1,365

293,761

-

443,273

228,590

966,989

2,190,710

123,630,930
13,001,120

-

16,235,893
1,385,963

8,147,743
387,911

148,014,566
16,965,704

-

()20,236,039
934,092
()1,176,740
()935,480
18,314,293
133,532,176

143,583
143,583

()3,127,356
()815,686
1,317,858
()823,386
()10,481,776
3,691,510

()3,637,689
()118,406
()284,701
1,758,866
()869,490
()58,928
5,325,306

()27,001,084
7,592,025
()58,928
145,512,283

628,998
2,819,708
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املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة خالل السنة
()Repaid /derecognized

-

()276,235

-

()291,522

()1,000,872

()1,568,629

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

156,621

-

()54,177

()102,444

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()25,417

6,320

27,048

()7,951

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()34,303

-

()114,085

148,388

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل الثالث22
خالل السنة

()209,334

()6,320

84,227

131,405

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

()138,247

-

()315,120

786

()452,581

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()2,411

()2,411

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,387

251,562

-

207,609

1,568,585

2,029,143

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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و  3 -خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركات الكبرى:

احلركة على مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة:

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

2020

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع 2020

اجملموع 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

1,310,469

1,456,990

13,778,424

16,545,883

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة /
		
اإلضافات

125,094

3,072,394

13,446,314

16,643,802

()1,003,205

()507,657

()651,456

()2,162,318

()229,790

-

-

-

-

( 1الى )5

173,982,874

20,117,190

132,815

194,232,879

194,249,236

( 6الى )7

54,730,959

53,535,326

15,190,380

123,456,665

119,841,272

( 8الى )10

-

-

9,885,267

9,885,267

20,891,799

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة
خالل السنة ()Repaid / derecognized

غير مصنف

-

-

2,780,098

2,780,098

657,676

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

229,790

اجملموع

228,713,833

73,652,516

27,988,560

330,354,909

335,639,983

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,143

4,143

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()73

()236,728

236,801

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

()251,605

()2,373,520

2,625,125

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()102,500

()33,372

()390,960

()526,833

األرصدة املعدومة

-

-

()10,601,117

()10,601,117

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()303,827

1,152,460

18,443,130

19,899,417

احلركة على التسهيالت:

2020

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

169,083,284

132,036,198

34,520,501

335,639,983

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

38,032,157

9,201,715

1,179,334

48,413,206

األرصدة املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

()22,306,757

()23,775,286

()1,110,797

()47,192,840

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

14,528,481

()13,819,324

()709,157

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,872,171

7,584,719

()2,712,548

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()7,416

()14,982,184

14,989,600

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

34,256,255

()22,593,322

()6,787,883

4,875,050

األرصدة املعدومة

-

-

()11,380,490

()11,380,490

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

228,713,833

73,652,516

27,988,560

330,354,909

2019
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2020

املرحلة األولى
إفرادي

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

229,174,895

118,366,617

23,913,845

371,455,357

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

107,803,245

64,269,417

3,378,723

175,451,385

األرصدة املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

()116,234,090

()73,759,668

()1,528,063

()191,521,821

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

8,927,721

()6,399,385

()2,528,336

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()13,306,705

15,538,139

()2,231,434

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()2,323,599

()6,860,834

9,184,433

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

()44,958,183

20,881,912

8,553,299

()15,522,972

األرصدة املعدومة

-

-

()4,221,966

()4,221,966

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

169,083,284

132,036,198

34,520,501

335,639,983

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

2019

املرحلة األولى
إفرادي
دينـــــــــــــار

الرصيد املعدل في بداية السنة

186,374

املرحلة الثانية
إفرادي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

1,382,234

14,068,926

15,637,534

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل السنة /
		
اإلضافات

245,336

2,093,985

298,355

2,637,676

املسترد من خسارة التدني على االرصدة املسددة
خالل السنة ()Repaid / derecognized

()202,973

()715,359

46,238

()872,094

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

29,377

()29,377

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()7,082

62,908

()55,826

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()1,113

()33,028

34,141

-

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

()38,651

()1,309,457

1,348,108

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

1,099,201

5,084

()215,307

888,978

األرصدة املعدومة

-

-

()1,746,211

()1,746,211

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

1,310,469

1,456,990

13,778,424

16,545,883

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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و  4 -خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة:

احلركة على اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة:

توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
املرحلة األولى
2020

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع
2020

اجملموع
2019

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

( 1الى )5

13,823,146

-

1,058,933

-

848,266

15,730,345

3,123,935

( 6الى )7

2,735,196

-

1,487,254

-

-

4,222,450

2,003,045

( 8الى )10

-

-

-

-

1,205,973

1,205,973

535,495

غير مصنف

-

17,359,317

-

4,909,826

8,244,999

30,514,142

45,878,843

اجملموع

16,558,342

17,359,317

2,546,187

4,909,826

10,299,238

51,672,910

51,541,318

احلركة على التسهيالت:
املرحلة األولى
2020

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

32,295,559

712,504

5,625,820

8,713,611

51,541,318

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة 4,193,824
األرصدة اجلديدة خالل السنة /
اإلضافات

1,282,098

5,436,884

-

1,202,404

1,159,867

9,081,253

األرصدة املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

()113,101

()2,162,178

()27,797

997,048

()1,062,527

()4,362,651

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

165,753

-

()80,966

()84,787

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()1,313

-

220,518

()219,205

-

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

رصيد بداية السنة

508,702

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
		
السنة  /اإلضافات

20,859

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

()499,590

()102,313

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

17,472

-

()7,098

()10,374

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()4,706

-

15,833

()11,127

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()1,543

-

()20,100

21,643

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة -
نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل الثالث خالل
2,320
السنة

()29,018

-

()155,672

182,370

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

4,894

()44,997

11,389

5,606

927,649

904,542

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()35,096

()35,096

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

37,185

168,290

22,344

284,248

6,760,336

7,272,403

املرحلة األولى
2019

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()29,305

-

()317,575

التغيرات الناجتة عن تعديالت

11,195,521

()18,346,083

1,861,480

()743,327

1,529,864

()4,502,545

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()84,465

()84,465

892

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

17,359,317

2,546,187

4,909,826

10,299,238

51,672,910

-

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

-

37,624,998

األرصدة اجلديدة خالل السنة /
اإلضافات

847,639

6,238,997

األرصدة املسددة خالل السنة
()Repaid /derecognized

-

()16,372,540

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

558,948

513,057

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()3,182,716

1,945,642

721,996

9,754,274

()1,573,269

()2,496,441

()20,442,250

املرحلة الثانية
اجملموع

346,880

6,899,506

1,501

-

-

10,358,522

255,266

2,034,127

2,379,193

()79,358

خسارة التدني على األرصدة اجلديدة خالل
		
السنة  /اإلضافات

54,883,026

67,440

9,454

()920,364

الرصيد املعدل في بداية السنة

2019

265,955

269,771

4,571,507

5,625,389

()1,106,625

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 16,558,342

638,430

-

1,360,782

362,621
598,351

5,273,355
686,271

6,274,406
2,646,296

املسترد من خسارة التدني على االرصدة
املسددة خالل السنة
()Repaid / derecognized

-

()226,193

-

()206,849

()1,208,732

()1,641,774

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

16,021

157,444

-

()35,852

()137,613

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

()120,285

-

150,250

()29,965

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()38,570

-

()159,531

198,101

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة
 نتيجة تغيير التصنيف بني املراحل الثالثخالل السنة

()12,167

()661,488

9,454

()391,682

1,055,883

-

()863,431

()208,574

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

503,956

()844,165

-

()47,537

()304,694

()692,440

3,310,365

()127,649

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()961,099

()961,099

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

()1,484,932

-

()1,520,598

3,005,530

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

2,787,237

8,958,695

712,504

()2,572,395

()709,566

9,176,475

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

508,702

265,955

9,454

269,771

961,099

5,625,389

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

()1,830,207

()1,830,207

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

32,295,559

712,504

5,625,820

8,713,611

51,541,318

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة 4,193,824
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تتــوزع التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة حســب القطــاع االقتصــادي كمــا يلــي ،علمــا ً بــأن كافــة هــذه التســهيالت ممنوحــة
جلهــات داخــل اململكــة:

و  5 -خسارة التدني على التسهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة والقطاع العام:
توزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
املرحلة األولى
2020

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة
الثالثة

اجملموع
2020

اجملموع
2019

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

( 1الى )5

38,585,290

-

-

-

-

38,585,290

9,523,982

( 6الى )7

-

-

-

-

-

-

-

( 8الى )10

-

-

-

-

-

-

-

غير مصنف

-

-

-

-

-

-

-

اجملموع

38,585,290

-

-

-

-

38,585,290

9,523,982

احلركة على التسهيالت:
املرحلة األولى
2020

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

مالي

16,404,745

21,788,418

صناعة وتعدين

95,921,914

90,030,780

جتارة

123,441,064

128,075,764

عقارات

144,474,197

145,512,283

انشاءات

50,789,060

50,426,505

زراعة

289,107

261,092

سياحة ومطاعم ومرافق عامة

99,340,473

100,205,281

أسهم

7,623,992

9,559,254

حكومة وقطاع عام

38,585,290

9,523,982

أفراد

207,916,347

164,608,993

أخرى

-

100,710

اجملموع

784,786,189

720,093,062

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

9,523,982

-

-

-

-

9,523,982

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

29,073,298

-

-

-

-

29,073,298

األرصدة املسددة ()Repaid / derecognized

()11,990

-

-

-

-

()11,990

( )11ممتلكات ومعدات  -بالصافي

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

-

-

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

-

-

2020

أراضي *

مباني *

معدات وأجهزة
وأثاث وديكورات

وسائط نقل

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

أجهزة احلاسب
اآللي

اجملموع

دينــــــــار

دينــــــــار

الكلفـــة:

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

الرصيد في بداية السنة

10,349,066

16,002,332

16,887,599

586,322

2,958,443

46,783,762

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

38,585,290

-

-

-

-

38,585,290

إضافات

-

-

304,540

-

562,951

867,491

استبعادات

-

-

()4,252

-

()4,246

()8,498

حتويالت من دفعات على شراء ممتلكات ومعدات
ومشاريع حتت التنفيذ

-

-

372,398

-

99,998

472,396

الرصيد في نهاية السنة

10,349,066

16,002,332

17,560,285

586,322

3,617,146

48,115,151

2019
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

7,537,109

6,880

-

-

-

7,543,989

األرصدة اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

1,974,881

5,112

-

-

-

1,979,993

األرصدة املسددة ()Repaid/ derecognized

-

-

-

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

-

-

-

-

-

-

االستهالك املتراكم:

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

-

-

-

-

-

-

الرصيد في بداية السنة

-

2,816,603

12,044,783

315,826

2,553,117

17,730,329

اضافات

-

367,225

966,104

68,982

205,184

1,607,495

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

استبعادات

-

-

()3,253

-

()4,238

()7,491

التغيرات الناجتة عن تعديالت

11,992

()11,992

-

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

-

3,183,828

13,007,634

384,808

2,754,063

19,330,333

األرصدة املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

9,523,982

-

-

-

-

9,523,982

لــم يقــم البنــك باحتســاب وتســجيل مخصــص خســائر ائتمانية متوقعــة علــى التسهيــــات االئتمانيــــة املمنوحــة للحكومة
األردنيــة و /أو بكفالتهــا وذلــك وفقً ــا لتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي املتعلقــة بتطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم
(.)9
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صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات في
نهاية السنة

10,349,066

12,818,504

4,552,651

201,514

863,083

28,784,818

دفعات على شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع حتت
التنفيذ

-

-

245,323

-

-

245,323

صافي املمتلكات واملعدات

10,349,066

12,818,504

4,797,974

201,514

863,083

29,030,141

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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2019

أراضي *

مباني *

معدات وأجهزة
وأثاث وديكورات

وسائط نقل

أجهزة احلاسب
اآللي

اجملموع

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

( )12موجودات غير ملموسة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الكلفـــة:
الرصيد في بداية السنة

10,349,066

15,989,773

15,675,528

510,884

2,735,884

45,261,135

إضافات

-

12,559

707,999

130,486

222,559

1,073,603

استبعادات

-

-

()60,159

()55,048

-

()115,207

حتويالت من دفعات على شراء ممتلكات
ومعدات ومشاريع حتت التنفيذ

-

-

564,231

-

-

564,231

الرصيد في نهاية السنة

10,349,066

16,002,332

16,887,599

586,322

2,958,443

46,783,762

2020
دفعات مقدمة لشراء
أنظمة

أنظمة حاسوب
وبرامـــج

الشهرة **

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد في بداية السنة

221,744

963,278

1,430,598

2,615,620

إضافات *

219,345

321,063

-

540,408

ينزل:

االستهالك املتراكم:
الرصيد في بداية السنة

-

2,375,522

11,084,916

289,689

2,329,110

16,079,237

اضافات

-

441,081

1,002,780

68,672

224,007

1,736,540

استبعادات

-

-

()42,913

()42,535

-

()85,448

الرصيد في نهاية السنة

-

2,816,603

12,044,783

315,826

2,553,117

17,730,329

صافي القيمة الدفترية للممتلكات
واملعدات في نهاية السنة

10,349,066

13,185,729

4,842,816

270,496

405,326

29,053,433

دفعات على شراء ممتلكات ومعدات ومشاريع
حتت التنفيذ

-

-

372,398

-

99,998

472,396

صافي املمتلكات واملعدات

10,349,066

13,185,729

5,215,214

270,496

505,324

29,525,829

استبعادات

-

-

-

-

اإلطفاء للسنة

-

389,935

-

389,935

حتويالت

()66,753

66,753

-

-

الرصيد في نهاية السنة

374,336

961,159

1,430,598

2,766,093

كما في  31كانون األول 2019

تتضمــن املمتلــكات واملعــدات مبلــغ  12,736,830دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020وذلــك قيمــة موجــودات مســتهلكة
							
بالكامل مقابل مبلغ  11,087,614دينار كما في  31كانون األول ,2019
					
													
* يتضمــن هــذا البنــد أراضــي ومبانــي مرهونــة بقيمــة  7,272,207دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول 2019
لصالــح الشــركة املتخصصــة للتأجيــر التمويلــي مقابــل قــرض تأجيــر متويلــي ممنــوح لشــركة االســتثماري لتمويــل سلســلة
اإلمــداد (شــركة تابعــة) مببلــغ  3,226,201دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  3,704,320دينــار كمــا فــي  31كانــون األول
												,2019

دفعات مقدمة لشراء
أنظمة
دينــــار

أنظمة حاسوب
وبرامـــج

الشهرة **

اجملمــوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد في بداية السنة

269,812

930,440

1,430,598

2,630,850

إضافات *

156,827

303,949

-

460,776

ينزل:
استبعادات

-

-

-

-

اإلطفاء للسنة

-

476,006

-

476,006

حتويالت

()204,895

204,895

-

-

الرصيد في نهاية السنة

221,744

963,278

1,430,598

2,615,620

			
* متثل اإلضافات على أنظمة احلاسوب والبرامج املبالغ املدفوعة لشراء وتطوير األنظمة والبرامج البنكية.
** ناجتــة مــن متلــك البنــك مــا نســبته  94,7٪مــن شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة املســاهمة العامــة (والتــي متلــك مــا
نســبته  100٪مــن شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي) مــن خــال الشــركة التابعــة (شــركة متكــن للتأجيــر
التمويلــي) خــال عــام  2016وذلــك مــن خــال شــراء  15,390,385ســهم بقيمــة اســمية تبلــغ دينــار لــكل ســهم ،حيــث بلغــت
كلفــة االســتثمار  20,774,620دينــار وبلغــت القيمــة العادلــة لصافــي األصــول املســتحوذ عليهــا عنــد التملــك  19,344,022دينــار
									
مما نتج عنه شهرة مببلغ  1,430,598دينار,
هــذا وقــد مت إجــراء اختبــار تدنــي لقيمــة الشــهرة كمــا فــي  31كانــون األول  2020وكانــت نتيجتــه عــدم وجــود تدنــي فــي قيمــة
الشهرة									 .
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** ميثل هذا البند صافي الرصيد العائد لعمليات غير نظامية ،بعد أن مت طرح اخملصص املعد مقابلها كما يلي:

( )13موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

2,926,584

2,906,211

مصروفات مدفوعة مقدما ً

1,395,078

1,003,090

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة *

43,405,673

44,475,460

تأمينات مستردة

955,059

606,623

شيكات مقاصة

54,018

82,198

أرصدة عائدة لعمليات غير نظامية  -بالصافي **

1,039,200

1,039,200

سحوبات مشتراة

9,195,924

920,889

أخرى

5,698,887

5,560,189

اجملموع

64,670,423

56,593,860

* مبوجــب قانــون البنــوك يتوجــب التخلــص مــن العقــارات التــي تــؤول ملكيتهــا للبنــك وفــاء لديــون مســتحقة علــى العمــاء
خــال ســنتني مــن تاريــخ اســتمالكها ،وللبنــك املركــزي األردنــي فــي حــاالت اســتثنائية أن ميــدد هــذه املــدة لســنتني متتاليتــن
كحــد أقصــى .وتظهــر هــذه العقــارات بالصافــي بعــد تنزيــل أي تدنــي مــن قيمتهــا.

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد العائد لعمليات غير نظامية

12,974,700

12,974,700

ينزل :اخملصص املعد مقابل هذا الرصيد

10,435,500

10,435,500

ینزل :املتحصل من شركة التأمین

1,500,000

1,500,000

الرصيد في نهاية السنة

1,039,200

1,039,200

تعــرض البنــك خــال عــام  2012لعمليــات تالعــب فــي حســابات النقــد العائــدة للبنــك لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة
أخــرى أدت إلــى فقــدان مبالــغ قــدرت بحوالــي  12.9مليــون دينــار تعــود بشــكل أساســي إلــى احتماليــة وجــود تواطــؤ بــن بعــض
موظفــي البنــك بتحايلهــم علــى إجــراءات الرقابــة والضبــط الداخلــي .مت أخــذ االجــراءات القانونيــة الالزمــة مــن قبــل إدارة البنــك
ومت رصــد مخصــص مببلــغ  10.4مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول  2019بعــد اســتبعاد املبالــغ املتوقــع
اســتردادها مــن املوجــودات املتحفــظ عليهــا ،وطــرح املبالــغ املســتردة مــن شــركة التأمــن بقيمــة  1.5مليــون دينــار ،علم ـا ً بــأن
عمــان ،حيــث انتهــت اإلجــراءات مــن أمــام املدعــي العــام.
القضيــة منظــورة
حاليــا أمــام محكمــة جنايــات ّ
ًّ

( )14عقود اإليجار التشغيلية
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينــــار

دينــــار

أ  -حق استخدام أصول مستأجرة

فيما يلي احلركة على املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة:
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

44,475,460

41,617,299

إضافات

1,985,078

4,261,558

إستبعادات

()2,813,677

()1,569,616

املستخدم من مخصص تدني املوجودات التي آلت ملكيتها للبنك

-

3,550

مسترد من مخصص العقارات املستملكة وفقً ا لتعليمات البنك املركزي األردني

()241,188

162,669

رصيد نهاية السنة

43,405,673

44,475,460

الرصيد في بداية السنة

		
6,021,892

6,987,238

يضاف:
حق استخدام أصول مستأجرة خالل السنة

		
341,801

-

يطرح:
االستهالكات خالل السنة

		
()959,236

		
()964,346

أثر إلغاء عقود إيجار تشغيلية

		
()302,306

-

الرصيد في نهاية السنة

		
5,102,151

		
6,021,892

ب  -إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
الرصيد في بداية السنة

		
4,319,832

		
5,158,473

يضاف:
إلتزامات عقود تأجير تشغيلي خالل السنة

		
341,801

-

مصروف الفائدة خالل السنة

		
213,860

		
258,772

يطرح:
اإللتزامات املسددة خالل السنة

		
()969,347

()1,097,413

أثر إلغاء عقود إيجار تشغيلية

		
()294,294

-

الرصيد في نهاية السنة

		
3,611,852

		
4,319,832

منها:
		
666,563
إلتزامات عقود إيجارات تشغيلية تستحق خالل فترة تقل من سنة

		
688,432

		
2,945,289
إلتزامات عقود إيجارات تشغيلية تستحق خالل فترة تزيد عن سنة

		
3,631,400

		
3,611,852

		
4,319,832

اجملموع
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( )17تأمينات نقديــة

( )15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31كانــون األول 2019

 31كانــون األول 2020
داخل اململكة

خارج اململكة

اجملموع

داخل اململكة

خارج اململكة

اجملموع

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

15,538,183

19,784,011

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

20,106,856

18,165,913

حسابات جارية وحتت الطلب

29,671

4,733,024

4,762,695

29,671

1,967,491

1,997,162

تأمينات أخرى

5,750

5,750

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار*

27,240

25,700,000

25,727,240

26,402

10,900,000

10,926,402

اجملموع

35,650,789

37,955,674

اجملموع

56,911

30,433,024

30,489,935

56,073

12,867,491

12,923,564

* ال يشــمل هــذا البنــد أي مبلــغ يســتحق خــال فتــرة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون
األول .2019

( )16ودائع عمالء

( )18أموال مقترضة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
عدد األقساط

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2020

أفراد

شركات كبرى

مؤسسات صغيرة
ومتوسطة

احلكومة
والقطاع العام

اجملموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

املبلغ

الكلية

املتبقية

دورية استحقاق األقساط

الضمانات

سعر فائدة
اإلقتراض

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

اقتراض من البنك
املركزي األردني

11,324,963

1,470

1,416

كمبياالت

شهري

صفر إلى 1.0%

اقتراض من بنوك /
مؤسسات محلية

143,702,844

521

351

شهرية وربع سنوية ونصف تأمينات نقدية  /سندات رهن عقاري
 /رهن معدات وممتلكات  /كمبياالت
سنوية وعند االستحقاق

 4.5%إلى 6.5%

حسابات جارية وحتت الطلب

83,962,411

69,425,737

12,895,002

2,575,666

168,858,816

ودائع التوفير

37,478,827

2,195,567

22,212

-

39,696,606

اقتراض من
مؤسسات خارجية

11,769,400

21

18

دفعات نصف سنوية وعند
االستحقاق

*-

 1.86%إلى 5%

ودائع ألجل وخاضعة الشعار

344,104,553

165,115,861

11,061,466

37,977,321

558,259,201

اجملموع

166,797,207

اجملموع

465,545,791

236,737,165

23,978,680

40,552,987

766,814,623

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019
حسابات جارية وحتت الطلب

77,800,563

53,439,796

11,029,929

5,508,888

147,779,176

ودائع التوفير

32,819,012

1,635,925

3,626

-

34,458,563

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

353,491,777

179,128,612

12,584,825

37,331,914

582,537,128

اجملموع

464,111,352

234,204,333

23,618,380

42,840,802

764,774,867

بلغــت ودائــع احلكومــة والقطــاع العــام  40,552,987دينــار أي مــا نســبته  5,3٪مــن إجمالــي الودائــع كما فــي  31كانــــــــون األول
 2020مقابل  42,840,802دينار أي ما نسبته  5,6٪كما في  31كانون األول 						,2019
						
بلغــت قيمــة الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد  195,580,960دينــار أي مــا نســبته  25,5٪مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31
كانــــــون األول  2020مقابل  170,719,973دينار أي ما نسبته  22,3٪كما في  31كانون األول 				,2019
								
بلغــت قيمــة الودائــع احملجــوزة (مقيــدة الســحب)ـ 14,524,299دينــار كمــا فــي  31كانــــــــون األول  2020أي مــا نســبته 1,9٪
							
مقابل  8,205,571دينار أي ما نسبته  1,1٪كما في  31كانون األول ,2019
					
بلغــت قيمــة الودائــع اجلامــدة  10,185,370دينــار كمــا فــي  31كانــــــــون االول  2020مقابــل  5,747,183دينــار كمــا فــي  31كانون
األول 												,2019

 31كانون األول 2019
اقتراض من البنك
املركزي األردني

3,131,934

اقتراض من بنوك /
مؤسسات محلية

116,621,798

اقتراض من
مؤسسات خارجية

10,422,300

اجملموع

130,176,032

150
435
20

110
260
18

شهري

كمبياالت

شهرية وربع سنوية ونصف
سنوية وعند االستحقاق

تأمينات نقدية  /سندات رهن عقاري
 /رهن معدات وممتلكات  /كمبياالت  %5إلى %7.5

دفعات نصف سنوية وعند
االستحقاق

*-

 %1إلى %1.75

 %3.52إلى %7.2

 متثــل األمــوال املقترضــة مــن البنــك املركــزي األردنــي والبالغــة  11,324,963دينــار مبالــغ مقترضــة إلعــادة متويــل قــروض عمــاءضمــن برامــج متويــل متوســطة األجــل وبرنامــج البنــك املركــزي األردنــي لدعــم الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ملواجهــة أزمــة
كورونا ،وقد مت إعادة إقراضها مبعدل أسعار فائدة تبلغ حوالي ,3,29٪
 يبلــغ عــدد العمــاء املســتفيدين مــن برنامــج البنــك املركــزي األردنــي لدعــم الشــركات الصغيــرة واملتوســطة ملواجهــة أزمــةكورونــا  42عميــل كمــا فــي  31كانــون األول  ،2020حيــث تســتحق القــروض خــال مــدة  42شــهر مــن تاريــخ املنــح متضمنًــا فتــرة
السماح حسب متطلبات البرنامج									 ,
 تتضمــن األمــوال املقترضــة مبالــغ مقترضــة مــن بنــوك محليــة مببلــغ  108,202,844دينــار واملتمثــل فــي حســابات جــاري مديــنوقــروض دوارة ممنوحــة للشــركات التابعــة (شــركة االســتثماري لتمويــل سلســلة اإلمــداد وشــركة متكــن للتأجيــر التمويلــي
وشركة التسهيالت التجارية األردنية وشركة بندار للتجارة واالستثمار),
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 متثــل األمــوال املقترضــة مــن املؤسســات احملليــة مبالــغ مقترضــة مــن الشــركة األردنيــة إلعــادة متويــل الرهــن العقــاري بقيمــة 35,500,000دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول  ،2019وقــد مت إعــادة متويــل قــروض ســكنية مبعــدل أســعار
فائــدة تبلــغ حوالــي  6,25٪كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  7,9٪كمــا فــي  31كانــون األول .2019
 متثــل األمــوال املقترضــة مــن مؤسســات خارجيــة مبالــغ مقترضــة مــن صنــدوق ســند لتمويــل املشــاريع الصغيــرة واملتناهيــةالصغــر بقيمــة  16,6مليــون دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل  11,769,400دينــار للبنــك والشــركة التابعــة (شــركة التســهيالت
التجاريــة األردنيــة) كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  14,7مليــون دوالر أمريكــي أي مــا يعــادل  10,422,300دينــار للبنــك
والشــركات التابعــة (شــركة االســتثماري لتمويــل سلســلة اإلمــداد وشــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة) كمــا فــي  31كانــون
األول 										 .2019
 تبلــغ قيمــة القــروض ذات الفائــدة الثابتــة  68,229,699دينــار وتبلــغ القــروض ذات الفائــدة املتغيــرة  98,567,508دينــار كمــا فــي 31كانــون األول  ،2020مقابــل قــروض ذات فائــدة ثابتــة مببلــغ  69,968,836دينــار وقــروض ذات فائــدة متغيــرة مببلــغ 60,207,196
دينار كما في  31كانون األول 								 .2019
 إن جــز ًءا مــن ضمانــات ذمم التقســيط وعقــود التأجيــر التمويلــي فــي شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة وقيمتهــا 1,253,302دينــار كمــا فــي  31كانــون األول ( 2020شــيكات وكمبيــاالت) مودعــة كضمانــات مقابــل أرصــدة القــروض والبنــوك الدائنــة
للشــركة مقابــل مبلــغ  11,493,283دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2019لــكل مــن شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة
وشركة بندار للتجارة واالستثمار										 .
									
* يوجد كتاب تطمني صادر عن البنك.

( )20مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
رصيد بداية السنة

املكون خالل السنة

دينــــــار

دينــــــار

املستخدم خالل السنة ما مت رده لإليرادات رصيد نهاية السنة
دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

 31كانون األول 2020
مخصص تعويض نهاية اخلدمة

22,747

-

21,187

1,560

-

مخصص القضايا املقامة ضد
البنك وشركاته التابعة (إيضاح )49

928,681

430,404

726,724

-

632,361

أخرى

71,104

73,000

5,954

4,845

133,305

اجملموع

1,022,532

503,404

753,865

6,405

765,666

 31كانون األول 2019

( )19اسناد قرض
ميثل هذا البند اسناد قرض صادرة عن الشركات التابعة كما يلي:
قيمة
االسناد
املصدرة
الشركة التابعة

سعر
الفائدة

األقساط األقساط
الكلية املتبقية

دورية استحقاق
األقساط

الضمانات

تاريخ
االصدار

تاريخ
االستحقاق

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

18,607

4,140

-

-

22,747

مخصص القضايا املقامة ضد
البنك وشركاته التابعة (إيضاح )49

81,455

863,307

15,645

436

928,681

أخرى

37,548

56,154

22,598

-

71,104

اجملموع

137,610

923,601

38,243

436

1,022,532

دينـــــار

 31كانون األول 2020
شركة متكني للتأجير التمويلي

5,000,000

5%

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

ال يوجد

 18أيلول
 20آب 2021 2020

شركة متكني للتأجير التمويلي

1,300,000

5%

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

ال يوجد

 27حزيران
 3متوز 2021 2020

شركة بندار للتجارة
واالستثمار

3,000,000

5.85%

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

ال يوجد

 16حزيران
2020

 10حزيران
2021

شركة التسهيالت التجارية
		
األردنية

2,110,000

5%

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

ال يوجد

 2كانون
 2تشرين
الثاني  2020األول 2021

اجملموع

11,410,000

 31كانون األول 2019
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* مت إصــدار االســناد بتاريــخ  10آذار  2015بســعر فائــدة  8.9٪ســنويًا ألول ســنتني ومتغيــرة كل ســتة أشــهر للفتــرة املتبقيــة
حســب معــدل ســعر فائــدة اإلقــراض ألفضــل العمــاء لــدى بنــوك املرجــع مضا ًفــا إليهــا هامــش مخاطــر 1٪وقــد مت تســديده
خــال الربــع األول مــن العــام .2020

شركة االستثماري لتمويل
سلسلة اإلمداد

3,000,000

%7.25

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

كمبياالت

 10أيار  3 2019أيار 2020

شركة متكني للتأجير التمويلي

3,000,000

%7.25

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

كتاب
تطمني

 1متوز 2019

 25حزيران
2020

شركة التسهيالت التجارية
األردنية

3,000,000

%7

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

كمبياالت

 5نيسان
2019

 29آذار 2020

شركة بندار للتجارة
واالستثمار

1,200,000

* %10.92

3

1

 %30في السنة
الثالثة والرابعة و%40
في السنة اخلامسة كمبياالت

شركة بندار للتجارة
واالستثمار

4,650,000

%7

1

1

دفعة واحدة بتاريخ
االستحقاق

اجملموع

14,850,000
التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

ال يوجد

( )21ضريبة الدخل
أ) مخصص ضريبة الدخل
إن احلركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

5,814,560

4,679,715

إجمالي ضريبة الدخل املدفوعة

()7,131,764

()5,883,160

ضريبة (مسترد من) ضريبة دخل سنوات سابقة

34,534

()113,820

ضريبة الدخل للسنة

7,471,954

7,131,825

رصيد نهاية السنة

6,189,284

5,814,560

يتم احتساب ضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة والقوانني النافذة واملعايير الدولية للتقارير املالية.

 10آذار  10 2015آذار 2020
 28حزيران
2019

 21حزيران
2020

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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الوضع الضريبي لشركة اإلستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد (شركة تابعة):

متثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل املوحدة ما يلي:
2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

ضريبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

7,471,954

7,131,825

ضريبة (مسترد من) ضريبة دخل سنوات سابقة

34,534

()46,810

موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

()7,746,869

()3,292,164

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة للسنة

2,101,448

3,129,171

(إطفاء مطلوبات ضريبية مؤجلة)

-

()111,503

1,861,067

6,810,519

تبلغ نسبة ضريبة الدخل القانونية في األردن للبنك (الشركة األم)  38%وللشركات التابعة .28%
الوضع الضريبي للبنك:
 يتــم حتميــل الفتــرة املاليــة مبــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقً ــا لألنظمــة والقوانــن واملعاييــر الدوليــة للتقاريــراملالية ويتم احتساب وإثبات مخصص الضريبة الالزم						 .
 مت تقــدمي اإلقــرار الضريبــي للبنــك للعــام  2018حســب األصــول وفــي املوعــد احملــدد قانونًــا ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــلواملبيعات بتدقيقه حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة					 .
			
 قام البنك بتقدمي اإلقرار الضريبي لعام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا. فــي رأي اإلدارة واملستشــار الضريبــي فــإن اخملصصــات املأخــوذه كافيــة لتغطيــة االلتزامــات الضريبيــة حتــى  31كانــون األول											 .2020
الوضع الضريبي لشركة الموارد للوساطة المالية (شركة تابعة):
 مت إجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة ال ّدخــل واملبيعــات للفتــرة منــذ التأســيس بتاريــخ  5حزيــران  2006حتــى نهايــةعام 											 .2018
 قامت الشركة بتقدمي اإلقرار الضريبي لعام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا		. فــي رأي إدارة الشــركة واملستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة إلتزامــات تفــوق اخملصــص املأخــوذ حتــى 31كانون األول 											 .2020
الوضع الضريبي لشركة تمكين للتأجير التمويلي (شركة تابعة):
 لــم تقــم الشــركة بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي للفتــرة منــذ التأســيس بتاريــخ  31تشــرين األول  2006وحتــى  31كانــون األول							
 2009كونها لم متارس نشاطها في تلك السنوات.
 مت إجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة ال ّدخــل واملبيعــات فيمــا يتعلــق بضريبــة الدخــل عــن األعــوام منــذ  2010وحتــى										.2017
 قامــت الشــركة بتقدیــم اإلقــرار الضریبــي عــن العــام  2018فــي املوعــد احملــدد قانونًــا ،وقــد مت قبــول الكشــف دون تعديــل ضمــننظام العينات										 .
 قامت الشركة بتقدمي اإلقرار الضريبي لعام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا		. قامــت الشــركة بتقــدمي إقــرارات الضريبــة العامــة علــى املبيعــات فــي املوعــد احملــدد قانونًــا ،وقــد قامــت دائــرة ضريبــة الدخــلواملبيعــات بتدقيــق إقــرارات الضريبــة العامــة علــى املبيعــات حتــى  31كانــون األول  ،2017ومت تقــدمي االقــرارات الالحقــة فــي
املوعد احملدد قانونًا ومت دفع الضريبة املستحقة املتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
 فــي رأي إدارة الشــركة واملستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة إلتزامــات تفــوق اخملصــص املأخــوذ حتــى 31كانون األول 										 .2020
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 مت إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات للسنوات املالية حتى نهاية عام .2010 قامــت الشــركة بتقــدمي إقــرارات ضريبــة الدخــل الســنوية (كشــوفات ضريبــة الدخــل الســنوية) لألعــوام منــذ  2011وحتــىجميعــا مــن قبــل
 2014ضمــن املــدة القانونيــة وقامــت بتســديد كافــة االلتزامــات املعلنــة ضمــن املــدة القانونيــة وقــد مت قبولهــا
ً
					
دائرة ضريبة الدخل واملبيعات وكما هي وبدون إجراء أية تعديالت عليه.
 مت إجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات للســنوات املاليــة حتــى نهايــة عــام  ،2018حيــث مت قبــول اإلقــرار									
الضريبي عن عام  2018ضمن نظام العينات.
 قامت الشركة بتقدمي اإلقرار الضريبي لعام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا				. قامــت الشــركة بتقــدمي اقــرارات الضريبــة العامــة علــى املبيعــات ضمــن املــدة القانونيــة وال يوجــد عليهــا أي التــزام ضريبــي										
حتى تاريخه.
 مت قبــول إقــرارات ضريبــة املبيعــات دون تعديــل حتــى نهايــة عــام  ،2017ومت تقــدمي االقــرارات الالحقــة فــي املوعــد احملــدد قانونًــا ومت					
دفع الضريبة املستحقة املتعلقة بها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
 فــي رأي إدارة الشــركة واملستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة إلتزامــات ضريبيــة تفــوق اخملصــص املأخــوذحتى  31كانون األول 										 .2020
الوضع الضريبي لشركة التسهيالت التجارية األردنية (شركة تابعة):
					
 مت إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام .2014 مت تدقيق اإلقرارات الضريبية ومت تعديل الكشف باملوافقة لألعوام  2015و						.2016 قامــت الشــركة بتقــدمي كشــف التقديــر الذاتــي عــن عــام  2017و 2018ومت قبولهــا مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــاتبنظام العينات دون تعديل 									 .
			
 قامت الشركة بتقدمي اإلقرار الضريبي عن العام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا. قامــت الشــركة بتقــدمي إقــرارات الضريبــة العامــة علــى املبيعــات فــي املوعــد احملــدد قانونًــا ،وقــد قامــت دائــرة ضريبــة الدخــلواملبيعــات بتدقيــق اإلقــرارات املقدمــة لنهايــة عــام  ،2016واإلقــرارات الضريبيــة املتعلقــة بالفتــرات الالحقــة مقدمــة فــي موعدها
وحسب األصول									 .
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي) بتقــدمي كشــوفات التقديــر الذاتــي حتــى نهايــة					
عام  2018ومت قبولها من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بنظام العينات دون تعديل .
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي) بتقــدمي اإلقــرار الضريبــي عــن العــام  2019حســب									
األصول وفي املوعد احملدد قانونياً.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي) بتقــدمي إقــرارات الضريبــة العامــة علــى املبيعــاتفــي املوعــد احملــدد قانونًــا ،وقــد قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات بتدقيــق اإلقــرارات املقدمــة حتــى عــام  ،2013علم ـا ً بــأن
اإلقــرارات املقدمــة عــن الفتــرات الضريبيــة ألعــوام  2014و  2015والفتــرة الضريبيــة  10+9للعــام  2016تعتبــر مقبولــة حســب
أحكام القانون ،ومت تقدمي اإلقرارات الضريبية املتعلقة بالفترات الالحقة في موعدها وحسب األصول			.
 فــي رأي إدارة الشــركة واملستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة وشــركتها التابعــةأيــة إلتزامــات تفــوق اخملصــص املأخــوذ حتــى  31كانــون األول .2020
							
الوضع الضريبي لشركة بندار للتجارة واالستثمار (شركة تابعة):
 مت إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات للسنوات املالية حتى نهاية عام 		.2018 قامت الشركة بتقدمي اإلقرار الضريبي لعام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا ومت دفع الضريبة املستحقة. مت تدقيــق إقــرارات الضريبــة العامــة علــى املبيعــات حتــى نهايــة العــام  ،2017ومت تقــدمي اإلقــرارات الالحقــة فــي املوعــد احملــددقانوني ـا ً ومت دفــع الضريبــة املســتحقة بهــا حتــى تاريــخ إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي) بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــاتللشــركة حتــى نهايــة عــام  2016باإلضافــة إلــى عــام  ،2018ومت تقــدمي اإلقــرار الضريبــي لعــام  2017فــي املوعــد احملــدد قانونًــا
				
وال يوجد على الشركة أية إلتزامات ضريبية حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.
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 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي) بتقــدمي اإلقــرار الضريبــي لعــام  2019حســب األصــول وفــي املوعــداحملدد قانونًا ومت دفع الضريبة املستحقة									 .
 قامــت (شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي) بالتســجيل فــي ضريبــة املبيعــات اعتبارًا مــن  1كانــون الثانــي  2017ومت تقــدمي االقراراتالضريبية الالحقة ودفع الضريبة املستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة			.
 قامــت الشــركة التابعــة (شــركة ربــوع الشــرق العقاريــة) بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات					
للشركة حتى نهاية عام  2018ومت دفع الضريبة املستحقة في املوعد احملدد قانونًا.
 قامت الشركة التابعة (شركة ربوع الشرق العقارية) بتقدمي إقرار ضريبة الدخل لعام  2019في املوعد احملدد قانونًا. قامــت الشــركة التابعــة (شــركة راكــن العقاريــة) بإجــراء مخالصــة نهائيــة مــع دائــرة ضريبــة الدخــل واملبيعــات للشــركة						
حتى نهاية عام  2018ومت دفع الضريبة املستحقة في املوعد احملدد قانونًا.
		
 قامت الشركة التابعة (شركة راكني العقارية) بتقدمي إقرار الدخل عن العام  2019في املوعد احملدد قانونًا. فــي رأي إدارة الشــركة واملستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار وشــركاتها التابعــة أيــةإلتزامات تفوق اخملصص املأخوذ حتى  31كانون األول .2020
الوضع الضريبي للشركة األردنية للتخصيم (شركة تابعة):
 قامــت الشــركة بتقــدمي اإلقــرارات الضريبيــة لألعــوام منــذ  2012وحتــى  2018حســب األصول ،حيــث مت قبــول اإلقــرارات الضريبيةلألعوام  2012و 2013ضمن نظام العينات									 .
 قامت الشركة بتقدمي اإلقرار الضريبي لعام  2019حسب األصول وفي املوعد احملدد قانونًا ومت دفع الضريبة املستحقة. قامــت الشــركة بالتســجيل فــي ضريبــة املبيعــات اعتبــارًا مــن  7متــوز  2020ومت تقــدمي االقــرارات الضريبيــة الالحقــة ودفــعالضريبة املستحقة حتى تاريخ إعداد هذه القوائم املالية املوحدة						 .
 فــي رأي إدارة الشــركة واملستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة األردنيــة للتخصيــم أيــة إلتزامــات تفــوق اخملصــصاملأخوذ حتى  31كانون األول 										 .2020

ب) موجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

احلسابات املشمولة
أ -موجودات ضريبية مؤجلة
مخصص تعويض نهاية اخلدمة
مخصص قضايا مقامة على البنك
مخصصات معدة وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  / 9البنك
مخصص تدني عقارات مستملكة
مخصص العقارات املستملكة ملدة تزيد عن  4سنوات
مخصص مقابل االرصدة العائدة لعمليات غير نظامية *
أثر تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16
مكافات موظفني غير مدفوعة
صافي خسائراستثمارات أجنبية
مخصص تدني عمالء وساطة مالية
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبدالت غير مدفوعة  /شركة موارد
مخصصات معدة وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  / 9شركة
موارد
الدخل اخلاضع للضريبة (خسائر)  /موارد
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  /شركة االستثماري لتمويل
سلسلة اإلمداد
الدخل اخلاضع للضريبة (خسائر)  /شركة االستثماري لتمويل
سلسلة اإلمداد
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  /شركة متكني للتأجير التمويلي
الدخل اخلاضع للضريبه (اخلسائر) بنسبة  / 75٪شركة متكني للتأجير
التمويلي
الدخل اخلاضع للضريبة (خسائر) بنسبة  / 75٪الشركة األردنية
للتخصيم
مخصص قضايا  /شركة التسهيالت التجارية األردنية
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  /شركة التسهيالت التجارية
األردنية
فوائد معلقة  /شركة التسهيالت التجارية األردنية
مخصصات أخرى  /شركة التسهيالت التجارية األردنية
فوائد إلتزامات عقود تأجير تشغيلي  /شركة التسهيالت التجارية األردنية
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة  /شركة بندار للتجارة واالستثمار
مخصص قضايا  /شركة بندار للتجارة واالستثمار
ب -مطلوبات ضريبية مؤجلة
احتياطي تقييم املوجودات املالية

 31كانون األول 2020
الرصيد في
املبالغ
رصيد بداية
السنة املبالغ احملررة املضافة نهاية السنة
دينــــــار
دينــــــار دينــــــار دينــــــار
22,747
22,747
663,219
631,956
1,510,985 4,284,978
26,110
- 1,288,472
- 10,435,500
128,164
889,021 1,453,703
204,321
306,525
30,000
30,000

136,420
6,298,201
9,922
581,271
3,965,490
69,251
599,329
231,837
82,239
7,000

8,644
240,143
1,628,292
9,922
489,619
3,965,490
48,702
552,407
85,827
8,400

12,111
354,142

21
354,142

1,979
-

14,069
-

3,939
-

3,391
99,160

983,214

44,316

299,037

1,237,935

346,622

275,300

31,718
1,548,868

31,718
220,715

789,572

2,117,725

592,963

8,881
433,683

370,201

-

138,554

508,755

142,451

103,656

220,000

-

218,261
20,521

218,261
240,521

61,113
67,346

61,600

937,001 5,311,839
221,925 1,316,762
38,641
84,427
28,086
28,086
1,142,680 5,502,433
63,503
76,725
6,403,041 34,448,681
6,739,972 19,592,902
6,739,972 19,592,902

359,000
390,263
16,574,214 13,800,221
26,110
1,529,660
241,188
10,435,500
182,239
54,075
1,577,182 1,012,500
1,783,362 1,783,362
293,709
191,505
25,000
25,000

الضريبة
املؤجلة
دينــــــار

 31كانون
األول 2019
الضريبة
املؤجلة
دينــــــار

6,100,672 1,725,834
1,833,516
738,679
135,674
89,888
22,887
22,887
5,884,493 1,524,740
32,840
19,618
51,133,324 23,087,684
823,798
823,798

13,676,728
13,676,728

1,487,317 1,708,188
368,693
513,384
23,639
37,988
7,864
6,408
1,540,681 1,647,658
21,483
9,195
11,472,794 17,118,215
5,117,743
5,117,743

7,337,607
7,337,607

تشــمل املطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة  5,117,743دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  7,337,607دينــار كمــا فــي 31
كانــون االول  2019متثــل إلتزامــات ضريبيــة مقابــل أربــاح تقييــم املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
				
اآلخر والتي تظهر ضمن احتياطي تقييم املوجودات املالية  -بالصافي في حقوق امللكية,
						
* ميثــل هــذا البنــد املنافــع الضريبيــة املؤجلــة املتوقعــة مــن جــراء أخــذ مخصــص مقابــل األرصــدة العائــدة لعمليــات غيــر
				
نظامية (إيضاح  )13وتعتقد اإلدارة بأن تلك املبالغ قابلة لالستفادة منها باملستقبل القريب.
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إن احلركة على حساب املوجودات  /املطلوبات الضريبية هي كما يلي:

( )23رأس المال

 31كانون األول 2020
موجـــــــــــــودات
دينـــــــــــــار

 31كانون األول 2019

مطلــــــــــــوبات موجـــــــــــــودات
دينـــــــــــــار

مطلــــــــــــوبات

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

11,472,794

7,337,607

11,309,801

8,463,508

املضاف

7,746,869

180,110

3,292,164

501,899

املستبعد

2,101,448

2,399,974

3,129,171

1,627,800

رصيد نهاية السنة

17,118,215

5,117,743

11,472,794

7,337,607

جـ) ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي

الربح احملاسبي

يبلــغ رأس املــال املصــرح بــه واملدفــوع  100مليــون دينــار موزعـا ً علــى  100مليــون ســهم بقيمــة اســمية دينـــار أردنــي للســهم
الواحد وذلك كما في  31كانون األول  2020و 31كانون األول 						 .2019

2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

		
7,864,336

22,910,535

أرباح غير خاضعة للضريبة

()4,233,780

()5,147,487

مصروفات مقبولة ضريبيا ً عن سنوات سابقة

()4,369,290

()6,306,750

مصروفات غير مقبولة ضريبيا ً

21,764,465

7,155,287

الربح الضريبي

21,025,761

18,611,585

نسبة ضريبة الدخل القانونية للبنك *

%38

%38

نسبة ضريبة الدخل القانونية للشركات التابعة *

%28

%28

* باستثناء بعض البنود التي تخضع لنسب ضريبية مختلفة وفقً ا لقانون ضريبة الدخل نافذ التطبيق.

( )24االحتياطيات
إن تفاصيل االحتياطيات كما في  31كانون األول  2020هي كما يلي:
أ) احتياطي قانوني:
متثــل املبالــغ املتجمعــة فــي هــذا احلســاب مــا مت حتويله مــن االربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة  %10وفقـا ً لقانون الشــركات
وقانــون البنــوك وهــو غيــر قابــل للتوزيــع على املســاهمني.
ب) إن االحتياطيات املقيد التصرف بها هي كما يلي:
 31كانون األول
اســم االحتياطــي
احتياطي قانوني

دينــــــار

دينــــــار

30,643,329

29,728,357

طبيعـة التقييــد
مقيد التصرف به مبوجب قانون البنوك وقانون الشركات

( )25احتياطي تقييم الموجودات المالية  -بالصافي
إن احلركة احلاصلة على هذا البند هي كما يلي:

( )22مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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2020

2019

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

12,255,295

13,475,675

خسائر أسهم غير متحققة

()7,346,812

()2,709,517

شيكات مقبولة ومصدقة

1,473,319

1,034,918

مطلوبات ضريبية مؤجلة

فوائد برسم الدفع

4,855,130

6,757,655

دائنون متفرقون

2,312,509

2,476,708

		
خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر منقولة لألرباح املدورة نتيجة البيع 1,431,900

ذمم دائنة لعمالء الوساطة املالية

715,946

756,650

توزيعات أرباح غير مدفوعة

166,357

222,103

تأمينات صناديق حديدية

146,700

146,220

مصاريف مستحقة وغير مدفوعة

2,063,094

1,890,429

مطلوبات أخرى

3,726,648

3,856,449

مخصص التدني للبنود خارج قائمة املركز املالي وفقً ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9

463,848

452,648

اجملموع

15,923,551

17,593,780
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الرصيد في نهاية السنة *

		
2,219,864
		
8,560,247

1,014,398
474,739
12,255,295

* يظهــر احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة بعــد تنزيــل املطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة مببلــغ  5,117,743دينــار كمــا فــي 31
							
كانون األول  2020مقابل  7,337,607دينار كما في  31كانون األول ,2019
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( )26األرباح المدورة

( )28حقوق غير المسيطرين

تتلخص احلركة في حساب األرباح املدورة مبا يلي:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الرصيد في بداية السنة

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

35,387,832

33,486,650

		
5,758,958

15,683,801

احملول الى االحتياطيات

		
()914,972

()2,465,132

أرباح موزعة

-

()11,000,000

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()1,431,900

()474,739

الربح للسنة

أثر زيادة االستثمار في شركات تابعة
الرصيد في نهاية السنة

		
563,606
39,363,524

157,252
35,387,832

 تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  17,118,215دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقيــد التصــرف بــه مبوجــب تعليمــات البنــك			
املركزي األردني لقاء موجودات ضريبية مؤجلة مقابل  11,472,794دينار كما في  31كانون األول ,2019
 تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  1,039,200دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول  2019ميثــل املتبقــي مــن األرصــدة					
العائدة لعمليات غير نظامية مقيد التصرف به بناء على طلب البنك املركزي االردني,
 تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  415,199دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020و 31كانــون األول  2019ميثــل أثــر التطبيــق املبكــرللمعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم ( )9وال ميكــن التصــرف بــه إال مبقــدار مــا يتحقــق منــه فع ـا ً مــن خــال عمليــات البيــع،
استنادا ً لتعليمات هيئة األوراق املالية									 ,
 مبوجــب تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي رقــم ( )13/2018فقــد مت نقــل الرصيــد املتراكــم لبنــد احتياطــي اخملاطــر املصرفيــةالعامــة والبالــغ رصيــده  6,365,000دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017إلــى بنــد األربــاح املــدورة للتقــاص مــع أثــر املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم ( ،)9ويحظــر التصــرف بالفائــض مــن املبلــغ بعــد التقــاص والبالــغ  1,971,056دينــار,
									

( )27أرباح مقترح توزيعها
قــرر مجلــس اإلدارة التوصيــة للهيئــة العامــة للمســاهمني بتوزيــع  12مليــون دينــار مــن األربــاح املــدورة خــال العــام  2021عــن
العــام  2020ومبــا يعــادل  12٪مــن رأس مــال البنــك ،فيمــا قــام البنــك بتعليــق توزيــع األربــاح عــن العــام  2019مبوجــب تعميــم
الســادة البنــك املركــزي األردنــي رقــم  1/1/4693بتاريــخ  9نيســان .2020
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 31كانون األول 2020

شركة متكني للتأجير التمويلي

 31كانون األول 2019

نسبة
حقوق غير
املسيطرين

حصة غير
املسيطرين من
صافي الربح

حصة غير
املسيطرين من
صافي املوجودات

نسبة
حقوق غير
املسيطرين

حصة غير
املسيطرين من
صافي الربح

حصة غير
املسيطرين من
صافي املوجودات

%

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

%

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

()18,689

758,337

2.5

()19,840

777,026

2.5

()1,287

363,220

6.0

()31,098

364,507

شركة التسهيالت التجارية األردنية

5.0

156,230

1,483,594

4.7

223,834

2,021,527

شركة بندار للتجارة واالستثمار

4.0

108,057

516,275

5.4

243,319

1,476,345

244,311

3,121,426

416,215

4,639,405

شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد 6.0

( )29الفوائد الدائنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

تسهيالت ائتمانية مباشرة:
لالفراد (التجزئة):
قروض وكمبياالت

14,635,994

13,395,647

حسابات جارية ومدينة

		
527,606

707,613

بطاقات االئتمان

		
3,434,112

3,008,142

القروض العقارية

10,015,622

12,044,403

الشركات الكبرى:
قروض وكمبياالت
حسابات جارية ومدينة

19,247,850
		
6,515,998

22,794,859
7,412,953

املنشات الصغيرة واملتوسطة
قروض وكمبياالت

		
4,383,322

4,911,020

حسابات جارية ومدينة

		
519,073

490,206

احلكومة والقطاع العام

		
1,775,932

657,985

أرصدة لدى البنك املركزي األردني

		
869,970

1,639,426

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

		
734,178

1,972,565

موجودات مالية بالتكلفة املُطفأة
اجملمـــوع

		
7,714,993

7,425,290

70,374,650
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( )30الفوائد المدينة

( )32أرباح عمالت أجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2020

2019

2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

193,514

366,553

ودائع عمالء:
حسابات جارية وحتت الطلب

117,863

659,701

ودائع توفير

133,304

250,742

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

23,452,860

29,440,035

تأمينات نقدية

698,186

960,108

أموال مقترضة

8,534,200

7,825,032

اسناد قرض

695,556

1,199,621

رسوم ضمان الودائع

1,095,591

1,071,755

إلتزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

213,860

258,772

اجملمـــوع

35,307,973

41,859,280

( )31صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أرباح ناجتة عن التداول  /التعامل

703,126

929,840

أرباح ناجتة عن التقييم

15,921

27,175

اجملمـــوع

719,047

957,015

( )33أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
أرباح (خسائر)
متحققه

خسائر غير
متحققـة

عوائد
توزيعات أسهـم

اجملمـوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

2020
أسهم شركات

()45,281

()3,705

4,366

()44,620

خيارات أسهم

302,529

-

-

302,529

اجملموع

257,248

()3,705

4,366

257,909

2019
2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

أسهم شركات

()5,021

()108

8,754

3,625

اجملموع

()5,021

()108

8,754

3,625

عموالت دائنة:
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عموالت تسهيالت مباشرة

8,433,973

9,742,991

عموالت تسهيالت غير مباشرة

1,723,834

1,357,234

( )34إيرادات أخرى

عموالت الوساطة

50,925

161,759

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عموالت أُخرى

1,733,231

1,929,183

مجموع عموالت دائنة

11,941,963

13,191,167

ينزل :عموالت مدينة

2,040,530

2,231,541

صافي إيرادات العموالت

9,901,433

10,959,626
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2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

إيرادات البوندد

1,585,837

1,709,050

إيرادات اتصاالت

194,885

200,378

أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك

304,012

79,849

املسترد من ديون معدومة

135,871

1,012,881

أخرى

241,694

516,257

اجملموع

2,462,299

3,518,415
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( )37مخصــص (مســترد مــن) مخصــص خســائر إئتمانيــة متوقعــة للموجــودات الماليــة وبنــود خــارج
قائمــة المركــز المالــي:

( )35نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

إن تفاصيل احلركة احلاصلة على مخصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة كانت كما يلي:
2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رواتب ومنافع ومكافآت وعالوات املوظفني

12,889,706

13,391,318

مساهمة البنك والشركات التابعة في الضمان االجتماعي

1,277,226

1,310,675

نفقات طبية

892,748

898,975

نفقات سفر وتنقالت

68,604

69,353

نفقات تدريب املوظفني

36,241

71,479

نفقات التأمني على حياة املوظفني

32,349

28,034

مياومات سفر

830

8,630

اجملموع

15,197,704

15,778,464

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

(مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة لألرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

()83,767

36,862

مخصص (مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

567,100

()124,779

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للموجودات األخرى

4,668

-

مخصص (مسترد من) مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للبنود خارج قائمة املركز املالي

11,200

()191,305

اجملموع

499,201

		
()279,222

( )38حصة السهم من صافي ربح السنة العائد لمساهمي البنك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

( )36مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
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2020

2019

2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

قرطاسية ومطبوعات

152,460

190,073

دعاية وإعالن

576,187

752,595

إشتراكات ورسوم

815,049

789,676

مصاريف إتصاالت وبريدية

778,376

864,962

صيانة وتصليحات مباني ومعدات

390,271

397,925

صيانة أنظمة وتراخيص برامج

952,365

1,050,751

مصاريف مكافآت على البطاقات االئتمانية واحلسابات

995,739

1,124,911

مصاريف تأمني

511,445

388,635

أتعاب ومصاريف قضائية

124,686

135,847

كهرباء ومياه وتدفئة

151,742

276,950

أتعاب مهنية واستشارية

516,969

619,111

تبرعـــات

59,170

196,250

مصاريف بطاقات إئتمانية

60,455

64,106

بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

453,320

424,411

مصاريف أمن وحماية

192,357

200,063

مصاريف نظافة

186,373

181,753

مصاريف أخرى

1,117,909

1,298,673

اجملموع

8,034,873

8,956,692
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2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

صافي الربح للسنة العائد ملساهمي البنك

5,758,958

15,683,801

املتوسط املرجح لعدد األسهم

100,000,000

100,000,000

حصة السهم األساسية واخملفضة من صافي ربح السنة

0.058

0.157

إن احلصــة األساســية للســهم مــن صافــي ربــح الســنة العائــد ملســاهمي البنــك مســاوية للحصــة اخملفضــة حيــث أن البنــك
لم يصدر أية أدوات مالية لها تأثير على احلصة األساسية للسهم						 .

( )39النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

90,377,554

120,759,451

ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف :أرصدة لدى بنوك ُ

70,942,494

57,829,489

ينزل :ودائع البنوك واملُؤسسات املصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

30,489,935

12,923,564

130,830,113

165,665,376
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فيما يلي ملخص املعامالت واألرصدة مع اجلهات ذات العالقة:

( )40معامالت مع اطراف ذات العالقة
تشمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك والشركات التابعة التالية:

اجلهة ذات العالقة
رأس مـــــــال الشركــــــــــــــــــــة

نسبـــة امللكيـــة

 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

%

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

اســـــــــم الشركـــــــــة
شركة املوارد للوساطة املالية

%100

3,000,000

5,000,000

شركة متكني للتأجير التمويلي

%97.5

20,000,000

20,000,000

اجملموع

الشركات
التابعة *

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
التنفيذية العليا

أخرى (املوظفني وأقربائهم
وأقرباء أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية العليا
والشركات املسيطر عليها)

 31كانون األول
2020

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

 31كانون
األول
2019
دينـــــــار

بنود داخل قائمة املركز املالي:

شركة االستثماري لتمويل سلسلة اإلمداد

%94

3,000,000

3,000,000

التسهيالت اإلئتمانية

8,050,285

4,094,531

46,053,602

58,198,418

58,744,906

الشركة األردنية للتخصيم

%100

1,500,000

30,000

مخصص تدني تسهيالت إئتمانية مباشرة **

-

-

36,287

36,287

82,880

شركة التسهيالت التجارية األردنية

%95

16,500,000

16,500,000

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
		
قائمة الربح أو اخلسارة

700,000

-

5,120,000

5,820,000

6,020,000

شركة التسهيالت التجارية للتأجير التمويلي

%95

2,000,000

2,000,000

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

190,000

-

-

190,000

-

شركة بندار للتجارة واالستثمار

%96

20,000,000

20,000,000

الودائع واحلسابات اجلارية والتأمينات النقدية

5,277,740

4,607,262

19,150,262

29,035,264

29,157,520

شركة ربوع الشرق العقارية

%96

50,000

50,000

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

-

18,216,569

-

18,216,569

4,679,172

شركة راكني العقارية

%96

30,000

30,000

بنود خارج قائمة املركز املالي:

شركة بندار للتأجير التمويلي

%96

1,000,000

1,000,000

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــات مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا والشــركات التابعــة وكبــار املســاهمني ضمــن
النشــاطات االعتياديــة للبنــك وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة ،إن جميــع التســهيالت اإلئتمانيــة املمنوحــة
لألطــراف ذات العالقــة تعتبــر عاملــة ولــم يؤخــذ لهــا مخصصــات باســتثناء مــا ورد أدنــاه.

اعتمادات

-

-

20,622

20,622

19,711

كفاالت

762,800

913,792

2,317,516

3,994,108

4,615,703

2020

2019

دينـــــــار

دينـــــــار

عناصر قائمة الربح أو اخلسارة:
فوائد وعموالت دائنة

522,230

244,080

4,081,607

4,847,917

5,040,386

فوائد وعموالت مدينة

101,127

398,943

602,161

1,102,231

1,735,257

مخصص تدني تسهيالت ائتمانية **

-

-

)(46,593

)(46,593

28,452

أعلى سعر فائدة على التسهيالت االئتمانية املباشرة بالدينار األردني

%21

أدنى سعر فائدة على التسهيالت االئتمانية املباشرة
بالدينار األردني

%2.0

أعلى سعر فائدة على التسهيالت االئتمانية املباشرة بالعملة األجنبية

%12

أدنى سعر فائدة على التسهيالت االئتمانية املباشرة
بالعملة األجنبية

%6.0

أعلى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني

%5.0

أدنى سعر فائدة على الودائع بالدينار األردني

صفر

أعلى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية

%2.0

أدنى سعر فائدة على الودائع بالعملة األجنبية

صفر

أعلى عمولة على التسهيالت

%1

أدنى عمولة على التسهيالت

صفر

تتراوح أسعار الفوائد الدائنة على املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة بالدينار األردني من  .5.0٪إلى .10.583٪
بلغــت الرواتــب واملكافــآت لــإدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك والشــركات التابعــة مــا مجموعــه  3,247,947دينــار للســنة املنتهيــة
				
في  31كانون األول  2020مقابل  3,340,570للسنة املنتهية في  31كانون األول ,2019
بلغ عدد العمالء ذوي العالقة  1,012عميل كما في  31كانون األول  2020مقابل  935كما في  31كانون األول 		,2019
										
بلغــت قيمــة الضمانــات املقدمــة مــن العمــاء ذوي العالقــة مقابــل التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة مــا قيمتــه 31,288,457
دينار كما في  31كانون األول  2020مقابل  33,822,475دينار كما في  31كانون األول 					,2019
							
* مت استبعاد األرصدة واملعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم املالية املوحدة وتظهر للتوضيح فقط.
** متثل اخملصصات املعدة وفقً ا لتعليمات البنك املركزي األردني رقم (.)47/2009
170

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

171

( )41إدارة المخاطر

م  -التأكد من استقاللية ادارة اخملاطر.

اإلطار العام إلدارة اخملاطر

أمــا فيمــا يتعلــق بــإدارة اإلمتثــال فتهــدف اللجنــة إلــى إضافــة قيمــة إلــى عمليــات البنــك مــن خــال حتســن فعاليــة إدارة
اخملاطــر وأنظمــة الضبــط الداخلــي واحلاكميــة املؤسســية ،وذلــك مــن خــال التأكــد مــن امتثــال البنــك وسياســاته الداخليــة
جلميــع القوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك واملعاييــر واملمارســات املصرفيــة الســليمة الصــادرة عــن
اجلهــات الرقابيــة احملليــة والدوليــة وترفــع التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة حــول مــدى اإلمتثــال فــي البنــك ،وهــي تضطلــع باملهــام
الرئيســية التاليــة:

قــام البنــك بتحديــد املســتويات الرقابيــة (خطــوط الدفــاع) الدارة اخملاطــر علــى مســتوى البنــك وذلــك مــن خــال وضــع االطــار
العــام لهــذه املســتويات كاالتــي:
•وحــدات العمــل ( :)Business Unitsميثــل املوظفــن ضمــن وحــدات العمــل خــط الدفــاع األول وبحيــث يكونــوا مســؤولني
بشــكل مباشــر عــن ادارة اخملاطــر وتقييــم االجــراءات الرقابيــة املتعلقــة بهــا.
•مجموعــة ادارة اخملاطــر ( :)Risk Management Functionميثــل موظفــي ادارة اخملاطــر أحــد العناصــر خلــط الدفــاع الثانــي وبحيث
يكونــوا مســؤولني عــن تنســيق جهــود ادارة اخملاطــر وتســهيل عمليــة االشــراف علــى االليــات املســتخدمة واملتبعــة مــن قبــل
البنــك الدارة اخملاطــر.
•إدارة االمتثــال ( :)Compliance Departmentميثــل موظفــي االمتثــال عنصــر آخــر خلــط الدفــاع الثانــي حيــث يعنى موظفــوا ادارة
االمتثــال بالتأكــد مــن اإلمتثــال للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك واملعاييــر واملمارســات املصرفيــة
الســليمة.
•التدقيــق الداخلــي ( :)Internal Auditميثــل موظفــي التدقيــق الداخلــي خــط الدفــاع الثالــث ويكونــوا مســؤولني عــن اجــراء
عمليــة املراجعــة املســتقلة لإلجــراءات الرقابيــة والعمليــات واالنظمــة املرتبطــة بــإدارة اخملاطــر علــى مســتوى البنــك.
قــام البنــك بتشــكيل جلنــة إلدارة اخملاطــر واالمتثــال منبثقــة عــن مجلــس االدارة وتعنــى هــذه اللجنــة فيمــا يتعلــق بــإدارة اخملاطــر
بالتأكــد مــن أن كافــة اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك أو مــن املمكــن أن يتعــرض لهــا ،يتــم إدارتهــا بشــكل كفــؤ للتخفيف من
أثرهــا علــى أنشــطة البنــك اخملتلفــة والتأكــد مــن حســن ســير إدارتهــا وانســجامها مــع اســتراتيجية البنــك بهــدف تعظيــم
حقــوق امللكيــة واحملافظــة علــى منــو البنــك ضمــن إطــار اخملاطــر املعتمــد ،وهــي تضطلــع باملهــام الرئيســية التاليــة:
أ  -مراجعة إطار إدارة اخملاطر في البنك.
ب  -مراجعة إستراتيجية إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.
ج  -مراجعة سياسات إدارة اخملاطر لدى البنك قبل اعتمادها من مجلس اإلدارة.
د  -التأكــد مــن توفــر السياســات وإطــار عمــل إلدارة اخملاطــر والبرامــج واألدوات الالزمــة لذلــك ،مــع مراجعتهــا بشــكل ســنوي
كحــد أدنــى للتأكــد مــن فعاليتهــا وتعديلهــا اذا لــزم األمــر.
ه  -التأكــد مــن تقــدمي الدعــم الكافــي واملناســب جملموعــة إدارة اخملاطــر ألداء مهامهــا حســب السياســات واإلجــراءات املعتمــدة و
تعليمــات البنــك املركــزي األردنــي.
و  -التأكد من استخدام األساليب احلديثة في إدارة وتقييم مخاطر البنك.
ز  -االطالع على التقارير الدورية إلدارة اخملاطر.
ح  -مراجعة وثيقة اخملاطر املقبولة لدى البنك قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
ط  -مراجعــة املنهجيــة التــي يتــم مــن خاللهــا احتســاب اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ( )Expected Credit Lossورفعهــا جمللــس
االدارة العتمادهــا.
ي -التحقــق مــن وجــود وتطبيــق انظمــة رقابــة داخليــة فعالــة وانظمــة تصنيــف ائتمانــي داخليــة وانظمــة اليــة الحتســاب
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة واجــراءات الفحــص والتحقــق املناســبة بحيــث تكــون هــذه املنظومــة قــادرة علــى الوصــول الــى
النتائــج ضمــن التحــوط الكافــي مقابــل مخاطــر االئتمــان املتوقعــة.
ك -التأكــد مــن وجــود جهــة مســتقلة تكــون صاحبــة الصالحيــة فــي اتخــاذ قــرار االســتثناء او التعديــل علــى احتســاب اخلســائر
االئتمانيــة املتوقعــة وان تعــرض هــذه احلــاالت علــى مجلــس االدارة او اللجــان املنبثقــة عنهــا فــي اول اجتمــاع لهــا واحلصــول
علــى موافقتهــا.
ل -مراجعــة منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأســمال البنــك ورفعهــا الــى مجلــس االدارة العتمادهــا ،وبحيــث تكــون هــذه
املنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة علــى حتديــد جميــع اخملاطــر التــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك ،وتأخــذ باالعتبــار خطــة
البنــك اإلســتراتيجية وخطــة رأس املــال ،ومراجعــة هــذه املنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن تطبيقهــا ،والتأكــد مــن
احتفــاظ البنــك برأســمال كاف ملقابلــة جميــع اخملاطــر التــي يواجههــا.
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أ  -التأكــد مــن التقيــد التــام بالقوانــن واألنظمــة والسياســات واألوامــر التــي تخضــع لهــا أعمــال البنــك ومــن وجــود إطــار عــام
للســلوك املهنــي الصحيــح ،ومتابعــة مــدى تقيــد البنــك والتزامهــا بتطبيــق أحــكام التشــريعات النافــذة ومتطلبــات اجلهــات
الرقابية.
ب -التأكــد مــن وجــود إطــار عــام متكامــل للرقابــة الداخليــة والعمــل علــى حتســينه عنــد الضــرورة ومراجعــة االلتــزام بدليــل
احلاكميــة املؤسســية.
ج  -مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة مع البنك والتوصية بشأنها جمللس اإلدارة قبل إبرامها.
د  -التحقــق مــن توفــر املــوارد الكافيــة مــن الكــوادر البشــرية املؤهلــة إلدارة االمتثــال وتدريبهــم وهــي مســؤولة عــن تقييــم أداء
مديــر وموظفــي االمتثــال وحتديــد مكافآتهــم.
ه  -مراجعة وإعتماد أي إفصاحات في التقرير السنوي واملتعلقة باخملاطر وأنظمة الضبط الداخلي.
و  -اعتمــاد سياســة مراقبــة االمتثــال وسياســة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ،وتقييــم درجــة الفعاليــة التــي يديــر بهــا البنــك
إدارة االمتثــال مــرة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل ومراجعتهــا عنــد إجــراء أي تغييــرات عليهــا.
ز  -مراقبــة ومتابعــة تطبيــق سياســة االمتثــال والتحقــق مــن االمتثــال لسياســات البنــك الداخليــة واملعاييــر الدوليــة
والتشــريعات ذات العالقــة.
ح  -اإلطالع على التقارير اخلاصة بشكاوي العمالء والتأكد من اتخاذ االجراءات املناسبة ملتابعة هذه الشكاوي.
ط  -اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتعزيــز قيــم االســتقامة واملمارســة املهنيــة الســليمة داخــل البنــك بالشــكل الــذي يجعــل االمتثــال
بالقوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر واملعاييــر املطبقــة هدفــا أساســيا واجــب التحقيق.
ي  -مراجعة وإعتماد برامج وخطط اإلمتثال سنوياً.
هــذا وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد قــام البنــك بتشــكيل جلنــة إدارة اخملاطــر التنفيذيــة والتــي تقــوم بدورهــا فــي اإلشــراف علــى
جهــود إدارة كافــة أنــواع اخملاطــر التــي قــد تواجــه البنــك باإلضافــة إلــى اإلطــار العــام إلدارة اخملاطــر وتقــوم جلنــة إدارة اخملاطــر
التنفيذيــة برفــع التقاريــر الالزمــة إلــى جلنــة اخملاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.
وتتولــى مجموعــة إدارة اخملاطــر عمليــة إدارة مخاطــر البنــك اخملتلفــة بشــكل يومــي (مخاطــر االئتمــان ومخاطــر التشــغيل
ومخاطــر الســوق) وذلــك ضمــن اإلطــار العــام لسياســات إدارة اخملاطــر املعتمــدة وذلــك مــن خــال:
 حتديد اخملاطر(.)Risk Identification تقييم اخملاطر (.)Risk Assessment ضبط وتغطية اخملاطر (.)Risk Control/ Mitigation مراقبة اخملاطر (.)Risk Monitoringعلمــا ً بــأن البنــك يقــوم باإللتــزام مبتطلبــات البنــك املركــزي األردنــي واملتعلقــة لــكل مــن قــررات بــازل  IIIوعمليــة التقييــم
الداخلــي ملــدى كفايــة رأس املــال ( )ICAAPباإلضافــة الــى متطلبــات اختبــارات األوضــاع الضاغطــة ومتطلبــات املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة رقــم (.)9
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تعــرف اخملاطــر االئتمانيــة بأنهــا »:احتمــال عــدم اســترداد أصــل الديــن أو الفوائــد فــي الوقــت احملــدد وبشــكل كامــل األمــر الــذي
ينتــج عنــه خســارة ماليــة للبنــك».
ونظــرًا ألهميــة اخملاطــر االئتمانيــة باعتبارهــا اجلــزء األكبــر مــن اخملاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك بشــكل عــام ،فقــد أولــى البنــك
إدارة مخاطــر االئتمــان أهميــة كبيــرة مــن خــال تفعيــل األدوات املناســبة ملراقبــة وحتديــد هــذه اخملاطــر علــى مســتوى احملفظــة
االئتمانيــة ،ولتحقيــق ذلــك فقــد قــام البنــك انطالقًــا مــن إســتراتيجية إدارة اخملاطــر مبــا يلــي:
 -1إعتمــاد وثيقــة للمخاطــر املقبولــة وحتديــد ســقوف خملاطــر اإلئتمــان ومراقبتهــا بشــكل دوري وذلــك للتخفيــف مــن اخملاطــر
اإلئتمانيــة التــي مــن املمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك.
 -2يقــوم البنــك بتطبيــق نظــام لتصنيــف مخاطــر اإلئتمــان مــن شــركة  MOODY’Sلعمــاء الشــركات الكبــرى والشــركات
التجاريــة ،والــذي مــن شــأنه أن ينعكــس علــى جــودة احملفظــة اإلئتمانيــة واملســاعدة فــي إتخــاذ القــرارات اإلئتمانيــة املناســبة
وكاآلتــي:
 من خالل النظام يتم احلصول على التصنيف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:•الشركات الكبرى
•الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم
 تصنيــف العمــاء علــى النظــام إلــى عشــرة مســتويات حيــث تتــوزع درجــات التصنيــف مــن ( 1شــركات ذات جــودة عاليــةومخاطــر قليلــة) الــى ( 10شــركة مصنفــة غيــر عاملــة) ،حيــث يتضمــن نظــام التصنيــف تصنيــف الديــون العاملــة ضمــن
( )7درجــات وغيــر العاملــة ضمــن ( )3درجــات.
 حتليل مخاطر املقترض حسب القطاع االقتصادي ،اإلدارة ،الوضع املالي ،اخلبرة ...الخ. حتليــل البيانــات والقوائــم املاليــة اخلاصــة بالعميــل إلســتخراج أهــم النســب املاليــة واملؤشــرات التــي تســاعد فــي اتخــاذالقــرارات اإلئتمانيــة.
 توجــد مصفوفــة محــددة لــكل تصنيــف ائتمانــي علــى النظــام ( )Moody’sحيــث يتــم ربــط التصنيــف مــع احتماليــةالتعثــر املقابلــة لهــذا التصنيــف.
 -3التخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان مــن خــال مخففــات مخاطــر االئتمــان (الضمانــات النقديــة أو العقاريــة أو األســهم أو أخــرى)
والــذي يتناســب مــع مخاطــر االئتمــان التــي يتعــرض لهــا البنــك وبشــكل يضمــن اســتيفاء الضمانــات املناســبة.
 -4إعداد وإجراء اختبارات االوضاع الضاغطة ( )Stress Testingاخلاصة مبخاطر اإلئتمان.
 -5سياسات وإجراءات عمل معتمدة تغطي االسس املعتمدة إلدارة العمليات املتعلقة باإلئتمان وتشمل على ما يلي:
 صالحيات محددة للموافقة منح اإلئتمان حتديد مهام ومسؤوليات جميع اجلهات والدوائر املرتبطة بعملية منح االئتمان. حتديــد التقاريــر والكشــوفات الرقابيــة الالزمــة والتــي تضمــن مراقبــة االنشــطة املرتبطــة بعمليــات منــح اإلئتمــان خملتلــفالدوائــر ذات العالقــة بعمليــات منــح االئتمــان ومراقبتــه.
 -6دوائــر وجلــان إلدارة عمليــات منــح اإلئتمــان ومبــا يضمــن الفصــل فــي املهــام مــا بــن دوائــر األعمــال اخملتلفــة ودوائــر مراقبــة
ومراجعــة وإدارة مخاطــر االئتمــان وكاآلتــي:
 جلان متخصصة للموافقة على االئتمان. دوائر متخصصة ملراجعة اإلئتمان. دائرة متخصصة إلدارة اإلئتمان. وحدة متخصصة للتوثيق القانوني. دوائر متخصصة ملتابعة حتصيل املستحقات والديون املتعثرة. -7يراعــي البنــك التزامــه بتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي اخلاصــة بالتركــزات اإلئتمانيــة باإلضافــة الــى إعــداد التركــزات
اإلئتمانيــة ومراقبتهــا والتصريــح عــن األخطــار املصرفيــة لعمــاء البنــك.
 -8التوثيــق القانونــي واالئتمانــي املناســب واجليــد لكافــة الشــروط املصاحبــة للتســهيالت االئتمانيــة ومبــا يشــمل علــى التوثيــق
القانونــي الــازم لضمانــات البنــك.
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 االفصاحات الوصفية (معيار :)9			
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة (واللجان ذات العالقة املنبثقة عنه):
 توفيــر هيــكل وإجــراءات حاكميــة مناســبة تضمــن التطبيــق الســليم للمعيــار مــن خــال حتديــد أدوار اللجــان والدوائــر ووحــدات		
العمل في البنك وضمان تكاملية العمل فيما بينها وتوفير البنية التحتية املناسبة.
 اعتمــاد منــوذج /منــاذج األعمــال الــذي يتــم مــن خاللــه حتديــد أهــداف وأســس اقتنــاء وتصنيــف األدوات املاليــة ومبــا يضمــنالتكامل مع متطلبات العمل األخرى				.
 اعتماد املنهجية التي يتم من خاللها احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ( ) ECLحسب متطلبات املعيار(.)9 ضمــان قيــام الوحــدات الرقابيــة فــي البنــك وحتديــدا ً إدارة اخملاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي بكافــة األعمــال الالزمــة للتحقــق مــنصحــة وســامة املنهجيــات واألنظمــة املســتخدمة فــي إطــار تطبيــق املعيــار ( )9والعمــل علــى توفيــر الدعــم الــازم لهــذه
		
الوحدات الرقابية.
 املوافقــة او رفــض احلــاالت االســتثنائية واملبــررات التــي يطلــب فيهــا التعديــل علــى مخرجــات األنظمــة اخلاصــة باحتســاباخلسارة االئتمانية املتوقعة (		 )ECL
 مراجعــة املنهجيــة التــي يتــم مــن خاللهــا احتســاب اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ( )ECLاو ايــة تعديــات تطــرأ عليهــا ورفعهــاجمللس االدارة العتمادها				 .
 ضمــان قيــام الوحــدات الرقابيــة فــي البنــك وحتديــدا ً إدارة اخملاطــر وإدارة التدقيــق الداخلــي بكافــة األعمــال الالزمــة للتحقــق مــنصحــة وســامة املنهجيــات واألنظمــة املســتخدمة فــي إطــار تطبيــق املعيــار ( )9والعمــل علــى توفيــر الدعــم الــازم لهــذه
الوحدات الرقابية				.
 تقوم جلنة التدقيق بالتحقق من كفاية اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة (خسارة التدني) املرصودة من قبل البنك. شرح مفّ صل عن نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك وآلية عمله:يقــوم البنــك بتطبيــق نظــام لتصنيــف مخاطــر اإلئتمان مــن شــركة  MOODY’Sلعمــاء الشــركات الكبــرى والشــركات التجارية،
والــذي مــن شــأنه أن ينعكــس علــى جــودة احملفظــة اإلئتمانيــة واملســاعدة فــي إتخــاذ القــرارت اإلئتمانيــة املناســبة وكاآلتي:
 من خالل النظام يتم احلصول على التصنيف اإلئتماني للعمالء وكاألتي:•الشركات الكبرى
•الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم
 تصنيــف العمــاء علــى النظــام إلــى عشــرة مســتويات حيــث تتــوزع درجــات التصنيــف مــن ( 1شــركات ذات جــودة عاليــةومخاطــر قليلــة) الــى ( 10شــركة مصنفــة غيــر عاملــة) ،حيــث يتضمــن نظــام التصنيــف تصنيــف الديــون العاملــة ضمــن ()7
درجــات وغيــر العاملــة ضمــن ( )3درجــات.
 حتليل مخاطر املقترض حسب القطاع االقتصادي ،اإلدارة ،الوضع املالي ،اخلبرة ...الخ حتليــل البيانــات والقوائــم املاليــة اخلاصــة بالعميــل إلســتخراج أهــم النســب املاليــة واملؤشــرات التــي تســاعد فــي اتخــاذالقــرارات اإلئتمانيــة.
 توجــد مصفوفــة محــددة لــكل تصنيــف ائتمانــي علــى النظــام ( )Moody’sحيــث يتــم ربــط التصنيــف مــع احتماليــة التعثــراملقابلــة لهــذا التصنيــف.
اإلطار العام لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (:)9
 انطالق ـا ً مــن حــرص البنــك اإلســتثماري علــى اإللتــزام باملعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة بخصــوص املعيــار الدولــي للتقاريــراملاليــة ( )9واســتنادا ً الــى تعليمــات البنــك املركــزي االردنــي بخصــوص تطبيــق املعيــار الدولــي للتقايــر املاليــة ( )9فقــد قــام
البنــك االســتثماري بتطبيــق املعيــار ضمــن املعطيــات التاليــة:
 -1التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بتقدمي االستشارات الالزمة حول تطبيق املعيار.
 -2شراء نظام آلي متخصص لتطبيق متطلبات املعيار.
 -3تطوير وثيقة االطار العام لتطبيق املعيار واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
 -4إدراج (تصنيــف) جميــع التعرضــات اإلئتمانيــة  /أدوات الديــن التــي تخضــع لقيــاس واحتســاب اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة
ضمــن إحــدى املراحــل التاليــة:
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 املرحلــة األولــى ( :)Stage 1ومتثــل اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة مرجحــة بإحتماليــة التعثــر للتعــرض اإلئتمانــي  /ألداة الديــنخــال ( )12شــهر القادمــة ،حيــث مت ادراج ضمــن هــذا البنــد التعرضــات اإلئتمانيــة /أدوات الديــن التــي لــم يحصــل زيــادة مهمــة
أو مؤثــرة فــي مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ اإلعتــراف األولــي بالتعــرض /األداة أو أن لهــا مخاطــر ائتمــان منخفضــة بتاريــخ إعــداد
البيانــات املاليــة وتعتبــر مخاطــر اإلئتمــان منخفضــة فــي حــال توفــرت الشــروط الــواردة ضمــن تعليمــات البنــك املركــزي
األردنــي املســتندة الــى متطلبــات املعيــار ،ومــن االمثلــة علــى هــذه املؤشــرات مايلــي:
•مخاطر تعثر منخفضة.
•املدين له مقدرة عالية في األجل القصير على الوفاء بإلتزاماته.
 املرحلــة الثانيــة )Stage 2( :حيــث تتضمــن هــذه املرحلــة التعرضــات اإلئتمانيــة  /أدوات الديــن التــي حصــل زيــادة مؤثــرة فــيمخاطرهــا اإلئتمانيــة منــذ اإلعتــراف األولــي بهــا ،إال أنــه لــم تصــل الــى مرحلــة التعثــر بعــد نظــرا ً لعــدم وجــود دليــل موضوعي
يؤكــد حصــول التعثــر .وحتتســب اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض اإلئتمانــي  /أداة الديــن وهــي متثــل اخلســارة
اإلئتمانيــة املتوقعــة الناجتــة عــن كل احتمــاالت التعثــر خــال املــدة الزمنيــة املتبقيــة مــن عمــر التعــرض اإلئتمانــي  /أداة الديــن.
 املرحلــة الثالثــة( :)Stage 3تقــوم اجملموعــة باألخــذ بعــن اإلعتبــار املؤشــرات الــواردة ضمــن تعليمــات البنــك املركــزي األردنــياملســتندة الــى متطلبــات املعيــار عنــد تصنيــف التعرضــات اإلئتمانيــة /أدوات الديــن ضمــن هــذه املرحلــة ،ومــن االمثلــة علــى
هــذه املؤشــرات مــا يلــي:
•عدم االلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن ( )90يوم.
•وجود مؤشرات واضحة تدل على قرب إفالس الطرف املدين.
•باإلضافة الى املؤشرات التي وردت بتعليمات البنك املركزي رقم (.)47/2009
 -5اآللية املعتمدة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ( )ECLعلى األدوات املالية ولكل بند على حده:
 إن احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة يعتمــد علــى احتماليــة التعثــر ( )Probability of Defaultوالتــي حتتســب وفقــا ًللمخاطــر االئتمانيــة والعوامــل االقتصاديــة ،ونســبة اخلســارة بإفتــراض التعثــر ( )Loss Given Defaultوالتــي تعتمــد علــى
القيمــة التحصيليــة للضمانــات ،وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر ( )Exposure at Defaultوبنــا ًء عليــه فقــد قــام البنــك بتبنــي
النمــوذج الرياضــي التالــي إلحتســاب اخلســارة اإلئتمانيــة املتوقعــة وفــق املعيــار ( )9حيــث يتــم تطبيــق املعادلــة التاليــة علــى
جميــع التعرضــات وكاآلتــي:
ECL = PD% x EAD (JOD) x LGD%
 :ECLاخلسارة اإلئتمانية املتوقعة
 :PDإحتمالية التعثر
 :EADالتعرض االئتماني عند التعثر
 :LGDنسبة اخلسارة بإفتراض التعثر

 -6احتساب احتمالية التعثر ( )PDحيث قام البنك بإحتساب احتمالية التعثر وفق املعطيات التالية:
 مت األخــذ بعــن اإلعتبــار املؤشــرات االقتصاديــة وعوامــل اإلقتصــاد الكلــي (النــاجت احمللــي اإلجمالــي و معــدالت البطالــة و التضخم،أســعار الفوائــد احلقيقيــة) ألغراض اســتخدامها فــي احتســاب اخلســارة اإلئتمانية املتوقعــة (.)PD
 فيمــا يتعلــق بالعمــاء الذيــن يتــم معاملتهــم علــى أســاس إفــرادي واملصنفــن مــن خــال نظــام التصنيــف اإلئتمانــي فقــدمت االعتمــاد علــى احتماليــة التعثــر املســتخرجة مــن نظــام التصنيــف االئتمانــي حيــث مت اجــراء معايــرة ( )Calibrationلنســب
التعثــر املوجــودة علــى النظــام لتتوافــق مــع متطلبــات املعيــار وبعــد األخــذ بعــن اإلعتبــار بيانــات التعثــر التاريخيــة للبنــك .أما
بالنســبة للعمــاء الذيــن يتــم معاملتهــم بشــكل إفــرادي وغيــر مصنفــن مــن خــال نظــام التصنيــف اإلئتمانــي يتــم ادراجهم
ضمــن املرحلــة الثانيــة ( ،)Stage 2وذلــك وفقـا ً لتعليمــات تطبيــق املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة ( )9رقــم (.)13/2018
 أمــا فيمــا يتعلــق بالعمــاء الذيــن يتــم التعامــل معهــم علــى أســاس جتميعــي فقــد مت العمــل علــى تبنــي منهجيــة (Roll )Rateإلحتســاب نســبة اخلســارة املســتقبلية عنــد التعثــر حيــث مت االعتمــاد علــى دراســة بيانــات البنــك التاريخيــة مــن خــال
االخــذ بعــن االعتبــار حتليــل نتائــج املنهجيــة علــى مســتوى جتميعــي ( )Collective Basisللتعرضــات اإلئتمانيــة التــي حتمــل
صفــات ائتمــان متشــابهة مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار مجموعــة مــن العوامــل وفيمــا يلــي أهمهــا:
•نوع املنتج
•نوعية الضمانات
•القطاع
 -7احتســاب التعــرض اإلئتمانــي عنــد التعثــر ( )EADحيــث قــام البنــك بأخــذ املعطيــات التاليــة بعــن االعتبــار عنــد احتســاب
التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر
•نوع التعرض اإلئتماني.
•رصيد التعرض اإلئتماني.
•معامل التحويل اإلئتناني (.)Credit Conversion Factor - CCF
 -8احتســاب نســبة اخلســارة بإفتــراض التعثــر ( )LGDحيــث قــام البنــك بعمليــة االحتســاب مــن خــال حتليــل البيانــات التاريخيــة
ملعــدالت التحصيــات للبنــك ( )Recovery Ratesوذلــك بعــد االخــذ بعــن االعتبــار مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا طبيعــة
الضمانــات واملنتجــات وتصنيــف العميــل وبنــا ًء عليــه فقــد مت تطويــر نســب ( )LGDإمــا علــى مســتوى إفــرادي للعمــاء
املصنفــن مــن خــال نظــام التصنيــف اإلئتمانــي أو علــى مســتوى جتميعــي ( )Collective Basisللتعرضــات التــي حتمــل صفــات
متشــابهة للعمــاء غيــر املصنفــن علــى نظــام التصنيــف االئتمانــي.

 نطاق التطبيق/اخلسارة االئتمانية املتوقعة: وفق ـا ً ملتطلبــات املعيــار ( )9يطبــق منــوذج قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ضمــن اإلطــار التالــي (باســتثناء مــا مت قياســهمنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل املوحــدة):
•القروض والتسهيالت االئتمانية (املباشرة وغير املباشرة).
•أدوات الدين املسجلة بالتكلفة املطفأة.
•أدوات الدين املسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.
•الكفاالت املالية املنصوص عليها وفق متطلبات املعيار (.)9
•الذمم املدينة املرتبطة بعقود اإليجار ضمن متطلبات املعيار احملاسبي الدولي ( )17واملعيار الدولي للتقارير املالية (.)16
•الذمم املدينة التجارية.
•التعرضــات االئتمانيــة علــى البنــوك واملؤسســات املاليــة [باســتثناء األرصــدة اجلاريــة التــي تســتعمل لتغطيــة عمليــات البنك
مثــل احلــواالت ،الكفــاالت واالعتمــادات خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدا ً (أيــام)].
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 -1التعرضات خملاطر اإلئتمان (بعد مخصص التدني والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات اخملاطر األخرى)
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

 - 2توزيع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر:
تتوزع التعرضات اإلئتمانية حسب درجة اخملاطر وفق اجلدول التالي:
الشركات

بنود داخل قائمة املركز املالي:
أرصدة لدى البنك املركزي األردني

76,980,823

106,781,877

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

70,941,436

57,764,189

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

399,949

6,752,924

التسهيالت االئتمانية:
لألفراد

205,521,897

161,841,097

القروض العقارية

138,889,932

142,551,545

للشركات
الشركات الكبرى

306,711,814

315,993,161

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ()SMEs

42,223,074

44,377,084

للحكومة والقطاع العام

38,585,290

9,523,982

سندات وأسناد وأذونات:
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

172,871,636

169,034,592

موجودات اخرى

16,345,269

7,679,855

إجمالي بنود داخل قائمة املركز املالي

1,069,471,120

1,022,300,306

بنود خارج قائمة املركز املالي:
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متدنية اخملاطر

8,509,279

-

2,032,974

129,985

235,282,710

-

مقبولة اخملاطر

191,381,677

126,805,046

356,673,790

36,649,457

-

94,789,703

806,299,673

منها مستحقة (*):
لغاية  30يوم

324,300

192,946

4,582,831

293,209

-

-

5,393,286

من  31لغاية  60يوم

196,323

43,112

109,173

23,042

-

-

371,650

حتت املراقبة

3,333,333

12,376,329

5,625,910

5,545,778

-

-

26,881,350

غير عاملة:
دون املستوى

460,477

291,362

3,043

152,404

-

-

907,286

مشكوك فيها

1,966,300

256,268

840

573,821

-

-

2,797,229

هالكة

14,047,817

4,745,192

12,787,697

8,621,465

-

-

40,202,171

اجملموع

219,698,883

144,474,197

377,124,254

51,672,910

235,282,710

94,789,703

1,123,042,657

ينزل :مخصص خسائر
10,749,702
ائتمانية متوقعة

كفاالت
اعتمادات

3,588,732

13,749,467

فوائد معلقة

قبوالت وسحوبات زمنية

5,340,792

1,565,719

الصافي

سقوف تسهيالت مباشرة غير مستغلة

18,518,711

15,563,376

سقوف تسهيالت غير مباشرة غير مستغلة

24,600,487

31,016,321

إجمالي بنود خارج قائمة املركز املالي

137,015,970

143,024,155

إجمالي بنود داخل قائمة املركز املالي وبنود خارج قائمة املركز املالي

1,206,487,090

1,165,324,461
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دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار
245,954,948

84,967,248

 -1التأمينات النقدية
 -2كفاالت بنكية مقبولة
 -3الضمانات العقارية
 -4رهونات أسهم متداولة
 -5رهونات على سيارات وآليات
 -6ضمانة البضائع املمولة

الكبرى

اجملموع

2020

81,129,272

لتغطيــة مخاطــر التعرضــات اإلئتمانيــة الــواردة أعــاه يقـــوم البنــك بإســتخدام اخملففــات التـــالية وضمــن شــروط محــددة فــي
السياســة اإلئتمانيــة اخلاصــة بالبنــك:

األفراد

القروض
العقارية

الصغيرة
واملتوسطة

البنوك واملؤسسات
احلكومة
والقطاع العام املصرفية األخرى

4,461,458

20,579,417

7,272,403

-

37,355

43,100,335

3,427,284

1,122,807

3,743,678

2,177,433

-

-

10,471,202

205,521,897

138,889,932

352,801,159

42,223,074

235,282,710

94,752,348

1,069,471,120

تتوزع التعرضات اإلئتمانية (املوجودات املالية واالستثمارات املالية) حسب التصنيف اإلئتماني.
التصنيف االئتماني

احلكومة والقطاع العام

مؤسسات مصرفية

()AAA to -AA

-

9,208,440

()A+ to -A

-

24,276,312

()BBB+ to -BBB

-

22,486,543

()BB+ to -B

		
235,282,710

14,785,299

أقل من ()-B

-

23,995,754

		
235,282,710

		
94,752,348
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الشركات

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت:

األفراد

القروض
العقارية

الكبرى

الصغيرة
واملتوسطة

احلكومة
والقطاع العام

البنوك
واملؤسسات
املصرفية
األخرى

اجملموع

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

2019
-

متدنية اخملاطر

9,084,072

مقبولة اخملاطر

127,657,605 148,848,598

2,904,712

411,814

229,490,960

-

241,891,558

350,155,385

34,606,926

-

78,851,862

740,120,376

منها مستحقة (*):
لغاية  30يوم

347,077

209,848

9,092,594

253,034

-

-

9,902,553

من  31لغاية  60يوم

168,478

81,364

2,408,929

53,405

-

-

2,712,176

حتت املراقبة

4,744,641

12,545,617

9,297,490

8,248,320

-

-

34,836,068

غير عاملة:
دون املستوى

1,458,440

324,144

61,407

437,406

-

-

2,281,397

مشكوك فيها

2,030,369

1,775,868

7,136,377

1,356,617

-

-

12,299,231

هالكة

11,709,376

3,209,049

15,513,231

6,480,235

-

-

36,911,891

اجملموع

145,512,283 177,875,496

385,068,602

51,541,318

229,490,960

78,851,862

1,068,340,521

ينزل :مخصص التدني

13,378,308

2,029,143

16,652,948

5,625,389

-

126,957

37,812,745

فوائد معلقة

2,656,091

931,595

3,100,939

1,538,845

-

-

8,227,470

الصافي

142,551,545 161,841,097

365,314,715

44,377,084

229,490,960

78,724,905

1,022,300,306

تتوزع التعرضات اإلئتمانية (املوجودات املالية واالستثمارات املالية) حسب التصنيف اإلئتماني.

الشركات
2020

األفراد

القروض العقارية

الكبرى

الصغيرة واملتوسطة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

الضمانات مقابل:
متدنية اخملاطر

8,509,279

-

2,032,974

129,985

10,672,238

مقبولة اخملاطر

74,609,103

140,436,391

209,639,636

11,255,017

435,940,147

حتت املراقبة

730,587

450,217

8,784,870

115,268

10,080,942

غير عاملة:
دون املستوى

398,051

313,404

166,750

-

878,205

مشكوك فيها

681,400

613,272

267,458

-

1,562,130

هالكة

1,672,465

2,660,913

9,596,073

16,668

13,946,119

86,600,885

144,474,197

230,487,761

11,516,938

473,079,781

منها:
تأمينات نقدية

8,530,835

-

2,084,630

130,217

10,745,682

عقارية

66,815,309

144,474,197

179,469,889

10,341,529

401,100,924

أسهم متداولة

-

-

385,384

-

385,384

سيارات واليات

11,254,741

-

48,547,858

1,045,192

60,847,791

86,600,885

144,474,197

230,487,761

11,516,938

473,079,781

2019
الضمانات مقابل:

التصنيف االئتماني

احلكومة والقطاع العام

مؤسسات مصرفية

متدنية اخملاطر

9,084,072

-

2,904,712

411,814

12,400,598

()AAA to -AA

-

7,500,088

مقبولة اخملاطر

52,636,887

122,256,710

197,857,110

16,527,165

389,277,872

()A+ to -A

-

26,077,670

حتت املراقبة

1,268

12,481,610

5,835,332

48,576

18,366,786

()BBB+ to -BBB

-

8,109,690

غير عاملة:

()BB+ to -B

229,490,960

28,282,376

دون املستوى

2,333,860

939,091

-

469,734

3,742,685

أقل من ()-B

-

8,755,081

مشكوك فيها

1,055,149

2,233,083

4,055,264

509,052

7,852,548

229,490,960

78,724,905

هالكة

4,063,689

3,660,996

764,147

2,913,803

11,402,635

69,174,925

141,571,490

211,416,565

20,880,144

443,043,124

يعتبــر كامــل رصيــد الديــن مســتحق فــي حــال اســتحقاق احــد االقســاط أو الفوائــد ويعتبــر حســاب اجلــاري مديــن مســثحق اذا
جتــاوز الســقف؛ تشــمل التعرضــات االئتمانيــة التســهيالت .األرصــدة واإليداعــات لــدى البنــوك باإلضافــة الــى املوجــدات األخــرى.

منها :
تأمينات نقدية

9,098,138

-

2,910,962

442,262

12,451,362

عقارية

44,145,220

141,571,490

159,214,240

9,874,177

354,805,127

أسهم متداولة

-

-

571,092

-

571,092

سيارات واليات

15,931,567

-

48,720,271

10,563,705

75,215,543

69,174,925

141,571,490

211,416,565

20,880,144

443,043,124

يتــم تقييــم القيمــة العادلــة للضمانــات عنــد منــح التســهيالت بنــاء علــى أســاليب التقييــم املعتمــدة عــادة لهــذه الضمانــات،
وفــي الفتــرات الالحقــة يتــم حتديــث القيمــة بأســعار الســوق أو بأســعار األصــول املماثلــة.
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 -الديون اجملدولة

توزيع التعرضات اإلئتمانية

صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غيــر
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن ُ
العاملــة مبوجــب جدولــة أُصوليــة ومت تصنيفهــا كديــون حتــت املراقبــة أو حولــت إلــى عاملــة والبالغــة قيمتهــا  14,630,551دينــار
					
كما في  31كانون أول  2020مقابل  15,449,539دينار كما في  31كانون األول ,2019
				
 -الديون املعاد هيكلتها

درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

فئة التصنيف
حسب تعليمات
()47/2009

إجمالي قيمة
التعرض

دينــــــــار

دينــــــــار

التصنيف وفق
مستوى
اخلسائر
مؤسسات
احتمالية
االئتمانية
املتوقعة ( )ECLاخلسارة ( )PDالتصنيف اخلارجي
دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

التعرض عند
التعثر ()EAD

متوسط
اخلسارة عند
التعثر (% )LGD

دينــــــــار

دينــــــــار

تعرضات عاملة

يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت اإلئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت
اإلئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســاط أو متديــد فتــرة الســماح ،والبالغــة قيمتهــا  43,074,252دينــار كمــا فــي  31كانــون األول
 2020مقابل  66,875,997دينار للعام 									 .2019

8

دون املستوى

48,095

6,339

100%

-

48,094

9.75%

غير مصنف

دون املستوى

1,015,439

323,667

100%

-

952,161

22.21%

9

مشكوك في
حتصيلها

1,430,588

66,498

100%

-

1,328,533

16.72%

 -اخملصصات التي انتفت احلاجة إليها نتيجة تسويات أو تسديد ديون

غير مصنف

مشكوك في
حتصيلها

1,382,315

672,051

100%

-

1,323,449

20.7%

10

هالكة

14,358,200

2,659,546

100%

-

11,357,237

26.01%

غير مصنف

هالكة

27,620,203

13,033,565

100%

-

19,384,091

52.2%

مجموع التعرضات غیر
العاملة  /للسنة احلالیة

45,854,840

16,761,666

34,393,565

مجموع التعرضات غیر
العاملة  /لسنة املقارنة

35,004,277

20,382,705

33,829,127

مجموع الكلي
للتعرضات  /للسنة
احلالیة

1,184,275,528

مجموع الكلي
للتعرضات  /لسنة
املقارنة

938,362,875

بلغــت قيمــة مخصصــات التدنــي للديــون غيــر العاملــة والديــون حتــت املراقبــة التــي انتفــت احلاجــة إليهــا نتيجــة تســويات أو
تســديد ديــون وحولــت إزاء ديــون أخــرى مبلــغ  2,397,998دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020دينــار مقابــل  5,028,445دينــار كمــا
فــي  31كانــون األول .2019
 -3سندات وإسناد وأذونات
يوضــح اجلــدول التالــي تصنيفــات الســندات واألســناد واألذونــات حســب مؤسســات التصنيــف اخلارجيــة والتصنيــف الداخلــي
للبنــك:
2020
درجة التصنيف

ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة
املطفأة

اإلجمالي

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

غير مصنف

-

19,821,735

19,821,735

مصنف ()+A - B

-

4,248,302

4,248,302

وفقً ا للتصنيف الداخلي للبنك

-

43,362,537

43,362,537

حكومية وبكفالتها

-

105,439,062

105,439,062

اجملموع

-

172,871,636

172,871,636

1,104,995,862

43,570,196

863,315,959

24,572,812

2019
درجة التصنيف

182

ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة
املطفأة

اإلجمالي

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

غير مصنف

-

5,015,318

5,015,318

مصنف ()+A+ - BB

-

6,373,204

6,373,204

وفقً ا للتصنيف الداخلي للبنك

-

44,460,969

44,460,969

حكومية وبكفالتها

-

113,185,101

113,185,101

اجملموع

-

169,034,592

169,034,592
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530,277,549

703,363,879

80,356,594

158,301,889

13,942,301

573,756

13,072

114,621,623

107,396,304

82,063,343

146,094,997

20,989,645

85,124,508

900,442,805

995,407,495

16,350,064

172,881,597

اجملموع الكلي  /لسنة املقارنة

اجملموع الكلي  /للسنة احلالیة

منه سقوف غير مباشرة

منه سقوف مباشرة

االلتزامات األخرى (سقوف غير
مستغلة)

القبوالت وسحوبات زمنية

االعتمادات املستندية

الكفاالت املالية

االجمالي  /لسنة املقارنة

االجمالي  /للسنة احلالیة

املوجودات األخرى

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة
املطفأة

سندات وأسناد وأذونات:

التسهيالت االئتمانية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

البند

-

-

95,921,914

-

-

دينـــار

315,533,353

263,441,421

22,187,966

-

165,819,422

777,908

79,624

66,223,390

5,944,837

1,293,548

5,929,446

6,842,258

12,771,704

715,712

906,367

-

-

دينـــار

عقارات

-

-

-

زراعة

757,700

-

6,625,548

6,839,493

13,465,041

37,034

2,260,084

19,518,784

9,994,213

17,733

10,011,946

870,489

52,618

-

-

-

-

-

1,261,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,340,473

-

6,401,776

دينـــار

أخرى

4,795

16,345,269

-

-

-

-

-

-

9,559,254 1,418,512 250,550,542 169,562,604 108,817,483 115,514,926

8,227,470 1,097,355,593 154,288,353 122,709,080

164,934,839

102,703

24,600,487

1,050,862,729 38,265,394

-

-

201,409

18,518,711

207,964,588

24,703,190

18,720,120

43,423,310

-

304,112

43,119,198

1,129,506,267 43,568,970 10,471,202 1,183,546,439 138,729,152 158,301,889

1,622,403

2,098,462

3,720,865

-

5,342,307

-

1,515

5,340,792

-

-

-

-

-

-

3,589,685

-

953

3,588,732

-

6,941

6,941

-

-

41,300

-

8,562,802

85,124,508

-

157,260

84,967,248

9,559,254

953,878,789 142,054,755 122,709,080 164,608,993

8,227,470

-

-

716,246

731,932,007 42,382,980

172,871,636

10,471,202

-

51

399,949

-

1,058

دينـــار

دينـــار
70,941,436

دينـــــــار

الفواد
املعلقة
اخملصص

84,967,248

907,838,574

992,490,297

16,345,269

172,871,636

الصافي

157,260

37,812,745

43,105,130

4,795

716,246

42,382,980

731,932,007

907,838,574 37,812,745

-

8,227,470

10,471,202

-

-

10,471,202

-

51

399,949

7,633,120

16,350,064

173,587,882

784,786,189

400,000

70,942,494

دينـــار

اجمالي

85,124,508

945,651,319

1,046,066,629

16,350,064

173,587,882

784,786,189

400,000

70,942,494

-

1,058

70,941,436

دينـــــــــار

دينـــــــــار

992,490,297 43,105,130 10,471,202 1,046,066,629 126,445,485 158,301,889 207,916,347

-

15,583,236

5,120,000 119,716,599

38,585,290

-

-

دينـــار

حكومة
وقطاع عام

-

435,486

501,049

-

-

-

-

501,049

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

الفوائد
املعلقة

اخملصص

1,050,862,729

1,129,506,263

117,064,195

158,301,889

193,898,193

7,154,871

1,510,434

239,372,931

الصافي

38,265,394

43,568,974

20,759,808

-

10,686,647

295,815

25,691

4,813,359

4,485,047

151,675,079

111,547,047

اجمالي

8,227,470

10,471,202

905,149

-

3,379,748

182,434

14,011

2,189,750

2,561,881

1,205,992

2,093,533

409,074

148,981,624

دينـــار

دينـــار

9,128

-

207,916,347

-

-

دينـــار

أفراد

-

6,838,352

14,389,595

-

-

-

-

14,389,595

دينـــــــــار

أمريكا

دينـــار
32,237

دول أخرى

1,097,355,593

1,183,546,439

138,729,152

158,301,889

207,964,588

7,633,120

1,550,136

246,376,040

158,722,007

114,846,572

149,422,935

دينـــار

اجملموع

الفواد املعلقة

اخملصص

الصافي

-

-

أفريقيا

69,992,129

79,256,561

16,840,106

-

17,040,084

6,281,456

1,205,894

19,638,462

8,042,333

9,840,519

367,707

دينـــار

Stage 3

دينـــــــــار

7,623,992

-

-

دينـــار

أسهم

152,321

261,092 195,938,788 128,075,764
39,420,030

-

-

-

-

3,417

289,107 196,020,957 123,441,064

-

-

-

-

آسيا

19,501,667

21,570,405

3,091,070

-

10,638,522

-

50,127

5,858,244

1,512,041

279,358

141,043

دينـــار

Collective

3,417

دينـــار

35,319,785

34,729,968

-

706,285

-

-

34,023,683

دينـــــــــار

289,107 195,263,257 123,441,064

-

-

جتارة
دينـــار

-

2,462,570

1,035,105

-

-

-

-

1,035,105

دينـــــــــار

دول الشرق
األوسط األخرى
أوروبا

162,050,895

115,914,173

16,253,416

-

524,259

-

201,419

40,034,321

35,826,492

21,369,804

1,704,462

دينـــار

Individual

Stage 2

Stage 2

7,633,120 1,550,136 246,376,040 158,722,007 114,846,572 149,422,935

531,580

2,915,233

3,446,813

3,719,072

370,616

11,789,688

4,530,875

90,030,780 100,640,282

95,921,914 130,096,746

-

48,751,283

16,404,745

400,000

64,540,718

دينـــار

مالي

صناعة

 .4التوزيع الكلي للتعرضات حسب األدوات املالية

الكفاالت املالية

االجمالي  /لسنة املقارنة

االجمالي  /للسنة احلالیة

املوجودات األخرى

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة
املطفأة

سندات وأسناد وأذونات:

التسهيالت االئتمانية

784,786,189

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 400,000

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

البند

دينـــــــــار

داخل اململكة

دينـــار

Collective
1,114,726

 .5التوزيع الكلي للتعرضات حسب املناطق اجلغرافية:

اجملموع الكلي  /لسنة املقارنة

اجملموع الكلي  /للسنة احلالیة

أخرى

حكومة وقطاع عام

أفراد

أسهم

زراعة

عقارات

جتارة

صناعي

مالي

البند

دينـــار

Individual

Stage 1

Stage 1

ب .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار (:)IFRS9
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85,124,508
3,589,685
5,342,307
43,423,311
18,720,121
24,703,190
1,132,887,306
1,052,147,079

172,881,597
16,350,064
995,407,495
900,442,805

1,035,105
2,462,570

1,035,105
2,462,570

703,392,973

501,049

14,389,595

-

3,417

34,729,968

1,035,105

652,733,839

اجملموع الكلي  /لسنة املقارنة 530,277,549

اجملموع الكلي  /للسنة
احلالیة

دول أخرى

امريكا

أفريقيا

آسيا

أوروبا

دول الشرق األوسط األخرى

داخل اململكة

البند

دينـــــــــــــــار

Individual

Stage 1

315,533,353

263,441,421

-

-

-

-

-

-

263,441,421

دينـــــــــــــــار

Collective

Stage 1
Individual

Stage 2

34,729,968
35,319,785

706,285
34,729,968
35,319,785

أوروبا
دينــــــــار
34,023,683
-

162,050,895

115,914,166

-

-

-

-

-

-

115,914,166

دينـــــــــــــــار

د .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار (:)IFRS9

الكفاالت املالية
االعتمادات املستندية
القبوالت وسحوبات زمنية
االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)
منه سقوف مباشرة
منه سقوف غير مباشرة
اجملموع الكلي  /للسنة احلالیة
اجملموع الكلي  /لسنة املقارنة

البند
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية
سندات وأسناد وأذونات:
ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
املوجودات األخرى
االجمالي  /للسنة احلالیة
االجمالي  /لسنة املقارنة

داخل اململكة
دينــــــــار
20,989,645
400,000
784,786,189

دول الشرق
األوسط
األخرى
دينــــــــار
1,035,105
-

ت .5التوزيع الكلي للتعرضات حسب املناطق اجلغرافية:

19,501,667

21,570,405

-

-

-

-

-

-

21,570,405

دينـــــــــــــــار

Collective

Stage 2

3,417
152,321

3,417
152,321

آسيا
دينــــــــار
3,417
-

-

-

69,992,129

79,256,564

-

-

-

-

-

-

79,256,564

اجملموع

501,049
435,486

501,049
435,486

1,097,355,593

1,183,575,529

501,049

14,389,595

-

3,417

34,729,968

1,035,105

1,132,916,395

دينـــــــــــــــار

14,389,595
6,838,352

14,389,595
6,838,352

دينـــــــــــــــار

Stage 3

أفريقيا
دينــــــــار
-

أمريكا
دينــــــــار
14,389,595
-

8,227,470

10,471,202

-

-

-

-

-

-

10,471,202

دينـــــــــــــــار

38,265,394

43,568,974

-

9

-

-

3,076

-

43,565,889

1,050,862,729

1,129,535,353

501,049

14,389,586

-

3,417

34,726,892

1,035,105

دينـــــــــــــــار
1,078,879,304

دينـــــــــــــــار

اخملصص

الصافي

84,967,248
3,588,732
5,340,792
43,119,198
18,518,711
24,600,487
1,129,506,267
1,050,862,729

الفوائد املعلقة

157,260
85,124,508
953
3,589,685
1,515
5,342,307
304,113
43,423,311
201,410
18,720,121
102,703
24,703,190
43,568,971 10,471,202 1,183,546,440
38,265,394 8,227,470 1,097,355,593

716,246
173,587,882
4,795
16,350,064
43,105,130 10,471,202 1,046,066,629
37,812,745 8,227,470 945,651,319

172,871,636
16,345,269
992,490,297
907,838,574

الصافي
دينــــــــار
70,941,436
399,949
731,932,007

اجمالي
دول أخرى
دينــــــــار دينــــــــار
70,942,494
501,049
400,000
784,786,189
-

الفوائد
اخملصص
املعلقة
دينــــــــار دينــــــــار
1,058
51
42,382,980 10,471,202
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أ .إجمالي التعرضات االئتمانية التي مت تصنيفها:

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار
Stage 3
Stage 2

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

التسهيالت االئتمانية

108,433,145

6,198,532

77,150,087

2,942,972

9,141,504

4.93%
سندات وأسناد وأذونات:

ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

5,120,000

-

-

-

-

-

املوجودات األخرى

-

-

9,128

-

-

-

االجمالي  /للسنة احلالية

113,553,145

6,198,532

77,159,215

2,942,972

9,141,504

4.79%

االجمالي  /لسنة املقارنة

157,400,797

21,768,165

60,169,102

12,912,367

34,680,532

15.94%

الكفاالت املالية

17,334,918

1,173,898

2,097,355

646,074

1,819,972

9.37%

االعتمادات املستندية

381,435

-

-

-

-

-

القبوالت وسحوبات زمنية

230,069

-

-

-

-

-

االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)

5,985,011

2,954,358

-

-

2,954,358

-

منه سقوف مباشرة

2,517,025

1,798,687

-

-

1,798,687

71.46%

منه سقوف غير مباشرة

3,467,986

1,155,671

-

-

1,155,671

33.32%

اجملموع الكلي  /للسنة احلالیة

137,484,578

10,326,788

79,256,570

3,589,046

13,915,834

6.42%

اجملموع الكلي  /لسنة املقارنة

181,541,887

27,246,599

61,775,335

13,067,760

40,314,359

16.57%

البند
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
التسهيالت االئتمانية:
لألفراد
القروض العقارية
الشركات الكبرى
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات:
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو اخلسارة
ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
ضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة
مشتقات أدوات مالية
املوجودات املالية املرهونة(أدوات الدين)
املوجودات األخرى
اجملموع  /للسنة احلالیة
اجملموع  /لسنة املقارنة
الكفاالت املالية
اإلعتمادات املستندية
القبوالت وسحوبات زمنية
االلتزامات األخرى (سقوف غير مستغلة)
منه سقوف مباشرة
منه سقوف غير مباشرة
اجملموع الكلي  /للسنة احلالیة
اجملموع الكلي  /لسنة املقارنة
9,128
77,159,215
60,169,102
2,097,355
79,256,570
61,775,335

-

77,150,087
21,212,377
17,649,912
27,988,560
10,299,238
-

إجمالي قيمة
التعرض
دينــــــــار

46,999
175,292
46,999
175,292

-

46,999
17,000
29,999
-

تأمينات
نقدية
دينــــــــار

6,741,951
7,339,556
6,741,951
7,339,556

-

6,741,951
4,930,138
944,753
867,060
-

أسهم
متداولة
دينــــــــار

-

33,714,890
24,921,946
540,504
34,255,394
24,943,199

-

-

القيمة العادلة للضمانات
كفاالت
سيارات
بنكية
وآليات
عقارية
مقبولة
دينــــــــار
دينــــــــار
دينــــــــار
- 33,714,890
1,491,609
- 11,528,567
18,536,622
2,158,092
-

1,301,032
398,186
1,301,032
398,186

-

أخرى
دينــــــــار
1,301,032
1,095,346
205,686
-

41,804,872
32,834,981
540,504
42,345,376
32,856,234

9,128
43,439,919
42,910,846
2,018,353
45,458,272
44,498,186

2,108
38,220,238
31,316,122
90,074
38,310.312
31,410,995

-

إجمالي قيمة صافي التعرض اخلسارة اإلئتمانية
املتوقعة ()ECL
الضمانات بعد الضمانات
دينــــــــار
دينــــــــار
دينــــــــار
38,218,130
43,430,791
41,804,872
8,984,604
16,230,188
6,438,747
4,030,060
8,201,249
11,528,567
18,443,130
11,357,968
20,606,720
6,760,336
7,641,386
3,230,838
-

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات اإلئتمانية:
ب .توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل اجمالي التعرضات املدرجة ضمن املرحلة الثالثة ( )Stage 3كما في  2020/12/31وفق متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (:)9
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إجمالي قيمة
التعرض

التعرضات
التي مت تعديل
تصنيفها

إجمالي قيمة
التعرض

التعرضات
التي مت تعديل
تصنيفها

إجمالي
التعرضات
التي مت تعديل
تصنيفها

نسبة
التعرضات
التي مت تعديل
تصنيفها
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 .6التعرضات االئتمانية التي مت تعديل تصنيفها:

ب .اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات التي مت تعديل تصنيفها:

توزيع إجمالي اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة حسب مراحل التصنيف:

التعرضات التي مت تعديل تصنيفها

البند

إجمالي
التعرضات
التي مت تعديل
تصنيفها الى
املرحله الثانية

اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة للتعرضات التي مت
تعديل تصنيفها

إجمالي
إجمالي
التعرضات
التعرضات
التي مت تعديل
تصنيفها الى التي مت تعديل
تصنيفها
املرحله الثالثة

املرحله
الثانية
افرادي

املرحله
الثالثة
افرادي

املرحله
الثانية
اجمالي

املرحلة األولى
2020

املرحله
الثالثة
اجمالي

اجملموع

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

-

-

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

-

-

التسهيالت االئتمانية

6,198,532

2,942,972

9,141,504

1,454

109,930

156,428

-

267,812

سندات وأسناد وأذونات:
ضمن املوجودات املالية
بالتكلفة املطفأة

-

-

-

-

-

-

مشتقات أدوات مالية

-

-

-

-

-

-

-

املوجودات املالية املرهونة
(أدوات الدين)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

1,058

-

-

-

-

1,058

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

51

-

-

-

-

51

التسهيالت اإلئتمانية

367,657

1,720,700

1,200,471

876,022

38,218,130

42,382,980

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

36,246

-

680,000

-

-

716,246

الكفاالت املالية

11,887

823

54,241

235

90,074

157,260

السقوف غير املستغلة

151,193

144

152,775

-

-

304,112

اإلعتمادات املستندية

2,076

-

396

-

-

2,472

املوجودات األخرى

2,687

-

-

-

2,108

4,795

اجملموع

572,855

1,721,667

2,087,883

876,257

38,310,312

43,568,974

املرحلة األولى

املوجودات األخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

2019

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

االجمالي  /للسنة احلالية

6,198,532

2,942,972

9,141,504

1,454

109,930

156,428

-

267,812

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

65,300

-

-

-

-

65,300

االجمالي  /لسنة املقارنة

21,768,165

12,912,367

34,680,532

200,032

465,025

630,283

-

1,295,340

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

19,576

-

-

-

-

19,576

الكفاالت املالية

1,173,898

646,074

1,819,972

12,906

42

2,044

-

14,992

التسهيالت اإلئتمانية

1,821,206

1,728,082

1,466,444

1,246,869

31,316,122

37,578,723

االعتمادات املستندية

-

-

-

-

-

-

-

-

املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

44,464

-

104,682

-

-

149,146

القبوالت وسحوبات زمنية

-

-

-

-

-

-

-

-

الكفاالت املالية

13,665

1,191

55,800

19

44,155

114,830

االلتزامات األخرى (سقوف
غير مستغلة)

2,954,358

-

2,954,358

69,024

-

-

-

69,024

السقوف غير املستغلة

135,158

25

138,678

-

50,718

324,579

منه سقوف مباشرة

1,798,687

-

1,798,687

36,587

-

-

-

36,587

اإلعتمادات املستندية

9,978

-

3,261

-

-

13,239

منه سقوف غير مباشرة

1,155,671

-

1,155,671

32,437

-

-

-

32,437

اجملموع

2,109,347

1,729,298

1,768,865

1,246,888

31,410,995

38,265,393

اجملموع الكلي  /للسنة
احلالیة

10,326,788

3,589,046

13,915,834

83,384

109,972

158,472

-

351,828

اجملموع الكلي  /لسنة
املقارنة

27,246,599

13,067,760

40,314,359

208,136

467,325

631,216
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البند
ديون عاملة
ديون حتت املراقبة
ديون غير عاملة  -منها:
دون املستوى
مشكوك في حتصيلها
هالكة
اجملموع
إجمالي
دينــــــــار
633,764,474
34,836,068
51,492,520
2,281,398
12,299,231
36,911,891
720,093,062
فوائد معلقة
دينــــــــار
261
174,910
8,052,299
66,891
904,972
7,080,436
8,227,470
مخصص
أصل
دينــــــــار دينــــــــار
- 633,764,213
948,172 34,661,158
31,102,081 43,440,221
409,358
2,214,507
3,706,605 11,394,259
26,986,118 29,831,455
32,050,253 711,865,592

حسب تعليمات التصنيف رقم ()47/2009

فوائد معلقة
دينــــــــار
101,506
327,389
10,042,307
17,635
149,465
9,875,207
10,471,202
مخصص
أصل
دينــــــــار دينــــــــار
- 713,896,647
901,556 26,553,961
23,038,501 33,864,379
156,707
889,651
598,502
2,647,764
22,283,292 30,326,964
23,940,057 774,314,987

حسب تعليمات التصنيف رقم ()47/2009

إجمالي
دينــــــــار
713,998,153
26,881,350
43,906,686
907,286
2,797,229
40,202,171
784,786,189

كما في  31كانون األول 2019

البند
ديون عاملة
ديون حتت املراقبة
ديون غير عاملة  -منها:
دون املستوى
مشكوك في حتصيلها
هالكة
اجملموع

كما في  31كانون األول 2020

إجمالي
دينــــــــار
499,415,693
499,415,693

إجمالي
دينــــــــار
599,202,959
599,202,959

ECL
دينــــــــار
3,549,287
3,549,287

Stage 1

ECL
دينــــــــار
2,088,357
2,088,357

Stage 1

حسب املعيار الدولي للتقارير املالية (:)9
Stage 2
فوائد
معلقة
ECL
إجمالي
فوائد معلقة
دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار
دينــــــــار
1,868,809 123,384,454
10,675
844,504
28,907,019
10,675 2,713,313 152,291,473
-

حسب املعيار الدولي للتقارير املالية (:)9
Stage 2
فوائد
معلقة
ECL
إجمالي
فوائد معلقة
دينــــــــار دينــــــــار دينــــــــار
دينــــــــار
- 17,465,918
96,076,939
274,455
630,824
12,356,204
274,455 36,874,588 108,433,143
-

إجمالي
دينــــــــار
10,964,327
5,929,049
51,492,520
2,281,398
12,299,231
36,911,891
68,385,896

إجمالي
دينــــــــار
18,718,255
14,525,146
43,906,686
907,286
2,797,229
40,202,171
77,150,087

فوائد معلقة
ECL
دينــــــــار دينــــــــار
261
760,723
164,235
852,772
8,052,299 22,331,149
66,891
468,715
904,972 1,813,726
7,080,436 20,048,708
8,216,795 23,944,644

Stage 3

فوائد معلقة
ECL
دينــــــــار دينــــــــار
101,506 17,465,918
52,934 2,596,390
10,042,307 16,697,466
17,635
313,087
149,465
747,211
9,875,207 15,637,168
10,196,747 36,759,774

Stage 3
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 / 41ب مخاطر التشغيل Operational Risk
تعــرف مخاطــر التشــغیل بأنهــا «مخاطــر اخلســارة الناجتــة عــن فشــل أو عــدم كفایــة اإلجــراءات الداخلیــة ،العنصــر البشــري،
واألنظمــة ،أو عــن أحــداث خارجیــة ،ویشــمل هــذا التعریــف اخملاطــر القانونیــة».
لقــد قــام البنــك االســتثماري بتبنــي منهجيــة التقييــم الذاتــي للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة (Control and Risk Self-
 )Assessmentإلدارة مخاطــر التشــغيل وذلــك مــن خــال اســتخدام نظــام آلــي مخصــص لهــذه الغايــة ( )CARE Systemويتولــى
البنــك االســتثماري إدارة مخاطــر التشــغيل ضمــن املعطيــات التاليــة:
 إعداد سياسة إلدارة مخاطر التشغيل واعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك. إعــداد سياســة للمســاءلة جتــاه مخاطــر التشــغيل ( )Operational Risk Accountability Policyواعتمادهــا مــن قبــلمجلــس إدارة البنــك.
 اعداد سياسة مكافحة االحتيال  )INVESTBANK Anti-Fraud Policyواعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك. اعداد سياسة ادارة مخاطر السمعة ( )Reputational Risk Management Policyواعتمادها من قبل مجلس إدارة البنك. إنشــاء ملفــات مخاطــر ( )Risk Profileيتــم مــن خاللهــا حتديــد اخملاطــر واإلجــراءات الرقابيــة التــي حتــد منهــا لدوائــر البنــكاملهمــة وجــاري العمــل علــى إكمــال جميــع دوائــر البنــك ضمــن خطــط برامــج عمــل معتمــدة.
 تطبيــق نظــام آلــي إلدارة مخاطــر التشــغيل ( )Core Systemوذلــك لتطبيــق منهجيــة التقييــم الذاتــي للمخاطــروإجــراءات رقابيــة.
 العمل على بناء قاعدة بيانات باالحداث الناجتة عن اخملاطر واالخطاء التشغيلية. إبداء الرأي حول اجراءات العمل لبيان اخملاطر الواردة فيها ومدى كفاية االجراءات الرقابية املرتبطة بها. إعداد إجراء األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingاخلاصة مبخاطر التشغيل. تزويد  -جلان إدارة اخملاطر (جلنة ادارة اخملاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة وجلنة إدارة اخملاطر التنفيذية )  -بالتقارير الالزمة.المعاد إصدارها :Compliance Risk
 / 41ج مخاطر القوائم المالية الموحدة ُ
تعــرف مخاطــر اإلمتثــال بأنهــا مخاطــر العقوبــات القانونيــة والرقابيــة أو اخلســارة املاديــة أَو مخاطــر الســمعة التــي قــد
يتعــرض لهــا البنــك جــراء عــدم اإلمتثــال للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك واملعاييــر واملمارســات
املصرفيــة الســليمة.
ويعتبــر عــدم اإلمتثــال للتعليمــات والقوانــن الصــادرة مــن اجلهــات الرقابيــة اخملتلفــة أحــد أهــم اخملاطــر التــي مــن املمكــن أن
يتعــرض لهــا أي بنــك ،نظــرا ً للخســائر املاليــة الكبيــرة املترتبــة علــى مخالفــة هــذه التعليمــات والقوانــن والتــي تنعكــس
بدورهــا علــى ســمعة البنــك ،وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة كبيــرة فــي إصــدار التعليمــات والقوانــن املتعلقــة بتنظيــم
عمــل املؤسســات اخملتلفــة ونظــرا ً لذلــك فــإن احلاجــة إلــى إدارة مخاطــر اإلمتثــال داخــل البنــك أصبــح ضــرورة البــد منهــا ،حيــث
أن وجــود وظيفــة اإلمتثــال تــؤدي إلــى زيــادة الكفــاءة فــي إدارة اخملاطــر وتخفيــض التكاليــف التــي ممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك
نتيجــة لعــدم امتثالــه للقوانــن والتعليمــات.
 / 41د مخاطر السوق Market Risk
تعــرف مخاطــر الســوق بأنهــا اخملاطــر التــي تؤثــر علــى قيمــة االســتثمارات واألصــول املاليــة للبنــك الناجتــة مــن التغيــر فــي
عوامــل الســوق (مثــل أســعار الفائــدة ،أســعار الصــرف ،أســعار األســهم ،أســعار الســلع .) ...
ويقــوم البنــك مبراقبــة مخاطــر الســوق مــن خــال اســتخدام املنهجيــات املناســبة لتقييــم وقيــاس هــذه اخملاطــر باإلضافــة إلــى
وتغيــرات ظــروف الســوق اخملتلفــة وحســب تعليمــات
إجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بنــا ًءا علــى مجموعــة مــن االفتراضــات
ُ
الســلطات الرقابيــة ،ومــن هــذه املنهجيــات:
 -1القيمة املعرضة للمخاطر.)Value at Risk (VaR
يتــم حتديــد القيمــة املعرضــة للمخاطــر ( )VARمــن خــال اســتخدام منــاذج احتســاب خاصــة بحيــث يتــم احتســاب االنحــراف
املعيــاري ومــن ثــم القيمــة املعرضــة للمخاطــر عنــد مســتويات الثقــة ( )%95-%99إلجمالــي محفظــة االســتثمارات ويتــم
اســتخراج النســبة مــن خــال قســمة النــاجت علــى حقــوق امللكيــة.
 -2اختبارات االوضاع الضاغطة . Stress Testing
 -3سياسة وقف اخلسارة (.)Stop Loss Limit
 -4مراقبة املراكز املالية املفتوحة بالعمالت االجنبية.
التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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د 1 /مخاطر أسعار الفائدة
تنتــج مخاطــر أســعار الفائــدة مــن إحتماليــة التغيــر فــي أســعار الفائــدة وبالتالــي التأثيــر علــى التدفقــات النقديــة أو القيمــة
العادلــة لــأدوات املاليــة .يتعــرض البنــك خملاطــر أســعار الفائــدة وذلــك لوجــود فجــوة زمنيــة إلعــادة التســعير بــن املوجــودات
وبــن املطلوبــات هــذا ويتــم مراقبــة هــذه الفجــوات بشــكل دوري مــن قبــل جلنــة املوجــودات واملطلوبــات (.)ALCO
 -حتليل احلساسية:

2020
العملـــــــــة
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العملـــــــــة

التغير زيادة بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

حساسية
حقوق امللكية

%

دينــــــــار

دينــــــــار

دوالر أمريكي

2

()118,328

-

يورو

2

()20,919

-

جينه استرليني

2

()2,408

-

ين ياباني

2

277

-

عمالت أخرى

2

38,196

-

العملـــــــــة

التغير (نقص) بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

%

دينــــــــار

دينــــــــار

دوالر أمريكي

2

118,328

يورو

2

20,919

-

جينه استرليني

2

2,408

-

ين ياباني

2

()277

-

عمالت أخرى

2

()38,196

-

العملـــــــــة

التغير زيادة بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)
%

دينــــــــار

دينــــــــار

دوالر أمريكي

2

يورو

2

2,851

-

جينه استرليني

2

()808

-

ين ياباني

2

291

-

عمالت أخرى

2

40,016

-

العملـــــــــة

التغير (نقص) بسعر
الفائدة (نقطة مئوية)

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)

%

دينــــــــار

دينــــــــار

دوالر أمريكي

2

77,096

يورو

2

()2,851

-

جينه استرليني

2

808

-

ين ياباني

2

()291

-

عمالت أخرى

2

()40,016

-
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ين ياباني

5+

692

-

عمالت أخرى

5+

95,490

-

التغير (زيادة) في سعر صرف العملة

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

%

دينــــــــار

دينــــــــار

يورو

5+

7,128

147,670

جينه استرليني

5+

()2,021

-

ين ياباني

5+

726

-

عمالت أخرى

5+

100,040

-

2020
التغير في املؤشر
()%

املؤشر

األثر على حقوق امللكية

األثر على األرباح واخلسائر

مؤشر سوق عمان

5

()298

()1,176,085

مؤشر سوق فلسطني

5

-

()88,996

مؤشر األسواق الدولية

5

-

()357,467

2019
حساسية
حقوق امللكية

-

جينه استرليني

5+

()6,021

-

د 3 /مخـاطــر التغير بأسعار األسهم:
وهــو خطــر انخفــاض القيمــة العادلــة للمحفظــة االســتثمارية لألســهم بســبب التغيــر فــي قيمــة مؤشــرات األســهم وتغيــر
قيمــة األســهم منفــردة.

حساسية إيراد الفائدة
األرباح و(اخلسائر)
()77,096

يورو

5+

()52,297

مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
في حال كان هنالك تغير سلبي في سعر الصرف سيكون األثر
ٍ

حساسية
حقوق امللكية
-

%

دينــــــــار

دينــــــــار
86,893

العملـــــــــة

حساسية
حقوق امللكية
-

التغير (زيادة) في سعر صرف العملة

األثر على األرباح واخلسائر

األثر على حقوق امللكية

2019
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د 2 /مخــــــاطـــــر العـمالت
يظهــر اجلــدول أدنــاه العمــات التــي يتعــرض البنــك لهــا وأثــر تغيــر محتمــــل ومعقــول علــى أســعارها مقابـــــل الدينــار علــى
قائمـــــة الدخــل علمـا ً أنــه يتــم مراقبــة مراكــز العمــات بشــكل يومــي والتأكــد مــن بقائهــا ضمــن الســقوف احملــددة وترفــع
وحــدة مخاطــر الســوق تقريــر يومــي بذلــك الــى رئيــس مجموعــة إدارة اخملاطــر.

التغير في املؤشر
()%

املؤشر

األثر على حقوق امللكية

األثر على األرباح واخلسائر

مؤشر سوق عمان

5

()483

()1,392,778

مؤشر سوق فلسطني

5

-

()94,478

مؤشر األسواق الدولية

5

-

()355,509

 فجوة إعادة تسعير الفائدة:«اعتمــاد منهجيــة تقييــم مخاطــر اســعار الفائــدة بواســطة حتليــل متوســط العمــر الزمنــي للفجــوات ()Gap Analysis
بافتــراض تغيــر اســعار الفائــدة مبقــدار معــن يتــم حتديــده بنــاءا علــى اوضــاع الســوق ثــم احتســاب الفجــوة مــن خــال حتديــد
الفئــات اخلاصــة مبخاطــر اســعار الفائــدة فــي احملفظــة البنكيــة وتوزيــع موجــودات ومطلوبــات البنــك احلساســة للتغيــر فــي
اســعار الفوائــد حســب الفئــات احملــددة ثــم يتــم حتديــد الفجــوات اخلاصــة بــكل فئــة مــن الفئــات».
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12,787,958
38,865,914

6,559,422
10,705,168

499,243
3,331,200

3,418

390,756
3,701,072

20,237,379
56,606,772

1
48,689,784

-

45,812

-

25,520

1
48,761,116

7,191,405
38,184,421
9,765,978
155,485,461

1,737,861
16,348
19,018,799

10,312
3,886,567

10,426
13,844

359,619
1,030
4,477,997

9,288,885
38,184,421
9,804,094
182,882,668

2,968,320
138,547,375
8,028,100
11,769,400
88,667
161,401,862
()5,916,401

378,416
16,658,790
1,124,517
1,903,020
20,064,743
()1,045,944

3,993,710
10,860
2,420
4,006,990
()120,423

6
1
7
13,837

46,414
2,493,091
28,657
45
2,568,207
1,909,790

3,393,150
161,692,972
9,192,135
11,769,400
1,994,152
188,041,809
()5,159,141

33,430,698

3,339,931

-

5,781,136

328,439

42,880,204

15,338,056
17,963,780
1,772,348

1,654,247
15,704,858
-

372,588
4,099,837
-

142,039
-

695,816
5,603,990
-

18,060,707
43,514,504
1,772,348

1
47,226,184

16,206

72,957

-

20,547

1
47,335,894

6,046,351
37,993,762
850,906
127,191,389

2,953,396
14,908
20,343,615

10,348
4,555,730

9,895
151,934

358,323
556,074
7,234,750

9,358,070
37,993,762
1,442,131
159,477,418

868,264
111,669,642
8,018,302
10,422,300
67,661
131,046,169
()3,854,780

332,265
16,915,152
1,206,481
1,747,158
20,201,056
142,559

4,577,543
10,869
7,736
4,596,148
()40,418

137,404
1
137,405
14,529

397,393
4,823,029
9,427
4,109
5,233,958
2,000,792

1,597,922
138,122,770
9,245,080
10,422,300
1,826,664
161,214,736
()1,737,318

35,282,882

3,961,842

164,427

5,486,480

471,981

45,367,612
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املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو
اخلسارة
تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة املطفأة  -بالصافي
موجــودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
ممتلكات ومعدات  -بالصافي
موجودات غير ملموسة
موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى
حق استخدام أصول مستأجرة
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
اسناد قرض
إلتزامات عقود تأجير تشغيلي
مخصصات متنوعة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات ضريبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة
 31كانون األول 2019
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
فجوة إعادة تسعير الفائدة
145,844,399
148,652,496
()2,808,097

17,700,000
120,749,663
1,290,092
1,599,153
255,439
141,594,347
()37,842,611

135,179
78,014
103,751,736

35,860,146

35,951,602
31,726,795
-

أقل من
شهــــــــر

42,731,567
143,755,013
()101,023,446

8,000,000
104,954,250
3,622,626
21,876,833
28,302
138,482,011
()36,442,902

26,854,999
1,143,991
155,306
102,039,109

66,795,681

7,089,132
-

112,645,937
169,923,600
()57,277,663

119,343,493
4,507,576
12,287,446
4,300,000
201,558
140,640,073
()30,772,735

16,044,278
6,476,866
230,457
109,867,338

87,115,737

-

100,908,990
212,815,643
()111,906,653

214,624,425
5,195,932
42,165,915
7,110,000
175,765
269,272,037
()135,543,595

24,442,385
1,439,888
454,549
133,728,442

106,991,671

399,949

281,631,875
64,225,774
217,406,101

11,561,832
9,408,484
71,742,045
1,413,932
94,126,293
212,759,790

77,726,716
1,798,291
306,886,083

227,361,076

-

254,377,809
52,916,209
201,461,600

11,626,079
17,125,815
1,536,856
30,288,750
207,707,738

27,803,258
2,385,534
237,996,488

207,807,696

-

فجـــوة إعــــــــــــــادة تسعيـــــــــــــــــر الفــــائــــــــــــــدة
من شهــــــــر إلى من  3أشهـــــــر من  6أشهـــــــر من سنـــــــة إلى 3
سنــــــــــــوات  3سنوات وأكثر
إلى  6أشهـــــــر إلى سنـــــــة
 3أشهــــــــر

240,638,760
204,479,713
36,159,047

4,789,935
195,580,960
765,666
6,189,284
5,117,743
15,923,551
228,367,139
1,822,841

39,243,610
29,030,141
2,766,093
17,118,215
55,474,499
230,189,980

5,961
-

54,425,952
32,125,509
-

1,178,779,337
996,768,448
182,010,889

30,489,935
766,814,623
35,650,789
166,797,207
11,410,000
3,611,852
765,666
6,189,284
5,117,743
15,923,551
1,042,770,650
181,688,526

39,243,610
172,871,636
29,030,141
2,766,093
17,118,215
64,670,423
5,102,151
1,224,459,176

5,961
731,932,007

اجملمـــــــوع
90,377,554
70,941,436
399,949

عناصر بدون
فائدة

فجوة إعادة تسعير الفائدة:
اعتمــاد منهجيــة تقييــم مخاطــر اســعار الفائــدة بواســطة حتليــل متوســط العمــر الزمنــي للفجــوات ( )Gap Analysisبافتــراض تغيــر اســعار
الفائــدة مبقــدار معــن يتــم حتديــده بنــاءا علــى اوضــاع الســوق ثــم احتســاب الفجــوة مــن خــال حتديــد الفئــات اخلاصــة مبخاطــر اســعار الفائــدة فــي احملفظــة البنكيــة وتوزيــع موجــودات
ومطلوبــات البنــك احلساســة للتغيــر فــي اســعار الفوائــد حســب الفئــات احملــددة ثــم يتــم حتديــد الفجــوات اخلاصــة بــكل فئــة مــن الفئــات.
																
إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:

البنــــــد
2020
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو اخلسارة
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
موجودات أخرى
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل قائمة املركز املالي
إلتزامات محتملة خارج قائمة املركز
املالي
2019
املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو اخلسارة
تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
موجودات مالية بالتكلفة املطفأة
موجودات أخرى
إجمالي املوجودات
املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال مقترضة
مطلوبات أخرى
إجمالي املطلوبات
صافي التركز داخل قائمة املركز املالي
إلتزامات محتملة خارج قائمة املركز
املالي

دوالر أمريكــي
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أخـــــــــرى

إجمــــالي
العملـــــة (ما يعادله بالدينار األردنــي)
جنيه
استرلينـي ين يابانــي
يــــــورو

197
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية:

 / 42هـ مخاطر السيولة

ثانيا :بنود خارج قائمة املركز املالي
ً

تتمثـــــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة البنــك علــى توفيــر التمويــــل الــازم لتأديــة التزاماتــه فــي تواريــخ اســتحقاقها
وللوقــــاية مــن هـــــذه اخملاطــر يقــوم البنــــك بإتباع سيــــاسة متحفظــة فــي إدارة مخـــــاطر السيـــــولة وتشمــــــــل إدارة
املوجــودات واملطلوبــــات ومواءمــــة وحتليــل آجالهــا ومقابلــة اإلســتحقاقات قصيــرة األجــل أو طويلــة األجــل فــي املوجــودات
واملطلوبــات وتنويــع مصــادر التمويــل واإلحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا فــي حكمــه واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول .وتتــم
مراجعــة الســيولة النقديــة وإدارتهــا بشــكل دوري وعلــى عــدة مســتويات .وطبقــا للتعليمــات الصــادرة عــن البنــك املركــزي
األردنــي يحتفــظ البنــك لــدى البنــك املركــزي األردنــي بإحتياطيــات نقديــة للحــد مــن مخاطــر الســيولة.

اجملمــــــــــــوع

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

اإلعتمادات والقبوالت

8,929,524

-

-

8,929,524

السقوف غير املستغلة

18,518,711

-

-

18,518,711

علما ً أن البنك يقوم بإعداد إجراء إختبارات األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingاخلاصة مبخاطر التشغيل.

الكفاالت

77,429,116

7,538,132

-

84,967,248

التزامات رأسمالية

328,831

-

-

328,831

أوال ً :يلخــص اجلــدول أدنــاه توزيــع املطلوبــات (غيــر مخصومــة) علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة املتبقيــة لإلســتحقاق التعاقــدي
بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة.

105,206,182

7,538,132

-

112,744,314

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2020

أقل من
شهـر

من شهـر
إلى  3أشهـر

من  3أشهـر
إلى  6أشهـر

من  6أشهـر
إلى سنـة

من سنة إلى
 3سنــوات

 3سنوات
وأكثر

عناصر بدون
استحقاق

اجملمـــــوع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية

22,519,950

ودائع عمالء

149,483,018 139,750,920 195,599,474

8,016,015

-

االعتمادات والقبوالت

15,315,186

-

-

15,315,186

السقوف غير املستغلة

15,563,376

-

-

15,563,376

الكفاالت

70,880,564

10,248,708

-

81,129,272

إلتزامات رأسمالية

457,074

-

-

457,074

102,216,200

10,248,708

-

112,464,908

-

-

-

-

30,535,965

243,447,133

47,910,518

-

-

776,191,063

تأمينات نقدية

1,292,092

3,631,048

4,539,012

5,268,406

9,670,946

12,274,729

-

36,676,233

( )42التحليل القطاعي

أموال مقترضة

1,605,861

22,014,483

12,519,386

43,757,778

77,158,909

19,711,975

-

176,768,392

(أ) معلومات عن قطاعات أعمال البنك والشركات التابعة:

اسناد قرض

-

-

4,384,229

7,388,543

-

-

-

11,772,772

إلتزامات عقود تأجير
تشغيلي

255,439

28,302

201,558

175,765

1,413,932

1,536,856

-

3,611,852

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

765,666

765,666

مخصص ضريبة الدخل

2,130,038

4,059,246

-

-

-

-

-

6,189,284

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

-

-

-

-

-

5,117,743

5,117,743

مطلوبات أخرى

1,639,676

-

9,428,745

-

-

-

-

11,068,421

مجموع املطلوبات

180,555,948 177,500,014 225,042,530

300,037,625

33,523,560 136,154,305

5,883,409

1,058,697,391

مجموع املوجودات

109,867,338 102,039,109 193,283,799

133,728,442

1,224,459,176 140,657,917 237,996,488 306,886,083

 31كانون األول 2019

أقل من
شهـر

من شهـر
إلى  3أشهـر

من  3أشهـر
إلى  6أشهـر

من  6أشهـر
إلى سنـة

من سنة إلى
 3سنــوات

 3سنوات
وأكثر

عناصر بدون
استحقاق

اجملمـــــوع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

املطلوبات:
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لغاية سنـــــــــة

من سنة لغاية 5
سنـوات

أكثر من 5
سنـوات

ودائع بنوك ومؤسسات
مصرفية

12,952,513

ودائع عمالء

156,230,698 197,941,308

-

-

-

-

-

12,952,513

-

171,767,116

206,996,135

44,890,846

-

-

777,826,103

تأمينات نقدية

3,023,008

2,300,256

5,864,551

4,746,666

9,811,814

13,446,694

-

39,192,989

أموال مقترضة

2,402,230

12,007,129

9,212,169

28,327,361

45,765,459

45,225,758

-

142,940,106

اسناد قرض

-

4,238,942

10,946,238

-

-

-

-

15,185,180

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

1,022,532

1,022,532

مخصص ضريبة الدخل

-

-

-

-

-

-

5,814,560

5,814,560

مطلوبات ضريبية مؤجلة -

-

-

-

-

-

7,337,607

7,337,607

771,189

8,996,523

136,870

1,404,489

2,250,461

-

15,155,957

60,922,913 101,872,608

14,174,699

1,017,427,547

281,631,875

1,178,779,337 140,217,034

مطلوبات أخرى

1,596,425

مجموع املطلوبات

206,786,597 175,548,214 217,915,484

240,207,032

مجموع املوجودات

112,645,937

100,908,990

42,731,567 246,266,125

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إداريــة والتــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل املديــر العــام وصانعــي القــرار لــدى البنــك مــن خــال ثالثــة قطاعــات
أعمــال رئيســية موضحــة أدنــاه ،كمــا ميتلــك البنــك شــركات تابعــة تختــص باجملــاالت التاليــة :خدمــات الوســاطة املاليــة وخدمــات التأجيــر
التمويلــي وخدمــات تشــغيل وإدارة مســتودعات البونــدد وتنظيــم الــذمم.
 حســابات األفراد :يشــمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التســهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى. حســابات املؤسســات :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة للعمــاء واخلدمــات املصرفيــة األخــرى اخلاصــة بالعمــاءمــن املؤسســات.
 اخلزينة :يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وإدارة أموال البنك.(ب) معلومات التوزيع اجلغرافي:
ميــارس البنــك نشــاطاته ،وكذلــك شــركاته التابعــة بشكــــل رئيســي فــي اململكــة التــي متثــل األعمــال احملليــة لذلــك فــإن معظــم
اإليــرادات واملوجــودات واملصروفــات الرأســمالية داخــل اململكــة.
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موجودات القطاع
موجودات غير موزعة على القطاعات
مجموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة على القطاعات
مجموع املطلوبات
مصاريف رأسمالية
استهالكات وإطفاءات

18,900,341
18,900,341
18,900,341

()1,287,641

األفــــــــراد
دينــــار
275,570,588
275,570,588
481,667,506
481,667,506
-

إجمالي الدخل
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للتسهيالت
اإلئتمانية املباشرة
(مخصص) مسترد من مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة للموجودات املالية وبنود خارج
قائمة املركز املالي وفقً ا ملعيار التقارير املالية
الدولي رقم ()9
نتائج أعمال القطاع
مصاريف غير موزعة على القطاعات
الربح قبل الضرائب
ضريبة الدخل
صافي ربح السنة
6,849,852
6,849,852
6,849,852

()13,508,174

()483,354
7,051,559
7,051,559
7,051,559

-

املؤسســـــــات اخلزينــــــــــة
دينــــار
دينــــار
370,409,972
394,108,738
370,409,972
394,108,738
70,579,935
337,808,552
70,579,935
337,808,552
-

األفــــــــراد
دينــــار
20,187,982

()1,958
960,234
()393,985
566,249
()160,393
405,856

()84,731

الوساطة
املالية
دينــــار
1,046,923

149,867
()862,231
()712,364
132,340
()580,024

()551,975

التأجير
التمويلي
دينــــار
701,842

()499,201
35,521,766
()27,657,430
7,864,336
()1,861,067
6,003,269
279,222
51,583,079
()28,672,544
22,910,535
()6,810,519
16,100,016

 31كانون األول
أخــــــــــرى
2019
2020
دينــــار
دينــــار
دينــــار
1,136,861,861 1,171,824,926
41,917,476
52,634,250 52,634,250
1,178,779,337 1,224,459,176 52,634,250
944,861,583
977,561,746
51,906,865
65,208,904 65,208,904
996,768,448 1,042,770,650 65,208,904
1,949,061
1,652,620
2,212,546
1,997,430
-

()13,889
()211,891
()24,249,062
()24,460,953
()1,911,706
()26,372,659

()15,633,255
()2,155,060

اجملموع
للسنة املنتهية في  31كانون األول
2019
2020
أخــــــــــرى
دينــــار
دينــــار
دينــــار
53,458,917
51,654,222
()198,002

تخصيم الذمم
دينــــار
1,285,380
1,285,380
15,282
15,282
-

()1,014

20,596 1,801,208
()311,611( )1,840,541
()291,015
()39,333
61,113
17,579
()229,902
()21,754

()199,720

إدارة
البوندد
دينــــار
2,000,928
تخصيم
الذمم
دينــــار
21,610

إدارة
البوندد
الوساطة املالية التأجير التمويلي
دينــــار
دينــــار
دينــــار
27,797,826
87,761,568
14,890,854
27,797,826
87,761,568
14,890,854
21,751,856
64,727,899
1,010,716
21,751,856
64,727,899
1,010,716
-

املؤسســـــــات اخلزينــــــــــة
دينــــار
دينــــار
7,534,913
20,358,026

فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:
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( )43إدارة رأس المال
(أ) وصف ملا يتم إعتباره كرأس مال:
يتكون رأس املال التنظيمي املؤهل من العناصر التالية:
•الشريحة األولى من رأس املال (( )Tier 1رأس املال لضمان استمرارية عمل البنك) ( ،)Going Concernوتتكون مما يلي:
 -1حقوق حملة االسهم العادية ).Common Equity Tier1 (CET1
 -2رأس املال اإلضافي ).Additional Tier 1 (AT1
•الشريحة الثانية ) Tier 2 (T2وهو رأس املال الذي يستخدم في حال عدم االستمرارية (التصفية) (.)Gone Concern
•لــكل نــوع مــن األنــواع الثالثــة مــن رأس املــال ( )CET1,AT1,T2مجموعــة محــددة مــن املعاييــر التــي يجــب أن حتققهــا األداة
املاليــة قبــل تضمينهــا فــي الفئــة ذات الصلــة.
كمــا يلتــزم البنــك حســب املــادة ( )62مــن قانــون البنــوك بــأن يقتطــع ســنويًا حلســاب االحتياطــي القانونــي مــا نســبته  %10مــن
أرباحــه الصافيــة ويســتمر فــي االقتطــاع حتــى يبلــغ االحتياطــي مــا يعــادل رأس مــال البنــك املكتتــب بــه.
(ب) متطلبات اجلهات الرقابية بخصوص رأس املال ،وكيفية اإليفاء بهذه املتطلبات:
يجــب علــى البنــوك ان تلبــي احلــد االدنــى مــن املتطلبــات الرأســمالية نســبة الــى املوجــودات املرجحــة باخملاطــر ,ويجــب ان تكــون
كمــا يلــي:
 -1أن ال يقل احلد االدنى حلقوق حملة األسهم العادية ( )CET1عن ( )%6من املوجودات املرجحة باخملاطر.
 -2أن ال يقل احلد االدنى لراس املال االساسي ( )Tier 1عن ( )%7.5من املوجودات املرجحة باخملاطر.
 -3أن ال يقل احلد األدنى لرأس املال التنظيمي ( )CARعن ( )%12من املوجودات املرجحة باخملاطر.
(جـ) كيفية حتقيق أهداف إدارة رأس املال:
تهــدف إدارة البنــك إلــى حتقيــق أهــداف إدارة رأس مــال البنــك وحتقيــق فائــض فــي األربــاح التشــغيلية واإليــرادات والتشــغيل
األمثــل ملصــادر األمــوال املتاحــة مبــا يحقــق النمــو املســتهدف فــي حقــوق املســاهمني مــن خــال النمــو فــي اإلحتياطــي القانونــي
ومــن األربــاح املتحققــة واألربــاح املــدورة.
ويتــم أخــذ التأثيــرات لــدى الدخــول فــي اإلســتثمارات علــى نســبة كفايــة رأس املــال ويراقــب رأس املــال وكفايتــه بشــكل دوري
حيــث يتــم احتســاب نســبة كفايــة رأس املــال مــن قبــل إدارة اخملاطــر.
مت احتســاب نســبة كفايــة رأس املــال وفقً ــا لتعليمــات البنــك املركــزي األردنــي املســتندة ملقــررات بــازل  IIIكمــا فــي  31كانــون األول
 2020و 31كانــون األول .2019
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( )44تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

(د) املبلغ الذي يعتبره البنك كرأس مال ونسبة كفاية رأس املال وفق اجلدول التالي:
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

يبني اجلدول التالي حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا ً للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها:

بنود رأس املال األساسي لألسهم العادية
رأس املال املكتتب به (املدفوع)

100,000,000

100,000,000

األرباح املدورة ( بعد طرح أي مبالغ مقيدة التصرف)

35,938,069

33,933,433

احتياطي تقييم املوجودات املالية  -بالصافي حسب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ()9

8,560,247

12,255,295

االحتياطي القانوني

30,643,329

29,728,357

اجمالي رأس املال االساسي لالسهم العادية

175,141,645

175,917,085

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

املوجودات:
نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

90,377,554

-

90,377,554

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

70,941,436

-

70,941,436

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

399,949

-

399,949

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة

5,961

-

5,961

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

296,763,235

435,168,772

731,932,007

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

39,243,610

39,243,610

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

67,341,662

105,529,974

172,871,636

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

1,565,104

27,465,037

29,030,141

موجودات غير ملموسة

379,933

2,386,160

2,766,093

موجودات ضريبية مؤجلة

973,617

16,144,598

17,118,215

رصيد اخملصصات املطلوبة مقابل أدوات الدين املدرجة في املرحلة األولى ( )Stage 1مبا ال يزيد عن 1.25
 ٪من مجموع املوجودات املرجحة خملاطر االئتمان وفق الطريقة املعيارية

موجودات أخرى

20,225,550

44,444,873

64,670,423

2,294,522

3,838,645

حق استخدام أصول مستأجرة

918,326

4,183,825

5,102,151

اجمالي رأس املال املساند

2,294,522

3,838,645

إجمالي املوجودات

549,892,327

674,566,849

1,224,459,176

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال):
الشهرة واملوجودات غير امللموسة

()2,766,093

()2,615,620

املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن مخصصات ديون

()17,118,215

()11,472,794

األرباح املتوقع توزيعها

()12,000,000

-

اإلستثمارات املؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات املالية وشركات التأمني والتي ميلك فيها
البنك أقل من  10٪وحسب ماهو موضح في التعليمات

-

-

صافي حقوق حملة االسهم العادية

143,257,337

161,828,671

الشريحة الثانية من رأس املال
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 31كانون األول 2020

لغايــــــة
سنــــــــــة

أكثـــــــر من
سنـــــــــــة

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال):

املطلوبات:

"اإلستثمارات املؤثرة في رؤوس أموال البنوك والشركات املالية وشركات التأمني والتي ميلك فيها
البنك أقل من 10٪
وحسب ماهو موضح في التعليمات

-

-

صافي رأس املال املساند (الشريحة الثانية من رأس املال)

2,294,522

3,838,645

مجموع رأس املال التنظيمي

145,551,859

165,667,316

مجموع املوجودات املرجحة باخملاطر

969,020,266

968,428,449

نسبة كفاية رأس املال ()٪

15.02%

17.11%

نسبة حقوق حملة األسهم العادية ()٪

14,78%

16.71%

نسبة رأس املال األساسي ()٪

14,78%

16.71%

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

30,489,935

-

30,489,935

ودائع عمالء

720,823,607

45,991,016

766,814,623

تأمينات نقدية

14,616,227

21,034,562

35,650,789

أموال مقترضة

77,929,347

88,867,860

166,797,207

اسناد قرض

11,410,000

-

11,410,000

إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

661,064

2,950,788

3,611,852

مخصصات متنوعة

-

765,666

765,666

مخصص ضريبة الدخل

6,189,284

-

6,189,284

مطلوبات ضريبية مؤجلة

5,117,743

-

5,117,743

مطلوبات أخرى

15,923,551

-

15,923,551

إجمالي املطلوبات

883,160,758

159,609,892

1,042,770,650

الصافي

()333,268,431

514,956,957

181,688,526

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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 31كانون األول 2019

( )46مستويات القيمة العادلة

لغايــــــة
سنــــــــــة

أكثـــــــر من
سنـــــــــــة

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

املوجودات:

ميثــل اجلــدول التالــي األدوات املاليــة املســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادا ً إلــى طريقــة التقييــم ،حيــث يتــم تعريــف املســتويات
اخملتلفــة علــى النحــو التالــي:
مدخــات املســتوى ( :)1وهــي املدخــات املســتنبطة مــن األســعار املدرجــة (غيـــر املع ّدلــة) ملوجــودات أو مطلوبــات مطابقــة فــي
أســواق نشــطة والتـــي ميكــن للمنشــأة احلصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس.

نقد وأرصدة لدى البنك املركزي األردني

120,759,451

-

120,759,451

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

57,764,189

-

57,764,189

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

6,752,924

6,752,924

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة

9,667

-

9,667

تسهيالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

290,546,911

383,739,958

674,286,869

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

43,941,650

43,941,650

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

28,627,474

140,407,118

169,034,592

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

1,736,540

27,789,289

29,525,829

موجودات غير ملموسة

476,006

2,139,614

2,615,620

كما في  31كانون األول 2020

مدخــات املســتوى ( :)2وهــي املدخــات املســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار املدرجــة املســتخدمة فــي املســتوى 1
واملالحظــة للموجــودات أو املطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة.
مدخالت املستوى ( :)3وهي مدخالت للموجودات أو املطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق امللحوظة.

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

موجودات ضريبية مؤجلة

755,223

10,717,571

11,472,794

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة

5,961

-

-

5,961

موجودات أخرى

11,084,519

45,509,341

56,593,860

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

32,450,995

-

6,792,615

39,243,610

حق استخدام أصول مستأجرة

939,977

5,081,915

6,021,892

32,456,956

-

6,792,615

39,249,571

إجمالي املوجودات

512,699,957

666,079,380

1,178,779,337
كما في  31كانون األول 2019

املطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

12,923,564

-

12,923,564

ودائع عمالء

722,524,858

42,250,009

764,774,867

تأمينات نقدية

15,802,647

22,153,027

37,955,674

أموال مقترضة

50,348,181

79,827,851

130,176,032

اسناد قرض

14,850,000

-

14,850,000

إلتزامات عقود تأجير تشغيلي

688,432

3,631,400

4,319,832

مخصصات متنوعة

-

1,022,532

1,022,532

مخصص ضريبة الدخل

5,814,560

-

5,814,560

مطلوبات ضريبية مؤجلة

-

7,337,607

7,337,607

مطلوبات أخرى

8,805

17,584,975

17,593,780

إجمالي املطلوبات

822,961,047

173,807,401

996,768,448

الصافي

()310,261,090

492,271,979

182,010,889

( )45حسابات مدارة لصالح العمالء
ال يوجد محافظ استثمارية مضمونة رأس املال يديرها البنك أو شركاته التابعة لصالح العمالء.
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املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

اجملموع
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املستوى 1

املستوى 2

املستوى 3

اجملموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو اخلسارة

9,667

-

-

9,667

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

36,855,325

-

7,086,325

43,941,650

36,864,992

-

7,086,325

43,951,317

تتضمــن املوجــودات األخــرى موجــودات غيــر ماليــة والتــي متثــل اســتثمارات عقاريــة لــدى الشــركات التابعــة (شــركة التســهيالت
التجاريــة األردنيــة وشــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار) والتــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي القوائــم املاليــة ،علمــا بــأن
القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة ضمــن املســتوى الثانــي تبلــغ قيمتهــا  3.183.695دينــار كمــا فــي  31كانــون األول 2020
									
مقابل  3.213.895دينار كما في  31كانون األول .2019

( )47القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة التــي ال يتــم قياســها فــي قائمــة املركــز املالــي املوحــدة بالقيمــة العادلــة ال تختلــف
جوهريـا ً عــن القيمــة الدفتريــة املدرجــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة .كمــا أن القيمــة العادلــة للتســهيالت اإلئتمانيــة املباشــرة
واالســتثمارات بالكلفــة املطفــأة وودائــع البنــوك واملؤسســات املصرفيــة وودائــع العمــاء والتأمينــات النقديــة واألمــوال املقترضــة
واســناد القــرض والتــي تــدرج بالتكلفــة املطفــأة ال تختلــف جوهريـا ً عــن القيمــة الدفتريــة املدرجــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة
بســبب عــدم وجــود اختــاف جوهــري بأســعار الفوائــد الســائدة فــي الســوق لــأدوات املاليــة املشــابهة لألســعار املتعاقــد عليهــا،
وكذلــك بســبب الفتــرات القصيــرة فيمــا يتعلــق بودائــع البنــوك واملؤسســات املصرفيــة .إن القيمــة العادلــة املدرجــة بالتكلفــة
املطفــأة حتــدد عــن طريــق األســعار املعلنــة للســوق عنــد توفرهــا أوعــن طريــق منــاذج تقييــم كالتــي تســتخدم فــي بعــض حــاالت
الســندات بعمولــة ثابتــة.

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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( )48ارتباطات والتزامات محتملة (خارج قائمة المركز المالي)  -بالصافي

املرحلة األولى

(أ) ارتباطات والتزامات ائتمانية

2019
 31كانون األول 2020

 31كانون األول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

اعتمادات

3,588,732

13,749,467

قبوالت وسحوبات زمنية

5,340,792

1,565,719

كفاالت:
دفع

23,507,677

28,567,464

حسن تنفيذ

42,010,703

38,401,135

أخرى

19,448,868

14,160,673

سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

18,518,711

15,563,376

سقوف تسهيالت ائتمانية غير مباشرة غير مستغلة

24,600,487

31,016,321

137,015,970

143,024,155

اجملمـــوع

(ب) التزامات تعاقدية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

88,347,075

1,796,568

14,643,773

100,149

1,582,878

106,470,443

التعرضات اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

22,054,372

636,646

3,904,155

-

23,620

26,618,793

التعرضات املسددة ()Repaid/ derecognized

()33,639,462

()232,687

()2,566,845

()24,669

()53,043

()36,516,706

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

2,227,596

()189,601

()2,003,581

()2,000

()32,414

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,205,291

()20,000

4,225,491

100,000

()100,200

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()24,077

()2,000

()1,940

()71,000

99,017

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

74,760,213

1,988,926

18,201,053

102,480

1,519,858

96,572,530

احلركة على اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

عقود مشاريع إنشائية

328,831

457,074

328,831

457,074

املرحلة األولى
2020

احلركة على االرتباطات وااللتزامات احملتملة (الكفاالت واإلعتمادات والقبوالت املصرفية):
املرحلة األولى
2020

206

املرحلة الثانية

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

23,646

1,192

59,061

19

44,153

128,071

خسارة التدني على التعرضات اجلديدة خالل السنة
 /اإلضافات

6,961

701

60,623

1,785

13,849

83,919

املسترد من خسارة التدني على التعرضات املسددة
()15,981
()Repaid /derecognized

()517

()21,467

-

()14,293

()52,258

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

74,760,213

1,988,926

18,201,053

102,480

1,519,858

96,572,530

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

18

969

()18

-

()969

-

التعرضات اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

22,920,226

467,108

4,263,904

-

103,611

27,754,849

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()277

()20

12,906

42

()12,651

-

التعرضات املستحقة ()Matured/ derecognized

()24,991,300

()179,594

()5,042,665

-

()57,320

()30,270,879

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()3

()3

()2,020

()18

2,044

-

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

227,189

()66,765

()137,124

-

()23,300

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()1,066,330

()16,000

1,161,848

12,050

()91,568

-

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

()401

()1,499

()54,448

()1,593

57,941

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()13,000

()17,950

()515,124

()100,000

646,074

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

13,963

823

54,637

235

90,074

159,732

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

71,836,998

2,175,725

17,931,892

14,530

2,097,355

94,056,500

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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املرحلة األولى
2019

املرحلة الثانية

املرحلة األولى

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

2019

رصيد بداية السنة

46,277

6,428

46,518

49

51,364

150,636

خسارة التدني على التعرضات اجلديدة خالل السنة
 /اإلضافات

15,116

599

14,797

1,956

218

32,686

املسترد من خسارة التدني على التعرضات املسددة
()Repaid /derecognized

()33,027

()5,374

()7,328

()33

()9,489

()55,251

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

1,912

667

()1,615

-

()964

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()3,150

()43

3,239

2,300

()2,346

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()2

-

()4

()16

22

-

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

()3,480

()1,085

3,454

()4,237

5,348

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

23,646

1,192

59,061

19

44,153

128,071

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

34,018,066

146,291

1,631,439

-

162,537

35,958,333

التعرضات اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

4,358,506

47,364

565,416

-

-

4,971,286

األرصدة املسددة ()Repaid/ derecognized

()23,638,048

()124,716

()1,293,654

-

()133,817

()25,190,235

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

165,614

()16,201

()120,693

-

()28,720

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()170,848

()39,819

210,667

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()29,616

-

-

-

29,616

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,703,674

12,919

993,175

-

29,616

15,739,384

احلركة على اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة:
املرحلة األولى

احلركة على االرتباطات وااللتزامات احملتملة (السقوف املباشرة غير املستغلة):
املرحلة األولى
2020
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2020
املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

14,703,674

12,919

993,175

-

29,616

15,739,384

التعرضات اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

7,838,736

565

810,543

-

-

8,649,844

األرصدة املسددة ()Repaid/ derecognized

()5,069,265

()5,454

()566,918

-

()27,470

()5,669,107

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

518,462

-

()518,462

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()1,796,541

-

1,798,687

-

()2,146

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

69,865

26

67,888

-

38,231

176,010

خسارة التدني على التعرضات اجلديدة خالل
السنة  /اإلضافات

58,014

63

74,867

-

-

132,944

املسترد من خسارة التدني على التعرضات املسددة
()32,850
()Repaid /derecognized

()12

()37,988

-

()36,695

()107,545

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

18,735

-

()18,735

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()2,416

-

36,587

-

()34,171

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة  -نتيجة
()1,484
تغيير التصنيف بني املراحل الثالث خالل السنة

-

()31,151

-

32,635

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

16,195,066

8,030

2,517,025

-

-

18,720,121

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

109,864

77

91,468

-

-

201,409

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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املرحلة األولى
2019

املرحلة الثانية

املرحلة األولى

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

2019

رصيد بداية السنة

153,361

311

118,651

-

41,422

313,745

خسارة التدني على التعرضات اجلديدة خالل
السنة  /اإلضافات

72,077

542

44,215

-

-

116,834

املسترد من خسارة التدني على التعرضات املسددة
()Repaid /derecognized

()116,079

()272

()96,850

-

()41,368

()254,569

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

35,319

-

()14,480

-

()20,839

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()360

()11

371

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()358

-

-

-

358

-

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

()74,095

()544

15,981

-

58,658

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

69,865

26

67,888

-

38,231

176,010

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

30,080,236

198,499

8,555,903

-

85,444

38,920,082

التعرضات اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

8,850,232

-

1,363,063

-

30,000

10,243,295

األرصدة املسددة ()Repaid/ derecognized

()14,517,243

()11,000

()3,384,801

-

()85,444

()17,998,488

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

2,796,498

()177,499

()2,618,999

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()932,276

()10,000

942,276

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()13,700

-

()13,060

-

26,760

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,263,747

-

4,844,382

-

56,760

31,164,889

احلركة على اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة:
املرحلة األولى

احلركة على سقوف التسهيالت غير املباشرة غير املستغلة:

2020

املرحلة األولى
2020
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املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

26,263,747

-

4,844,382

-

56,760

31,164,889

التعرضات اجلديدة خالل السنة  /اإلضافات

5,927,345

42,800

141,010

-

-

6,111,155

األرصدة املسددة ()Repaid/ derecognized

()10,327,339

-

()2,218,755

-

()26,760

()12,572,854

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

454,322

-

()454,322

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()1,125,671

-

1,155,671

-

()30,000

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

65,290

-

70,790

-

خسارة التدني على التعرضات اجلديدة خالل
السنة  /اإلضافات

21,426

67

6,628

-

املسترد من خسارة التدني على التعرضات املسددة
()29,518
()Repaid /derecognized

12,488

148,568
28,121

-

()32,110

-

()12,358

()73,986

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

6,969

-

()6,969

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()25,837

-

32,437

-

()6,600

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

األثر على اخملصص  -كما في نهاية السنة  -نتيجة
2,998
تغيير التصنيف بني املراحل الثالث خالل السنة

-

()9,468

-

6,470

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

21,192,404

42,800

3,467,986

-

-

24,703,190

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

41,328

67

61,308

-

-

102,703

التقرير السنوي الثامن والثــالثــون
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املرحلة األولى
2019

املرحلة الثانية

إفرادي

جتميعي

إفرادي

جتميعي

املرحلة الثالثة

اجملموع

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

رصيد بداية السنة

66,723

422

93,210

-

19,652

180,007

خسارة التدني على التعرضات اجلديدة خالل
السنه  /إضافات

31,980

183

40,775

-

6,600

79,538

املسترد من خسارة التدني على التعرضات املسددة
()Repaid /derecognized

()31,620

()395

()59,310

-

()19,652

()110,977

ما مت حتويله إلى املرحلة األولى

41,518

-

()41,518

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثانية

()4,474

()20

4,494

-

-

-

ما مت حتويله إلى املرحلة الثالثة

()23

-

()530

-

553

-

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

()38,814

()190

33,669

-

5,335

-

التغيرات الناجتة عن تعديالت

-

-

-

-

-

-

التسهيالت املعدومة

-

-

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

65,290

-

70,790

-

12,488

148,568

بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة ضــد شــركة بنــدار للتجــارة واالســتثمار  47,840دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل
 91,725دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  ،2019فيمــا بلــغ رصيــد اخملصصــات ملواجهــة هــذه القضايــا  32,840دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول  2020مقابــل  76,725دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  ,2019وفــي تقديــر اإلدارة واملستشــار القانونــي للشــركة فإنــه
							
لن يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا,
							
ال يوجــد قضايــا مقامــة علــى شــركة بنــدار للتأجيــر التمويلــي وشــركة ربــوع الشــرق العقارية وشــركة راكــن العقارية (شــركات
				
تابعة لشركة بندار للتجارة واالستثمار) كما في  31كانون األول  2020و 31كانون األول ,2019
														
									

( )50أرقام المقارنة

مت إعــادة تبويــب بعــض أرقــام املقارنــة للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول  2019لتتناســب مــع التبويــب للقوائــم املاليــة
للســنة املنتهيــة فــي  31كانــون األول .2020

( )51قرار اإلدارة إلعادة إصدار القوائم المالية المنتهية في  31كانون األول 2020
مت إعــادة إصــدار هــذه القوائــم املاليــة لتحــل محــل القوائــم املاليــة املوحــدة الصــادرة فــي  11شــباط  .2021وذلــك بســبب تعديــل
إفصاحــات القوائــم املاليــة مبوجــب التعديــات الــواردة مــن قبــل البنــك املركــزي االردنــي واملتضمنــة اعــادة تصنيــف مخصــص
اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة بقيمــة  14.5مليــون دينــار مــن املرحلــة االولــى الــى املرحلــة الثالثــة .وكمــا هــو موضــح فــي ايضــاح
(						.)10

( )49القضايا المقامة على البنك وشركاتة التابعة
بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة ضــد البنــك  4,655,510دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  4,643,790دينــار كمــا فــي
 31كانــون األول  2019فيمــا بلــغ رصيــد اخملصصــات ملواجهــة هــذه القضايــا  359,000دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل
 631,956دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  ,2019وفــي تقديــر اإلدارة واملستشــار القانونــي للبنــك فإنــه لــن يترتــب علــى البنــك أيــة
										
التزامات إضافية لقاء هذه القضايا,
				
ال يوجــد قضايــا مقامــة علــى شــركة املــوارد للوســاطة املاليــة والشــركة األردنيــة للتخصيــم كمــا فــي  31كانــون األول  2020و31
													
كانون األول ,2019
بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة ضــد شــركة متكــن للتأجيــر التمويلــي  221,540دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل
صفــر دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2019وفــي تقديــر اإلدارة واملستشــار القانونــي للشــركة فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة
											
أية التزامات لقاء هذه القضايا,
			
كمــا يوجــد قضيــة مقامــة علــى شــركة االســتثماري لتمويــل سلســلة اإلمــداد كمــا فــي  31كانــون األول  2020وفــي تقديــر
			
اإلدارة واملستشار القانوني للشركة فإنه ال داعي ألخذ مخصصات مقابل هذه القضية في هذه املرحلة,
											
بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة ضــد شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة  86,549دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل
 201,635دينــار  31كانــون األول  ,2019فيمــا بلــغ رصيــد اخملصصــات ملواجهــة هــذه القضايــا  240,521دينــار كمــا فــي  31كانــون
األول  2020مقابــل  220,000دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  ,2019وفــي تقديــر اإلدارة واملستشــار القانونــي للشــركة فإنــه لــن
								
يترتب على الشركة أية التزامات إضافية لقاء هذه القضايا,
						
بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة علــى شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي (شــركة تابعــة لشــركة التســهيالت
التجاريــة) مبلــغ  81,047دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2020مقابــل  21,796دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  ،2019وفــي تقديــر
اإلدارة واملستشــار القانونــي للشــركة فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات إضافيــة لقــاء هــذه القضايــا,
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الشركات التابعة

حلول الوساطة المالية

شركة الموارد للوساطة المالية
 43شارع عبدالحميد شرف ،الشميساني
هاتف+962 6 563 0500 :

ﺻﺎﻟﻮن أﻣﻞ اﻟﻌﺒﺪ ،ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻜﺔ زﻳﻦ اﻟﺸﺮف ،ﻋﺒﺪون اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﺮف ،ﻓﺮع  ،INVESTBANKاﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ
تمويل التجارة والخدمات اللوجستية

شركة اإلمداد
بوندد شركة اإلمداد ،القسطل شارع الشحن الجوي
هاتف+962 6 471 1166 :

ﺻﻴﺪﻟﻴﺔ أوراﻧﺞ أﺳﺘﺮ ،ﺷﺎرع اﻣﻴﺮة ﺗﻐﺮﻳﺪ ،اﻟﺼﻮﻳﻔﻴﺔ
حلول التأجير التمويلي

شركة تمكين

 244شارع مكة ،عمارة فرع INVESTBANK
هاتف+962 6 550 2610 :

ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺻﺎﻟﻮن ﻋﻤﺮ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺪوار اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﺎﻣﻦ

حلول التخصيم

شركة تخصيم

 43شارع عبد الحميد شرف ،الشميساني
هاتف+962 6 500 1515 :

ﺷﺎرع اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺨﻀﺎر و اﻟﻔﻮاﻛﺔ
تـمويل أفراد ،إسالمي و SMEs

شركة التسهيالت

 52شارع عبد الحميد شرف ،الشميساني
هاتف+962 6 567 1720 :

تـمويل إسالمي ،أفراد و SMEs

شركة بندار

 241شارع المدينة المنورة
هاتف+962 6 551 8916 :

