بسم هللا الرحمن الرحيم

ش�كة مساهمة عامة محدودة تأسست بتاريخ 1976/10/25
سجل تجاري رقم 108
ن
أرد�
رأس المال المدفوع  150مليون دينار ي
عضو مجموعة (كيبكو)  -الكويت

رؤيانا...

أن نكــون أحــد البنــوك العربيــة الرائــدة ف ي� تقديــم الخدمــة المرصفيــة
الشــاملة والمتمـ ي ز
ـ�ة بمــا يواكــب آخــر مســتجدات الصناعــة المرصفيــة والتجــارة
ال ت
لك�ونيــة ف ي� العالــم.
إ
رسالتنا...
نحــن مؤسســة مرصفيــة أردنيــة ،تقــدم خدماتهــا الشــاملة بجــودة ومهنيــة
عاليــة وتســخر قــدرات جهازهــا الوظيفــي وإمكاناتهــا التكنولوجيــة المتطــورة
ين
ين
المتعاملــ�
لتحســ� مســتوى الخدمــة المقدمــة لجمهــور
بكفــاءة عاليــة
القتصاديــة
معهــا ،وتوســيع وتنويــع قاعــدة العمــاء مــن مختلــف القطاعــات إ
أ
ف
الردنيــة والعربيــة ،بمــا يحقــق عائــداً مجزي ـاً للمسـ ي ن
ـاهم� ويعمــل ي� الوقــت
ن
ـ�.
نفســه عــى تنميــة إ
القتصــاد الوط ـ ي ورفــاه أبنــاء المجتمــع المحـ ي

المحتويات
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الدارة
مجلس إ

13

الدارة
كلمة رئيس مجلس إ

17

تقرير الحوكمة لعام 2020

33

أنشطة وإنجازات إدارات البنك ف ي� عام 2020

47

خطة العمل لعام 2021

49

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة لعام 2020

54

واليضاحات المرفقة بها للعام 2020
القوائم المالية الموحدة إ

194

الفصاحات الضافية المطلوبة بموجب تعليمات هيئة أ
الوراق المالية
إ
إ
ملحق :دليل الحاكمية المؤسسية

ح�ض ة صاحب الجاللة
ن
ين
الحس� المعظم
الثا� بن
الملك عبد هللا ي

ح�ض ة صاحب السمو
الشيخ نواف أ
الحمد الجابر الصباح
أم� دولة الكويت
ي

ح�ض ة صاحب السمو
أ
ن
ين
الثا�
ال يم�
الحس� بن عبد هللا ي
ول العهد
ي

الدارة
مجلس إ
الدارة
رئيس مجلس إ

•

ت
الكباري�
دولة السيد عبد الكريم عالوي صالح
ي

الدارة
نائب رئيس مجلس إ

•

السيد فيصل حمد مبارك العيار

أ
العضاء

•

السيد مسعود محمود جوهر حيات

•

السيد طارق محمد يوسف عبد السالم

•
•

ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

السيد نضال فائق محمد القبج  -اعتباراً من 2020/6/17
ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

•

السيد منصور أحمد عبد الكريم اللوزي

•

السيد بيجان خرسوشاهي
ممثل  - Odyssey Reinsurance Co.الواليات المتحدة

•

ش
المع�
معال الدكتور مروان جميل عيىس
ي

•
•

التقرير السنوي 2020

السيد محمد عدنان حسن ض
الما�  -لغاية 2020/6/16
ي

•

•

مدقق الحسابات

ممثل ش�كة مشاريع الكويت القابضة  -الكويت

الدكتور يوسف موىس سلمان القسوس

•

ين
الدارة
أم� رس مجلس إ

الروا� المتحدة القابضة  -الكويت
ممثل ش�كة ب ي

الروا� المتحدة القابضة  -الكويت
ممثل ش�كة ب ي

ال ت
ممثل ش
س�اتيجية لالستثمارات
ال�كة إ

ن
ها� خليل عبد الحميد الهنيدي
السيد ي

السيد ماجد فياض محمود برجاق
الدكتور صفوان سميح عبد الرحمن طوقان
معال السيد مروان محمود حسان عوض
ي

السيد سهيل محمد عبد الفتاح ت
ال� يك
•
السادة برايس وترهاوس كوبرز أ
«الردن»

•
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كلمة رئيس

الدارة
مجلس إ
ض
ين
المساهم� الكرام،
ح�ات السادة

ن
ـعد� أن أقــدم لكــم باســمي
أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب ،ويسـ ي
ئ
الدارة التقريــر الســنوي عــن
وباســم
زمــا� أعضــاء مجلــس إ
ي
نتائــج أعمــال البنــك ،وإنجازاتــه ،والقوائــم الماليــة الموحــدة
للســنة المنتهيــة ف ي� .2020/12/31
ف
وغــر مســبوقة
شــهد العالــم ي� عــام  2020أوقاتــاً صعبــة ي
جـ ّـراء جائحــة كورونــا وآثارهــا الســلبية عــى مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة والقطــاع الصحــي أ
والنشــطة االجتماعيــة والتعليــم
والســفر .وتباينــت التوقعــات ي ن
اليجــاب والســلب حــول
بــ� إ
عمــق آثــار الجائحــة وحالــة عــدم اليقـ ي ن
ـ� بتطورهــا وانتشــارها،
فتذبذبــت الق ـرارات بـ ي ن
والغــاق كلي ـاً أو جزئي ـاً
ـ� الفتــح حين ـاً إ
ف
ـا� االقتصــاد
أحيان ـاً أخــرى ،ف ـزادت الشــكوك حــول فــرص تعـ ي
ومــدى قدرتــه عــى االســتجابة الرسيعــة ،ممــا أربــك المشــهد
ـ�.
العــام عــى المســتوى العالمــي والمحـ ي
ومــع نهايــة العــام ،ظهــر مــا يبعــث عــى أ
المــل بتجــاوز هــذه
المرحلــة الدقيقــة والعصيبــة ،فتســارعت الجهــود والتجــارب
لنتــاج لقــاح للفــروس ،وتمكــن عــدد مــن ش�كات أ
الدويــة
إ
ي
العالميــة مــن إنتــاج والبــدء بتوزيــع اللقاحــات ،ممــا أنعــش
آ
ف
ـا� برسعــة
المــال بعــودة مختلــف القطاعــات إىل مســار التعـ ي
أكـ بـر مــن المتوقــع.
وكان مــن الممكــن أن تكــون النتائــج أســوأ بكثـ يـر لــوال المبــادرات
واالســتجابات العاجلــة وغـ يـر المســبوقة عــى مســتوى الماليــة
والج ـراءات التنظيميــة ف ي� معظــم
العامــة والسياســة النقديــة إ
أ
الــدول ،ممــا حافــظ عــى الدخــل المتــاح لــ�رس ،وحمايــة
التدفقــات النقديــة ش
للــركات ،ودعــم إتاحــة االئتمــان
والتخفيــف مــن الخســائر االقتصاديــة دون إنهائهــا.
ومــع ذلــك ،تشـ يـر توقعــات النمــو إىل فجــوات ســلبية كبـ يـرة
جمــال وارتفــاع ف ي� معــدالت البطالــة ف ي�
ال
ف ي� الناتــج
المحــ� إ
ي
ي
وعــر كل مــن االقتصــادات المتقدمــة
عــام  2020و  2021ب
واقتصــادات أ
ت
الســواق الصاعــدة ،ممــا ب ئ
ينــ� بطــول الفــرة
الزمنيــة الالزمــة لعــودة االقتصــاد العالمــي إىل مــا كان عليــه
قبــل الجائحــة.
الردن أ
محليـاً ،لــم يختلف الوضــع العــام ف� أ
والداء االقتصادي
ي
التقرير السنوي 2020

ف� عــام  2020عــن أ
الوضــاع ف ي� المنطقــة والعالــم ،حيــث
ي
تشــابهت آ
الثــار الناجمــة عــى جائحــة كورونــا والتداعيــات وإن
الج ـراءات.
تباينــت إ
ف� منتصــف الشــهر الثالــث مــن عــام  2020طبــق أ
الردن إغالقـاً
ي
أ
رث
شــامال ً امتــد لكـ مــن شــهرين تبعــه إغالقــات شــاملة وجزئيــة
امتــدت عــى فـ تـرات ،ممــا أثــر بشــكل واضــح عــى أداء مختلــف
القطاعــات ،وكان للجـراءات الحكوميــة المتالحقــة بعــض أ
الثــر
إ
أ
أ
ف ي� جهــود الســيطرة وإدارة الزمــة ،غـ يـر أن الوضــاع المعيشــية
واالقتصاديــة تعمقــت وذلــك لعــدم قــدرة الحكومــة عــى
القيــام بالدعــم المطلــوب وذلــك النعــدام المــاءة الماليــة.
أ ن
رد� قبــل الجائحــة
كان مــن المتوقــع أن يحقــق االقتصــاد ال ي
نســبة نمــو إيجابيــة وهــذا ما حصــل ف� الربــع أ
الول مــن العام،
ي
إال أنــه ومــع بدايــة الجائحــة أعيــدت التقديـرات ت
لت�اوح النســبة
ـ� ســالب  %3.5وســالب  ،%5وتظــل هــذه أ
بـ ي ن
الرقــام أفضــل
ف
بكثـ يـر مــن معــدالت االنكمــاش ي� عــدد مــن الــدول المجــاورة.
وعــى ضــوء التطــورات ورفــع قــدرات القطــاع الصحــي
وتنامــي االلـ ت ز
ـ�ام بإجـراءات الوقايــة والمحافظــة عــى معــدالت
ف
الصابــات بالفـ يـروس ،بــدأ العديــد مــن
متدنيــة نســبياً ي� عــدد إ
ـا� تدريجيـاً،
القطاعــات االقتصاديــة بالعــودة إىل مســارها إ
اليجـ ب ي
ـوال
لــذا فمــن المتوقــع أن ترتفــع معــدالت النمــو لتســجل حـ ي
 %2.5ف ي� عــام .2021
وهنــا ال بــد مــن وقفــة تقديــر ت ز
واعــ�از ،لمبــادرات التضامــن
ت
ـ� قدمتهــا مختلــف الجهــات الرســمية والخاصــة
والتعــاون الـ ي
أ
ف
ن
رد� والرسعــة ي� وضــع
وعــى رأســها مبــادرات البنــك المركــزي ال ي
إجـراءات وحلــول كفيلــة بتوفـ يـر الســيولة ف ي� االقتصــاد ،وتخفيف
ت
ـ� واجهــت مختلــف القطاعــات ،مــن خــال توفـ يـر
الضغــوط الـ ي
نوافــذ تمويليــة بأشــكال مختلفــة ،وتخفيــض أســعار الفوائــد
وتأجيــل أقســاط قــروض الـ شـركات أ
والفـراد .كمــا قامــت البنــوك
بتأكيــد دورهــا الريــادي ف ي� دعــم االقتصــاد وحمايــة العمــاء
ت
الــ�
وأنشــطتهم المختلفــة ،وال ننــى المســاعدات الطارئــة ي
ـدول
تلقتهــا الخزينــة مــن دول أجنبيــة ومــن صنــدوق النقــد الـ ي
والـ ت
ـ� كان لهــا أثــر كبـ يـر ف ي� الحفــاظ عــى قــدرة الدولــة للوفــاء
ي
بال�اماتهــا أ
تز
الساســية عــى ضــوء انخفــاض إاليـرادات ال�ض يبيــة
نتيجــة تراجــع نشــاط الـ شـركات بدرجــة كبـ يـرة.
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كبــرة وتبعــات الجائحــة وآثارهــا ال تــزال قائمــة أداء البنك ف ي� عام 2020
التحديــات ي
أ
وقــد تمتــد لمــا بعــد عــام  ،2021المــر الــذي يســتدعي
عمــل البنــك خــال العــام عــى متابعــة تطــورات الوضــع
تكاتــف القطــاع الحكومــي والخــاص لوضــع خطــة وطنيــة
االقتصــادي ف ي� المملكــة ومراقبــة مــدى قــدرة القطاعــات
شــمولية للنهــوض باالقتصــاد وفــق أســس علميــة وموضوعيــة
المختلفــة عــى االســتجابة آلثــار الجائحــة عــى تلــك
ال�اكــة ي ن
وبرامــج ي ز
تحف�يــة وإخــراج مفهــوم ش
بــ� القطــاع القطاعــات ومــا سـ ت
ـي�تب عليهــا تبعـاً لذلــك مــن حيــث إمكانيــة
العــام والقطــاع الخــاص إىل حـ ي ز
ـ� بعــد أن
ـ� التطبيــق العمـ
ي
ت
ز
بالضافــة إىل
الوفــاء بال�اماتهــم االئتمانيــة تجــاه البنــك ،إ
ظــل شــعاراً ترويجيــاً دون أثــر واضــح وملمــوس عــى مــدى
متابعــة العمــاء لتحديــد مــدى االســتجابة المطلوبــة مــن
الســنوات الماضيــة.
أ
ت
رث
الــ� تحققــت خــال الجائحــة أو
قبلنــا ليــة تعــ ات ســواء ي
ف أ ن
رد�
المهــددة بمخاطــر التعــرث الحقــاً ،ومــا يصاحــب ذلــك مــن
القطاع
المرص� ال ي
ي
ف
انخفــاض ي� القيمــة التقديريــة لضماناتهــم .تــم احتســاب
ف
المــر� ف ي� عــام  2020معقــوال ً عــى
كان أداء القطــاع
ي
ش
أ ن وتجنيــب المخصصــات الكافيــة مقابــل التســهيالت المبــا�ة
ت
الــ� واجههــا االقتصــاد ال ي
الرغــم مــن كل التحديــات ي
رد� .وغـ يـر المبـ ش
ـا�ة الممنوحــة ،كمــا تــم رصــد مخصصــات مناســبة
ش
فمــؤ�ات الكفــاءة بالبنــوك ســجلت مســتويات جيــدة تحوطــاً النخفــاض قيمــة عــدد مــن أ
الصــول االســتثمارية ف ي�
ت
ش
ـ� أظهــرت تراجعـاً حــاداً نتيجــة
باســتثناء مــؤ�ات الربحيــة الـ ي
ـياس واالقتصــادي
ـ
الس
ار
ر
ـتق
ـ
االس
ـدم
ـ
ع
ـة
ـ
حال
ـة
ـ
نتيج
ـارج
ـ
الخ
ي
ارتفــاع المخصصــات المرصــودة لمواجهــة االرتفــاع بمخاطــر
ن
االئتمــا�.
ف ي� بعــض الــدول وانخفــاض تصنيفهــا
ي
االئتمــان.
حافــظ البنــك خــال عــام  2020عــى مســتوى نتائــج
وأظهــرت البنــوك خــال ت
الفــرة قــدراً عاليــاً مــن الحصافــة
ـال
ـ
إجم
اد
ز
ـث
ـ
حي
ـابق،
ـ
الس
ـام
ـ
بالع
ـة
ـ
ن
ر
مقا
ـية
ـ
ئيس
ر
ال
ـطته
ـ
أنش
ي
تز
وااللــ�ام والتناغــم مــع متطلبــات إدارة االقتصــاد وتعزيــز
الموجــودات بنســبة  %2ليبلــغ  2,810مليــون دينــار  ،وارتفــع
اســتقراره .فقــد ارتفعــت الودائــع لــدى البنــوك مقارنــة عمــا
إجمــال ودائــع العمــاء ليســجل  1,878مليــون دينــار بنمــو
ي
ض
المـــا� لتبلــغ  36.79مليــار دينــــــار
كانــت عليــه العــام
ف
ي
ش
ـا� التســهيالت االئتمانيــة المبــا�ة
ـوال  %1بينمــا بلــغ صـ ي
بزيــادة  ،%5كمــا نمــت التســهيالت بحــوال  %6عــن العــام حـ ي
ف
ي
ـا�  1,557مليــون دينــار كمــا ف ي�  2020/12/31مقارنــة بـــ
الســابق لتبلــغ  28.6مليــار دينـــــار ،وهــو مــا يؤكـــد اســـــتمرار بالصـ ي
 1,574مليــون دينــار بنهايــة العــام  .2019وقــد بلــغ معــدل
دعــــــــم البنــوك وبقــوة لمختلــف القطاعــات الصناعيــة
كفايــة رأس المــال لــدى البنــك  %19.38وهــو أعــى مــن
والتجاريــة.
ف
المــر� والبالــغ .%16.7
المتوســط الســائد ف ي� القطــاع
ي
إن آ
الثــار بعيــدة المــدى للجائحــة عــى أداء البنــوك لــم
ف
و� المحصلــة ونتيجــة النخفــاض أســعار الفوائــد والعمــوالت
تظهــر بصورتهــا النهائيــة بعــد ،وربمــا ســتتعمق وتكــون لهــا ي
الفعــ� لكلــف المخاطــر وحجــم المخصصــات
تفــاع
ر
واال
آ
ي
رث
آثــار مســتقبلية مؤلمــة أك ـ ممــا هــي عليــه الن ،ســواء عــى المأخــوذة فقــد انعكــس كل ذلــك عــى نتائــج الســنة الــ�ت
ي
ـ� أو العالمــي ،وســتكون أك ـرث حــدة محلي ـاً
المســتوى المحـ ي
ســجلت خســارة مقدارهــا  4.5مليــون دينــار.
أ
ن
لصغــر حجــم االقتصــاد الوط ـ ي  .فغــدت قطاعــات العمــال
تعــا� مــن مشــاكل الســيولة ن
الــ� كانــت ن
ت
تعــا� مــن مشــاكل وبنــاء عــى مــا تقــدم ،فــإن البيانــات الماليــة للفـ تـرة المنتهيــة
ي
ي
ي
أ
ف
ت
تــأ� منســجمة مــع الواقــع والظــروف
المــاءة ونحــن نــرى الكثـ يـر مــن الـ شـركات وقطاعــات العمــال ي� 2020/12/31
ي
ين
الدارة العليــا وســعيها لمواجهــة
تتجــه لتصفيــة أعمالهــا أو مغــادرة البلــد
تاركــ� ورائهــم الراهنــة ،وتعكــس توجهــات إ
ت
رث
ز
ن
تز
بعــ� االعتبــار االلــ�ام
غــر محســوبة ،آخذيــن ي
ال�امــات هائلــة تجــاه البنــوك ممــا يلــزم البنــوك لمضاعفــة أي تعــ ات ي
االل�امــات أ
ين
المخصصــات المرصــودة مقابــل تلــك ت ز
المــال للبنــك
وتمتــ� المركــز
المــر بالمحافظــة عــى االســتقرار
ي
الــذي ســينعكس ســلباً عــى توظيفاتهــا ونتائجهــا وأرباحهــا بالشــكل الــذي مــن شــأنه أن يعــزز قــدرة البنــك عــى التعامــل
ومســاهماتها ف� دعــم ســوق العمــل والتشــغيل ورفــد إيـرادات مــع كافــة الســيناريوهات الـ تـ� ســتحددها فـ تـرة امتــداد أ
الزمــة.
ي
ي
�ض
ائــب.
ال
الخزينــة مــن
ف
أ ن
رد�،
ي� عــام  ،2020واســتجابة لتعليمــات البنــك المركــزي ال ي
ف� كل أ
ين
للمســاهم� ف ي� اجتماعهــا المنعقــد ف ي�
الحــوال ،يظــل هاجــس الحفــاظ عــى مــاءة ومتانــة قــررت الهيئــة العامــة
ي
أ
أ
ف
ن
ـاهم� عــن عــام
الجهــاز
المــر� وعــدم المخاطــرة بــه ،هــو المــر الهــم  2020/5/4عــدم توزيــع أربــاح نقديــة للمسـ ي
ي
أ
أ
أ
ن
رد� وإدارات البنــوك  ،2019وبالمقابــل قــررت الهيئــة زيــادة رأســمال البنــك مــن
والولويــة الوىل لــدى البنــك المركــزي ال ي
العاملــة ف� أ
( )100مليــون دينــار إىل ( )150مليــون دينــار وذلــك عــن طريــق
الردن.
ي
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رســملة ( )50مليــون دينــار مــن االحتياطــي االختيــاري وتوزيعها
كأســهم مجانيــة للمسـ ي ن
ـاهم� بواقــع نصــف ســهم لــكل ســهم،
وقــد قوبلــت هــذه الخطــوة باستحســان وإشــادة المسـ ي ن
ـاهم�.
عملــت إدارة البنــك خــال عــام  ،2020وبــكل جهــد ممكــن
لتحويــل التحديــات ت
الــ� فرضتهــا الجائحــة إىل فــرص
ي
واســتخالص كل مــا يمكــن مــن إيجابيــات ،تف�كــزت الجهــود
ت
الــ�
عــى أعمــال التطويــر والتحديــث وإعــادة الهيكلــة ي
شــملت كافــة أوجــه أعمــال البنــك ،وكان لمشــاريع تطويــر
البنيــة التكنولوجيــة بالبنــك الحصــة أ
الكـ بـر مــن هــذه الجهــود
فتــم البــدء بأعمــال التجديــد الشــامل لمركــز البيانــات
الســاس لدارة أ
باعتبــاره العنــر أ
العمــال ف ي� ظــل التطــورات
إ
التكنولوجيــة المتالحقــة عــى المســتوى العالمــي ،وقــد شــمل
الصيلــة والرديفــة ،أ
ذلــك مواقــع مركــز البيانــات أ
والجهــزة
أ
ال�امــج والتطبيقــات
والنظمــة والشــبكات ،إضافــة إىل ب
الولويــة أ
المرصفيــة والداريــة مــع إعطــاء أ
الســي� ن يا�
للمــن
إ
ب
أ
آ
ف
ن
الــذي ازدادت مخاطــره ي� الونــة الخـ يـرة .وكنــا جريئـ يـ� للغاية
بالتوجــه لبنــاء بنيــة تحتيــة فعالــة لالرتقــاء بأعمــال وخدمــات
البنــك إىل أعــى المســتويات محليــاً وعالميــاً.
وترافقــت جهــود التطويــر والتحديــث ف ي� الجانــب التكنولوجــي
ف
الداري والتنظيمــي بهــدف
مــع جهــود مماثلــة ي� الجانــب إ
رفــع كفــاءة أ
الداء وتحسـ ي ن
النتاجيــة ،فتــم إج ـراء تغيـ يـرات
ـ� إ
لــ�دارة العليــا ولبعــض الوحــدات
تنظيميــة وإعــادة هيكلــة إ
ومراكــز العمــل مــع االســتفادة القصــوى مــن التطبيقــات
المســاعدة ف� أداء أ
العمــال عــن بعــد للعديــد مــن الوظائــف،
ي
أ
أ
ت
ز
وحققــت هــذه ال�تيبــات نتائــج ممـ يـ�ة منــذ اليــام الوىل لبــدء
الجائحــة.
ض
ـا�،
كمــا كان هنــاك الكثـ يـر مــن النقــاط الجيــدة العــام المـ ي
عــى الرغــم مــن كل التحديــات .ومــن أهــم هــذه النقــاط
هــي زيــادة التشــديد مــن ناحيــة المصاريــف ومــن بينهــا كلفــة
أ
المــوال ،وكذلــك العمــل الجــاد للتخلــص مــن الموجــودات
غــر العاملــة ومعالجــة الديــون المتعــرث ة وهــذه مــن
ي
ف
ت
التحديــات المســتمرة ي� الفــرة القادمــة ،كمــا تمكنــا مــن
تعزيــز أعمــال الـ شـركات الصغـ يـرة والعمــل عــى إحــداث نقلــة
نوعيــة ف ي� نمــوذج عملنــا لتعزيــز نشــاطنا ف ي� قطــاع التجزئــة
أ
والف ـراد والتخفيــض التدريجــي تل�كزاتنــا ف ي� قطــاع الـ شـركات.
أ ن
رد�
ومــع كل التحديــات والظــروف ،ســيواصل البنــك ال ي
ف
أ ن
ت
رد�
الكويــ� القيــام بــدوره المعهــود ي� دعــم االقتصــاد ال ي
ي
واالســتجابة للجهــود الحكوميــة الهادفــة للتخفيــف مــن آثــار
ين
والمواطنــ� نتيجــة
الجائحــة عــى النشــاط االقتصــادي
أ
ت
الوضــاع الســائدة ومــا قــد يســتجد ف ي� الفــرة القادمــة ومــا
التقرير السنوي 2020

ت
ـ� ســيتم
ســتحمله مــن تبعــات يصعــب تحديــد آثارهــا ،والـ ي
مراقبتهــا والتعامــل معهــا بموضوعيــة وبالمهنيــة والحصافــة
المعهــودة.
و� الختــام ،أتقــدم ببالــغ الشــكر واالمتنــان أ
ف
للخــوة الزمــاء
ي
أعضــاء مجلــس الدارة لحرصهــم الصــادق أ
والمـ ي ن
ـ� ،وتعاونهم
إ
المخلــص ،والشــكر أوفــاه لعمــاء البنــك ومســاهميه لثقتهــم
تز
لمعــال
وال�امهــم .وال يفوتنــا أن نقــدم الشــكر والتقديــر
ي
أ ن
رد� ونائبيــه ولكافــة إداراتــه،
محافــظ البنــك المركــزي ال ي
ولمعــال رئيــس هيئــة أ
الوراق الماليــة وأعضــاء الهيئــة ،وكل
ي
مســؤول�ن
ن
العاملــ� بالبنــك مــن
الشــكر والثنــاء لجميــع
ي
ي
ف
ين
وموظفــ� لجهودهــم وإخالصهــم ودورهــم ي� تحقيــق
أهــداف البنــك ونجاحــه وازدهــاره.
الخــر
العــ� القديــر أن يحمــل العــام القــادم
ســائال هللا
ي
ي
ف
وال�كــة للجميــع وأن تعــود الحيــاة لطبيعتهــا ي� بلدنــا والعالــم
ب
ف ي� وقــت ليــس ببعيــد.
ت
الكباري�
عبد الكريم
ي
رئيس مجلس إالدارة
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أ ن
ت
ـ� بــأن وجــود حاكميــة مؤسســية جيــدة يــؤدي إىل إدارة جيــدة للبنــك ،ويســاعد عــى تحقيــق أهــداف
يؤمــن البنــك ال ي
رد� الكويـ ي
ال ت
ين
المودعــ� ،ويؤكــد المســؤولية الواجبــة
ســراتيجية وإدارة عمليــات البنــك بشــكل آمــن ،يضمــن حمايــة مصالــح
البنــك إ
آ
ف
ف
ن
ـاهم� وأصحــاب العالقــة الخريــن ،ويســتند البنــك ي� إدارة وتطويــر حوكمتــه الداخليــة عــى مــا ورد ي� نصــوص
تجــاه المسـ ي
أ
ش
قانــون الـ شـركات الســاري المفعــول وبنــود تعليمــات الحوكمــة للــركات المدرجــة الصــادرة عــن هيئــة الوراق الماليــة لعــام
أ ن
بالضافــة إىل االرشــادات
رد� رقــم  ،2016/63هــذا إ
 2017وتعليمــات الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن البنــك المركــزي ال ي
ت
ـ� تصدرهــا الجهــات الرقابيــة الدوليــة ذات الصلــة بأعمــال البنــوك وبمــا يتوائــم مــع طبيعــة أعمــال البنــك
والتعليمــات الـ ي
وأنظمتــه الداخليــة.
أ ن
ال�امــه والـ ت ز
رد� الكويـ تـ� ت ز
الدارة التنفيذيــة العليــا وكافــة موظفــي البنــك بتطبيــق المبــادىء
ـ�ام إ
ويؤكــد مجلــس إدارة البنــك ال ي
ي
ت
ـ� تضمــن تحقيــق العدالــة ف ي�
العامــة والتعليمــات المنظمــة للحاكميــة المؤسســية بهــدف الوصــول إىل أفضــل الممارســات الـ ي
ـال
معاملــة كافــة الجهــات ذات العالقــة بالبنــك ( ،)Stakeholdersوالتقيــد بمتطلبــات الشــفافية إ
والفصــاح عــن وضــع البنــك المـ ي
ـاهم� ،وبـ ي ن
الدارة والمسـ ي ن
والدارة التنفيذيــة ،وبـ ي ن
والداري الحقيقــي والمســاءلة ف� العالقــات بـ ي ن
ـ�
ـ� مجلــس إ
الدارة إ
ـ� مجلــس إ
إ
ي
أ
الدارة والجهــات المختلفــة الخــرى ذات العالقــة .ولمزيــد مــن الشــفافية فقــد تــم إرفــاق دليــل الحاكميــة المؤسســية
مجلــس إ
ن
ت
و� .www.jkb.com
ضمــن هــذا التقريــر ،وهــو متوفــر عــى موقــع البنــك إ
اللكــر ي
أ ن
رد� ،البــدء بالعمــل عــى تطبيــق متطلبــات حاكميــة إدارة المعلومــات
كمــا تــم وبنــاء عــى تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا رقــم ( )2016/65وفــق معيــار .COBIT

تعتمد إجراءات تنظيم وإدارة البنك عىل أ
السس التالية:
 وجود مجلس إدارة يتسم بالفاعلية وتحمل المسؤولية.اس�اتيجي واضح من أجل تطوير أ
 توجه تالعمال ضمن أطر واضحة إلدارة المخاطر.
 أسس محاسبية جيدة وإفصاح للمعلومات. آليات حكيمة التخاذ القرارات. تقييم أت
باالس�اتيجية.
للداء مرتبط
 تنمية وتطوير الموارد شالب�ية.

الدارة:
مجلس إ

أ ن
رد� وقانــون البنــوك وتعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك وتعليمــات
يحكــم تشــكيل مجلــس إ
الدارة قانــون الـ شـركات ال ي
أ
حوكمــة الـ شـركات المدرجــة لعــام  2017الصــادرة عــن هيئــة الوراق الماليــة.
الدارة ف ي� مســؤوليته عــن ســامة كافــة عمليــات البنــك بمــا فيهــا أوضاعــه الماليــة ،وعــن قيــام
ـ� لمجلــس إ
يتمثــل الــدور الرئيـ ي
ـؤولياته المختلفــة تجــاه كافــة الجهــات ذات العالقــة ،ويقــوم بوضــع أ
الهــداف ورســم االسـ تـراتيجيات الــ�ت
البنــك بتلبيــة مسـ
ي
ن
ن
الدارة التنفيذيــة والتأكــد مــن كفــاءة أنظمــة الضبــط
ـاهم� والمتعاملـ يـ� ،كمــا يقــوم بالرقابــة عــى إ
تحقــق مصلحــة البنــك والمسـ ي
أ
ت
والرقابــة الداخليــة ومــدى تقيــد البنــك بالخطــط االســراتيجية ومــن توفــر سياســات مكتوبــة تغطــي كافــة النشــطة المرصفيــة
لــدى البنــك واعتمــاد هــذه السياســات.
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الدارة مســؤول أيضـاً عــن مصداقيــة ودقــة التقاريــر الماليــة للبنــك والمعلومــات الــواردة ف ي� التقريــر الســنوي وضمــان
ومجلــس إ
ت
ن
ز
تطبيــق سياســات المخاطــر المالئمــة وأن البنــك ملــ�م بجميــع القوانـ يـ� الســارية.
ـال ف ي�  15أيــار  2017لفـ تـرة أربــع ســنوات ،وقــام المجلــس بانتخــاب دولــة الســيد عبــد الكريــم
وتــم انتخــاب مجلــس إ
الدارة الحـ ي
ت
الدارة والســيد فيصــل حمــد العيــار نائبـاً للرئيــس.
ـ� رئيسـاً لمجلــس إ
الكباريـ ي

الدارة للدورة الحالية
أعضاء مجلس إ
أ -أ
ين
االعتباري�:
العضاء
الرقم

االسم

اسم الممثل

مستقل/غ� مستقل
تنفيذي/غ� تنفيذي
ي
ي

1

الروا� المتحدة القابضة
ش�كة ب ي
الدارة
رئيس مجلس إ

ت
الكباري�
السيد عبدالكريم عالوي
ي

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

2

الروا� المتحدة القابضة
ش�كة ب ي

الدكتور يوسف موىس القسوس

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

3

ش�كة مشاريع الكويت القابضة

4

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

السيد مسعود محمود جوهر حيات
السيد محمد عدنان حسن ض
الما�
ي
لغاية 2020/6/16
السيد نضال فائق محمد القبج
اعتباراً من 2020/6/17

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

5

ال�كة ت
ش
االس�اتيجية لالستثمارات

السيد منصور أحمد عبدالكريم اللوزي

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

6

Odyssey Reinsurance Co.

السيد بيجان خرسوشاهي

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

ب -أ
ين
الطبيعي�:
العضاء

7
8
9
10
11
12
13

السيد فيصل حمد مبارك العيار
الدارة
نائب رئيس مجلس إ
السيد طارق محمد يوسف
عبدالسالم
ش
الدكتور مروان جميل عيىس المع�
ن
ها� خليل عبدالحميد
السيد ي
الهنيدي
الدكتور صفوان سميح عبدالرحمن
طوقان
السيد ماجد فياض محمود برجاق

-

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

-

يغ� تنفيذي

يغ� مستقل

-

يغ� تنفيذي

مستقل

-

يغ� تنفيذي

مستقل

-

يغ� تنفيذي

مستقل

-

يغ� تنفيذي

مستقل

السيد مروان محمود حسان عوض

-

يغ� تنفيذي

مستقل

الدارة ف ي� ش�كات مساهمة عامة:
عضويات أعضاء مجلس إ
الدارة
اسم عضو مجلس إ

ت
الكباري�
السيد عبدالكريم عالوي
ي
السيد بيجان خرسوشاهي
ش
المع�
السيد مروان جميل عيىس
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عضويته ف ي� ش�كات مساهمة عامة
اللبان أ
ش�كة أ
الردنية
العر� ي ن
ش�كة ش
للتأم�
ال�ق ب ي

ش�كة مسافات للنقل المتخصص ،ش�كة الباطون الجاهز والتوريدات االنشائية ،ش
ال�كة
المتصدرة أ
للعمال والمشاريع

التقرير السنوي 2020

الدارة التنفيذية
أعضاء إ
أ

• السيد «محمد يارس» مصباح محمود السمر المدير العام ــ لغاية 2020/11/14

• السيد توفيق عبد القادر محمد مكحل

		نائب المدير العام  /رئيس المجموعة المرصفية

• السيد هيثم سميح «بدر الدين» البطيخي

رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة

• السيد وليم جميل عواد دبابنه

		رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية ــ لغاية 2020/8/31

• السيدة هيام سليم يوسف حبش

		رئيس الشؤون المالية ــ لغاية 2020/6/30

• السيد إبراهيم عيىس إسماعيل كشت

		رئيس الشؤون القانونية

الجيوس
• السيد زهدي بهجت زهدي
ي

		رئيس تنمية أعمال ش
ال�كات ــ اعتباراً من 2020/7/9

		

رئيس التسهيالت االئتمانية ــ لغاية 2020/7/8

• الدكتور مكرم ي ن
أم� ماجد القطب

		رئيس االئتمان ــ اعتباراً من 2020/8/17
رئيس مساعد تسهيالت ش
ال�كات ــ لغاية 2020/8/16

• السيد إبراهيم فريد آدم بيشه

		رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية ـ اعتباراً من 2020/9/1

		
		

رئيس مساعد الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية  -لغاية 2020/8/31

• السيد عبدهللا إبراهيم عبدهللا مسمار

الدارية
		رئيس إدارة الشؤون إ

• السيد داود عادل داود عيىس

		رئيس إدارة الموارد ش
الب�ية

ن
الطعا�
• السيد إبراهيم فضل محمود
ي

رئيس الشؤون المالية ــ اعتباراً من 2020/8/17

الداخل ـــ لغاية 2020/8/16
				رئيس إدارة التدقيق
ي

• السيد فادي محمد أحمد عياد

رئيس إدارة مراقبة االمتثال

• السيد ماهر محمد حامد أبو سعادة

		رئيس تكنولوجيا المعلومات

• السيد أيمن درويش مصطفى الكردي
• السيد محمود عصام عبدالرزاق أ
الحمر

		رئيس العمليات ــ اعتباراً من 2020/6/1
		رئيس إدارة المخاطر ــ اعتباراً من 2020/6/1

• السيد يوسف واصف يوسف حسن

الداخل ــ اعتباراً من 2020/8/17
		رئيس إدارة التدقيق
ي

الدارة التنفيذية الذين انتهت خدمتهم خالل عام :2020
أعضاء إ

السيد «محمد يارس» مصباح محمود أ
السمر  ،المدير العام  -اعتباراً من . 2020/11/15
	•

• السيد وليم جميل عواد دبابنه  ،رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية  -اعتباراً من .2020/9/1
	•السيدة هيام سليم يوسف حبش  ،رئيس الشؤون المالية  -اعتباراً من . 2020/7/1
التقرير السنوي 2020
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لجان المجلس:
الدارة مــن أعضائــه لجانـاً مختلفــة يفوضهــا ببعــض
بهــدف تنظيــم أعمــال المجلــس وزيــادة كفاءتــه وفعاليتــه ،يشــكل مجلــس إ
الصالحيــات والمســؤوليات وبشــكل يتوافــق مــع أهــداف واسـ تـراتيجيات البنــك .وقــد تــم بيــان آليــة عمــل كل لجنــة وتحديــد
مهامهــا ومســؤولياتها بشــكل تفصيــ� ضمــن دليــل الحاكميــة المؤسســية المعتمــد والمنشــور عــى موقــع البنــك إ ت ن
و�
اللكــر ي
ي
ويتــم إلحاقــه بالتقريــر الســنوي للبنــك كجــزء ال يتج ـزأ منــه.
المؤسس (لجنة الحوكمة)
1.1لجنة التحكم
ي
تتــوىل اللجنــة إال ش�اف عــى إعــداد دليــل الحاكميــة المؤسســية بالبنــك وتحديثــه ومراقبــة تطبيقــه .والتأكــد مــن أن الهيــكل التنظيمــي
وال ش�اف عــى
ـ� متطلبــات الحاكميــة المؤسســية .كمــا تقــوم باعتمــاد السياســات العامــة إلقرارهــا مــن مجلــس إالدارة إ
للبنــك يلـ ب ي
ت
ز
تنفيذهــا ،والتأكــد مــن االلــ�ام بميثــاق أخالقيــات العمــل المعتمــد لــدى البنك وذلــك عىل مســتوى مجلــس إالدارة وكافة المســتويات
ف
بالضافــة إىل أيــة مهــام أخــرى وردت ف ي� تعليمــات حوكمــة الـ شـركات المســاهمة المدرجــة لســنة .2017
إالداريــة ي� البنــك ،إ
المؤسس:
أعضاء لجنة التحكم
ي
ش
المع� ،رئيس اللجنة (مستقل)
	•الدكتور مروان جميل
ت
(غ� مستقل)
	•السيد عبدالكريم عالوي
الكباري� ي
ي
	•السيد مروان محمود حسان عوض (مستقل)
(غ� مستقل)
	•السيد طارق محمد عبدالسالم ي
ن
ها� خليل الهنيدي (مستقل)
	•االسيد ي
2.2لجنة المخاطر

ت
ت
ـ�
تتــوىل اللجنــة مراجعــة إطــار عمــل أإدارة المخاطــر بالبنــك واســراتيجية إدارة المخاطــر ،وتهيئــة الظــروف المناســبة الـ ي
ت
ـ� تؤثــر عــى أعمــال البنــك .كمــا تقــوم
تضمــن التعــرف عــى المخاطــر ذات الثــر الجوهــري وإدارتهــا ،ومواكبــة التطــورات الـ ي
الدارة بشــأنها وبمــا يوضــح مــدى الـ ت ز
ـ�ام البنــك بدرجــة
بمراجعــة تقاريــر دائــرة إدارة المخاطــر ورفــع توصياتهــا إىل مجلــس إ
ف
ش
بالضافــة إىل أيــة مهــام أخــرى وردت ي� تعليمــات حوكمــة الــركات المســاهمة المدرجــة
المخاطــر المقبولــة المعتمــدة ،إ
لســنة .2017
أعضاء لجنة المخاطر:
	•السيد مروان محمود حسان عوض ،رئيس اللجنة (مستقل)
	•الدكتور صفوان سميح طوقان (مستقل)
(غ� مستقل)
	•السيد منصور أحمد اللوزي ي
(غ� مستقل)
	•السيد نضال فائق القبج ي

3.3لجنة االمتثال
تتــوىل اللجنــة اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي لدائــرة مراقبــة االمتثــال والتأكــد مــن اســتقالليتها والتأكــد مــن وجــود خطــة ســنوية
إلدارة مخاطــر عــدم االمتثــال وتقييــم درجــة الفعاليــة الـ ت
ـ� يديــر بهــا البنــك مخاطــر عــدم االمتثــال مــرة واحــدة ف ي� الســنة
ي
أ
بالضافــة إىل أيــة مهــام أخــرى وردت ف ي� تعليمــات حوكمــة الـ شـركات
عــى القــل ومراجعتهــا عنــد إجـراء أي تغيـ يـرات عليهــا ،إ
المســاهمة المدرجــة لســنة .2017
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أعضاء لجنة االمتثال:
(غ� مستقل)
	•السيد منصور أحمد اللوزي ،رئيس اللجنة ي
	•الدكتور صفوان سميح طوقان (مستقل)
ن
ها� خليل الهنيدي (مستقل)*
	•السيد ي
	•السيد مروان محمود حسان عوض (مستقل)
(غ� مستقل)
	•السيد نضال فائق القبج ي

ـا� خليــل الهنيــدي منــدوب مجلــس إدارة البنــك مــع البنــك المركــزي القــرص لغايــات تطبيــق متطلبــات قانــون مكافحــة غســل أ
ن
المــوال
* الســيد هـ ي
ب ي
أ
ورو� ذات الصلة.
ومكافحة تمويل إ
الرهاب وأي توجيهات من االتحاد ال ب ي

4.4لجنة التدقيق

ت
والطــاع عــى
ـ� تشــمل نطــاق التدقيــق وتك ـراره .إ
تتــوىل اللجنــة المراجعــة والمصادقــة عــى خطــة التدقيــق الداخـ ي
ـ� الـ ي
ـ� وتقاريــر ومالحظــات الجهــات الرقابيــة وتقاريــر المدقــق الخارجــي ،والتأكــد مــن اســتقاللية إدارة
تقاريــر التدقيــق الداخـ ي
الج ـراءات التصويبيــة .وتقــوم اللجنــة بمراجعــة البيانــات الماليــة
الدارة التنفيذيــة باتخــاذ إ
ـ� ومــن قيــام إ
التدقيــق الداخـ ي
بالضافــة
الدارة والتأكــد مــن قيــام البنــك بتطبيــق معايـ يـر المحاســبة والتدقيــق الدوليــة ،إ
للبنــك قبــل عرضهــا عــى مجلــس إ
أ
ف
ن
ش
رد� وتعليمــات حوكمــة الــركات المســاهمة المدرجــة لســنة .2017
إىل أيــة مهــام أخــرى وردت ي� تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
عقــدت لجنــة المجلــس للتدقيــق ســتة اجتماعــات خــال عــام  ، 2020وقــد اجتمعــت اللجنــة مــع مدقــق الحســابات الخارجي
ثالث مــرات.
أعضاء لجنة التدقيق:
ن
ها� خليل الهنيدي ،رئيس اللجنة (مستقل)
	•السيد ي
العمــال ،جامعــة بورتالنــد  -الواليــات المتحــدة أ
الشــهادات العلميــة :ماجســت� إدارة أ
المريكيــة 1980 ،وبكالوريــوس ف ي�
ي
أ
أ
ف
ن
ـو� ()CPA
إدارة العمــال ،الجامعــة المريكيــة ي� بـ يـروت  ،1973شــهادة محاســب قانـ ي
المناصب الحالية:
ــرئيس هيئة المديرين ،ش�كة صناعات البحر المتوسط
ــرئيس هيئة المديرين ،ش�كة المتوسط للطاقة
المناصب السابقة:
أ
الدارة ،ش
ال�كة الوطنية للمونيا وصناعة المركبات الكيميائية ()2009-1991
ــرئيس مجلس إ
أ
ــالمدير التنفيذي ،ش
ال�كة الردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية ()1992-1986
أ
الم�وع ،ش
ــمدير عام ش
للدارة واالستثمارات ()1986-1984
ال�كة الردنية إ
الردنية أ
ال�كة أ
الداري والمال ،ش
للوراق المالية ()1984-1982
ــالمدير إ
ي
ــمدقق ،ش�كة توش روس ()1982-1980
ين
المقاول� ()1978-1976
ــمحاسب أول ،ش�كة اتحاد
ــمحاسب ،ش�كة صفوان للتجارة والمقاوالت ()1974-1973
(غ� مستقل)
	•السيد نضال فائق القبج ي
أ
ماجســت� إدارة أعمال/محاســبة  ،الجامعــة
الشــهادات العلميــة :بكالوريــوس محاســبة  ،الجامعــة الردنيــة ، 2001 ،
ي
أ
الردنيــة2006 ،
المناصب الحالية:
ــ مدير إدارة المخاطر والتخطيط ت
االس�اتيجي  ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
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المناصب السابقة:
ــرئيس قسم مخاطر االستثمار  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2012 – 2009
ــرئيس قسم المخاطر التشغيلية بالوكالة  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2012 – 2011
ئيس  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2009 – 2006
ــمحلل مخاطر ر ي
مال  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2006 – 2004
ــمحاسب ي
العر� ()2003 – 2001
ــمحاسب  ،البنك ب ي
	•الدكتور صفوان سميح طوقان (مستقل)
أ
أ
ف
ماجســت� اقتصــاد ،جامعــة
بــروت ،1966
ي
الشــهادات العلميــة :بكالوريــوس ي� إدارة العمــال ،الجامعــة المريكيــة  -ي
جنــوب كاليفورنيــا ،الواليــات المتحــدة أ
المريكيــة ،1976 ،دكتــوراه اقتصــاد ،جامعــة جنــوب كاليفورنيــا ،الواليــات المتحــدة
أ
المريكيــة1980 ،
المناصب السابقة:
أ
أ
ن
ش
والع�ون
رد� السادس
ــعضو مجلس العيان ال ي
الدارة ،بورصة عمان ()2013-2012
ــرئيس مجلس إ
الدارة ،ش�كة مناجم الفوسفات ()2004-2000
ــرئيس مجلس إ
ــمدير عام ،مؤسسة الضمان االجتماعي ()1999-1994
ــ ي ن
أم� عام ،وزارة التخطيط ()1994-1989
ال�موك ()1989-1981
ــأستاذ مساعد ،جامعة ي
محا� ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات المتحدة أ
ــ ض
المريكية ()1980-1975
أ ن
رد� ()1975-1966
ــالبنك المركزي ال ي
5.5لجنة ت
ال�شيح والمكافآت
تتــوىل اللجنــة تحديــد أ
الشــخاص المؤهلـ ي ن
الدارة وتحديــد صفــة العضــو المســتقل وترشــيح
ـ� إ
للنضمــام إىل عضويــة مجلــس إ
أ
الشــخاص المؤهلـ ي ن
ـال ش�اف عــى تطبيــق سياســة تقييــم أداء مجلــس
ـ� إ
الدارة التنفيذيــة العليــا .وتقــوم بـ إ
للنضمــام إىل إ
الداريـ ي ن
بالضافــة إىل أيــة مهــام أخــرى
ـ� بالبنــك وتطبيقهــا ،إ
والدارة العليــا والتأكــد مــن وجــود سياســة لمنــح مكافــآت إ
الدارة إ
إ
ف
ش
وردت ي� تعليمــات حوكمــة الــركات المســاهمة المدرجــة لســنة .2017
أعضاء لجنة ت
ال�شيح والمكافآت:
	•الدكتور صفوان سميح طوقان ،رئيس اللجنة (مستقل)
(غ� مستقل)
	•السيد مسعود محمود حيات ي
ش
المع� (مستقل)
	•الدكتور مروان جميل
	•السيد ماجد فياض برجاق (مستقل)
الدارة للتسهيالت
6.6لجنة مجلس إ
يل:
تتوىل اللجنة النظر فيما ي
ت
الدارة التنفيذيــة
ـ� تتجــاوز صالحيــات اللجنــة المنبثقــة عــن إ
 .1منــح وتعديــل وتجديــد وهيكلــة التســهيالت االئتمانيــة الـ ي
ت
ـ� يرأســها مديــر عــام البنــك ،وضمــن حــدود يحددهــا لهــا مجلــس إدارة البنــك .ويختــص
(لجنــة إ
الدارة للتســهيالت) الـ ي
الدارة باتخــاذ الق ـرار بمــا يزيــد عــن صالحيــات اللجنــة.
مجلــس إ
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ت
ـ� تــم التوصيــة بالموافقــة عليهــا مــن قبــل اللجنــة المنبثقــة عــن
 .2إتخــاذ القـرار المناســب حـراً بخصــوص التســهيالت الـ ي
الدارة للتســهيالت).
الدارة التنفيذيــة (لجنــة إ
إ
ف
الدارة
وللمجلــس تفويــض بعــض أو جميــع صالحيــات هــذه اللجنــة ي� تعديــل ش�وط أو هيكلــة التســهيالت للجنــة إ
للتســهيالت.
أعضاء لجنة التسهيالت:
ت
(غ� مستقل)
	•السيد عبد الكريم عالوي
الكباري� ،رئيس اللجنة ي
ي
(غ� مستقل)
	•الدكتور يوسف موىس القسوس ي
(غ� مستقل)
	•السيد منصور أحمد اللوزي ي
(غ� مستقل)
	•السيد مسعود جوهر حيات ي
	•السيد ماجد فياض برجاق (مستقل)
الدارة واالستثمار
7.7لجنة إ
يل وإتخاذ القرار بشأنه:
تتوىل اللجنة النظر فيما ي

ف
الدارة:
أوالً :ي� مجال إ
والت�عــات ،وكافــة االرتباطــات والعقــود
 .1طلبــات المصاريــف إ
الداريــة ،وعقــود المشـ تـريات ،والعطــاءات ،والتوريــدات ،ب
ت
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا والمحــددة ضمــن نظــام وجــدول صالحيــات االرتبــاط
ـ� تزيــد عــن الصالحيــات الموكلــة لـ إ
الـ ي
الداريــة والماليــة بشــأنها.
الدارة ،وتتخــذ الق ـرارات إ
والــرف المعتمــد مــن مجلــس إ
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا بموجــب
 .2طلبات/عــروض بيــع العقــارات المملوكــة للبنــك فيمــا يتجــاوز الصالحيــات الموكلــة لـ إ
جــدول الصالحيــات المعتمــد.
أ
تسع� العقارات المملوكة للبنك سنوياً أو عندما يتطلب المر ذلك.
 .3إعتماد ي
ثانياً :ف ي� مجال االستثمار:
ت
الدارة لالســتثمار بموجــب جــدول الصالحيــات المرفــق بالسياســة االســتثمارية
المق�حــات والطلبــات المقدمــة مــن لجنــة إ
المعتمــدة فيمــا يتجــاوز صالحيتهــا وتتخــذ الق ـرار بشــأنها ويشــمل ذلــك:
أ ن
رد� ف ي� أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال.
 استثمارات البنك بالدينار ال ي استثمارات البنك بالعمالت أالجنبية ف ي� أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال ،وعمليات تداول العمالت.
الدارة باتخاذ القرار بما يزيد عن صالحيات اللجنة ف ي� أي من البنود الواردة أعاله.
ويختص مجلس إ
الدارة واالستثمار
أعضاء لجنة إ
ت
(غ� مستقل)
	•السيد عبد الكريم عالوي
الكباري� ،رئيس اللجنة ي
ي
(غ� مستقل)
	•الدكتور يوسف موىس القسوس ي
(غ� مستقل)
	•السيد منصور أحمد اللوزي ي
(غ� مستقل)
	•السيد مسعود جوهر حيات ي
	•السيد ماجد فياض برجاق (مستقل)
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8.8لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
تتــوىل اللجنــة اعتمــاد أ
الهــداف االسـ تـراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات والهيــاكل التنظيميــة المناســبة بمــا ف ي� ذلــك اللجــان
التوجيهيــة عــى مســتوى الدارة التنفيذيــة العليــا وبمــا يضمــن تحقيــق وتلبيــة أ
الهــداف االسـ تـراتيجية للبنــك وتحقيــق أفضــل
إ
أ
والمعايــر الالزمــة لمراقبــة
قيمــة مضافــة مــن مشــاريع واســتثمارات مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات ،واســتخدام الدوات
ي
وال ش�اف العــام واالطــاع عــى سـ يـر عمليــات ومــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات
والتأكــد مــن مــدى تحقــق ذلــك إ
ف
للتأكــد مــن كفايتهــا ومســاهمتها الفاعلــة ي� تحقيــق متطلبــات وأعمــال البنــك.
أعضاء لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
	•السيد ماجد فياض برجاق ،رئيس اللجنة (مستقل)
ش
المع� (مستقل)
	•الدكتور مروان جميل
ن
ها� خليل الهنيدي (مستقل)
	•السيد ي
(غ� مستقل)
	•السيد نضال فائق القبج ي

الدارة واللجان الفرعية
أتعاب أعضاء مجلس إ

ف
الدارة مبلــغ  5,000دينــار ســنوياً كبــدل مكافــأة لعضويــة المجلــس ،كمــا يتقـ ض
يتقـ ض
ـا� بــدل ســفر وتنقل
ـا� كل عضــو ي� مجلــس إ
وإقامــة وبــدل حضــور إجتماعــات اللجــان المنبثقــة عــن المجلس.
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إجتماعات المجلس واللجان خالل عام * 2020

ت
ـ� ح�ض هــا
الدارة واللجــان المنبثقــة عنــه إ
ـال عــدد اجتماعــات مجلــس إ
يوضــح الجــدول التـ ي
بالضافــة إىل عــدد االجتماعــات الـ ي
رض
الدارة ح ـ وا اجتمــاع الهيئــة العامــة للمسـ ي ن
ـاهم� المنعقــد بتاريــخ
كل عضــو خــال عــام  ،2020علمــا بــأن أعضــاء مجلــس إ
:2020/5/4
الدارة
مجلس إ

المؤسس
لجنة التحكم
ي

السيد محمد عدنان ض
الما� ،ممثل الضمان االجتماعي
ي
لغاية 6/16
السيد نضال فائق القبج ،ممثل الضمان االجتماعي
اعتبارا من 6/17
الدكتور يوسف موىس القسوس

6

السيد منصور أحمد اللوزي

6

السيد بيجان خرسوشاهي

6

ش
المع�
الدكتور مروان

6

2

ن
ها� الهنيدي
السيد ي

6

2

السيد ماجد برجاق

6

الدكتور صفوان طوقان

6

السيد مروان عوض

6

لجنة المخاطر

السيد طارق محمد عبدالسالم

6

لجنة االمتثال

السيد مسعود جوهر حيات

6

لجنة التدقيق

السيد فيصل حمد العيار/نائب الرئيس

6

لجنة تال�شيح والمكافآت

ت
الكباري�/رئيس المجلس
السيد عبدالكريم عالوي
ي

6

لجنة حاكمية تكنولوجيا
المعلومات

الدارة
أعضاء مجلس إ

4

4

6

3

3

لجنة التسهيالت

6

2

خالل عام 2020

الدارة واالستثمار
لجنة إ

إجمال عدد االجتماعات المنعقدة
ي

40

29

ال� ض
ت
الدارة
ح�ها أعضاء مجلس إ
عدد االجتماعات ي

40

2

40

1

29
29

1

3

1

1

2

1

3

3

3

4

2

4

4
3
4

6

2

4

3

4

4

40

29

2
3

3
6

40

29

3

40

29

3

ئ
ـر� ف ي� عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة واجتماعــات المجلــس واللجــان اعتبــاراً مــن  ، 2020/3/21وذلــك حســب توجيهــات
* تــم االعتمــاد عــى تقنيــة االتصــال المـ ي
الحكومــة ف ي� ظــل جائحــة كورونــا.

ضابط ارتباط الحوكمة:

ت
ال�ك  /ي ن
الدارة
أم� رس مجلس إ
السيد سهيل محمد عبدالفتاح ي
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عبدالكريم الكباري�ت
ي
الدارة
رئيس مجلس إ
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سياسة أ
الجور والمكافآت

أ
أ
أ ن
ت
ت
ـ� يعتمدهــا
لــدى البنــك ال ي
ـ� سياســة شــاملة للجــور والمكافــآت ،ترتبــط ارتباط ـاً وثيق ـاً بسياســات تقييــم الداء الـ ي
رد� الكويـ ي
الدارة ،بحيــث تقــاس الزيــادات الســنوية للموظفـ ي ن
النجــاز الــذي يحقــق مصالــح
ـ� أو المكافــآت الماليــة وفقـاً لمســتوى إ
مجلــس إ
ف
البنــك وتقدمــه المســتدام ي� كافــة الجوانــب .كمــا تحــرص هــذه السياســة عــى تعزيــز اســتقاللية الجهــات الرقابيــة ،بحيــث ال
يرتبــط تحديــد أجــور أو مكافــآت موظفيهــا بمســتوى أربــاح البنــك.
وال�فيــع عــى أ
وتنظــم سياســة أ
ال�قيــة ت
الجــور والمكافــآت ،أســس اســتحقاق الزيــادات الســنوية عــى الرواتــب ،وأثــر ت
الجــر،
وأنــواع العــاوات الـ تـ� تــرف للموظفـ ي ن
ـ� ،ش
و�وط اســتحقاقها ،كمــا تضــع إطــار ســلم الرواتــب وأســس مراجعتــه ،وكل ذلــك
ي
بهــدف الحفــاظ عــى بيئــة عمــل تنافســية وعادلــة.
ت
الدارة التنفيذيــة العليــا ف ي� التقريــر
ـ� تقاضاهــا كل مــن أعضــاء إ
تــم بيــان الرواتــب والعــاوات وبــدالت التنقــل والمكافــآت الـ ي
الفصــاح المطلوبــة بموجــب المــادة ( )4مــن تعليمــات إفصــاح الـ شـركات
الســنوي للبنــك عــن عــام  2020وذلــك ضمــن بيانــات إ
أ
واليضاحــات حــول البيانــات الماليــة
المصــدرة والمعايـ يـر المحاســبية ومعايـ يـر التدقيــق الصــادرة عــن هيئــة الوراق الماليــة إ
ت
ـ� تشــكل جــزءاً ال يتج ـزأ مــن التقريــر.
والـ ي

البيئة الرقابية
الرقابة الداخليـة

أ ن
ت
والدارة التنفيذيــة للبنــك مســؤولون عــن وضــع والمحافظــة عــى وجــود أنظمــة وإجراءات
ـ� إ
إن مجلــس إدارة البنــك ال ي
رد� الكويـ ي
ـ�:
رقابــة داخليــة قــادرة عــى ضمــان وتحقيــق مــا يـ ي

	•دقة ونزاهة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة عن البنك.
	•كفاءة وفعالية أداء العمليات التشغيلية للبنك.
	•فعالية إجراءات حماية أصول وممتلكات البنك.
ين
والقوان� ش
والت�يعات والتعليمات السارية.
	•التوافق مع سياسات وإجراءات العمل الداخلية

الدارة الجيــدة وأســاس
وانطالقـاً مــن إيمــان البنــك بأهميــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة الفعــال كونــه مــن أهــم عنــارص إ
ت
ىن
الدارة
ـ� يقــع عــى عاتــق إ
لســامة وجــودة عمليــات البنــك ،يتب ـ البنــك عــدداً مــن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة والـ ي
التنفيذيــة مســؤولية متابعــة تطويرهــا وتحديثهــا ،حيــث تعمــل إدارة البنــك وبشــكل مســتمر عــى مراقبــة وتقييــم مــدى كفــاءة
النظمــة وقدرتهــا عــى تحقيــق أ
وفعاليــة هــذه أ
الهــداف المرجــوة منهــا والعمــل عــى تعزيزهــا.
ف
الدارة سياســات متعلقــة بالضبــط والرقابــة الداخليــة تطرقــت إىل كافــة الجوانــب المتعلقــة
الطــار ،فقــد اعتمــد مجلــس إ
و� هــذا إ
ي
والدارة التنفيذيــة عنها.
الدارة إ
بأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن حيــث تعريفهــا ومقوماتهــا ومســؤوليات مجلــس إ

الداخل
التدقيق
ي

ـ� عــى تقديــم خدمــات توكيديــة واستشــارية مســتقلة وموضوعيــة للبنــك تهــدف إىل إضافــة
تقــوم فلســفة التدقيــق الداخـ ي
ف
قيمــة أو تطويــر لعمليــات ،ومســاعدة إدارة البنــك ي� تحقيــق أهدافهــا المقــررة وذلــك مــن خــال اتبــاع نهــج منتظــم لتقييــم
ن
ـ�.
وتحسـ يـ� فعاليــة عمليــات إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة والتحكــم المؤسـ ي
الدارة ،وترفــع تقاريرهــا ونتائــج أعمالهــا إىل لجنــة
ـ� وظيفيـاً إىل لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إ
تتبــع إدارة التدقيــق الداخـ ي
التدقيق.
الداخل وفقاً ألفضل الممارسات الدولية وتالياً أهم مالمح الميثاق-:
تم إعداد ميثاق التدقيق
ي

الداخل باالستقاللية وال تقوم بأية أعمال تنفيذية.
	•تتمتع إدارة التدقيق
ي

ـ� حــق الحصــول عــى أيــة معلومــة واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك والـ شـركات التابعــة وتتمتــع
	• إلدارة التدقيــق الداخـ ي
ت
ـ� تمكنهــا مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــا بأفضــل وجــه.
بالصالحيــات الـ ي
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ف
ـكا� مــن الكــوادر ش
الب�يــة المؤهلــة أكاديمي ـاً وعملي ـاً ،كمــا يوفــر لموظفيهــا
ـ� العــدد الـ ي
	•يوفــر البنــك إلدارة التدقيــق الداخـ ي
الــدورات التدريبيــة الالزمــة ف ي� الخــارج والداخــل.
ـ� عــى تقديــم توكيــد معقــول حــول مــدى فعاليــة وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى البنــك
	•تعمــل إدارة التدقيــق الداخـ ي
ـ�:
وقدرتهــا عــى تحقيــق مــا يـ ي
ــالدقة واالعتمادية عىل البيانات المالية والتشغيلية.
ــكفاءة العمليات التشغيلية.
ــالتوافق مع أ
ين
والقوان� السارية.
النظمة والتعليمات
ــالمحافظة عىل أصول وممتلكات البنك.
ــاستمرارية العمل تحت كافة الظروف.
ــ ي ن
المؤسس.
تحس� وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات التحكم
ي
ــ ي ن
تحس� وتطوير العمليات والمنتجات بما يحقق أهداف البنك.
ن
ـ� وفق ـاً ألفضــل الممارســات الدوليــة والــذي يركــز عــى
تــم إعــداد ميثــاق الســلوك المه ـ ي لموظفــي إدارة التدقيــق الداخـ ي
ت
نز
ـ� يتمتــع بهــا المدقــق.
مبــادئ ال�اهــة والموضوعيــة والرسيــة والكفــاءة الـ ي
ـ� كافــة مراكــز عمــل ونشــاطات وعمليــات البنــك بمــا ف ي� ذلــك فروعــه الخارجيــة والـ شـركات
يشــمل نطــاق عمــل
التدقيــق الداخـ ي
أ
أ
الدارة
التابعــة لــه ،وكذلــك النشــطة المســندة لجهــات خارجيــة ( )Outsourced Activitiesإذا لــزم المــر وبالشــكل الــذي يمكــن إ
ـ� وإنجــاز كافــة المهــام
مــن تقييــم مــدى مالءمــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وعمليــات إدارة المخاطــر والتحكــم المؤسـ ي
ـ�:
والمســؤوليات المناطــة بهــا ،إ
ـ� بعــدة مهــام أهمهــا مــا يـ ي
وبالضافــة إىل ذلــك تقــوم إدارة التدقيــق الداخـ ي
	•تنفيــذ عمليــات المراجعــة والتدقيــق الدوريــة إســتناداً إىل أولويــات خطــة التدقيــق المبـن ي عــى المخاطــر والمعتمــدة ضمــن
ت
ت
الدارة.
ـ� يتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس إ
اســراتيجيتها الـ ي
الدارة أو لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن
	•تنفيــذ أيــة مهمــات خاصــة أو استشــارات إســتناداً إىل توجيهــات مــن رئيــس مجلــس إ
ـ� أو الســلطات الرقابيــة وفقـاً لمعايـ يـر التدقيــق الدوليــة
الدارة أو إ
مجلــس إ
الدارة التنفيذيــة أو رئيــس إدارة التدقيــق الداخـ ي
وأفضــل الممارســات.
وقــد تــم إدخــال مفهــوم ضبــط الجــودة بهــدف تقديــم توكيــد معقــول إىل جميــع أ
الط ـراف ذات العالقــة بخصــوص أنشــطة
ـ� والخارجــي.
ـ� وأنهــا ضمــن المعايـ يـر المتعــارف عليهــا دولي ـاً وذلــك عــى الصعيديــن المحـ ي
التدقيــق الداخـ ي

إدارة المخاطر
ت
الدارة للمخاطر.
ال� قد يتعرض لها البنك من خالل إدارة مخاطر مستقلة ترتبط بلجنة مجلس إ
تدار المخاطر المختلفة ي
ف
التال:
تقوم إدارة المخاطر ي� البنك عىل ثالث ركائز أساسية وعىل النحو ي
الدارة العليا وموظفي البنك بأنواع المخاطر الكامنة بأعمال البنك.
الدارة وكذلك إ
	•الفهم الكامل والدراية من مجلس إ
ت
ت
ـ� يمكــن للبنــك التعامــل معهــا
	•وجــود إســراتيجية وسياســات وإجـراءات مالئمــة إلدارة المخاطــر تظهــر حجــم المخاطــر الـ ي
وبمــا يضمــن المتانــة الماليــة.
ت
ال� قد يواجهها البنك.
	•وجود أنظمة تساعد عىل إدارة المخاطر المختلفة ي
يل:
تتمثل أهداف دائرة إدارة المخاطر بما ي
ن
ين
االئتما� للبنك.
تحس� التصنيف
	•تحقيق المتانة المالية وبما ينعكس إيجاباً عىل
ي
	•الشفافية ف ي� إبراز المخاطر والتأكد من وضوحها وفهمها.
الدارة والتأكــد مــن
	•وضــع التوصيــات الالزمــة لتحديــد حجــم ونــوع كل مــن المخاطــر الرئيســية المقبولــة مــن قبــل مجلــس إ
موائمــة المخاطــر القائمــة مــع المخطــط لهــا.
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ت
ش
ال� تحكم وتنظم إدارة المخاطر ف ي� البنوك.
	•تواؤم البنك مع مقررات بازل ما أمكن ومع كافة الت�يعات ي
تعتـ بـر عمليــة التعــرف والتقييــم وإدارة المخاطــر مســؤولية مشـ تـركة تبــدأ بوحــدات البنــك حســب موقعهــا ومهامهــا وتعتـ بـر
أ
ن
ـا� بتقييــم المخاطــر ومراقبتهــا ووضــع التوصيــات الالزمــة
خــط الدفــاع الول .وتقــوم إدارة المخاطــر باعتبارهــا خــط الدفــاع الثـ ي
ت
ـأ� بعــد ذلــك دور التدقيــق
للســيطرة عليهــا والتخفيــف مــن أثرهــا ورفــع التقاريــر الالزمــة إىل لجنــة مجلــس إ
الدارة للمخاطــر ويـ ي
ـ� باعتبــاره خــط الدفــاع الثالــث.
الداخـ ي
الدارة للمخاطر
دائــرة إدارة المخاطــر مســؤولة بدورهــا المذكــور أعــاه وضمــن هيــكل تنظيمــي موثــق ومعتمد مــن لجنــة مجلــس إ
عــن المخاطــر االئتمانيــة والســوقية والتشــغيلية وأمــن المعلومــات واســتمرارية العمــل والســيولة (ضمــن إطــار الموجــودات
ف
ت
ـ� لهــا
والمطلوبــات) والتــواؤم مــع مقــررات بــازل .كمــا تمثــل إدارة المخاطــر ي� اللجــان المختلفــة إلدارة العمــل بالبنــك والـ ي
عالقــة بأعمــال إدارة المخاطــر.
ن
يل:
تتلخص مهام دائرة إدارة المخاطر كحد أد� بما ي
	•مراجعة إطار إدارة المخاطر ف ي� البنك قبل اعتماده من المجلس.
تنفيذ ت
بالضافة إىل تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
إس�اتيجية إدارة المخاطر إ

	•
	•تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا تتضمــن معلومــات عــن منظومــة المخاطــر
	•رفــع تقاريــر للمجلــس مــن خــال لجنــة المخاطــر ونســخة لـ إ

الفعليــة لكافــة أنشــطة البنــك بالمقارنــة مــع وثيقــة المخاطــر المقبولــة ومتابعــة معالجــة االنحرافــات الســلبية.
الدارية المستخدمة.
	•التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات إ
ت
ال� قد يواجهها البنك.
	•دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر ي
	•تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة المخاطر.
أ
الفصاح.
توف� المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،الستخدامها لغراض إ
	• ي
أ
ش
	•تعمــل إدارة المخاطــر عــى نــر الوعــي بالمخاطــر لــدى موظفــي البنــك فيمــا يتعلــق بالســاليب الحديثــة إلدارة المخاطــر
وبمــا يحقــق مفهــوم الشــمولية بــإدارة المخاطــر.
ـ� لكفايــة
	•تقييــم كفايــة رأس المــال وربطهــا مــع مخاطــر البنــك واالختبــارات الضاغطــة وذلــك ضمــن سياســة التقييــم الداخـ ي
ت
ـ� تعــد مــن قبــل إدارة المخاطــر ،وترفــع للجنــة مجلــس إالدارة للمخاطــر ،ومــن ثــم تعتمــد مــن مجلــس إالدارة.
رأس المــال ،الـ ي

مراقبة االمتثال
المتثــال إىل حمايــة البنــك مــن مخاطــر العقوبــات القانونيــة أو الرقابيــة أو الخســائر الماليــة ومخاطــر
تهــدف إدارة مراقبــة إ
أ
ت
ن
ش
ـ� قــد يتعــرض لهــا مــن ج ـراء عــدم إمتثالــه للقوانـ يـ� والنظمــة والتعليمــات الت�يعيــة الصــادرة عــن الجهــات
الســمعة الـ ي
الرقابيــة المختصــة محلي ـاً و دولي ـاً.
ف
يل:
و� إطار القيام بهذا الدور تقوم إدارة مراقبة إ
ي
المتثال بما ي

المتثــال المنبثقــة
المتثــال مــن خــال دائــرة مســتقلة ترفــع تقاريرهــا دوري ـاً إىل لجنــة إدارة إ
	•إدارة عمليــات مراقبــة إ
أ
الدارة ،وعــى أن يشــمل نطــاق عمــل الدائــرة كافــة مراكــز عمــل البنــك داخــل الردن وخارجــه إضافــة
مــن مجلــس إ
للـ شـركات التابعــة.
ـ� أ
الدارة ،تعـىن بمراقبــة إمتثــال البنــك للقوانـ ي ن
والنظمــة
بالمتثــال معتمــدة مــن مجلــس إ
	•إصــدار السياســات الخاصــة إ
والمعايــر المرصفيــة ،كمــا ويتــم مراجعتهــا
والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة وأفضــل الممارســات
ي
وتحديثهــا دوري ـاً.
	•إنشــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن كافــة القوانـ ي ن
ـ� والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة والرســمية محليـاً ودوليـاً،
ش
المتثــال بهــا.
مــع تحديثهــا وفــق آخــر المســتجدات
الرقابية/الت�يعيــة الواجــب إ
	•تقديــم النصــح والمشــورة لكافــة مراكــز العمــل والـ شـركات التابعــة فيمــا يتعلــق ش
بالت�يعــات الصــادرة مــن الجهــات
الرقابيــة.
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المتثــال مــن خــال إج ـراء فحوصــات دوريــة لمراكــز العمــل للتأكــد مــن إمتثالهــا للقوانـ ي ن
ـ�
	•مراقبــة مخاطــر عــدم إ
ش
والت�يعــات الســائدة.
	• تلبيــة متطلبــات الجهــات الرقابيــة مــن بيانــات وتقاريــر واستفســارات دوريــة والتحديــث المســتمر لقوائــم الحظــر
الدوليــة ،والبــاغ عــن أ
النشــطة الماليــة المشــبوهة ،إضافــة لتلبيــة متطلبــات البنــوك المراســلة.
إ
أ
ف
	•التأكــد مــن عــدم الدخــول ي� عالقــات مرصفيــة مــع الشــخاص أو الكيانــات المدرجــة عــى قوائــم العقوبــات الدوليــة
أو تمريــر أي حـركات ماليــة لهــم.
أ
�ض
ال ت ز
ي� للحسابات الجنبية.
ل�ام بمتطلبات قانون إ
	• إ
المتثال ال ب ي
أ
الرهــاب ،واعتمــاد المبــدأ المســتند إىل تصنيــف العمــاء
	•إســتخدام نظــام يآل لمكافحــة غســل المــوال وتمويــل إ
حســب مخاطرهــم.
أ
المعاي� الخالقية.
	•وضع المبادئ حول كيفية منع الرشوة والفساد والحفاظ عىل أعىل مستوى من
ي
ت
ال� تكفل عدم تكرارها.
	•تلقي الشكاوي الواردة من العمالء ومعالجتها وتحليلها واتخاذ إ
الجراءات ي
المتثــال لــدى كافــة موظفــي البنــك مــن خــال عقــد الورشــات التدريبيــة وإعــداد النـ شـرات التثقيفيــة
	•نـ شـر ثقافــة إ
بشــكل دوري ومســتمر.

ميثاق أخالقيات العمل
الدارة وتعهــد بااللـ ت ز
ـ�ام بــه كافــة موظفــو البنــك عــى
يتب ـىن البنــك ميثــاق أخالقيــات العمــل الــذي تــم إق ـراره مــن مجلــس إ
الداريــة إىل جانــب الميثــاق الــذي ينظــم عمــل مجلــس إدارة البنــك.
اختــاف مســتوياتهم إ
ين
وقــد حــدد هــذا الميثــاق أخــاق وقيــم ومبــادئ موظفــي البنــك بأربعــة محــاور رئيســية هــي نز
للقوانــ�
ال�اهــة واالمتثــال
والشــفافية والــوالء للبنــك.

البالغ
سياسة إ
للبــاغ ( )Whistleblowingبهــدف تطويــر ثقافــة االنفتــاح والتعبـ يـر عــن المســؤولية
لــدى البنــك سياســة معتمــدة وإج ـراءات إ
ن
المشـ تـركة للمحافظــة عــى أخالقيــات العمــل .وتــم توزيــع إجـراءات التعامــل بهــذه السياســة عــى كافــة العاملـ يـ� بالبنــك للعمل
ت
ـ�
بموجبهــا .وتوضــح إجـراءات التعامــل تسلســل مرجعيــة إ
البــاغ والقضايــا المتعلقــة بالســلوك غـ يـر الطبيعــي و/أو المشــبوه الـ ي
البــاغ مــن قبــل لجنــة التدقيــق.
البــاغ عنهــا .ويتــم مراقبــة تنفيــذ سياســة وإجـراءات إ
يتوجــب إ

وحدة معالجة شكاوى العمالء
تنفيــذاً لتعليمــات التعامــل مــع شــكاوي عمــاء مــزودي الخدمــات الماليــة والمرصفيــة رقــم ( )2017/1تقــوم وحــدة معالجــة
ـا�ة مــع شــكاوي العمــاء الـ تـ� تــرد مــن خــال الوســائل المتاحــة كالهاتــف المبـ ش
شــكاوي العمــاء باســتقبال والتعامــل مبـ ش
ـا�
ي
وال�يــد إ ت ن
و� والعــادي وصناديــق الشــكاوي بالفــروع ،ويتــم التعامــل مــع كافــة الشــكاوي الــواردة وحــل المحــق منهــا
ب
اللكــر ي
ن
ـتك� خطي ـاً أو شــفوياً ،علمــا بأنــه قــد تــم التعامــل مــع ( )176شــكوى خــال العــام  ،2020كمــا يتــم
وإجابــة جميــع المشـ ي
ـ� بخصــوص الشــكاوي حــول التعامــل مــع العمــاء وتوضيــح إج ـراءات العمــل لبعــض الموظفـ يـ�ن
إصــدار تنبيهــات للموظفـ ي ن
ف
ت
ـ�دارة العليــا للبنــك وللبنــك
ـ� تتطلــب ذلــك .وتقــوم وحــدة معالجــة شــكاوي العمــاء برفــع تقاريــر دوريــة لـ إ
ي� الحــاالت أ الـ ي
ن
رد� تتضمــن وصف ـاً للشــكاوي المســتلمة وكيفيــة التعامــل معهــا.
المركــزي ال ي

ين
بالمساهم�
عالقة البنك

ـاهم� .ف
يقــوم البنــك بتطويــر عالقــات إيجابيــة مبنيــة عــى الشــفافية مــع كافــة المسـ ي ن
و� هــذا المجــال يعمــل البنــك وبكافــة
ي
ـاهم� عــى حضــور اجتماعــات الهيئــات العامــة للمسـ ي ن
ـاهم� وبخاصــة صغــار المسـ ي ن
الســبل عــى تشــجيع كافــة المسـ ي ن
ـاهم�
ـاهم� تبلــغ  12,382مســاهماً كمــا �ف
والتشــجيع عــى القيــام بعمليــات التصويــت .لــدى البنــك قاعــدة عريضــة مــن المسـ ي ن
ي
 ،2020/12/31والمصــدر الرئيــ� للمعلومــات بالنســبة للمسـ ي ن
ـاهم� يتمثــل ف ي� التقريــر الســنوي والــذي يشــمل تقريــر رئيــس
ي
ف
مجلــس إالدارة والقوائــم الماليــة المدققــة وملحــق دليــل الحاكميــة المؤسســية إضافــة إىل إنجــازات البنــك ي� العام الســابق
وخطــة العمــل للعــام الالحــق ،كمــا يتــم نـ شـر القوائــم الماليــة ربــع الســنوية ونصــف الســنوية المراجعــة (غـ يـر المدققــة).
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كمــا يتــم إيــداع مجموعــة القوائــم الماليــة الكاملــة وتقريــر مجلــس الدارة لــدى هيئــة أ
الوراق الماليــة وبورصــة عمــان
إ
ن
ت
و� ،www.jkb.com
وتزويــد مراقــب الـ شـركات بنســخة عنهــا ،ويتــم عــرض هــذه التقاريــر عــى موقــع البنــك إ
اللكــر ي
والــذي يحتــوي أيضـاً عــى معلومــات وافيــة عــن خدمــات ومنتجــات البنــك وأخبــاره وبياناتــه الصحفيــة .ويلـ ت ز
ـ�م البنــك
بالفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة حــال حدوثهــا وفق ـاً لمــا تقتضيــه تعليمــات هيئــة أ
الوراق الماليــة.
إ
نسب توزيع مساهمي البنك كما ف ي� 2020/12/31
أ
الشخاص

عدد أ
السهم المملوكة

أ
السهم
%

العدد

%

العدد

إىل 500

7,359

59.433

1,365,820
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 501إىل 1,000

2,895

23.381
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3,371,403

2.248

 5,001إىل 10,000

210
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1.015

 10,001إىل 100,000
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2.164
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4.884

 100,001إىل 500,000
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0.339

8,132,502

5.422

 500,001ث
فأك�

10

0.081

126,281,902

84.188
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إ
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	•تم توزيع أسهم منحة بنسبة  %50عىل مساهمي البنك بتاريخ 2020/6/11
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أنشطة وإنجازات

إدارات البنك ف ي� عام 2020

يل نبذة عن إنجازات دوائر البنك خالل عام :2020
فيما ي

المجموعة المرصفية:

تنمية أعمال ش
ال�كات
أشــارت اسـ تـراتيجية البنــك مــع نهايــة العــام  2019إىل أن أهــم المخاطــر الـ تـ� تواجــه البنــك هــو مــا تي�تــب نتيجــة ت
ال�كـ ي ز
ـ�
ي
الحاصــل ف� التعامــل مــع عــدد مــن العمــاء الكبــار أ
ش
المــر الــذي رتــب عــى دائــرة تنميــة أعمــال الــركات التوجــه لتحجيــم
ي
ش
نشــاطها وتعامالتهــا مــع عــدد مــن الــركات الكـ بـرى والتوجــه لتوزيــع التســهيالت الممنوحــة عــى عــدد أكـ بـر مــن القطاعــات،
ويظهــر ذلــك جليـاً مــن خــال النمــو ف ي� التســهيالت الممنوحــة للـ شـركات الصغـ يـرة والمتوســطة بمــا نســبته  %35وارتفــاع محفظــة
للف ـراد بمــا نســبته ( %14أي زيــادة بحــوال  74مليــون دينــار للتســهيالت الممنوحــة أ
التســهيالت الممنوحــة أ
للف ـراد والـ شـركات
ي
ت
ش
ش
ـوال 16
الصغـ يـرة والــركات المتوســطة) مقابــل ال�اجــع بمــا أ نســبته  %2للتســهيالت الممنوحــة للــركات الكـ بـرى بمــا يعــادل حـ ي
مليــون دينــار ،وســيبقى هــذا التوجــه هــو الســمة الساســية للمحفظــة االئتمانيــة للبنــك.
عــى الرغــم مــن كل التحديــات الســابقة الـ تـ� أثــرت عــى المنطقــة بشــكل عــام وعــى المملكــة بشــكل خــاص خــال أ
العــوام
ي
جديــد ًا مــن التحديــات ،ومنهــا النخفــاض ف� صـ ف
الســابقة ،جــاء العــام  2020حام ـا ً نوع ـاً
ـا� هامــش الفائــدة عــى خلفيــة
إ
ي
ي
انخفــاض أســعار الفائــدة واالنخفــاض ف ي� الدخــل غـ يـر الممــول.
الكــر كان مواجهــة البنــوك لجائحــة كورونــا بمــا حملتــه مــن تحديــات عــى مســتوى تراجــع أ
أ
العمــال بشــكل كبـ يـر
إال أن التحــدي ب
لمعظــم القطاعــات ،تف�اجعــت التســهيالت الممنوحــة لتمويــل رأس المــال (الجــاري مديــن) بأك ـرث مــن  ،%13كمــا تراجعــت
العمــال عــى المســتوى قصــر أ
ـؤ�ات تل�اجــع أ
ـا�ة بنســبة  %10وهــو أ
المــر الــذي شــكل أحــد المـ ش
التســهيالت غـ يـر المبـ ش
الجــل،
ي
وارتبــط ذلــك بانتهــاج البنــك لسياســة تحــوط أك ـرث تشــدداً مــن خــال زيــادة المخصصــات االئتمانيــة للحــد أ
القــى الممكــن
امتثــاال للنهــج الــذي ســارت عليــه كــرى البنــوك العالميــة وهــو أ
الكـرث تحفظـاً.
ً
ب
ف أ
ف
ف
ـا� التســهيالت االئتمانيــة ضمــن المرحلــة الثالثــة
هــذا التحفــظ واالنخفــاض ي� العمــال كان ال بــد مــن أن يقابلــه ارتفــاع ي� صـ ي
ف
و� حــال الوصــول لليقـ ي ن
لتشــكل مــا نســبته حــوال  %9.5مــن إجمــال التســهيالت االئتمانيــة المبـ ش
ـ� التــام بانتفــاء الحاجــة
ـا�ة ،ي
ي
ي
ـكل مصــدراً لزيــادة أ
الربــاح لمســاهمينا تدريجيـاً.
لوجــود هــذه المخصصــات ســتعود لتشـ
ن
ـا� لتصبــح ضمــن
ومــن جهــة أخــرى ،تــم هيكلــة وتعزيــز كادر مراجعــة ومراقبــة االئتمــان ،وتــم تعزيــز آليــة اتخــاذ القـرار االئتمـ ي
مســتويات متعــددة وأكـرث تحوطـاً وذلــك اســتجابة أ
للوضــاع الراهنــة.

للمــر إيجابياتــه فقــد أثبتــت هــذه الجائحــة قــدرة أ
وعــى الرغــم مــن ســلبيات جائحــة كورونــا ،إال أن أ
النظمــة البنكيــة المتوفــرة
لــدى البنــك عــى مواجهــة التحديــات التشــغيلية وخدمــة عمــاء ش
الــركات باختــاف مناطقهــم الجغرافيــة وأكــدت نظرتنــا
المســتقبلية لواقــع اســتخدام الخدمــات الماليــة المدعومــة بالتكنولوجيــا المتقدمــة والخدمــات الرقميــة ،وهــو أ
المــر الــذي
اليـرادات خــال الفـ تـرة
الرتقــاء بالخدمــات المقدمــة لعمــاء الـ شـركات واعتبارهــا مصــدراً لتعزيــز إ
ســيكون لــه أثــره مــن جانــب إ
القريبــة القادمــة.
وقــد تمكــن البنــك أيضـاً منــذ بــدء جائحــة كورونــا مــن دعــم عمــاء الـ شـركات الذيــن تأثــروا بالجائحــة وذلــك مــن خــال تقديــم
ـوال  23مليــون دينــار مدعومــة بأســعار فائــدة منخفضــة جــداً ومضمونــة بمــا نســبته  %85مــن قبــل
 310قـ
ـروض جديــدة بحـ ي
أ
أ
ف
ش
ش
ـغيل لهــذه الــركات ،إضافــة
ال�كــة ال
ردنيــة لضمــان القــروض ،وهــو المــر الــذي ســاعد بشــكل كبـ يـر ي� دعــم النشــاط التشـ ي
إىل تأجيــل أ
القســاط لمــا يزيــد عــن  300ش�كــة خــال هــذه الفـ تـرة.
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إدارة التجزئة أ
والفراد

اســتطاعت دائــرة ائتمــان التجزئــة أ
والف ـراد مــن تحقيــق نســبة نمــو بواقــع  % 11خــال عــام  2020مقارنــة مــع نتائــج عــام
 ،2019وتوزعــت النتائــج المتحققــة عــى جميــع أنــواع منتجــات التجزئــة أ
والفـراد والمنشــآت الصغـ يـرة وعمــاء الوحــدة البنكيــة
الخاصــة ،وتركــزت أعــى نســب النمــو بالقــروض الشــخصية بنســبة نمــو بلغــت .%22
أ ن
رد� لمواجهــة
وتجاوبـاً مــع قـرارات البنــك المركــزي المرافقــة لجائحــة كورونــا تــم منــح قــروض ضمــن منتــج البنــك المركــزي ال ي
جائحــة كورونــا لعمــاء المنشــآت الصغـ يـرة بمبلــغ  14مليــون دينــار نفــذت مــن خــال  153قــرض.
الجـراءات ت
االح�ازيــة المتخــذة مــن البنــك المركــزي الهادفــة الحتــواء التداعيــات الســلبية للجائحــة ،تــم تأجيــل
وانســجاماً مــع إ
أ
ت
ز
إجمــال تجــاوز  25مليــون دينــار ،كمــا وتــم هيكلــة ال�امــات
أقســاط القــروض الممنوحــة لعمــاء التجزئــة والفــراد بمبلــغ
ي
ف
الـ شـركات الصغـ يـرة وإعــادة ترتيــب دفعاتهــا بمــا يتناســب مــع الخلــل ي� التدفقــات النقديــة ج ـراء الجائحــة.

وعــى صعيــد الوحــدة البنكيــة الخاصــة ،فقــد ســعت خــال عــام  2020إىل الحفــاظ عــى الــدور المتمـ ي ز
ـ� ف ي� خدمــة العمــاء
وزيــادة الحصــة الســوقية حيــث قامــت الوحــدة ببــذل كافــة الجهــود الممكنــة لتســويق منتجــات وخدمــات البنــك بشــكل عــام
أ
ـا� عــى أداء الوحــدة خــال العــام المنــرم.
ومنتجــات وخدمــات الوحــدة بشــكل خــاص ممــا كان لــه الثــر إ
اليجـ ب ي
وبالرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة اســتطاعت الوحــدة توســيع قاعــدة عمالئهــا مــن خــال اســتقطاب عمــاء جــدد لالســتثمار
بمختلــف المنتجــات البنكيــة حيــث بلــغ مجمــوع المبالــغ المســتقطبة أك ـرث مــن  29مليــون دوالر مــع الحفــاظ عــى العمــاء
القائمـ ي ن
ـ� لديهــا .كمــا اســتطاعت مــن خــال التواصــل المســتمر مــع البنــوك الخارجيــة تحقيــق فــرص اســتثمارية ممتــازة لمحافــظ
العمــاء ممــا أدى إىل ارتفــاع العوائــد عــى المحافــظ االســتثمارية خــال عــام .2020
وليجــاد الحلــول البديلــة للتواصــل مــع العمــاء وخدمتهــم عــن بعــد مــن خــال التقنيــات التكنولوجيــة المتعــددة ومــن خــال
إ
توفـ يـر الخدمــات الرقميــة عــى مــدار الســاعة لمواجهــة التحديــات الجديــدة واالســتثنائية المصاحبــة لجائحــة كورونــا ،عملــت
دائــرة القنــوات البديلــة دوراً جوهريــا خــال عــام  2020لتنميــة أ
العمــال الـ ت
ـ� تتعلــق بتطويــر القنــوات الرقميــة والمدفوعــات
ي
ـا� وتطويــر منتجــات البطاقــات وشــبكة الرصافــات آ
وتطويــر أداء مركــز االتصــال المبـ ش
الليــة التابعــة للبنــك ،حيــث تــم تطويــر
ت
خدمــة حــواالت ويسـ تـرن يونيــون الرقميــه بالتعــاون مــع ش�كــة ويسـ تـرن يونيــون لتوفـ يـر خدمــة إ ت
ـذا� بالخدمــه دون
الشــراك الـ ي
الحاجــة لزيــارة الفــروع ،أ
المــر الــذي أدى النضمــام أكـرث مــن  8.000عميــل جديــد للخدمــة وإرســال أكـرث مــن  40ألــف حوالــة
ال ت
لك�ونيــة
واليــداع لعمــاء المحافــظ إ
رقميــة حــول العالــم وعــى مــدار الســاعة .كمــا تمكــن البنــك مــن تفعيــل خدمــة الســحب إ
 JoMoPayوتوفــر الخدمــة عــى شــبكة أجهــزة الـراف آ
ال يل التابعــة للبنــك ،حيــث ســاهم توفـ يـر الخدمــة بدعــم التوجهــات
ي
رث
الحكوميــة لــرف مســتحقات المعونــة الوطنيــة وعمــال المياومــة رقمي ـاً ،حيــث تمكــن البنــك مــن تنفيــذ أك ـ مــن 102.000
أرد� .كمــا عمــل البنــك عــى تشــغيل الـراف آ
ن
ال يل المتنقــل والفــرع الجــوال حســب
دفعــة بمجمــوع تجــاوز  13مليــون دينــار ي
أ ن
ت
رد� خــال فـ تـرة الحظــر الشــامل.
ـ� حددهــا البنــك المركــزي ال ي
المواقــع الـ ي
كمــا وتــم تطويــر نظامــي خدمــة بنــك إ ت
ـ� ،حيــث تــم رفــع الســقوف الماليــة للعمــاء فئــة الـ شـركات
الن�نــت والموبايــل البنـ ي
أي-فوات�كــم،
الت�عــات لمواجهــة أزمــة كورونــا مــن خــال خدمــة
ي
لتســهيل أعمــال الـ شـركات عــن بعــد ،وتــم إتاحــة خدمــات ب
ـط� لتحويــل أ
ـ� عمــاء البنكـ ي ن
المــوال بـ ي ن
بال�اكــة مــع بنــك القــدس ف� فلسـ ي ن
وبالضافــة إىل إطــاق خدمــة  JKBFawriش
ـ� مــن
ذلــك إ
ي
خــال شــبكة أوراكل بلوكشـ يـ�.ن
وبهــدف تحسـ ي ن
الصــدار الفــوري لبطاقــات الخصــم المبـ ش
ـ� الخدمــات المبـ ش
ـا� والبطاقــات
ـا�ة للعمــاء ،تــم توفـ يـر خدمــة إ
ف
المدفوعــة مســبقاً ي� كافــة الفــروع ،وإطــاق خدمــة  3DSلحمايــة ح ـركات البطاقــات المدفوعــة مســبقاً ،وتــم خــال العــام
توقيــع اتفاقيــة ش�اكــة نمــو أ
العمــال مــع ش�كــة ماسـ تـركارد العالميــة بهــدف تطويــر منتجــات البطاقــات وتوفـ يـر أفضــل الخدمــات
التفاقيــات مــع التجــار لتوفـ يـر خدمــات التقســيط عــى ح ـركات البطاقــات المحليــة
لعمــاء البنــك ،كمــا وتــم توســيع مظلــة إ
أ
والخارجيــة عنــد اســتخدام بطاقــات الدفــع لتخفيــف العبــاء عــى العمــاء خــال الظــروف الراهنــة ،كمــا تــم إضافــة خدمــة
ـخص عــى بطاقــات ماسـ تـركارد وورلدإيليــت إلث ـراء مزايــا المنتــج وتجربــة العميــل.
المســاعد الشـ ي
وتــم خــال العــام التوســع ف ي� تقديــم أفضــل الخدمــات مــن خــال مركــز االتصــال المبـ ش
ـا� ،حيــث تــم تعزيــز كادر فريــق
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ف
و� موقــع العمــل لضمــان اســتمرار تقديــم
مركــز االتصــال وتوفـ يـر كافــة إ
المكانيــات التكنولوجيــة لتســهيل أعمالهــم عــن بعــد ي
الخدمــات المختلفــة للعمــاء عــى مــدار الســاعة.
وتــم العمــل خــال العــام المنــرم عــى تطويــر شــبكة الرصافــات آ
الليــه للبنــك والـ ت
ـ� شــملت تركيــب أجهــزة رصافــات آليــة
ي
أ ن
رد�.
جديــدة وتحديــث  35رصاف يآل لتوفـ يـر خدمــات جديــدة ولتلبيــة متطلبــات البنــك المركــزي ال ي
ف
ين
المــر� خــال عــام  2020نمــواً تجــاوز  %44مــن خــال تســويق باقــة مــن المنتجــات التأمينيــة
التأمــ�
حققــت أعمــال
ي
ف
ن
ـر� بالعمــل عــى ترخيــص جميــع مــدراء الفــروع لممارســة أعمــال التأمينــات عــى
المختلفــة ،و قامــت وحــدة التأمـ يـ� المـ ي
الحيــاة ممــا أدى اىل زيــادة عــدد المرخصـ ن ف
ن
والدارة لممارســة أعمــال التأمـ يـ� عــى الحيــاة والتأمينــات العامــة ليصــل
ـ� ي� الفــروع إ
ي
أ
ن
إىل  250موظــف .كمــا أطلــق البنــك برنامــج التأمـ يـ� عــى الحيــاة (برنامــج ســند) لعمــاء التجزئــة والفـراد والــذي يقــدم مجموعــة
مــن التغطيــات التأمينيــة الممـ ي ز
ـ�ة.
الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية
ـ� والعالمي
كان أداء دائــرة الخزينــة واالســتثمار والعالقــات الدوليــة خــال عـ
ـام  2020جيــد مقارنــة مــع الوضع االقتصــادي المحـ ي
أ
إثــر جائحــة كورونــا ،فســاهمت أنشــطتها االســتثمارية ف ي� تحســن الداء بالرغــم مــن التباطــؤ االقتصــادي وازديــاد المنافســة داخــل
بالنشــطة االســتثمارية المحليــة والخارجيــة وازديــاد مخاطــر تقلبــات أ
ـر� وارتفــاع المخاطــر المرتبطــة أ
ف
الســواق
القطــاع المـ ي
والقليميــة الناجمــة عــن تداعيــات الجائحــة ،إضافــة لتقديــم الخدمــات الماليــة واالســتثمارية الممـ ي ز
ـ�ة لعمــاء البنــك
المحليــة إ
والدوائــر والفــروع المختلفــة مــن خــال مختلــف المنتجــات.
ف ي� مجــال إدارة الموجــودات والمطلوبــات للبنــك فقــد اســتمرت إدارة الخزينــة واالســتثمار بالحفــاظ عــى مســتويات أداء جيــدة
خــال عــام  2020وذلــك مــن خــال إج ـراء تعديــات عــى السياســية االســتثمارية لتكــون متحفظــة ومتوائمــة مــع توجيهــات
لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات واسـ تـراتيجية البنــك الـ ت
ـ� تهــدف إىل إدارة موجــودات ومطلوبــات البنــك مــن خــال مراعــاة
ي
الــ� تحــدث ف� أ
ت
بــ� التكاليــف والعائــد والمخاطــر وتأخــذ ي ن
التــوازن مــا ي ن
الســواق الماليــة العالميــة
بعــ� االعتبــار
ي
ي
التغــرات ي
أ
والمحليــة .فقــد تــم ت
ـ� عــى تعزيــز جــودة الموجــودات وتنوعهــا وتحسـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� العائــد عليهــا وكذلــك تنويــع مصــادر المــوال
بالضافــة إىل تخفيــض المخاطــر المرتبطــة بالموجــودات والمطلوبــات ،مثــل مخاطــر الســوق
لتتــاءم مــع نوعيــة الموجــودات إ
ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر العمليــات ،والبقــاء عــى نســب ســيولة مالئمــة لتوفــر الحمايــة أ
والمــان ومواجهــة التحديــات الــ�ت
إ
ي
ي
أ
ف
ن
يواجههــا البنــك .وقــد ســاهمت كل هــذه المــور ي� تحسـ يـ� الربحيــة والمحافظــة عــى نســب مخاطــر مقبولــة.
أ
ـ� باالنخفــاض خــال عــام  2020حيــث قــام مجلــس االحتياطــي الفيــدر يال
وقــد اســتمرت أســعار الفائــدة عــى الــدوالر المريـ ي
أ
أ
ز
ن
ـ� مــع
ـ� بتخفيــض أســعار الفائــدة بواقــع مرتـ يـ� خــال العــام وبمقــدار  150نقطــة أساســية لتحفـ يـ� االقتصــاد المريـ ي
المريـ ي
أ
الشــارة إىل التوقعــات
ـ� مراقبــة التطــورات االقتصاديــة والماليــة العالميــة مــع إ
اســتمرار المجلــس االحتياطــي الفيــدر يال المريـ ي
ببقاءهــا حــول هــذه المســتويات خــال العــام المقبــل إضافــة إىل اســتمرار الفائــدة الســلبية عــى أســعار الفائــده ف ي� منطقــة
أ
أ ن
رد� فقــد قــام البنــك المركــزي أيضـاً
اليــورو ممــا شــكل تحــدي للبنــك عــى كلفــة المــوال .أمــا أســعار الفائــدة عــى الدينــار ال ي
أ
أ ن
رد� بمقــدار 125
ـ� بتخفيــض الفائــدة عــى الدينــار ال ي
وبتوقيــت متوائــم مــع تح ـركات مجلــس االحتياطــي الفيــدر يال المريـ ي
أ ن
رد� .وقــد تمكنــت دائــرة الخزينــة واالســتثمار والعالقــات الدوليــة مــن
نقطــة أساســية وذلــك للحفــاظ عــى جاذبيــة الدينــار ال ي
إدارة محفظــة الســوق النقــدي بشــكل جيــد وتنويــع مصــادر التمويــل محليـاً وعالميـاً وبكلفــة مقبولــة وتحقيــق عوائــد مرتفعــة
عــى االســتثمارات ف ي� الســوق النقــدي مــع الحفــاظ عــى نســب ســيولة جيــدة .كمــا قامــت دائــرة الخزينــة واالســتثمار خــال
ـ� عــى تخفيــض كلفــة أ
عــام  2020ت
المــوال وتحسـ ي ن
بال�كـ ي ز
ـ� هامــش الفائــدة مــع المحافظــة عــى نمــو متــوازن ف ي� حجــم ودائــع
العمــاء والحصــة الســوقية.
والســهم ،اســتطاعت تحقيــق النمــو ف� محفظـ تـ� أ
ف� نطــاق إدارة الدائــرة الســتثماراتها ف� الســندات أ
الســهم والســندات المحليــة
ي
ي
ي
ي
والجنبيــة للبنــك وإدارتهــا بكفــاءة عاليــة عــى الرغــم مــن الصعوبــات الـ تـ� واجهتهــا أ
أ
الســواق الرأســمالية نتيجــة النخفــاض
ي
ً
ً
التصنيفــات االئتمانيــة للعديــد مــن الــدول والمؤسســات الماليــة وكذلــك اســتمرار تخفيــض أســعار الفائــدة عالميـا ومحليـا ومــا
ـا� عــى أداء المحافــظ بشــكل عــام .فقــد قامــت الدائــرة بــإدارة االســتثمارات ف ي� محافــظ الســندات المحليــة
لهــا مــن تأثـ يـر إيجـ ب ي
أ
محققــة عوائــد جيــدة أمــا بخصــوص محفظــة الســندات الجنبيــة فقــد تــم التخلــص مــن بعــض االســتثمارات ذات العوائــد
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العاليــة واســتبدالها باســتثمارات ذات مخاطــر مقبولــة وعائــد جيــد .أمــا بخصــوص محفظــة أ
الســهم فقــد تــم إعــادة دراســة
أ
ت
ـ� لــم تحقــق أي عوائــد للبنــك خــال الســنوات الماضيــة أو
محفظــة الســهم بشــكل شــامل والتخلــص مــن المســاهمات فالـ ي
تلــك الـ ت
ـ� ال جــدوى لالحتفــاظ بهــا نتيجــة النخفــاض أســعارها ي� الســوق وانخفــاض أحجــام التــداول عليهــا واســتطاعت الدائــرة
ي
للســهم حســب المناطــق الجغرافيــة وحســب قطاعــات أ
المثــل أ
بفضــل التوزيــع أ
العمــال ،التخفيــف مــن أثــار ت
ال�اجــع ف ي� أســعار
أ
أ
ف
ف
ت
ن
ش
ـ� يســاهم
الســهم وانخفــاض أحجــام التــداول ،ي� حـ يـ� حقــق أالبنــك نمــواً جيــداً ي� نســبة الربــاح الموزعــة مــن الــركات الـ ي
بهــا وكذلــك أربــاح تــداول مــن عمليــات بيــع بعــض الســهم.
ف
ـمال المحليــة خــال عــام  2020مــن خــال المشــاركة
وقــد كان للبنــك كذلــك دور هــام ي أ� تدعيــم وتطويــر أدوات الســوق الرأسـ ي
الفاعلــة ف� إصــدارات الســندات والذونــات الحكوميــة مــع االهتمــام ت
بال�كـ ي ز
ـ� عــى جــودة المحافــظ االســتثمارية للبنــك.
ي
تابعــت دائــرة الخزينــة واالســتثمار والعالقــات الدوليــة خــال عــام  2020تقديــم خدماتهــا االســتثمارية واالستشــارية المختلفــة
لعمــاء البنــك بالرغــم مــن ضعــف ســوق الصــدارات أ
الوليــة للـ شـركات المســاهمة العامــة وضعــف أداء بورصــة عمــان بشــكل
إ
أ
ن
ش
عــام .فقــد واصلــت الدائــرة تقديــم خدمــة وكالــة الدفــع والتســجيل والحفــظ المـ يـ� واالستشــارات الماليــة لعــدد مــن الــركات
ين
جديدتــ� مــع ش� ي ن
ين
ين
محليتــ� لتقديــم خدمــة وكالــة الدفــع
كتــ�
اتفاقيتــ�
المســاهمة العامــة والخاصــة ،فقــد تــم توقيــع
والتســجيل والحفــظ أ
المـ ي ن
ـ� ألســناد القــرض المصــدرة مــن قبلهــم .واســتمرت الدائــرة بتقديــم خدمــة أمانــة االســتثمار لصنــدوق
الوراق الماليــة أ
االســتثمار المشـ تـرك المحــ� الوحيــد ف� الســوق وهــو صنــدوق أ
الردنيــة محققــة نســب عمــوالت مجزيــة.
ي
ي
قامــت الدائــرة بتكثيــف جهودهــا لتوطيــد وإدامــة عالقــات العمــل مــع البنــوك والمؤسســات الماليــة المحليــة أ
والجنبيــة محليـاً
وإقليمي ـاً ودولي ـاً تجســدت ف ي� تعزيــز التعــاون المشـ تـرك مــع هــذه البنــوك واالســتمرار ف ي� تطويــر عالقاتهــا القائمــة وخاصــة ف ي�
مجــال العمليــات المرصفيــة الدوليــة ،والــذي ســاهم ف� تحسـ ي ن
ـ� جــودة وتكلفــة الخدمــات المقدمــة للعمــاء مــع الحــرص عــى
ي
تلبيــة متطلبــات العمــاء أ
المــر الــذي انعكــس إيجاب ـاً عــى أعمالهــم التجاريــة .وقــد قامــت الدائــرة بزيــادة وتوســيع عالقاتهــا
مــع مراسـ ي ن
ـل� جــدد وفتــح حســابات جديــدة بعمــات أساســية مــن أجــل تعزيــز تواجــد البنــك ف ي� كافــة أنحــاء العالــم وتوســيع
الخيــارات المتاحــة أمــام عمــاء البنــك لتوجيــه حواالتهــم المرصفيــة وعملياتهــم التجاريــة مــن خــال كـ بـرى البنــوك العالميــة.
واســتطاعت دائــرة الخزينــة واالســتثمار مــن المحافظــة عــى نســبة ســيولة جيــدة مــن خــال االحتفــاظ بموجــودات ســائلة
الدوات الماليــة قصــرة أ
وموجــودات ماليــة تتصــف برسعــة التحويــل إىل نقــد ،وينطــوي ذلــك عــى اســتخدام أ
الجــل والصــادرة
ي
ت
ش
ـ� تتصــف بنشــاط تجــاري كبـ يـر.
عــن الحكومــات والمؤسســات والــركات الكبـ يـرة والـ ي
ـ� موجــودات البنــك ومطلوباتــه ،فاســتطاعت الدائــرة تحسـ ي ن
ويراعــى عنــد إدارة الســيولة موضــوع الموائمــة بـ ي ن
ـ� نســب الفجــوات
ـ� الموجــودات والمطلوبــات آ
ـ� االعتبــار االلـ ت ز
للجــال الطويلــة آخذيــن بعـ ي ن
الزمنيــة مــا بـ ي ن
ـ�ام بنســبة الســيولة القانونيــة المحــددة
أ ن
رد� ،وكذلــك العمــل ضمــن خطــة طــوارئ الســيولة عنــد الحاجــة.
مــن قبــل البنــك المركــزي ال ي
تمكنــت الدائــرة خــال العــام مــن تحقيــق معــدالت مرتفعــة مــن عمــوالت فــرق العملــة أ
الجنبيــة عــى الرغــم مــن التقلبــات
الســعرية الـ تـ� شــهدتها أ
الســواق وضعــف النشــاطات االقتصاديــة واحتــدام المنافســة بـ ي ن
ـ� البنــوك ف ي� هــذا المجــال ،حيــث
ي
اســتثمرت الدائــرة عالقاتهــا مــع شــبكة البنــوك المراســلة إضافــة إىل اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتنفيــذ عمليــات القطــع
أ
ـ� برسعــة أكـ بـر وبأســعار منافســة للعمــاء.
الجنـ ب ي
واســتمرت الدائــرة بتقديــم خدماتهــا االســتثمارية المتمـ ي ز
ـ�ة لعمــاء البنــك ملبيــة احتياجاتهــم االســتثمارية المختلفــة ف ي� مجــاالت
أ
آ
آ
ت
ـ� توفــر حلــوال ً
التعامــل بالعقــود النيــة والجلــة ،إ
بالضافــة إىل تقديــم خدمــة التعامــل بعقــود المقايضــة بالعمــات الجنبيــة الـ ي
مناســبة للتحــوط إزاء مخاطــر تقلبــات أســعار الــرف مقابــل العمليــات التجاريــة لعمــاء البنــك.

دائرة إدارة المخاطر
اســتمرت إدارة المخاطــر خــال العــام  2020بتطبيــق خطــة العمــل الموضوعــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك
أ
ت
والدارة التنفيذيــة وبمــا يتوائــم مــع توجيهــات
الدارة إ
ـ� تــم إعدادهــا لتنســجم مــع توجهــات مجلــس إ
للعــوام  2020-2019والـ ي
ت
ـ� تعمــل تحــت مظلتهــا فــروع البنــك وأفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصــوص ،وقــد تــم خــال
الجهــات الرقابيــة الـ ي
ـ�:
العــام  2020إنجــاز مــا يـ ي
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أمن المعلومات واستمرارية العمل:
ف
ئ
ـا� لجائحــة كورونــا الــذي ســاد معظــم فـ تـرة عــام  2020ومــا فرضــه مــن متطلبــات التباعــد االجتماعــي
ي� ظــل الظــرف الوبـ ي
والعمــل عــن بعــد ،فقــد قــام البنــك بتوفــر البيئــة التقنيــة آ
المنــة الســتخدام الموظفـ ي ن
ـ� والمورديــن للعمــل مــن الم ـنز ل أو
ي
أ
ن
ت
ت
ـ� قــد ت�تــب عــن الســماح للربــط عــى
مــن المواقــع البديلــة مــع تطبيــق أعــى معايـ يـر المــن السـ ب
ـي� يا� للحــد مــن المخاطــر الـ ي
شــبكة البنــك مــن الخــارج .كمــا اســتطاع بنجــاح المحافظــة عــى اســتمرارية العمــل وتقديــم الخدمــات دون انقطــاع وبنفــس
الجــودة خــال فـ تـرات الحظــر الشــامل ،وذلــك مــن خــال تفعيــل خطــط اســتمرارية العمــل وإدارة أ
الزمــات .وقــام البنــك
ـ� ت ز
بتوفـ يـر متطلبــات الســامة العامــة والتباعــد الجســدي للعمــاء والموظفـ ي ن
ال�ام ـاً بأوامــر الدفــاع للتصــدي لجائحــة كورونــا.
وقامــت الدائــرة خــال العــام المشــاركة بإطــاق مـ شـروع لتحديــث البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات ومراكــز البيانــات
ـ� وأتمتــه تفعيــل خطــط اســتمرارية العمــل لتكنولوجيــا المعلومــات وضمــان توفــر أ
للبنــك بمــا ســيعمل عــى تحسـ ي ن
النظمــة
والتطبيقــات ضمــن أوقــات معياريــة تتيــح لدوائــر أ
العمــال االســتمرار ف ي� تقديــم الخدمــات دون انقطــاع.
أ ن
رد� فيمــا يخــص الحصــول عــى شــهادة معيــار بيانــات
اســتمر البنــك بالمحافظــة عــى تواؤمــه مــع تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
عمــاء البطاقــات ( )PCI DSSبنســخته الثالثــة  V 3.2وللســنة الخامســة عــى التــوال ،وكذلــك متطلبــات أمــن أ
النظمــة الخاصــة
ي
الســي�انية وتعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا
المخاطــر
بخدمــات الحــواالت  SWIFTوتعليمــات البنــك المركــزي للتكيــف مــع
ب
أ
ف
بالضافــة إىل المشــاركة ف ي� تطبيــق معيــار حمايــة البيانــات الشــخصية ( )GDPRي� الردن وقـ بـرص
المعلومــات ( )COBIT 2019إ
ص للحفــاظ عــى خصوصيــة بيانــات العمــاء.
لالمتثــال لتعليمــات البنــك المركــزي القـ بـر ي
واســتمرت الدائــرة بالمشــاركة ف� أعمــال اللجنــة المختصــة بإنشــاء مركــز االســتجابة لحــوادث أ
المــن السـ ب ن
ـال
ي
ـي� يا� للقطــاع المـ ي
الردن ( )Jo-FINCERTف� البنــك المركــزي أ
والمــر� ف� أ
ف
ال ن
رد�.
ي
ي
ي ي
كمــا وقامــت خــال العــام بإعــداد الدراســات الالزمــة لتقييــم المخاطــر عــى أ
النظمــة والبنيــة التحتيــة للعديــد مــن المشــاريع
الحيويــة وتحديــد الضوابــط أ
المنيــة الواجــب تطبيقهــا للتقليــل مــن حجــم المخاطــر المحتملــة ،والتأكــد مــن مراقبــة تطبيــق
الضوابــط أ
المنيــة الالزمــة بالشــكل الصحيــح.
واســتمرت الدائــرة بمراقبــة وتحليــل التقاريــر الرقابيــة والتنبيهــات الصــادرة عــن أنظمــة الحمايــة ألمــن المعلومــات والتعامــل
الحــداث أ
مــع أ
المنيــة والتشــغيلية بشــكل يومــي بالتعــاون مــع المعنيـ ي ن
ـ� ف ي� البنــك وتنفيــذ فحوصــات أمــن المعلومــات الدوريــة
مثــل فحوصــات اخـ تـراق الشــبكات الداخليــة والخارجيــة وكذلــك فحوصــات الثغ ـرات عــى الشــبكات والتطبيقــات والخــوادم
وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة واالســتمرار بتطبيــق برامــج التوعيــة بأمــن المعلومــات للموظفـ ي ن
ـ� والعمــاء لمواجهــة التحديــات
أ
المنيــة وتنفيــذ عمليــات محــاكاة تعليميــة لفحــص اســتجابة الموظفـ ي ن
ـ� لمحــاوالت االخـ تـراق واالحتيــال.
المخاطر االئتمانية:

اســتمر العمــل خــال العــام عــى تدعيــم عمليــة أ
التمتــة وإعــداد التقاريــر الرقابيــة والتحليليــة الداخليــة وبمــا يقلــل مــن الوقــت
والجهــد المبــذول وبشــكل أك ـرث دقــة ،أ
المــر الــذي يســاعد ف ي� تعزيــز عمليــة اتخــاذ الق ـرارات المختلفــة .كمــا وباالشـ تـراك مــع
ف
ـدول
الجهــات ذات العالقــة ي� البنــك اســتمرت عمليــة التحديثــات المســتمرة عــى إجـراءات التــواؤم مــع متطلبــات المعيــار الـ ي
للتقاريــر الماليــة رقــم  )IFRS9( 9وذلــك مــن خــال أتمتــة العديــد مــن االفصاحــات والتقاريــر المطلوبــة مــن الجهــات الرقابيــة
ـا� الداخــ� آ
ن
ال يل ()Internal rating System
المختلفــة .قامــت الدائــرة خــال العــام بإجـراء تطويــر عــى نظــام التصنيــف االئتمـ ي
ي
حيــث تــم إحــال نظــام  Credit Lensعوضـاً عــن نظــام .Risk Analyst
المخاطر التشغيلية:
ضمــن إطــار إدارة المخاطــر التشــغيلية لــدى البنــك مــن خــال التعــرف ،التقييــم والســيطرة ومحاولــة التخفيــف مــن المخاطــر
الــذا� للمخاطــر والجــراءات الرقابيــة  CRSAمــن خــال تطبيــق النظــام آ
ت
ال يل إلدارة
واســتمرارا ف ي� تطبيــق منهجيــة التقييــم
إ
ي
ـ�:
المخاطــر التشــغيلية ( ،)CAREفقــد تــم إنجــاز مــا يـ ي
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ت
ـ� تضــم بعضويتهــا كال مــن إدارة االمتثــال وإدارة التدقيــق
	•إنشــاء لجنــة إدارة المخاطــر التشــغيلية عــى مســتوى البنــك والـ ي
ف
الداخــ� بهــدف توحيــد الجهــود المبذولــة مــا بـ ي ن
ـ� الجهــات الرقابيــة ي� البنــك.
ي
ـ� لبيئــة العمــل والتطــورات
	•تحديــث مصفوفــة المخاطــر ( )Risk Matrixلجميــع المراكــز التنظيميــة بمــا يعكــس الواقــع الفعـ ي
الحاصلــة ف ي� البنــك والبيئــة المحيطــة.
لــ�دارة التنفيذيــة بحيــث يتــم تصنيــف التقاريــر بنــاء عــى أحــدث
	•التطويــر المســتمر عــى التقاريــر الرقابيــة الصــادرة إ
أ
النظمــة المتعلقــة بأنظمــة الرقابــة الداخليــة.
عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــى مســتوى مختلــف المراكــز التنظيميــة أ
المــر الــذي ســاهم ف ي� تعزيــز ثقافــة
	•
ف
المخاطــر ي� البنــك.
أ
	• تطويــر ش
مــؤ�ات المخاطــر الرئيســية لــدى البنــك  Key Risk Indicatorsعــى مســتوى النشــطة المرصفيــة المختلفــة،
باعتبارهــا نظــام إنــذار مبكــر الحتماليــة التعــرض لخطــر ي ن
معــ�.
	•تحسـ ي ن
ـ� قاعــدة البيانــات التاريخيــة للخســائر التشــغيلية وتحديــد مصــدر تلــك الخســائر وتبويبهــا وفق ـاً ألنــواع المخاطــر
الصــادرة عــن لجنــة بــازل.
ف
ال� ن
ت
ين
بتحس� البيئة الرقابية ف ي� البنك.
تع�
	•المشاركة ي� العديد من اللجان ي
	• االســتمرار ف ي� إبــداء ال ـرأي حــول السياســات وإج ـراءات عمــل البنــك وبيــان المخاطــر الــواردة بهــا ومقــدار كفايــة الضوابــط
الموجــودة أو الــازم إضافتهــا.
المخاطر السوقية:
ضمــن إطــار التعــرف والقيــاس والســيطرة عــى المخاطــر الســوقية لــدى البنــك ،يتــم إعــداد تقاريــر رقابيــة دوريــة يوميــة،
بالضافــة إىل الدراســات التحليليــة ،معتمــدة ف ي� ذلــك عــى
الفصاحــات المختلفــة المطلوبــة إ
شــهرية وربــع الســنوية ،بمــا فيهــا إ
أ
ف
ت
ـ� تــم مراجعتهــا وتعديلهــا وبمــا يتــواءم مــع التطــورات الحاصلــة ي� الســواق الماليــة العالميــة وعــى
السياســات المختلفــة الـ ي
الظــروف االقتصاديــة ،ومــن هــذه السياســات السياســة االســتثمارية ،سياســة إدارة الموجــودات والمطلوبــات ،سياســة إدارة
مخاطــر الســيولة وخطــة الطــوارئ الخاصــة بالســيولة ،سياســة إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة ،سياســة المخاطــر الســوقية ،عــاوة
عــى وضــع ومراقبــة الســقوف المختلفــة عــى ســبيل المثــال للبلــدان ،أنــواع التوظيفــات ،والمخاطــر المقبولــة.
بازل:
رد� فيمــا يخــص البنــوك ذات أ
ف
أ ن
تز
الهميــة النظاميــة محليـاً،
ي� ســعي البنــك لاللــ�ام بالتعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي ال ي
الدارة بهــذا الخصــوص .واســتمرت الدائــرة
فقــد اســتمرت متابعــة تنفيــذ خطــة العمــل الموضوعــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس إ
أ
ف
ـ� لـرأس المــال
ي� عمليــة تطويــر آليــة ومنهجيــة إعــداد اختبــارات الوضــاع الضاغطــة ،وآليــة ومنهجيــة احتســاب التقييــم الداخـ ي
 ICAAPمــن خــال تطبيــق منهجيــات قيــاس أكـرث دقــة ،إضافــة إىل أتمتــة العديــد مــن التقاريــر الالزمــة ف ي� عمليــة االحتســاب.

إدارة االئتمان
تــم خــال العــام  2020اســتحداث إدارة جديــدة لالئتمــان وإدراج ثالثــة دوائــر تحــت مظلتهــا ،حيــث تــم نقــل تبعيــة دائــرة
ف
بالضافــة لدائــرة متابعــة ومعالجــة االئتمــان ودائــرة تنفيــذ
مراجعــة االئتمــان ي� إدارة المخاطــر لتصبــح تابعــة إلدارة االئتمــان إ
االئتمــان ،وذلــك بهــدف تفعيــل ودعــم دور تلــك الدوائــر مــن خــال الفصــل التــام بـ ي ن
ـ� عمليــات تســويق ومنــح االئتمــان
ومراجعــة االئتمــان وترشــيد وتحسـ ي ن
ـ� مســتوى جــودة الق ـرارات االئتمانيــة ورفــع ســوية ونوعيــة المحفظــة االئتمانيــة للبنــك،
وكذلــك تطويــر عمــل آليــات متابعــة ومعالجــة الديــون المتع ـرث ه وتحسـ ي ن
ـ� عمليــات تحصيــل أو معالجــة تلــك الديــون ودي ـاً
أو قضائي ـاً وأخـ يـراً مراجعــة إج ـراءات العمــل الحاليــة داخــل دائــرة تنفيــذ وتوثيــق االئتمــان مــن خــال تســهيل وتنظيــم تلــك
ـ� الوظائــف والمســؤوليات والحفــظ أ
االجـراءات وضمــان دقــة ورسعــة إنجــاز أ
المـ ي ن
العمــال المطلوبــة منهــا والفصــل بـ ي ن
ـ� لجميــع
المســتندات ودقــة التقاريــر واالحصــاءات المعــدة والحفــاظ عــى حقــوق البنــك.
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إدارة مراقبة االمتثال

حرصـاً مــن إدارة البنــك عــى ضمــان تعزيــز االمتثــال وخلــق بيئــة االمتثــال المناســبة لــدى كافــة المراكــز التنظيميــة وتبعـاً ألهميــة
ف
ت
ـ� يقدمهــا للعمــاء ،المرتبطــة بالتقــدم والتطــور التكنولوجــي ،ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن
القطــاع المـ ي
ـر� والخدم أــات الـ ي
ف
والحتيــال تهــدف إىل ترســيخ مبــادئ
ارتفــاع ي� خطــر إخـ تـراق النظمــة ،تــم تأســيس وحــدة مختصــة بمكافحــة الرشــوة والفســاد إ
المؤســ� القويــم والمســتدام مــن خــال إتاحــة التوجيهــات العامــة وتحديــد المســؤوليات إزاء وضــع الضوابــط
الســلوك
ي
الج ـراءات والسياســات الرقابيــة
وإج ـراء التحقيقــات عنــد اللــزوم وتعديــل السياســات ذات الصلــة ،وتهــدف أيض ـاً إىل إعــداد إ
ف
ت
الحتيــال ورصــد وقوعهــا والتعامــل معهــا حــال وقوعهــا.
ـ� مــن شــأنها أن تســهم ي� الحــد مــن وقائــع إ
الـ ي
بالضافــة إىل سياســة قبــول الهدايــا
الحتيــال إ
وقــد تــم إعــداد واعتمــاد سياســة مكافحــة الرشــوة والفســاد وسياســة مكافحــة إ
والضيافــة.
ف
و� جانــب ش
الت�يعــات واصلــت الدائــرة أعمالهــا المتمثلــة باالســتجابة لكافــة متطلبــات الجهــات الرقابيــة والتعامــل مــع التعاميم
ي
والتعليمــات واالســتعالمات الصــادرة منهــا مــع متابعــة إلـ ت ز
ـ�ام مراكــز العمــل بهــا ،إضافــة لمراجعــة إجـراءات العمــل للتأكــد مــن
توافقهــا مــع ش
الت�يعات الســائدة.

أ
أ ن
تز
رد� بهــذا الخصــوص ،فقــد
وفيمــا يخــص مكافحــة غســل المــوال وتمويــل إ
الرهــاب وال�ام ـاً بتعليمــات البنــك المركــزي ال ي
تــم تحديــث أ
النظمــة البنكيــة وكافــة السياســات واجـراءات العمــل بمــا يتناســب معهــا ،مــع اســتحداث ســيناريوهات مكافحــة
أ
الرهــاب لمواكبــة أهــم التطــورات ف ي� التعليمــات واللوائــح المحليــة والدوليــة ،إضافــة إىل عمــل تحليــل
غســل المــوال وتمويــل إ
أ ن
ن
الختالفــات وتزويــد البنــك
ص للوقــوف عــى أهــم إ
للفجــوة الرقابيــة بـ يـ� تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
رد� والبنــك المركــزي القـ بـر ي
أ ن
رد� بهــا للحصــول عــى الموافقــات الالزمــة بالخصــوص.
المركــزي ال ي

الداخل
التدقيق
ي
تقــوم إدارة التدقيــق بتنفيــذ مهامهــا وفقـاً لخطــة التدقيــق الســنوية المقــررة والمعتمــدة مــن قبــل لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن
الدارة.
مجلس إ
وتســعى الدائــرة مــن خــال تنفيــذ الواجبــات المناطــة بهــا ومــن خــال خطتهــا المبنيــة عــى أســاس نمــوذج تقييــم المخاطــر
ف
ـ� وتقديــم
إىل تحقيــق أهدافهــا المتمثلــة ي� ضمــان كفــاءة وفاعليــة إدارة المخاطــر ونظــام الرقابــة الداخـ ي
ـ� والتحكــم المؤسـ ي
توكيــد معقــول حــول تحقيــق أهــداف البنــك الــواردة ضمــن االسـ تـراتيجية المعتمــدة.
والنشــطة أ
و� هــذا الطــار نفــذت الدائــرة العديــد مــن مهــام التدقيــق عــى فــروع البنــك المحليــة ومراكــز العمــل أ
ف
الخــرى
إ
ي
بالضافــة إىل متابعــة المالحظــات الــواردة ف ي� تقاريــر التدقيــق
الدارة ولجنــة التدقيــق بنتائــج تلــك الزيــارات ،إ
لــدى البنــك وزودت إ
الم�مجــة.
ـ� وتفتيــش البنــك المركــزي ،وكذلــك تــم تنفيــذ العديــد مــن المهمــات الخاصــة غـ يـر ب
الخارجــي والتدقيــق الداخـ ي
الستشــارية الالزمــة لمراكــز العمــل وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالسياســات
وتقــوم الدائــرة وبشــكل متواصــل بتقديــم الخدمــات إ
وإج ـراءات العمــل وكذلــك ورش العمــل واللجــان ذات العالقــة بأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة والحوكمــة ودون المســاس
ـ�.
باســتقاللية عمــل إدارة التدقيــق الداخـ ي
بالســتمرار بالتنســيق مــع مجموعــة كيبكــو مــن خــال المشــاركة ف ي� االجتماعــات المتعلقــة
وقامــت الدائــرة خــال عــام  2020إ
ـ� ف ي� المجموعــة ،وذلــك لضمــان اســتمرارية التعــاون واالطــاع عــى آخــر المســتجدات المتعلقــة بمنهجيــات
بالتدقيــق الداخـ ي
أ
ووســائل التدقيــق ،وقــد تــم االســتمرار بتحديــث برامــج عمــل التدقيــق وأوراق العمــل الخاصــة بالفــروع والدوائــر والنشــطة
المختلفــة وضمــان التوافــق مــع معايـ يـر التدقيــق الدوليــة وأفضــل الممارســات.

ـ� بتنفيــذ التقييــم
ـ� المتعلقــة بعمليــات توكيــد الجــودة تقــوم إدارة التدقيــق الداخـ ي
وتماشــياً مــع معايـ يـر التدقيــق الداخـ ي
ـ� بشــكل ســنوي.
ـ� لتوكيــد الجــودة عــى عمليــات التدقيــق الداخـ ي
الداخـ ي
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ـ� وإطالقــه عــى البيئــة الحيــة والبــدء
ـ� باعتمــاد نظــام أتمتــة أعمــال إدارة التدقيــق الداخـ ي
وقــد قامــت إدارة التدقيــق الداخـ ي
ف
بالضافــة إىل االســتمرار ي� اســتخدام نظــام تجميــع وتحليــل البيانــات والقيــام بعمليــة
باســتخدامه منــذ بدايــة العــام  ،2020إ
اســتخراج التقاريــر الالزمــة مــن خاللــه.

تكنولوجيا المعلومات

ف
ت
ـ� واجهــت البنــك بســبب جائحــة كورونــا ،فقــد تمكــن البنــك مــن االســتمرار بالعمــل وخدمــة
ي� ظــل التحديــات الخاصــة الـ ي
ت
ن
ن
ز
ـ� تدعــم
العمــاء بشـ
ـكل ممـ يـ� وذلــك مــن خــال تمكـ يـ� الموظفـ يـ� مــن العمــل عــن بعــد وتطبيــق العديــد مــن المشــاريع الـ ي
ف
ن
ت
و� مخصــص
صــورة البنــك ي� تقديــم الخدمــات وبمــا يتناســب مــع الوضــع الراهــن ،وتــم بجهــود داخليــة إنشــاء موقــع إلكــر ي
ـاهم� ومتطلبــات المشــاركة فيــه والــذي عقــد ت
إلك�ونيـاً ت ز
لتنظيــم عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للمسـ ي ن
ال�امـاً بقانــون الدفــاع.
ـ�
وحرصـاً مــن البنــك للتوافــق مــع متطلبــات الجهــات التنظيميــة والرقابيــة ،تــم تطبيــق أحــدث نســخ إ
الصــدارات للنظــام البنـ ي
ونظــام إدارة البطاقــات والرصافــات آ
الليــة ،وأحــدث نســخ ألنظمــة التشــغيل ضمــن مـ شـروع تحديــث شــبكة أجهــزة الرصافــات
آ
ال لية.
ف
و� إطــار التطــور المســتمر الــذي يشــهده العالــم ف ي� مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ،وظهــور العديــد مــن الحلــول الماليــة
ي
والمرصفيــة والتقنيــات فقــد تــم اعتمــاد تقنيــة " "block chainف ي� مجــال إصــدار الحــواالت بالتعــاون مــع بنــك القــدس .وتــم
اســتخدام تكنولوجيــا الروبــوت ف� أتمتــه الربــط مــع أ
الحــوال المدنيــة مــن أجــل عمليــة مراجعــة دقــة وصحــة بيانــات العمــاء،
ي
ـدول "أيبــان" إىل المؤسســة
وتــم إطــاق خدمــة "ايبانــك" مــع مؤسســة الضمــان االجتماعــي إلرســال رقــم حســاب العميــل الـ ي
بشــكل يآل.
أ
ـي� ن يا� فقــد تــم إنجــاز عــدة مشــاريع لحمايــة فقــدان البيانــات
وحرصـاً مــن البنــك عــى التوافــق مــع تطبيــق معايـ يـر المــن السـ ب
بالضافــة إىل تطبيــق نظــام خــاص لنقــل التحديثــات مــن المركــز إىل الفــروع بشــكل يآل.
إ
ومــن منطلــق دور البنــك ف� تحفـ ي ز
ـ� ودعــم التكنولوجيــا فقــد تــم وضــع اسـ تـراتيجية متكاملــة للنهــوض بمنظومــة التكنولوجيــا
ي
ف أ
بالضافــة اىل تعليمــات الحاكمية
لدعــم مشــاريع البنيــة التحتيــة المســتقبلية ومنتجــات تكنولوجيــا المعلومــات ي� الردن وقـ بـرص إ
والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا وتطبيــق الضوابــط الالزمــة.
ولضمــان تنفيــذ خطــط اســتمرارية أ
العمــال تــم إطــاق مـ شـروع تحديــث تكنولوجيــا مراكــز البيانــات والهــدف مــن هــذا المـ شـروع
بالضافــة إىل تحديــث كامــل لمركــز البيانــات البديــل بكامــل معداتــه
إنشــاء مركــزي بيانــات جديديــن بأعــى مســتوى توافريــة ،إ
وأجهزتــه.

إدارة الشؤون المالية

نتيجــة للق ـرارات أ
والحــداث الناتجــة عــن جائحــة كورونــا تــم خــال العــام إج ـراء مراجعــة شــاملة ي ز
للم�انيــة التقديريــة للعــام
ت
ـ� أثــرت عــى نتائــج البنــك.
 2020وإجـراء عمليــة إعــادة تقديــر نظـراً للتغـ يـرات الـ ي
وتــم خــال العــام ت
ـ� عــى تحسـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ� النواحــي الرقابيــة واالجرائيــة لعمــل إدارة الشــؤون الماليــة وتطبيــق أنظمــة آليــة جديــدة

حيــث تــم العمــل عــى مراجعــة وتحديــث اجـراءات العمــل والسياســات الخاصــة بالدائــرة واســتحداث اجـراءات عمــل جديــدة
أ
بالضافــة إىل اتخــاذ االجـراءات الالزمــة بخصــوص إدارة
وإجـراء مراجعــة لحســابات الســتاذ العــام واتخــاذ مــا يلــزم بخصوصهــا ،إ
الموجــودات الثابتــة وكذلــك العمــل عــى معالجــة النقــاط الظاهــرة ف ي� التقاريــر الرقابيــة المختلفــة وتــم اســتحداث منهجيــة
عمــل ونمــاذج جديــدة فيمــا يتعلــق بإعــداد ي ز
الم�انيــة التقديريــة للبنــك للعــام  2021تتيــح المزيــد مــن الرقابــة والقابليــة عــى
التحليــل والمقارنــة مــع النتائــج الفعليــة وتــم االنتهــاء مــن إعــداد الموازنــة حســب المنهجيــات.
أمــا عــى صعيــد التعليمــات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة ،فقــد تــم االنتهــاء مــن مـ شـروع إصــدار تقاريــر احتســاب نســبة
الفصــاح إ ت ن
أ ن
و� بلغــة  XBRLبنــا ًء عــى
رد� ولجنــة بــازل وتطبيــق نظــام إ
اللكــر ي
تغطيــة الســيولة وفقـاً لتعليمــات البنــك المركــزي ال ي
طلــب هيئــة أ
الوراق الماليــة وبورصــة عمــان.
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الدائرة القانونية
بالرغــم مــن توقــف أعمــال المحاكــم لفـ تـرات غـ يـر قليلــة خــال العــام  2020بســبب جائحــة كورونــا فقــد تمكنــت الدائــرة
القانونيــة مــن تحصيــل نحــو  1.855مليــون دينــار مــن الديــون القائمــة المتخــذ بهــا إجــرءات قانونيــة ،وكذلــك تحصيــل نحــو
ـال خــال العــام.
 637ألــف دينــار مــن الديــون المعدومــة أو خــارج المركــز المـ ي
وقــد قامــت الدائــرة خــال ســنة  2020بإنهــاء تســع قضايــا مــن القضايــا المقامــة ضــد البنــك كلهــا ف ي� صالــح البنــك ،بمــا يشـكّل
ـال عــدد القضايــا ف ي� العــام ،ولــم يتــم خســارة أي قضيــة.
نحــو  %29مــن إجمـ ي
ت
الــ� قامــت بهــا الدائــرة القانونيــة أمــام القضــاء (مثــل تســجيل القضايــا ،حضــور الجلســات،
وقــد بلــغ عــدد إ
الجــراءات ي
التنفيــذ ،الم ـزادات ،الحجــوزات ... ،إلــخ) بحــدود  5998إج ـراء ًا ،وبلــغ عــدد المشــورات القانونيــة ومراجعــات العقــود الــ�ت
ي
ق ُّدمــت مــن الدائــرة القانونيــة إلدارات وفــروع البنــك بحــدود  7975مشــورة وعقــداً.
ال�كــة مــول المملــوك للبنــك ،اســتطاعت الحفــاظ عــى إســتمرارية عمــل
وضمــن مســؤولية الدائــرة القانونيــة عــن متابعــة أعمــال ب
المــول وتمكنــت الدائــرة القانونيــة مــن تأجـ يـر  16محـا ً جديــداً داخــل المــول.
ـ� الجديــدة والتعديــات ذات أ
يضــاف إىل ذلــك إســتمرار الدائــرة ف� تقديــم الدراســات إلدارة البنــك حــول القوانـ ي ن
الثــر عــى
ي
ف
المــر� ،وتعميــم الثقافــة القانونيــة عــى الدوائــر والفــروع ،إضافــة إىل مشــاركة الدائــرة ف ي� لجــان وأعمــال البنــك
العمــل
ي
المختلفــة.

إدارة الموارد ش
الب�ية

تماشــياً مــع ت
اســراتيجية المــوارد ش
الب�يــة ف ي� رقمنــة أعمالهــا ،قامــت بتطبيــق أحــدث التطــورات التكنولوجيــة خــال العــام
 .2020حيــث تــم تطويــر الموقــع إ ت ن
و� الخــاص بطلبــات التوظيــف والتدريــب لجــذب أفضــل المواهــب ،كمــا تــم تطبيــق
اللكــر ي
تقنيــة الــذكاء االصطناعــي ( )Artificial Intelligenceف� مقابــات التوظيــف ،ليكــون أول بنــك ف� أ
الردن يطبــق هــذه التقنيــة.
ي
ي
إلك�ونيــة متقدمــة ،أ
والهــم مــن ذلــك وضــع النظــم الـ ت
الب�يــة مــن خــال نظــم ت
وتــم أتمتــة معظــم أعمــال المــوارد ش
ـ�
ي
تســهل تطبيــق اسـ تـراتيجيات تخطيــط القــوى العاملــة وإدارة الكفــاءات ومحــاكات هــذه النظــم لبعضهــا نحــو إنشــاء التقاريــر
( )Dashboardsذات العالقــة لتصبــح مرقمنــة بالكامــل .أ
المــر الــذي يضــع موظفــي وإدارة البنــك ف ي� بيئــة عمــل مرقمنــة ترفــع
مــن كفــاءة إدارة القــوى العاملــة وتطويرهــا.
ف
الدارة عــى التحسـ ي ن
ـ� المســتمر لدورهــا االسـ تـراتيجي وتحديــداً فيمــا يتعلــق بتخطيــط القــوى العاملــة وإدارتها،
و� ضــوء حــرص إ
ي
فقــد اســتمر البنــك ف ي� اســتقطاب الكــوادر الشــابة وإتاحــة الفــرص الوظيفيــة الواعــدة لهــم وتدريبهــم بشــكل مســتمر لتنميــة
قدراتهــم وتأهيلهــم .وذلــك نجــح ف ي� خلــق بيئــة عمــل شــابة ،حيــث ارتفعــت نســبة الشــباب بعمــر ال  30ســنة فأقــل مــن
 %27ف� عــام  2015إىل  %43ف� عــام  .2020كمــا تــم شــغل  %71مــن الشــواغر التخصصيــة ف� الدارة العامــة بإعطــاء أ
الولويــة
ي إ
ي
ي
أ
الدارة العادلــة للجــور انخفــاض
لموظفــي البنــك وحدي ـث ي التخــرج بعــد تأهيلهــم وتطويــر كفاءاتهــم ومهاراتهــم .ونتــج عــن إ
معــدل الــدوران الوظيفــي بنســبة  %44عــن العــام الســابق ،لتصــل إىل  %3.02فقــط.
أ
ف
ت
ش
ـ� تســببت بهــا جائحــة كورونــا،
نجحــت إدارة المــوارد الب�يــة بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالبنــك ي� مواجهــة الوضــاع الـ ي
حيــث اســتطاعت التعامــل مــع المســتجدات والظــروف المحيطــة وضمــان اســتمرارية العمــل ،باتخــاذ إجـراءات ت
إح�ازيــة واتبــاع
آليــة للعمــل عــن بعــد .كمــا أنهــا اســتمرت بمنــح الفــرص التدريبيــة لتلبيــة احتياجــات الموظفـ ي ن
ـ� ومتطلبــات العمــل .فقــد
قامــت بمواكبــة التغيـ يـرات وتعديــل خطــط التدريــب والتطويــر باعتمــاد منصــات ت
إلك�ونيــة والتدريــب عــن بعــد .حيــث تــم
إعــداد منصــة للتدريــب إ ت ن
و� وأتمتــة كافــة الــدورات الداخليــة بالتعاقــد مــع ش�كــة مختصــة ،واســتمر التدريــب باســتخدام
اللكــر ي
ـوال  13.100فرصــة تدريبيــة ف ي� مختلــف المجــاالت
“”Gamificationعـ بـر تطبيــق عــى الهواتــف الذكيــة ،ونتــج عــن ذلــك توفـ يـر حـ ي
الدارة العامــة الــذي
والداريــة والســلوكية .وتــم إطــاق برنامــج التطــور الوظيفــي للوظائــف التخصصيــة لدوائــر إ
المرصفيــة إ
ف
والرشــاد .واســتمر البنــك ي� تنفيــذ برنامــج التطــور الوظيفــي
يتضمــن دورات متخصصــة والتدريــب عــى رأس العمــل والتوجيــه إ
للموظفـ ي ن
ال�نامــج خــال هــذا العــام  25موظــف ،ويســتفيد منــه حالي ـاً  26موظــف.
ـ� الجــدد لــدى الفــروع ،حيــث أنهــى ب
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ف
والرشــاد وبرنامــج القيــادي النـ ش ئ
ـا� الــذي يهــدف إىل تأهيــل وإعــداد مــدراء فــروع
واســتمر البنــك ي� تنفيــذ برنامــج التوجيــه إ
ومــدراء ف ي� دوائــر البنــك .ونتيجــة لهــذه الجهــود فــإن متوســط عــدد الفــرص التدريبيــة المتاحــة لموظفــي البنــك ارتفــع بنســبة
 %66عــن العــام الســابق ،مــن  5.3فرصــة خــال العــام الســابق إىل  11.0فرصــة مــع انخفــاض الكلفــة بنســبة  %36مقارنــة
ض
ـا�.
بالعــام المـ ي

دائرة التسويق واالتصاالت المؤسسية
واصلــت الدائــرة خــال العــام عملهــا وتنفيــذ خطتهــا التســويقية تل�ويــج منتجــات وخدمــات البنــك باســتخدام مختلــف قنــوات
ـ� صــورة ذهنيــة ممـ ي ز
التصــال الفعالــة ،وذلــك مــن أجــل تركـ ي ز
بالضافــة لتطويــر وتدعيــم
ـ�ة لــدى فئــات المجتمــع المختلفــة .إ
إ
ف
دور البنــك ي� مجــال المســؤولية االجتماعيــة.
وتمثلــت أهــم إنجــازات دائــرة التســويق واالتصــاالت المؤسســية للعــام  2020بإطــاق عــدة حمــات منهــا حملــة خاصــة
ببطاقــات ماسـ تـركارد فــاي آنــد بــاس االئتمانيــة مــن خــال منــح أميــال إضافيــة عــى الح ـركات ش
ال�ائيــة ،كمــا تــم إطــاق
ـ� عــى بطاقــات ماسـ تـركارد االئتمانيــة تل�ويــج برنامــج التقســيط بفائــدة  %0ف� الربــع أ
حملتـ ي ن
الول والربــع الرابــع .كمــا قامــت
ي
الدائــرة بإطــاق حملــة ترويجيــة تخــص خدمــة ويسـ تـرن يونيــون الرقميــة لعمــاء البنــك والجمهــور للدخــول بالســحب أ
الســبوعي
عــى جوائــز نقديــة عنــد إرســال حواالتهــم باســتخدام هــذه الخدمــة عـ بـر الموقــع إ ت ن
و� أو مــن خــال تطبيــق ويسـ تـرن
اللكــر ي
ف
ض
ت
يونيــون وتــم تسـ ً
ـا�.
ـجيل نمــو بنســبة  %891ي� عــدد الحــواالت المرســلة مقارنــة بالفــرة نفســها العــام المـ ي
ف
و� إطــار التســويق الرقمــي ،اســتمرت الدائــرة بمواكبــة التطــور التكنولوجــي وعمــل حمــات إعالنيــة عــى مواقــع التواصــل
ي
بالضافــة إىل إدارة موقــع البنــك إ ت ن
و� وتحديثــه
الجتماعــي ومتابعــة نتائجهــا للتأكــد مــن الوصــول للفئــة المســتهدفة ،إ
إ
اللكــر ي
باســتمرار.

المسؤولية االجتماعية
ت
ـ� ألمــت بالعالــم خــال عــام  ،2020فقــد قــام البنــك بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات
بالرغــم مــن الظــروف الصعبـ أـة الـ ي
المحــ�.
وال�امــج الهادفــة لتحقيــق الثــر المســتدام للمســتفيدين والمجتمــع
ب
ي
حيــث واصــل البنــك دوره الريــادي وبرامجــه ومســاهماته ف� المجــاالت الـ ت
ـ� تـ ّـم تحديدهــا بنــاء عــى إحتياجــات وأولويــات
ي
ي
المجتمعــات المحليــة ،والـ تـ� تشــتمل عــى الصحــة والشــباب ،مكافحــة الفقــر ،حمايــة البيئــة ،التعليــم ودعــم أ
وغ�هــا
ـام،
ـ
يت
ال
ي
ي
ن
ممــا يســهم ف ي� تطويــر االقتصــاد الوط ـ ي .
أوال َ  :مبادرات البنك ف ي� مجال خدمة المجتمع

ت
الــ� صاحبــت
اســتجابة للظــروف االســتثنائية والحرجــة ي
جائحــة وبــاء كورونــا ومســؤولية البنــك الوطنيــة للمســاهمة �ف
ي
تحمــل أعبــاء الحكومــة واســتجابة ألمــر الدفــاع رقــم  4بإنشــاء
صنــدوق "همــة وطــن" وتلبيــة لنــداء الواجــب فقــد تـ بـرع البنك
الدارة التنفيذيــة لصالــح الصنــدوق والــذي يهــدف
وموظفــو إ
والنســانية المؤقتــة للمواطنـ يـ�ن
لتقديــم المســاعدات الماديــة إ
والمقيمـ ي ن
ـ� الذيــن يعانــون مــن ظــروف معيشــية صعبــة نتيجــة
أ
الزمــة المصاحبــة للجائحــة.
أ ن
ت
الكويــ� خــال العــام  2020تقديــم
رد�
وواصــل البنــك ال ي
ي
الخ�يــة والجهــات المعنيــة
الدعــم للعديــد مــن الجمعيــات ي
أ
ن
ـا� ،ومشــاريع تنميــة وتأهيــل المجتمعــات القــل
بالعمــل إالنسـ ي
أ
ف
ن
رد� الهاشــمي
حظــاَ ،حيــث اســتمر ي� دعــم الصنــدوق ال ي
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ـ� أ
لليتــام الـ ت
الخ�يــة الهاشــمية ،وكذلــك مـ بـرة أم الحسـ ي ن
ـ� تعــود منافعهــا عــى أطفــال المـ بـرة،
"حملــة الـ بـر إ
والحســان" ،والهيئــة ي
ي
أ
أ
ف
نز
كمــا اســتمر البنــك خــال العــام بكفالتــه الســنوية للم ـ ل التابــع لقــرى الطفــال ( )SOSالردنيــة ي� مدينــة إربــد.
ت
ـ� ترمــي إىل تعزيــز قيــم التعــاون والتضامــن فيمــا بينهــم،
وكعادتــه ،واصــل تنظيــم أنشــطة وبرامــج مختلفــة لموظفيــه ،والـ ي
أ
ـ� لتوزيــع طــرود الخـ يـر عــى الرس العفيفــة والمحتاجــة .كمــا قــدم
حيــث تابــع البنــك دعمــه المــادي الســنوي لتكيــة أم عـ ي
دعم ـاَ بالتعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء الطلبــة إىل طلبــة مــدارس أم عمــار بمنطقــة مــاركا.
ثانياَ :التعليم والتأهيل
أ ن
رد� الكويـ ت
ـ� ف ي� كل عــام قطــاع التعليــم والتدريــب إهتمام ـاَ خاص ـاَ ،حيــث اســتمر ف ي� تقديــم الدعــم الســنوي
ـول البنــك ال ي
يـ ي
ي
أ
أ
بل�نامــج التعليــم الجامعــي الــذي تديــره مؤسســة "صنــدوق المــان لمســتقبل اليتــام" ،إضافــة لتقديــم مســاعدة ماليــة مبـ ش
ـا�ة
لعــدد مــن الطلبــة المتفوقـ ي ن
ـ� مــن خــال تحمــل تكاليــف دراســتهم ف ي� الجامعــات ،وكجــزء مــن مســؤوليته االجتماعيــة ،قــدم
البنــك الدعــم لمؤسســة أ
المـ يـرة تغريــد للتنميــة والتدريــب لدعــم حملــة "وعــد لمســتقبل أفضــل".
ت
ـ� تضمنــت تغطيــة  15مدرســة حكوميــة مــن مختلــف أنحــاء المملكــة بأعمــال
كمــا قــام بتقديــم دعــم لمبــادرة "ســنبلة" والـ ي
الصيانــة للصفــوف والمقاعــد المدرســية.
وبهــدف تقديــم الدعــم للطــاب مــن مـ ض
ـر� الرسطــان لتمكينهــم مــن االســتمرار ف ي� مسـ يـرتهم التعليميــة ،فقــد قــام البنــك
خــال عــام  2020بتقديــم دعــم بل�نامــج التعليــم الخــاص للمـ ض
ـر� ،حيــث يغطــي الدعــم جــزء مــن تكاليــف الدراســة لـــ 45
طالــب وطالبــة ف ي� المركــز خــال فـ تـرة العــاج.
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ثالثاً  :مجال الصحة

ســاهم البنــك خــال العــام ف� العديــد مــن أ
النشــطة لدعــم ورعايــة القطــاع الصحــي ومســاندة المؤسســات والهيئــات المعنيــة
ي
بالرعايــة الطبيــة والصحيــة ،واســتجابة منــه لحملــة التصــدي لفـ يـروس كورونــا ومســاهمة منــه ضمــن مســؤوليته االجتماعيــة فقــد
تـ بـرع البنــك لصالــح وزارة الصحــة ،وتلبيــة منهــم لنــداء الواجــب قــام موظفــو البنــك بالتـ بـرع لصالــح وزارة الصحــة أيضـاً لدعــم
ـ� أ
ـ� والمقيمـ ي ن
الردنيـ ي ن
القطــاع الصحــي وتمكينــه مــن تقديــم الخدمــات الصحيــة للمواطنـ ي ن
ـ� داخــل المملكــة لمواجهــة الجائحــة.
أ ن
رد�" وهــو
كمــا قــدم الدعــم "لبنــك الشــفاء والصحــة ال ي
غــر ربحيــة يقــدم خدمــات صحيــة
خ�يــة ي
مؤسســة ي
مجانيــة ،كمــا اســتمر البنــك بتقديــم دعمــه الســنوي
"للجمعيــة أ
ن
الطــ�
الردنيــة للعــون
الفلســطي�" و"جمعيــة
ي
بي
أ
الرسة البيضــاء".
ين
حملتــ�
وشــارك موظفــو البنــك خــال العــام  2020ف ي�
للتــرع بالــدم ت
والــ� نظمهمــا بالتعــاون مــع بنــك الــدم
ب
ي
ض
ن
ن
الوطـ ي  ،لتقديــم الدعــم للمــر� والمحتاجـ يـ� للــدم مــن
أ ن
رد� .كمــا يشــارك عــدد كبـ يـر مــن موظفــي
أبنــاء المجتمــع ال ي
ين
الحســ�
البنــك ف ي� كل عــام ف ي� برنامــج أصدقــاء مركــز
للرسطــان ،حيــث يقــدم كل منهــم بت�ع ـاً شــهرياً مــن راتبــه
للمركــز.
رابعاَ :البيئة
ف ي� إطــار إهتمــام البنــك وســعيه لالرتقــاء بالوعــي تجــاه قضايــا البيئــة والحفــاظ عليهــا ،وقــع البنــك مذكــرة تفاهــم مــع وزارة
البيئــة إلنشــاء مت ـنز ه بي ـئ ي ف ي� غابــة زبــود /منطقــة حســبان بتمويــل كامــل مــن البنــك مــن أجــل التعــاون والتنســيق لتجســيد
ـ� القطاعـ ي ن
ال�اكــة بـ ي ن
ش
الهتمــام بالمناطــق الحرجيــة والمحافظــة عليهــا.
ـ� العــام والخــاص مــن أجــل إ
وضمــن نفــس الســياق قــام البنــك بتحمــل تكاليــف طباعــة وتوزيــع كتــاب "كيــس الراعــي" والــذي يوثــق بالصــور ش
والــرح
والزهــار) ف� أ
(الشــجار أ
مجموعــة واســعة مــن النباتــات أ
الردن والـ تـ� يفــوق عددهــا المئــة ويبـ ي ن
ـ� أســمائها الشــعبية والعلميــة
ي
ي
ومناطــق تواجدهــا ف ي� المملكــة للتعريــف بهــا والدعــوة للمحافظــة عليهــا .
ت
وال�
وتعـزيزاً لدور البنــك أالريادي فوإيماناً منه بمسؤوليته االجتماعية والبيئية ،شارك البنك بدعم حملة النظافة الوطنية السنوية ي
نظمتهـا جمعية البيئة الردنية ي� منطقة شفا بدران كما وقدم الرعاية لمبادرة جمعية البيئة بل�نامج التوعية لمواجهة يف�وس كورونا ،وذلك
بطبـاعة دفاتر تلوين بيئية تعليمية خاصة أ
ن
بالطفال .وبمناسبة يوم التدوير العالمي والذي صادف الخامس ش
الثا�،
ع� من شهر شت�ين ي
أ
بيئ� نحو أردن أخ�ض
ت
قام البنك بالمشاركة ف� رعاية مبادرة" ت ت
بالضافة لتجديد عضويته
"وال� تنظمها جمعية البيئة الردنية هذا إ
ي
ي
مدين� ي
ي
الســـنوية ف ي� جمعية إدامة للطاقة والمياه.
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أ
الحتياجات الخاصة
خامساً :دعم الشخاص ذوي إ
أ
الحتياجــات الخاصــة ،فقــد
دعم ـاَ منــه لفئــة الشــخاص ذوي إ
ف
والت�عــات للعديــد
اســتمر البنــك ي� تقديــم الدعــم المــادي ب
مــن أنديــة وجمعيــات الصــم والمكفوفـ ي ن
الحتياجــات
ـ� وذوي إ
أ
أ ن
رد�
الخاصــة ،كمــا قــام بتقديــم الدعــم للولمبياد الخــاص ال ي
أ
بالضافــة لعــدد
العاقــة ،إ
لدعــم ومســاندة الشــخاص ذوي إ
مــن الجمعيــات لمســاعدتها ف ي� تحقيــق أهدافهــا ،كجمعيــة
الصحــة النفســية ،ومركــز بــدوة ت
وغ�هــا مــن
لل�بيــة الخاصــة ،ي
الجمعيــات والمراكــز ذات الصلــة ،وتابــع البنــك خــال العــام
 2020دعمــه لجمعيــة غــرب إربــد للتحديــات الخاصــة ،وذلــك
بدعــم عــدة ماراثونــات خــال العــام وشــارك فيهــا عــدد مــن
أبطــال الجمعيــة واســتطاعوا تحقيــق المراكــز أ
الوىل ،هــذا
بالضافــة لدعــم أ
النشــطة الرياضيــة للجنــة البارالمبيــة ف ي� عــدة
إ
أ
الحتياجــات الخاصــة والذيــن
بطــوالت لرفــع الثقــال لــذوي إ
اســتطاعوا تحقيــق مراكــز متقدمــة أيض ـاَ.
كمــا وقــع البنــك مذكــرة تفاهــم مــع مبــادرة "العجــات
الخــرض اء" والمتضمنــة جمــع أ
الغطيــة البالســتيكية وعلــب
أ
اللمنيــوم وإرســالها لنقــاط التجميــع لــدى منظمــي المبــادرة،
حيــث يتــم فرزهــا وتدويرهــا وتخصيــص إيراداتهــا إلعانــة
أ
ين
الطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وتحديــداً
المصابــ�
بالشــلل الدماغــي ،بهــدف تحسـ ي ن
ـ� نوعيــة حياتهــم التعليميــة
ش
اس المتحركــة المخصصــة لهــم.
والعالجيــة و�اء الكــر ي
سادساَ :دعم الحركة الثقافية والفنية

والعمــال أ
النشــطة الفنيــة أ
اســتهل البنــك عــام  2020بمواصلــة دعمــه لعــدد مــن أ
الدبيــة والبحــث العلمــي ،مــن خــال تقديــم
الرعايــة لعــدد مــن المهرجانــات والملتقيــات والفــرق الفنيــة ت
وال�اثيــة والمرسحيــة ،حيــث قــام برعايــة مرسحيــة لمدرســة المنهــل
ن أ ن
رد� للفنــون الجميلــة.
ـال المــرح الحــر الخامــس عـ شـر ،والمتحــف الوطـ ي ال ي
العالميــة ودعــم مهرجــان ليـ ي
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أ
ت
بالضافــة لرعايــة
هــذا وواصــل البنــك تقديــم الدعـ
ـ� نظمتهــا جامعــة عمــان الهليــة ،إ
ـم لمســابقة أولمبيــاد اللغــة العربيــة والـ ي
أ
أ
نمــوذج أ
المــم المتحــدة للمدرســة المريكيــة الحديثــة ،كمــا قــام بتقديــم الدعــم للجمعيــة الردنيــة للعلــوم والثقافــة لمهرجــان
الكرامــة الــذي أقامتــه الجمعيــة.
سابعاَ  :الرياضة
واصــل البنــك خــال العــام تقديــم الدعــم والمبــادرات
للتحــاد
الخاصــة بالرياضــة والشــباب ،حيــث قــدم دعمــاَ إ
رد� لكــرة الطاولــة لتنظيــم أ
أ ن
الولمبيــاد المؤهلــة إىل
ال ي
أولمبيــاد طوكيــو ت
والــ� كان مــن المفــروض إقامتهــا خــال
ي
ف
العــام  ،2020كمــا اســتمر ي� تقديــم دعمــــه المــادي للعديــد
مــن النشــاطات الرياضيــة أ
للنديــة.
وتابــع البنــك عــام  2020بدعــم "مبــادرة التصــدي" ت
والــ�
ي
أ ن
نظمــت بالتعــاون مــا بـ ي ن
رد� لكــرة القــدم ولجنــة
ـ� إ
التحــاد ال ي
الخــر" بتنظيــم مبــاراة إســتعراضية وديــة
إدارة "حســاب
ي
أ
رض
رث
ن
بكــرة القــدم وذلــك بهــدف شــمول الرياضيـ يـ� الك ـ ت ـ راَ
أ
والقــل دخ ـا َ بالدعــم.
ن
المد�
القتصادية ومنظمات المجتمع
ثامناَ  :دعم الفعاليات إ
ي
ن
شــارك البنــك خــال العــام ف� عــدد مــن الفعاليــات ت
القتصاديــة
الــ� تخــص منظمــات المجتمــع
المــد� والفعاليــات إ
ي
ي
ي
والمؤتمـرات ،حيــث واصــل تواجــده الســنوي ف� فعاليــات إحتفــاالت ســفارة دولــة الكويــت ف� المملكــة ،بمناســبة العيــد الوطـن
ي
ي
ي
وعيــد التحريــر.
ف
أ ن
رد�" واالنتســاب لعضويــة المنتــدى الســنوية ،هــذا وتابــع دعمــه
كمــا شــارك ي� رعايــة حفــل إشــهار "المنتــدى إ
القتصــادي ال ي
أ
أ ن
رد�.
لملتقــى ســيدات العمــال والمهــن ال ي
العســكري� ت
ين
ين
ين
للمصابــ�
الت�عــات
للمصابــ�
كمــا قــدم البنــك دعمــاَ للهيئــة الهاشــمية
والــ� تقــوم عــى الدعــم وجمــع ب
ي
ين
العســكري�.
ـكري� ف� أعمــال إدارة أ
ن
المــن والحمايــة لمرافــق
مــن ناحيــة أخــرى ،يعمــل البنــك عــى االســتفادة مــن خدمــات المتقاعديــن العسـ ي ي
ـكري� والمحاربـ ي ن
البنــك وممتلكاتــه بالتعــاون مــع المؤسســة االقتصاديــة واالجتماعيــة للمتقاعديــن العسـ ي ن
ـ� القدمــاء.
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خطة

العمل لعام 2021

فيما ييل أهم محاور وأهداف خطة عمل البنك لعام :2021
 1.1تطوير الموارد ش
الب�ية

الدارة والموظفـ ي ن
ـ� العالقــة بـ ي ن
النتاجيــة والكفــاءة وتحسـ ي ن
بالضافــة إىل
ـ� ،إ
ـ� إ
	•خلــق بيئــة عمــل عرصيــة مــن شــأنها رفــع إ
ـ� بـ أ
ن
ـ� بيئــة التمـ ي ز
تحفـ ي ز
ـالداء وتعزيــز المنافســة العادلــة وزيــادة انتمــاء وارتبــاط الموظفـ يـ� بالبنــك .مــع مواصلــة مواكبــة
التطــور التكنولوجــي إلدارة المــوارد ش
الب�يــة .واالســتمرار ف ي� اســتقطاب المواهــب ذوي الكفــاءة العاليــة ومواصلــة تدريــب
وتطويــر مهــارات الموظفـ ي ن
ـ� لمواكبــة أحــدث المتغـ يـرات التكنولوجيــة والمرصفيــة عالمي ـاً.

2.2التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي
	•اســتكمال تطبيــق مـ شـروع تحديــث تكنولوجيــا مراكــز البيانــات الــذي يهــدف اىل توفـ يـر أعــى مســتوى توافريــة وضمــان
العمــال ،ودعــم تطبيــق أ
تنفيــذ خطــط اســتمرارية أ
النظمــة الجديــدة الـ ت
ـ� تهــدف إىل اســتكمال رحلــة التحــول الرقمــي
ي
مثــل أتمتــة العمليــات ومـ شـروع الربــط البيـن ( )Middlewareواســتخدام أحــدث الطــرق والتقنيــات لتحقيــق أ
الهــداف
ي
االسـ تـراتيجية مثــل ( )Roboticsوالحوســبة الســحابية.
	•التوســع ف ي� اســتخدام التقنيــات المختلفــة عــى مســتوى أعمــال البنــك ومنتجاتــه وخدماتــه عــى ســبيل المثــال وبمــا
أ
ت
ت
ـ� تمكــن العمــاء مــن إجـراء عــدد مــن التعامــات البنكيــة
يخــص منتجــات الفـراد طــرح خدمــة «المســاعد الصـ ي
ـو�» والـ ي
واالســتعالم مــن خــال المحادثــة الصوتيــة ،وطــرح تقنيــات جديــدة مثــل البطاقــات الـ ت
ـ� تدعــم تقنيــة الالتالمســية
ي
( )Contactlessوخدمــة الـراف آ
ال يل العاملــة بنفــس التقنيــة وإصــدار أول بطاقــة  Biometricف ي� المملكــة مخصصــة لفئــة
كبــار العمــاء ،وتعمــل مــن خــال البصمــة بــدل الرقــم الــري للعميــل
3.3تطوير أ
العمال (المنتجات والخدمات)
أ
ت
ـ� تســهل أعمــال عمــاء البنــك مــن الـ شـركات ومنهــا تطويــر نظــام إدارة النقــد ()cash management
	•تطويــر النظمـ أـة الـ ي
ت
ـ� تســاعد عــى تقييــم أعمــال هــذه الـ شـركات أوال بــأول.
إ
بالضافــة إىل النظمــة الـ ي
ف
ت
	•مراجعــة ومعالجــة وضــع المحفظــة االئتمانيــة والقيــام بإجــراءات مدروســة لتخفيــض ال�كــز ي� محفظــة تســهيالت
ـ� نوعيــة المحفظــة ،مــع أ
الخــذ باالعتبــار الـ ت ز
الـ شـركات الكـ بـرى وتحسـ ي ن
ـ�ام البنــك بمواصلــة دعــم عمالئــه ف ي� ظــل الظــروف
والتحديــات القائمــة وتبعــات جائحــة «كورونــا».
ف
ف
و� نشــاط البنــك لتمويــل مشــاريع الطاقــة الشمســية لتوليــد
	•النمــو ي� أعمــال تمويــل الـ شـركات المتوســطة والصغـ يـرة ي
تز
وااللــ�ام بتعليمــات البنــك المركــزي بخصــوص تأجيــل ســداد قــروض العمــاء المت�ض ريــن مــن تبعــات
الكهربــاء،
أ
للســتفادة مــن أيــة
«كورونــا» .والســعي للتعــاون مــع المؤسســات الماليــة الخــرى بمــا فيهــا مؤسســات التنميــة الدوليــة إ
ت
ش
ـ� قــد تســاعد عــى تنميــة حجــم ونوعيــة محفظــة التســهيالت بكلــف أقــل.
برامــج تمويليــة لهــذه الفئــة مــن الــركات الـ ي
	•التوســع ف ي� أعمــال الدائــرة البنكيــة الخاصــة واســتقطاب عمــاء جــدد ممــن لديهــم حســابات ودائــع لــدى البنــك ولديهــم
اســتعداد لتنويــع اســتثماراتهم.
4.4إدارة المخاطر وبرامج الحماية
	•تعزيــز أعمــال إدارة المخاطــر وتوفـ يـر برامــج آليــة حديثــة لتقييــم مخاطــر االئتمــان وتقييــم واحتســاب كفايــة رأس المــال وبرامــج
أ
ـ� العمــل عــن بعــد ت ز
وال�امــج المســتخدمة لتمكـ ي ن
بالجـراءات الوقائيــة والتباعــد.
ال�امـاً إ
ـي� ن يا� وحمايــة البطاقــات ب
خاصــة بالمــن السـ ب
5.5المسؤولية االجتماعية
ف
ن
ـ� وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،بمــا
	•دعــم مبــادارات مــن شــأنها تمكـ يـ� أف ـراد و مؤسســات ي� المجتمــع المحـ ي
يتوافــق مــع اسـ تـراتيجية البنــك للمســؤولية المجتمعيــة.
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القوائم المالية الموحدة للسنة المالية الموحدة

للسنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول 2020
ي
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المال الموحدة
قائمة المركز ي
كما ف�  31كانون أ
الول 2020
ي
إيضاحات
الموجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
قرض مع حق إعادة ش
ال�اء بالقيمة العادلة
مبا�ة بالصا�ف
تسهيالت ائتمانية ش
ي
آ
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ف
بالصا�
ممتلكات ومعدات
ي
ف
بالصا�
الملموسة
موجودات يغ�
ي
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات أخرى
حق استخدام اصول مستأجرة
ف
بالصا�
البيع
موجودات محتفظ بها بهدف
ي
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال ت
مق�ضة
مخصصات متنوعة
اسناد قرض
مخصص ض�يبة الدخل
مطلوبات ض�يبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة
مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
حقوق مساهمي البنك
رأس المال المكتتب به والمدفوع
ن
القانو�
الحتياطي
إ
ي
الختياري
الحتياطي إ
إ
ف
صا� احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
ي
ين
موظف� محددة
خسائر اكتوارية ناتجة عن اعادة تقييم خطط منافع
حقوق ملكية مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
أ
الرباح المدورة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

54

2020

2019

دينــــار
361,869,605
136,758,518
0
10,000,000
1,556,512,833
85,867,274
402,110,610
28,527,698
1,964,717
36,718,616
170,574,955
13,347,577
5,642,817
2,809,895,220

دينــــار
402,004,690
134,085,678
217,231
0
1,573,776,716
96,124,306
308,656,110
26,711,598
1,357,766
31,137,943
163,332,131
14,278,048
4,318,694
2,756,000,911

15
16
17
18
19
20
21
21
22
13
47

173,687,677
1,877,550,483
73,895,317
128,255,444
14,303,613
11,000,000
2,176,841
2,555,136
56,119,661
12,389,957
1,529,164
2,353,463,293

141,237,514
1,866,092,506
82,178,622
102,207,464
12,408,652
0
14,760,848
3,489,800
59,542,151
13,245,180
1,305,735
2,296,468,472

23
24
24
25
19
47
26

150,000,000
96,043,640
131,023,362
4,571,425
()565,736
()22,185
75,381,421
456,431,927
2,809,895,220

100,000,000
96,043,640
181,023,362
2,296,466
0
()17,829
80,186,800
459,532,439
2,756,000,911

4
5
6
7
8
9
10
11
12
21
14
13
47
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول 2020
ي
إيضاحات

2020

دينــــار

دينــــار

28

135,508,453

152,213,724

29

50,697,008

62,373,111

84,811,445

89,840,613

8,430,916

11,035,726

93,242,361

100,876,339

31

2,940,750

3,345,425

9

()407,041

91,329

9

2,768,310

1,878,337

32

9,671,804

15,879,869

108,216,184

122,071,299

33

28,868,000

27,602,284

 11و 12

4,715,649

6,573,308

8

38,986,214

13,973,096

22

1,485,714

290,843

ت
(المس�د من) خسائر ائتمانية متوقعه استثمارات
مخصص

4و5و6

5,966,519

()31,663

 9و 10

5,783,115

()391,011

مخصصات متنوعة

19

2,085,019

3,875,582

مصاريف أخرى

34

25,904,705

23,415,017

113,794,935

75,307,456

()5,578,751

46,763,842

()1,606,291

16,862,434

()3,972,460

29,901,408

()538,815

36,211

()4,511,275

29,937,619

الفوائد الدائنة
نز
ي�ل  :الفوائد المدينة
ف
صا� إيرادات الفوائد
ي
إيرادات العموالت
ف
صا� ايرادات الفوائد والعموالت
ي
أرباح عمالت أجنبية
(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
أ
الخر -ادوات دين
توزيعات أرباح نقدية لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل أ
الخر
إيرادات أخرى
إجمال الدخل
ي

ين
الموظف�
نفقات
استهالكات وإطفاءات

ش
المبا�ة
الئتمانية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -التسهيالت إ
مخصص خسائر ائتمانية متوقعه تسهيالت يغ� ش
مبا�ة
ت
(المس�د من) خسائر ائتمانية متوقعه بنوك
مخصص

30

إجمال المرصوفات
ي
ض
الربح للسنة قبل �يبة الدخل

نز
ي�ل ( :وفر) مرصوف ض�يبة الدخل للسنة

21

(الخسارة) الربح للسنة من العمليات المستمرة
ف
صا� (الخسارة) الربح من العمليات يغ� المستمرة
ي
(الخسارة) الربح للسنة

47

2019

حصة السهم من (الخسارة) الربح للسنة
أساس ومخفض
ي

35

()0.030

0.200

حصة السهم من (الخسارة) الربح من العمليات المستمرة للسنة
أساس ومخفض
ي

35

()0.026

0.199

حصة السهم من (الخسارة) الربح من العمليات يغ� المستمرة للسنة
أساس ومخفض
ي
التقرير السنوي 2020

35

()0.004

0.001
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول 2020
ي

(الخسارة) الربح للسنة
آ
بنود الدخل الشامل الخر

بنود قابلة للتحويل الحقا لقائمة الدخل الموحدة بعد ال�ض يبة:
ف
التغ� ف ي� احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ض يبة
صا� ي
ي
أدوات الدين
بنود يغ� قابلة للتحويل الحقاً لقائمة الدخل الموحدة بعد ال�ض يبة:
ف
التغ� ف ي� إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ض يبة
صا� ي
ي
ادوات ملكية
ين
موظف� محددة
خسائر اكتوارية ناتجة عن اعادة تقييم خطط منافع
إجمال (الخسارة) الدخل الشامل للسنة
ي
إجمال (الخسارة) الدخل الشامل العائد إىل:
ي

مساهمي البنك

56

2020

2019

دينــــار
()4,511,275

دينــــار
29,937,619

542,652

3,634,817

1,735,266

398,194

()565,736

-

()2,799,093

33,970,630

()2,799,093

33,970,630
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ف
صا� إحتياطي
احتياطيــــات
ي
أ
تقييم موجودات مالية خسائر اكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم حقوق ملكية مرتبطة ش
الربــــــاح مجموع حقوق
مبا�ة
الختيـاري
رأس المـال المكتتب قانونـــي
إ
بالقيمة العادلة بعد ال�ض يبة خطط منافع ي ن
الملكية
بموجودات محتفظ بها بهدف البيع المــــــدورة
موظف� محددة
به والمدفــوع
 31كانون أ
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
الول 2020
459,532,439 80,186,800
()17,829
2,296,466
181,023,362 96,043,640 100,000,000
الرصيد ف ي� بداية السنة كما تم اظهاره سابقا
()4,511,275( )4,511,275
الخسارة للسنة
ف
2,277,918
()4,356
2,282,274
التغ� ف ي� القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ض يبة
صا� ي
ي
أ
7,315
()7,315
أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر
ين
()565,736
()565,736
موظف� محددة
خسائر اكتوارية ناتجة عن إعادة تقييم خطط منافع
()2,799,093( )4,503,960
()4,356
()565,736
2,274,959
إجمال الدخل الشامل للسنة
ي
المحول إىل االحتياطيات
()301,419( )301,419
مصاريف رفع رأس المال
أ
()50,000,000
- 50,000,000
الرباح الموزعة (ايضاح )27
أ
ف
456,431,927 75,381,421
()22,185
()565,736
4,571,425
131,023,362 96,043,640 150,000,000
الرصيد كما ي�  31كانون الول 2020
 31كانون أ
الول 2019
445,561,809 78,432,483
()17,829
4,160,518
171,636,452 91,350,185 100,000,000
الرصيد ف ي� بداية السنة كما تم اظهاره سابقا
29,937,619 29,937,619
الربح للسنة  -قائمة (ب)
ف
()95,966,989
4,033,011
التغ� ف ي� القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ض يبة
صا� ي
ي
أ
5,897,063
()5,897,063
أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر
33,970,630 35,834,682
()1,864,052
إجمال الدخل الشامل للسنة  -قائمة (ج)
ي
()14,080,365
9,386,910 4,693,455
المحول إىل االحتياطيات (ايضاح )24
أ
()20,000,000( )20,000,000
الرباح الموزعة (ايضاح )27
أ
ف
459,532,439 80,186,800
()17,829
2,296,466
181,023,362 96,043,640 100,000,000
الرصيد كما ي�  31كانون الول 2019
الول  2020مقابل  31.137.943دينار كما ف�  31كانون أ
الرباح المدورة مبلغ  36.718.616دينار كما ف�  31كانون أ
* من أصل أ
أ ن
رد� .
الول  2019مقيد الترصف به لقاء موجودات ض�يبية
مؤجلة إستناداً لتعليمات البنك المركزي ال ي
ي
ي
الول  ،2019ال يمكن الترصف به وفقاً لتعليمات هيئة أ
الول  2020مقابل  3.537.266دينار كما ف�  31كانون أ
الرباح المدورة مبلغ  3.246.661دينار كما ف�  31كانون أ
* يتضمن رصيد أ
الدول للتقارير المالية رقم
الوراق المالية لقاء أثر تطبيق المعيار
ي
ي
ي
ف
بالصا� بعد ما تحقق منه فعال ً من خالل عمليات البيع.
( )9المبكر خالل عام  ،2011والناتجة عن إعادة التقييم للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ي
الثا�  2018اىل بند أ
ف
ن
أ ن
ت
الدول للتقارير المالية
الرباح المدورة للتقاص مع أثر المعيار
رد� رقم  13/2018تم نقل الرصيد الم�اكم لبند احتياطي مخاطر مرصفية عامة والبالغ  14,288,875دينار كما ي� اول كانون ي
* بموجب تعليمات البنك المركزي ال ي
ي
رقم ( ،)9ويحظر الترصف بالفائض من المبلغ بعد التقاص.
* يحظر الترصف بالرصيد الدائن لحتياطي تقييم الموجودات المالية من خالل قائمة الدخل و الدخل الشامل أ
الخر وفقا لتعليمات هيئة االوراق المالية .
إ

التغ�ات ف ي� حقوق الملكية الموحدة
قائمة ي
للسنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول 2020
ي
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول 2020
ي
إيضاح

أ
النشطة التشغيلية:
(الخسارة) الربح للسنة قبل ض�يبة الدخل
ف
صا� (الخسارة) الربح من العمليات يغ� المستمرة
ي
تعديالت:
واطفاءات
استهالكات
 11و 12
مخصص خسائر ائتمانية متوقعه تسهيالت ش
مبا�ة
8
خسائر ائتمانية متوقعه تسهيالت يغ� ش
مبا�ة
ت
(المس�د من) خسائر ائتمانية متوقعه بنوك
مخصص
4و5و6
ت
(المس�د من) خسائر ائتمانية متوقعه استثمارات
مخصص
 9و 10
ف
صا� ايرادات الفوائد
ي
مخصص تعويض نهاية الخدمة
19
مخصص قضايا مقامة عىل البنك والمطالبات المحتملة
19
خسائر (أرباح) بيع موجودات مستملكة
 32و 34
(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
خسائر (أرباح) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أ
الخر  -ادوات دين
ت
(المس�د من) مخصصات عقارات مستملكة
مخصص
 32و 34
اطفاء حق استخدام أصول مستأجرة
34
تغ� اسعار الرصف عىل النقد وما ف ي� حكمه
31
تأث� ي
ي
ف
التغ� ي� الموجودات والمطلوبات
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل ي
التغ� ف ي� الموجودات والمطلوبات
ي
(الزيادة) النقص ف ي� االرصدة وااليداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ش
المبا�ة
(الزيادة) النقص ف ي� التسهيالت االئتمانية
قرض مع حق إعادة ش
ال�اء بالقيمة العادلة
النقص ف ي� الموجودات االخرى
(الزيادة) ف ي� موجودات محتفظ بها بهدف البيع
الزيادة ف ي� ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل تف�ة تزيد عن ثالثة اشهر
الزيادة ف ي� ودائع العمالء
(النقص) ف ي� تامينات نقدية
(النقص) ف ي� مطلوبات أخرى
ش
الزيادة ف ي� مطلوبات مرتبطة مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
ف
ض
صا� التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل المخصصات المدفوعة و�يبة الدخل المدفوعة
ي
مخصص نهاية الخدمة المدفوع
19
مخصص قضايا مدفوع
19
ض�يبة الدخل المدفوعة
21
صا� التدفق النقدي من أ
ف
النشطة التشغيلية
أ ي
النشطة االستثمارية
(الزيادة) ف ي� موجودات مالية بالكلفة المطفأة
النقص ف ي� موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
(الزيادة) ف ي� ممتلكات ومعدات والموجودات يغ� الملموسة
(النقص) الزيادة ف ي� حقوق ملكية مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
صا� (المستخدم ف�) التدفق النقدي من أ
ف
النشطة االستثمارية
ي
أ ي
النشطة التمويلية
ف
ف
صا� حق استخدام اصول مستاجرة
(الزيادة) ي� ي
اسناد قرض
الزيادة ف� أموال ت
مق�ضة
ي
ين
المساهم�
ارباح موزعة عىل
صا� التدفق النقدي من (المستخدم ف�) أ
ف
النشطة التمويلية
ي
في
ف
ف
صا� الزيادة ي� النقد وما ي� حكمه
ي
تغ� اسعار الرصف عىل النقد وما ف ي� حكمه
تأث� ي
ي
النقد ف
وما� حكمه ف ي� بداية السنة
في
وما� حكمه ف ي� نهاية السنة
36
النقد ي
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2020

2019

دينــــار
()5,578,751
()538,815

دينــــار
46,770,932
36,211

4,715,649
38,986,214
1,485,714
5,966,519
5,783,115
()14,611,297
2,288,712
360,000
533,974
()16,550
407,041
365,428
2,234,124
()3,141
42,377,936

6,573,308
13,973,096
290,843
()31,663
()391,011
()1,594,271
2,227,728
1,647,854
()52,050
()350
()91,329
()2,410,542
2,283,613
()7,461
69,224,908

()5,749,288
()21,722,331
()10,000,000
16,871,125
()1,324,123
82,189,677
11,457,977
()8,283,305
()15,154,906
223,429
90,886,191
()1,659,604
()6,624
()16,211,648
73,008,315

8,563,348
44,891,930
24,007,415
()824,973
39,704,000
80,919,723
()12,534,465
()18,666,261
624,109
235,909,735
()992,157
()2,014,817
()15,380,721
217,522,039

()93,454,500
5,407,170
()7,122,150
()4,356
()95,173,836

()15,216,240
34,941,405
()5,517,763
624,109
14,831,511

()2,158,876
11,000,000
26,047,980
()455,502
34,433,602
12,268,081
3,141
437,054,816
449,326,038

()2,142,601
18,749,166
()19,344,781
()2,738,216
229,615,334
7,461
207,432,021
437,054,816
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ايضاحات حول القوائم المالية
 31كانون أ
الول 2020
 1معلومات عامة

االرد� الكويـ تـ� هــو ش�كــة مســاهمة عامــة محــدودة أردنيــة تأسســت تحــت رقــم ( )108بتاريــخ  25شت�يــن أ
ان البنــك ن
الول 1976
ي
ي
ف
أ ن
ـدل ،شــارع أميــة بــن عبــد
بموجــب قانــون الـ شـركات ال ي
ـ� مدينـ أـة عمــان ي� منطقــة العبـ ي
رد� رقــم ( )13لســنة  1964ومركــزه الرئيـ ي
شــمس هاتــف  ، +962 )6( 5629400ص.ب 9776 .عمــان  11191 -المملكــة الردنيــة الهاشــمية.
يقــوم البنــك بتقديــم جميــع أ
العمــال المرصفيــة والماليــة المتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه وفروعــه داخــل المملكــة وعددهــا
و�كتـ ي ن
( )64وخارجهــا وعددهــا ( ،)1كمــا يمتلــك البنــك ش�كــة تابعــة ألعمــال التأجـ يـر التمويــ� ش
ـ� محتفــظ بهــا بهــدف البيــع
ي
الستشــارات الماليــة أ
تختــص ف� أ
والخــرى ف ي� أعمــال الوســاطة الماليــة.
ي
ف
ن
ت
ش
المال.
االرد�
إن البنك
ي
الكوي� هو �كة مساهمة عامة محدودة مدرجة اسهمه ي� سوق عمان ي
ي
أ ن
ت
الــروا� المتحــدة القابضــة ويتــم توحيــد القوائــم الماليــة
الكويــ� مملــوك بنســبة  %50.927مــن ش�كــة
رد�
بي
ان البنــك ال ي
ي
الموحــدة للبنــك ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة شل�كــة مشــاريع الكويــت القابضــة (كيبكــو) المالكــة.
تــم إقـرار القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك ف ي� جلســته المنعقــدة بتاريــخ  10شــباط  2021وهــي خاضعــة
أ ن
رد�.
لموافقــة البنك المركــزي ال ي

 2ملخص للسیاسات المحاسبیة الهامة

یل أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل البنك ف ي� إعداد هذه القوائم المالیة الموحدة .
فیما ي
العداد
 1-2أسس إ
تــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك ش
و�كاتــه التابعــة (مع ـاً «المجموعــة») وفق ـاً للمعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة
الصــاردة عــن مجلــس معايـ يـر المحاســبة الدوليــة والتفسـ يـرات الصــادرة عــن لجنــة تفسـ يـرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة
أ ن
رد�.
عــن مجلــس معايـ يـر المحاســبة الدوليــة كمــا تــم تعديلهــا مــن قبــل البنــك المركــزي ال ي
أ ن
رد� هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.
ان الدينار ال ي
إن الفروقــات أ
الساســية بـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا يجــب تطبيقهــا ومــا تــم إعتمــاده مــن قبــل البنــك المركــزي
ف
أ ن
ـ�:
ال ي
رد� تتمثــل ي� مــا يـ ي
أ ن
رد� رقــم (« )13/2018تطبيــق
يتــم تكويــن مخصصــات الخســائر إ
الئتمانيــة المتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي ال ي
ف
ت
ـ� يعمــل فيهــا
المعيــار الـ ي
ـدول للتقاريــر الماليــة ( »)9تاريــخ  6حزيـران  2018ووفقـاً لتعليمــات الســلطات الرقابيــة ي� البلــدان الـ ي
ـ�:
البنــك أيهمــا أشــد  ،أن الفروقــات الجوهريــة تتمثــل فيمــا يـ ي
ـتث� أدوات الديــن الصــادرة عــن الحكومــة أ
أ  -تسـ ن
الردنيــة أو بكفالتهــا بحيــث تتــم معالجــة التعرضــات االئتمانيــة عــى الحكومــة
أ
الردنيــة وبكفالتهــا دون خســائر ائتمانيــة.
ـدول
الئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج إ
الئتمانيــة مقابــل التعرضــات إ
ب -عنــد إحتســاب الخســائر إ
الحتســاب أ وفقــا للمعيــار الـ ي
أ
ن
رد� رقــم ( )47/2009تاريــخ  10كانــون الول  2009لــكل مرحلــة
للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9مــع تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
عــى حــدا ويؤخــذ النتائــج أ
الشــد.
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ن
أ ن
ـد� رقــم ()47/2009
رد� الخاصــة بتصنيــف التســهيالت االئتمانيــة واحتســاب مخصــص التـ ي
وفقـاً لتعليمــات البنــك المركــزي ال ي
الصــادرة بتاريــخ  10كانــون أ
الول  ،2009تــم تصنيــف التســهيالت االئتمانيــة إىل الفئــات التاليــة:
أ  -تسهيالت ائتمانية متدنية المخاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:
ت
ال� تحمل أي من الخصائص التالية:
وهي التسهيالت االئتمانية ي
الُردنيــة وبكفالتهــا ،وكذلــك لحكومــات البلــدان الـ تـ� يوجــد للبنــوك أ
 )1الممنوحــة للحكومــة أ
الُردنيــة فــروع فيهــا عــى أن
ي
المضيــف.
تكــون هــذه التســهيالت ممنوحــة بنفــس عملــة البلــد ُ
 )2المضمونة بتأمينات نقدية بنسبة ( )%100من الرصيد القائم بأي وقت من أ
الوقات.
 )3المكفولة بكفالة بنكية مقبولة بنسبة (.)%100
ب -تسهيالت ائتمانية مقبولة المخاطر ال يتم احتساب مخصصات عليها:
ت
ال� تتصف بالخصائص التالية:
وهي التسهيالت االئتمانية ي
 )1مراكز مالية قوية وتدفقات نقدية كافية.
أ
 )2موثقة بعقود ومغطاة بضمانات مقبولة حسب الُصول.
 )3وجود مصادر جيدة للسداد.
 )4حركة حساب نشطة وانتظام السداد ألصل المبلغ والفوائد
 )5إدارة كفؤة للعميل.

ن
ـد� عليهــا بنســبة تـ تـراوح مــن
جـ -تســهيالت ائتمانيــة تحــت المراقبــة (تتطلــب عنايــة خاصــة) ويتــم احتســاب مخصصــات تـ ي
(:)%15 - %1.5
ت
يل:
ال� تتصف بأي من ما ي
وهي التسهيالت االئتمانية ي
 )1وجود مستحقات ت
لف�ة تزيد عن ( )60يوم وتقل عن ( )90يوم ألصل التسهيالت االئتمانية و/أو فوائدها.
فأك� ت
 )2تجاوز رصيد الجاري مدين للسقف المقرر بنسبة ( )%10ث
ولف�ة تزيد عن ( )60يوم وتقل عن ( )90يوم.
ت
ـ� ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غـ يـر عاملــة وأُخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة
 )3التســهيالت االئتمانيــة الـ ي
غـ يـر العاملــة بموجــب جدولــة أُصوليــة.
ت
وال� تمت هيكلتها مر ي ن
ت� خالل سنة.
 )4التسهيالت االئتمانية مقبولة المخاطر ي
ت
ال� م�ض عىل تاريخ انتهاء رسيانها مدة تزيد عن ( )60يوم وتقل عن ( )90يوم ولم ُتجدد.
 )5التسهيالت االئتمانية ي
تفصيل بالتعليمات.
هذا باالضافة اىل ش�وط اخرى مذكورة بشكل
ي
د) التسهيالت االئتمانية يغ� العاملة:
ت
ال� تتصف بأي من الصفات التالية:
وهي التسهيالت االئتمانية ي
 )1مـ ضـى عــى اســتحقاقها أو اســتحقاق أحــد أقســاطها أو عــدم انتظــام الســداد ألصــل المبلــغ و/أو الفوائــد أو جمــود
حســاب الجــاري مديــن المــدد التاليــة:
التصنيف
التسهيالت االئتمانية دون المستوى
التسهيالت االئتمانية المشكوك ف ي� تحصيلها
التسهيالت االئتمانية الهالكة
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عدد أيام التجاوز
من ( )90يوم إىل ( )179يوم
من ( )180يوم إىل ( )359يوم
من ( )360يوم ث
فأك�

نسبة المخصص للسنة أ
الوىل
%25
%50
%100
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فأك� ولمدة ( )90يوم ث
 )2الجاري مدين المتجاوز للسقف الممنوح بنسبة ( )%10ث
فأك�.
ال� م�ض عىل تاريخ انتهاء رسيانها مدة ( )90يوم ث
ت
فأك� ولم تجدد.
 )3التسهيالت االئتمانية ي
 )4التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي ش�كة تم إعالن وضعها تحت التصفية.
ت
ال� تمت هيكلتها لثالث مرات خالل سنة.
 )5التسهيالت االئتمانية ي
 )6الحسابات الجارية وتحت الطلب المكشوفة لمدة ( )90يوم ث
فأك�.
 )7قيمة الكفاالت المدفوعة نيابة عن العمالء ولم ُتقيد عىل حساباتهم وم�ض عىل دفعها ( )90يوم ث
فأك�.
ّ
ن
ـد� عــى التســهيالت االئتمانيــة وفقــا لتعليمــات  2009/47لهــذه الفئــة مــن التســهيالت وفقا للنســب
يتــم احتســاب مخصــص تـ ي
أ
أعــاه وولمبلــغ التســهيالت غـ يـر المغطــى بضمانــات مقبولــة خــال الســنة الوىل  ,بينمــا يتــم اســتكمال احتســاب المخصــص
للمبلــغ المغطــى بنســة  %25وعــى مــدار أربعــة ســنوات.
الئتمانيــة غـ يـر العاملــة والتســهيالت المصنفــة ضمــن المرحلــة الثالثــة
	•يتــم تعليــق الفوائــد والعمــوالت عــى التســهيالت إ
أ
ف
ن
ت
ـ� يعمــل فيهــا
الممنوحــة للعمــاء وفقـاً لتعيلمــات البنــك المركــزي ال ي
رد� ووفقــا لتعليمــات الســلطات الرقابيــة ي� البلــدان الـ ي
البنــك أيهمــا أشــد.
ف
ت
ت
ـ�
ـ� آلــت ملكيتهــا للبنــك ي� قائمــة المركــز المـ ي
ـال الموحــد ضمــن موجــودات أخــرى وذلــك بالقيمــة الـ ي
	•تظهــر الموجــودات الـ ي
آلــت ملكيتهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا ف ي� تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بشــكل إف ـرادي،
ن
ـد� ف ي� قيمتهــا كخســارة ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإي ـراد يتــم أخــذ الزيــادة
ويتــم قيــد أيــة تـ ي
ف
ن
ـد� الــذي تــم تســجيله ســابقاً ..كمــا تــم إعتبــاراً مــن
الالحقــة ي� قائمــة الدخــل الموحــدة إىل الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التـ ي
ت
ـ� مـ ضـى عــى إســتمالكها فـ تـرة
بدايــة الســنة  2015احتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء أالعقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والـ ي
ن
رد� رقــم  15/1/4076تاريــخ  27آذار  2014ورقــم  10/1/2510تاريــخ
تزيــد عــن  4ســنوات اســتناداً لتعميــم البنــك المركــزي ال ي
أ ن
رد� قــد أصــدر تعميــم رقــم  10/1/13967بتاريــخ  25شت�يــن اول  2019اقــر
 14شــباط  .2017علمـاً بــأن البنــك المركــزي ال ي
فيــه تمديــد العمــل بالتعميــم رقــم  10/1/16607بتاريــخ  17كانــون أ
الول  ،2017حيــث أكــد فيــه تأجيــل إحتســاب المخصص
ن
ت
ـا�  2020يتــم
حــى نهايــة الســنة  .2020هــذا وبموجــب تعميــم البنــك المركــزي رقــم  10/1/16239بتاريــخ  21شت�يــن الثـ ي
إســتكمال اقتطــاع المخصصــات المطلوبــة مقابــل العقــارات المســتملكة وبواقــع ( )%5مــن مجمــوع القيــم ت
الدف�يــة لتلــك
العقــارات (بــرف النظــر عــن مــدة مخالفتهــا) وذلــك اعتبــارا مــن العــام  2021وبحيــث يتــم الوصــول إىل النســبة المطلوبــة
البالغــة ( )%50مــن تلــك العقــارات مــع نهايــة عــام .2029
	•يتضمــن بنــد نقــد وأرصــدة لــدى البنــك المركــزي ،بنــد متطلبــات االحتياطــي النقــدي والــذي يمثــل أرصــدة مقيــدة الســحب
ف
ت
ـ� يعمــل فيهــا البنــك أيهمــا أشــد.
وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي ووفقــا لتعليمــات الســلطة الرقابيــة ي� البلــدان الـ ي
ت
ـ� تــم قياســها
تــم إعــداد القوائـ فـم الماليــة الموحــدة وفق ـاً لمبــدأ التكلفــة فالتاريخيــة بإســتثناء بعــض االدوات الماليــة والـ ي
بالقيمــة العادلــة ي� نهايــة كل قـ تـرة ماليــة كمــا هــو موضــح ي� السياســات المحاســبية ادنــاه.
ت
ـ� تــم اتباعهــا
إن السياســات المحاســبية المتبعــة ف ي� اعــداد القوائــم
الماليــة الموحــدة أمتماثلــة مــع السياســات المحاســبية الـ ي
المعايــر الدوليــة
ف ي� إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة ف ي�  31كانــون الول  2019بإســتثناء أثــر تطبيــق
ي
للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة والـ تـ� أصبحــت ســارية المفعــول للفـ تـرات الماليــة الـ تـ� بــدأت ف� أو بعــد أ
الول مــن
ي
ي
ي
ف
ن
اليضــاح (.)2-2
ـا�  2020والــواردة ي� إ
كانــون الثـ ي
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ف
والفصاحات
2-2
التغ�ات ي� السياسات المحاسبية إ
ي
ف
ت
ـ� تــم
إن
السیاســات المحاســبیة المتبعــة ي� إعــداد هــذه القوائــم المالیــة الموحفــدة متماثلــة م أــع السیاســات المحاســبیة الـ ي
ف
اتباعهــا ي� إعــداد آخــر قوائــم مالیــة موحــدة للمجموعــة للســنة المنتهیــة ي�  31كانــون الول  2019باســتثناء تطبیــق المعای ـری
الجدیــدة والتعدیــات عــى المعای ـری الحالیــة كمــا هــو مذكــور أدنــاه:
ت
ت
المعای ـری والتفس ـری ات الجدیــدة
ـ� تــم تطبیقهــا مــن قبــل المجموعــة ألول مــرة والنافــذة
والمعدلــة الـ ي
ـ� صــدرت والـ ي
ف
ف
ن
ت
ـا� :2020
ـ� تبــدأ ي� أول كانــون الثـ ي
التطبیــق ي� الســنة المالیــة الـ ي
الدول للتقارير المالية رقم :3
التعديالت عىل المعياري
ت
ـ� تلقاهــا مجلــس معايـ يـر المحاســبة الدوليــة ،يُعتقــد
يعيــد هــذا التعديــل تعريــف النشــاط التجــاري .وفقـاً للتعليقــات الـ ي
الرشــادات الحاليــة معقــد للغايــة ويــؤدي إىل عــدد كبـ يـر جــداً مــن المعامــات المؤهلــة للتصنيــف كاندماجــات
أن تطبيــق إ
أعمــال.
المحاس�
الدول رقم  1والمعيار
المحاس�
التعديالت عىل المعيارالدول رقم :8
ي
ي
بي
بي
ـدول رقــم
ـ� الـ ي
ـ� الـ ي
ـدول رقــم « ،1عــرض أ القوائــم الماليــة» ،والمعيــار المحاسـ ب ي
هــذه التعديــات عــى المعيــار المحاس فـ ب ي
« ،8السياســات المحاســبية والتغـ يـرات ي� التقدي ـرات المحاســبية والخطــاء» ،والتعديــات الالحقــة عــى المعايـ يـر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة أ
الخــرى:
 )1تســتخدم تعريفـاً ثابتـاً أ
للهميــة النســبية ف ي� جميــع المعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وإطــار المفاهيــم للتقاريــر الماليــة،
 )2توضــح تفســر تعريــف أ
الهميــة النســبية،
ي
ف
المحاس�
 )3تدرج بعض التوجيهات ي� المعيار
الدول رقم  1حول المعلومات يغ� الهامة.
ي
بي
ـدول للتقاريــر
ـدول رقــم  ،39والمعيــار الـ ي
ـ� الـ ي
التعديــات عــى المعيــار الـ يـدول للتقاريــر الماليــة رقــم  ،9والمعيــار المحاسـ ب ي
الماليــة رقــم 7
العفــاءات فيمــا يتعلــق بإصــاح معــدل الفائــدة
إصــاح معــدل الفائــدة المعيــاري»  -توفــر هــذه التعديــات بعــض إ
العفــاءات بمحاســبة التحــوط ولهــا تأثـ يـر عــى إصــاح ســعر الفائــدة بـ ي ن
ـ� البنــوك (ليبــور) والــذي
المعيــاري .وتتعلــق هــذه إ
ال يجــب أن يتســبب بشــكل عــام ف� إنهــاء محاســبة التحــوط .ومــع ذلــك ،يجــب أن يســتمر تســجيل أي تحــوط غــر فعــال �ف
ي
ي
ي
قائمــة الدخــل الشــامل .وبالنظــر إىل الطبيعــة الواســعة للتحوطــات الـ ت
ـ� تنطــوي عــى عقــود قائمــة عــى ســعر إيبــور ،فــإن
ي
العفــاءات ســتؤثر عــى الـ شـركات ف ي� جميــع الصناعــات.
إ
الطار المفاهيمي:
التعديالت عىل إف
أصــدر مجلــس معايـ يـر المحاســبة الدوليــة إطــاراً مفاهيميـاً معــدال ً ســيتم اســتخدامه ي� قـرارات وضــع المعايـ يـر بأثــر فــوري.
وتشــمل التغيـ يـرات الرئيســية:
	•زيادة أهمية الرقابة ف ي� سياق الهدف من التقارير المالية.
إعادة إرساء ت
االح�از كعنرص من عنارص الحياد.
	•
قانونيا أو جز ًءا من كيان ما.
	•تحديد الكيان المقدم للتقارير ،والذي قد يكون كيانًا
ً
مراجعة تعريفات أ
الصل ت ز
واالل�ام.
	•
ت
ت
	•إزالة عتبة االحتماالت لالع�اف وإضافة توجيهات حول إلغاء االع�اف.
	•ضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة.
أ
ش
ئيــ� وأنــه ،مــن حيــث المبــدأ ،ينبغــي إعــادة تدويــر
الشــارة إىل أن عنــر الربــح أو الخســارة
	• إ
هــو مــؤ� الداء الر ي
آ
ف
اليــرادات والمصاريــف ي� الدخــل الشــامل الخــر عندمــا يعــزز ذلــك مــن الدقــة أو التمثيــل العــادل للقوائــم الماليــة.
إ
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المعاي� الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن يغ� السارية ت
وغ� المطبقة مبكراً
ح� تاريخه ي
ي
لــم تطبــق المجموعــة مبكـراً المعايـ يـر والتعديــات والتفسـ يـرات الجديــدة التاليــة الـ تـ� قــد تــم إصدارهــا لكنهــا لــم تدخــل حـ يـ�ز
ي
التنفيــذ حـ تـى تاريخــه
والتفس�ات الجديدة
المعاي� والتعديالت
ي
ي

ترسي عىل ت
الف�ات السنوية
ت
ال� تبدأ ف ي� أو بعد
ي

ين
معايــر
التأمــ�»  -ف ي�  18أيــار  ،2017أنهــى مجلــس
الــدول للتقاريــر الماليــة رقــم « 17عقــود
المعيــار
ي
ي
ن
ش
ـدول
ـ� حــول عقــود التأمـ يـ� وأصــدر المعيــار الـ ي
المحاســبة الدوليــة م�وعــه الطويــل لوضــع معيــار محاسـ ب ي
للتقاريــر الماليــة رقــم « 17عقــود التأمـ ي ن
ـدول للتقاريــر
ـ
ال
ـار
ـ
المعي
ـل
ـ
مح
17
ـم
ـ
رق
ـدول
ـ
ال
ـ�» .يحــل المعيــار
ي
ي
ـدول رقــم  17إىل تغيـ يـر
الماليـ فـة رقــم  4والــذي يســمح حاليـاً بالعديــد مــن الممارســات .ســيؤدي المعيــار الـ ي
ـ� وعقــود اســتثمار تشــمل مـ ي ز
كبـ يـر � المحاســبة لــدى جميــع المنشــآت الـ تـ� تصــدر عقــود تأمـ ي ن
ـ�ة المشــاركة
ي
ي
االختياريــة.
ف
ن
ت
ت
ـا�  2023ويســمح بالتطبيــق المبكــر
ـ� تبــدأ ي� أو بعــد  1كانــون الثـ ي
ينطبــق المعيــار عــى الفــرات الســنوية الـ ي
تز
«اليـرادات مــن العقــود مــع العمــاء»
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم  15إ
إذا كان م�امنـاً مــع تطبيــق المعيــار الـ ي
أ
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم « 9الدوات الماليــة».
والمعيــار الـ ي
ـال حيــث يعــاد قيــاس التقدي ـرات ف ي� كل فـ تـرة تقريــر.
ـدول رقــم  17نمــوذج قيــاس حـ ي
يتطلــب المعيــار الـ ي
ويعتمــد القيــاس عــى أســس التدفقــات النقديــة المرجحــة المخصومــة وتعديــل للمخاطر وهامــش الخدمات
التعاقديــة الــذي يمثــل أربــاح العقــد غــر المكتســبة .وهنــاك أســلوب تخصيــص مبســط أ
للقســاط يُســمح بــه
ي
ّ
لالل�امــات عــى مــدار فـ تـرة التغطيــة المتبقيــة إذا أتــاح هــذا أ
تز
الســلوب طريقــة قيــاس غـ يـر مختلفــة جوهريـاً
عــن النمــوذج العــام أو إذا كانــت فـ تـرة التغطيــة تمتــد لســنة أو أقــل .ومــع ذلــك ،يجــب قيــاس المطالبــات
المتكبــدة باالعتمــاد عــى أســس التدفقــات النقديــة المرجحــة والمعدلــة بالمخاطــر والمخصومــة.

ن
الثا� 2023
أول كانون ي

ـدول رقــم “ ،1عــرض القوائــم الماليــة” تصنيــف المطلوبــات  -توضــح
ـ� الـ ي
التعديــات عــى المعيــار المحاسـ ب ي
ت
ـدول رقــم “ ،1عــرض القوائــم الماليــة”
ـ� الـ ي
هــذه التعديــات الطفيفــة الـ ي
ـ� أجريــت عــى المعيــار المحاسـ ب ي
ف
أن المطلوبــات تصنــف إمــا كمطلوبــات متداولــة أو غـ يـر متداولــة ،اعتمــا ًدا عــى الحقــوق الموجــودة ي� نهايــة
فـ تـرة التقريــر .ال يتأثــر التصنيــف بتوقعــات المنشــأة أو أ
الحــداث الالحقــة بعــد تاريــخ التقريــر (عــى ســبيل
ـدول رقــم
المثــال ،اســتالم تنــازل أو خــرق تعهــد) .يوضــح التعديــل ً
ـ� الـ ي
أيضــا مــا يعنيــه المعيــار المحاسـ ب ي
الشــارة إىل “تســوية” الـ ت ز
ـ�ام.
 1عنــد إ

ن
الثا� 2022
أول كانون ي

ليــس هنــاك معايـ يـر أخــرى مــن المعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ذات الصلــة أو تعديــات عــى المعايـ يـر المنشــورة أو تفسـ يـرات
ـ� التطبيــق للمــرة أ
للجنــة تفسـ يـر المعايـ يـر الدوليــة للتقاريــر الماليــة قــد تــم إصدارهــا ولكــن لــم تدخــل حـ ي ز
الوىل عــى الســنة
ف
ن
ت
ـا�  2020وكان يتوقــع أن يكــون لهــا تأثـ يـر جوهــري عــى القوائــم الماليــة للبنــوك.
ـ� بــدأت ي� أول كانــون الثـ ي
الماليــة للبنــوك الـ ي
 3-2أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم المالیــة الموحــدة القوائــم المالیــة للبنــك والمنشــآت الخاضعــة لســيطرته (المنشــآت التابعــة لــه) ،وتتحقــق
الســيطرة عندمــا یكــون للبنــك:

	•القدرة عىل السیـطرة عىل المنشأة المستثمر بها،
المتغ�ة ،الناتجة من ارتباطاته مع المنشأة المستثمر بها،
المتغ�ة ،أو له الحق ف ي� العوائد
	•تتعرض للعوائد
ی
ی
للتأث� عىل عوائد المنشأة المستثمر بها.
	•وله القدرة عىل استعمال سلطته ي

ویعیــد البنــك تقديراتــه بشــأن مــا إذا كان یســیطر عــى المنشــآت المســتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف أن ثمــة
تغـ يـرات عــى واحــد أو أك ـرث مــن نقــاط تحقــق الســیطرة المشــار إلیهــا أعــاه.
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ف
و� حــال انخفضــت حقــوق تصویــت البنــك عــن أغلبیــة حقــوق التصویــت ف ي� أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا ،فیكــون لــه
ي
القــدرة عــى الســیطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصویــت لمنــح البنــك القــدرة عــى توجیــه أنشــطة المنشــأة التابعــة ذات الصلــة
مــن جانــب واحــد .ویأخــذ البنــك ف ي� االعتبــار جمیــع الحقائــق والظــروف عنــد تقدیــر مــا إذا كان للبنــك حقــوق تصویــت ف ي�
المنشــأة المســتثمر بهــا تكفــي لمنحــه القــدرة عــى الســیطرة مــن عدمهــا .ومــن ب ـین تلــك الحقائــق والظــروف:
ال� یملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزیع حقوق التصویت أ
ت
الخرى،
	•حجم حقوق تصویت ي
ت
ال� یحوز علیها البنك وأي حائزي حقوق تصویت آخرین أو أطراف أخرى؛
	•حقوق التصویت المحتملة ي
ال�تیبات التعاقدیة أ
الحقوق الناشئة من ت
الخرى،
	•
أ
ت
ت
	•أیــة حقائــق وظــروف إضافیــة تشـری إىل أنــه ی�تــب للبنــك ،أو ال ی�تــب علیــه ،مســؤولیة حالیــة لتوجیــه النشــطة ذات الصلــة
وقــت اتخــاذ القـرارات المطلوبــة ،بمــا ف ي� ذلــك كیفیــة التصویــت ف ي� اجتماعــات الهيئــات العامــة الســابقة.
یتــم توحیــد المنشــأة التابعــة عنــد ســیطرة البنــك عــى المنشــأة التابعــة وتتوقــف عندمــا یفقــد البنــك الســیطرة عــى المنشــأة
ت
ـ� تــم اســتبعادها خــال العــام متضمنــة ف ي�
التابعــة .أوبالتحدیــد ،إن نتائــج عملیــات المنشــآت التابعــة المســتحوذ علیهــا أو الـ ي
قائمــة الربــاح أو الخســائر الموحــدة مــن تاریــخ تحقــق الســیطرة وحـ تـى تاریــخ فقــدان الســیطرة عــى المنشــأة التابعــة.
یتــم توزیــع أ
الربــاح والخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اىل المالك ـین ف ي� المنشــأة وحصــة غ ـری المســیطرین ،یتــم
توزیــع الدخــل الشــامل للمنشــآت التابعــة اىل المالكـین ف ي� المنشــأة وحصــة غـری المســیطرین حـ تـى وان كان هــذا التوزیــع ســیؤدي
اىل ظهــور عجــز ف ي� رصیــد حصــة غـری المســیطرین.
یتــم إجـراء تعدیــات عــى القوائــم المالیــة للمنشــآت التابعــة ،عنــد الـرض ورة ،لتتمـ ش
ـا� سیاســاتها المحاســبیة المســتخدمة مــع
السیاســات المحاســبیة المتبعــة ف ي� البنــك.
یتــم تحدیــد حصــص غـری المســیطرین ف ي� المنشــآت التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكیــة البنــك ف ي� هــذه المنشــآت .إن
حصــص المسـ ین
ـاهم� لغـ يـر المســیطر علیهــم والموجــودة حالی ـاً بحقــوق الملکیــة الممنوحــة لمالكیهــم بحصــة متناســبة مــن
ف
ف
ـا� الموجــودات عنــد التصفیــة قــد یتــم قیاســها ي� البدایــة بالقیمــة العادلــة أو بالحصــة التناســبیة لحقــوق حصــص غ ـری
صـ ي
ـا� القابــل للتعــرف عــى ش�اء أ
ف
ف
الصــول .یتــم اختیــار القیــاس عــى أســاس االســتحواذ يتــم
المســیطرین ي� القیمــة العادلــة للصـ ي
قیــاس الحصــص أ
الخــرى غـری المســیطرة مبدئیــا بالقیمــة العادلــة بعــد الحیــازة .فــإن القیمــة ت
الدف�یــة للحقــوق غـری المســیطرة
ئ
هــي قیمــة هــذه الحصــص عنــد إ ت
بالضافــة إىل حصــة الحصــص غ ـری المســیطرة مــن التغ ـری ات الالحقــة ف ي�
ـد� إ
العــراف المبـ ي
ـال الدخــل الشــامل إىل حصــص غ ـری المســیطرین حـ تـى لــو أدى ذلــك إىل وجــود عجــز ف ي� رصیــد
حقــوق الملكیــة ،یعــود إجمـ ي
حصــص غ ـری المســیطرین.
یتــم المحاســبة عــن التغـری ات ف� حصــص البنــك ف� المنشــآت التابعــة والـ ت
ـ� ال ینتــج عنهــا فقــدان الســیطرة كمعامــات حقــوق
ي
ي
ي
ملكیــة .یتــم تعدیــل القیمــة الحالیــة لحصــص البنــك وحصــص غ ـری المســیطرین لتعكــس التغ ـری ات ف ي� حصصهــا النســبیة ف ي�
المنشــآت التابعــة .یتــم إثبــات أي فــرق بـین المبلــغ الــذي یتــم مــن خاللــه تعدیــل حصــص غـری المســیطرین والقیمــة العادلــة
للمقابــل المدفــوع أو المســتلم مبـ ش ف
ـ� البنــك.
ـا�ة ي� حقــوق الملكیــة وینســب إىل مالـ ي
عندمــا یفقــد البنــك الســیطرة عــى منشــأة تابعــة ،یتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد ف ي� قائمــة االربــاح أو
ین
ـال القیمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقیمــة العادلــة ألي حصــص متبقیــة و( )2القیمــة الحالیــة
الخســائر أبالفــرق بـ ( )1إجمـ ي
الســابقة للصــول (بمــا ف ي� ذلــك الشــهرة) مطروحــا منهــا مطلوبــات المنشــأة التابعــة وأي حصــص لغـری المســیطرین.
یتــم احتســاب جمیــع المبالــغ المعـ تـرف بهــا ســابقا ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر فیمــا یتعلــق بتلــك ش
ال�كــة التابعــة كمــا لــو أن
ي
البنــك قــام مبـ ش
ـا�ة بالتخلــص مــن الموجــودات أو المطلوبــات المتعلقــة بالمنشــأة التابعــة.
تعتـ بـر القیمــة العادلــة لالســتثمار الــذي یتــم االحتفــاظ بــه ف ي� ش
ال�كــة التابعــة الســابقة ف ي� تاریــخ فقــدان الســیطرة كقیمــة عادلــة
ـد� للمحاســبة الالحقــة بموجــب المعیــار الــدول لعــداد التقاریــر المالیــة رقــم ( )9أ
ئ
عنــد إ ت
الدوات المالیــة عندمــا
ي إ
العــراف المبـ ي
ئ
تنطبــق احــكام المعیــار ،أو تكلفــة إ ت
بالســتثمار ف ي� ش�كــة حلیفــة أو مـ شـروع مشـ تـرك.
ـد� إ
العــراف المبـ ي
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يمتلك البنك كما ف�  31كانون أ
الول  2020ش
ال�كة التابعة التالية:
ي
اسم ش
ال�كة
التمويل
للتأج�
ش�كة إجارة
ي
ي

راس المال المدفوع

نسبة ملكية البنك

دينـار

%

20,000,000

100

طبيعة عمل ش
ال�كة
تمويل
تأج�
ي
ي

مكان عملها تاريخ التملك
عمان

2011

يمتلك البنك كما ف�  31كانون أ
الول  2019ش
ال�كات التابعة التالية:
ي
اسم ش
ال�كة

راس المال المدفوع

نسبة ملكية البنك

دينـار

طبيعة عمل ش
ال�كة

مكان عملها

تاريخ التملك

%

التمويل
للتأج�
ش�كة إجارة
ي
ي

20,000,000

100

تمويل
تأج�
ي
ي

عمان

2011

ش
الدارية المتخصصة
ال�كة إ
لالستثمار واالستشارات المالية

530,000

100

الصدارات
إدارة إ
واالستشارات المالية

عمان

2016

يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الـ شـركات التابعــة ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه
ت
ش
ش
ـ� تــم التخلــص منهــا
ففعليـاً انتقــال ســيطرة البنــك عــى الــركات التابعــة ،ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الــركات التابعــة الـ ي
ي� قائمــة الدخــل الموحــدة حـ تـى تاريــخ التخلــص منهــا وهــو التاريــخ الــذي يفقــد البنــك فيــه الســيطرة عــى الـ شـركات التابعــة.
يتــم إعــداد القوائــم المالیــة للـ شـركات التابعــة لنفس الســنة المالیــة للبنك باســتخدام نفس السیاســات المحاســبیة المســتخدمة
ف
و� حــال كانــت السیاســات المحاســبیة المتبعــة مــن قبــل الـ شـركات التابعــة مختلفــة یتــم إجـراء التعدیــات
مــن قبــل البنــك .ي
الالزمــة عــى القوائــم المالیــة للـ شـركات التابعــة لتتوافــق مــع السیاســات ف ي� حــال إعــداد قوائــم مالیــة منفصلــة للبنــك كمنشــأة
مســتقلة یتــم إظهــار االســتثمارات ف ي� الـ شـركات التابعــة بالتكلفــة.
 3-2معلومات القطاعات
أ
ت
ـ� تشـ تـرك معـاً ف ي� تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطر
قطــاع العمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات الـ ي
ت
ت
ـ� يتــم اســتعمالها مــن قبــل
ـ� يتــم قياســها وفقـاً للتقاريــر الـ ي
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والـ ي
التنفيذي� وصانعو القرار الر ي ن
ين
ئيسي� لدى البنك.
المدراء
القطــاع الجغـر ف يا� يرتبــط ف ي� تقديــم منتجــات أو خدمــات ف ي� بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك
المتعلقــة بقطاعــات تعمــل ف ي� بيئــات اقتصاديــة أخــرى.
 4-2أ
الدوات المالیـة
االعتـراف المبدئـي والقیاس
يعـ تـرف بالموجــودات والمطلوبــات المالیــة ف� قائمــة المركــز المــال الموحــدة للبنــك عندمــا یصبــح البنــك طرفــا ف� أ
الحــكام
ي
ي
ي
التعاقدیــة لـ أ
ـ�داة ویتــم االعـ تـراف بالقــروض والســلف للعمــاء حــال قیدهــا اىل حســاب العمــاء.
تقــاس الموجــودات والمطلوبــات المالیــة مبدئيــا بالقیمة العـــادلة ،وتضــاف تكالیف المعامالت التـــي تعود ش
مبا�ة إىل االستحـــواذ
أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات مالیــة إىل القیمــة العادلــة للموجــوات المالیــة أو المطلوبــات المالیـــة ،أو خصمها منها ،حســب
الـرض ورة ،عنــد االعتــراف المبدئـــي ،كمــا تثبــت تكالیــف المعاملــة المتعلقــة مبـ ش
ـا�ة باقتنــاء موجــودات مالیــة أو مطلوبــات مالیة
بالقیمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة مبـ ش
ـا�ة ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة.
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أ
ت
التال:
ول ،فإن البنك یعالج هذا الفرق عىل النحو ي
إذا كان سعر المعاملة یختلف عن القیمة العادلة عند االع�اف ال ي
	•إذا تــم إثبــات القیمــة العادلــة بســعر محــدد ف ي� ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنــاء عــى أســلوب تقییــم
أ
یســتخدم فقــط مدخــات یمكــن مالحظتهــا ف� الســوق ،فإنــه يعـ تـرف بالفــرق ف� الربــح أو الخســارة عنــد إ ت
ول (أي
ي
ي
العــراف ال ي
ربــح أو خســارة الیــوم أ
الول)؛
ف� جمیــع الحــاالت أ
الخــرى ،تعــدل القیمــة العادلــة لتتمـ ش
ـا� مــع ســعر المعاملــة (أي أنــه ســیتم تأجیــل ربــح أو خســارة
	• ي
أ
أ
أ
ف
ت
ت
ز
اللــ�ام).
الیــوم الول مــن خــال تضمینــه /تضمینهــا ي� القیمــة الدف�یــة الولیــة للصــل أو إ
بعــد العـ تـراف أ
ول ،ســیتم اخــذ الربــح أو الخســارة المؤجلــة إىل قائمــة الدخــل الموحــدة عــى أســاس منطقــي ،فقــط إىل الحد
ال
إ
ي
أ
ف
ف
ف
ین
ـع� الصــل
الــذي ینشــأ فیــه عــن تغیـری ي� عامــل (بمــا ي� ذلــك الوقــت) یأخــذه المشــاركون ي� الســوق بعـ االعتبــار عنــد تسـ ی
ـ�ام أو عنــد الغــاء االعـ تـراف مــن تلــك أ
اللـ ت ز
الداة.
أو إ
ئ
المبد�
ال تع�اف
إ
ي
یتــم إ ت
ش
ـال بموجــب عقــد تتطلــب ش�وطــه
العـ أـراف بكافــة الموجــودات المالیــة بتاریــخ المتاجــرة عندمــا یكــون �اء أو بیــع أصــل مـ ي
بالضافــة
ـال ضمــن إطــار زم ـن ي محــدد مــن قبــل الســوق المع ـن ي  ،ویتــم قیاســه مبدئيــا بالقیمــة العادلــة إ
تســلیم الصــل المـ ي
ف
ت
إىل تكالیــف المعاملــة باســتثناء تلــك الموجــودات المالیــة المصنفــة بالقیمــة العادلــة ي� قائمــة الدخــل الموحــدة .یتــم االعــراف
ـا�ة بإســتحواذ الموجــودات المالیــة المصنفــة بالقیمــة العادلــة مــن خــال أ
بتكالیــف المعاملــة المتعلقــة مبـ ش
الربــاح أو الخســائر
ف ي� قائمــة الدخــل.
القیاس الالحق

ت
ت
ـدول للتقاریــر المالیــة رقــم
ـ� تقــع ضمــن نطــاق المعیــار الـ ي
یتطلــب قیــاس جمیــع الموجــودات المالیــة المعــرف بهــا والـ ي
( )٩الحقــا التكلفــة المطفــأة أو القیمــة العادلــة عــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات المالیــة وخصائــص
التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة للموجــودات المالیــة.
وعىل وجه التحدید:

أ
ف
ت
ـ� یكــون لهــا
	•أدوات التمویــل المحتفــظ بهــا ي� نمــوذج العمــال الــذي یهــدف إىل تحصیــل التدفقــات أالنقدیــة التعاقدیــة ،والـ ي
ـ� القائــم ،ویتــم قیاســها الحقــا
تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ الصـ ي
بالتكلفــة المطفــأة؛
أ
	•أدوات التمویــل المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج العمــال الــذي یهــدف إىل كال مــن تحصیــل التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة وبیــع
أدوات الدیــن ،والـ ت
ـ� یكــون لهــا تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ
ي
الصــ� القائــم ،ویتــم قیاســها الحقــا بالقیمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
أ
الخــر؛
ي
تــم قیــاس جمیــع أدوات التمویــل أ
الخــرى (مثــل أدوات الدیــن المــدارة عــى أســاس القیمــة العادلــة ،أو المحتفــظ بهــا للبیــع)
	•
ف
والس��تثمارات ي� حق��وق الملكی��ة الحق��ا بالقیم��ة العادل��ة م��ن خ�لال قائم��ة الدخ��ل الموحدة”.
إ

أ
أ
ت
ـال عــى أســاس كل
ومــع ذلــك ،یمكــن للبنــك أن یقــوم باختیــار /تحدیــد غـری القابــل إ
ول بالصــل المـ ي
لللغــاء بعــد االعــراف ال ي
ـ�:
أصــل عــى حــدى كمــا یـ ي
لللغــاء إدراج التغیـری ات الالحقــة ف ي� القیمــة العادلــة لالســتثمار ف ي� حقــوق
	•یمكــن للبنــك القیــام باالختیــار بشــكل غـری قابــل إ
الملكیــة غـ المحتفــظ بهــا للتــداول أو االســتبدال المحتمــل المعـ تـرف بــه مــن قبــل المشـ تـري ضمــن إندمــاج أ
العمــال الــ�ت
ری
ي
ینطبــق علیهــا المعیــار الــدول للتقاریــر المالیــة رقــم ( ،)3ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر؛
ي
ي
ف
ت
ـتو� معای ـری التكلفــة المطفــأة أو القیمــة العادلــة
ـ� تسـ ي
	•یمكــن للبنــك تحدیــد بشــكل آغ ـری قابــل لاللغــاء أدوات التمویــل الـ ي
مــن خــال الدخــل الشــامل الخــر كمــا تــم قیاســها بالقیمــة العادلــة مــن قائمــة الدخــل الموحــدة إذا كان ذلــك یقــوم بإلغــاء
أو یخفــض بشــكل كبـری عــدم التطابــق ف ي� المحاســبة (المشــار إلیهــا بخیــار القیمــة العادلــة).
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أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل آ
الخر:
أ
ـال وفــق خصائــص التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة ونمــوذج أعمــال البنــك
يقــوم أالبنــك بتقییــم تصنیــف وقیــاس الصــل المـ ي
إلدارة الصــل.
للصــل الــذي یتــم تصنیفــه وقیاســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
بالنســبة أ
الخــر ،فــإن
ت
ش
ـ� هــي فقــط مدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ
�وطــه التعاقدیــة ینبغــي أن تــؤدي إىل التدفقــات النقدیــة الـ ي
أ
ـ� القائــم.
الصـ ي
الصــ� القائــم ( ،)SPPIفــإن أ
لغایــات اختبــار مدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ أ
الصــل هــو القیمــة العادلــة
ي
أ
أ
أ
أ
ت
ـال (عــى ســبیل المثــال؛ إذا
ـاس عــى مــدى عمــر الصــل المـ ي
ـال عنــد أاالعــراف ال ي
للصــل المـ ي
ول .قــد یتغـری هــذا المبلــغ السـ ي
كان هنــاك تســدید لصــل الدیــن) .تتكــون الفائــدة مــن البــدل للقیمــة الزمنیــة للنقــود ،ولمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ
أ
أ
أ
بالضافــة إىل هامــش الربــح.
الصـ
القـراض الساســیة الخــرى ،إ
ـ� القائــم خــال فـ تـرة معینــة مــن الوقــت وخیــارات ومخاطــر إ
ي
أ
أ
ـال.
ـ� القائــم بالعملــة المقــوم بهــا الصــل المـ ي
یتــم إج ـراء تقییــم لمدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ الصـ ي
أ
ت
ت
ـ� تتوافــق
ـ� تمثــل مدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ الصـ ي
ـ� فالقائــم والـ ي
إن التدفقــات النقدیــة أ التعاقدیــة الـ ي
ت
ش
ـ� تنطــوي عــى التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات ي� التدفقــات النقدیــة
ـاس .إن الــروط أالتعاقدیــة الـ ي
مــع ترتیــب التمویــل السـ ي
أ
ف
ت
ـاس ،مثــل التعــرض للتغـری ات ي� أســعار الســهم أو أســعار الســلع ،ال تــؤدي إىل
التعاقدیــة غـری المرتبطــة ب�تیــب التمویــل السـ ي
أ
تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة والـ ت
ـال الممنــوح
ـ� تكــون فقــط مــن أمدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة .كمــا یمكــن أن یكــون الصــل المـ ي
ي
ف
ن
ـو�.
ـاس بغــض النظــر عمــا إذا كان قرضــا ي� شــكله القانـ ي
أو المســتحوذ علیــه عبــارة عــن ترتیــب التمویــل السـ ي
تقییم نموذج أ
العمال:

الصــل المــال .یحــدد البنــك نمــاذج أ
العمــال لدارة الموجــودات المالیــة أمـرا أساســيا لتصنیــف أ
يعتــر تقییــم نمــاذج أ
العمــال
إ
ب
ي
ین
عــى مســتوى یعكــس كیفیــة إدارة مجموعــات الموجــودات المالیــة معــا لتحقیــق هــدف أعمــال معــ  .وال یعتمــد نمــوذج
العمــال الخــاص بالبنــك عــى نوایــا الدارة فیمــا یتعلــق بــأداة فردیــة ،وبالتــال یتــم تقییــم نمــوذج أ
أ
العمــال عنــد مســتوى
إ
ي
جماعــي ولیــس عــى أســاس كل أداة عــى حــدى.
ت
رث
ىن
ـ� تعكــس كیفیــة إدارة البنــك لموجوداتــه المالیــة مــن أجــل
یتبـ البنــك أكـ مــن نمــوذج أعمــال واحــد إلدارة أدواتــه المالیــة الـ ي
تولیــد التدفقــات النقدیــة .تحــدد نمــاذج أعمــال البنــك مــا إذا كانــت التدفقــات النقدیــة ســوف تنتــج عــن تحصیــل التدفقــات
النقدیــة التعاقدیــة أو بیــع الموجــودات المالیــة أو كلیهمــا.
يأخــذ البنــك ف ي� االعتبــار جمیــع المعلومــات ذات العالقــة المتاحــة عنــد إجـراء تقییــم نمــوذج العمــل .ومــع ذلــك ،ال یتــم إجـراء
هــذا التقییــم عــى أســاس الســیناریوهات الـ ت
ـ� ال یتوقــع البنــك حدوثهــا بشــكل معقــول ،مثــل مــا یســمى بســیناریوهات «الحالــة
ي
الســوأ» أو «حالــة الجهــاد» .كمــا یأخــذ البنــك ف� االعتبــار جمیــع أ
أ
الدلــة ذات العالقــة المتاحــة مثــل:
إ
ي
أ
الدارة تركــز عــى الحصــول عــى
	•السیاســات والهــداف المعلنــة للمحفظــة وتطبیــق تلــك السیاســات مــا إذا كانــت إسـ تـراتیجیة إ
الیـرادات التعاقدیــة ،والحفــاظ عــى معــدل ربــح محــدد ،ومطابقــة فـ تـرة الموجــودات المالیــة مــع فـ تـرة المطلوبــات المالیــة
إ
ت
ـ� تمــول تلــك الموجــودات أو تحقیــق التدفقــات النقدیــة مــن خــال بیــع الموجــودات.
الـ ي
أ
أ
أ
ف
ین
	•كیفیة تقییم أداء نموذج العمال والصول المالیة المحتفظ بها ي� نموذج العمال هذا وإبالغ موظفي إالدارة الرئیسی� بذلك؛
المخاطــر الـ تـ� تؤثــر عــى أداء نمــوذج أ
العمــال (والموجــودات المالیــة الموجــودة ف ي� ذلــك النمــوذج) ،وعــى وجــه الخصــوص
	•
ي
الطریقــة الـ ت
ـ� تــدار بهــا تلــك المخاطــر
ي
أ
أ
كیفیــة تعویــض مدیــري العمــال (عــى ســبیل المثــال مــا إذا كان التعویــض یســتند إىل القیمــة العادلــة للصــول المــدارة أو

	•

عـلى التدفقـ�ات النقدیـ�ة التعاقدیـ�ة المحصلـ�ة).
عنــد العـ تـراف المبـ ئ أ
ـال ،یقــوم البنــك بتحدیــد مــا إذا كانــت الموجــودات المالیــة المعـ تـرف بهــا مؤخـرا هــي
إ
	•
ي
ـد� بالصــل المـ ي
جــزء مــن نمــوذج أعمــال قائــم أو فیمــا إذا كانــت تعكــس بدایــة نمــوذج أعمــال جدیــد .یقــوم البنــك بإعــادة تقییــم نمــاذج
فـترة تقریـ�ر لتحدیـ�د فیمـ�ا إذا كانـ�ت نمـ�اذج أ
العمـ�ال قـ�د تغـیری ت منـ�ذ ت
أعمالـ�ه ف� كل ت
الفـترة السـ�ابقة.
ي
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عندمــا یتــم إلغــاء العـ تـراف بــأداة الدیــن الـ تـ� تــم قیاســها بالقیمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر ،یتــم إعــادة
إ
ي
آ
ف
ت
ت
تصنیــف الربــح  /الخســارة الم�اكمــة المعــرف بهــا ســابقا ي� الدخــل الشــامل الخــر ضمــن حقــوق الملكیــة إىل قائمــة الدخــل
الموحــدة .ف ي� المقابــل ،بالنســبة لالســتثمار ف ي� حقــوق الملكیــة الــذي تــم قیاســه بالقیمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
الم�اكمــة المعـ تـرف بهــا ســابقا ف� الدخــل الشــامل آ
آ
الخــر ،فــإن الربــح  /الخســارة ت
الخــر ال یتــم إعــادة تصنیفهــا الحقــا إىل قائمــة
ي
الدخــل الموحــدة بــل یتــم تحویلهــا مبـ ش
ـا�ة ضمــن حقــوق الملكیــة.
تخضــع أدوات الدیــن الـ تـ� یتــم قیاســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقیمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر الختبــار
ي
ن
التد� .
ي
الموجودات المالیة

تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط:أ
أ
أ
ت
ول .یتــم
ـال بتاریــخ االعــراف ال ي
لغ ـراض هــذا التقییــم ،یتــم تعریــف «أصــل المبلــغ» عــى أنــه القیمــة العادلــة للصــل المـ ي
تعریــف «الفائــدة» عــى أنهــا االعتبــار للقیمــة الزمنیــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانیــة المرتبطــة بأصــل المبلــغ القائــم خــال فـ تـرة
أ
أ
الداریــة) ،وكذلــك هامــش ربــح.
القـراض الساســیة الخــرى (مثــل مخاطــر الســیولة والتكالیــف إ
زمنیــة معینــة وتكالیــف إ
ف ي� تقییــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة هــي فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة ،اخــذ البنــك ف ي� االعتبــار
أ
الـ شـروط التعاقدیــة لــ�داة .ویشــمل ذلــك تقییــم مــا إذا كانــت الموجــودات المالیــة تنطــوي عــى مــدة تعاقدیــة یمكــن أن تغـری
ف
ـتو� الـ شـرط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة فقــط .عنــد إجـراء
توقیــت أو مقــدار التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة وعلیــه ال تسـ ي
هــذا التقییــم ،یأخــذ البنــك بعـین االعتبــار:
أ
ت
تغ� مقدار أو توقیت التدفقات النقدیة.
ال� من شأنها أن ی
	•الحداث الطارئة ي
	• یز
م�ات الدفع المسبق وامكانیة التمدید.
ت
ش
ال� تحدد مطالبة البنك بالتدفقات النقدیة من الموجودات المحددة.
	•ال�وط ي
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي:
أ
ت
ـ� القائــم؛
ـ� هــي لیســت مدفوعــات أصــل الدیــن والفائــدة عــى المبلــغ الصـ ي
	•موجــودات ذات تدفقــات نقدیــة تعاقدیــة والـ ي
أو /و
أ
	•موجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج العمــال غـری تلــك المحتفــظ بهــا لتحصیــل التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة أو المحتفظ
بهــا للتحصیــل والبیع؛ أو
	•موجودات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة باستخدام خیار القیمة العادلة.
یتــم قیــاس هــذه الموجــودات بالقیمــة العادلــة ،مــع االعـ تـراف بأیــة أربــاح  /خســائر ناتجــة عــن إعــادة القیــاس ف ي� قائمــة
الدخــل الموحــدة.
إعادة التصنیف

أ
ت
ـ� تعرضــت
إذا تغـری نمــوذج العمــال الــذي یحتفــظ بموجبــه البنــك بموجــودات مالیــة ،یعــاد تصنیــف الموجــودات المالیــة أالـ ي
ـتقبل اعتبــارا مــن الیــوم الول مــن فـ تـرة
للتأثــر .تـ أـري متطلبــات التصنیــف والقی أــاس المتعلقــة بالفئــة الجدیــدة بأثــر مسـ ي
العمــال والــذي ینتــج عنــه إعــادة تصنیــف الموجــودات المالیــة للبنــك .یتــم النظــر �ف
التقریــر الوىل بعــد التغی ـری ف ي� نمــوذج
ي
التغ ـری ات ف ي� التدفقــات النقدیــة التعاقدیــة ف ي� اطــار السیاســة المحاســبیة المتعلقــة بتعدیــل واســتبعاد الموجــودات المالیــة
المبینــة أدنــاه.
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أرباح وخسائر رصف العمالت أ
الجنبية
الدف�يــة للموجــودات الماليــة المســجلة بالعملــة أ
الجنبيــة ت
تحــدد القيمــة ت
وت�جــم بالســعر الســائد ف ي� نهايــة كل فـ تـرة تقريــر.
وعــى وجــه التحديــد:
ت
ـ� ليســت جــز ًءا مــن عالقــة تحوطيــة محــددة ،قإنــه يعـ تـرف
	•فيمــا يتعلــق بالموجــودات
الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والـ ي
أ
بفروقــات العملــة ف ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر؛ و
فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر والـ ت
ـ� هــي ليســت جــز ًءا مــن عالقــة
	•
ي
أ
أ
ف
ت
تحوطيــة محــددة ،فإنــه يُعــرف بفروقــات الــرف عــى التكلفــة المطفــأة لداة الديــن ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر .كمــا
الخــرى ف� الدخــل الشــامل آ
يعـ تـرف بفروقــات الــرف أ
الخــر ف ي� احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات؛ و
ُ
ي
أ
ت
ت
ـ� هــي ليســت
ـ� تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخسـ
ـائر والـ ي
	•فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة الـ ي
أ
ف
جــز ًءا مــن عالقــة محاســبية تحوطيــة محــددة ،فإنــه يُعـ تـرف بفروقــات الــرف مــن ربــح أو خســارة ي� قائمــة الربــاح أو
الخســائر؛
	•فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل ،يُعـ تـرف بفروقــات أســعار
الــرف ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر ف ي� احتياطــي تقييــم االســتثمارات.
ي
خيار القيمة العادلة

يمكــن تصنيــف أداة ماليــة ذات قيمــة عادلــة يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر
أ
أ
ت
ت
ـاس لغــرض
(خيــار القيمــة العادلــة) عنــد االعــراف ال ي
ول بهــا حــى إذا لــم يتــم اقتنــاء الدوات الماليــة أو تكبدهــا بشــكل أسـ ي
البيــع أو إعــادة الـ شـراء .يمكــن اســتخدام خيــار القيمــة العادلــة للموجــودات إذا كان يق ـض ي أو يقلــل بشــكل كـ بـر مــن عــدم
تطابــق القيــاس أو االعـ تـراف الــذي كان سينشــأ بخــاف ذلــك مــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات ،أو االعـ تـراف أ
بالربــاح
والخسـ
ـ�) .يمكــن اختيــار خيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات
ـائر ذات الصلــة عــى أســاس مختلــف (عــدم التطابــق المحاسـ ب ي
ف
الماليــة ي� الحــاالت التاليــة:
كب� عدم التطابق
المحاس�.
	•إن كان االختيار يؤدي إىل إلغاء أو تخفيض بشكل ي
بي
	•إن كانــت المطلوبــات الماليــة تمثــل جــز ًء مــن محفظــة تُــدار عــى أســاس القيمــة العادلــة ،وف ًقــا السـ تـراتيجية موثقــة إلدارة
المخاطــر أو االســتثمار؛ أو
أ
أ
ساس
المال أو يغ� ي
	•إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد ي
ساس وال يرتبط المشتق ارتبا ًطا وثيقًا بالعقد ال ي
المال ال ي
الدوات مــن فئــة القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
ال يمكــن إعــادة تصنيــف هــذه أ
الربــاح أو الخســائر أثنــاء االحتفــاظ بهــا أو
إصدارهــا .يتــم قيــد الموجــودات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة مــع
إدراج أي أربــاح أو خســائر غـ يـر محققــة ناتجــة عــن التغـ يـرات ف ي� القيمــة العادلــة ف ي� إيـرادات االســتثمار.
ن
التد�
5-2
ي

أ
ت
ـ� لــم يتــم قياســها بالقيمــة
يقــوم البنــك باالعـ تـراف
بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة عــى الدوات الماليــة التاليــة الـ ي
العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر:
أ
الرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مرصفية.

	•

	•تسهيالت ائتمانية ش
مبا�ة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء).
	•موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أوراق أدوات الدين).
آ
	•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الخر.
المال الصادرة).
المال خاضعة لمخاطر االئتمان (عقود الضمان ي
	•تعرضات خارج قائمة المركز ي
ن
تد� ف ي� أدوات حقوق الملكية.
ال يتم إثبات خسارة ي
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ت
ت
ـ� تــم أخذهــا باالعتبــار بشــكل
باســتثناء الموجــودات الماليــة المشــراة أو الناشــئة ذات القيمــة االئتمانيــة المنخفضــة (والـ ي
منفصــل أدنــاه) ،يجــب قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خــال مخصــص خســارة بمبلــغ يعــادل:
ت
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهرا ،أي العمــر ن
الــ� تنتــج عــن تلــك
	•
ً
الزمــ ي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ي
أ
أ
ف
ت
ت
البــاغ ،ويشــار إليهــا
الحــداث
ـهرا بعــد تاريــخ إ
ـ� يمكــن تحقيقهــا ي� غضــون ( )12شـ ً
االف�اضيــة عــى الدوات الماليــة الـ ي
أ
بالمرحلــة الوىل؛ أو
أ
ـهرا ،أي العمــر الزمـن ي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عن جميــع الحداث
	•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة أ( )12شـ ً
ف
ت
االف�اضية المحتملة عىل مدى عمر الداة المالية والمشار إليها ي� المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة”.
يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة عــى مــدى الحيــاة لـ أ
ـ�داة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان عــى تلــك
الدوات الماليــة أ
الول .وبخصــوص جميــع أ
أ
أ
ت
الخــرى ،تقــاس الخســارة االئتمانيــة
الداة الماليــة بشــكل ي
كبــر منــذ االعــراف ي
ـهرا.
المتوقعــة بمبلــغ يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
مرجحــا محتمـ ًـا للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتمــان .يتــم قيــاس هــذه القيمــة عــى
تعتـ بـر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقديـ ًـرا
ً
ت
أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بـ ي ن
ـ� يتوقــع البنــك
ـ� التدفقــات النقديــة المســتحقة للبنــك بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة الـ
ي
ت
ـ� تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ،مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة الفعــال ألصــل.
اســتالمها والـ ي
ـ� القيمــة الحاليــة للفــرق بـ ي ن
بالنســبة للســقوف غـ يـر المســتغلة ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بـ ي ن
ـ� التدفقــات
ت
ت
ـ� يتوقــع البنــك تلقيهــا إذا
النقديــة التعاقديــة المســتحقة للبنــك إذا قــام المقــرض بســحب التمويــل والتدفقــات النقديــة الـ ي
تــم اســتغالل التمويــل؛ و
بالنســبة لعقــود الضمــان المــال ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بـ ي ن
ـ� المدفوعــات المتوقعــة لتســديد حامــل
ي
أ
أداة الديــن المضمونــة مطروحــا منهــا أي مبالــغ يتوقــع البنــك اســتالمها مــن حامــل الداة أو العميــل أو أي طــرف آخــر.
ت
الــ� تتقاســم
يقــوم البنــك بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة عــى أســاس فــردي أو عــى أســاس المحفظــة للقــروض ي
خصائــص المخاطــر االقتصاديــة المماثلــة .يســتند قيــاس مخصــص الخســارة إىل القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة
الصــ� أ
للصــل باســتخدام معــدل الفائــدة الفعــال أ
أ
للصــل ،بغــض النظــر عمــا إذا تــم قياســها عــى أســاس فــردي أو عــى
ي
أســاس المحفظــة.
الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
يعتــر أ
ن
ـد� ائتمانيــا» عنــد وقــوع حــدث أو أكـرث لــه تأثـ يـر ضــار عــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
الصــل المـ
ب
ـال «متـ ي
ي
أ
أ
الئتمــا�ن
ن
ن
للصــل المـ
ـد� إ ي
ـد� إئتمانيـاً كموجــودات المرحلــة الثالثــة .تشــمل الدلــة عــى التـ ي
ـال .يشــار إىل الموجــودات الماليــة المتـ ي
ي
بيانــات يمكــن مالحظتهــا حــول أ
الحــداث التاليــة:
كب�ة يواجهها ت
المق�ض أو المصدر؛ أو
	•صعوبات مالية ي
ف
التأخ� ي� التسديد؛ أو
	•إخالل ف ي� العقد ،عىل سبيل المثال العجز أو
ي
المق�ض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية ت
قيام البنك بمنح ت
للمق�ض ،تنازالً؛ أو
	•
أ
المال بسبب الصعوبات المالية؛ أو
	•اختفاء سوق نشطة لهذا الصل ي
ش
كب� يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.
مال بخصم ي
	•�اء أصل ي

ف
و� حــال تعــذر تحديــد حــدث منفــرد ،وبــدال مــن ذلــك ،قــد يتســبب التأثـ يـر المشـ تـرك لعــدة أحــداث ف ي� تحــول الموجــودات
ي
ن
ن
ـا� ألدوات الديــن
ـد� إئتمـ ي
الماليــة إىل موجــودات ذات قيمــة إئتمانيــة متدنيــة .يقــوم البنــك بتقييــم فيمــا إذا كان قــد حصــل تـ ي
آ
ف
ت
ـ� تمثــل الموجــودات الماليــة المقاســه بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل الخــر ي� تاريــخ كل
الـ ي
ن
ن
ـا� ف ي� أدوات الديــن والعائــدة للـ شـركات ،تعتـ بـر المجموعــة عوامــل تمثــل عائــدات
ـد� إئتمـ ي
تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك تـ ي
ن
ـا� وقــدرة المقـ تـرض عــى زيــادة التمويــل.
الســندات والتصنيــف االئتمـ ي
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ن
ت
ـال ،مــا لــم يتوفــر دليــل عــى أنــه
يعتـ بـر القــرض قــد تــد� ائتماني ـاً عنــد منــح المقــرض امتيــازاً بســبب تدهــور وضعــه المـ ي
نتيجــة لمنــح االمتيــاز ،فــإن خطــر عــدم إســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد انخفــض انخفاضــا كبـ يـراً ،وال توجــد هنــاك
ن
ت
مـ ش
ـ� يكــون هنــاك تفكـ يـر ف ي� إجـراء تنــازالت حولهــا ولكنهــا ال تمنــح،
ـؤ�ات أخــرى للتـ ي
ـد� .وبخصــوص الموجــودات الماليــة الـ ي
أ
ن
ن
ـد� االئتمــان بمــا ف ي� ذلــك الوفــاء بتعريــف التخلــف عــن
يعتـ بـر الصــل قــد تــد� ائتمانيــا عندمــا يتوفــر دليــل واضــح عــى تـ ي
الســداد .يشــمل تعريــف التخلــف عــن الســداد مـ ش
ـؤ�ات احتماليــة عــدم الســداد والتوقــف إذا كانــت المبالــغ مســتحقة الدفــع
ت
رث
ـ� ال يتــم فيهــا االعـ تـراف بانخفــاض القيمــة للموجــودات
لمــدة (ً )90
يومــا أو أكـ  .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الحــاالت الـ ي
يومــا مــن االســتحقاق يتــم دعمهــا بمعلومــات معقولــة.
بعــد (ً )90
ت
ت
ال� نشأت المتدنية إئتمانياً
الموجودات المالية المش�اة أو ي
يتــم التعامــل مــع الموجــودات الماليــة المشـ تـراة أو الـ تـ� نشــأت المتدنيــة إئتمانيـاً بطريقــة مختلفــة نظــرا ألن أ
الصــل يكــون ذو
ً
ي
قيمــة ائتمانيــة منخفضــة عنــد االعـ تـراف أ
ول .وبخصــوص هــذه الموجــودات ،يســتدرك البنــك جميــع التغـ يـرات ف ي� الخســارة
ال
ي
الول كمخصــص خســارة ،وتســتدرك أي تغيــرات ف� قائمــة أ
أ
ت
الربــاح أو
إ
ي
ي
الئتمانيــة المتوقعــة عــى مــدى الحيــاة منــذ االعــراف أ ي
ن
ـد� القيمــة.
الخســائر الموحــدة .يــؤدي التغيـ يـر إ
ـا� لمثــل هــذه الصــول إىل تحقيــق مكاســب تـ ي
اليجـ ب ي
تعريف التخلف ف ي� السداد

أ
ف
الئتمانيــة المتوقعــة .يســتخدم تعريــف
يُعتـ بـر تعريــف التخلــف عــن الســداد أم ـراً ي� غايــة الهميــة عنــد تحديــد الخســارة إ
ف
ف
و� تحديــد مــا إذا كان مخصــص الخســارة يســتند إىل
التخلــف عــن الســداد ي� قيــاس قيمــة الخســارة إ
الئتمانيــة المتوقعــة ي
الئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــهراً أو لمــدى الحيــاة ،ألن التخلــف عــن الســداد هــو أحــد مكونــات احتماليــة التخلــف
الخســارة إ
ت
ـ� تؤثــر عــى كل مــن قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتحديــد الزيــادة الكبـ يـرة
فعــن الســداد ( )Probability of Default؛ الـ ي
ي� مخاطــر االئتمــان أدنــاه.
يل بمثابة حدث للتخلف ف ي� السداد:
ب
يعت� البنك ما ي
أ
ن
تخلف ت
يوما بخصوص أي ت ز
ائتما� مهم إىل البنك؛ أو
ال�ام
المق�ض عن السداد ل ثك� من ً 90
	•
ي
من يغ� المحتمل أن يدفع ت
المق�ض ت ز
ال�اماته االئتمانية للبنك بالكامل.
	•
يصمــم تعريــف التخلــف عــن الســداد بشــكل مناســب ليعكــس الخصائــص المختلفــة ألنــواع مختلفــة مــن أ
الصــول .وتعتـ بـر
ُ
الســحوبات عــى المكشــوف مســتحقة الدفــع بمجــرد انتهــاك العميــل حـ ًـدا محــد ًدا أو تــم إعالمــه بحــد أصغــر مــن المبلــغ
ـال غـ يـر المســدد.
الحـ ي
ن
ت
تز
ـا� ،يأخــذ البنــك ف ي� الحســبان المـ ش
ـؤ�ات النوعيــة
عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غـ يـر المحتمــل أن يدفــع المقــرض ال�امــه االئتمـ ي
أ
ف
الق ـراض للـ شـركات ،فــإن المـ ش
ـؤ� النوعــي
والكميــة .وتعتمــد المعلومــات المقيمــة عــى نــوع الصــل ،وعــى ســبيل المثــال ي� إ
للق ـراض بالتجزئــة .إن المـ ش
ـؤ�ات الكميــة ،مثــل التأخــر ف ي� الســداد
المســتخدم هــو خــرق العهــود ،وهــو أمــر غـ يـر مناســب إ
ف
وعــدم ســداد الـ ت ز
ـ�ام آخــر للطــرف المقابــل ،هــي مدخــات رئيســية ي� هــذا التحليــل .كمــا يســتخدم البنــك مصــادر معلومــات
ت
داخليــا أو يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة.
ـ� تُ َطــور
ً
متنوعــة لتقييــم التخلــف عــن الســداد والـ ي
الكب�ة ف ي� مخاطر االئتمان
الزيادة ي
ت
يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة ت ز
ـ� تخضــع لمتطلبــات
وال�امــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمــان
المـ ي
ـال الـ ي
أ
ف
ت
ول .إذا كانــت هنــاك زيــادة
انخفــاض القيمــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبـ يـرة ي� مخاطــر االئتمــان منــذ االعــراف ال ي
كبـ يـرة ف ي� مخاطــر االئتمــان ،ســيقوم البنــك بقيــاس مخصــص الخســارة عــى أســاس مــدى الحيــاة بــدال ً مــن الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة لمــدة ( )12شــهراً.
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ـال انــه لــم يحصــل لهــا
ال يقــوم البنــك باعتبــار الموجــودات الماليــة ذات المخاطــر االئتمانيــة «المنخفضــة» بتاريــخ التقريــر المـ ي
زيــادة هامــة ف� مخاطــر االئتمــان .نتيجــةً لذلــك ،يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة ت ز
وال�امــات القــروض الصــادرة
ي
وعقــود الضمــان المــال الـ ت
ـ� تخضــع النخفــاض القيمــة للزيــادة الكبـ يـرة ف ي� مخاطــر االئتمــان.
ي ي
الداة الماليــة قــد ارتفعــت ارتفاعــا كبــرا منــذ االعـ تـراف أ
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان عــى أ
ول ،يقــوم البنــك
ال
ي
ً
ي
الداة الماليــة ف� تاريــخ التقريــر اســتناداً إىل االســتحقاق المتبقــي لـ أ
بمقارنــة مخاطــر حــدوث التخلــف ف� الســداد عــى أ
ـ�داة مــع
ي
ي
ف
ت
ت
ـال عندمــا تــم االعــراف
وجــود خطــر حــدوث تخلــف عــن الســداد كان
ً
متوقعــا لفــرة االســتحقاق المتبقيــة ي� تاريــخ التقريــر الحـ ي
أ
أ
ت
ـ� تكــون
بــالداة الماليــة لول مــرة .عنـ فـد إجـراء هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك باالعتبــار ٍكل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة الـ ي
معقولــة وقابلــة للدعــم ،بمــا ي� ذلــك الخـ بـرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مـ بـرر لــه ،بنــا ًء
ن
ـا� بمــا ف ي� ذلــك المعلومــات المســتقبلية.
عــى الخـ بـرة التاريخيــة للبنــك وتقييــم الخبـ يـر االئتمـ ي
أ
ف
ف
ت
و� تواريــخ
ول ي
تمثــل الســيناريوهات االقتصاديــة المتعــددة أســاس تحديــد احتماليــة التخلــف ي� الســداد عنــد االعــراف ال ي
التقاريــر الالحقــة .ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة احتماليــة مختلفــة للتخلــف عــن الســداد .إن ترجيــح
الحتمــال المرجــح للتخلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا
الســيناريوهات المختلفــة يشــكل أســاس متوســط إ
كانــت مخاطــر االئتمــان قــد ارتفعــت بشــكل كبـ يـرة.
الــ� تعمــل فيهــا أ
آ
ت
ش
ش
الطــراف
بالنســبة إىل تمويــل الــركات ،تشــمل المعلومــات االســت�افية الفــاق المســتقبلية للصناعــات ي
ـ� الماليـ ي ن
ـ� والمحللـ ي ن
المقابلــة للبنــك ،والـ تـ� يتــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخـ بـراء االقتصاديـ ي ن
ـ� والهيئــات الحكوميــة ومراكــز
ي
وغ�هــا مــن المنظمــات المماثلــة ،بالضافــة إىل أ
الخــذ ف ي� االعتبــار المصــادر الداخليــة والخارجيــة المتنوعــة
إ
الفكــر ذات الصلــة ي
أ
القـراض االسـ ش
ـت�افية التوقعــات
للمعلومــات االقتصاديــة الفعليــة والمتوقعــة .وبخصــوص تمويــل الفـراد ،تتضمــن معلومــات إ
ت
ش
ـ� تركــز
االقتصاديــة عينهــا مثــل إ
ـ� وتوقعــات إضافيــة للمــؤ�ات االقتصاديــة المحليــة ،خاصــة للمناطــق الـ ي
الق ـراض المؤسـ ي
بالضافــة إىل معلومــات داخليــة عــن ســلوك العمــاء المتعلقــة بالســداد .يخصــص البنــك لنظائــره درجــة
عــى صناعــات معينــة ،إ
ف
ش
ـؤ�ا أساسـ ًـيا عــى الزيــادة الكبـ يـرة ي� مخاطــر االئتمان
مخاطــر ائتمانيــة ذات صلـ فـة بنــاء عــى جودتهــا وتعــد المعلومــات الكميــة مـ ً
ف
وهــي تســتند إىل التغيـ يـر ي� إحتماليــة التخلــف عــن الســداد بنــا ًء عــى التغـ يـر ي� احتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة
مــن خــال مقارنــة :
	•احتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية ف ي� تاريخ التقرير؛ و
	•احتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة المتبقيــة بهــذه النقطــة مــن الزمــن الــذي تــم تقديرهــا عــى أســاس الحقائــق
أ
ت
ول للتعـ�رض.
والظـ�روف عنـ�د االعـتراف ال ي
تُعتـ بـر احتماليــات التخلــف عــن الســداد اسـ ش
ـت�افية ،ويســتخدم البنــك المنهجيــات والبيانــات ذاتهــا المســتخدمة ف ي� قيــاس
مخصصــات الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة.
إن العوامــل النوعيــة الـ ت
ـ� تشـ يـر إىل زيــادة ملحوظــة ف ي� مخاطــر االئتمــان تنعكــس ف ي� نمــاذج احتماليــة التخلــف عــن الســداد ف ي�
ي
الوقــت المناســب .ومــع ذلــك ،ال يـزال البنــك ينظــر بشــكل منفصــل ف ي� بعــض العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر
أ
ت
ز
ش
ـ� تشــملها
االئتمــان قــد زادت زيــادة كبـ يـرة .وفيمــا يتعلــق إ
بالق ـراض للــركات ،فــإن هنــاك تركـ يـ� خــاص عــى الصــول الـ ي
«»قائمــة المراقبــة»» حيــث يــدرج التعــرض ف ي� قائمــة المراقبــة عندمــا يكــون هنــاك مخــاوف حــول تدهــور الجــدارة االئتمانيــة
للطــرف المقابــل .وبشــأن اق ـراض االف ـراد ،يأخــذ البنــك ف ي� االعتبــار فـ تـرات عــدم ســداد وتحمــل عــدم حصولــه ،وعالمــات
أ
الفــاس أو الطــاق أو الوفــاة.
االئتمــان والحــداث مثــل البطالــة أو إ
أ
ف
ت
ـرا معي ًنــا ،بالقيمــة المطلقــة،
ـ� ،فــإن تغيـ ي ً
وحيــث أن الزيــادة الكبـ يـرة ي� مخاطــر االئتمــان منــذ االعــر أاف ال ي
ول هــي مقيــاس نسـ ب ي
ف
رث
أول أقــل مقارنــةً بــأداة ماليــة
ي� إحتماليــة عــدم الســداد ســيكون أكـ أهميــة بالنســبة لداة ماليــة ذات احتماليــة عــدم ســداد ي
ذات احتماليــة عــدم ســداد أعــى.
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تعديل وإلغاء ت
االع�اف بالموجودات المالية
يتــم التعديــل عــى أ
ت
الصــل المــال عندمــا يتــم إعــادة التفــاوض عــى الـ ش
ـ� تنظــم التدفقــات النقديــة ألصــل
ي
ـروط التعاقديــة الـ ي
أ
أ
ت
ن
ـال .يؤثــر التعديــل عــى مبلــغ و /أو توقيــت
ول واســتحقاق الصــل المـ ي
ـال أو يتــم تعديلهــا بطريقــة أخــرى بـ يـ� االعــراف ال ي
مـ ي
ف
بالضافــة إىل ذلــك ،سيشــكل إدخــال أو تعديــل العهــود القائمــة
ـتقبل .إ
التدفقــات النقديــة التعاقديــة إمــا فــوراً أو ي� تاريــخ مسـ ي
لقــرض قائــم تعدي ـا ً حـ تـى إذا لــم تؤثــر هــذه التعهــدات الجديــدة أو المعدلــة عــى التدفقــات النقديــة عــى الفــور ولكنهــا
قــد تؤثــر عــى التدفقــات النقديــة بنــا ًء عــى مــا إذا كان التعهــد مســتوفياً أم ال (عــى ســبيل المثــال تغيـ يـر ف ي� الزيــادة ف ي� معــدل
الفائــدة الــذي ينشــأ عندمــا يتــم فســخ التعهــدات).
يقــوم البنــك بإعــادة التفــاوض عــى القــروض مــع العمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لزيــادة التحصيــل وتقليــل مخاطــر
ف
رث ف
ت
ش
ـ� يكــون فيهــا المقـ تـرض قــد بــذل كل الجهــود المعقولــة
التع ـ ي� الســداد .يتــم تيسـ يـر �وط أســداد القــرض ي� الحــاالت الـ ي
للدفــع بموجــب الـ شـروط التعاقديــة الصليــة ،وأن يكــون خطــر هــام مــن التع ـرث ف ي� الســداد أو التقصـ يـر قــد حــدث بالفعــل
ومــن المتوقــع أن يتمكــن المقـ تـرض مــن الوفــاء بالـ شـروط المعدلــة .تشــمل الـ شـروط المعدلــة ف ي� معظــم الحــاالت تمديــد فـ تـرة
اســتحقاق القــرض ،التغيــرات ف� توقيــت التدفقــات النقديــة للقــرض (تســديد أ
الصــل والفائــدة) ،تخفيــض مبلــغ التدفقــات
ي
ي
أ
والعفــاء مــن الفائــدة) وتعديــات التعهــدات .ينتهــج البنــك سياســة انتظــار وتطبــق عــى إقـراض
النقديــة المســتحقة (الصــل إ
الـ شـركات أ
والفـراد.
العـ تـراف .وف ًقــا لسياســة
ـال ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان هــذا التعديــل يــؤدي إىل إلغــاء إ
عندمــا يتــم تعديــل أصــل مـ ي
ف
البنــك ،فــإن التعديــل يــؤدي إىل إلغــاء االعـ تـراف عندمــا يــؤدي إىل اختــاف كبـ يـر ي� الـ شـروط.
أ
ـ�
	•عوامــل النوعيــة ،مثــل ع أــدم بقــاء التدفقــات النقديــة التعاقديــة بعــد التعديــل عــى أنهــا فقــط مدفوعــات المبلــغ الصـ ي
ـ� القائــم( ،)SPPIأو التغـ يـر ف ي� العملــة أو التغيـ يـر ف ي� الطــرف المقابــل ،أو مــدى التغـ يـر ف ي� ســعر
والفائــدة عــى المبلــغ الصـ ي
الســتحقاق وإذا كانــت هــذه ال تشـ يـر بوضــوح إىل تعديــل جوهــري ،إذن؛
الفائــدة ،أو إ
أ
ف
	•إجـراء تقييــم كمــي لمقارنــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المتبقيــة ي� إطــار الـ شـروط الصليــة مــع التدفقــات
ـ� عــى أســاس الفائــدة الفعليــة أ
النقديــة التعاقديــة وفقــا للـ شـروط المعدلــة ،وخصــم كال المبلغـ ي ن
الصليــة.
ف� حالــة إلغــاء االعـ تـراف أ
ـال ،يتــم إعــادة قيــاس مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة ف ي� تاريــخ إلغــاء االعـ تـراف
بالصــل
ي
المـ ي
أ
ف
ف
ن
ـا� القيمــة المدرجــة للصــل ي� ذلــك التاريــخ .إن الفــرق بـ يـ� هــذه القيمــة المدرجــة المعدلــة والقيمــة العادلــة
لتحديــد صـ ي
أ
ت
ش
للموجــودات الماليــة الجديــدة مــع الــروط الجديــدة ســوف يــؤدي إىل ربــح أو خســارة عنــد إلغــاء االعــراف .ســيكون للصــل
ـهرا باســتثناء الحــاالت النــادرة
ـال الجديــد مخصــص خســارة يتــم قياســه بنــا ًء عــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
المـ ي
ف
ن
ت
ت
ت
ـ� يتــم فيهــا االعــراف بالقيمــة
ـ� يعتـ بـر فيهــا القــرض الجديــد قــد نشــأ متـ ي
ـد� ائتمانيــا .ينطبــق هــذا فقــط ي� الحالــة الـ ي
الـ ي
العادلــة للقــرض الجديــد بخصــم كبـ يـر لمبلــغ القيمــة االســمية المعــدل حيــث ال يـزال هنــاك خطــر كبـ يـر للتعـرث عــن الســداد
ولــم يتــم تخفيضــه نتيجــة التعديــل .يراقــب البنــك مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة المعدلــة مــن خــال تقييــم
المعلومــات النوعيــة والكميــة ،مثــل مــا إذا كان المقـ تـرض ف ي� حالــة تع ـرث ســابقة بموجــب الـ شـروط الجديــدة.
العـ تـراف ،يحــدد البنــك مــا إذا كانــت مخاطــر ائتمــان
عنــد تعديــل الـ شـروط التعاقديــة ألصــل مـ
ـال وال يــؤدي التعديــل إىل الغــاء إ
ي
أ
ت
ول مــن خــال مقارنــة:
الموجــودات الماليــة قــد زادت زيــادة كبـ يـرة منــذ االعــراف ال ي
وال�وط التعاقدية أ
أ
ت
ت
الول ش
الصلية؛ مع
	•احتمالية عدم السداد للف�ة المتبقية مقدرة عىل أساس البيانات عند االع�اف ي
احتمالية عدم السداد ت
للف�ة المتبقية ف ي� تاريخ التقرير استنادا إىل ش
ال�وط المعدلة.
	•
ت
وبخصــوص الموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة التحمــل للبنــك ،عندمــا ال ينتــج عــن التعديــل إلغــاء االعــراف،
فــإن تقديــر احتماليــة عــدم الســداد يعكــس مــدى قــدرة البنــك عــى تحصيــل التدفقــات النقديــة المعدلــة مــع مراعــاة خـ بـرات
البنــك الســابقة مــن إج ـراءات التحمــل المماثلــة ،وكذلــك مختلــف المـ ش
ـؤ�ات الســلوكية ،بمــا ف ي� ذلــك أداء الدفــع للمقـ تـرض
أ
ف
ت
ول ،فــإن
الئتمــان أعــى بكثـ يـر ممــا كان
ي� ظــل الـ شـروط التعاقديــة المعدلــة .إذا بقيــت مخاطــر إ
ً
متوقعــا عنــد االعــراف ال ي
وعمومــا ،يقــاس مخصــص الخســارة
مخصــص الخســارة يقــاس بمبلــغ يســاوي الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة.
ً
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ت
ـ� يتــم تحملهــا عــى أســاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شــهراً عندمــا يتوفــر دليــل عــى تحســن
للقــروض الـ ي
ف
ف
ســلوك المقـ تـرض ي� الســداد بعــد التعديــل ممــا يــؤدي إىل عكــس الزيــادة الكبـ يـرة الســابقة ي� مخاطــر االئتمــان.
ت
إجمــال القيمــة
االعــراف ،يقــوم البنــك باحتســاب ربــح  /خســارة التعديــل لمقارنــة
عندمــا ال يســفر التعديــل عــن إلغــاء
ي
ت
الدف�يــة قبــل التعديــل وبعــده (باســتثناء مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) .ويقــوم البنــك بعــد ذلــك بقيــاس الخســائر
أ
أ
ـال المعــدل ف ي� حســاب
االئتمانيــة المتوقعــة للصــل ُ
الم أعــدل حيأــث تُــدرج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناشــئة مــن الصــل المـ ي
ـ�.
العجــز النقــدي المتوقــع مــن الصــل الصـ ي
أ
يقــوم البنــك بإلغــاء إ ت
ـال عنــد إنتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن
العــراف بال أصــل المـ ي
أ
ـال وكافــة المخاطــر وعوائــد ملكيــة الموجــودات إىل طــرف آخــر .أمــا ف ي� حالــة عــدم
الصــل ،أو عندمــا تقــوم بتحويــل الصــل المـ
ي
قيــام البنــك بالتحويــل أو الحتفــاظ بمخاطــر ومنافــع الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمراره بالســيطرة عــى أ
الصــل المحــول،
إ
أ
ف
ف
بالعـ تـراف بحصتــه المتبقيــة ي� الصــل المحــول والمطلوبــات المتعلقــة بــه ي� حــدود المبالــغ المتوقــع دفعهــا .أمــا
يقــوم البنــك إ
أ
ف
ت
بالعــراف
ـال المحــول بشــكل جوهــري ،فــإن البنــك يســتمر إ
ي� أحالــة إحتفــاظ البنــك بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة للصــل المـ ي
بالصــل المــال وبأيــة ت
إق�اضــات مرهونــة للعوائــد المســتلمة.
ي
ـ� القيمــة المدرجــة أ
العـ تـراف بالفــرق بـ ي ن
للصــل ومجمــوع ٍكل مــن المبلــغ
العـ تـراف بأصــل مـ
ـال بالكامــل ،يتــم إ
عنــد إلغــاء إ
ي
آ
ف
ف
ت
ت
ت
ت
العــراف بهــا ي� الدخــل الشــامل الخــر والم�اكمــة ي� حقــوق
المســتلم والمسـ
ـ� تــم إ
ـتحق والمكاســب أو الخســائر الم�اكمــة والـ ي
أ
ف
الملكيــة ف ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر ،مــع اســتثناء االســتثمار ي� حقــوق الملكيــة المحــدد الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر ،حيــث ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /الخســارة ت
الم�اكمــة المعـ تـرف بهــا ســابقًا ف ي� الدخــل
الخــر إىل قائمــة أ
الشــامل آ
الربــاح أو الخســائر الحق ـاً.
الشطب

يتــم شــطب الموجــودات الماليــة عندمــا ال يكــون هنــاك توقعــات معقولــة لالسـ تـرداد ،مثــل عــدم قيــام العميــل االشـ تـراك
ف� خطــة دفــع مــن البنــك .يقــوم البنــك بتصنيــف أ
المــوال أو المبالــغ المســتحقة لشــطبها بعــد اســتنفاد جميــع طــرق الدفــع
ي
ف
ف
ت
النفــاذ لمحاولــة اســرداد الذمــة
الممكنــة .ولكــن ي� حــال تــم شــطب التمويــل أو الذمــم المدينــة ،يســتمر البنــك ي� نشــاط إ
المدينــة المســتحقة ،والـ تـ� يتــم إثباتهــا ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة عنــد اسـ تـردادها.
ي
ي
ف
المال الموحدة
عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة ي� قائمة المركز ي
ف
يل:
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ي� قائمة المركز ي
المال الموحدة كما ي
الدف�ية الجمالية أ
للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :كاستقطاع من القيمة ت
للصول؛
إ
	•
آ
أ
ف
ت
ـ� تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل الخــر :ال يتــم إثبــات مخصــص خســارة ي� قائمــة
	•لدوات الديــن الـ ي
ت
ن
ـال الموحــدة حيــث أن القيمــة الدف�يــة هــي بالقيمــة العادلــة .ومــع ذلــك ،يتــم تضمـ يـ� مخصــص الخســارة
المركــز المـ ي
ف
كجــزء مــن مبلــغ إعــادة التقييــم ي� احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات
تز
المال :كمخصص؛ و
	•ال�امات القروض وعقود الضمان ي
عندمــا تشــتمل أ
الداة الماليــة عــى مكــون مســحوب وغـ يـر مســحوب ،وال يمكــن للبنــك تحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة
	•
ت
ز
عــى مكــون الــ�ام القــرض بشــكل منفصــل عــن تلــك عــى المكــون المســحوب :فــإن البنــك يقــدم مخصــص خســارة مجمــع
ـ� .يُعــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن القيمــة ت
لــكال المكونـ ي ن
الجماليــة للمكــون المســحوب .تُعــرض أي زيــادة ف ي�
الدف�يــة إ
�ال للمكـ�ون المسـ�حوب كمخصـ�ص.
مخصـ�ص الخسـ�ارة عـ�ن المبلـ�غ إ
الجمـ ي
	•المطلوبات المالية وحقوق الملكية
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضمون ت
ال�تيب التعاقدي.
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تز
ـال آخــر أو لتبــادل أصــول ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع
إن المطلوبــات الماليــة هــي الــ�ام تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل مـ ي
كيــان آخــر وفــق ش�وط قــد تكــون غـ يـر مواتيــة للبنــك أو عقــد ســيتم تســويته أو ربمــا يتــم تســويته بــأدوات حقــوق الملكيــة
الخاصــة بالبنــك وهــو عقــد مــن غـ يـر المشــتقات حيــث يكــون البنــك ملــزم أو قــد يكــون ملــزم بتســليم عــدد متغـ يـر مــن أدوات
ت
ـ� ســيتم أو يمكــن تســويتها بخــاف تبــادل
حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه ،أو عقــد المشــتقات عــى حقــوق الملكيــة الخاصــة الـ ي
ـال آخــر) لعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك.
مبلــغ محــدد مــن النقــد (أو أصــل مـ ي
 6-2القروض والسلف

ف
یل:
تتضمن «القروض والسلف» المدرجة ي� قائمة المركز ي
المال ما ي
ت
ـ� یتــم قیاســها مبدئيــا بالقیمــة العادلــة مضافــا إلیهــا تكالیــف المعاملــة
	•القــروض والســلف المقاســة بالتكلفــة المطفــأة؛ والـ ي
المبـ ش
الضافیــة ،والحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طریقــة الفائــدة الفعالــة؛
ـا�ة إ
ت
ـ� تقــاس بالقیمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو المحــددة عــى أنهــا بالقیمــة العادلــة
	•القــروض والســلف الـ ي
ف
مــن خــال الربــح أو الخســارة؛ یتــم قیاســها بالقیمــة العادلــة ویتــم تســجیل التغ ـری ات المعـ تـرف بهــا مبـ ش
ـا�ة ي� الربــح أو
الخســارة؛ و
الیجار.
	•ذمم إ
الئتمانیــة غــری العاملــة الممنوحــة للعمــاء وفقــا لتعليمــات البنــك
	•یتــم تعلیــق الفوائــد والعمــوالت عــى التســهیالت إ
أ ن
رد�.
المركـ�زي ال ي
الئتمانیــة والفوائــد المعلقــة الخاصــة بهــا والمغطــاة بمخصصــات بالكامــل خــارج قائمــة المركــز
	•یتــم تحویــل التســهیالت إ
الدارة بذلـ�ك الخصـ�وص.
�ال الموحـ�دة ،وذلـ�ك وفقـ�ا لقـ�رارات مجلـ�س إ
المـ ي
عندمــا تقــوم المجموعــة بـ شـراء أصــل مــال وابـرام اتفاقیــة ف� وقــت واحــد لعــادة بیــع أ
الصــل (أو أصــل مشــابه إىل حــد كبـری )
إ
ي
ي
أ
ت
بســعر ثابــت ف ي� تاریــخ الحــق (إعــادة الـ شـراء أو اقــراض الســهم) ،یتــم احتســاب المقابــل المدفــوع كقــرض أو ســلفة ،وال یتــم
االعـ تـراف أ
بالصــل ف ي� القوائــم المالیــة للمجموعــة.
أدوات حقوق الملكية
راس المال

أداة حقــوق الملكيــة هــي أي عقــد يثبــت فائــدة متبقيــة ف ي� موجــودات المنشــأة بعــد خصــم جميــع مطلوباتهــا .يُعـ تـرف بــأدوات
الصــدار المبـ ش
ـا�ة.
حقــوق الملكيــة الصــادرة عــن البنــك وفقـاً للعوائــد المســتلمة ،بعــد خصــم تكاليــف إ
أسهم الخزينة
ت
ـا�ة ف� حقــوق المسـ ي ن
ـاهم� .ال يتــم إثبــات أي مكســب
يُعــرف بإعــادة ش�اء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك وتخصــم مبـ ش ي
أ
ف
 /خســارة ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر الموحــدة عنــد ش�اء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك.
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تصنــف المطلوبــات الماليــة إمــا كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر أو المطلوبــات الماليــة
ُ
أ
الخرى.
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة أ
الرباح أو الخسائر
تصنــف المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر عندمــا تكــون المطلوبــات الماليــة ()1
أ
تز
ـال كمحتفــظ
محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو ( )2تصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخســائر .يصنــف االلــ�ام المـ ي
بــه للمتاجــرة إذا كان:

أساس لغرض إعادة ش�ائه عىل المدى القريب؛ أو
	•تم تكبده بشكل
ي
أ
أ
ت
ت
ـ�
	•عنــد االعــراف أال ي
ـ� يديرهــا البنــك ولديــه نمــط فعـ ي
ول ،يعــد هــذا جــز ًءا مــن محفظــة الدوات الماليــة المحــددة الـ ي
حديــث لج ـن ي الربــاح عــى المــدى القصـ يـر؛ أو
	•هو مشتق يغ� محدد وفعال كأداة تحوط.
ت
ـ�ام المــال بخــاف االلـ ز
اللـ ت ز
ـال المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة أو االعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن أن
ـ�ام المـ
	•يمكــن تحديــد إ
ي
ي
أ
أ
أ
ت
ت
ول إذا
يدفعــه مشــري كجــزء مــن دمــج العمــال بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخســائر عنــد االعــراف ال ي
كب� من عدم تناسق القياس أو ت
االع�اف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك؛ أو
	•كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل ي
ت
	•كان إ ت ز
ـ� تــدار ويقييــم أدائهــا
اللــ�ام المـ ي
ـال يُشــكل جــز ًءا مــن مجموعــة موجــودات الماليــة أو مطلوبــات ماليــة أو كليهمــا ،والـ ي
عــى أســاس القيمــة العادلــة ،وف ًقــا إلسـ تـراتيجية إدارة المخاطــر أو االســتثمار الموثقــة للبنــك ،وكانــت المعلومــات المتعلقــة
بتشــكيل المجموعــة مقدمــة داخليــا عــى هــذا أ
الســاس؛ أو
اللـ ت ز
ـدول
ـال يشــكل جــز ًءا مــن عقــد يحتــوي عــى مشــتق واحــد أو أكـرث مــن المشــتقات ،ويسـ
ـ�ام المـ
	•إذا كان إ
ـمح المعيــار الـ ي
ي
أ
للتقاريــر الماليــة ( )9بعقــد هجـ ي ن
ـ� بالكامــل (المركــب) ليتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخســائر.
تــدرج المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ،ويعـ تـرف بــأي اربــاح او
خســائر تنشــأ مــن إعــادة القيــاس ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر إىل الحــد الــذي ال تكــون فيــه جــز ًءا مــن عالقــة تحــوط محــددة.
ي
الربــاح  /الخســائر المعـ تـرف بهــا ف� قائمــة أ
ـا� أ
ف
الربــاح أو الخســائر عــى أي فوائــد مدفوعــة عــى المطلوبــات الماليــة
ي
يشــتمل صـ ي
الخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الدوات الماليــة أ
الربــاح أو الخســائر مــن أ
ـا� أ
ف
ف
الربــاح
ويجــري تضمينهــا ي� بنــد «صـ ي
أو الخســائر.
ومــع ذلــك ،فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات الماليــة غــر المشــتقة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر،
ي
ف
ت
ز
يُــدرج مبلــغ التغيـ يـر ف ي� القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة والــذي نتــج عــن التغـ يـرات ي� المخاطــر االئتمانيــة لتلــك االل�امــات
الخــر ،مــا لــم يــؤدي االعـ تـراف بآثــار التغيــرات ف� مخاطــر ائتمــان المطلوبــات ف� الدخــل الشــامل آ
ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر
ي
ي
ي
ي
اىل خلــق أو زيــادة عــدم التوافــق محاســبياً ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة .يُعـ تـرف بالمبلــغ المتبقــي مــن التغـ يـرات ف ي�
ي
ـ�ام ف� قائمــة أ
ف
لللـ ت ز
الربــاح أو الخســائر الموحــدة ،واليعــاد تصنيــف التغـ يـرات ي� القيمــة العادلــة المنســوبة إىل
القيمــة العادلــة إ
ي
أ
آ
ف
ت
مخاطــر ائتمــان المطلوبــات الماليــة المعــرف بهــا ي� الدخــل الشــامل الخــر الحقـاً قائمــة الربــاح أو الخســائر .وبــدال ً مــن ذلــك،
ت
تز
ـال.
تحــول إىل أربــاح محتجــزة عنــد إلغــاء االعــراف بااللــ�ام المـ ي
ال�امــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمانــات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
وبخصــوص ت ز
الربــاح أو
الخســائر ،تــدرج كافــة المكاســب والخســائر ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة.
ي
عنــد تحديــد مــا إذا كان االعـ تـراف بالتغــرات ف� مخاطــر ائتمــان المطلوبــات ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر ســيخلق أو يزيــد مــن عــدم
ي
ي
ي
التطابــق المحاســ� ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة ،فــإن البنــك يقييــم مــا إذا كان يتوقــع تعويــض آثــار التغيــرات �ف
ي
ي
ب ي
مخاطــر االئتمــان يالخاصــة بالمطلوبــات ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة بتغيـ يـر ف ي� القيمــة العادلــة ألداة ماليــة أخــرى
ي
تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة.
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مطلوبات مالية أخرى
طريقــة الفائــدة الفعالــة هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتخصيــص مرصوفــات الفائــدة عــى
مــدار الفـ تـرة ذات الصلــة .إن معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يخصــم بالضبــط المدفوعــات النقديــة المســتقبلية
ف
ـا� القيمــة ت
ت
تز
الدف�يــة عنــد االعـ تـراف
ـال ،أو ،عنــد االقتضــاء ،فــرة أقــر ،إىل صـ ي
المقــدرة خــال العمــر المتوقــع لاللــ�ام المـ ي
أ
ول .للحصــول عــى تفاصيــل حــول معــدل الفائــدة الفعــال.
ال ي
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة أ
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ،بعــد خصــم تكاليــف
الخــرى ،بمــا ف ي� ذلــك الودائــع والقــروض،
ً
المعاملــة .وبعــد ذلــك تقــاس المطلوبــات الماليــة أ
الخــرى بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
ُ
إلغاء ت
االع�اف بالمطلوبات المالية
ال�امــات البنــك .كمــا يُعـ تـرف بالفــرق بـ ي ن
العـ تـراف بالمطلوبــات الماليــة فقــط عنــد الوفــاء أو إلغــاء أو انتهــاء ت ز
ـ�
يلغــي البنــك إ
أ
ف
ت
ت
ت
العــراف بهــا والمبلــغ المدفــوع والمســتحق ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر
ـ� ألغــي إ
القيمــة الدف�يــة للمطلوبــات الماليــة الـ ي
الموحــدة.
ـال بــأداة أخــرى بـ شـروط مختلفــة إختالف ـاً كبـ يـراً ،فــإن هــذا التبــادل
عندمــا يبــادل البنــك أداة ديــن واحــدة أمــع المقــرض الحـ ي
يُحتســب كإطفــاء للمطلوبــات الماليــة الصليــة ويُعـ تـرف بمطلوبــات ماليــة جديــدة .وبالمثــل ،يعالــج البنــك التعديــل الجوهــري
أ
باللـ ت ز
اللـ ت ز
ـ�ام الجديــد .ويفـ تـرض أن تختلــف
ـ�ام القائــم أو جــزءاً منــه كإطفــاء للمطلوبــات الماليــة الصليــة واعـ تـراف إ
لـ شـروط إ
الـ شـروط اختالفـاً جوهريـاً إذا كانــت القيمــة الحاليــة المخفضــة للتدفقــات النقديــة ف ي� إطــار الـ شـروط الجديــدة ،بمــا ف ي� ذلــك أي
ـا� بعــد طــرح أي رســوم مســتلمة ومخصومــة باســتخدام المعــدل الفعـ أ
ف
ـ� بفــارق ( )10ف ي� المائــة
رســوم مدفوعــة بالصـ ي
ـال الصـ ي
القــل عــن القيمــة الحاليــة المخفضــة للتدفقــات النقديــة المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة أ
عــى أ
الصليــة.
أ
الدوات المالية المشتقة
يدخــل البنــك ف� مجموعــة متنوعــة مــن أ
الدوات الماليــة المشــتقة والـ ت
ـ� يُحتفــظ ببعضهــا للتــداول بينمــا يُحتفــظ بأخــرى إلدارة
ي
ي
التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر أســعار رصف العمــات أ
الجنبيــة .تتضمــن المشــتقات الماليــة
الجلــة للعمــات أ
العقــود آ
الجنبيــة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة عـ بـر العمــات ،ومقايضــات العجــز
ن
االئتما� .
ي
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة ف ي� تاريــخ إب ـرام عقــد المشــتقات ويعــاد قياســها الح ًقــا إىل قيمتهــا
يتــم إثبــات المشــتقات الماليــة
ً
أ
أ
ف
ـال .يتــم إثبــات الربــاح  /الخســائر الناتجــة ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر عــى الفــور مــا
العادلــة ف ي� تاريــخ كل قائمــة مركــز مـ
ي
و� هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعـ تـراف ف� قائمــة أ
ف
الربــاح أو الخســائر عــى
ي
لــم تحــدد المشــتقة وتكــون فعالــة كأداة تحــوط ،ي
طبيعــة عالقــة التحــوط .يحــدد البنــك بعــض المشــتقات إمــا كتحوطــات القيمــة العادلــة أ
للصــول أو للمطلوبــات المعـ تـرف
بهــا أو ت ز
الل�امــات ش
ال�كــة (تحوطــات القيمــة العادلــة) أو تحوطــات معامــات التنبــؤ المحتملــة أو تحوطــات مخاطــر العمــات
ـا� االســتثمارات ف� العمليــات أ
أ
ف
تز
الجنبيــة (تحوطــات
ي
الجنبيــة لالل�امــات الثابتــة (تحوطــات التدفقــات النقديــة) أو تحوطــات صـ ي
ف
ـا�).
االســتثمار الصـ ي
حــ� يُ ت
يُ ت
عــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مــال ف� ي ن
عــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الســالبة
ي ي
كمطلوبــات ماليــة .تُعــرض المشــتقات كأصــول غـ يـر متداولــة أو مطلوبــات غـ يـر متداولــة إذا كانــت فـ تـرة االســتحقاق المتبقيــة
ـ�داة أكـرث مــن ( )12شــهرا وال يتوقــع تحقيقهــا أو تســويتها خــال ( )12شــهرا .كمــا تعــرض المشــتقات أ
لـ أ
الخــرى كأصــول متداولــة
ُ
ً
ً
أو مطلوبــات متداولــة.
المشتقات المتضمنة

يتــم التعامــل مــع المشــتقات المتضمنــة ف� المطلوبــات الماليــة أو غ�هــا مــن عقــود مضيــف أ
الصــول غـ يـر الماليــة كمشــتقات
ي
ي
منفصلــة عندمــا ال تكــون مخاطرهــا وخصائصهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بمخاطــر العقــود المضيفــة وال تقــاس العقــود المضيفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر.
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فــرة االســتحقاق المتبقيــة أ
غــر متداولــة إذا كانــت ت
لــ�داة
غــر متــداول أو مطلوبــات ي
تُعــرض المشــتقات الضمنيــة كأصــل ي
رث
ن
ت
شــهرا .تُعــرض
شــهرا وال يتوقــع تحقيقهــا أو تســويتها خــال 12
الــ� يرتبــط بهــا المشــتق الضمــ ي أكــ مــن 12
ً
ً
الهجينــة ي
أ
المشــتقات الخــرى المتضمنــة موجــودات أخــرى أو مطلوبــات أخــرى.
المال
عقود الضمان ي
ت
ـ� تكبدهــا
عقــد الضمــان المـ ي
ـال هــو عقــد فيتطلــب مــن المصــدر أن يســدد دفعــات محــددة لتعويــض حاملــه عــن الخســارة الـ ي
بســبب إخفــاق المديــن المحــدد ي� ســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها وفقــا لـ شـروط أداة الديــن.
ف
و� حالــة عــدم تحديدهــا
تقــاس عقــود الضمانــات الماليــة الصــادرة مــن كيــان يعــود للبنــك
ً
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة لهــا ،ي
أ
ت
ـال ،يتــم قياســها الحق ـاً:
ـ� ال تنتــج عــن تحويــل أصــل مـ ي
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخســائر والـ ي
الدول إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
	•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار
ي
أ
ت
ت
مبدئيــا ،مطروحـاً منــه ،عندمــا يكــون ذلــك مناسـ ًـبا ،مبلــغ الربــاح أو الخســائر الم�اكــم المعــرف بــه
	•المبلــغ المعـ تـرف بــه
ً
اليـرادات للبنــك ،أيهمــا أكـ بـر.
وف ًقــا لسياســات تحصيــل إ
تعــرض عقــود الضمــان المــال غــر المصنقــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر كمخصصــات ف ي� قائمــة
ُ
ي ي
آ
ف
الي ـرادات الخــرى.
ـال الموحــد ويعــرض إعــادة القيــاس ي� إ
لمركــز المـ ي
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مال بالقيمة العادلة من خالل قائمة أ
الرباح أو الخسائر
ي
تز
ال�امات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق.
تقــاس ت ز
االل�امــات بتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق مبدئي ـاً بقيمتهــا العادلــة ،وإذا لــم تحــدد بالقيمــة
أ
العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخســائر ،فإنهــا تُقــاس الحق ـاً:
الدول إلعداد التقارير المالية رقم ( )9؛ و
	•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار
ي
أ
ت
ت
مبدئيــا ،مطروحـاً منــه ،عندمــا يكــون ذلــك مناسـ ًـبا ،مبلــغ الربــاح أو الخســائر الم�اكــم المعــرف بــه
	•المبلــغ المعـ تـرف بــه
ً
اليـرادات للبنــك ،أيهمــا أعــى.
وف ًقــا لسياســات تحصيــل إ

االل�امــات بتوفــر قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق غــر المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
تُعــرض ت ز
الربــاح
ي
ي
أو الخســائر كمخصصــات ف� قائمــة المركــز المــال الموحــد ويعــرض إعــادة القيــاس ف� اليـرادات أ
الخــرى.
ي إ
ي
ي
لــم يحــدد البنــك أي ت ز
ال�امــات لتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق المحــدد بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
أ
الربــاح أو الخســائر.
المشتقات المالية
مشتقات مالية للمتاجرة

الجنبيــة آ
الدوات الماليــة المحتفــظ بهــا ألغـراض المتاجــرة (مثــل عقــود العمــات أ
يتــم إثبــات القيمــة العادلــة لمشــتقات أ
الجلة،
أ
ف
ـال الموحــدة
عقــود الفائــدة المســتقبلية ،عق أــود المقايضــة ،حقــوق خيــارات أســعار العمــات الجنبيــة) ي� قائمــة المركــز المـ ي
ف
و� حــال عــدم توفرهــا تذكــر طريقــة التقييــم ،ويتــم تســجيل مبلــغ
وتحــدد القيمــة العادلــة وفقـاً لســعار الســوق الســائدة ،ي
التغــرات ف� القيمــة العادلــة ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة.
ي
ي
ي
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محاسبة التحوط

يحــدد البنــك بعــض المشــتقات كأدوات تحــوط فيمــا يتعلــق بمخاطــر العمــات أ
الجنبيــة ومخاطــر ســعر الفائــدة ف ي� تحوطــات
ُ
أ
ف
ف
ـا� االســتثمارات ي� العمليــات الجنبيــة حســب االقتضــاء .كمــا
القيمــة العادلــة أو تحوطــات التدفقــات النقديــة أو تحوطــات صـ ي
يتــم المحاســبة عــن تحوطــات مخاطــر الــرف أ
الجنـ بـ� عــى ت ز
ال�امــات البنــك كتحوطــات للتدفــق النقــدي .ال يطبــق البنــك
ي
بالضافــة لذلــك ،ﻻ يســتخدم البنــك
محاســبة التحــوط للقيمــة العادلــة عــى تحوطــات محفظــة مخاطــر ســعر الفائــدة .إ
ـدول رقــم ( ،)39أي أن البنــك يطبــق قواعــد محاســبة التحــوط حســب
قواعــد محاســبة التحــوط وفقــا لمعيــار المحاســبة الـ ي
ـدول رقــم (.)9
معيــار التقاريــر الماليــة ا لـ ي
	•عنــد بدايــة عالقــة التحــوط ،يوثــق البنــك العالقــة ي ن
بالضافــة إىل أهــداف إدارة
بــ� أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه ،إ
المخاطــر وإسـ تـراتيجيتها للقيــام بمعامــات تحــوط متنوعــة .عــاوة عــى ذلــك ،عنــد بدايــة التحــوط وعــى أســاس مســتمر،
يوثــق البنــك مــا إذا كانــت أداة التحــوط فعالــة ف ي� تقــاص التغـ يـرات ف ي� القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط
ت
ت
ـ� عندهــا جميــع عالقــات التحــوط متطلبــات فعاليــة التحــوط
ـ� يمكــن أن تعــزى للخطــر المتحــوط لــه ،والـ ي
لــه الـ ي
ـ� تلـ ب ي
ـ� البنــد المتحــوط لــه وبـ ي ن
التاليــة :توجــد عالقــة اقتصاديــة بـ ي ن
ـ� أداة التحــوط؛ و
	• ال يهيمن أثر مخاطر االئتمان على تغيرات القيم التي تنتج عن هذه العالقة االقتصادية؛ و
ت
ـ� يقــوم البنــك بالتحــوط لــه فعليـاً
	•نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها الناتجــة عــن كميــة البنــد المتحــوط لــه والـ ي
ت
ـ� يســتخدمها البنــك بالفعــل للتحــوط لتلــك الكميــة مــن البنــد المتحــوط لــه.
وكميــة أداة التحــوط الـ ي
يقــوم البنــك بإعــادة تــوازن عالقــة التحــوط مــن أجــل االمتثــال لمتطلبــات نســبة التحــوط عنــد الـرض ورة .ف ي� مثــل هــذه الحاالت،
اليقــاف عــى جــزء فقــط مــن عالقــة التحــوط .عــى ســبيل المثــال ،قــد تُعــدل نســبة التحــوط بطريقــة تجعــل
قــد يتــم تطبيــق إ
ـال ال يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إال لحجــم بنــد التحــوط
جــزء مــن بنــد التحــوط ال يعــد جــز ًءا مــن عالقــة التحــوط ،وبالتـ ي
الذي لم يعد جز ًءا من عالقة التحوط .يقــوم البنــك بإعــادة تــوازن عالقــة التحــوط مــن أجــل االمتثــال لمتطلبــات
ف
اليقــاف عــى جــزء فقــط مــن عالقــة التحــوط .عــى
نســبة التحــوط عنــد ال ـرض ورة .ي� مثــل هــذه الحــاالت ،قــد يتــم تطبيــق إ
ـال ال
ســبيل المثــال ،قــد تُعــدل نســبة التحــوط بطريقــة تجعــل جــزء مــن بنــد التحــوط ال يعــد جــز ًءا مــن عالقــة التحــوط ،وبالتـ ي
يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إال لحجــم بنــد التحــوط الــذي لــم يعــد جــز ًءا مــن عالقــة التحــوط.
إذا توقفــت عالقــة التحــوط عــن الوفــاء بمتطلبــات فعاليــة التحــوط المتعلقــة بنســبة التحــوط ولكــن مــا زال ھــدف إدارة المخاطر
ش
ـىء ،فــإن المجموعــة تعــدل ﻧﺳﺑﺔ التحــوط لعالقــة التحــوط (مثــل إعــادة تــوزان التحــوط)
لعالقــة التحــوط هــذه هــو ذات الـ ي
بحيــث تجتمــع معايـ يـر التأهيــل مــرة أخــرى.
ف
ف
و� هــذه الحالــة ،يؤجــل تغيـ يـر القيمــة العادلــة
ي� بعــض عالقــات التحــوط ،يحــدد البنــك القيمــة الحقيقيــة للخيــارات فقــط .ي
لمكــون القيمــة الزمنيــة لعقــد الخيــار ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر ،عــى مــدى فـ تـرة التحــوط ،إىل الحــد الــذي يتعلــق بــه بالبنــد
ي
أ
المتحــوط لــه ويعــاد تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إىل قائمــة الربــاح أو الخســائر عندمــا ال يــؤدي البنــد المتحــوط لــه إىل
ت
إ ت
ـ� تــؤدي إىل االعـ تـراف بالبنــود غـ يـر
العــراف بالبنــود أغـ يـر الماليــة .ال تتضمــن سياســة البنــك إلدارة المخاطــر تحوطــات البنــود الـ ي
الماليــة ،وذلــك لن مخاطــر البنــك تتعلــق بالمــواد الماليــة فقــط .
إن البنــود المتحــوط لهــا والـ ت
ـ� يحددهــا البنــك هــي بنــود تحــوط ذات صلــة بالفـ تـرة الزمنيــة ،ممــا يع ـن ي أنــه تُطفــأ القيمــة
ي
الصليــة للخيــار المتعلــق بالبنــد المتحــوط لــه مــن حقــوق الملكيــة إىل قائمــة أ
الزمنيــة أ
الربــاح أو الخســائر عــى أســاس رشــيد
(عــى ســبيل المثــال ،وفق ـاً لطريقــة القســط الثابــت) عــى مــدى فـ تـرة عالقــة التحــوط.
الجــل للعقــود آ
ﻓﻲ بعــض عالقــات التحــوط ،يســتبعد البنــك مــن التحديــد العنــر آ
الجلــة أو الفــرق عــى أســاس العمــات
ألدوات التحــوط عـ بـر العمــات .ف ي� هــذه الحالــة ،تُطبــق معاملــة مماثلــة للحالــة المطبقــة عــى القيمــة الزمنيــة للخيــارات.
الجــل للعقــد آ
وتعتــر معالجــة العنــر آ
الجــل والعنــر عــى أســاس العملــة أم ـراً اختياري ـاً ويطبــق الخيــار عــى أســاس كل
ب
ت
ـ� تعتـ بـر إلزاميــة .وبخصــوص عالقــات التحــوط والمشــتقات
تحــوط عــى حــدى،
بخــاف معالجــة القيمــة الزمنيــة للخيــارات الـ ي
آ
أ
آ
الجلــة أو العمــات الجنبيــة مثــل مقايضــات أســعار الفائــدة عـ بـر العمــات ،عندمــا يُســتبعد العنــر الجــل أو الفــرق عــى
أســاس العملــة مــن التصنيــف ،فــإن البنــك يعـ تـرف عموم ـاً بالعنــر المســتبعد ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر.
ي
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تحــدد تفاصيــل القيــم العادلــة لـ أ
ـ�دوات المشــتقة المســتخدمة ألغ ـراض التحــوط والح ـركات ف ي� احتياطــي التحــوط ف ي� حقــوق
الملكية.
التحوطات بالقيمة العادلة
يعـ تـرف بتغــر القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط المؤهلــة ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر فيمــا عــدا عندمــا تحــوط أداة التحــوط
ي
ُ
ي
آ
ف
ف
ت
و� هــذه الحالــة ،يُعــرف بــه ي� الدخــل
ـر،
ـ
خ
ال
ـامل
ـ
الش
ـل
ـ
الدخ
ـال
ـ
خ
ـن
ـ
م
ـة
ـ
العادل
ـة
ـ
بالقيم
ـددة
ـ
المح
ـة
ـ
الملكي
ـوق
ـ
حق
أداة
ي
الشــامل آ
الخــر .لــم يحــدد البنــك عالقــات تحــوط القيمــة العادلــة عندمــا تحــوط أداة التحــوط أداة حقــوق الملكيــة المحــددة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر.
تُعــدل القيمــة ت
الدف�يــة للبنــد المتحــوط لــه الــذي لــم يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة بالتغيـ يـر ف ي� القيمــة العادلــة الــذي يمكــن
أ
ف
ت
ـ� تُقــاس
أن يعــزى إىل المخاطــر المتحــوط لهــا وإجـراء قيـ آـد بقائمــة ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر .وبخصــوص أدوات الديــن الـ ي
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل الخــر ،ال تُعــدل القيمــة ت
الدف�يــة كمــا هــي بالفعــل بالقيمــة العادلــة ،ولكــن
يــدرج جــزء الربــح أو الخســارة مــن القيمــة العادلــة عــى البنــد المتحــوط لــه المرتبــط بالخطــر المتحــوط لــه ف� قائمــة أ
الربــاح أو
ُ
ي
آ
الخســائر بــدال ً مــن الدخــل الشــامل الخــر .عندمــا يكــون البنــد المتحــوط لــه أداة حقــوق ملكيــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن
الخــر ،تبقــى أربــاح  /خســائر التحــوط ف� الدخــل الشــامل آ
خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر لمطابقــة أداة التحــوط.
ي
ال يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط إال عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعايـ يـر المؤهلــة (بعــد
إعــادة التــوازن ،إن وجــدت) .يتضمــن ذلــك حــاالت انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها ،ويحتســب
أ
ت
ت
ـ� تُســتخدم
االســتبعاد للثــر المسـ ي
ـتقبل .كمــا يتــم إطفــاء تعديــل القيمــة العادلــة للقيمــة الدفــرة للبنــود المتحــوط لهــا والـ ي
بشــأنها طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال (أي أدوات الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الخــر) الناتــج عــن مخاطــر التحــوط لهــا ف� قائمــة أ
الشــامل آ
الربــاح أو الخســائر بــد ًءا مــن تاريــخ ال يتجــاوز تاريــخ التوقــف عــن
ي
محاســبة التحــوط.
تحوطات التدفق النقدي

يســتدرك الجــزء الفعــال مــن التغــرات ف� القيمــة العادلــة للمشــتقات وأدوات التحــوط أ
الخــرى المؤهلــة والـ ت
ـ� تحــدد وتؤهــل
ي
ُ
ي
ي
آ
ف
ف
كتحوطــات للتدفقــات النقديــة ي� احتياطــي التحــوط للتدفقــات النقديــة ،وهــو مكــون منفصــل ي� الدخــل الشــامل الخــر،
ـورا بالتغـ يـر ت
مطروحــا منــه أي مبالــغ أعيــد تدويرهــا
ال�اكمــي ف ي� القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه مــن بدايــة التحــوط
ً
محصـ ً
أ
إىل قائمــة الربــاح أو الخســائر.
المســاهم� ف� قائمــة أ
المعــرف بهــا ســابقاً ف� الدخــل الشــامل آ
ت
ن
الربــاح أو
الخــر وتراكــم ف ي� حقــوق
يعــاد تصنيــف المبالــغ
ي ي
ي
ف
الخســائر ف� الفـ تـرات الـ ت
ـ� يؤثــر فيهــا بنــد التحــوط عــى الربــح أو الخســارة ،ي� نفــس ســطر البنــد المتحــوط لــه المســتدرك .إذا
ي
ي
أ
ـورا إىل قائمــة الربــاح أو الخســائر.
لــم يعــد البنــك يتوقــع حــدوث المعاملــة ،فإنــه يعــاد تصنيــف ھــذا المبلــغ فـ ً
يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعايـ يـر المؤهلــة (بعــد
ت
ـ� تنتهــي فيهــا أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها ،أو
إعــادة التــوازن ،إن وجــدت) .ويشــمل ذلــك الحــاالت الـ ي
ـتقبل .تيبقــى أي أرباح
عندمــا ال يعتـ بـر حــدوث معاملــة تحــوط محـ آـددة أمـراً محتمـ ًـا بدرجــة كبـ يـرة ،ويُحتســب التوقــف بأثــر مسـ ي
 /خســائر معـ تـرف بهــا ف ي� الدخــل الشــامل الخــر ومراكمــة ف ي� حقــوق الملكيــة ف ي� ذلــك الوقــت ف ي� حقــوق الملكيــة ويعـ تـرف بهــا
عنــد تســجيل المعاملــة المتوقعــة ف ي� النهايــة ف ي� الربــح أو الخســارة .عندمــا يصبــح حــدوث معاملــة كانــت متوقعــة غـ يـر متوقــع،
ـا�ة ف� قائمــة أ
فإنــه يعــاد تصنيــف أ
ت
الربــاح  /الخســائر ت
الم�اكمــة ف� حقــوق المسـ ي ن
الربــاح أو الخســائر.
ـاهم� ويعــرف بهــا مبـ ش ي
ي
صا� االستثمارات ف� العمليات أ
ف
الجنبية
ي
تحوطات ي
ـا� االســتثمارات ف� العمليــات أ
ف
الجنبيــة محاســبياً عــى نحــو مشــابه لتحوطــات التدفقــات النقديــة .ويعـ تـرف
ي
تعالــج تحوطــات صـ ي
بــأي أربــاح  /خســائر عــى أداة التحــوط المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتحــوط ف� الدخــل الشــامل آ
الخــر وتراكــم ف ي� احتياطــي
ي
تحويــل العمــات أ
الجنبيــة.
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يعــاد تصنيــف أ
الربــاح والخســائر الناتجــة عــن أداة التحــوط المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتحــوط ت
الم�اكــم ف ي� احتياطــي تحويــل
ُ
أ
أ
أ
أ
العمــات الجنبيــة إىل ألربــاح أو الخســائر بنفــس الطريقــة كفروقــات أســعار رصف العمــات الجنبيــة العائــدة للعمليــة الجنبية
كمــا هــو موضــح أعــاه.
التقــاص

ـ� الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة واظهــار المبلــغ الصـ ف ف
يتــم اج ـراء تقــاص بـ ي ن
ـال الموحــدة
ي
ـا� ي� قائمــة المركــز المـ ي
فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها عــى أســاس التقــاص او يكــون تحقــق الموجــودات
وتسوية المطلوبات ف ي� نفس الوقت.
 7-2حسابات مداره لصالح العمالء
ت
ـ� يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــاء وال تعتـ بـر مــن موجــودات البنــك .يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة
تمثــل الحســابات الـ ي
أ
تلــك الحســابات ف ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر ،يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة المحافــظ مضمونــة رأس المــال
المدارة لصالح العمالء عن رأس مالها.
 8-2القيمة العادلة
تُعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن
ـ� المتشـ ي ن
معاملــة منظمــة بـ ي ن
ـارك� ف ي� الســوق ف ي� تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه بطريقــة
أ
مبـ ش
ـا�ة أو مــا إذا كان مقــدراً بفضــل أســلوب تقييــم أخــر .وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة لي مــن الموجــودات أو المطلوبــات،
ـ� عــى المتشـ ي ن
ـ� االعتبــار عنــد تحديــد ســعر أي مــن الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كان يتعـ ي ن
يأخــذ البنــك بعـ ي ن
ـارك� بالســوق
ف
أخــذ تلــك العوامــل بعـ ي ن
الفصــاح ف ي�
ـ� االعتبــار ي� تاريــخ القيــاس .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بشــأن أغ ـراض القيــاس و/أو إ
أ
ت
ـ� تتشــابه مــع إج ـراءات القيمــة
هــذه البيانــات الماليــة وفــق تلــك الســس ،وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بإج ـراءات القيــاس الـ ي
ـدول رقــم ( ،.)36إضافــة إىل
ـ� الـ ي
العادلــة ولســيت قيمــة عادلــة مثــل القيمــة أالعادلــة كمــا هــو مســتعمل بالمعيــار المحاسـ ب ي
ذلــك ،تُصنــف قياســات القيمــة العادلــة ،لغ ـراض إعــداد التقاريـــر الماليــة ،إىل المســتوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنــا ًء عــى مــدى
وضــوح المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة بالكامــل ،وهــي
ـ�:
محــددة كما يــ ي
مدخــات المســتوى ( )1وهــي المدخــات المســتنبطة مــن أ
المعدلــة) لموجــودات أو مطلوبــات
الســعار المدرجــة (غيـــر
ّ
	•
مطابقــة ف ي� أســواق نشــطة والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا ف ي� تاريــخ القيــاس؛
مدخــات المســتوى ( )2وهــي المدخــات المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن أ
الســعار المدرجــة المســتخدمة ف ي� المســتوى 1
	•
ـا�ة أو غيـــر مبـ ش
والمالحظــة للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بطريقــة مبـ ش
ـا�ة؛ و
	•مدخالت المستوى ( )3وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد عىل أسعار السوق الملحوظة.
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ت
ال� آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون مستحقة
 9-2الموجودات ي
ف
تظهــر الموجــودات الـ ت
ـال الموحــدة ضمــن بنــد «موجــودات أخــرى» وذلــك بالقيمــة
ـ� آلــت ملكيتهــا للبنــك ي� قائمــة المركــز المـ ي
ي
الـ ت
ـ� آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا ف ي� تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة
ي
ن
ـد� ف ي� قيمتهــا كخســارة ف ي� قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيـراد.
بشــكل إفـرادي ،ويتــم قيــد أي تـ ي
ف
ن
ـد� الــذي تــم تســجيله
يتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة ي� قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة إىل الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التـ ي
ســابقاً .
ت
ـ� مـ ضـى عــى
تــم اعتبــاراً مــن بدايــة العــام  2015احتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء
العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون والـ ي
أ
ن
ت
رد� رقــم  4076/1/15تاريــخ  27آذار  2014ورقــم
اســتمالكها فــرة تزيــد عــن  4ســنوات اســتناد ًا لتعميــم البنــك المركــزي ال ي
أ ن
رد� قــد أصــدر تعميــم رقــم  13967/1/10بتاريــخ 25
 2510/1/10تاريــخ  14شــباط  .2017علمــاً بــأن البنــك المركــزي ال ي
شت�يــن أول  2018اقــر فيــه تمديــد العمــل بالتعميــم رقــم  16607/1/10بتاريــخ  17كانــون أ
الول  ،2017حيــث أكــد فيــه تأجيــل
احتســاب المخصــص حـ تـى نهايــة العــام  .2019هــذا وبموجــب تعميــم البنــك المركــزي رقــم  16239/1/10بتاريــخ  21شت�يــن
ن
ـا�  2019يتــم اســتكمال اقتطــاع المخصصــات المطلوبــة مقابــل العقــارات المســتملكة وبواقــع ( )%5مــن مجمــوع القيــم
الثـ ي
ت
الدف�يــة لتلــك العقــارات (بــرف النظــر عــن مــدة مخالفتهــا) وذلــك اعتبــارا مــن العــام  2021وبحيــث يتــم الوصــول إىل
النســبة المطلوبــة البالغــة ( )%50مــن تلــك العقــارات مــع نهايــة العــام .2029
 10-2ممتلكات ومعدات

ن
ت
نز
تــد� ف ي� قيمتهــا ،ويتــم اســتهالك الممتلــكات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد ت�يــل االســتهالك الم�اكــم واي ي
أ ض
النتاجــي المتوقــع
ا�) عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت عــى مــدى العمــر إ
والمعــدات (باســتثناء الر ي
لهــا باســتخدام النســب الســنوية المئويــة التاليــة:
%
ن
مبا�
ي

3

معدات وأجهزة وأثاث

15-9

وسائط نقل

15

أجهزة الحاسب آ
ال يل
ن
مبا�
تحسينات ي

20
20

ف
ـا� قيمتهــا ت
ت
الدف�يــة فإنــه يتــم تخفيــض
عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســرداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صـ ي
ن
ت
ـد� ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة.
قيمتهــا إىل القيمــة الممكــن اســردادها وتســجل قيمــة التـ ي
ف
النتاجــي تختلــف عــن
يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي للممتلــكات والمعــدات ي� نهايــة كل عــام ،فــاذا كانــت توقعــات العمــر إ
التقدي ـرات المعــدة ســابقاً يتــم تســجيل التغـ يـر ف ي� التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغـ يـر ف ي� التقدي ـرات.
يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد التخلــص منهــا او عندمــا ال يعــود أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها أو
مــن التخلــص منهــا.

82

التقرير السنوي 2020

 11-2الموجودات يغ� الملموسة
ت
ـ� يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة ف ي� تاريــخ الحصــول عليهــا.
الموجــودات غـ يـر الملموســة الـ ي
ت
ـ� يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غـ يـر االندمــاج فيتــم تســجيلها بالكلفــة.
أمــا الموجــودات غـ يـر الملموســة الـ ي
يتــم تصنيــف الموجــودات غـ يـر الملموســة عــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمـن ي لفـ تـرة محــددة أو لفـ تـرة غـ يـر محــددة .ويتــم إطفــاء
ت
الطفــاء ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة.
ـ� لهــا عمــر زم ـن ي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد إ
الموجــودات غـ يـر الملموســة الـ ي
ف
ف
ن
ن
أمــا الموجــودات غـ يـر الملموســة الـ ت
ـد� ي� قيمتهــا ي� تاريــخ القوائــم الماليــة
ـ� عمرهــا الزم ـ ي غـ يـر محــدد فيتــم مراجعــة التـ ي
ي
ن
ـد� ف ي� قيمتهــا ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة.
الموحــدة ويتــم تســجيل أي تـ ي
ال يتــم رســملة الموجــودات غـ يـر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال البنــك ويتــم تســجيلها ف ي� قائمــة الدخــل الموحــدة ف ي� نفــس
الفـ تـرة.
ن
يتــم مراجعــة أيــة مـ ش
ـد� قيمــة الموجــودات غـ يـر الملموســة ف ي� تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .كذلــك يتــم
ـؤ�ات عــى تـ ي
مراجعــة تقديــر العمــر الزم ـن ي لتلــك الموجــودات ويتــم إج ـراء أيــة تعديــات عــى الفـ تـرات الالحقــة.
النتاجــي المقــدر بطريقــة القســط الثابــت وبمعــدل % 33- 20
وال�امــج عــى مــدى عمرهــا إ
يتــم إطفــاء أنظمــة الحاســوب ب
ســنويا.
 12-2النقد وما ف ي� حكمه
والرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة أ
والرصــدة النقديــة الـ تـ� تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد أ
هــو النقــد أ
والرصــدة
ي
ت
نز
ـ� تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر
لـ
ـدى البنــوك والمؤسســات المرصفيــة ،وت ـ ل ودائــع البنــوك والمؤسســات المرصفيــة الـ ي
أ
والرصــدة المقيــدة الســحب.
 13-2الموجودات يغ� المتداولة المحتفظ بها بهدف البيع

يتــم تصنيــف الموجــودات غـ يـر المتداولــة عــى أنهــا محتفــظ بهــا بهــدف البيــع ف ي� حــال كان اسـ تـرداد المبالــغ المقيــدة بشــكل
رئيــ� ســيتم مــن خــال عمليــة بيــع وليــس مــن خــال العمليــات المســتمرة ،ويجــب أن يكــون أ
الصــل جاهــز للبيــع ف ي� وضعــه
ي
ت
ز
الدارة
بالضافــة اىل أن يكــون هنالــك الــ�ام بخطــة البيــع مــن قبــل إ
ـال ،ويجــب ان يكــون أمــر بيعهــا محتمــل بشــكل كبـ يـر .إ
الحـ ي
ت
وبحيــث يكــون البيــع مؤهـا ً لالعــراف بــه كعمليــة بيــع مكتملــة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ هــذا التصنيــف.
عندمــا يكــون البنــك ملـ ت ز
ـ�م بخطــة بيــع تتضمــن فقــدان الســيطرة عــى ش�كــة تابعــة ،يتوجــب عليــه تصنيــف جميــع موجوداتهــا
تز
وال�اماتهــا عــى انهــا محتفــظ بهــا بهــدف البيــع وذلــك عنــد اســتيفاء جميــع الـ شـروط المشــار اليهــا أعــاه.
يتــم قيــاس الموجــودات غـ يـر المتداولــة المصنفــة بأنهــا محتفــظ بهــا بهــدف البيــع بالقيمــة ت
الدف�يــة أو بالقيمــة العادلــة مطروح
ف
منهــا تكاليــف البيــع أيهمــا أقــل ،كمــا يتــم إظهــار نتائــج أعمــال تلــك ش
ال�كــة ضمــن بنــد مســتقل ي� قائمــة الدخــل الموحــدة
ف
كصا� أرباح من العمليات يغ� المستمرة.
ي
 14-2الموجودات المالية المرهونة

وهــي الموجــودات الماليــة المرهونــة لصالــح أطـراف أخــرى مــع وجــود حــق للطــرف آ
الخــر بالتــرف فيهــا (بيــع او اعــادة رهــن)
أ
ـ�.
يســتمر تقييــم هــذه الموجــودات وفــق السياســات المحاســبية المتبعــة لتقييــم كل منهــا حســب تصنيفــه الصـ ي
 15-2العمالت أ
الجنبية
ـال لــكل ش�كــة مــن المجموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة
لغــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يُعـ ب ّـر عــن النتائــج والوضــع المـ ي
للبنــك ،وعملــة العــرض للقوائــم الماليــة الموحــدة.
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يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للـ شـركات التابعــه للبنــك ،وتُعــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل ش�كة مــن المجموعة
بعملــة الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية الـ ت
ـ� تعمــل فيهــا .تُســجل المعامــات بعمــات غـ يـر عملتهــا الوظيفيــة للبنــك وفق ـاً
ي
أ
ف
ف
ـال ،يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات
لســعار الــرف الســائدة ي� تواريــخ تلــك المعامــات .ي
و� تاريــخ قائمــة المركــز المـ ي
الماليــة بالعمــات أ
الجنبيــة وفقـاً ألســعار الــرف الســائدة ف ي� ذلــك التاريــخ .كمــا تحــول البنــود غـ يـر النقديــة المدرجــة بالقيمــة
العادلــة والمســجلة بالعمــات أ
الجنبيــة وفقـاً ألســعار الــرف الســائدة ﻓﻲ تــارخ تحريــر القيمــة العادلــة .ال يتــم اعــادة تصنيــف
ت
ـ� تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.
تحويــل البنــود غـ يـر النقديــة الـ ي
أ
ف
ف ت ت
ال� تنشأ فيها باستثناء:
تُسجل فروقات الرصف ي� قائمة الرباح أو الخسائر الموحدة ي� الف�ة ي
أ
ت
ال� تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.
فروقات أسعار رصف العمالت الجنبية عىل المعامالت ي
فروقــات أســعار رصف العمــات أ
الجنبيــة عــى البنــود النقديــة المطلوبــة مــن  /اىل عمليــة أجنبيــة الـ ت
ـ� مــن غـ يـر المخطــط
ي
ف
ـا� االســتثمار ف ي�
تســويتها أو مــن غـ يـر المحتمــل تســويتها ف ي� المســتقبل القريــب (وبالتـ
ـال تشــكل هــذه الفروقــات جــز ًءا مــن صـ ي
ي
الجنبيــة) ،والـ تـ� يعـ تـرف بهــا مبدئيـاً ف� حســاب الدخــل الشــامل آ
العمليــة أ
الخــر الموحــد ويعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة
ي ُ
ي
أ
ف
ئ
ـا� االســتثمار.
إىل قائمــة الربــاح أو الخســائر عنــد البيــع أو التــرف الجـ ي
ـز� بصـ ي
ومــن أجــل عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات أ
الجنبيــة للبنــك وفق ـاً ألســعار
ف
ـال .كمــا تحــول االي ـرادات وف ًقــا لمتوســط أســعار الــرف للفـ تـرة ،مــا لــم تتغـ يـر
الــرف الســائدة ي� تاريــخ قائمــة المركــز المـ ي
ف
ت
و� هــذه الحالــة تُســتخدم أســعار الــرف ف ي� تاريــخ المعامــات .كمــا تُســتدرك
أســعار الــرف تغـ يـر ًا كبـ يـر ًا خــال تلــك الفــرة ،ي
آ
فروقــات التحويــل الناشــئة ،إن وجــدت ،ف ي� قائمــة الدخــل الشــامل الخــر الموحــد وتجمــع ف ي� بنــد منفصــل لحقــوق الملكيــة.
ين
للموظف�
 16-2مخصص تعويض نهاية الخدمة
االل�امــات القانونيــة والتعاقديــة الخاصــة بنهايــة الخدمــة للموظفـ ي ن
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة ت ز
ـ� أو عــن مــدة الخدمــة
ت
ن
ـال الموحــدة بموجــب اللوائــح الداخليــة للبنــك.
الم�اكمــة للموظفـ يـ� بتاريــخ قائمــة المركــز المـ ي
يتــم تســجيل التعويضــات الســنوية المدفوعــة للموظفـ ي ن
ـ� الذيــن تي�كــون الخدمــة عــى حســاب مخصــص تعويــض نهايــة الخدمة
لالل�امــات ت
الم�تبــة عــى البنــك مــن تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفـ ي ن
عنــد دفعهــا .ويتــم أخــذ مخصــص ت ز
ـ� ف ي� قائمــة الدخــل
الموحــدة أو الدخــل الموحــد الشــامل وفقــا لمتطلبــات لمعيــار المحاســبة الــدول رقــم ( )19والــذي يخــص منافــع الموظفـ ي ن
ـ�.
ي
 17-2المخصصات
ف
ت
تز
ـال الموحــدة ناشــئة عــن احــداث
يتــم االعــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون عــى البنــك ال�امــات ي� تاريــخ قائمــة المركــز المـ ي
ســابقة وان يكــون تســديد ت ز
االل�امــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.
 18-2ض�يبة الدخل
تمثل مصاريف ال�ض ائب مبالغ ال�ض ائب المستحقة وال�ض ائب المؤجلة.
الربــاح الخاضعــة لل�ض يبــة ،وتختلــف أ
تحســب مصاريــف ال�ض ائــب المســتحقة عــى أســاس أ
الربــاح الخاضعــة لل�ض يبــة عــن
الربــاح المعلنــة ف� القوائــم الماليــة الموحــدة ،الن أ
أ
الربــاح المعلنــة تشــمل ايـرادات غـ يـر خاضعــة لل�ض يبــة أو مصاريــف غـ يـر
ي
للت�يــل ف� الســنة الماليــة وإنمــا ف� ســنوات الحقــة او الخســائر ت
قابلــة نز
الم�اكمــة المقبولــة ض�يبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة او
ي
ي
مقبولــة نز
الت�يــل ألغ ـراض ض�يبيــة.
ن أ
ف
ت
ال� يعمل فيها البنك.
ال�ض ائب بموجب النسب ال�ض ائبية المقررة بموجب
ي
القوان� والنظمة والتعليمات ي� البلدان ي
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إن ال�ض ائــب المؤجلــة هــي ال�ض ائــب المتوقــع دفعهــا أو اسـ تـردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بـ ي ن
ـ� قيمــة الموجــودات او
ف
�ض
ت
ـ� عــى أساســها .يتــم احتســاب ال�ض ائــب
المطلوبــات ي� القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة الـ ي
ـ� يتــم احتســاب الربــح ال يـ ب ي
تز
ـال الموحــدة وتحتســب ال�ض ائــب المؤجلــة وفق ـاً للنســب ال�ض يبيــة
المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلــ�ام بقائمــة المركــز المـ ي
ت ز �ض
ت
ـ� او تحقيــق الموجــودات ال�ض يبيــة المؤجلــة.
الـ ي
ـ� يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلــ�ام ال يـ ب ي
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات والمطلوبــات ال�ض يبيــة المؤجلــة ف ي� تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا ف ي�
حالــة توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات ال�ض يبيــة جزئيــا او كليــا.
ف
صا� إيرادات الفوائد
 19-2ي

يتــم إثبــات إيـرادات ومرصوفــات الفوائــد لجميــع أ
الدوات الماليــة باســتثناء تلــك المصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو تلك المقاســة
أ
ف
ف
ـا� إيـرادات الفوائــد» كـــ «إيـرادات فوائــد» و
أو المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو الخســائر الموحــدة ي� «صـ ي
الربــاح أو الخســائر باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة .كمــا تــدرج الفوائــد عــى أ
«مرصوفــات فوائــد « ف� قائمــة أ
الدوات الماليــة
ُ
ي
المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــد ضمــن حركــة القيمــة العادلــة خــال الفـ تـرة .
معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لـ أ
ـ�داة الماليــة خــال العمــر
أ
أ
ف
ت
ت
ـال أو المطلوبــات الماليــة .كمــا
المتوقــع لــ�داة الماليــة أو ،عنــد إ
القتضــاء ،لفــرة أقــر ،إىل صـ ي
ـا� القيمــة أالدف�يــة للصــل المـ ي
تقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمراعــاة جميــع الـ شـروط التعاقديــة لــ�داة.
تُحتســب إيــرادات الفوائــد  /مرصوفــات الفوائــد مــن خــال العمــل بمبــدأ معــدل الفائــدة الفعــال عــى القيمــة ت
الدف�يــة
أ
ـال قبــل التســوية ألي
إ
الجماليــة للموجــودات الماليــة غـ يـر المتدنيــة إئتماني ـاً (أي عــى أســاس التكلفــة المطفــأة للصــل المـ ي
مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة) أو إىل التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة .وبخصــوص الموجــودات الماليــة المتدنيــة
إئتماني ـاً ،تُحتســب إي ـرادات الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعــال عــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة
المتدنيــة إئتمانيـاً (أي إجمــال القيمــة ت
الئتمــان المتوقعــة) .أمــا بخصــوص الموجودات
الدف�يــة مطروحـاً منــه مخصــص خســائر إ
ي أ
الماليــة الـ ت
الئتمانيــة
ـ� نشــأت أو تــم الســتحواذ عليهــا وهــي متدنيــة إئتمانيـاً ،فــإن معــدل الفائــدة الفعــال يعكــس الخســائر إ
ي
أ
ف
ـال.
المتوقعــة ي� تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع اســتالمها مــن الصــل المـ ي
أ
أيضــا الجــزء الفعــال مــن تغـ يـرات القيمــة
تتضمــن إيـرادات ومرصوفــات الفوائــد ف ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر الموحــدة للبنــك ً
العادلــة للمشــتقات المصنفــة كأدوات تحــوط ف ي� تحوطــات التدفقــات النقديــة لمخاطــر ســعر الفائــدة .وبخصــوص تحوطــات
القيمــة العادلــة لمخاطــر أســعار الفائــدة حــول مصاريــف وإيـرادات الفوائــد ،يُــدرج أيضـاً الجــزء الفعــال مــن تغـ يـرات القيمــة
العادلــة للمشــتقات المحــددة ،وتــدرج كذلــك تغـ يـرات القيمــة العادلــة للمخاطــر المحــددة للبنــد المتحــوط لــه ف ي� إي ـرادات
ومرصوفــات الفوائــد ،كمــا وتتضمــن مصاريــف الفوائــد قيمــة الفوائــد مقابــل ت ز
اليجــار.
ال�امــات عقــود إ
ف
صا� إيرادات العموالت
 20-2ي
ف
ت
ـ� تشــكل جــز ًءا ال يتج ـزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــال.
ـوما غـ يـر
ـا� إي ـرادات ومرصوفــات العمــوالت رسـ ً
يتضمــن صـ ي
الرســوم الـ ي
كمــا تتضمــن العمــوالت المدرجــة ف� هــذا الجــزء مــن قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــد للبنــك العمــوالت المفروضــة عــى
ي
خدمــة القــرض ،وعمــوالت عــدم االســتخدام المتعلقــة ت ز
بال�امــات القــروض عندمــا يكــون مــن غـ يـر المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إىل
للقـراض وعمــوالت التمويــل المشـ تـرك للقــروض.
ترتيــب محــدد إ
تُحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات.
ف
صا� إيرادات المتاجرة
 21-2ي
ـا� إي ـرادات المتاجــرة جميــع المكاســب والخســائر مــن التغــرات ف� القيمــة العادلــة أ
ف
للصــول الماليــة والمطلوبــات
ي
ي
يشــمل صـ ي
الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة .لقــد اختــار البنــك عــرض حركــة القيمــة العادلــة الكاملــة ألصــول ومطلوبــات المتاجــرة ف ي� دخــل
المتاجــرة ،بمــا ف ي� ذلــك أي إيـرادات ومرصوفــات وأربــاح أســهم ذات صلــة.
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الخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة أ
الدوات المالية أ
صا� الدخل من أ
ف
الرباح أو الخسائر
 22-2ي
الخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الدوات الماليــة أ
ـا� الدخــل مــن أ
ف
الربــاح أو الخســائر جميــع المكاســب
يشــمل صـ ي
والخســائر الناتجــة عــن التغـ يـرات ف ي� القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر باســتثناء الموجــودات المحتفــظ بهــا للمتاجــرة .لقــد اختــار البنــك عــرض الحركــة بالقيمــة العادلــة
بالكامــل للموجــودات والمطلوبــات بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر ف ي� هــذا الســطر ،بمــا ف ي� ذلــك إيـرادات
الفوائــد والمرصوفــات وأربــاح أ
الســهم ذات الصلــة.
ف
ف
ـا�
تُعــرض حركــة القيمــة العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للتحــوط إ
القتصــادي حيثمــا ال تُ َط َبــق محاســبة التحــوط ي� «صـ ي
الدخــل مــن أدوات ماليــة أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر» .ومــع ذلــك ،وفيمــا يتعلــق بعالقــات
التحــوط بالقيمــة العادلــة المخصصــة والفعالــة ، ،تُعــرض المكاســب والخســائر عــى أداة التحــوط ف ي� نفــس ســطر البنــد ف ي�
قائمــة أ
المعينــة والفعالــة وعالقــات محاســبة التحــوط
الربــاح أو الخســائر كبنــد متحــوط لــه .وبخصــوص التدفقــات النقديــة
ّ
ـا� الســتثمار ،تــدرج أربــاح وخســائر أداة التحــوط ،بمــا ف� ذلــك أي عــدم فعاليــة تحوطيــة مدرجــة ف� قائمــة أ
ف
الربــاح
بشــأن صـ ي إ
ّ
ّ
ّ
ي
ي
أو الخســائر ،ف� نفــس البنــد كبنــد متحــوط لــه يؤثــر عــى قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر.
ي
 23-2إيراد توزيعات أ
الرباح
الربــاح عنــد إثبــات حــق اســتالم المدفوعــات ،وهــو التاريــخ الســابق ألربــاح أ
تتحقــق إي ـرادات توزيعــات أ
الســهم المدرجــة،
وعــاد ًة التاريــخ الــذي يوافــق فيــه المســاهمون عــى توزيعــات أربــاح أ
الســهم غـ يـر المدرجــة.
الرباح أو الخسائر الموحد عىل تصنيف وقياس االستثمار ف� أ
السهم ف� قائمة أ
يعتمد توزيع أرباح أ
السهم ،أي:
ي
ي
الربــاح ف� قائمــة أ
بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،تــدرج إيـرادات توزيعــات أ
الربــاح أو الخســائر
	•
ي
ضمــن بنــد اربــاح (خســائر) الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر؛ و
الخــر ،تــدرج أربــاح أ
بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الســهم ف ي�
ُ
	•
قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر ضمــن بنــد توزيعــات اربــاح مــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
آ
الخــر؛ و
بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة غــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل آ
الخــر وغـ يـر المحتفــظ ألغـراض
ي ُ ّ
	•
أ
المتاجــرة ،تــدرج إيـرادات توزيعــات أ
ف
ـا� مــن أدوات أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــاح أو
ـ
ص
ـل
ـ
كدخ
ـاح
ـ
رب
ال
ُ
ي
الخسائر.
ن
التد� ف ي� الموجودات يغ� المالية
24-2
ي
	•يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة للموجــودات غـ يـر الماليــة للمجموعــة ف ي� نهايــة كل ســنة ماليــة مــا عــدا الموجــودات ال�ض يبيــة
ـؤ� حــول التـ ن ف
ن
و� حــال وجــود مـ ش
المؤجلــة لتحديــد فيمــا إذا كان هنــاك مـ ش
ـد� يتــم تقديــر المبلــغ الممكــن
ـؤ� حــول التـ ي
ي
ـد� ،ي
اسـ تـرداده مــن تلــك الموجــودات.
	• ف ي� حــال زادت القيمــة المدرجــة للموجــودات عــن المبلــغ الممكــن اسـ تـرداده مــن تلــك الموجــودات ،يتــم تســجيل خســارة
ن
ـد� ف ي� تلــك الموجــودات.
التـ ي
أ
المبلغ الممكن ت
أك�.
اس�داده هو القيمة العادلة للصل – مطروحا منها تكاليف البيع – أو قيمة استخدامه أيهما ب
	•
آ
ف
ن
التد� ي� بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الخر الموحد.
	•يتم تسجيل كافة خسائر ي
أ
ف
ف
ن
ن
ـد� ي� القيمــة فقــط
ـد� ي� قيمــة الشــهرة .بالنســبة للموجــودات الخــرى ،يتــم عكــس خســارة التـ ي
	•ال يتــم عكــس خســارة التـ ي
الدف�يــة للموجــودات ال تتجــاوز القيمــة ت
اذا كانــت القيمــة ت
الدف�يــة الـ تـ� تــم تحديدهــا بعــد نز
ت�يــل االســتهالك او االطفــاء
ي
ن
ت
ـد� ف ي� القيمــة.
اذا لــم يتــم االعــراف بخســارة التـ ي
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 25-2العمالت أ
الجنبية
ـال لــكل ش�كــة مــن المجموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة
لغــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يُعـ ب ّـر عــن النتائــج والوضــع المـ ي
للبنــك ،وعملــة العــرض للقوائــم الماليــة الموحــدة.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للـ شـركات التابعــه للبنــك ،وتُعــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل ش�كة مــن المجموعة
ت
ـ� تعمــل فيهــا .تُســجل المعامــات بعمــات غـ يـر عملتهــا الوظيفيــة للبنــك وفق ـاً
بعملــة الوظيفيــة
االقتصاديــة الرئيســية الـ ي
أ
ف
ف
ـال ،يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات
لســعار الــرف الســائدة ي� تواريــخ تلــك المعامــات .ي
و� تاريــخ قائمــة المركــز المـ ي
الماليــة بالعمــات أ
الجنبيــة وفقـاً ألســعار الــرف الســائدة ف ي� ذلــك التاريــخ .كمــا تحــول البنــود غـ يـر النقديــة المدرجــة بالقيمــة
العادلــة والمســجلة بالعمــات أ
الجنبيــة وفقـاً ألســعار الــرف الســائدة ف ي� تاريــخ تحريــر القيمــة العادلــة .ال يتــم اعــادة تصنيــف
ت
ـ� تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.
تحويــل البنــود غـ يـر النقديــة الـ ي
أ
ف
ف ت ت
ال� تنشأ فيها باستثناء:
تُسجل فروقات الرصف ي� قائمة الرباح أو الخسائر الموحدة ي� الف�ة ي
أ
ت
ال� تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.
	•فروقات أسعار رصف العمالت الجنبية عىل المعامالت ي
فروقــات أســعار رصف العمــات أ
الجنبيــة عــى البنــود النقديــة المطلوبــة مــن  /اىل عمليــة أجنبيــة الـ ت
ـ� مــن غـ يـر المخطــط
	•
ي
تســويتها أو مــن غــر المحتمــل تســويتها ف� المســتقبل القريــب (وبالتــال تشــكل هــذه الفروقــات جــزءا مــن صـ ف
ـا� االســتثمار
ي
ً
ي
ي
ي
آ
ف� العمليــة أ
ف
ت
ت
ً
ـ� يُعــرف بهــا مبدئي ـا ي� حســاب الدخــل الشــامل الخــر الموحــد ويعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق
الجنبيـ
ي
ـة) ،والـ ي
أ
ف
ئ
ـا� االســتثمار.
الملكيــة إىل قائمــة الربــاح أو الخســائر عنــد البيــع أو التــرف الجـ ي
ـز� بصـ ي
ومــن أجــل عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات أ
الجنبيــة للبنــك وفق ـاً ألســعار
ف
ـال .كمــا تحــول االي ـرادات وف ًقــا لمتوســط أســعار الــرف للفـ تـرة ،مــا لــم تتغـ يـر
الــرف الســائدة ي� تاريــخ قائمــة المركــز المـ ي
ف
ت
و� هــذه الحالــة تُســتخدم أســعار الــرف ف ي� تاريــخ المعامــات .كمــا تُســتدرك
أســعار الــرف تغـ يـراً كبـ يـراً خــال تلــك الفــرة ،ي
فروقــات التحويــل الناشــئة ،إن وجــدت ،ف� قائمــة الدخــل الشــامل آ
الخــر الموحــد وتجمــع ف ي� بنــد منفصــل لحقــوق الملكيــة.
ي
عنــد إســتبعاد عمليــات أجنبيــة (أي التخلــص مــن كامــل حصــة البنــك مــن عمليــات أجنبيــة ،أو الناتــج مــن فقــدان الســيطرة عــى
ف
ئ
ت
ـ� تصبــح
ـز� بحصــه ي� ترتيــب مشــرك أو ش�كــة زميلــة ذات طابــع اجنـ ب
ش�كــة تابعــة ضمــن عمليــات أجنبيــة أو االســتبعاد الجـ ي
ي
أ
الم�اكمــة �ف
فيهــا الحصــة المحتفــظ بهــا أصـ ًـا ماليــا) ،فإنــه يعــاد تصنيــف جميــع فروقــات أســعار رصف العمــات الجنبيــة ت
ً
ي
البنــد المنفصــل تمثــل حقــوق الملكيــة بخصــوص تلــك العمليــة العائــدة لمالــ� البنــك إىل قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة.
ي
ئ
الجــز� مــن ش�كــة تابعــة تتضمــن عمليــات أجنبيــة ال ينتــج عنهــا فقــدان البنــك
بالضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بالتخلــص
إ
ي
ف
ت
ت
ش
ـ� تــم
للســيطرة عــى ال�كــة التابعــة ،تعــاد حصتهــا مــن فروقــات الــرف الم�اكمــة إىل صـ ي
ـا� الدخــل الشــامل بنسـ أـبة الـ ي
اســتبعادها وال يعـ تـرف بهــا ف� قائمــة أ
الربــاح أو الخســائر الموحــدة .أمــا بخصــوص جميــع التصفيــات الجزئيــة الخــرى (مثــل
ي
التصفيــات الجزئيــة للـ شـركات الحليفــة أو المشــاريع المشـ تـركة الـ ت
ـ� ال تــؤدي إىل فقــدان البنــك لتأثـ يـر مهــم أو ســيطرة مشـ تـركة)،
ي
إىل قائمــة أ
فإنــه يعــاد تصنيــف الحصــة مــن فروقــات الــرف ت
الربــاح أو الخســائر الموحــد.
الم�اكمــة
 26-2عقود االيجار
الرشــادات الموجــودة
«اليجــارات» الــذي حــل محــل إ
ـدول إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16إ
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الـ ي
ف
ـدول (« )4تحديــد مــا إذا
ـدول رقــم (« )17عقــود إ
بشــأن عقــود إ
اليجــار» والتفسـ يـر الـ ي
اليجــار ،بمــا ي� ذلــك معيــار المحاســبة الـ ي
ـغيل -الحوافــز “وتفسـ يـر
كان ترتيــب مــا ينطــوي عــى عقــد إيجــار “وتفسـ يـر لجنــة التفسـ يـرات الســابقة (« )15عقــود إ
اليجــار التشـ ي
ن
ت
اليجــار.
ـو� لعقــد إ
ـ� تأخــذ الشــكل القانـ ي
لجنــة التفسـ يـرات الســابقة (« )27تقويــم جوهــر المعامــات الـ ي
ن
الثا� :2019
السياسة المحاسبية المطبقة من  1كانون ي
ن
ـا�  ،2019یحــدد البنــك مــا إذا كان ت
ال�تیــب كان أو یحتــوي عــى عقــد إیجــار
فیمــا یتعلــق بالعقــود ب
الم�مــة قبــل  1كانــون الثـ ي
بنــاء عــى تقییــم مــا إذا كان:
التقرير السنوي 2020
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یعتمد تنفیذ ت
ال�تیب عىل استخدام أصل محدد أو
	•
	•موجودات محددة.
أ
كان ت
ال�تیب قد نقل حق استخدام الصل.
	•

البنك كمستأجر
ف
ف
اليجــار ،يقــوم البنــك بتوزيــع كامــل قيمــة
ي� تاريــخ توقيــع العقــد ،أو ي� تاريــخ اعــادة تقييــم العقــد الــذي يحتــوي عــى عنــارص إ
ت
ش
ـ�
العقــد عــى مكونــات العقــد بطريقــة نســبية تتمــا� مــع القيمــة .علمـاً بــان البنــك قــد قــرر فيمــا يتعلــق بعقــود االيجــار الـ ي
تتضمــن أرض ومبـىن بــان تعامــل مكونــات العقــد كبنــد واحــد.
أ
الیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة:
قص�ة الجل وعقود إ
عقود إ
الیجار ی
وال�امــات الیجــار لعقــود الیجــار قصـ ة أ
اختــار البنــك عــدم االعـ تـراف بالموجــودات الخاصــة بحــق االســتخدام ت ز
الجــل للبنــود
إ
إ
ری
ت
الیجــار المرتبطــة
ـ� لهــا فـ تـرة إیجــار لمــدة  12شــهر أو أقــل وإيجــارات منخفضــة القیمــة .حیــث یعـ تـرف البنــك بدفعــات إ
الـ ي
الیجــار.
بهــذه العقــود كمصاریــف تشــغیلیة عــى أســاس القســط الثابــت عــى مــدى فـ تـرة إ
البنك كمؤجر

ـ� أو عقــد
عندمــا یكــون البنــك كمؤجــر ،فإنــه یحــدد عنــد بــدء عقــد إالیجــار مــا إذا كان كل عقــد إیجــار عقــد إیجــار تمویـ ي
ـغیل.
إیجــار تشـ ي
الیجــار ینقــل إىل حــد كب ـری جمیــع
لتصنیــف كل عقــد إیجــار ،یقــوم البنــك بإج ـراء تقییــم شــامل لبیــان مــا إذا كان عقــد إأ
ـ�؛ إذا
المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكیــة هــذا الصــل .إذا كان هــذا هــو الحــال ،فــإن عقــد إ
الیجــار هــو عقــد إیجــار تمویـ ي
لــم یكــن كذلــك ،فهــو عقــد إیجــار تشــغیل .كجــزء مــن هــذا التقییــم ،یأخــذ البنــك ف ي� عـین االعتبــار مـ ش
ـؤ�ات معینــة مثــل
أ ي
أ
الیجــار هــو الجــزء الكـ بـر مــن العمــر االقتصــادي للصــل.
مــا إذا كان عقــد إ

ف
ف
یطبــق البنــك متطلبــات إلغــاء االعـ تـراف والتـ ن ف
الیجــار.
ـا� االســتثمار ي� عقــد إ
ي
ـدول للتقاریــر المالیــة  ٩عــى صـ ي
ـد� ي� المعیــار الـ ي
ف
ت
ـ� تــم اســتخدامها ي� احتســاب مبلــغ
یقــوم البنــك بإج ـر فاء مراجعــة دوریــة للقیمــة المتبقیــة غ ـری المضمونــة المتوقعــة الـ ي
الیجــار.
ـال ي� إ
االســتثمار إ
الجمـ ي
ن
الثا� :2019
السیاسة المطبقة قبل  1كانون ي

ن
ـا�  ،2019یحــدد البنــك مــا إذا كان ت
ال�تیــب كان أو یحتــوي عــى عقــد إیجــار
فیمــا یتعلــق بالعقــود ب
الم�مــة قبــل  1كانــون الثـ ي
بنــاء عــى تقییــم مــا إذا كان:
یعتمد تنفیذ ت
ال�تیب عىل استخدام أصل محدد أو

	•
	•موجودات محددة.
أ
كان ت
ال�تیب قد نقل حق استخدام الصل.
	•
البنك كمستأجر

«الیجارات».
تمویل لدى البنك حسب متطلبات معیار المحاسبة
تأج�
الدول ( )17إ
	•لم یكن هنالك أي عقود ی
ي
ي
ف
ـغیل ولــم یتــم االعـ تـراف بهــا ي� بیــان المركــز
	•تــم تصنیــف الموجــودات المحتفــظ بهــا كموجــودات أخــرى كعقــود تأجـری تشـ ي
ف
ـال للبنــك .تــم االعـ تـراف بالمبالــغ المدفوعــة بموجــب عقــود إیجــار تشــغیلیة ي� بیــان الربــح أو الخســارة عــى أســاس
المـ ي
ت
ت
ـال نفقــات
الیجــار .وكانــت حوافــز إ
القســط الثابــت عــى مــدى فــرة عقــد إ
الیجــار المعــرف بهــا كجــزء ال یتج ـزأ مــن إجمـ ي
الیجـ�ار.
التأجـیری  ،عـلى مـ�دى مـ�دة عقـ�د إ
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البنك كمؤجر

ـ� أو عقــد
	•عندمــا یكــون البنــك كمؤجــر ،فإنــه یحــدد عنــد بــدء عقــد إ
الیجــار مــا إذا كان كل عقــد إیجــار عقــد إیجــار تمویـ ي
ـغیل.
إیجــار تشـ ي
الیجــار ینقــل اىل حــد كب ـری المخاطــر
	•لتصنیــف كل عقــد إیجــار ،قــام البنــك بإج ـراء تقییــم شــامل حــول مــا إذا كان عقــد إ
أ
والمنفعــة مــن اســتخدام الصــل اىل المســتأجر .إذا هــذا كان هــذا هــو الحــال ،فیكــون عقــد إ
الیجــار عقــد تمویلیــا ،ومــا غـری
ذلــك اعتـ بـر ایجــارا تشــغيليا .كجــزء مــن ف ي� هــذا التقییــم ،اخــذ البنــك ف ي� ع ـین االعتبــار بعــض المـ ش
ـؤ�ات مثــل مــا إذا كان
أ
النتاجــي.
الیجــار یمثــل جــزء كبـری مــن عمــر الصــل إ
عقــد إ
 27-2الربح للسهم

أ
أ
أ
ـاس بقســمة الربــح
ـاس والمخفــض والمتعلــق بالســهم العاديــة .أويحتســب الربــح للســهم السـ ي
يتــم احتســاب الربــح للســهم السـ ي
أو الخســارة للســنة العائــدة لمســاهمي ش
ال�كــة عــى المتوســط المرجــح لعــدد الســهم العاديــة خــال الســنة .ويحتســب الربــح
ال�كــة والمتوســط المرجــح لعــدد أ
للســهم المخفــض بتعديــل الربــح أو الخســارة للســنة العائــدة لمســاهمي ش
الســهم العاديــة
بحيــث تظهــر التأثــر عــى حصــة الســهم مــن أربــاح جميــع أ
الســهم العاديــة المتداولــة خــال الســنة والمحتمــل تراجــع عائدهــا.
ي

( )3استخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام بتقديرات واجتهــادات تؤثر
ف
والفصــاح عــن ت ز
االل�امــات المحتملــة .كمــا أن هــذه التقديـرات واالجتهــادات تؤثــر ف ي�
ي� مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة إ
اليـرادات والمصاريــف والمخصصــات وكذلــك إحتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة وبشــكل خــاص يتطلــب مــن
إ
إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا .إن التقديـرات المذكــورة
مبنيــة بال ـرض ورة عــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد
تختلــف عــن التقدي ـرات وذلــك نتيجــة التغـ يـرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقدي ـرات ف ي� المســتقبل يتــم مراجعــة
ت
واالف�اضــات بشــكل دوري ،ويتــم قيــد أثــر التغـ يـر ف� التقديـرات ف� ت
ت
ـ� حــدث فيهــا
االجتهــادات والتقديـرات
ي
ي
الفــرة الماليــة فالـ ي
ف
ت
ت
هــذه التغـ يـر ف ي� حــال كان التغـ يـر يؤثــر عــى هــذه الفــرة الماليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر التغـ يـر ي� التقديـرات ي� الفــرة الماليــة
ف
ت
و� الفـ تـرات الماليــة المســتقبلية ف ي� حــال كان التغـ يـر يؤثــر عــى الفـ تـرة الماليــة والفـ تـرات الماليــة
ـ� حــدث فيهــا هــذه التغـ يـر ي
الـ ي
المســتقبلية.
التال:
تعتقد إدارة البنك بأن التقديرات الواردة ضمن القوائم المالية الموحدة معقولة وهي مفصلة عىل النحو ي
ن
التد� ف ي� قيمة العقارات المستملكة
 ين
التــد� ف ي� قيمــة العقــارات المســتملكة اعتمــاداً عــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن
يتــم قيــد
ي
ف
ف
ن
ن
التــد� بشــكل دوري.
التــد� ي� قيمــة االصــل ،ويعــاد النظــر ي� ذلــك
معتمديــن لغايــات احتســاب
ي
ي
الئتمانية المتوقعة
مخصص الخسائر إيتطلــب مــن إدارة البنــك اســتخدام إجتهــادات وتقدي ـرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا
أ
ف
الئتمــان للموجــودات الماليــة بعــد إ ت
ول بهــا ومعلومــات القيــاس
وتقديــر مخاطــر الزيــادة الهامــة ي� مخاطــر إ
العــراف ال ي
الئتمــان المتوقعــة .ان أهــم السياســات والتقديـرات المســتخدمة مــن قبــل إدارة البنــك مفصلــة ضمــن
المســتقبلية لخســائر إ
اليضــاح رقــم (.)3
إ
اليجارات
 إف
ت
ـ�
الیجــار ،تأخــذ إ
الیجــار :عنــد تحدیــد مــدة عقــد إ
حدیــد مــدة عقــد إ
الدارة ي� االعتبــار جمیــع الحقائــق والظــروف الـ ي
ت
ت
ین
ـ� خیــارات
تخلــق حافـ ًـزا
ـ� تـ ي
اقتصاديــا خیــار التمدیــد أو عــدم خیــار إلنهــاء .یتــم تضمـ خیــارات التمدیــد (أو الفــرات الـ ي
ف
الیجــار مؤكــدا بشــكل معقــول أن یتــم تمدیــده (أو لــم یتــم إنهائــه).
الیجــار إذا كان عقــد إ
النهــاء) فقــط ي� مــدة عقــد إ
إ
ف
ف
ت
ت
ـ� تكــون
ـ� تؤثــر عــى هــذا التقییــم والـ ي
تتــم مراجعــة التقییــم ي� حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغیـری كبـری ي� الظــروف الـ ي
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ف
والنهــاء ف ي� عــدد مــن
الیجــار :یتــم تضمـین خیــارات التمدیــد إ
والنهــاء ي� عقــود إ
ضمــن ســیطرة المســتأجر .خیــارات التمدیــد إ
الیجــار .تســتخدم هــذه الـ شـروط لزیــادة المرونــة التشــغیلیة مــن حیــث إدارة العقــود ،ان معظــم خیــارات التمدیــد
عقــود إ
والنهــاء المحتفــظ بهــا قابلــة للتجدیــد مــن قبــل كل مــن البنــك والمؤجــر.
إ
ف
ـا� للبنــك ( (.)IBRطبقــت
الیجــار باســتخدام معــدل االقـ تـراض إ
الیجــار :تــم خصــم مدفوعــات إ
خصــم مدفوعــات إ
الضـ ي
أ
ف
ت
الیجــار.
ـا� عنــد بــدء عقــد إ
الدارة الحــكام والتقدی ـرات لتحدیــد معــدل االقــراض إ
إ
الضـ ي
االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات يغ� الملموسةتقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة للموجــودات الملموســة والموجــودات غـ يـر الملموســة بشــكل دوري لغايــات
احتســاب االســتهالكات واالطفــاءات الســنوية اعتمــادا عــى الحالــة العامــة لتلــك االصــول وتقدي ـرات االعمــار االنتاجيــة
ـد� ف� قائمــة أ
ف
ن
الربــاح أو الخســائر الموحــدة للســنة.
المتوقعــة ي� المســتقبل ويتــم قيــد خســارة التـ ي ي
ت
ال� تظهر بالكلفة
الموجودات والمطلوبات ين
ت
ـد� ف ي� قيمتهــا ويتــم
الدارة بمراجعــة الموجـ
تقــوم إ
ـ� تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تـ ي
ـودات والمطلوبــات الـ ي
أ
ف
ن
ـد� ي� قائمــة الربــاح أو الخســائر الموحــدة للســنة.
قيــد خســارة التـ ي
 ض�يبة الدخليتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ض�يبــة الدخــل وفق ـاً أ
للنظمــة والقوانـ ي ن
ـ� والمعايـ يـر المحاســبية ويتــم
احتســاب واثبــات الموجــودات والمطلوبــات ال�ض يبيــة المؤجلــة ومخصــص ال�ض يبــة الــازم.
مخصص القضايايتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة أيــة ت ز
ال�امــات قضائيــة محتملــة اســتناداً للدراســة القانونيــة المعــدة مــن قبــل المستشــار
ن
القانــو� ف� البنــك ت
والــ� تحــدد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا بالمســتقبل ويعــاد النظــر ف ي� تلــك الدراســة بشــكل
ي ي
ي
دوري.
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( )4نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
2020
نقد ف ي� الخزينة
أرصدة لدى بنوك مركزية :
حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار وشهادات ايداع
متطلبات االحتياطي النقدي
مجموع االرصدة لدى البنوك المركزية
نز
ي�ل  :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالرصدة لدى بنوك مركزية
ف
صا� مجموع االرصدة لدى البنوك المركزية
ي
المجموع

-

2019

دينــــار
64,496,865

دينــــار
50,448,890

23,219,692
202,208,130
71,944,918
297,372,740
297,372,740
361,869,605

30,413,041
229,642,389
91,500,370
351,555,800
351,555,800
402,004,690

بإســتثناء االرصــدة مقيــدة الســحب لمتطلبــات االحتياطــي النقــدي ،ال يوجــد ارصــدة مقيــدة الســحب كمــا ف ي�  31كانــون
االول  2020و 2019
أ
ف
ت
ال يوجد أرصدة تستحق خالل ف�ة تزيد عن ثالثة أشهر كما ي�  31كانون الول  2020و .2019
الرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي أ
ال يتــم احتســاب خســائر ائتمانيــة متوقعــة عــى أ
الرد�ن
ي
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم (.)9
المتعلقــة بتطبيــق المعيــار الـ ي
أ
ف
ـ� للبنــك كمــا ي�  31كانــون
ـ� افصــاح توزيــع اجمـ ي
ـال الرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
فيمــا يـ ي
أ
الول  2020و :2019

 31كانون أ
الول 2020
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل
افرادي

دينار
1,881,749
295,490,991
297,372,740

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار
-

دينار
-

دينار
1,881,749
295,490,991
297,372,740

دينار
1,357,715
350,198,085
351,555,800

الرصدة لدى البنوك المركزية خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
 فيما يل افصاح الحركة عىل أالول  2020و :2019
ي
ي
البيان
الرصيد ف ي� بداية السنة
أ
الرصدة الجديدة خالل السنة
أ
الرصدة المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
أ
الرصدة المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل
افرادي
دينار
351,555,800
24,316,940
()78,500,000
297,372,740

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار
-

دينار
-

دينار
351,555,800
24,316,940
()78,500,000
297,372,740

دينار
162,728,126
190,700,722
()1,873,048
351,555,800
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الرصدة لدى البنوك المركزية خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
 فيما يل افصاح الحركة عىل أالول  2020و :2019
ي
ي
المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار
-

دينار
-

دينار
-

دينار
-

دينار
-

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
أ
الرصدة الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة
أ
عىل الرصدة المسددة خالل السنة *
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

البيان
الرصيد ف ي� بداية السنة

( )5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
البيان

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع تستحق خالل تف�ة ثالثة أشهر أو أقل
المجموع
نزي�ل  :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
لالرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
نز
ي�ل  :فوائد معلقة
ف
صا� مجموع االرصدة لدى بنوك
ي
ومؤسسات مرصفية

بنـوك ومؤسســات مرصفيــــة بنــوك ومؤسســات مرصفيـــة
خارجيــــة
محليـــة
2019
2020
2019
2020

المجمـــــــــوع
2020

2019

دينار
140,158,467

دينار
120,889,278

دينار
140,164,811

دينار
120,928,048

2,643,288

13,159,391

2,643,288

13,159,391

134,048,669

142,808,099

134,087,439

()5,968,773

()1,761

()80,808

دينار
6,344

دينار
38,770

-

-

6,344

38,770

142,801,755

-

-

()5,968,773

()1,761

-

-

()80,808

-

6,344

38,770

-

134,085,678 136,758,518 134,046,908 136,752,174

 بلغــت االرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المرصفيــة الـ تـ� ال يتقـ ضـا� البنــك عليهــا فوائــد  53,234,983دينــار كمــا ف ي� 31
ي
كانــون االول  2020مقابــل  66,753,963دينــار كمـــا ف ي�  31كانــون االول .2019
 فيمــا يــ� افصــاح توزيــع اجمـ أـ� للبنــك كمــا
ي
ـال الرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات مرصفيــة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
ي
أ
ف ي�  31كانــون الول  2020و :2019
ن
االئتما� بنا ًء عىل
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
النظام
ي

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

من ( )1اىل ()5

131,728,110

-

-

131,728,110

76,230,459

من ( )6اىل ()7

114,717

-

-

114,717

7,447,891

من ( )8اىل ()10

92,952

-

6,049,582

6,142,534

يغ� مصنف

4,822,739

-

-

4,822,739

50,409,089

المجموع

136,758,518

-

6,049,582

142,808,100

134,087,439
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الرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
فيما يل افصاح الحركة عىل أ
الول  2020و :2019
ي
ي
البيان

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثالثة

دينار
134,087,439

42,896,277

-

3,341,966

46,238,243

37,065,317

()36,325,698

-

()1,191,885

()37,517,583

()118,580,419

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

3,899,500

-

-

6,049,582

142,808,100

134,087,439

أ
الرصدة المسددة خالل السنة

دينار

دينار
3,899,500

المجموع

2019
دينار
215,602,541

الرصيد ف ي� بداية السنة
أ
الرصدة الجديدة خالل السنة

دينار
130,187,939

المرحلة الثانية
افرادي

-

()3,899,500
-

136,758,518

ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الرصــدة البنــوك والمؤسســات المرصفيــة خــال
فيمــا يـ ي
أ
ف
الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
البيان

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

دينار
646

دينار
1,114

دينار
-

-

5,967,659

المجموع

2019

دينار
1,761

دينار
7,849

أ
الرصدة المسددة خالل السنة

5,967,659

626

()646

-

-

()646

()6,714

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

()1,114

1,114

-

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
أ
الرصدة المعدومة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,968,773

5,968,773

1,761

الرصيد ف ي� بداية السنة
أ
الرصدة الجديدة خالل السنة

الرصيد ف ي� نهاية السنة

( )6ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
بنـوك ومؤسســات مرصفيــــة
محليـــة
2019
2020

بنــوك ومؤسســات مرصفيـــة
خارجيــــة
2019
2020

المجمـــــــــوع
2020

2019

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

ايداعات

-

200,000

-

17,725

-

217,725

المجموع
نز
ي�ل  :مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة لاليداعات لدى بنوك
ومؤسسات مرصفية
ف
صا� مجموع االيداعات لدى بنوك
ي
ومؤسسات مرصفية

-

200,000
()458

-

17,725
()36

-

217,725
()494

-

199,542

-

17,689

-

217,231

ال يوجد ايداعات مقيدة السحب كما ف�  31كانون أ
الول  2020مقابل مبلغ ( )17,725دينار كما ف ي�  31كانون االول .2019
ي
التقرير السنوي 2020

93

ـ�
ـ� افصــاح توزيــع أاجمـ ي
ـال االيداعــات لــدى بنــوك ومؤسســات مرصفيــة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
فيمــا يـ ي
ف
للبنــك كمــا ي�  31كانــون الول  2020و :2019
ن
االئتما� بنا ًء عىل
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
النظام
ي

المرحلة الثانية
المرحلة
أ
افرادي
الوىل افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار
-

دينار
-

دينار
-

-

217,725
-

دينار
-

دينار
-

من ( )6اىل ()7

-

-

-

من ( )8اىل ()10

-

-

-

-

يغ� مصنف

-

-

-

-

-

المجموع

-

-

-

-

217,725

من ( )1اىل ()5

ـ� افصــاح الحركــة عــى االيداعــات لــدى بنــوك ومؤسســات مرصفيــة خــال الســنة المنتهيــة ف ي�  31كانــون
أفيمــا يـ ي
الول  2020و :2019
البيان
الرصيد ف ي� بداية السنة
أ
الرصدة الجديدة خالل السنة
أ
الرصدة المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
أ
الرصدة المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة الثانية
المرحلة
أ
افرادي
الوىل افرادي
دينار
217,725
()217,725
-

دينار
-

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار
-

دينار
217,725
()217,725
-

دينار
8,775,725
200,000
()8,758,000
217,725

ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لاليداعــات لــدى البنــوك والمؤسســات
فيمــا يـ ي
أ
ف
المرصفيــة خــال الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
البيان

الرصيد ف ي� بداية السنة
أ
الرصدة الجديدة خالل السنة
أ
الرصدة المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
أ
الرصدة المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

94

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

المرحلة الثانية
المرحلة
أ
افرادي
الوىل افرادي
دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

494

-

-

494
()494
-

25,425
459
()25,390
494

()494
-
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( )7قرض مع حق اعادة ش
ال�اء بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
-

قــام البنــك بتوقيــع اتفاقيــة لـ شـراء أســهم مــع خيــار اعــادة البيــع بتاريــخ  4حزي ـران  ،2020تــم خاللهــا ش�اء  10مليــون
ف أ
ف ش
ـال  10مليــون دينــار.
ســهم ي� �كــة مســاهمة عامــة محــدودة مســجلة ي� الردن بســعر  1دينــار للســهم الواحــد بمبلــغ اجمـ ي
تنــص اتفاقيــة البيــع انــه يحــق للبائــع اعــادة ش�اء الســهم بســعر البيــع البالــغ (ا) دينــار خــال فـ تـرة ســنتان مــن تاريــخ
توقيــع االتفاقيــة.
ت
ـ� مــن اهــم ش�وطهــا انتقــال الملكيــة والمخاطــر الخاصــة
لــم ترتقــي المعاملــة الماليــة اعــاه اىل حالــة البيــع محاســبيا والـ ي
ت
باالصــل اىل المشـ تـري وذلــك لوجــود ش�ط اعــادة الـ شـراء بســعر البيــع (ســعر ثابــت) ،وعليــه لــم يقــم البنــك باالعــراف
ت ف
ـال بــل بالمبلــغ المدفــوع كقــرض بالقيمــة العادلــة بســعر فائــدة ثابــت.
باالســهم المشــراه ي� بيــان المركــز المـ ي
بلغت القيمة السوقية للضمانات و تال� تتمثل باسهم ش�كة مساهمة عامة المحدودة  10,700,000دينار كما ف�  31كانون أ
الول .2020
ي
ي

ف
( )8تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة
ي
يل:
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانون أ
الول
2020

 31كانون أ
الول
2019

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

حسابات جارية مدينة

82,850

80,370

قروض وكمبياالت *

192,437,760

149,644,254

بطاقات االئتمان

9,767,487

11,388,754

القروض العقارية

221,155,759

238,491,792

أ
الفراد(التجزئة) :

ش
ال�كات :
الك�ى
ب
حسابات جارية مدينة

129,600,722

153,906,087

قروض وكمبياالت *

898,280,109

889,925,959

صغ�ة ومتوسطة
ي
حسابات جارية مدينة

17,317,291

18,553,288

قروض وكمبياالت *

115,119,148

79,254,919

الحكومة والقطاع العام

112,438,870

128,438,162

المجموع

1,696,199,997

1,669,683,585

نز
ي�ل  :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

115,101,771

77,230,046

الفوائد المعلقة
ف
ش
المبا�ة
الئتمانية
صا� التسهيالت إ
ي

24,585,392

18,676,824

1,556,512,833

1,573,776,716

ف
صــا� بعــد نز
ت�يــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمــاً البالغــة  78,089دينــار كمــا ف ي�  31كانــون االول  2020مقابــل
*
ي
ف
 107,896دينــار كمــا ي�  31كانــون االول .2019
اجمــال التسهيـــات
الئتمانيــة ضمــن المرحلــة الثالثــة  187,198,381دينــار أي مــا نســبته  %11مــن
 بلغــت التســهيالت إي
ف
الئتمانيــــة المباشـــــرة كمـــــا ي�  31كانــــــون االول  2020مقابــل  143,460,32دينــــار مــا نسبتــــه  %8.6مــــن إجمالــــــــي
إ
التسهيــــات االئتمانيــــة المباشــــرة كمــــا فـــــي 31كانــون االول .2019
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الئتمانيــة ضمــن المرحلــة الثالثــة بعــد نز
ت�يــل الفوائــــد والعمــوالت المعلقــة  162,819,622دينــار أي
 بلغــت التســهيالت إف
نز
ش
الئتمانيــة المبــا�ة بعــد ت�يــل الفوائــد المعلقــة كمــا ي�  31كانــون االول 2020
مــا نســبته  %9.7مــن رصيــد التســهيالت إ
ش
(مقابــل  124,799,884دينــار تســهيالت غـ يـر عاملــة أي مــا نســبته  %7.5مــن رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المبــا�ة بعــد
نز
ت�يــل الفوائــد المعلقــة كمــا ف ي�  31كانــون االول . )2019
 بلغــــت التســهيالت الئتمانيــــة الممنوحة للحكومة أالردنية وبكفالتها  58,001,061دينار أي ما نســبته  %3.4مـــن إجمالـــي التســهيالت
إ
أ
أ
ف
إالئتمانيــة المبـ ش
ـا�ة كمــا ي� 31كانــون الول  2020مقابــل  74,000,353دينــار أي مــا نســبته  %4.4كمــا فــــي  31كانــون الول .2019
فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المبـ ش
ـا�ة بشــكل تجميعــي خــال الســنة المنتهيــة ف ي�  31كانــون
ي
أ
الول  2020و :2019
المرحلة أ
الوىل

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع
دينـــــــار

 31كانون أ
الول 2020
إجمال الرصيد كما ف ي� بداية السنة
ي
التسهيالت الجديدة خالل السنة

افرادي

تجميعي

افرادي

تجميعي

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

1,375,872,189

-

150,351,075

-

143,460,322

1,669,683,586

222,555,961

-

10,463,376

-

7,540,001

240,559,337

التسهيالت المسددة خالل السنة

()193,104,353

-

()10,500,317

-

()9,286,960

()212,891,630

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

15,584,490

-

()13,592,816

-

()1,991,674

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()40,167,103

-

44,446,517

-

()4,279,414

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()16,977,442

-

()35,929,962

-

52,907,404

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة
المال)
والمحولة خارج قائمة المركز ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
إجمال الرصيد كما ف ي� نهاية السنة
ي

-

-

-

-

-

-

-

-

1,363,763,744

-

145,237,872

-

 31كانون أ
الول 2019
إجمال الرصيد كما ف ي� بداية السنة
ي

()1,151,297
-

()1,151,297
-

1,696,199,997 187,198,381

1,427,710,697

-

131,659,421

-

159,947,162

1,719,317,280

223,628,431

-

8,019,425

-

10,090,614

241,738,470

التسهيالت المسددة خالل السنة

()246,425,651

-

()14,244,678

-

()18,599,585

()279,269,915

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

28,483,346

-

()22,746,573

-

()5,736,773

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()46,044,115

-

64,813,654

-

()18,769,538

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()11,480,518

-

()17,150,173

-

28,630,691

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة
المال)
والمحولة خارج قائمة المركز ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
إجمال الرصيد كما ف ي� نهاية السنة
ي

-

-

-

-

()12,102,249

-

-

-

-

-

1,375,872,190

-

150,351,075

-

التسهيالت الجديدة خالل السنة
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()12,102,249
-

1,669,683,586 143,460,322
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مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
ن
ش
المبا�ة:
الئتمانية
تد� التسهيالت إ
يل الحركة الحاصلة عىل مخصص ي
فيما ي

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
اليرادات
المقتطع خالل السنة من إ
الوفر ف ي� مخصص التسهيالت
المستخدم من المخصص خالل
السنة (الديون المشطوبة) *
المال **
ديون محولة لخارج قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
اجمال المخصصات المرحلة أ
الوىل
ي

اجمال المخصصات المرحلة الثانية
ي

اجمال المخصصات المرحلة الثالثة
ي

المجموع

االفراد

القروض
العقارية

دينـــار

الشــــــركــــــــــــات
الحكومة
الصغ�ة والمتوسطة والقطاع العام
الكـــ�ى
ي
ب

االجمال
ي

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

15,725,946
8,796,367

44,445,561
25,053,263

4,816,981
4,048,290

403,242
-

77,230,045
45,575,147

()1,505,864( )2,324,962

()1,890,905

()727,239

()6,744,787( )295,815

11,838,317
7,677,227
-

-

-

-

-

()100,862

-

8,037,169

107,426

115,101,771

6,745,505

1,294,367

5,837,658

546,579

107,426

14,531,535

()802,609

()55,164

67,607,919 22,961,285 16,387,972

()958,635

740,634

2,903,993

5,904,996

818,895

-

10,368,519

8,901,833

18,762,925

55,865,265

6,671,695

-

90,201,718

16,387,972

22,961,285

67,607,919

8,037,169

107,426

115,101,771

ت
ش
ال� تم اعادة تصنيفها خالل العام لتظهر كموجودات محتفظ
يشمل الوفر مبلغ  155,854دينار تخص احدى ال�كات التابعة ي
بها بهدف البيع.
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
اليرادات
المقتطع خالل السنة من إ
الوفر ف ي� مخصص التسهيالت
المستخدم من المخصص خالل السنة
(الديون المشطوبة) *
المال **
ديون محولة لخارج قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
اجمال المخصصات المرحلة أ
الوىل
ي

اجمال المخصصات المرحلة الثانية
ي

اجمال المخصصات المرحلة الثالثة
ي
المجموع

14,177,840

45,615,899

4,991,359

432,523

74,997,329

9,779,708

3,403,415 5,366,149
()1,855,309( )2,668,434
()516,139

11,465,989
()2,444,410
()292,172

2,972,335
()2,206,633
()595,930

()29,281
-

23,207,888
()9,204,066
()1,404,242

()9,899,746
()122,966
44,445,560 15,725,946 11,838,317

()344,151
4,816,981

403,242

()10,366,863
77,230,045

5,557,870

1,099,270

3,620,708

222,586

403,242

10,903,675

997,362

2,027,354

7,411,315

410,975

-

10,847,006

5,283,085

12,599,322

33,413,538

4,183,419

-

55,479,365

4,816,981

403,242

77,230,045

44,445,560 15,725,946 11,838,317

** تــم خــال العــام  2020شــطب تســهيالت إئتمانيــة مبـ ش
ـا�ة شــاملة للفوائــد المعلقــة بمبلــغ صفــر دينــار وذلــك وفقـاً لقـرار
الدارة بذلــك الخصــوص مقابــل  1,585,781دينــار للعــام . 2019
مجلــس إ
*** تــم خــال العــام  2020تحويــل ديــون تســهيالت إئتمانيــة شــاملة للفوائــد المعلقــة بمبلــغ  1,151,297دينــار مقابــل
الدارة.
( )10,516,469دينــار ف ي� العــام  2019إىل خــارج قائمــة المركــز
المــال الموحــدة وفقــاً لقــرار مجلــس إ
ي
اجمال المخصصات المعدة ازاء الديون المحتسبة عىل أساس العميل الواحد .
 تم االفصاح اعاله عني
ت
ـ� انتفــت الحاجــة إليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون وحولــت إزاء ديــون أخــرى مبلــغ
 بلغــت قيمــةالمخصصــات الـ ي
أ
أ
ف
 6,744,787دينــار كمــا ي�  31كانــون الول  9,204,066( 2020دينــار كمــــــا فـــــي  31كانــون الول . )2019
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فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت المبـ ش
ـا�ة بشــكل تجميعــي خــال الســنة
ي
المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول  2020و :2019
ي

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة
عىل التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

الشــــــركــــــــــــات
الحكومة
الصغ�ة والمتوسطة والقطاع العام
الكـــ�ى
ي
ب

االفراد

القروض
العقارية

دينـــار

دينـــار

دينـــار

االجمال
ي
دينـــار

دينـــار

دينـــار

11,838,317
7,677,227

15,725,946
8,796,367

44,445,561
25,053,263

4,816,981
4,048,290

403,242
-

77,230,046
45,575,147

()2,324,962

()1,505,864

()1,890,905

()727,239

()295,815

()6,744,787

635,781
()522,526
()113,255
()802,609
16,387,972

()189,182
132,881
()4,101,714
()28,382
4,290,897
()104,499
()55,164
67,607,919 22,961,285

59,362
195,358
()254,720
()100,862
8,037,169

107,426

638,841
()4,457,265
3,818,423
()958,635
115,101,771

إعادة توزيع:
المخصصات عىل مستوى إفرادي
المخصصات عىل مستوى تجميعي
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية
المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

16,387,972
-

67,607,919 22,961,285
-

8,037,169
-

107,426
-

115,101,771
-

9,779,708
5,366,149

45,615,899 14,177,840
11,465,989
3,403,415

4,991,359
2,972,335

432,523
-

74,997,328
23,207,888

()2,668,434

()1,855,309

()2,444,410

()2,206,633

()29,281

()9,204,066

882,261
()176,175
()706,086
()639,106
11,838,317

()207,420
424,874
227,639
565,370
()20,219
()990,243
()10,191,918
44,445,560 15,725,946

63,806
376,011
()439,817
()940,080
4,816,981

403,242

1,163,522
992,844
()2,156,366
()11,771,104
77,230,046

إعادة توزيع:
المخصصات عىل مستوى إفرادي
المخصصات عىل مستوى تجميعي
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11,838,317
-

44,445,560 15,725,946
-

4,816,981
-

403,242
-

77,230,046
-

التقرير السنوي 2020

الفوائد المعلقة
يل الحركة الحاصلة عىل الفوائد المعلقة خالل السنة :
فيما ي
االفراد
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
يضاف :الفوائد المعلقة خالل السنة
نز
ي�ل :الفوائد المحولة لاليرادات
ت
ال� تم تحويلها اىل
الفوائد المعلقة ي
المال
خارج المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة

يضاف :الفوائد المعلقة خالل السنة
نز
ي�ل :الفوائد المحولة لاليرادات
ت
ال� تم شطبها
الفوائد المعلقة ي
المال
ديون محولة لخارج قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

القروض
العقارية

الشــــــركــــــــــــات
الحكومة
الصغ�ة والمتوسطة والقطاع العام
الكـــ�ى
ي
ب
دينـــار

االجمال
ي
دينـــار
18,676,825
7,446,652
()1,345,423
()192,662

دينـــار
1,377,074
578,375
()306,421
()170,734

دينـــار
5,330,455
2,639,919
()359,272
()16,842

دينـــار
10,905,373
3,615,677
()432,972
0

دينـــار
1,063,923
612,681
()246,758
()5,086

0
0
0

1,478,294

7,594,260

14,088,078

1,424,761

0

24,585,392

1,330,377

3,133,199

6,444,893

739,015

-

11,647,484

604,532
()423,454
()113,184
()21,197

2,973,721
()776,466
-

7,379,362
()2,820,562
()98,320

511,343
()87,990
()68,355
()30,090

-

11,468,958
()4,108,472
()181,539
()149,607

1,377,074

5,330,454

10,905,373

1,063,923

-

18,676,824

ـال الموحــدة  ،حيـــث
 يتبــع البنــك سياســة الفوائــد المعلقــة للحســابات المقــام عليهــا قضايــا خــارج قائمــة المركــز المـ يالدارة بذلــك الخصــوص مقابــل
تــم خــال العــام  2020تعليــق فوائــد بقيمــة ( )14,283,412دينــار وفق ـاً لق ـرار مجلــس إ
ـال الفوائــد المعلقــة المحولــة خــارج النظــام  36,830,483دينــار كمــا
()2,253,492
دينــار خــال العــام  ،2019ليصبــح إجمـ ي
أ
أ
ف
ف ي�  31كانــون الول ( 2020مقابــل  22,547,071دينــار كمــا ي�  31كانــون الول . )2019
 فيمــا يــ� افصــاح توزيــع اجمــال تســهيالت االف ـراد حســب فئــات التصنيــف الداخــ� للبنــك كمــا ف�  31كانــون أالول 2020
ي
ي
ي
ي
و:2019
ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي
 31كانون أ
الول 2020

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي
دينـــــــــار

من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

14,645,900
151
168,640,266
183,286,316

 31كانون أ
الول 2019
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

3,067,846
141,043,476
144,111,322
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دينـــــــــار
2,279,800
3,415,163
5,694,964
313,632
4,399,722
4,713,354

المجموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

3,541,597
9,765,221
13,306,818

16,925,700
151
3,541,597
181,820,650
202,288,098

3,028,504
9,260,199
12,288,703

3,381,478
3,028,504
154,703,397
161,113,378
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فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت االفراد خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول  2020و :2019
ي
ي

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
المال)
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
المال)
المركز
قائمة
خارج
والمحولة
(المشطوبة
المعدومة
التسهيالت
ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

144,111,322
59,986,952
()18,531,026
3,333,437
()3,116,993
()2,497,376
183,286,316

4,713,354
2,008,669
()816,555
()2,574,954
3,681,950
()1,317,501
5,694,964

12,288,703
1,437,921
()1,937,901
()758,482
()564,957
3,814,877
()973,343
13,306,818

161,113,378
63,433,543
()21,285,481
()973,343
202,288,098

118,126,274
50,339,948
()22,185,636
4,740,095
()3,654,457
()3,254,902
144,111,322

4,225,553
636,385
()1,124,307
()2,665,451
4,473,076
()831,903
4,713,354

13,429,099
791,840
()2,352,291
()2,074,644
()818,619
4,086,805
()773,486
12,288,703

135,780,926
51,768,173
()25,662,233
()773,486
161,113,378

ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لتســهيالت االفـراد خــال الســنة المنتهيــة ف ي�  31كانــون
فيمــا يـ ي
أ
الول  2020و :2019
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

5,557,870
2,043,147
()1,491,292

997,362
435,532
()169,734

5,283,085
5,198,548
()663,937

11,838,317
7,677,227
()2,324,962

826,468
()97,795
()92,893
6,745,505

()551,037
319,269
()290,758
740,634

()275,432
()221,474
383,651
()802,609
8,901,833

()802,609
16,387,972
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 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

4,587,782

705,848

4,486,078

9,779,708

1,906,991

660,222

2,798,936

5,366,149

()1,819,165

()192,532

()656,737

()2,668,434

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

1,152,646

()443,449

()709,197

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()142,075

422,409

()280,334

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()128,309

()155,135

283,445

-

-

-

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

مخصص التسهيالت المعدومة

-

-

تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

5,557,870

997,362

()639,106
5,283,085

()639,106
11,838,317

 فيمــا يــ� افصــاح توزيــع اجمــال التســهيالت العقاريــة حســب فئــات التصنيــف الداخــ� للبنــك كمــا ف�  31كانــون أالول
ي
ي
ي
ي
 2020و :2019
ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي
 31كانون أ
الول 2020

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي
دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

المجموع
دينـــــــــار

من ( )1اىل ()5

37,453,802

5,742,285

-

43,196,087

من ( )6اىل ()7

59,500

18,433,999

-

18,493,499

32,057,589

32,057,589

من ( )8اىل ()10

-

-

يغ� مصنف

104,831,396

7,344,788

15,232,400

127,408,584

المجموع

142,344,699

31,521,072

47,289,989

221,155,759

 31كانون أ
الول 2019
من ( )1اىل ()5

57,130,328

4,651,993

-

61,782,322

من ( )6اىل ()7

59,500

18,842,156

-

18,901,656

28,696,061

28,696,061

من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف

108,299,346

5,469,446

15,342,961

129,111,753

المجموع

165,489,174

28,963,596

44,039,022

238,491,792
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 فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد التسهيالت العقارية خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أالول  2020و :2019
ي
ي
المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة
الثانية افرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

165,489,174

28,963,596

44,039,022

238,491,792

التسهيالت الجديدة خالل السنة

12,460,670

1,204,463

1,193,099

14,858,232

التسهيالت المسددة خالل السنة

()24,942,933

()2,530,051

()4,649,275

()32,122,259

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

4,192,921

()3,143,222

()1,049,699

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()9,815,244

11,225,560

()1,410,316

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()5,039,890

()4,199,274

9,239,164

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

المال)
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز ي

-

-

تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

()72,006

()72,006

-

-

-

-

142,344,699

31,521,072

47,289,989

221,155,759

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة

165,815,208

26,129,531

51,439,827

243,384,566

التسهيالت الجديدة خالل السنة

27,849,139

1,726,558

3,064,350

32,640,047

التسهيالت المسددة خالل السنة

()29,967,432

()5,578,260

()1,987,129

()37,532,821

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

11,805,773

()9,010,075

()2,795,698

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()6,511,886

18,787,555

()12,275,669

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()3,501,628

()3,091,712

6,593,341

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

المال)
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز ي

-

-

-

-

تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

165,489,174

28,963,596

44,039,022

238,491,792
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ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت العقاريــة خــال الســنة المنتهيــة ف ي�
 فيمــا يـ يأ
 31كانــون الول  2020و :2019

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة
الثانية افرادي

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

1,099,270
572,682
()510,467
288,026
()101,558
()53,587
1,294,366

2,027,354
1,003,754
()98,732
()140,350
250,167
()138,200
2,903,994

12,599,322
7,219,931
()896,665
()147,675
()148,609
191,786
()55,164
18,762,925

15,725,946
8,796,367
()1,505,864
()55,164
22,961,285

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

1,286,251
385,703
()997,558

869,429
655,277
()62,722

12,022,160
2,362,435
()795,028

14,177,840
3,403,415
()1,855,309

721,193
()99,881
()196,438
1,099,270

()541,782
1,271,290
()164,139
2,027,354

()179,411
()1,171,410
360,577
12,599,322

15,725,946

المرحلة
الثالثة

المجموع
دينـــــــــار

ش
ـ� للبنــك كمــا ف ي�  31كانــون
ـ� افصــاح توزيــع اجمـ ي
ـال تســهيالت الــركات الكـ بـرى حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
فيمــا يـ ي
أ
الول  2020و :2019
المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة
الثانية افرادي

 31كانون أ
الول 2020

دينـــــــــار

دينـــــــــار

ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي

المرحلة
الثالثة
دينـــــــــار

المجموع
دينـــــــــار

من ( )1اىل ()5

738,169,607

11,512,001

-

749,681,608

من ( )6اىل ()7

81,921,445

83,458,860

-

165,380,304

112,430,264

112,430,264

يغ� مصنف

87,247

10

301,397

388,655

المجموع

820,178,299

94,970,871

112,731,661

1,027,880,830

من ( )8اىل ()10
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ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي
 31كانون أ
الول 2019

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة
الثانية افرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

من ( )1اىل ()5

739,309,293

13,002,634

-

752,311,927

من ( )6اىل ()7

120,005,494

95,081,756

-

215,087,250

من ( )8اىل ()10

-

-

76,059,430

76,059,430

يغ� مصنف

54,504

11,961

306,974

373,439

المجموع

859,369,291

108,096,351

76,366,404

1,043,832,046

ال�كات الك�ى خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
 فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد تسهيالت شالول  2020و :2019
ب
ي
ي
المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة
الثانية افرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

859,369,291

108,096,351

76,366,404

1,043,832,046

94,467,768

3,742,251

3,614,486

101,824,505

التسهيالت المسددة خالل السنة

()5,905,969( )111,193,526

()676,225

()117,775,721

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

5,432,581

()5,427,726

()4,855

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()21,716,555

23,684,769

()1,968,214

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()6,181,260

()29,218,805

35,400,066

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز
المال)
ي
تغ� أسعار الرصف
نتيجة
تعديالت
ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

-

-

820,178,298

94,970,871

112,731,661

1,027,880,830

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

919,447,360

93,415,047

85,416,251

118,041,241

3,705,762

4,890,803

126,637,806

التسهيالت المسددة خالل السنة

()4,510,939( )155,629,376

()10,653,867

()170,794,182

-

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

8,894,025

()8,786,213

()107,812

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()30,971,254

36,154,982

()5,183,728

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()412,706

()11,882,288

12,294,993

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز
المال)
ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

()10,290,237

-

-

-

-

859,369,291

108,096,351

76,366,404

1,043,832,046
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 فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت شالكــرى خــال الســنة
الــركات ب
ي
المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول  2020و :2019
ي

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة
الثانية افرادي

المرحلة
الثالثة

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

3,620,708
2,854,930
()448,797

7,411,315
3,089,846
()494,451

33,413,538
19,108,488
()947,658

44,445,561
25,053,263
()1,890,905

56,193
()168,511
()76,864
5,837,658

()54,411
652,390
()4,699,693
5,904,996

()1,782
()483,878
4,776,557
55,865,265

67,607,919

المجموع

2,823,877
1,587,305
()583,055

2,894,948
4,895,768
()607,039

39,897,074
4,982,916
()1,254,316

45,615,899
11,465,989
()2,444,410

180,934
()387,815
()539
3,620,708

()109,779
921,630
()584,213
7,411,315

()71,155
()533,816
584,752
()10,191,918
33,413,538

()10,191,918
44,445,561

ش
ـ� للبنــك كمــا
ـ� افصـ أـاح توزيــع اجمـ ي
ـال تســهيالت الــركات الصغـ يـرة والمتوســطة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
 فيمــا يـ يف ي�  31كانــون الول  2020و :2019

 31كانون أ
الول 2020

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف

94,245,332
11,215,228
55,000

8,398,695
4,637,768
14,502

13,399,087
470,827

102,644,027
15,852,997
13,399,087
540,329

المجموع

105,515,560

13,050,966

13,869,914

132,436,439

ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي
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 31كانون أ
الول 2019

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

من ( )1اىل ()5

69,154,077

4,832,102

-

73,986,180

من ( )6اىل ()7

9,080,671

3,725,113

-

12,805,784

ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي

10,561,008

10,561,008

من ( )8اىل ()10

-

-

يغ� مصنف

229,492

20,558

205,184

455,235

المجموع

78,464,240

8,577,774

10,766,193

97,808,207

 فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد تســهيالت الـ شـركات الصغــرة والمتوســطة خــال الســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أالول
ي
ي
ي
 2020و :2019

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

78,464,240

8,577,774

10,766,193

97,808,208

55,638,906

3,507,992

1,294,495

60,441,392

التسهيالت المسددة خالل السنة

()22,436,868

()1,247,742

()2,023,559

()25,708,169

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

2,625,551

()2,446,914

()178,637

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()5,518,311

5,854,238

()335,927

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()3,257,958

()1,194,382

4,453,297

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز
المال)
ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

105,515,560

()105,948
-

13,050,966

13,869,913

957
()105,948
132,436,439

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

77,526,155

7,889,290

9,661,986

95,077,431

23,505,554

1,950,720

1,343,621

26,799,895

التسهيالت المسددة خالل السنة

()16,393,121

()3,031,172

()3,606,299

()23,030,592

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

3,043,453

()2,284,834

()758,619

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()4,906,517

5,398,040

()491,523

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

()4,311,282

()1,344,270

5,655,552

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز
المال)
ي
تغ� أسعار الرصف
نتيجة
تعديالت
ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

106

78,464,240

8,577,774

()1,038,525
10,766,193

()1,038,525
97,808,208
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ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت الـ شـركات الصغـ يـرة والمتوســطة خــال
 فيمــا يـ يأ
ف
الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت المسددة
خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

222,586
422,462
()158,788

410,975
425,237
()212,675

4,183,419
3,199,634
()355,776

4,816,981
4,047,333
()727,239

()108,734
()209,084
63,098

-

130,016
()22,622
()47,075
546,579

()21,282
231,705
()15,065
818,895

()100,862
6,671,695

957
()100,862
8,037,169

303,990
259,090
()404,301

358,260
71,014
()394,310

4,329,109
2,642,231
()1,408,023

4,991,359
2,972,335
()2,206,633

237,573
()37,400
()136,367
222,586

()4,795
413,191
()32,385
410,975

()232,778
()375,791
168,752
()940,080
4,183,419

()940,080
4,816,981

ـ� للبنــك كمــا ف ي� 31
ـ� افصــاح توزيــع اجمـ ي
ـال تســهيالت الحكومــة والقطــاع العــام حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
 فيمــا يـ يأ
كانــون الول  2020و :2019

 31كانون أ
الول 2020

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

من ( )1اىل ()5

62,438,870

-

-

62,438,870

من ( )6اىل ()7

50,000,000

-

-

50,000,000

من ( )8اىل ()10

-

-

0

يغ� مصنف

-

-

0

-

-

112,438,870

ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي

المجموع
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 31كانون أ
الول 2019

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

من ( )1اىل ()5

78,438,162

-

-

78,438,162

من ( )6اىل ()7

50,000,000

-

-

50,000,000

من ( )8اىل ()10

-

-

-

-

يغ� مصنف

-

-

-

-

المجموع

128,438,162

-

-

128,438,162

ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي

 فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد تســهيالت الحكومــة والقطــاع العــام خــال الســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أالول 2020
ي
ي
و :2019

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

128,438,162

-

-

128,438,162

708

-

-

-

التسهيالت المسددة خالل السنة

()16,000,000

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز
المال)
ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

112,438,870

-

-

112,438,870

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة

146,795,699

-

-

3,892,552

-

-

3,892,552

التسهيالت المسددة خالل السنة

()22,250,089

-

-

()22,250,089

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج قائمة المركز
المال)
ي
تغ� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

-

-

128,438,162

-

-

128,438,162
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ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت الحكومــة والقطــاع العــام خــال
 فيمــا يـ يأ
ف
الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

 31كانون أ
الول 2020
403,242
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
()295,815
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

المجموع
دينـــــــــــار

-

-

403,242

-

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

-

-

مخصص التسهيالت المعدومة

-

-

-

-

تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

107,426

()295,815

107,426

 31كانون أ
الول 2019
432,523
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت الجديدة خالل السنة -
ت
()29,281
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

432,523

-

-

-

-

-

()29,281

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

-

-

مخصص التسهيالت المعدومة

-

-

-

-

تغي� أسعار الرصف
تعديالت نتيجة ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

403,242

403,242

أ ن
ـدول رقــم ( ، )9لــم يتــم احتســاب و تســجيل
رد� المتعلقــة بتطبيــق المعيــار الـ
* بنــاء عــى تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
ي
مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة عــى التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للحكومــة أ
الردنيــة او بكفالتهــا.
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( )9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أ
الخر
يل :
إن تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانون أ
الول 2020

 31كانون أ
الول 2019

أسهم مدرجة ف ي� أسواق نشطة
أسهم يغ� مدرجة ف ي� أسواق نشطة

17,784,848

18,608,695

25,505,244

27,206,325

مجموع االسهم

43,290,092

45,815,020

سندات مالية مدرجة ف ي� أسواق نشطة
سندات مالية يغ� مدرجة ف ي� أسواق نشطة

30,385,997

38,030,583

14,180,155

13,720,000

مجموع السندات المالية (ادوات الدين)

44,566,152

51,750,583

نز
ي�ل :مخصص خسائر اتمانية متوقعة الدوات الدين
ف
صا� ادوات الدين
مجموع ي
صا� الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل أ
ف
الخر
مجموع ي

()1,988,969

()1,441,297

42,577,182

50,309,286

85,867,274

96,124,306

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

تحليل السندات أ
والذونات :
ذات عائد ثابت

30,385,997

38,030,583

متغ�
ذات عائد ي

14,180,155

13,720,000

المجموع

44,566,152

51,750,583

 بلغــت قيمــة أالربــاح المتحققــة مــن بيــع أســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل  7,315دينــار خــال العــام
ـا�ة ضمــن أ
 2020مقابــل  5,897,063دينــار خــال العــام  )2019تــم قيدهــا مبـ ش
الربــاح المــدورة ف ي� قائمــة حقــوق الملكيــة
الموحــدة.
 بلغــت الخســائر المتحققــة ( )407,041دينــار مــن بيــع ســندات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل أالخــر خــال
العــام  2020مقابــل اربــاح ( )91,329دينــار خــال العــام  2019تــم قيدهــا مبـ ش
ـا�ة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة .
الربــاح النقديــة عــى الســتثمارات أعــاه ( )2,768,310دينــار للســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أ
 بلغــت توزيعــات أالول 2020
إ
ي
(مقابــل  1,878,337دينــار للســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول )2019
ي
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 فيمــا يــ� افصــاح توزيــع اجمــال أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل أالخــر حســب فئــات التصنيــف
ي
ـ� للبنــك كمــا ف�  31كانـ يـون أ
الول  2020و :2019
ي
الداخـ ي
ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي

 31كانون أ
الول 2020
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع
أ
 31كانون الول 2019
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

5,238,582
29,172,901
34,411,484

-

10,154,668
10,154,668

5,238,582
29,172,901
10,154,668
44,566,152

8,720,000
11,925
8,731,925

3,157,326
48,581,331
11,925
51,750,583

3,157,326
30,276,538
33,433,864

9,584,794
9,584,794

 فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل أالخــر للســنة المنتهيــة
ف�  31كانيــون أ
الول  2020و :2019
ي
 31كانون أ
الول 2020
القيمة العادلة ف ي� بداية السنة
أدوات الدين الجديدة خالل السنة
أدوات الدين المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
أدوات الدين المعدومة
القيمة العادلة ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
القيمة العادلة ف ي� بداية السنة
أدوات الدين الجديدة خالل السنة
أدوات الدين المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
أدوات الدين المعدومة
القيمة العادلة ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

33,433,864
8,210,475
()7,232,856
34,411,484

9,584,794
()6,429,744
()3,155,050
-

8,731,925
474,456
()2,206,763
3,155,050
10,154,668

51,750,583
8,684,931
()15,869,362
44,566,152

61,404,541
3,194,508
()25,502,047
()5,663,138
33,433,864

9,598,088
327,912
()6,004,344
5,663,138
9,584,794

11,041,800
()2,309,875
8,731,925

82,044,429
3,522,420
()33,816,266
51,750,583

111

ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
 فيمــا يـ يأ
أ
ف
الشــامل الخــر خــال الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

81,629

440,745

918,923

1,441,297

62,332

-

5,894,628

5,956,960

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين الجديدة خالل
السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين
المسددة خالل السنة *
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

314,430

-

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

-

-

مخصص أدوات الدين المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

96,432

-

()47,529

()126,315

()314,430

-

7,127,980

()173,844

7,224,413

ويوزع:
من احتياطي التقييم اىل بيان الدخل
ف
صا� رصيد الخسارة االئتمانية المتوقعة كما ف� نهاية ت
الف�ة
ي
ي

96,432

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة

282,562

296,345

1,010

187,956

()75,468

()170,030

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين الجديدة خالل
السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل أدوات الدين
المسددة خالل السنة *
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

-

1,892,537

1,988,969

1,245,384
()326,461

1,824,291
188,965
()571,959

-

-

-

126,474

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

-

-

-

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

-

-

مخصص أدوات الدين المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

81,629

440,745

918,923

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

5,235,443

5,235,443

()126,474

1,441,297

* لــم يقــم البنــك باحتســاب مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة عــى أدوات الديــن المصــدرة مــن الحكومــة أ
الردنيــة وفقــا
أ ن
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم (.)9
لتعليمــات البنــك المركــزي ال ي
رد� المتعلقــة بتطبيــق المعيــار الـ ي
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( )10موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يل :
إن تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانون أ
الول 2020
دينــــــــــــــــار

 31كانون أ
الول 2019
دينــــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية :
أسناد قروض ش�كات
مجموع موجودات مالية متوفر لها اسعار سوقية

-

-

-

-

موجودات مالية يغ� متوفر لها اسعار سوقية :
سندات وأذونات خزينة

402,110,610

308,656,110

أسناد قروض ش�كات

-

-

مجموع موجودات مالية يغ� متوفر لها اسعار سوقية

402,110,610

308,656,110

ن
نز
تد� لموجودات مالية بالكلفة المطفأة
ي�ل :مخصصات ي

-

-

402,110,610

308,656,110

المجموع
تحليل السندات أ
والذونات :
ذات عائد ثابت

402,110,610

308,656,110

متغ�
ذات عائد ي

-

-

402,110,610

308,656,110

المجموع
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ـ� للبنــك كمــا ف ي�
ـ�
افصــاح توزيــع اجمـ ي
ـال الموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
 فيمــا يـ يأ
 31كانــون الول  2020و .2019
 31كانون أ
الول 2020

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

402,110,610
402,110,610

-

-

402,110,610
402,110,610

 31كانون أ
الول 2019
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

308,656,110
308,656,110

ن
الداخل للبنك
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
ي

-

-

308,656,110
308,656,110

 فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد الموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة خــال الســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أالول
ي
ي
 2020و :2019
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
االستثمارات الجديدة خالل السنة
االستثمارات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
االستثمارات الجديدة خالل السنة
االستثمارات المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

308,656,110
199,896,282
()106,441,782
402,110,610

-

-

308,656,110
199,896,282
()106,441,782
402,110,610

293,056,876
90,968,313
()75,369,079
308,656,110

-

-

293,056,876
90,968,313
()75,369,079
308,656,110
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ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة خــال
 فيمــا يـ يأ
ف
الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي
مخصص االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

-

-

-

-

-

-

-

-

8,016
()8,016

-

-

8,016
()8,016

-

-

-

-

أ ن
ـدول رقــم ( ، )9لــم يتــم احتســاب و تســجيل
رد� المتعلقــة بتطبيــق المعيــار الـ
	*بنــاءا عــى تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
ي
مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة عــى ســندات و اذوانــات خزينــة الحكومــة أ
الردنيــة.
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 فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد االستثمارات خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أالول  2020و :2019
ي
ي
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
االستثمارات الجديدة خالل السنة
االستثمارات المستحقة خالل السنة
التغ� ف ي� القيمة العادلة
ي
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
االستثمارات الجديدة خالل السنة
االستثمارات المستحقة خالل السنة
التغ� ف ي� القيمة العادلة
ي
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

دينـــــــــــــار
9,584,794

دينـــــــــــــار
342,089,978
208,106,754
()113,674,637
436,522,094

()6,429,744
()3,155,050
0

354,461,417
94,162,819
()100,871,126
()5,663,138
342,089,972

9,598,088
327,912
()6,004,344
5,663,138
9,584,794

المرحلة
الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــار
8,731,925
474,456
()2,206,763
3,155,050
10,154,668

دينـــــــــــــار
360,406,696
208,581,209
()122,311,144
446,676,762

11,041,800
()2,309,875
8,731,925

375,101,306
94,490,731
()109,185,346
360,406,691

 فيما يل افصاح الحركة عىل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لالستثمارات خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أالول  2020و :2019
ي
ي
المرحلة أ
الوىل
افرادي

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة
الثالثة

دينــــــــار

دينــــــــار

81,629

440,745

918,923

1,832,307

5,894,628

188,965

 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات الجديدة خالل
السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

()47,529

()126,315

-

-

دينــــــــار

دينــــــــار

62,332

المجموع

()579,975
0

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

-

-

-

0

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

()314,430

314,430

0

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

-

مخصص االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

96,432
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-

0

7,127,980

1,441,297
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المرحلة أ
الوىل
افرادي

 31كانون أ
الول 2019
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات الجديدة خالل
السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل االستثمارات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

دينــــــــار

المرحلة الثانية
افرادي

المرحلة
الثالثة

دينــــــــار

المجموع
دينــــــــار

دينــــــــار

290,578

296,345

1,245,384

1,832,307

1,010

187,956

-

188,965

()83,484

()170,030

()326,461

()579,975

-

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية

()126,474

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة

-

-

التغ�ات الناتجة عن التعديالت
ي

-

-

-

مخصص االستثمارات المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

918,923

1,441,297

81,629

126,474

440,745

ف
بالصا�
( )11ممتلكات ومعدات -
ي
يل :
أ  -ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

اراضــــي مبانـــــــي
 31كانون أ
الول 2020
الكلفـــة :
الرصيد ف ي� بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد ف ي� نهاية السنة
االستهالك ت
الم�اكم :

دينــــار

دينــــار

معدات
واجهـــزة
واثـــــاث

وسائــط
نقـــل

أجهـــزة
الحاسب
آ
ال يل

تحسينات
ن
مبا�
ي

المجمـوع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

65,868,899 17,010,404 15,844,712 1,195,925 16,301,245 11,379,902 4,136,712
221,957 3,168,207

-

0

-

66,715

50,214

988,619

57,680

1,607

126,001

0

72,011,037 18,849,546 16,831,725 1,188,459 16,456,487 14,548,109 4,136,712

الرصيد ف ي� بداية السنة

-

840,814 10,092,838 2,514,922

استهالك السنة

-

193,191

1,226,597

124,407

-

0

56,429

49,630

استبعادات
2,708,112
الرصيد ف ي� نهاية السنة
ف
صا� القيمة ت
الدف�ية للممتلكات والمعدات 11,839,996 4,136,712
ي
يضاف  :دفعات عىل حساب ش�اء ممتلكات
ومعدات
ف
صا� القيمة ت
الدف�ية للممتلكات والمعدات 11,839,996 4,136,712
ف ي
ي� نهاية السنة
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6,268,139 1,839,142

41,094,747 14,196,791 13,449,383
3,990,351 1,414,932 1,031,225
114,227

8,168

44,970,871 15,611,723 14,472,440 915,590 11,263,006
5,193,481
1,487,532
6,681,013

272,869
272,869

27,040,166 3,237,823 2,359,285
-

-

1,487,532

28,527,698 3,237,823 2,359,285
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معدات
واجهـــزة
واثـــــاث

وسائــط
نقـــل

 31كانون أ
الول 2019
الكلفـــة :
الرصيد ف ي� بداية السنة
اضافات
استبعادات
الرصيد ف ي� نهاية السنة
االستهالك ت
الم�اكم :
الرصيد ف ي� بداية السنة
استهالك السنة
استبعادات
الرصيد ف ي� نهاية السنة

15,495,262 10,483,891 3,046,712
896,011 1,090,000
-

-

أجهـــزة
الحاسب
آ
ال يل

تحسينات
ن
مبا�
ي

المجمـوع

62,122,773 16,463,409 15,441,583 1,191,917

745,765

4,008

108,682

-

414,965
15,958

3,621,486

546,995

124,640

-

65,695,877 17,010,404 15,840,590 1,195,925 16,132,345 11,379,902 4,136,712
-

8,829,950 2,305,739

717,252

36,505,142 12,722,309 11,929,893

-

1,287,120

123,562

4,551,476 1,474,482 1,533,387

-

209,183
-

24,232

-

13,897

38,129

-

41,094,747 14,196,791 13,449,383 840,814 10,092,838 2,514,922

ف
صا� القيمة ت
الدف�ية للممتلكات والمعدات
ي
2,110,468
يضاف  :دفعات عىل حساب ش�اء ممتلكات
ومعدات
ف
صا� القيمة ت
الدف�ية للممتلكات والمعدات 8,149,974 8,864,980 4,136,712
ف ي
ي� نهاية السنة
9 - 15
3
نسبة االستهالك السنوية %
6,039,506 8,864,980 4,136,712

355,111
355,111
15

24,601,130 2,813,613 2,391,207
-

2,110,468

-

26,711,598 2,813,613 2,391,207
20

20

ب  -تتضمــن الممتلــكات والمعــدات مبلــغ ( )30,914,613دينــار كمــا ف�  31كانــون أ
الول  2020مقابــل ( )27,494,650دينــار كمــا
ي
ف�  31كانــون أ
الول  2019تمثــل قيمــة ممتلــكات ومعــدات مســتهلكة بالكامــل .
ي

ف
بالصا�
( )12موجودات يغ� ملموسة -
ي
يل :
ان تفاصيل هذا البند كما ي

أنظمة حاسوب وبرامـــــــــــج
 31كانون أ
الول
 31كانون أ
الول 2020
الرصيد ف ي� بداية السنة
اضافات
االطفاء للسنة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
الطفاء السنوية %
نسبة إ
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2020
دينــــار

2019
دينـــــار

1,357,766

3,020,319

1,332,250

361,751

725,298

2,024,304

1,964,717

1,357,766
33-20
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( )13اصول مستأجرة ت ز
وال�امات مقابلها

ن
ـا�  .2018نتج عــن التطبيق
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم  :16إ
اليجــارات اعتبــارا مــن أول كانــون الثـ ي
قــام البنــك بتطبيــق المعيـ أـار الـ ي
ت
ز
واالل�امــات الناشــئة مقابلهــا بمبلــغ  12,389,957دينــار
اثبــات حــق االســتخدام للصــول المســتأجرة بمبلــغ  13.347.577دينــار
كمــا بتاريــخ  31كانــون أ
الول  ،2020تمثــل المبالــغ المثبتــة القيمــة الحاليــة للدفعــات المســتقبلية المتوقعــة وعــى أســاس كل
ف
االضا� للبنك			 .
ال تق�اض
عقد عىل حدا باستخدام معدل خصم يعادل سعر إ
ي
ان جميــع العقــود الـ ت
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم  16تمثــل ايجــارات مواقــع وفــروع للبنــك.
ـ� تــم معالجتهــا ضمــن المعيــار الـ
ي
ي
اختــار البنــك اســتخدام االعفــاء المتــاح بالمعيــار بعــدم اثبــات حــق االســتخدام أ
للصــول المســتأجرة بموجــب عقــود تقــل
			

مدتها عن عام ومبالغها يغ� مادية.
أ
ـال باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وعــى المــدة المتوقعــة لحــق االســتخدام
يتــم إطفــاء الصــول المثبتــة ضمــن المركــز المـ ي
ولكل أصل حدا ،حيث بلغت قيمة االطفاءات ت
للف�ة  2,234,124دينار			 .
يتــم إطفــاء االلـ ت ز
ـ�ام مــن خــال تخفيــض الدفعــات للمؤجــر بعــد طــرح قيمــة الفوائــد الناتجــة عــن القيمــة الحاليــة .بلــغ
مــروف الفوائــد  1,085,669دينــار.

( )14موجودات أخرى

يل :
ان تفاصيل هذا البند كما ي

 31كانون أ
الول 2020

 31كانون أ
الول 2019

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

25,013,351

16,941,733

مرصوفات مدفوعة مقدماً

1,867,437

2,102,357

ف
بالصا�
موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة
ي

133,538,182

136,505,006

مدينون *

3,918,612

2,125,082

شيكات مقاصة

301,063

306,891

أخرى *

5,936,309

5,351,063

المجموع

170,574,955

163,332,131

	*تتضمــن بنــود المدينــون والموجــودات االخــرى ارصـــدة تخص ش
ال�كـــــات التابعة بمبلــــغ  68,636دينار كمـــــا فـــــــي 31
الول  2020مقابــل ( )77,732دينــار كمــا ف�  31كانــون أ
كانــون أ
الول .2019
ي
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ت
ال� آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة :
فيما ي
يل ملخص الحركة الحاصلة عىل الموجودات ي
2020

ف
بالصا�
الرصيد بداية السنة -
ي
إضافات

عقارات مستملكة

موجودات مستملكة أخرى

المجموع

دينــــــــــــار
136,505,006

دينــــــــــــار
-

دينــــــــــــار
136,505,006

2,497,686

-

2,497,686

()5,099,082

-

()5,099,082

-

-

-

-

-

-

استبعادات
أ
ن
ت
رد� **
المس�د من مخصص حسب تعليمات البنك المركزي ال ي
ف
إضا� مقابل العقارات المستملكة
(مخصص) ي
ن
التد�
(خسارة) ي

()365,428

-

()365,428

الرصيد نهاية السنة

133,538,182

-

133,538,182

2019
عقارات مستملكة موجودات مستملكة أخرى *
ف
بالصا�
الرصيد بداية السنة -
ي
إضافات
استبعادات
أ
ن
ت
رد� **
المس�د من مخصص حسب تعليمات البنك المركزي ال ي
ف
ت
إضا� مقابل العقارات المستملكة
المس�د من مخصص ي
ن
التد�
خسارة ي
الرصيد نهاية السنة

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

141,458,722

832,554

142,291,276

3,836,717
()10,549,540

()832,554

3,836,717
()11,382,094

1,910,542

-

1,910,542

500,000

-

500,000

()651,435

-

()651,435

136,505,006

-

136,505,006

* يمثل هذا البند بيع المتبقي من أ
السهم المستملكة ف ي� أحد البنوك المحلية بربح  52,050دينار خالل عام .2019

أ ن
رد� بهــذا الخصــوص حيــث
** يمثــل هــذا البنــد مخصــص عقــارات الــت ملكيتهــا وذلــك بموجــب تعليمــات البنــك المركــزي ال ي
ت
ـ� مـ ضـى عــى اســتمالكها فـ تـرة تزيــد عــن
بــدأ البنــك باحتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء ديــون الـ ي
أربــع ســنوات.
 تــم تعديــل تعليمــات البنــك المركــزي بحيــث يتــم اســتكمال اقتطــاع المخصصــات المطلوبــة مقابــل العقــارات المســتملكةالمخالفــة ألحــكام المــادة ( )48مــن قانــون البنــوك رقــم ( )28لســنة  2000وتعديالتــه وفــق متطلبــات ذلــك التعميــم وبواقــع
 %5ســنويا مــن مجمــوع القيــم ت
الدف�يــة لتلــك العقــارات (بــرف النظــر عــن مــدة مخالفتهــا) وذلــك اعتبــار مــن العــام
 2021وبحيــث يتــم الوصــول اىل النســبة المطلوبــة البالغــة  %50مــع نهايــة العــام .2029
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( )15ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانــــــــــــــــــــــــون أ
الول 2020
المجموع
خارج المملكة
داخل المملكة
دينــــــــــــار

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل *

دينــــــــــــار

-

المجموع

دينــــــــــــار

25,995,596

25,995,596

24,815,000

122,877,081

147,692,081

24,815,000

148,872,677

173,687,677

 31كانــــــــــــــــــــــــون أ
الول 2019
داخل المملكة

خارج المملكة

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل *

16,096,467

16,096,467

28,398,353

96,742,694

125,141,047

المجموع

28,398,353

112,839,161

141,237,514

	*تبلــغ الودائــع الـ تـ� تســتحق خــال فـ تـرة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر  126,893,677دينــار كمــا ف�  31كانــون أ
الول  2020مقابــل
ي
( )44,704,000دين يــار كمــا ف�  31كانــون أ
الول .2019
ي

( )16ودائع عمالء

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

أفراد
حسابات جارية وتحت الطلب
التوف�
ودائع
ي
أ
ودائع لجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

264,911,036
170,693,583
714,346,562
48,558
1,149,999,739

128,604,511
224,385
243,313,314
372,142,209

أفراد
دينـــــار
حسابات جارية وتحت الطلب
التوف�
ودائع
ي
أ
ودائع لجل وخاضعة الشعار
شهادات ايداع
المجموع
التقرير السنوي 2020

 31كانــــــــون أ
الول 2020
ش
الحكــومة
ال�كـات
الصغ�ة والمتوسطة والقطاع العام
الكبـــــــــــــرى
ي
دينــــــــــــار
201,007,560
3,828,672
84,195,942
289,032,174

دينــــــــــــار
2,185,827
1,320,951
62,869,582
66,376,361

 31كانــــــــون أ
الول 2019
ش
الحكــومة
ال�كـات
الصغ�ة والمتوسطة والقطاع العام
الكبـــــــــــــرى
ي
دينـــــار

94,848,724
263,876,628
204,904
158,239,117
225,482,375
719,378,149
48,004
320,536,003 1,141,541,898

دينـــــار
219,980,556
3,703,971
106,765,764
330,450,291

دينـــــار
4,161,083
1,376,025
68,027,206
73,564,314

المجمــوع
دينــــــــــــار
596,708,934
176,067,591
1,104,725,400
48,558
1,877,550,483

المجمــوع
دينـــــار
582,866,991
163,524,017
1,119,653,494
48,004
1,866,092,506
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اجمــال
ــ بلغــت ودائــع الحكومــة االردنيــة والقطــاع العــام داخــل المملكــة  66,376,361دينــار أي مــا نســبته %3.5مــن
ي
الودائــع كمــا ف�  31كانــون االول  73,564,314( 2020دينــار أي مــا نســبته  %3.9كمــا ف�  31كانــون أ
الول .)2019
ي
ي
أ
ف
ض
ت
ـال الودائــع كمــا ي�  31كانــون الول
ـ� ال تتقــا� فوائــد  543,698,415دينــار أي مــا
نســبته  % 29مــن اجمـ ي
ــ بلغــت الودائــع الـ ي
أ
ف
 543,086,134 ( 2020دينــار أي مــا نســبته  %29.1كمــا ي�  31كانــون الول .)2019
ف
ـال الودائــع كمــا ي�  31كانــون
ــ أبلغــت الودائــع المحجــوزة (مقيــدة الســحب)  27,228,796دينــار أي مــا أنســبته  %1.5مــن اجمـ ي
الول  27,252,952 ( 2020دينــار أي مــا نســبته  %1.5كمــا ف ي�  31كانــون الول .)2019
ــ بلغــت الودائــع الجامــدة  61,461,964دينــار مــن اجمــال الودائــع كمــا ف�  31كانــون أ
الول  42,925,851( 2020دينــار كمــا
ي
ي
ف�  31كانــون أ
الول .)2019
ي

( )17تأمينــات نقديـــة

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانون أ
الول 2020

 31كانون أ
الول 2019

تأمينات مقابل تسهيالت ش
مبا�ة

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

51,630,723

54,996,430

تأمينات مقابل تسهيالت يغ� ش
مبا�ة

22,264,594

27,182,192

73,895,317

82,178,622

المجموع
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( )18أموال ت
مق�ضة

ن
االرد� ش
وال�كــة االردنيــة العــادة
تــم الحصــول عــى هــذه االمــوال بموجــب االتفاقيــات الموقعــة مــع البنــك المركــزي
ي
ف
تمويــل الرهــن العقــاري لمــدد ت ـراوح مــن أقــل مــن عــام اىل  19عــام  ،بهــدف اســتخدامها ي� تمويــل الـ شـركات المتناهيــة
الصغــر والصغـ يـرة والمتوســطة  ،كمــا تتضمــن ســلف تــم الحصــول عليهــا مــن البنـــــك المركــزي االردنــــي لمــدة عامـ ي ن
ـ� بهــدف
اســتخدامها ف ي� تمويــل الـ شـركات المتناهيــة الصغــر والصغيــــرة والمتوسطــــة ضمــن برنامــج تمويــل متوســط االجــل وذلــك عــى
ـال :
النحــو التـ ي
عدد االقساط
مبلغ القرض الكلية المتبقية
 31كانون االول 2020
قرض من خالل البنك المركزي االرد�ن
ي
ن
االرد�
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
االرد�
قرض من خالل البنك المركزي
ي
قرض من خالل البنك المركزي االرد�ن
ي
ن
االرد�
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي
ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي
سلف البنك المركزي االرد�ن
ي
ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي
سلف البنك المركزي االرد�ن
ي
ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي
سلف البنك المركزي االرد�ن
ي
ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي
سلف البنك المركزي االرد�ن
ي
ن
االرد�  -كورونا
سلف البنك المركزي
ي
ن
االرد�  -كورونا
سلف البنك المركزي
ي

دينــــار
2,800,000

20

14

نصف سنوية

-

%2.07

متغ�ة
ي

1,530,000

14

7

نصف سنوية

-

%2.51

ثابتة

4,430,325

20

19

نصف سنوية

-

%2.11

متغ�ة
ي

4,426,400

34

34

نصف سنوية

-

%3.00

ثابتة

500,000

30

30

1,000,000

4

4

نصف سنوية
بموجب ش�ائح  -كل  6أشهرعىل ي ن
سنت�

-

%1.67

متغ�ة
ي

كمبياالت غب الطلب

1,000,000

20

7

%0.50

ثابتة

390,460

13

1

بموجب ش�ائح  -كل  6أشهر عىل  10سنوات كمبياالت غب الطلب
بموجب ش�ائح  -كل  9أشهر عىل  10سنوات كمبياالت غب الطلب

%0.50

ثابتة

%0.50

ثابتة

1,219,129

12

7

شهرية عىل مدار سنة

كمبياالت غب الطلب

%0.50

ثابتة

3,379,170

60

46

شهرية عىل مدار  5سنوات

كمبياالت غب الطلب

%0.50

ثابتة

7,754,497

120

77

شهرية عىل مدار  10سنوات

كمبياالت غب الطلب

%0.50

ثابتة

561,982

12

3

شهرية عىل مدار سنة

كمبياالت غب الطلب

%1.00

ثابتة

5,671,715

60

9

شهرية عىل مدار  5سنوات

كمبياالت غب الطلب

%1.00

ثابتة

820,500

120

28

شهرية عىل مدار  10سنوات

كمبياالت غب الطلب

%1.00

ثابتة

12 11,418,314

12

شهرية عىل مدار سنة

-

%0.00

36

36

شهرية عىل مدار  3سنوات

-

%0.00

1

يسدد دفعة واحدة خالل العام 2022

-

%4.23

بدون
فوائد
بدون
فوائد
ثابتة

1

يسدد دفعة واحدة خالل العام 2022

-

%4.23

ثابتة

1

يسدد دفعة واحدة خالل العام 2024

-

%6.45

ثابتة

26-19

تسدد عىل  36قسط من تاريخ استغالله
تسدد عىل اقساط اقلها  24ث
واك�ها 36
من تاريخ االستغالل
ث
تسدد عىل اقساط اقلها  24واك�ها 36
من تاريخ االستغالل
يسدد مرة واحدة ف ي�  4تموز 2021

-

%6.50

متغ�ة
ي

-

%6.25

متغ�ة
ي

-

%6.00

متغ�ة
ي

-

%6.55

ثابتة

1

يسدد مرة واحدة ف ي�  26نيسان 2022

-

%4.78

ثابتة

9,755,013

قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 1 20,000,000
تمويل الرهن العقاري
قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 1 10,000,000
تمويل الرهن العقاري
قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 1 10,000,000
تمويل الرهن العقاري
36
961,452
بنك عودة
بنك االسكان
جين�ال
بنك سوسيتيه ي

33-16 36-24 11,659,810
3,976,677

33-9 36-24

قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 1 10,000,000
تمويل الرهن العقاري
قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 1 5,000,000
تمويل الرهن العقاري
128,255,444
المجموع
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دورية استحقاق االقساط

الضمانات

سعر فائدة ثابتة/
متغ�ة
االقراض
ي

1
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عدد االقساط
مبلغ القرض الكلية المتبقية
 31كانون االول 2019

الضمانات

دورية استحقاق االقساط

دينــــار

ن
االرد� 3,200,000
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
االرد� 1,950,000
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
االرد� 4,663,500
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
االرد� 3,209,734
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
االرد� 500,000
قرض من خالل البنك المركزي
ي
ن
998,152
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

سعر فائدة ثابتة/
متغ�ة
االقراض
ي

18

14

نصف سنوية عىل مدار  9سنوات

-

%3.85

متغ�ة
ي

10

7

نصف سنوية عىل مدار  5سنوات

-

%2.51

ثابتة

22

22

نصف سنوية عىل مدار  11سنة

-

%3.90

متغ�ة
ي

40

40

نصف سنوية عىل مدار  20سنة

-

%3.00

ثابتة

34

34

نصف سنوية عىل مدار  17سنة

-

%2.51

متغ�ة
ي

20

8

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

825,365

13

4

%1.00

ثابتة

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

5,658,972

120

71

%1.00

ثابتة

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

883,195

120

101

%1.75

ثابتة

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

2,788,426

60

51

%1.00

ثابتة

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

4,119,608

60

39

%1.75

ثابتة

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

381,896

12

3

%1.00

ثابتة

ن
االرد�
سلف البنك المركزي
ي

354,421

12

3

كمبياالت غب
بموجب ش�ائح  -كل  6أشهر عىل 10
الطلب
سنوات
كمبياالت غب
بموجب ش�ائح  -كل  9أشهرعىل 10
الطلب
سنوات
كمبياالت غب
شهرية عىل مدار  10سنوات
الطلب
كمبياالت غب
شهرية عىل مدار  10سنوات
الطلب
كمبياالت غب
شهرية عىل مدار  5سنوات
الطلب
كمبياالت غب
شهرية عىل مدار  5سنوات
الطلب
كمبياالت غب
شهرية عىل مدار سنة
الطلب
كمبياالت غب
شهرية عىل مدار سنة
الطلب
يسدد دفعة واحدة خالل العام - 2020

%1.00

ثابتة

%1.75

ثابتة

%5.55

ثابتة

يسدد دفعة واحدة خالل العام - 2020

%6.05

ثابتة

يسدد دفعة واحدة خالل العام - 2024

%6.45

ثابتة

تسدد عىل اقساط اقلها  12ث
واك�ها - 36
من تاريخ االستغالل
ث
تسدد عىل اقساط اقلها  2واك�ها - 36
من تاريخ االستغالل
يسدد مرة واحدة ف ي�  4شباط 2020

- %7.0
%6.75
%6.5

متغ�ة
ي
متغ�ة
ي

%6.20

ثابتة

يسدد مرة واحدة ف ي�  4تموز 2021

-

%6.55

ثابتة

تسدد عىل اقساط اقلها 24ث
واك�ها 36
من تاريخ االستغالل

-

%6.25

متغ�ة
ي

قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 1 20,000,000
تمويل الرهن العقاري
قرض من خالل ش
1
ال�كة االردنية العادة 1 10,000,000
تمويل الرهن العقاري
قرض من خالل ش
1
ال�كة االردنية العادة 1 10,000,000
تمويل الرهن العقاري
2-31 12-36 9,749,360
بنك االسكان
1

بنك عودة

4,037,200

2-35 12-36

قرض من خالل ش
ال�كة االردنية العادة 5,000,000
تمويل الرهن العقاري
قرض من خالل ش
1
ال�كة االردنية العادة 1 10,000,000
تمويل الرهن العقاري
21-35 24-36 3,887,635
جين�ال
بنك سوسيتيه ي
1

المجموع

1

102,207,464

 -تم إعادة االقراض بهامش تي�اوح من  3اىل .%5
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( )19مخصصات متنوعة
يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي
ف المضاف من خالل المضاف من
المستخـدم الرصيــد ف ي�
الرصيــد ي�
الدخل الشامل خالل الدخل
خــالل السنــة نهاية السنـة
بدايــة السنـة
للسنــــة **
للسنــــة *

 31كانون أ
الول 2020
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص القضايا المقامة ضد البنك والمطالبات
المحتملة

دينـــــار
11,302,931
1,105,721

دينـــــار
912,477
-

دينـــــار
2,288,712
360,000

دينـــــار
1,659,604
6,624

دينـــــار
12,844,516
1,459,097

المجمـــوع

12,408,652

912,477

2,648,712

1,666,228

14,303,613

* يظهــر التغـ يـر نتيجــة الفرضيــات االكتواريــة بحقــوق الملكيــة مبـ ش
ـا�ة بعــد طــرح الموجــودات ال�ض يبيــة المؤجلــة البالغــة
 346,741دينــار كمــا ف�  31كانــون أ
الول .2020
ي
ال�امــات منافــع موظفـ يـ�ن
** يشــمل المضــاف مــن خــال الدخــل مبلــغ  563,693دينــار يظهــر ضمــن الفوائــد المدينــة لقــاء ت ز
محــددة.
 31كانون أ
الول 2019
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص القضايا المقامة ضد البنك والمطالبات
المحتملة
المجمـــوع

10,067,360

-

2,227,728

992,157

11,302,931

1,472,684

-

1,647,854

2,014,817

1,105,721

11,540,044

-

3,875,582

3,006,974

12,408,652

( )20أسناد قرض
تــم بتاريــخ  2020/10/15اصــدار أســناد قــرض مــن قبــل ش
ال�كــة التابعــة للبنــك بقيمــة اجماليــة  11مليــون دينــار  .تســتحق
ف
ـال.
الســندات دفعــة واحــدة بتاريــخ  .2023/10/15علمــا بــأن تلــك الســندات غـ يـر مدرجــة ي� الســوق المـ ي
بلغ معدل الفائدة  %5سنويا .تدفع كل ستة أشهر وذلك ف ي�  4/15و.10/15

( )21ض�يبة الدخل

أ  -مخصص ض�يبة الدخل
ض
يل :
ان الحركة الحاصلة عىل مخصص �يبة الدخل خالل السنة هي كما ي
2020

2019

دينـــــار

دينـــــار

14,760,848

12,053,013

ض�يبة الدخل المدفوعة

3,627,641

18,088,556

()16,211,648

()15,380,721

الرصيد نهاية السنة

2,176,841

14,760,848

الرصيد بداية السنة
ض�يبة الدخل المستحقة
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ب -مرصوف ض�يبة الدخل
ف
ض
يل :
يمثل مرصوف �يبة الدخل الظاهر ي� قائمة الدخل الموحدة ما ي

2019

2020

دينـــــار
3,627,641
()5,233,932
()1,606,291

ض�يبة الدخل المستحقة
أثر الموجودات ال�ض يبية المؤجلة للسنة
المجموع

ض
ي�
ج -الوضع ال� ب ي
فيما يل الوضع ال�ض بي� لفروع البنك ش
وال�كات التابعة :
ي
ي

دينـــــار
18,081,466
()1,219,032
16,862,434

الدفعة لدائرة ال�ض يبة

فروع أ
الردن

سنوات
مختلف عليها

2019

2017

تم تسديد ال�ض ائب المستحقة

ال يوجد

فرع بق�ص

2020

2020

تم تسديد ال�ض ائب المستحقة

ال يوجد

التمويل
للتأج�
ش�كة إجارة
ي
ي

2019

2017

تم تسديد ال�ض ائب المستحقة

ال يوجد

الفروع  /ش
ال�كات

مخالصة نهائية
تقديم كشف التقدير
ت
الذاتـي حتـى نهاية العام ح� نهاية العام

د  -موجودات  /مطلوبات ض�يبية مؤجلة
يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي
الرصيـد
بدايـة السنـة

المبلـغ
المحرر

المضـاف

الرصيد فـي
نهايـة السنة

 31كانون
أ
الول 2020
ال�ض يبة
المؤجلة

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

2020

أ  -موجودات ض�يبية مؤجلة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصصات عقارات مستملكة
مخصص قضايا مقامة عىل البنك
مخصص تسهيالت
ش
تمويل � -كات تابعة
تأج�
مخصص عقود ي
ي
ش
مخصص ذمم مدينة وايرادات مستحقة القبض � -كات تابعة
مخصص تسهيالت يغ� ش
مبا�ة
مخصص استثمارات
مخصص ودائع لدى البنوك
خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الخسارة ال�ض يبية للسنة
المجموع
ب -مطلوبات ض�يبية مؤجلة *
احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة *
المجموع
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12,844,516 3,201,189 1,659,604 11,302,931
21,661,774
420,000
91,763 21,333,537
1,459,097
360,000
6,624
1,105,721
42,467,084 14,801,474 11,681,559 39,347,169
187,671
99,997
87,674
155,854
155,854
6,845,591 3,526,566 2,033,606
5,352,631
75,055
969,698
1,044,753
6,288
6,288
3,704,811 1,402,892
2,301,919
7,431,725 7,431,725
96,677,324 31,243,843 16,604,996 82,038,477
9,183,684
9,183,684

6,242,564
6,242,564

3,782,922
3,782,922

6,724,042
6,724,042

4,880,915
8,231,474
554,457
16,137,492
52,548
0
2,601,325
28,521
0
1,407,828
2,824,056
36,718,616
2,555,136
2,555,136
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الرصيـد
بدايـة السنـة

المبلـغ
المحرر

المبلـغ
المضـاف

الرصيد فـي
نهايـة السنة

 31كانون
أ
الول 2020
ال�ض يبة
المؤجلة

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

دينـار

2019

أ  -موجودات ض�يبية مؤجلة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصصات عقارات مستملكة
مخصص قضايا مقامة عىل البنك
مخصص تسهيالت
تمويل  -ش�كات تابعة
تأج�
مخصص عقود ي
ي
ش
مخصص ذمم مدينة وايرادات مستحقة القبض � -كات تابعة
مخصص تسهيالت يغ� ش
مبا�ة
مخصص استثمارات
مخصص ودائع لدى البنوك
خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
المجموع
ب -مطلوبات ض�يبية مؤجلة *
احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة *
المجموع

10,067,360
23,055,453
1,401,784
32,187,589
264,537
5,116,281
1,935,963
32,535
5,239,237
79,300,739

11,302,931 2,227,728
992,157
21,333,537
1,721,916
1,105,721 1,652,786 1,948,849
39,347,169 17,055,923 9,896,343
87,674
176,863
155,854
155,854
5,352,631 3,339,846 3,103,496
1,044,753
891,210
6,288
3,107
29,353
2,301,919
2,937,318
82,038,477 24,435,243 21,697,505

1,952,793 11,136,477
1,952,793 11,136,477

-

9,183,684
9,183,684

4,295,114
8,106,744
420,174
14,951,924
24,549
32,729
2,034,000
397,006
974
874,729
31,137,943
3,489,800
3,489,800

* تظهر المطلوبات ال�ض يبية المؤجلة الناتجة عن أرباح تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل ضمن احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة ف ي� قائمة حقوق الملكية الموحدة.
 تم احتساب الموجودات ال�ض يبية المؤجلة بمعدل  ،%38وفقا لقانون ض�يبة الدخل المعدل والساري المفعول اعتبارا منن
الثا� .2019
أول كانون ي
�ض
يل:
ان الحركة عىل حساب الموجودات  /المطلوبات ال يبية المؤجلة خالل السنة هي كما ي
موجــودات
الرصيد ف ي� بداية السنة
المضاف خالل السنة
المستبعد خالل السنة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

دينـــــــار
31,137,943
8,879,005
3,298,332
36,718,616

موجــودات
الرصيد ف ي� بداية السنة
المضاف خالل السنة
المستبعد خالل السنة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
التقرير السنوي 2020

2020

دينـــــــار
29,918,911
9,446,398
8,227,366
31,137,943

مطلــوبات
دينــــــــار
3,489,800
1,437,510
2,372,174
2,555,136

2019

مطلــوبات
دينــــــــار
4,231,861
742,061
3,489,800
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ض
هـ  -ملخص تسوية الربح
ي� :
بي
المحاس� مع الربح ال� ب ي
�ض
يل بيان لتسوية الربح
ي� للسنة :
فيما ي
بي
المحاس� مع الربح ال ب ي
2020

2019

(الخسارة) الربح
المحاس�  -قائمة (ب)
بي
يضاف  :مرصوفات يغ� مقبولة ض�يبيا
يطرح  :ارباح يغ� خاضعة لل�ض يبة
ض
ي�
الربح ال� ب ي

دينـــــــار
()5,578,751
30,354,281
()21,456,059
3,319,471

دينـــــــار
46,934,545
38,845,315
()22,521,467
63,258,394

نسبة ض�يبة الدخل القانونية:
فروع البنك ف ي� االردن
فروع البنك ف ي� بق�ص
ش
ال�كات التابعة

%38
%12.5
%28

%38
%12.5
%28-21

( )22مطلوبات أخرى
يل:
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانون أ
الول 2020

 31كانون أ
الول 2019
دينــــــار
16,521,342

فوائد برسم الدفع

دينــــــار
10,402,054

حواالت واردة

1,915,411

2,677,070

ذمم دائنة (أ)

737,365

983,385

مصاريف مستحقة يغ� مدفوعة

895,906

918,744

امانات مؤقتة (ب)

10,290,860

9,786,958

امانات مؤقتة  -عمالء
ين
مساهم� (ج)
امانات

3,873,467

3,416,708

4,265,588

4,721,090

شيكات مقبولة ومصدقة

6,931,979

5,809,483

تامينات صناديق حديدية

504,536

514,287

امانات اكتتابات (ج)

80,217

80,815

ش
المبا�ة  -إيضاح ()44
خسائر ائتمانية متوقعة مقابل التسهيالت يغ�

6,889,297

5,403,583

مطلوبات اخرى (أ)

9,332,980

8,708,686

المجموع

56,119,661

59,542,151

(أ) تتضمن الذمم الدائنة و المطلوبات االخرى أرصدة تعود ش
لل�كات التابعة بمبلغ  1,477,905دينار كما ف ي�  31كانون االول
 )1,607,373( 2020دينار كما ف ي�  31كانون االول .)2019
(ب) يمثل هذا البند امانات مؤقتة الدفع شل�كات مساهمة عامة وأخرى .
(ج) يمثل هذا المبلغ حصيلة رديات االكتتابات ف ي� ش�كات مساهمة عامة قيد التأسيس .
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( )23رأس المال المكتتب به والمدفوع

تــم الموافقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للبنــك ف ي� اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  4آيــار  2020الموافقــة عــى توزيــع أســهم مجانيــة
عــى المسـ ي ن
ـاهم� بواقــع نصــف ســهم لــكل ســهم قائــم ،أي بواقــع  50مليــون ســهم/دينار
يتــم رســملتها مــن حســاب االحتياطــي االختيــاري ليصبــح رأس المــال المكتتــب بــه والمدفــوع للبنــك بعــد التوزيــع  150مليــون
ســهم/دينار (مقابــل  100مليــون ســهم/دينار كمــا ف�  31كانــون أ
الول .)2019
ي

( )24االحتياطيات

ف
يل :
ان تفاصيل االحتياطيات كما ي�  31كانون االول  2020و  2019هي كما ي
ن
القانو�
الحتياطي
أ -إ
ي
يمثــل هــذا البنــد المبالــغ المتجمعــة لمــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل ال�ض ائــب بنســبة  %10خــال الســنة
أ ن
ين
والســنوات الســابقة وفقــاً لقانونـــي البنـــوك ش
المســاهم� .
غــر قابــل للتوزيــع عــى
رد� وهــو ي
والــركات ال ي
الختياري
الحتياطي إ
ب -إ

يمثــل هــذا البنــد المبالــغ المتجمعــة لمــا تــم تحويلــه مــن أ
الربــاح الســنوية قبــل ال�ض ائــب بنســبة ال تزيــد عــن  %20خــال
ف
ت
ـ� يقررهــا مجلــس االدارة ويحــق للهيئــة
الســنة والســنوات الســابقة  ،ويستخـــــدم إ
الحتياطـــي االختيــاري ي� االغ ـراض الـ ي
ن
ـاهم� .
العامــة توزيعــه بالكامــل أو أي جــــــزء منـــــه كأربـــاح عــى المسـ ي
تــم الموافقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للبنــك ف ي� اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  4آيــار  2020الموافقــة عــى توزيــع أســهم
مجانيــة عــى المسـ ي ن
ـاهم� بواقــع نصــف ســهم لــكل ســهم قائــم ،أي بواقــع  50مليــون ســهم/دينار يتــم رســملتها مــن
يــ� الحركــة عــى حســاب االحتياطــي االختيــاري:
حســاب االحتياطــي االختيــاري .وفيمــا ي
2020
دينار

الرصيد ف ي� بداية السنة كما تم اظهاره سابقا

181,023,362

توزيعات أسهم مجانية
الرصيد كما ف�  31كانون أ
الول 2020
ي

()50,000,000
131,023,362

يل :
 ان االحتياطيات المقيد الترصف بها هي كما ياســم االحتياطــي

 31كانون أ
الول
2020

 31كانون أ
الول
2019

96,043,640

96,043,640

دينــــــــار

ن
القانو�
الحتياطي
إ
ي
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طبيعـــــــة التقييــــــــــد

دينــــــــار

مقيد الترصف به وفقا لقانون ش
ال�كات
ن
االرد� ولقانون البنوك .
ي
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ف
صا� إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ض
ال�يبة
( )25ي
يل :
ان الحركة الحاصلة عىل هذا البند خالل السنة هي كما ي

الرصيد ف ي� بداية السنة
ف
بالصا�
(خسائر) أرباح يغ� متحققة
ي
المحول من احتياطي التقييم اىل بيان الدخل  -خسائر ائتمانية متوقعة مقابل أدوات دين*
(أرباح) خسائر متحققة
أثر المطلوبات ال�ض يبية المؤجلة
الرصيد ف ي� نهاية السنة **

2020

2019

دينــــــــــار
2,296,466
()3,887,833
5,235,443
()7,315
934,664
4,571,425

دينــــــــــار
4,160,518
3,290,951
()5,897,063
742,061
2,296,466

* يمثل هذا البند الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل بما
يتجاوز القيمة العادلة ولكل استثمار عىل حدا.
ف
بالصا� بعد طرح المطلوبات ال�ض يبية المؤجلة البالغة
** يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
ي
أ
( )2,555,136دينار كما ف�  31كانون أ
ف
الول  2020مقابل ( )3,489,800دينار كما ي�  31كانون الول  ،2019وهو يغ� قابل
ي
للتحويل لقائمة الدخل الموحدة.

( )26االرباح المدورة
يل :
ان الحركة الحاصلة عىل هذا البند خالل السنة هي كما ي
2020

دينــــــــــار

2019

دينــــــــــار

الرصيد ف ي� بداية السنة

80,186,800

78,432,483

أرباح (خسائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل  -إيضاح ()8

7,315

5,897,063

الربح للسنة  -قائمة (ب)

()4,511,275

29,937,619

مصاريف رفع رأس المال

()301,419

-

الحتياطيات
(المحول) إىل إ

-

()14,080,365

أرباح موزعة (إيضاح )27
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

()20,000,000

75,381,421

80,186,800

الرباح المدورة  36,718,616دينار كما ف�  31كانون أ
 تتضمن أالول  2020مقيد التصـــرف به بموجب طلب البنك المركزي
ي
االرد� لقاء موجودات ض�يبية مؤجلة مقابل  31,137,943دينار كما ف�  31كانون أ
ن
الول .2019
ي
ي
الرباح المدورة مبلغ  3,246,661دينار كما ف�  31كانون أ
 يتضمن رصيد أالول  2020مقابل  3,508,448دينار كما ف ي� 31
ي
الول  ،2019ال يمكن الترصف به وفقاً لتعليمات هيئة أ
كانون أ
الدول للتقارير
الوراق المالية لقــاء أثــر تطبيـــق المعيار
ي
المالية رقم ( )9إال بمقدار ما يتحقق منه فعال ً من خالل عمليات البيع  ،والذي يمثل فروقات إعادة التقييم للموجودات
المالية .
أ
ن
رد� .
 -يحظر الترصف بالرصيد الدائن إلحتياطي تقييم الموجودات المالية اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي ال ي
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( )27أ
الرباح الموزعة
تــم الموافقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للبنــك ف ي� اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  4آيــار  2020الموافقــة عــى توزيــع أســهم مجانيــة
ين
المســاهم� بواقــع نصــف ســهم لــكل ســهم قائــم ،أي بواقــع  50مليــون ســهم/دينار تــم رســملتها مــن حســاب
عــى
االحتياطــي االختيــاري ليصبــح رأس المــال المكتتــب بــه والمدفــوع للبنــك بعــد التوزيــع  150مليــون ســهم/دينار (مقابــل 100
مليــون ســهم/دينار كمــا ف�  31كانــون أ
الول .)2019
ي
تــم بالعــام  2019اقـرار توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  %20مــن رأس المــال البالــغ  100مليــون دينــار أي مــا يعــادل  20مليــون
دينــار وذلــك عــن نتائــج أعمــال الســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول .2018
ي

( )28الفوائــد الدائنـــة

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

تسهيالت ائتمانية ش
مبا�ة:

2020

2019

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

لالفراد (التجزئة)
حسابات جارية مدينة

4,251

4,998

قروض وكمبياالت

12,211,673

11,970,243

بطاقات االئتمان

1,778,327

1,946,015

القروض العقارية
ش
ال�كات

15,075,986

19,374,525

الك�ى
ب
حسابات جارية مدينة

8,749,554

11,433,820

قروض وكمبياالت

59,721,494

64,700,169

الصغ�ة والمتوسطة
المنشآت
ي
حسابات جارية مدينة

1,174,841

1,374,979

قروض وكمبياالت

6,233,071

5,141,968

الحكومة والقطاع العام

7,915,981

8,715,981

أرصدة لدى بنوك مركزية

4,237,680

5,649,625

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

340,311

4,776,567

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

15,131,045

12,021,053

2,934,239

5,103,781

135,508,453

152,213,724

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل أ
الخر
المجموع
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( )29الفوائـــد المدينــــة

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع عمالء
ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

تأمينات نقدية
حسابات جارية وتحت الطلب
التوف�
ودائع
ي
شهادات إيداع
أموال ت
مق�ضة
رسوم ضمان الودائع
فوائد لقاء ت ز
ال�امات أصول مستأجرة
ين
فوائد لقاء ت ز
موظف� محددة
ال�امات منافع
المجموع

2020

2019

دينــــــــــــار
2,772,800

دينــــــــــــار
4,975,310

36,623,293
1,626,272
211,363
643,809
592
4,797,489
2,372,028
1,085,669
563,693
50,697,008

45,664,509
2,167,944
308,252
888,391
1,498
5,015,584
2,177,743
1,173,880
62,373,111

ف
صا� إيرادات العموالت
( )30ي
يل:
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

عموالت تسهيالت إئتمانية ش
مبا�ة
عموالت تسهيالت إئتمانية يغ� ش
مبا�ة
عموالت أخرى
المجموع

2020

2019

دينــــــــــــار
2,474,340
4,006,398
1,950,178
8,430,916

دينــــــــــــار
3,377,125
5,755,678
1,902,923
11,035,726

( )31أرباح عمالت اجنبية
يل:
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

أرباح ناتجة عن التداول  /التعامل
أرباح ناتجة عن التقييم
المجموع
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2020

2019

دينــــــــــــار
2,937,609
3,141
2,940,750

دينــــــــــــار
3,337,964
7,461
3,345,425
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( )32إيرادات أخرى
يل:
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

ايجار الصناديق الحديدية
ايرادات طوابع
ايرادات بطاقات االئتمان
ديون معدومة ت
مس�دة
ايرادات اتصاالت
ايرادات حواالت
ايرادات بيع موجودات مستملكة
ايرادات بيع ممتلكات ومعدات
ت
المس�د من مخصص بنك مركزي عقارات وفاء لديون مستحقة ومخصصات اضافية
ن
ت
تد� موجودات محتفظ بها بهدف البيع
المس�د من خسائر ي
اخرى
المجموع

2020

2019

دينــــــــــــــــــار
192,302
51,579
5,361,711
636,994
283,453
1,001,732
16,550
2,127,483
9,671,804

دينــــــــــــــــــار
203,078
61,539
7,193,108
292,888
351,075
1,339,554
52,050
350
2,410,542
328,267
3,647,418
15,879,869

ين
الموظف�
( )33نفقات

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

ين
الموظف�
رواتب ومنافع وعالوات
المساهمة ف ي� الضمان االجتماعي
نفقات طبية
ين
الموظف�
تدريب
مياومات سفر
الموظف�ن
نفقات ي ن
التأم� عىل حياة
ي
المجموع
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2020

2019

دينــــــــــــــــــار
23,867,803
2,611,304
1,874,591
159,122
159,866
195,314
28,868,000

دينــــــــــــــــــار
22,880,622
2,354,172
1,672,659
225,392
344,937
124,502
27,602,284
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( )34مصاريف أخرى
يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

ايجارات
قرطاسية
دعاية واعالن
ت
اش�اكات
مصاريف إتصاالت
صيانة وتصليحات
مصاريف ي ن
تأم�
اتعاب ومصاريف قضائية
كهرباء ومياه وتدفئة
رسوم ض
و�ائب وطوابع
اتعاب مهنية
مصاريف خدمات البطاقات
مصاريف نقل ومواصالت
مصاريف خدمات بنوك مراسلة
خدمات أ
المن والحماية
الت�عـــات والمسؤولية االجتماعية
ب
ضيافة
الدارة
مكافآت اعضاء مجلس إ
مخصصات عقارات وفاء لديون مستحقة
خسائر بيع موجودات مستملكة
أتعاب إدارة (إيضاح )37
ن
تد� موجودات محتفظ بها بهدف البيع
خسائر ي
اطفاء حق استخدام أصول مستأجرة
أخرى
المجموع

134

2020

2019

دينــــــــــــــــــار
63,297
505,562
1,255,420
341,663
1,433,062
4,322,511
1,305,838
212,714
494,274
1,076,481
141,038
3,959,510
146,849
294,917
370,589
2,563,441
68,105
25,000
365,428
533,974
904,684
35,160
2,234,124
3,251,063

دينــــــــــــــــــار
81,205
637,109
1,090,373
362,398
1,476,164
3,807,512
1,221,068
238,591
552,822
945,017
113,313
4,616,874
158,990
409,018
372,141
844,696
80,768
90,000
651,435
123,464
904,684
2,283,613
2,353,762

25,904,705

23,415,017
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(أساس ومخفض)
( )35حصة السهم من (الخسارة) الربح للسنة العائد لمساهمي البنك
ي

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

(الخسارة) الربح للسنة  -قائمة (ب)
المتوسط المرجح لعدد أ
السهم
حصة السهم من (الخسارة) الربح للسنة :
(اساس ومخفض)
ي
(الخسارة) الربح للسنة من العمليات المستمرة  -قائمة (ب)
المتوسط المرجح لعدد أ
السهم
حصة السهم من (الخسارة) الربح للسنة من العمليات المستمرة :
(اساس ومخفض)
ي
(الخسارة) الربح للسنة من العمليات يغ� المستمرة  -قائمة (ب)
المتوسط المرجح لعدد أ
السهم
حصة السهم من (الخسارة) الربح للسنة العائد لمساهمي البنك :
(اساس ومخفض)
ي

2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

()4,511,275
سهم
150,000,000
دينار /سهم

29,937,619
سهم
150,000,000
دينار /سهم

()0.030

0.200

()3,972,460
سهم
150,000,000
دينار /سهم

29,901,408
سهم
150,000,000
دينار /سهم

()0.026

0.199

()538,815
سهم
150,000,000
دينار /سهم

36,211
سهم
150,000,000
دينار /سهم

()0.004

0.001

( )36النقد وما ف ي� حكمه

يل :
ان تفاصيل هذا البند هي كما ي

 31كانون أ
الول 2020

 31كانون أ
الول 2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خالل ثالثة أشهر

361,869,605

402,004,690

يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل ثالثة أشهر
نز
ي�ل :ودائع البنوك والمؤسسات المرصفية تستحق خالل ثالثة أشهر

136,758,780

134,085,678

46,794,000

96,533,514

أرصدة مقيدة السحب  -إيضاح ()5

2,508,347

2,502,038

المجموع

449,326,038

437,054,816
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( )37المعامالت مع اطراف ذات عالقة

قــام البنــك بالدخــول ف� معامــات مــع الـ شـركات التابعــة والـ شـركات الشــقيقة وكبــار المسـ ي ن
ـاهم� وأعضــاء مجلــس االدارة
ي
واالدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك وباســتخدام اســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة .ان جميــع التســهيالت
الئتمانيــة الممنوحــة لالط ـراف ذات العالقــة تعتـ بـر عاملــة ولــم يؤخــذ لهــا أيــة مخصصــات كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة
إ
الموحــدة.
يل ملخص المعامالت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة :
فيما ي
 31كانون أ
الول 2020
المال الموحدة :
بنود داخل قائمة المركز ي
تسهيالت ائتمانية ش
مبا�ة **
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
التأمينات النقدية

ش�كات
شقيقة

الطرف ذو العــالقة
المدراء
ش�كات
اعضاء
مجلس االدارة تابعة * التنفيذين

دينــــار

دينــــار

-

دينــــار
57,645

67,960,882
-

دينــــار

2,126,358 1,587,268

61,309,180

225,708
-

88

-

أخــرى **

المجمــوع

دينــــار

دينــــار

-

3,771,271

2,535,208

70,496,090

1,365,973 1,063,795

63,739,036

-

-

-

-

-

-

-

13,175

-

-

35,156,039 13,186,506

13,175

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات محتفظ بها بهدف البيع
مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها
بهدف البيع
حق استخدام اصول مستأجرة
تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة

-

-

-

5,642,817

-

5,642,817

-

-

-

1,529,164

-

1,529,164

-

376,569

-

-

-

376,569

-

320,569

-

-

-

320,569

اسناد قرض

-

-

-

-

المال الموحدة :
بنود خارج قائمة المركز ي

-

-

-

-

-

-

1,439,064

5,350,822

70,905

-

-

-

4,268,180

4,339,085

-

-

-

-

-

كفاالت

إعتمادات
بنود قائمة الدخل الموحدة :

- 21,969,533

225,708

3,833,600

10,300

فوائد وعموالت دائنة ***

171,744

9,630

فوائد وعموالت مدينة ****

1,354,617

3,482,690

67,858

6,925
-

5,000,000

5,000,000

102,111

11,113

301,523

22,556

184,982

5,044,845

أتعاب إدارة

904,684

-

-

-

-

904,684

توزيعات أرباح موجودات مالية

2,458,035

-

-

-

-

2,458,035

-

4,184

-

-

-

4,184

-

9,728

-

-

-

9,728

اطفاء حق استخدام أصول مستأجرة
فوائد لقاء ت ز
ال�امات أصول مستأجرة
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 31كانون أ
الول 2019
المال الموحدة :
بنود داخل قائمة المركز ي
تسهيالت ائتمانية ش
مبا�ة **
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع
ودائع لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
التأمينات النقدية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات محتفظ بها بهدف البيع
مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها
بهدف البيع

ش�كات
شقيقة

الطرف ذو العــالقة
المدراء
ش�كات
اعضاء
مجلس االدارة تابعة * التنفيذين

دينــــار

دينــــار

دينــــار

47,381

30,742,128
56,859,560
661,061
22,025,423
-

-

المال الموحدة :
بنود خارج قائمة المركز ي
كفاالت
إعتمادات

5,000
142,112

بنود قائمة الدخل الموحدة :
فوائد وعموالت دائنة ***
فوائد وعموالت مدينة ****
أتعاب إدارة
توزيعات أرباح موجودات مالية

211
42
4,083,822 279,127
904,684
1,149,920

11,300
-

دينــــار

أخــرى **

المجمــوع

دينــــار

دينـــار

3,103,034
1,936,115 1,119,538
37,593,966 6,851,838
60,571,424
674,730 2,735,022 302,112
4,206,061 3,545,000
17,175
13,175
4,000
35,866,755 13,841,332
4,318,694
1,305,735

157,500
508,736

7,214
1,295
-

-

-

149,760
19,290
-

-

2,387,812
4,254,000

91,584
126,456
-

4,318,694
1,305,735

2,561,612
4,904,848

248,811
4,509,990
904,684
1,149,920

	*يتــم الغــاء جميــع التعامــات مــع الـ شـركات التابعــة الغ ـراض القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم اظهارهــا فقــط الغ ـراض
االيضــاح.
ـا�ة الممنوحــة لمجلــس االدارة وللمــدراء التنفذيـ ي ن
الئتمانيــة المبـ ش
ـ� مبلــغ  14,588دينــار يخــص
	* مــن ضمــن التســهيالت إ
ف
ش
ش
إئتمــان ممنــوح ألعضــاء مجلــس إدارة ال�كــة المتحــدة لالســتثمارات الماليــة (�كــة تابعــة) وذوي الصلــة كمــا ي�  31كانــون
الول  2020مقابــل ( )299,114دينــار كمــا ف�  31كانــون أ
أ
الول .2019
ي
** تمثل ش�كات يمتلك البنك حق التصويت ف ي� مجالس ادارتها .
*** تت�اوح أسعار الفوائد الدائنة من ( %)0.5إىل (. %)5
**** تت�اوح أسعار الفوائد المدينة من ( %)1.75إىل (. %)14
ــ ينــوب عــن البنــك عضويــن ف ي� مجلــس ادارة ش
ال�كــة المتحــدة لالســتثمارات الماليــة ،ثــاث أعضــاء ف ي� مجلــس إدارة ش�كــة
إجــارة للتأجـ يـر التمويــ� وعضويــن ف ي� مجلــس إدارة ش
ال�كــة االداريــة المتخصصــة لالســتثمار واالستشــارات الماليــة.
ي
رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية
بلغــت الرواتــب لــادارة التنفيذيــة العليــا للبنــك والـ شـركات التابعــة مــا مجموعــه  3,777,624دينــار للعــام  2020مقابــل
 3,836,422دينــار للعــام .2019
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ت
ال� ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية الموحدة
( )38القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ي

ـ� القيمــة ت
ال يوجــد فروقــات جوهريــة بـ ي ن
الدف�يــة و القيمــة العادلــة للموجــودات و المطلوبــات الماليــة كمــا ف ي� نهايــة العــام
 2020و .2019

( )39ادارة المخاطر
/39أ إدارة المخاطر

يشــمل عمــل دائــرة إدارة المخاطــر ف ي� البنــك كافــة دوائــر البنــك وفروعــه العاملــة داخــل المملكــة وخارجهــا والـ شـركات التابعــة
مــن خــال التعــرف وتحديــد وقيــاس وإدارة المخاطــر ضمــن أفضــل الممارســات الدوليــة وضمــن حــدود مهــام ومســؤوليات
وظيفــة إدارة المخاطــر.
يشمل عمل دائرة إدارة المخاطر ف ي� البنك عىل المجاالت التالية:
مخاطر االئتمان :Credit Risk Section

ــهــي الخســائر المحتملــة الناتجــة عــن عــدم قــدرة العميــل أو رغبتــه بوفــاء ت ز
ال�اماتــه ف ي� المواعيــد المحــددة .وتعتـ بـر هــذه
ت
ـ� تتعــرض لهــا البنــوك.
المخاطــر مــن اهــم المخاطــر الـ ي
مخاطر السوق :Market Risk
ــهــي الخســائر الـ تـ� قــد یتعــرض لهــا البنــك نتیجــة أي مراكــز مالیــة ( )Open Financial Positionداخــل أو خــارج ي ز
الم�انيــة
ي
جـراء أي تغـ يـرات تحــدث ف ي� أســعار الســوق.
مخاطر السيولة :Liquidity Risk
ت
ـ� قــد يتعــرض لهــا البنــك بســبب عــدم توفــر التمويــل الــازم لتمويــل الزيــادة بتوظيفاتــه أو لســداد
ــهــي الخســائر الـ ي
ال�اماتــه عنــد اســتحقاقها بالوقــت والكلفــة المالئمتـ ي ن
تز
ـ�( .وتعتـ بـر جــزءا مــن إدارة الموجــودات والمطلوبــات  ALMويتــم إعــداد
تقاريــر بهــذا الخصــوص مــن ادارة المخاطــر).
مخاطر أسعار الفائدة :Interest Rate Risk
الــ� تؤثــر عــى ربحيــة البنــك بســبب التغــر ف� ف
ت
صــا�
ــهــي التعــرض للتحــركات العكســية ف ي�
ي
ي ي
معــدالت أســعار الفائــدة ي
إيـراد الفائــدة ( )Net Interest Incomeوالتغـ يـر ف ي� القيمــة االقتصاديــة ( )Economic Valueللتدفقــات النقديــة للموجــودات
والمطلوبــات.
المخاطر التشغيلية : Operational Risk

البــري ،أ
الجــراءات الداخلیــة ،والعنــر ش
والنظمــة ،أو عــن أحــداث
ــهــي الخســارة الناتجــة عــن فشــل أو عــدم كفایــة إ
ت
خارجیــة ،ویشــمل ھــذا التعریــف المخاطــر القانونیــة وال یشــمل المخاطــر االســراتیجیة ومخاطــر الســمعة.
مخاطر إدارة امن المعلومات و إدارة استمرارية العمل :Information Security & Business Continuity Management
ــهــي الخســارة الناتجــة عــن اســتخدام المعلومــات مــن قبــل أشــخاص غـ يـر مخــول لهــم ذلــك ،أو مــن أن تكشــف للعلــن ،أو
تــوزع ،أو أن تعـ ّـدل ،أو مــن أن تدمــر أو تحــذف .هــذا التعريــف ينطبــق عــى أي نــوع مــن المعلومــات ســواء كانــت المعلومــة
أ
ف
مكتوبــة عــى ورق أو موجــودة ف� ملــف مــا عــى إ ت
ـا� مــن الكــوارث.
الن�نــت ،وتشــمل اســتمرارية العمــال والتعـ ي
ي
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المسؤوليات والمهام التفصيلية ألقسام إدارة المخاطر
 -1المخاطر االئتمانية :Credit Risk

ـ� دوائــر تســهيالت الـ شـركات،
ــ تقــوم دائــرة أإدارة المخاطــر بمراجعــة السياســة االئتمانيــة أبشــكل دوري وبالتنســيق مــع ممثـ ي
ف
ش
ـاس لمراكــز العمــل المختلفــة ي� توضيــح درجــة المخاطــر
وتســهيالت الف ـراد .تمثــل السياســة المــؤ� والدليــل السـ ي
االئتمانيــة المقبولــة لــدى هــذه المراكــز.
ــ يتــم إبــداء ال ـرأي بالطلبــات االئتمانيــة مــن قبــل إدارة المخاطــر وضمــن الصالحيــات االئتمانيــة المحــددة مــن مجلــس
الدارة وبــدون مســؤولية ماليــة.
إ
ن
ـ� بشــكل مســتقل عــن دوائــر تســويق االئتمــان مــن خــال دائــرة
ــ يتــم مراجعــة وتقييــم نظــام التصنيــف االئتمـ ي
ـا� الداخـ ي
أ
الدارة وتــم الخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار أي عنــر قــد
إدارة المخاطــر حيــث لــدى البنــك نظــام موثــق ومعتمــد مــن مجلــس إ
ف
ف
رث
ـال تســهيل عمليــة
يســاهم ي� توقــع تع ـ العميــل مــن عدمــه وبمــا يســاعد ي� قيــاس وتصنيــف مخاطــر العمــاء وبالتـ ي
ـع� التســهيالت وتحديــد ربحيــة العميــل والمنتــج ،وإدارة االئتمــان ،ودراســة وتحليــل المحفظــة
اتخــاذ الق ـرارات ،وتسـ ي
ت
ـ� تســهل تطبيــق الطــرق المتقدمــة مــن مخاطــر االئتمــان ()FIRB
االئتمانيــة .ويســاعد عــى االحتفــاظ بالبيانــات الالزمــة الـ ي
ن
الطــار يتــم اســتخدام
ـا� يآل لتدعيــم ذلــك .وضمــن نفــس إ
ضمــن متطلبــات بــازل ويتــم تطبيــق نظــام تصنيــف ائتمـ ي
.Scoring Card System
ـوص دائــرة المخاطــر وبشــكل مســتقل عــن دوائــر تســويق االئتمــان بوضــع ضوابــط وســقوف محــددة وموثقــة بسياســات
ــ تـ ي
وإجــراءات واضحــة تضمــن ت ز
االلــ�ام بهــذه الســقوف ،تراجــع دوريــا وتعــدل ان لــزم .حيــث يوجــد ســقوف محــددة
الدارة فيمــا يخــص التعامــل مــع البنــوك ،والبلــدان وكذلــك القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة
ومعتمــدة مــن مجلــس إ
أ
وكذلــك مــن مهامهــا إعــداد ســقوف لي تركــز محتمــل بالضمانــات أو المنتجــات االئتمانيــة.
الدارة بصــورة واضحــة عنها
ــ تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر بإعــداد تحليــل للمحفظــة االئتمانيــة ،بحيــث يتــم تزويــد مجلــس إ
ف
ـر� مــا
توضــح جودتهــا وتصنيفاتهــا المختلفــة وأي تركــز بهــا وكذلــك مقارنــات  Benchmarkingتاريخيــة مــع القطــاع المـ ي
أمكــن ،ومــن ثــم وضــع التوصيــات المالئمــة لتخفيــف المخاطــر الموجــودة.

 -2المخاطر السوقية :Market Risk
لــدى البنــك سياســات وإجـراءات محــددة يتــم مــن خاللهــا التعــرف ،وقيــاس ،ومراقبــة والســيطرة عــى المخاطــر الســوقية
الدارة ويتــم مراجعتهــا دوريــا ويراقــب تطبيقهــا ،و تتضمــن هــذه السياســات:
معتمــدة مــن مجلــس إ
ـ� دوائــر الخزينــة ،والمخاطــر ،بوضــع ومراجعــة هــذه السياســة وتعديلهــا إن
ــ السياســة االســتثمارية ،حيـ أـث يقــوم ممثـ ي
أ
لــزم بشــكل ســنوي عــى القــل وعرضهــا عــى لجنــة االســتثمار ولجنــة الصــول والخصــوم.
الدارة توضــح كيفيــة التعــرف وقيــاس ومراقبــة
ــ لــدى البنــك سياســة للمخاطــر الســوقية مكتوبــة ومعتمــدة مــن مجلــس إ
الدارة تحــدد أســس إدارة المحافــظ
وتخفيــف المخاطــر الســوقية .وكذلــك سياســات مكتوبــة ومعتمــدة مــن مجلــس إ
الســس التشــغيلية أ
والصناديــق االســتثمارية بمــا ف� ذلــك أ
والدوات االســتثمارية المرغــوب فيهــا والضوابــط المفعلــة وكذلــك
ي
ـ� البنــك وعمالئــه بالعمــات أ
سياســة توضــح أســس التعامــل بـ ي ن
الجنبيــة القابلــة للتحويــل والمعــادن الثمينــة الرئيســية عــى
أســاس الهامــش .تعــد دائــرة إدارة المخاطــر السياســات المذكــورة وبالتعــاون مــع الدوائــر المعنيــة .يتــم رفــع تقاريــر دورية
(يوميــة وشــهرية) مــن قبــل ال  Middle officeضمــن مخاطــر الســوق/إدارة المخاطــر حــول مــدى االلـ ت ز
ـ�ام بالسياســات
أعــاه.
ــ تقــوم دائــرة ادارة المخاطــر بإعــداد القيمــة المعرضــة للمخاطــر  ,VaRوقيــاس تحليــل الحساســية ،ومخاطــر أســعار
الفائــدة ،والســقوف ،وتقاريــر أخــرى واردة ضمــن السياســات ذات العالقــة المعتمــدة.
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 -3مخاطر السيولة :Liquidity Risk
ــ تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر وبالتعــاون مــع دائــرة الخزينــة بإعداد/تحديــث سياســة مكتوبــة إلدارة مخاطــر الســيولة ويتــم
اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة البنــك.
أ
ن
تز
رد� والســلطات الرقابية
ــ تراقــب دائــرة إدارة المخاطــر الــ�ام البنــك بنســب الســيولة المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي ال ي
ت
ـ� تعمــل ضمنهــا فــروع البنــك الخارجيــة ،كمــا وتراقــب الســيولة لــدى البنــك بشــكل يومــي مــن قبــل دائــرة الخزينــة.
الـ ي
أ
ت
ـ� يرأســها المديــر العــام وتضــم رئيــس إدارة
ــ تتــم مراقبــة الســيولة أيضــا مــن قبــل لجنــة إدارة الصــول والخصــوم الـ ي
المخاطــر وتحكمهــا سياســة لجنــة االصــول والخصــوم  ALCO Policyوذلــك مــن خــال تقاريــر دوريــة تعدهــا دوائــر إدارة
المخاطــر ودائــرة الخزينــة ويعرضهــا ويتدارســها اعضــاء اللجنــة والذيــن بدورهــم يضعــوا التوصيــات المالئمــة بهــذا
الخصــوص.
ــ تقــوم دائــرة ادارة المخاطــر وبالتنســيق مــع دائــرة الخزينــه باعــداد سياســة مكتوبــة لخطــة طــوارئ للســيولة Liquidity
 Contingency Planلمعالجــة أي مشــاكل قــد تطـرأ عــى الســيولة لــدى البنــك وبمســتويات وســيناريوهات مختلفــة ويتــم
اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة البنــك.
 -4المخاطر التشغيلية : Operational Risk
ــ تعمــل ادارة المخاطــر عــى اعــداد ومراجعــة سياســة وإجـراءات موثقــة لعمليــة التعــرف وتقييــم وتخفيــف والســيطرة عــى
المخاطــر التشــغيلية .لضمــان التــواؤم مــع متطلبــات بــازل ولتدعيــم كفــاءة وفعاليــة البيئــة الرقابيــة بالبنــك يســتخدم
ت
الــذا�  Self Assessmentونظــام Events Collection
البنــك نظــام مخاطــر تشــغيلية يآل يغطــي جوانــب التقييــم
ي
وتحديــد وتحليــل )  Key Risk Indicators ( KRIلمراكــز عمــل البنــك.
ــ يتــم مــن قبــل دائــرة ادارة المخاطــر المــزج مــا بـ ي ن
والج ـراءات بحيــث
ـ� إدارة المخاطــر المختلفــة عنــد وضــع الضوابــط إ
يتــم التأكــد مــن أن كافــة المخاطــر قــد تــم تغطيتهــا وبمــا يحقــق مفهــوم  .Enterprise Risk Managementكمــا أنــه لــدى
البنــك إجـراءات عمــل ) Standard Operating Procedures (SOP’sموثقــه تراجــع وتعــدل دوريــا مــن قبــل الدوائــر المعنيــة
وبـ ش
ـإ�اف دائــرة تطويــر العمليــات ،أي إج ـراءات يتــم تعديلهــا أو يتــم اســتحداثها بمــا فيهــا أي منتجــات جديــدة يتــم
ـ� ،واالمتثــال ،والمخاطــر لدراســة المخاطــر الممكنــة وكذلــك كفايــة الضوابــط الرقابيــة
عرضهــا عــى دوائــر التدقيــق الداخـ ي
الموجــودة.
 -5امن المعلومات وادارة استمرارية العمل :Information Security &Business Continuity Management
ــ تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر ببنــاء خطــة اســتمرارية عمــل  Business Continuity Planواضحــة وموثقــة ومعتمــدة ,ويتــم
عمــل االختبــارات الالزمــة لهــا بانتظــام ,وتفاعــا مــع المفهــوم الواســع إلدارة اســتمرارية العمــل Business Continuity
 Managementمدعمــة بنظــام يآل  DRSلمزيــد مــن الكفــاءة ف ي� إدارة اســتمرارية العمــل ,وبحيــث تتــواءم مــع التعليمــات
ن
االرد� وكذلــك أفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصــوص.
الصــادرة عــن البنــك المركــزي
ي
ــ تــم إفـراد فريــق المــن أنظمــة المعلومــات  Information Security Officerويتبــع مبـ ش
ـا�ة إلدارة المخاطــر لتدعيــم ذلــك
وبحيــث يكــون مســتقل ف ي� رفــع تقاريــره عــن مديــر دائــرة أنظمــة المعلومــات وضمــن افضــل الممارســات العالميــة ومنهــا
معايـ يـر  ISO27001ومتطلبــات PCI
ف
ف
الطــاق ف ي�
ــ تشــارك ادارة المخاطــر ي� اعــداد تقييــم مناســب للمخاطــر ي� حــال وجــود نشــاط أو منتــج جديــد عــى وشــك إ
ســوق معـ ي ن
ـ�.
 -6مخاطر أسعار الفائدة :Interest Rate Risk
ــ تقــوم دائــرة ادارة المخاطــر باعــداد سياســة مخاطــر اســعار فائــده موثقــة تحكــم عمليــة التعــرف ،وقيــاس والســيطرة
عــى مخاطــر اســعار الفائــدة وضمــن اطــار ادارة االصــول والخصــوم للبنــك ALCOويتــم اعتمادهــا مــن مجلــس االدارة،
وتقــوم دائــرة ادارة المخاطــر باعــداد التقاريــر الالزمــة وتعــرض عــى لجنــة  ALCOلــدى البنــك.
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 -7التواؤم مع مقررات بازل:
ـال ش�اف عــى تطبيــق متطلبــات مقــررات بــازل المختلفــة .ومــن ضمنهــا احتســاب نســب كفايــة رأس المــال
ــ تقــوم الدائــرة بـ إ
حســب مقــررات بــازل  3بمــا فيهــا النســب المطلوبــة للســيولة ،وتقــوم بالمســاهمة بفعاليــة بالتخطيــط لـرأس المــال Capital
.Budgeting
الداخــ� وإصــدار تقاريــر تحليليــة لــرأس
ــ تقــوم الدائــرة بإعــداد االختبــارات الضاغطــة وتقييــم رأس المــال
ي
المال.
ف
بالضافــة اىل إصــدار التحليــات الماليــة المختلفــة للبنــوك مــع إعــداد تحليــات جديــدة متخصصــة ي� جوانــب محــددة
ــ إ
مــن خــال االســتفادة مــن االفصاحــات الصــادرة مــن البنــوك.
المال (.)9
الفصاحات الوصفية المتعلقة بتطبيق معيار إ
إ
البالغ ي

للتع� وآلية معالجة ث
 -1تعريف تطبيق البنك ث
التع�:
ـال ()9
يعــرف البنــك التع ـرث واليــة معالجــة التع ـرث وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي المتعلقــة بتطبيــق معيــار إ
البــاغ المـ ي
رقــم  2018/13الصــادرة ف ي� بتاريــخ  .2018/6/6وقــد تضمنــت تعليمــات البنــك المركــزي رقــم ( )2009/47تاريــخ 2009/12/10
ـؤ�ات الـ تـ� تــدل عــى وجــود حالــة تعـرث يتوجــب االلـ ت ز
(البنــد ثانيــا  /د) عــدد مــن المـ ش
ـ�ام بهــا أيضـاً.
ي
-

وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن ( )90يوم.
ارتفاع ف ي� درجات المخاطر عن .-7
ن
ـا� /أدوات الديــن الـ تـ� يتوفــر دليــل  /أدلــة عــى أنهــا أصبحــت متعـرث ة (غـ يـر منتظمــة) او متوقــع ث
تع�هــا
التعــرض االئتمـ ي
ي
قريبــا.
إن الطرف المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة (ضعف شديد ف ي� البيانات المالية).
وجود ش
مؤ�ات واضحة تدل عىل قرب إفالس الطرف المدين.

آلية معالجة ث
التع�:

ف
رث
و� حــال
يقــوم البنــك بمتابعــة العميــل قبــل تعـ ه محــاوال عــدم الوصــول اىل مرحلــة تصنيــف التســهيالت الممنوحــة لــه ،ي
تــم التصنيــف يتــم بنــاء المخصــص المحــدد مقابلــه وفقـاً للتعليمــات والمعايـ يـر ،وكذلــك متابعتــه مــن قبــل دائــرة المتابعــة
بالجـراءات القانونيــة ف ي� حــال عــدم الوصــول اىل حلــول أو جــدوالت وفقـاً لتعليمــات البنــك المركــزي
والتحصيــل قبــل البــدء إ
ف
أ ن
ت
ـ� يعمــل بهــا البنــك.
ال ي
رد� والســلطات الرقابيــة ي� الــدول الـ ي
ن
الداخل لدى البنك وآلية عمله:
االئتما�
 -2ش�ح مفّصل عن نظام التصنيف
ي
ي
ن
االئتما� الداخل لعمالء ش
ال�كات:
 نظام التصنيفي
ي
ن
ـ� يآل مــن مــورد ش�كــة Moody’s؛ نظــام التصنيــف يضــم كل مــن العمليــات،
يطبــق البنــك نظــام تصنيــف ائتمـ ي
ـا� داخـ ي
ت
ت
ت
ـ� يتــم
ـ� تدعــم وتقيــم الجــدارة االئتمانيــة للمقــرض والـ ي
والضوابــط ،والبيانــات المجمعــة ،ونظــام المعلومــات الـ ي
ترجمتهــا إىل درجــة مخاطــر للعمــاء وربطهــا باحتماليــة تعــرث العميــل وبمــا يســاهم باحتســاب الخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة.
ن
االئتما� للعمالء:
يحتوي نظام  Moody’sعىل النماذج ( )Model’sالتالية الحتساب التصنيف
ي
 نموذج تصنيف شالك�ى.
ال�كات ب
 نموذج تصنيف شالصغ�ة والمتوسطة (مع وجود بيانات مالية).
ال�كات
ي
نموذج تصنيف شالصغ�ة والمتوسطة (بدون وجود بيانات مالية).
ال�كات
ي
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نموذج تصنيف العمالء لتمويل المشاريع.
ث
نموذج تصنيف كبار العمالء من أصحاب ال�وات.
ف
ئ
ت
ـتثنا� :ش�كــة ذات جــودة عاليــة جــدا وبأقــل المخاطــر) اىل ( 10هالــك :ش�كــة مصنفــة
تــراوح الدرجــات ي� النظــام مــن ( 1اسـ ي
غـ يـر عاملــة)ـ  7درجــات عاملــة و 3درجــات غـ يـر عاملة.
ن
ائتمــا� يتــم احتســابه مــن خــال نظــام ( )Moody’sيقابلــه معــدل
يوجــد  Master scaleواضــح ومحــدد ،كل تصنيــف
ي
احتمالية ث
التع� (.)PDيتــــم عمـــل تحليـــل مالـي وغيـــر مالـي للعمـالء ،ويتكـون هيكـل التحليــــل المالـي لنظـام ( Moody’s
 )Moody’s Financial Analysis Structureمــن أربعــة أقســام رئيســية:
 -1أ
النشطة التشغيلية (:)Operations
 -2السيولة (:)Liquidity
 -3هيكل رأس المال (:)Capital Structure
 -4خدمة الدين (:)Debt Service

الدارة للتسهيالت عىل التصنيف ت
المق�ح.
يمكن عمل  Overrideلتصنيف العميل من خالل موافقة لجنة إ
االئتما� الداخل لعمالء أ
ن
الفراد (:)Credit Scoring System
 نظام التصنيفي
ي
يتــم تصنيــف عمــاء التجزئــة أ
(الف ـراد) ومنحهــم درجــة تصنيــف بنــاء عــى مخاطرهــم قبــل الموافقــة عــى منحهــم
الســكان ،وتمويــل
القــروض ويتــم االســتفادة منهــا لغايــات تقديــر احتماليــة التع ـرث  .ويتــم ذلــك لمنتجــات قــروض إ
الســيارات والقــروض االســتهالكية.

اللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ( )LCEعىل أ
 -3آ
الدوات المالية ولكل بند عىل حدا:
يتــم اســتخدام نمــوذج « تحقــق الخســارة» باســتخدام نمــوذج النظــرة المســتقبلية «الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة» والــذي
ن
ت
ـد�
ـ� لهــا تأثـ يـر عــى قيمــة التـ ي
يتطلــب اســتخدام التقديـرات واالجتهــادات بشــكل جوهــري لتقديــر العوامــل االقتصاديــة والـ ي
ن
ـد� وفقـاً للقواعــد التاليــة:
وفقـاً للنمــوذج الجديــد ،حيــث تــم تطبيــق هــذا النمــوذج وتــم احتســاب خســائر التـ ي
ن
ن
التد� ث
للتع� المتوقع خالل  12شهر الالحقة لتاريخ القوائم المالية.
التد� ل  12شهر :يتم احتساب ي
 خسائر يـد� للتع ـرث المتوقــع عــى عمــر أ
أ
ن
ن
الداة الماليــة حـ تـى تاريــخ االســتحقاق
ـد� لعمــر الداة :يتــم احتســاب التـ ي
 خســائر التـ يلتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.
إن آليــة احتســاب الخســائر المتوقعــة تعتمــد عــى احتماليــة التعــرث ( )Probability of Defaultت
والــ� تحتســب وفقـــاً
ي
ف
ت
وال� تعتمد عىل
للمخاطـــر االئتمانيـــة والعوامـــل االقتصاديـة المسـتقبلية والخســـارة ي� حالـة التعثـر ( )Loss Given Defaultي
القيمــة التحصيليــة للضمانــات القائمــة وكذلــك المبلــغ المعــرض للتع ـرث ).Exposure at Default (EAD
ـال (باســتثناء مــا تــم
وفق ـاً لمتطلبــات المعيــار ( )9يطبــق نمــوذج قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ضمــن إ
الطــار التـ ي
قياســه منهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل):
ش
ش
المبا�ة).
وغ�
 القروض والتسهيالت االئتمانية(المبا�ة ي

-
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أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة.
آ
أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل الخر.
الذمم المدينة التجارية.
أ
ت
ـ� تســتعمل لتغطيــة عمليــات
التعرضــات االئتمانيــة عــى البنــوك والمؤسســات الماليــة [باســتثناء الرصــدة الجاريــة الـ ي
البنــك مثــل الحــواالت ،الكفــاالت واالعتمــادات خــال فـ تـرة زمنيــة قصـ يـرة جــدا (أيــام).
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فيمــا يخــص التســهيالت المتجــددة يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  ECLبنــاء عــى ال Behavioral maturity
وتبلــغ ثــاث ســنوات.
ن
االئتمــا� عنــد التعــرث ) (EADونســبة الخســارة
 -4تعريــف وآليــة احتســاب ومراقبــة احتماليــة التعــرث ( )PDوالتعــرض
ي
ت
بافــراض التعــرث ).(LGD
احتمال ث
التع� ( :)Probability of Default PD

ت
المقــرض ف ي� ســداد ديونــه بالكامــل أو ف ي� الوقــت المحــدد ،والــذي يتــم
هــو الخطــر الناتــج عــن عــدم قــدرة أو رغبــة
رث
توقعــه عــادة مــن خــال تحليــل قــدرة العميــل عــى ســداد مديونيتــه وفقــا لبياناتــه الماليــة .وترتبــط احتماليــة تعـ العميــل
بشــكل عــام مــع المعطيــات الماليــة مثــل عــدم كفايــة التدفقــات النقديــة لخدمــة الديــون ،انخفــاض إيـرادات أو هوامــش
ـال:
التشــغيل ،رافعــة ماليــة عاليــة ،أو انخفــاض الســيولة ،ويتــم االحتســاب عــى النحــو التـ ي
عمالء ش
ال�كات:

ن
االئتمــا� الداخــ� بدرجــة ث
تع�هــم
 يتــم احتســاب ال  PDمــن خــال ربــط التصنيفــات االئتمانيــة ضمــن التصنيــفي
ي
المحــددة ف ي� ال  Master Scaleولــكل عميــل عــى حــدا .ويتــم تحويــل احتماليــة التعـرث مــن )Through The Cycle (TTC
ن
ـا� ومــا يقابلــه مــن احتماليــة تعـرث  PDلتتناســب مــع
اىل ،Point In Timeبعــد ان تــم عمــل  Calibrationللتصنيــف االئتمـ ي
بيانــات التع ـرث لــدى البنــك.
المتع�ة  Stage 3تم تحديد احتمال ث
ث
تع� .%100
 فيما يخص الديون الحسابات يغ� المصنفة داخليا تم تاف�اض درجة تصنيف  5لها لدى البنك و  5-لدى ش�كة اجاره.
التع� للحكومة أ
ن
 تم احتساب احتمالية ثاالئتما� الخارجي.
الردنية بناء عىل تصنيفها
ي
عمالء التجزئة:
 يتــم احتســاب ال  PDالخــاص بهــم اعتمــادا عــى  Behavioral Scoringوبنــاء عــى  logistic regressionلــكل عميــل عــىحــدا.
ف
ن
و�
 فيمــا يخــص أدوات الديــن والســوق النقــدي فقــد تــم اعتمــاد التصنيــف االئتمـ يـا� الخارجــي مــن قبــل ش�كــة موديــز ،ي
حــال كانــت أداة الديــن شل�كــة غـ يـر مصنفــة يتــم التعامــل معهــا كالـ شـركات غـ يـر المصنفــة ،امــا البنــوك غـ يـر المصنفــة
ن
ت
ـ� ينتمــي لــه البنــك وتعديلــه بمــا يتناســب مــع المتانــة الماليــة للبنــك.
فيتــم اعتمــاد التصنيــف االئتمـ ي
ـا� للبلــد الـ ي
نسبة الخسائر الناتجة عن ث
التع� ): Loss Given Default (LGD
أ
ت
ـ� مــن المتوقــع خســارتها ف ي� حــال تخلــف العميــل عــن الســداد حيــث تعــرف هــذه النســبة عــى
هــي نســبة الصــول الـ ي
مســتوى التســهيل وليــس عــى مســتوى العميــل وتتأثــر بعوامــل مختلفــة مثــل مــدى توفــر الضمانــات ،نــوع الضمانــة ،درجــة
ـال:
أولويــة الســداد ،أجــل القــرض ونوعيتــه .ويتــم االحتســاب عــى النحــو التـ ي
عمالء ش
ال�كات وأدوات الدين:
ن
ـا� ،القطــاع
 يتــم اســتخدام نظــام الحتســاب  LGDيعتمــد عــى عــدد مــن المحــددات منهــا تصنيــف العميــل االئتمـ ياالقتصــادي ،نــوع وقيمــة الضمــان ،ونســبة التغطيــة وقــد تــم احتســابها بنــاء عــى المعلومــات التاريخيــة.
أ ن
رد�.
 تم عمل نسب اقتطاع  Hair cutللضمانات تزيد عن تلك المحددة بتعليمات البنك المركزي ال ي وضع حدود دنيا  Floorsل  LGDتت�اوح ي نب�  %0و%10
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ث
المتع�ة  Stage 3فقد تم تحديد نسبة  LGDللجزء يغ� المغطى بضمانات .%100
 التسهيالت تم تحديد نسبة  LGDللحكومة أالردنية .%0
عمالء التجزئة:
تــم بنــاء نمــوذج  Modelلالحتســاب ( )Logistic regression modelوباســتخدام المتغـ يـرات المســتعملة باحتســاب نمــوذج
.Probability of Default
المبلغ المعرض ث
للتع� )Exposure at Default(EAD

ت
ـ� يتعــرض فيهــا البنــك الحتماليــة عــدم الســداد ف ي� حالــة
يعــرف المبلــغ المعــرض للمخاطــر عــى أنــه قيمــة المديونيــة الـ ي
رث
ـال:
تع ـ العميــل ،وعــى النحــو التـ ي
ش
ش
المبا�ة.
المبا�ة وبنسبة CCFتبلغ  %100للتسهيالت يغ�
الحال فيما يخص التسهيالت
 يكون عبارة عن الرصيدي
االل�امــات المســتغلة ت ز
ـ� وهــي ت ز
 ف� حالــة الســقوف فيكــون قيمــة المبلــغ المعــرض للتعـرث يقســم إىل جزئـ ي نواالل�امــات غـ يـر
ي
المســتغلة حيــث يتــم احتســاب الرصيــد أو الســقف أيهمــا أعــى.
ف
ت
رث
ـ� تــم
 فيمــا يخــص التجزئــة تــم االعتمــاد ي� تحديــد قيمــة المبلــغ المعــرض للتع ـ باســتخدام نســبة التســهيالت الـ يســدادها تاريخيــاً  Prepaymentفيمــا يخــص العمــاء.
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ف
ت
ال� أعتمد عليها البنك ف ي� احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 -5محددات ي
التغ� المهم ي� المخاطر االئتمانية ي
التصنيف

المعاي�
ي

 :Stage 1المرحلة أ
الوىل

مخاطر ث
تع� منخفضة.
المدين له مقدرة عالية ف� أ
القص� عىل الوفاء ت ز
بال�اماته.
الجل
ي
ي

 :Stage 2المرحلة الثانية

 :Stage 3المرحلة الثالثة

ت
ال� لم يحصل زيادة مهمة أو مؤثرة ف ي� مخاطرها االئتمانية منذ
تتضمن
التعرضات االئتمانية أ /أدوات الدين ي
االع�اف أ
ت
وتعت�
ال
ول بالتعرض  /فالداة أو أن لها مخاطر ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد البيانات المالية ب
ي
ش
مخاطر االئتمان منخفضة ي� حال توفرت ال�وط التالية:

و� بيئة العمل ف� أ
ف
ف
الجل الطويل تؤثر سلبا ف ي� قدرة
إن البنك ال يتوقع حدوث ي
ي
تغ�ات معاكسة ي� االقتصاد ي
المدين عىل الوفاء ت ز
بال�اماته ش
الكل واختبارات الضغط).
االقتصاد
ات
(مؤ�
ي
ال� لديها مستحقات ث
ت
أك� من  30يوم وتقل عن  90يوم.
الحسابات ي
ت
ال� تم جدولتها سابقا.
الحسابات ي
ت
ال� تم هيكلتها مر ي ن
ت� خالل عام.
الحسابات ي
ن
ت
الداخل . 7-
االئتما�
ال� تصنيفها
ي
ي
الحسابات ي
ن
ن
االئتما� الداخل الفعل أو المتوقع ت
االئتما�  /ألداة الدين
للمق�ض أو للتعرض
ف ي� حال تخفيض التصنيف
ي
ي
ي
ي
الداخل المطبق لدى البنك.
حسب نظام التقييم
ي
أ
ن
ن
االئتما�  /لداة الدين.
االئتما� الخارجي للتعرض
الفعل أو المتوقع للتصنيف
االنخفاض الجوهري
ي
ي
ي
المق�ض مثل التأخر ف� تسديد أ
تغ�ات سلبية جوهرية ف� أداء وسلوك ت
القساط أو عدم الرغبة ف ي� التجاوب
ي
ي
ي
مع البنك.
ن
ال� يتوفر دليل  /أدلة عىل أنها أصبحت ث
ت
(غ� منتظمة) او
تتضمن التعرض
متع�ة ي
ي
االئتما� /أدوات الدين ي
متوقع ث
تع�ها قريبا.
إن الطرف المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة (ضعف شديد ف ي� البيانات المالية).
عدم ت ز
االل�ام ش
بال�وط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن ( )90يوم ،وارتفاع التصنيف
ن
االئتما� عن .-7
ي
وجود ش
مؤ�ات واضحة تدل عىل قرب إفالس الطرف المدين.
بالضافة لما ورد أعاله فقد تضمنت تعليمات البنك المركزي رقم ( )2009/47تاريخ ( 2009/12/10البند ثانيا
إ
ال� تدل عىل وجود حالة ث
المؤ�ات ت
تع� يتوجب ت ز
 /د) عدد من ش
االل�ام بها أيضاً.
ي

ــيوجــد معايـ يـر واضحــة ومحــددة للتصنيــف ف ي� المراحــل الثــاث ( )Stage 3.2.1واالنتقــال بينهــم ،ووفقــا لتعليمــات البنــك
أ ن
رد� الـ ت
ـ� تنــص عــى انــه ف ي� حــال حصــول تحســن عــى نوعيــة االئتمــان وتوفــر أســباب كافيــة وموثقــة تجعــل مــن
المركــزي ال ي
ي
الممكــن نقــل تعرضــات ائتمانيــة مــن المرحلــة الثالثــة اىل المرحلــة الثانيــة او مــن المرحلــة الثانيــة اىل المرحلــة أ
الوىل ،فــان
ن
ـا� للتعــرض وااللـ ت ز
ـ�ام بســداد  3أقســاط شــهرية
عمليــة النقــل يجــب ان ال تتــم اال بعــد التحقــق مــن تحســن الوضــع االئتمـ ي
أ ف
ن
ـط� ربــع سـ ي ن
او قسـ ي ن
ـا� للعميــل
ـنوي� او قســط نصــف ســنوي عــى القــل ي� موعدهــا ،إضافــة اىل تحســن التصنيــف االئتمـ ي
افضــل مــن  -7لتنتقــل اىل .Stage 1
ن
ن
ن
ن
ـا� المكــون
ـا� /الداة الديــن بمقــدار درجتـ يـ� عــى نظــام التصنيــف االئتمـ ي
ـا� للتعــرض االئتمـ ي
ــيعتـ بـر تراجــع التصنيــف االئتمـ ي
ت
االول دليــل عــى حــدوث تراجــع مهــم ف ي� مخاطــر االئتمــان.
مــن  10درجــات منــذ تاريــخ االعــراف ي
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ت
ش
ـ� تــم اســتخدامها مــن قبــل البنــك ف ي� احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة
 -6المــؤ�ات االقتصاديــة الرئيســية الـ ي
(.)DP
ف
ش
التال:
استخدم البنك مؤ�ات اقتصادية رئيسية ي� احتساب الخسارة االئتمانية المتوقع ( ،)PDوعىل النحو ي
ش
ال�كات :ش
 شالمال
مؤ�ات نمو الناتج
المحل إ
جمال ومؤ� السوق ي
ال ي
ي
ـؤ� أســعار المسـ ي ن
 التجزئــة :تــم اســتخدام عــدد أكـ بـر مــن المتغـ يـرات أهمهــا مـ شـال ،ســعر
ـ� إ
الجمـ ي
ـتهلك� ،الناتــج المحـ ي
الفائــدة للودائــع بـ ي ن
ـ� البنــوك ،حجــم االســتهالك ،التضخــم المتوقــع ،نســبة البطالــة ،ســعر فائــدة إعــادة الخصــم،
اليــداع وأخــرى.
أســعار الفائــدة لنافــذة إ
والدارة
حاكميــة تطبيــق متطلبــات المعيــار
الدارة إ
الــدول للتقاريــر الماليــة ( )9وبمــا يتضمــن مســؤوليات مجلــس إ
ي
التنفيذيــة لضمــان ت ز
االلــ�ام بمتطلبــات تطبيــق بالمعيــار.
والدارة الفاعلة إلدارة المخاطر لدى البنك.
الدارة المسؤولية لوضع درجة المخاطر المقبولة إ
 تقع عىل مجلس إالدارة مسؤول وصاحب الصالحية العتماد الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن البيانات المالية للبنك.
 مجلس إ-

-

-

بتوفــر هيــكل وإجــراءات حاكميــة مناســبة تضمــن التطبيــق الســليم للمعيــار مــن خــال
يقــوم مجلــس إدارة البنــك
ي
ف
تحديــد أدوار اللجــان والدوائــر ووحــدات العمــل ي� البنــك وضمــان تكامليــة العمــل فيمــا بينهــا وتوفـ يـر البنيــة التحتيــة
المناســبة.
يقــوم مجلــس الدارة بالتأكــد مــن قيــام إدارة البنــك بتطويــر أ
النظمــة الالزمــة لتوفـ يـر المعلومــات والبيانــات الكافيــة
إ
وبشــكل دقيــق وآمــن بحيــث توفــر القــدرة الدقيقــة للبنــك عــى االحتســاب وبتشــارك مــن جميــع وحــدات العمــل ذات
العالقــة ف ي� البنــك وبـ ش
ـإ�اف مــن مجلــس إدارة البنــك ولجانــه ذات العالقــة.
الدارة بالتأكــد مــن قيــام إدارة البنــك بتطبيــق أنظمــة ذات نوعيــة عاليــة وجــودة يعتمــد عليهــا ســواء مــن
يقــوم مجلــس إ
ناحيــة المدخــات أو عمليــات التشــغيل عيهــا أو النتائــج المســتخرجة منهــا.
ف
ـ� بكافــة
يتأكــد مجلــس إ
الدارة مــن قيــام الوحــدات الرقابيــة ي� البنـ أـك وتحديــدا إدارة المخاطــر ،إدارة التدقيــق الداخـ ي
أ
ف
العمــال الالزمــة للتحقــق مــن صحــة وســامة المنهجيــات والنظمــة المســتخدمة ي� إطــار تطبيــق المعيــار  9والعمــل عــى
توفـ يـر الدعــم الــازم لهــذه الوحــدات الرقابيــة.

الدارة للتدقيق:
لجنة مجلس إ
 تراقــب اللجنــة التــواؤم مــع إطــار احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة رقــم ( )9وتتأكــدـ� بواجبــه بهــذا الخصــوص.
مــن قيــام التدقيــق الداخـ ي

الدارة باعتماد أرقام الخسائر االئتمانية المتوقعة كجزء من البيانات المالية ربع السنوية.
توص اللجنة لمجلس إ
ي
الدارة للمخاطر:
لجنة مجلس إ
 -تقوم اللجنة بمراجعة إطار وفرضيات احتساب المخاطر االئتمانية المتوقعة والتوصية باعتمادها.

الدارة
 تعتـ بـر المســؤولة عــن عمليــة احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ويتــم الرجــوع اليهــا عــى مســتوى مجلــس إفيمــا يتعلــق بــاالدوار والنمــاذج المســتخدمة لالحتســاب.
الدارة للمخصصات:
لجنة إ

أ
والجــراءات المحــددة والنمــاذج الموثقــة لعمليــة
تعتــر مســؤولة عــن أي اســتثناءات عــى نتائــج مخرجــات النظمــة إ
ب
االحتســاب.
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 تراجع عملية محددات المراحل  Staging rulesوتضع التوصيات الالزمة. االطالع عىل االحتساب للخسائر االئتمانية المتوقعة والتوصية باعتمادها.إدارة المخاطر:

بالعمــال الالزمــة للتحقــق مــن صحــة وســامة المنهجيــات أ
 تقــوم إدارة المخاطــر أوالنظمــة المســتخدمة ف ي� إطــار تطبيــق
المعيــار .9
 احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .ECL-

مراجعــة النمــاذج المســتخدمة والفرضيــات المســتخدمة باالحتســاب والتوصيــة بــاي تعديــات مطلوبــة Independent
.model validation
ن
االئتما� والمحددات المستخدمة بها ونتائجها.
تقييم أنظمة التصنيف
ي
تحليل نتائج االحتساب المختلفة ومراجعة دقتها وكفاءة عملية احتسابها.
أ ن
رد�.
إعداد الكشوفات التفصيلية المطلوبة من البنك المركزي ال ي
وضع التوصيات الالزمة للجنة المخصصات بشأن أي عملية تتم Override
تعت� ش
وضع ش
للتغ� المهم ف ي� المخاطر االئتمانية.
مؤ�ات ي
مؤ�ات ب

 مراجعة عملية االنتقال ي نب� المراحل المختلفة ومقارنتها مع  Staging rulesومراجعة هذه المحددات بشكل دوري.

الدائرة المالية:
 االشـ تـراك مــع الدوائــر المعنيــة بمراجعــة نمــوذج أالعمــال الــذي يتــم مــن خاللــه تحديــد أهــداف وأســس اقتنــاء وتصنيــف
الدوات الماليــة وبمــا يضمــن التكامــل مــع متطلبــات العمــل أ
أ
الخــرى.
ئيس.
 إعداد القيود المحاسبية وعكس نتائج االحتساب عىل النظام يالبنك الر ي
الفصاحــات الالزمــة ت
والــ� يتــم إعدادهــا مــن قبــل دائــرة المخاطــر بالتعــاون مــع الدوائــر المعنيــة ف ي�
 مراجعــة إي
البنك
الداخل:
التدقيق
ي

العمــال الالزمــة للتحقــق مــن صحــة وســامة المنهجيــات والفرضيــات أ
تقــوم إدارة التدقيــق الداخــ� بكافــة أ
والنظمــة
ي
المســتخدمة.

التقرير السنوي 2020

147

/39ب كوفيد -19والخسارة االئتمانية المتوقعة
المــر الــذي أثــر عــى أ
تــم تأكيــد ظهــور وتفـ شـى فــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد )19-ف� أوائــل ســنة  ،2020أ
النشــطة التجاريــة
ي ي
ي
الغاثــة (تأجيــل
واالقتصاديــة .واســتجابة لذلــك ،أطلقــت الحكومــات والبنــوك المركزيــة تدابـ يـر الدعــم االقتصــادي وأعمــال إ
الثــر عــى أ
الســداد) لتقليــل أ
الفـراد والـ شـركات.
الول  , 2020قامــت المجموعــة أ
عنــد تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أ
بالخــذ ي ن
بعــ�
ي
االعتبار(وفقــا ألفضــل المعلومــات المتاحــة) حــاالت عــدم التيقــن عــن وبــاء كوفيــد  19 -وتدابـ يـر الدعــم االقتصــادي وأعمــال
أ
أ ن
رد� ،كمــا أخــذت المجموعــة ف� عـ ي ن
ـ� االعتبــار التعليمــات الصــادرة عــن
إ
الغاثــة مــن الحكومــة الردنيــة و البنــك المركــزي ال ي
ي
أ
ف
ن
معايــر المحاســبة
والرشــادات الصــادرة عــن مجلــس
رد� (رقــم  4375/3/10الصــادر ي�  15آذار  ) 2020إ
ي
البنــك المركــزي ال ي
ف
الدوليــة بتاريــخ  27آذار  2020والمتعلقــة بتصنيــف المراحــل نتيجــة لوجــود زيــادة جوهريــة ي� مخاطــر االئتمــان (.)SICR
الدول للتقارير المالية رقم 9
تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية ف ي� مخاطر االئتمان ( )SICRللمعيار
ي
يتــم نقــل الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة مــن مرحلــة حاليــة إىل الحقــة إذا كانــت ناتجــة عــن زيــادة جوهريــة ف ي� مخاطــر
ـدول للتقاريــر الماليــة رقــم  .9تحــدث الزيــادة الجوهريــة ف ي� مخاطــر االئتمــان
االئتمــان ،وذلــك بموجــب متطلبــات المعيــار الـ ي
أ
عندمــا يكــون هنــاك زيــادة جوهريــة ف ي� خطــر التخلــف عــن الســداد عــى مــدى العمــر المتوقــع لــ�داة الماليــة.
ـ� ،مــع أ
ـؤ�ات المختلفــة والـ تـ� قــد تــدل عــى احتمــال عــدم الســداد ت
الخــذ بعـ ي ن
للمق�ضـ ي ن
تواصــل المجموعــة تقييــم المـ ش
ـ�
ي
ت
ـ� يواجههــا المقـ تـرض لتحديــد مــا إذا كان الســبب مؤقت ـاً نتيجــة كوفيــد 19 -أو
ـ� للصعوبــة الماليــة الـ ي
االعتبــار الســبب الرئيـ ي
ت
ـال.
لمــدة أطــول نتيجــة لوضــع المقــرض المـ ي
بــدأت المجموعــة بتنفيــذ برنامــج تأجيــل الســداد لعمالئهــا العاملـ ي ن
ـ� ف ي� القطاعــات شــديدة التأثــر مــن خــال تأجيــل مبلــغ الفائــدة
أ
أ
ـ� المســتحق لمــدة مــن شــهر إىل ســنة .تعتـ بـر تأجيــات الســداد هــذه بمثابــة ســيولة قصـ يـرة الجــل لمعالجــة
والقســط الصـ ي
أمــور التدفقــات النقديــة ت
للمق�ضـ ي ن
ـ� .قــد تشـ يـر التأجيــات المقدمــة للعمــاء إىل زيــادة جوهريــة ف ي� مخاطــر االئتمــان ،ومــع
ن
تلقائيــا وجــود زيــادة جوهريــة ف ي� مخاطــر االئتمــان ،ممــا
ذلــك ,تعتقــد المجموعــة أن تمديــد فـ تـرة تأجيـ
ً
ـات الســداد هــذه ال تعـ ي
يســتدعي نقــل المقـ تـرض اىل المرحلــة الالحقــة ألغـراض احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة .تهــدف عمليــة تأجيــل الســداد
ن �ض
ت
ش
ـى وبــاء كوفيــد 19 -عــى اســتئناف الدفعــات بانتظــام .ف ي� هــذه المرحلــة ،ال
لتوفـ يـر المســاعدة للمق�ضـ يـ� المت ريــن مــن تفـ ي
أ
ـ� المجموعــة مــن التفريــق بـ ي ن
تتوفــر معلومــات كافيــة لتمكـ ي ن
ـ� الصعوبــات الماليــة قصـ يـرة الجــل المرتبطــة بكوفيــد 19-عــن تلــك
المرتبطــة بالزيــادة الجوهريــة ف� مخاطــر االئتمــان ت
للمق�ضـ ي ن
ـ� عــى مــدى عمــر االداة الماليــة .يتوافــق هــذا النهــج مــع توقعــات
ي
أ ن
رد� كمــا هــو مشــار إليــه ف� تعميمــه (رقــم  4375/3/10الصــادر ف�  15آذار  )2020والــذي لــم يعتـ بـر ت
ال�تيبــات
البنــك المركــزي ال ي
ي
ي
المتعلقــة بالقطاعــات المتأثــرة خــال هــذه الفـ تـرة بمثابــة إعــادة جدولــة أو إعــادة هيكلــة للتســهيالت االئتمانيــة خــال الفـ تـرة
ف
ـال لــم يتــم اعتبــار هــذه التأجيــات تعديـا ً لـ شـروط العقــد.
وذلــك لغــرض تقييــم الزيــادة الجوهريــة ي� مخاطــر االئتمــان وبالتـ ي
معقولية النظرة المستقبلية واالحتمالية المرجحة

الول  ،2020تــم أ
عنــد إعــداد كشــوفات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كمــا ف�  31كانــون أ
الخــذ ي ن
الجــراءات
بعــ� االعتبــار إ
ي
ـخص ف ي�
ـ
الش
ـم
ـ
والحك
ـاد
ـ
االجته
ـق
ـ
تطبي
إىل
ـة
ـ
ضاف
بال
ـات
ـ
القطاع
الحكوميــة الداعمــة للتخفيــف مــن أثــر كوفيــد 19 -ف ي� بعــض
إ
ي
ـال ومــدى تأثرهــم مــن
ـ� لقطاعــات وعمــاء محدديــن ممــن لــدى المجموعــة معرفــة جيــدة بمركزهــم المـ ي
التصنيــف المرحـ ي
رث
ش
ـى وبــاء كوفيــد ،19 -ممــا أدى إىل تصنيــف بعــض هــؤالء العمــاء ضمــن مرحلــة أكـ تشــدداً ،ويعــود ســبب هــذا التصنيــف
تفـ ي
النتــاج وتراجــع العــرض والطلــب ،والخســائر الناجمــة عــن تعطــل أعمــال هــذه الـ شـركات نتيجــة
لهــؤالء العمــاء اىل توقــف إ
للحظــر الشــامل /المتقطــع وتوقــف عمليــات التجــارة الخارجيــة والتصديــر بســبب اغــاق المنافــذ الحدوديــة للمملكــة.

ش
ـكل و
تخضــع أي تغيـ يـرات يتــم إجراؤهــا عــى الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ،حيــث انــه تــم تحديــث مــؤ�ات االقتصــاد الـ ي
النظــرة المســتقبلية الخاصــة بهــذه المتغـ يـرات المســتخدمة ف ي� نظــام احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ( )Moodysبأثــر
وبــاء كوفيــد.19-
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قامــت المجموعــة عنــد دراســة أثــر فــروس كورونــا ،عــى بعــض القطاعــات المتأثــرة ،أ
بالخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار عوامــل ســلبية
ي
عديــدة منهــا:
 -1أ
الثر عىل العائدات السياحية
 -2أ
الثر عىل حواالت ت
المغ� ي ن
ب�
 -3أ
الثر عىل المنح الخارجية
أ
الكل عىل الحساب الجاري
 -4الثر ي

اليجابية ي ن
بع� االعتبار ،منها:
وبالمقابل تم أخذ عددا من العوامل إ
 -1انخفاض أسعار النفط
أ
أ
ن
رد� ش
وال�كة الردنية لضمان القروض
 -2مبادرات البنك المركزي ال ي

 -3تعليمات البنك المركزي بخصوص تأجيل أقساط القروض والفوائد
 -4المبادرات الحكومية ومؤسسة الضمان االجتماعي
 -5تخفيض أسعار الفوائد
أ
ن
رد� لسيولة البنك (منها تخفيض نسبة االحتياطيات النقدية)
 .6تعزيز البنك المركزي ال ي
الفضــل أ
ال�جيحيــة المرتبطــة بالســيناريوهات أ
قــام البنــك بتعديــل أ
الوزان ت
والســوأ والمتوســط بحيــث تــم تعديــل نســبة
الفضــل مــن  %30اىل  %0أ
الســيناريو أ
والســوأ مــن  %30اىل  %90والمتوســط مــن  %40اىل .%10بحيــث نتــج عــن ذلــك مخصــص
ف
ـا� بمبلــغ  4.6مليــون دينــار.
إضـ ي
قــام البنــك بتعديــل نســب االقتطاعــات الخاصــة بالضمانــات العقاريــة مــن  %35اىل  %38بحيــث نتــج عــن ذلــك مخصــص
ف
ـا� بمبلــغ  1.7مليــون دينــار.
إضـ ي
إن تأثـ يـر مثــل هــذه الظــروف االقتصاديــة غـ يـر المؤكــدة أمــر تقديــري وســوف تواصــل المجموعــة إعــادة تقييــم موقفهــا والتأثـ يـر
المرتبــط بهــا عــى أســاس منتظــم ،وكمــا هــو الحــال مــع أي توقعــات اقتصاديــة ،تخضــع التوقعــات واالحتمــاالت لدرجــة عاليــة
الدارة وضوحــا أكـ بـر ألثــر
ـال قــد تختلــف النتائــج الفعليــة بشــكل كبـ يـر عــن تلــك المتوقعــة ،تتوقــع إ
مــن عــدم التيقــن وبالتـ ي
أ
ف
كوفيــد 19 -عــى نتائــج أعمــال المجموعــة وحجــم الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والثــر عــى الســيولة ي� نهايــة العــام .2021
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ن
التد� والفوائد المعلقة وقبل الضمانات ومخففات المخاطر االخرى) :
التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص ي
 31كانون أ
الول 2020

 31كانون أ
الول 2019

المال الموحدة
بنود داخل قائمة المركز ي
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ش
المبا�ة:
التسهيالت االئتمانية
أ
للفراد
القروض العقارية
ش
لل�كات
ش
الك�ى
ال�كات ب
الصغ�ة والمتوسطة ()SMEs
المؤسسات
ي
للحكومة والقطاع العام
سندات وأسناد وأذونات:
أ
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الخر
ضمن الموجودات المالية بالكلفة المطفأة
الموجودات أ
الخرى

184,421,832
190,600,214

147,897,987
217,435,392

946,184,834
122,974,509
112,331,444

988,481,113
91,927,303
128,034,921

42,577,182
402,110,610
29,233,026

50,309,286
308,656,110
19,373,706

المال الموحدة
بنود خارج قائمة المركز ي
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
ش
ش
وغ� مبا�ة)
سقوف تسهيالت يغ� مستغلة (مبا�ة ي
المجموع

228,453,152
38,102,803
15,815,575
316,402,478
3,063,338,917

150

دينــــــــــــــــار
297,372,740
136,758,518
-

دينــــــــــــــــار
351,555,800
134,085,678
217,231

234,198,799
96,336,478
20,408,736
319,355,788
3,108,274,329
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 31كانون أ
الول 2020
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
ش
المبا�ة:
الئتمانية
التسهيالت إ
أ
الفراد
القروض العقارية
ش
الك�ى
ال�كات ب
الصغ�ة والمتوسطة ()SME›s
المؤسسات
ي
الحكومة والقطاع العام
سندات وإسناد وإذونات:
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل أ
الخرى
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
المجموع
الكفاالت المالية
العتمادات المستندية
إ
أ
ت
ز
الل�امات الخرى
إ
المجموع
الكل
المجموع ي
-

دينــــار

402,110,610
35,654,839 2,583,057,860
25,562,941 231,865,186
1,737,525
38,279,039
20,571,692 335,519,081
47,872,158 605,663,306
83,526,998 3,188,721,166

44,566,152

-

2,281,274 202,288,098
2,797,384 221,155,759
16,264,602 1,027,880,830
14,311,580 132,436,439
112,438,870

297,372,740
142,808,362
-

دينــــار

إجمال قيمة
ي
التعرض

تأمينات
نقدية

-

20,961,699

-

-

دينــــار

8,590,602

21,236,340 44,516,572
2,001,957 304,484,324
11,518,214 366,083,537
13,284,241 69,265,785
-

-

دينــــار

عقارية

48,040,752 792,940,821 20,961,699 115,970,064
1,201,732 65,830,148
403,937
7,358,992
19,029
2,431,764
56,537
2,812,437 73,701,498
52,592,369
4,033,198 141,963,410
403,937 60,007,898
52,073,950 934,904,230 21,365,636 175,977,962

7,264,028

196,636
101,599,579
6,909,820
-

-

دينــــار

دينــــار

كفاالت
أسهم متداولة
بنكية مقبولة

سيارات
وآليات

القيمة العادلة للضمانات

16,387,972
22,961,285
67,607,919
8,037,169
107,426
1,988,969

5,968,773
-

402,110,610
123,059,514 1,639,510,069 1,031,899,492 18,331,317
3,412,034
129,768,499 102,096,686 1,738,937
176,236
34,014,446
4,264,593
19,738
3,301,027
181,690,071 153,829,010 4,151,013
6,889,297 345,473,017 260,190,289 5,909,688
129,948,811 1,984,983,085 1,292,089,781 24,241,005

15,854,630

28,711,522

297,372,740
142,808,362
-

68,545,803
314,982
309,507,460
223,795
518,099,456 1,671,823
119,892,143 16,120,717
-

-

دينــــار

دينــــار

دينــــار

133,742,294
509,781,375
12,544,296
112,438,870

-

دينــــار

أخرى

إجمال قيمة
ي
الضمانات

ف
صا� التعرض
ي
بعد
الضمانات

الخسارة
الئتمانية
إ
المتوقعة

ن
ت
االرد� مــن قبــل خـ بـراء مسـ ي ن
ش
ـتقل� مــرة واحــدة
ـ� يتــم تقييمهــا بموجــب متطلبــات البنــك المركــزي
ـ� توزيــع القيمــة العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل التســهيالت إ
ي
فيمــا يـ ي
الئتمانيــة المبــا�ة والـ ي
ن
ن
االرد� و يتــم احتســابها بشــكل افـرادي عــى اال
عــى االقــل خــال عامـ يـ�  ،امــا رصيــد التأميــــنات النقــــدية فتظهــر بالقيمــة العادلــة استنــــاداً اىل اســعار الــرف الصــــادرة عــن البنــك المــركــــزي
ي
يتجــاوز رصيــد التأمينــات النقديــة رصيــد التســهيالت االئتمانيــة ف ي� اي حــال مــن االحــوال :
توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية
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أخرى

-

152,949
60,001
344,316
-

ف
صا� التعرض
ي
بعد
الضمانات

إجمال قيمة
ي
الضمانات

الخسارة
الئتمانية
إ
المتوقعة

-

351,555,800
134,087,235
217,725
116,460,981 44,652,398
- 331,587,856
467,100,855 576,731,191
18,681,958 79,126,249
36,039,028 15,711,555
-

308,656,113
-

1,432,799,696 1,047,809,248

131,834,276 104,783,309
88,482,942 8,397,514
171,639,970 170,565,375

2,418,785
543,978
2,440,820

78,673,598

1,761
494
11,838,317
15,725,946
44,445,561
4,816,981
403,242
1,441,297

ن
ت
االرد� مــن قبــل خـ بـراء مسـ ي ن
ش
ـتقل� مــرة واحــدة
ـ� يتــم تقييمهــا بموجــب متطلبــات البنــك المركــزي
ـ� توزيــع القيمــة العادلــة للضمانــات المقدمــة مقابــل التســهيالت إ
ي
فيمــا يـ ي
الئتمانيــة المبــا�ة والـ ي
ـ�  ،امــا رصيــد التأميــــنات النقــــدية فتظهــر بالقيمــة العادلــة استنــــاداً اىل اســعار الــرف الصــــادرة عــن البنــك المــركــــزي ن
عــى االقــل خــال عامـ ي ن
االرد� و يتــم احتســابها بشــكل افـرادي عــى اال
ي
يتجــاوز رصيــد التأمينــات النقديــة رصيــد التســهيالت االئتمانيــة ف ي� اي حــال مــن االحــوال :
توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية

إجمال قيمة
ي
التعرض
تأمينات
نقدية

القيمة العادلة للضمانات
سيارات
عقارية
أسهم متداولة كفاالت
وآليات
بنكية مقبولة

-

-

22,747,259 18,337,571
285,815 3,128,804
1,926,111 325,209,211
4,392,533
9,983,250 359,803,896 21,352,060 165,925,386 19,666,599
15,164,677 46,178,794
3,338,377 14,100,085
- 10,267,525
5,444,030
-

-

-

520,618 6,537,476 28,867,413 236,617,585
682,659 3,440,381 96,880,456
69,089,529 20,983,594 342,205,345

92,574 1,251,545 67,513,683
65,035 4,209,440
183,766 2,866,807 77,441,679

557,265 49,821,297 759,796,996 21,352,060 174,993,609 41,288,021 2,515,951,043

351,555,800
أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية 134,087,235
ايداعات لدى البنوك ومؤسسات مرصفية 217,725
ش
المبا�ة:
ئتمانية
ال
التسهيالت
إ
أ
161,113,379
الفراد
238,491,792
القروض العقارية
ش
1,043,832,046
ال�كات الك�ى
ب
الصغ�ة والمتوسطة (97,808,207 )SME›s
المؤسسات
ي
128,438,162
الحكومة والقطاع العام
سندات وإسناد وإذونات:
51,750,583
ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
أ
الخرى
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 308,656,113
مشتقات ادوات مالية
الموجودات المالية المرهونة (ادوات الدين)
موجودات أخرى

المجموع

الكفاالت المالية
العتمادات المستندية
إ
ل�امات أ
ال ت ز
الخرى
إ

المجموع
الكل
المجموع ي

276,340 4,183,387 149,164,802
520,618 76,309,664 53,291,387 675,703,386
833,605 54,004,685 908,961,798 21,872,678 251,303,273 94,579,408 3,191,654,429

391,957,188 283,746,197
1,824,756,884 1,331,555,446

5,403,583
84,077,181

الصغ�ة والمتوسطة ()SME's
المؤسسات
ي
الحكومة والقطاع العام
سندات وإسناد وإذونات:
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل أ
الخرى
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
مشتقات ادوات مالية
الموجودات المالية المرهونة (ادوات الدين)
موجودات أخرى
المجموع
الكفاالت المالية
العتمادات المستندية
إ
أ
ت
ز
الل�امات الخرى
إ
المجموع
الكل
المجموع ي

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
ش
المبا�ة:
الئتمانية
التسهيالت إ
أ
الفراد
القروض العقارية
ش
الك�ى
ال�كات ب

528,411
2,548,573
205,951,204

0
0
0
0
203,402,631
2,020,162

دينــــــار
0
6,049,582
0
0
13,306,818
47,289,989
112,731,661
13,869,914
0
0
10,154,668

إجمال قيمة
ي
التعرض

10,654
68,254
3,093,110

0
0
0
0
3,024,857
57,600

دينــــــار
0
0
0
0
0
0
2,926,484
98,373
0
0
0

تأمينات
نقدية

169
0
9,632,810

0
0
0
0
9,632,810

7,264,028

دينــــــار
0
0
0
0
0
0
171,701
2,197,080

أسهم
متداولة

توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التعرضات االئتمانية للمرحلة الثالثة

0
0

0
0
0
0
0

دينــــــار
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

403,425
817,316
121,678,076

0
0
0
0
120,860,760
413,892

دينــــــار
0
0
0
0
3,731,725
46,697,308
53,607,501
8,233,624
0
0
8,590,602

51,149
98,231
9,433,829

0
0
0
0
9,335,598
47,082

دينــــــار
0
0
0
0
5,390,441
279,083
63,000
3,603,074
0
0

القيمة العادلة للضمانات
سيارات
كفاالت بنكية
عقارية
وآليات
مقبولة

0
178,978

0
0
0
0
178,978

158,978
0
0

دينــــــار
0
0
0
0
20,000

أخرى

465,396
983,970
144,068,285

0
0
0
0
143,084,315
518,573

دينــــــار
0
0
0
0
9,192,539
46,977,332
56,768,686
14,291,129
0
0
15,854,630

إجمال قيمة
ي
الضمانات

63,014
1,564,604
68,004,096

0
0
0
0
66,439,492
1,501,589

0
0

دينــــــار
0
6,049,582
0
0
4,114,279
312,657
55,962,975

ف
صا� التعرض
ي
بعد
الضمانات

281,704
2,031,629
100,191,089

0
0
0
0
98,159,460
1,749,925

دينــــــار
0
5,968,773
0
0
8,901,833
18,762,925
55,865,265
6,671,695
0
0
1,988,969

الخسارة
الئتمانية
إ
المتوقعة
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أ    .التوزيع الكل للتعرضات حسب أ
الدوات المالية
ي

مال
ي

صناعة

المرحلة أ
الوىل افرادي

تجارة

عقارات

زراعة

أسهم

أفراد
دينــــار
دينــــار
دينــــار
دينــــار
540,957
2,476,157 30,624,965 173,901,107 236,628,918
- 8,262,132

حكومة وقطاع عام
دينــــار
دينــــار
297,372,740
112,331,444 220,921,045
24,898,262
-

المرحلة الثانية تجميعي

خدمات

أخرى

اجمال
ي
370,887,734
4,468,577

دينــــار

375,356,311
107,953,489
2,787,387
82,557,170
568,654,357

دينــــار
دينــــار
297,372,740
136,758,780
1,556,512,833
42,577,184
-

المجموع

402,110,610
29,321,904
2,464,654,052
228,453,152
38,102,803
332,218,054
3,063,428,060

المرحلة الثالثة

3,829,734
3,017,114 30,624,965 177,730,841 244,891,050
1,933,036 1,568,102
40,162,318
138,693
19,356,863
1,097,942 8,904,387
127,461,391
6,048,091 41,236,147 177,730,841 431,871,623

المرحلة الثانية افرادي
دينـــــــــــار
11,686
49,607,462
34,494,566
23,292,977
31,388

11,016,608

23,062,003

دينـــــــــــار
57,593
12,765,485
16,649,514
16,861,652
10,832,880

402,110,610
88,878
836,713,056 221,009,923
3,490,641
195,361
32,626,279
836,713,056 257,233,325

المرحلة أ
الوىل تجميعي

دينــــار
دينــــار
أرصدة لدى بنوك مركزية
136,217,823
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
347,149,023 61,592,440
التسهيالت االئتمانية
سندات وأسناد وأذونات:
4,948,213
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل آ
الخر.
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
الموجودات أ
25,403,292
الخرى
347,149,023 202,758,476
االجمال  /للسنة الحالية
ي
39,508,122 33,837,445
الكفاالت المالية
11,395,154 4,229,345
االعتمادات المستندية
االل�مات أ
تز
62,154,699 17,416,185
الخرى
460,206,998 258,241,452
الكل
المجموع ي
ب .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار IFRS 9

مال
ي
صناعي
تجارة
عقارات
زراعة
أسهم
أفراد
حكومة وقطاع عام
خدمات
المجموع

دينـــــــــــار
283,575,466
397,834,052
380,727,542
137,576,212
30,371,879
6,048,091
223,243,593
836,713,056
539,374,041
2,835,463,932

دينـــــــــــار
28,112,460
146,567,147

دينـــــــــــار
1,167,855
81,396,981

دينـــــــــــار
283,644,745
460,206,998
431,871,623
177,730,841
41,236,147
6,048,091
257,322,204
836,713,056
568,654,355
3,063,428,060

288,771,440

دينــــــــار

مالــــــــي

509,738,767

دينــــــــار

صناعـــــــة

428,563,901

دينــــــــار

تجــــــارة

182,775,548

دينــــــــار

عقــــــارات

46,519,617

دينــــــــار

زراعـــــــة

المجموع

هالكة

مشكوك ف ي� تحصيلها

دون المستوى

ديون يغ� عاملة

ديون تحت المراقبة

ديون عاملة

البند

23,158,754

1,084,332

59,975

24,303,061

24,585,392 1,696,199,997

143,956,505

34,249,587

4,036,808

182,242,899

108,010,602

148,752

133,579 1,405,946,495

إجمال
ي

75,297,940

13,645,465

807,204

89,750,610

91,485,940 1,671,614,604

120,797,751

33,165,255

3,976,832

157,939,838

107,861,850

1,735,331

0 1,405,812,916

فوائد معلقة أصل

مخصص

حسب تعليمات التصنيف رقم ()2009/47
فوائد
معلقة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54,970 14,531,535 1,363,763,744

2,423

-

-

54,970 14,531,535 1,363,761,321

إجمال
ي

ECL

Stage 1

الدول للتقارير المالية (:)9
مقارنة التعرضات االئتمانية حسب تعليمات التصنيف رقم ( )2009/47وبشكل مقارن مع المعيار ي

االجمال  /أرقام المقارنة
ي

البيـــــــان

القطاع االقتصادي

266,857,872

دينــــــــار

809,959,060

دينــــــــار

151,664 10,368,519 145,237,872

-

24,378,759 90,201,718 187,198,381

23,260,691 74,590,379 145,588,231

-

-

-

-

-

32,211,892

30,603

1,025,650 13,351,564

-

-

-

6,384

24,316,944 88,687,109 180,604,306

523,411

237,502

1,277,106

55,430

2,804,183

-

142,369

9,295

6,070,664

فوائد معلقة
إجمال
ي

ECL

فوائد معلقة

Stage 3

3,108,274,330 562,856,605

دينــــــــار

دينــــــــار

745,166

-

-

8,747,071 109,686,718

1,621,448 35,551,154

إجمال
ي

ECL

Stage 2

الدول للتقارير المالية ()9
حسب المعيار
ي

12,231,519

دينــــــــار

أسهــــــم

أفــــــراد

حكومة وقطاع عام

خدمـــــات اجمالـــــي
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الديون المجدولة

ت
ـ� ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غـ يـر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غـ يـر
هــي تلــك الديــون الـ ي
ـال الديــون المجدولــة 14,033,426
العاملــة بموجــب جدولــة أصوليــة وتــم تصنيفهــا كديـــون تحــت المراقبــــة  ،وقــد بلــغ اجمـ ي
دينــار خــال العــام  2020جدولــة أصوليـــة وتـــــم تصنيفهـــا كديــون تحــت المراقبــــة  ،وقــد بلــغ رصيــد الديــون المجدولــة
 68,736,657دينــار خــال العــام .2019
الديون المعاد هيكلتها

يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت الئتمانيــة مــن حيــث تعديــل أ
القســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت
إ
الئتمانيــة أو تأجيــل بعــض أ
القســاط أو تمديــد فـ تـرة الســماح  ،وقــد بلــغ رصيــد الديــون المعــاد هيكلتهــا ولــم تكــن مصنفــة
إ
مبلــغ  10,808,718دينــار خــال العــام ( 2020مقابــل  96,934,237دينــار للعــام . )2019
سندات وأسناد وأذونات

ـال تصنيفــات الســندات واالســناد واالذونــات حســب مؤسســات التصنيــف الخارجيــة كمــا ف ي�  31كانــون
أيوضــح الجــدول التـ ي
الول  2020و: 2019
درجة التصنيف مؤسسة التصنيف

 31كانون أ
الول 2020

ضمن الموجودات المالية

ضمن الموجودات

بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل

المالية بالكلفة المطفأة

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

دينـــــــــــار

+A

Fitch

-

-

-

+B

Fitch

-

-

-

-B

Fitch

-

-

-

BB

S&P

2,162,446

-

-

+B

S&P

725,361

-

-

WD

Fitch

-

-

-

CC

Fitch

-

-

-

B1

Moody’s

24,172,900

-

24,172,900

B2

Moody’s

-

-

-

B3

Moody’s

-

-

-

Ba1

Moody’s

-

-

-

Baa1

Moody’s

-

-

-

Baa3

Moody’s

2,306,131

-

2,306,131

+B

Moody’s

-

-

-

حكومية

-

-

402,110,610

يغ� مصنف

-

13,210,345

-

42,577,183

402,110,610

االجمال
ي
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+A
+B
-B
-BB
-BBB
B
CC
B1
B2
B3
Ba1
Baa1
Baa3
+B
حكومية
يغ� مصنف
االجمال
ي
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Fitch
Fitch
Fitch
Fitch
Fitch
Fitch
Fitch
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s
Moody’s

-

ضمن الموجودات المالية

ضمن الموجودات

بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل

المالية بالكلفة المطفأة

دينـــــــــــار
3,549,780
9,112,970
2,840,621
18,871,608
4,972,318
7,813,002
816,786
2,332,201
50,309,286

 31كانون أ
الول 2019

دينـــــــــــار
308,656,110
-

دينـــــــــــار
3,549,780
9,112,970
2,840,621
18,871,608
4,972,318
7,813,002
816,786
2,332,201
308,656,110
-

308,656,110

358,965,396
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الكل للتعرضات حسب المناطق الجغرافية:
أ        .التوزيع ي
داخل المملكة
دينــــار

اجمال
ي

دول أخرى

امريكا

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

التسهيالت االئتمانية

سندات وأسناد وأذونات:
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل آ
الخر

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

مشتقات أدوات مالية

الموجودات المالية المرهونة (أدوات الدين)
الموجودات أ
الخرى

االجمال  /للسنة الحالية
ي

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية
االل�امات أ
تز
الخرى

الكل
المجموع ي

دول ش
ال�ق
الوسط أ
أ
الخرى
دينــــار
295,490,991
6,606
1,368,926,143
37,383,246
402,110,610
26,682,113
2,130,599,709
210,646,128
29,651,933
300,926,468
2,671,824,238

دينــــار
2,635,931
5,193,938
7,829,868
7,829,868

دينــــار
1,881,749
34,418,630
187,586,690
2,639,791
226,526,860
17,807,023
8,450,871
31,291,585
284,076,339

دينــــار
883,483
883,483
883,483

دينــــار
104,815
104,815
104,815

دينــــار
87,749,231
87,749,231
87,749,231

دينــــار
10,960,085
10,960,085
10,960,085

297,372,740
136,758,780
1,556,512,833
42,577,184
402,110,610
29,321,904
2,464,654,052
228,453,151
38,102,803
332,218,054
3,063,428,061

2,835,463,932

10,960,085

87,749,231

104,815

883,483

280,049,187

7,829,868

ال�ق أ
* باستثناء دول ش
الوسط .

االجمال  /أرقام المقارنة
ي

البيـــــــان

المنطقة الجغرافية

2,694,601,692

دينـــــــار

داخل المملكة

ال�كز ف� التعرضات االئتمانية حسب التوزيع الجغر فا� كما ف�  31كانون أ
ت
الول :2019
ي
ي
ي

المجموع

دول أخرى

أمريكا

افريقيا

آسيا

أوروبا

الوسط أ
ال�ق أ
دول ش
الخرى

داخل المملكة

2,447,887,263

دينــــار

المرحلة أ
الوىل افرادي

ب .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار IFRS9

17,363,539

دينـــــــار

دول ش
ال�ق
أ
أ
الوسط الخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

دينــــار

317,255,558

دينـــــــار

أوروبا

المرحلة أ
الوىل تجميعي

13,848,713

دينـــــــار

آسيا *

146,567,147

-

-

-

-

1,067,525

-

145,499,621

دينــــار

-

-

-

-

-

104,790

53,266,335

دينـــــــار

11,833,503

دينـــــــار

3,108,274,130

دينـــــــار

أفريقيا *

دول أخرى

اجمال
ي

3,063,428,060

10,960,085

87,749,231

104,815

883,483

284,076,339

-

امريكا

-

81,396,981

-

-

-

-

2,959,627

-

7,829,868

-

78,437,354

2,671,824,238

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينـــــــار

المرحلة الثانية افرادي

المرحلة الثانية تجميعي

المرحلة الثالثة المجموع
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ت
ال� تم تعديل تصنيفها
التعرضات االئتمانية ي
ت
أ.
ال� تم تعديل تصنيفها
ي
إجمال لتعرضات ي

-

المرحلة 2
ت
ال� تم
ي
إجمال قيمة التعرض التعرضات ي
تعديل تصنيفها
دينــــــار
دينــــــار
-

948,288

-

المرحلة 3
ت
ال� تم
ي
إجمال قيمة التعرض التعرضات ي
تعديل تصنيفها
دينــــــار
دينــــــار
6,049,582
-

10,154,668

ت
ال�
نسبة التعرضات ي
تم تعديل تصنيفها
دينــــــار

ت
ال�
ي
اجمال التعرضات ي
تم تعديل تصنيفها
دينــــــار
-

ش
الك�ى
ال�كات ب
الصغ�ة والمتوسطة ()SME’s
المؤسسات
ي
الحكومة والقطاع العام
سندات وإسناد وإذونات:
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
أ
الخرى
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
مشتقات ادوات مالية
الموجودات المالية المرهونة (ادوات الدين)
موجودات أخرى
المجموع
الكفاالت المالية
العتمادات المستندية
إ
ل�امات أ
ال ت ز
الخرى
إ
المجموع

الكل
المجموع ي

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
الئتمانية:
التسهيالت إ
أ
الفراد
القروض العقارية

145,237,872
6,323,477
242,797
5,875,293
12,441,568
157,679,440

5,694,964
31,521,072
94,970,871
13,050,966
-

48,904,524
946,524
1,743,476
2,690,000
51,594,524

2,979,667
6,789,242
35,220,166
2,967,162
-

203,402,631
2,020,162
528,411
2,548,573
205,951,204

13,306,818
47,289,989
112,731,661
13,869,914
-

5,706,006
264,500
166,316
430,816
6,136,822

1,108,546
2,356,648
1,952,824
287,988
-

948,288
54,610,530
1,211,024
1,909,792
3,120,816
57,731,346

4,088,213
9,145,889
37,172,990
3,255,150
-

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%21.51
%11.60
%17.90
%12.09
%0.00
%0.00
%9.34

%0.00
%0.00
%0.00
%0.00
%15.66
%14.51
%0.00
%29.82
20.82%
15.88%

الكل
المجموع ي

الصغ�ة والمتوسطة ()SME’s
المؤسسات
ي
الحكومة والقطاع العام
سندات وإسناد وإذونات:
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل الشامل أ
الخرى
ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
مشتقات ادوات مالية
الموجودات المالية المرهونة (ادوات الدين)
موجودات أخرى
المجموع
الكفاالت المالية
العتمادات المستندية
إ
أ
ت
ز
الل�امات الخرى
إ
المجموع

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى البنوك ومؤسسات مرصفية
الئتمانية:
التسهيالت إ
أ
الفراد
القروض العقارية
ش
الك�ى
ال�كات ب

1,743,476
2,690,000
51,594,524

48,904,524
946,524

948,288

2,979,667
6,789,242
35,220,166
2,967,162

-

دينــــــار

166,316
430,816
6,136,822

5,706,006
264,500

1,108,546
2,356,648
1,952,824
287,988

-

دينــــــار

1,909,792
3,120,816
57,731,346

54,610,530
1,211,024

948,288

4,088,213
9,145,889
37,172,990
3,255,150

-

دينــــــار

40,852
112,117
13,027,767

-

60,189
61,409
712,737

-

101,041
173,526
13,740,504

12,915,650
71,265

651,328
1,220

-

0
0
0
0
13,566,978
72,485

149,734
112,533
384,084
4,977

1,053,842
827,899
10,204,516
532,433

948,288
-

-

-

-

948,288

904,108
715,366
9,820,433
527,455

-

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

ت
ت
ال� تم تعديل تصنيفها
ال� تم تعديل تصنيفها
الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات ي
التعرضات ي
ت
ت
المرحلة
المرحلة
المرحلة
المرحلة
إجمال التعرضات
ال�
ال�
ي
ي
ي
إجمال التعرضات ي
إجمال التعرضات ي
ت
المجموع
الثالثة
الثالثة
الثانية
الثانية
ال� تم تعديل
من
تصنيفها
تعديل
تم
من
تصنيفها
تعديل
تم
ي
تجميعي
افرادي
تجميعي
افرادي
تصنيفها
Stage3
Stage2

ت
ال� تم تعديل تصنيفها
ب .الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات ي
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توزيع التعرضات االتمانية
التعرض عند متوسط الخسارة عند
التصنيف وفق
ث
ث
% )LGD( �التع
)EAD( �التع
مؤسسات
التصنيف الخارجي بالمليون دينار
0.000 TO 53.493%

316,579,692

إجمال قيمة الخسائر ا إلئتمانية مستوى إحتمالية
درجة التصنيف فئة التصنيف
ي
ث
)PD( �التع
)ECL( الداخل لدى حسب تعليمات التعرض المتوقعة
ي
)2009/47(
البنك
STAGE 1
0.536 TO 100.000%

8,464,151 616,897,912

Normal

54.285%

9,619,205

2

%0.465

3,148

43,534,110

Normal

54.293%

95,851

2-

%0.610

64

27,534,608

Normal

709,113

Normal

41,777,368

Normal

3-

5,229,569

Normal

3+

20,752,310

Normal

2+
49.486 TO 56.035%

5,538,605

3

1.060 TO 1.374%

36,874

47.863 TO 52.689%

4,509,213

4-

0.743 TO 1.029%

40,636

4,597,946

Normal

56.219%

361,590

4+

%1.680

2,701

7,544,264

Normal

3,649

Normal

5
52.689 TO 56.346%

1,083,870

5-

0.855 TO 1.071%

5,252

1,253,507

Normal

48.298 TO 56.061%

6,073,601

6

1.215 TO 1.669%

54,089

6,188,318

Normal

55.079 TO 56.906%

1,329,929

6-

2.235 TO 2.279%

17,176

1,329,929

Normal

53.493 TO 55.376%

68,789,416

6+

0.904 TO 15.246%

689 426,509,330

Normal

61.155%

1,881,749

7+

%2.370

1,974,701

Normal

9.745%

1,418,000

%0.031

15

1,418,000

Normal

2+

0.000 TO 50.563%

3,590,395

0.054 TO 0.101%

473

3,590,395

Normal

2

0.001 TO 54.008%

7,877,576

0.083 TO 0.274%

2,962

7,877,576

Normal

2-

0.000 TO 55.613%

186,373,529

0.033 TO 1.159%

225,582 186,373,529

Normal

3+

0.001 TO 54.262%

60,996,304

0.044 TO 1.278%

61,038,284

Normal

3

0.000 TO 55.758%

141,755,037

0.094 TO 1.620%

141,935 141,755,037

Normal

3-

0.000 TO 54.534%

98,081,330

0.105 TO 1.164%

227,689

97,899,484

Normal

4+

0.000 TO 56.402%

128,682,790

0.129 TO 1.906%

313,040 128,406,124

Normal

4

0.000 TO 55.049%

115,533,786

0.317 TO 2.445%

552,248 115,533,786

Normal

4-

0.000 TO 55.547%

224,821,589

0.267 TO 4.004%

2,052,279 224,821,589

Normal

5+

0.000 TO 56.390%

184,242,888

0.362 TO 5.785%

1,086,256 184,221,091

Normal

5

0.000 TO 54.822%

271,848,861

0.530 TO 7.423%

1,793,551 265,901,326

Normal

5-

0.000 TO 54.771%

84,374,613

0.729 TO 11.645%

1,762,821

84,374,613

Normal

6+

0.000 TO 55.063%
3.907 TO 52.443%
0.069 TO 55.500%
1.954 TO 47.923%
0.000%
0.000%

99,855,557

1.251 TO 17.322%

866,549

99,855,557

Normal

485,690

5.516 TO 11.793%

19,377

485,690

Normal

480,494

8.405 TO 29.843%

14,561

480,494

Normal

15,218,890

2.909 TO 27.089%

1,156,604

15,218,890

Normal

6
67+
7

2020 التقرير السنوي

52,802

10

%11.948

10

Watch

2,413

%2.328

2,413

Watch

5

162

توزيع التعرضات االتمانية
التعرض عند متوسط الخسارة عند
التصنيف وفق
ث
ث
% )LGD( �التع
)EAD( �التع
مؤسسات
التصنيف الخارجي بالمليون دينار

مستوى إحتمالية
ث
)PD( �التع

الخسائر
إجمال قيمة
درجة التصنيف فئة التصنيف
ي
الئتمانية
الداخل لدى حسب تعليمات التعرض
إ
ي
)ECL( المتوقعة
)2009/47(
البنك
STAGE 2

0.000 TO 53.493%

9,777,653

0.536 TO 100.000%

1,058,471

9,783,827

Normal

8.602 TO 54.289%

268,025

0.657 TO 1.617%

926

268,025

Normal

4

10.319 TO 23.508%

309,949

1.106 TO 1.726%

1,056

309,949

Normal

4-

0.000 TO 54.142%

1,475,882

1.177 TO 3.896%

7,414

1,475,882

Normal

5+

0.000 TO 52.888%

2,177,823

1.457 TO 5.068%

25,590

2,180,935

Normal

5

6.262 TO 53.787%

7,008,589

0.632 TO 6.928%

80,973

6,999,410

Normal

5-

0.000 TO 55.063%

20,770,263

2.692 TO 10.553%

577,748

20,770,263

Normal

6+

10.000 TO 53.422%

5,304,734

4.151 TO 16.140%

296,522

5,304,734

Normal

6

11.083 TO 53.415%

116,829

7.583 TO 9.902%

491

116,829

Normal

6-

7.557 TO 53.307%

8,503

21.137 TO 21.859%

244

8,503

Normal

7

42.174 TO 57.738%

16,506

17.734 TO 28.868%

1,724

16,506

Normal

7-

0.000 TO 53.493%

1,568,625

0.536 TO 89.738%

248,569

1,568,631

Watch

40.520 TO 54.723%

257,457

0.635 TO 0.637%

1,130

257,457

Watch

4

38.478%

1,003,741

%1.418

9,552

1,003,741

Watch

4-

12.582 TO 29.795%

2,315,059

0.290 TO 1.993%

19,263

2,315,059

Watch

5+

10.190 TO 54.824%

7,065,025

1.688 TO 4.994%

149,671

7,065,025

Watch

5

6.667 TO 29.608%

6,822,502

1.990 TO 5.168%

506,567

6,959,273

Watch

5-

6.898 TO 54.267%

69,728,484

3.780 TO 14.965%

4,564,998

69,284,356

Watch

6

16.854 TO 55.257%

2,430,672

10.165 TO 32.145%

606,172

2,430,672

Watch

7+

23.019 TO 52.338%

13,729,422

15.770 TO 32.670%

2,288,951

13,729,422

Watch

7

10.000 TO 11.585%

5,830,941

29.114 TO 38.505%

514,598

5,830,941

Watch

7STAGE 3

0.000 TO 100.000%

3,662,733

%100.000

811,562

3,695,207

Normal

10.000 TO 99.990%

22,485,106

%100.000

13,159,112

16,266,609

Normal

0.000 TO 99.990%

2,765,902

%100.000

784,457

2,767,805

Normal

0.000 TO 40.800%

254,166

%100.000

68,686

259,989

Watch

8.824 TO 99.990%

302,103

%100.000

172,170

301,422

Watch

0.000 TO 59.670%

1,974,807

%100.000

705,938

1,977,480 Sub_Standard

6.416 TO 99.990%

986,545

%100.000

151,673

1,014,476 Sub_Standard

0.000 TO 100.000%

3,046,434

%100.000

1,611,695

3,125,044

Doubtful

0.000 TO 99.990%

28,490,497

%100.000

11,997,135

29,437,510

Doubtful

0.000 TO 100.000%

14,298,398

%100.000

10,001,413

17,122,240

Loss

0.000 TO 99.990%

109,576,363

%100.000

65,866,259

129,983,423

Loss
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/40أ مخاطر السوق

المخاطــر الســوقية هــي عبــارة عــن الخســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغـ يـر ف ي� اســعار الســوق كالتغـ يـر ف ي� اســعار الفوائــد ،اســعار
أ
ـال تغـ يـر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة لــادوات الماليــة داخــل وخــارج
ـ� واســعار الدوات الماليــة وبالتـ ي
الــرف االجنـ ب ي
المال الموحدة							 .
قائمة المركز ي
لــدى البنـــك سياســات وإجـراءات محــددة يتــم مــن خاللهــا التعــرف ،قيــاس ،مراقبة والســيطرة عــى المخاطـــر الســـوقية ويتم
ـوص بهــا بعــد أن تتأكــد مــن توافقها
مراجعتهــا ومراقبــة تطبيقهــا دوريــا ،أحيــث تقــوم لجنــة السياســة االســتثمارية بدراســتها وتـ ي
الدارة.
مــع تعليمــات البنـــــك المركــــزي الردنــــي  ،تطبيقهـــا ومــن ثم يتــم اعتمادها مــن قبل مجلــس إ
تحــدد سياســة المخاطــر المقبولــة ضمــن عمليــات الخزينــة وتتضمــن ســقوف تحكــم المخاطــر الســوقية ،حيــث يتــم االلـ ت ز
ـ�ام

بهــا و التأكــــد مــن تطبيقهـــــا بشكـــل دوري ومســتمر مــن خــال مراقبــة تطبيقها مــن قبــل دائــرة ادارة المخاطر وتقديــم التقارير
ت
ـ� تعــرض بدورهــا عــى لجنــــة االصـــول والخصــوم وكذلــك مجلــس االدارة.
الدوريــة المختلفــة والـ ي
يحتفــظ البـــنــــك بمحفظـــــة أسهــــــــم وسنـــــدات ألغــ ـراض المـــتاجـــــرة ()Financial Assets at Fair Value though Profit or Loss

ويســتعمل لهــا اســلوب تحليــــل الحسـاسيـــــة حيــث يتــم قيــــاس المخاطــر حاليــــا مــن خــال الطريقــــة المعياريـــــة
( )Standardised approachالحتساب الحد ن
				
االد� لرأس المال حسب توصيات لجنة بازل .
									

								
 /40ب مخاطر أسعار الفائدة:

ف
ـال التاثـ يـر عــى التدفقــات النقديــة او القيمــة
تنتــج مخــاطـــر اســعار الفائـــدة مــن احتماليــة التغيــــر ي� اســعار الفائــدة وبالتـ ي
ـع� بـ ي ن
ـ� الموجــودات
العادلــة لــاداة الماليــة  .يتعــرض البنــك لمخاطــر اســعار الفائــدة كنتيجــة للفجــوات الزمنيــة العــادة التسـ ي
والمطلوبــات ،تتــم مراقبــة هــذ الفجــوات بشــكل دوري مــــن قبــــل لجنــة االصــول والخصــوم وتســتخدم احيانــا االســاليب
					
المختلفة للتحوط للبقاء ضمن حدود مقبولة لفجوة مخاطر اسعار الفائدة.
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 تحليل الحساسية : 2020للعام
العملـــــــــــة
امريك
دوالر
ي
يورو
اس�لي�ن
جنيه ت
ي
ن
يابا�
ين ي
عمالت اخرى

العملــــــــــــة

امريك
دوالر
ي
يورو
ت ن
لي�
جنيه اس� ي
ن
يابا�
ين ي
عمالت اخرى

التغ� زيادة بسعر الفائدة
ي
(نقطـــــة مئويــــــــة)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكيــــــــة

%
1
1
1
1
1

دينــــــــــــار
18,454
()47,833
()69,179
()100,540

دينــــــــــــار
()265,152
-

التغ� (نقص) بسعر الفائدة
ي
(نقطـــــة مئويــــــــة)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكيــــــــة

%
1
1
1
1
1

دينــــــــــــار
()18,454
47,833
69,179
100,540

دينــــــــــــار
347,701
-

 2019للعام
العملـــــــــــة

امريك
دوالر
ي
يورو
اس�لي�ن
جنيه ت
ي
ن
يابا�
ين ي
عمالت اخرى

العملــــــــــــة

امريك
دوالر
ي
يورو
اس�لي�ن
جنيه ت
ي
ن
يابا�
ين ي
عمالت اخرى
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التغ� زيادة بسعر الفائدة
ي
(نقطـــــة مئويــــــــة)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكيــــــــة

%
1
1
1
1
1

دينــــــــــــار
()1,507,581
()50,812
()90,445
()30,751

دينــــــــــــار
237,964
-

التغ� (نقص) بسعر الفائدة
ي
(نقطـــــة مئويــــــــة)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح والخسائر)

حساسية حقوق
الملكيــــــــة

%
1
1
1
1
1

دينــــــــــــار
1,507,581
50,812
90,445
30,751

دينــــــــــــار
()181,962
-
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 -مخــــــاطـــــر العـمالت :

ت
ـ� يتعــرض البنــك لهــا واثــر تغـ يـر محتمــل ومعقــول علــــى اسعارهـــــا مقابــــل الدينــار
يظهــر الجــدول ادنــاه العمــات الـ ي
علــــــى قائمــة الدخــل الموحــدة ويتــم مراقبــة مراكــز العمــات بشــكل يومــي والتاكــد مــن بقائهــا ضمــن الســقوف المحــددة
وترفــع التقاريــر بذلــك اىل لجنــة االصــول ت ز
واالل�امــات وكذلــك مجلــس االدارة.
للعام 2020

العملــــــــــــــــــــــــة
يورو
ت ن
لي�
جنيه اس� ي
ن
يابا�
ين ي
عمالت اخرى
للعام 2019

العملــــــــــــــــــــــــة
يورو
اس�لي�ن
جنيه ت
ي
ن
يابا�
ين ي
عمالت اخرى

التغ� ف ي� سعر
ي
رصف العملة

أ
الثر عىل
االرباح والخسائر

أ
الثر عىل
حقوق الملكية

%
5
5
5
5

دينـــــــــــــــــــــار
2,912
1,373
1,617
14,217

دينـــــــــــــــــــــار
-

التغ� ف ي� سعر
ي
رصف العملة

أ
الثر عىل
االرباح والخسائر

أ
الثر عىل
حقوق الملكية

%
5
5
5
5

دينـــــــــــــــــــــار
()7,648
3,464
333
1,381

دينـــــــــــــــــــــار
-

 مخاطر التغ� بأسعار أالسهم :
ي

التغ� ف ي� قيمة ش
وتغ� قيمة االسهم منفردة.
مؤ�ات االسهم ي
وهو خطر انخفاض القيمة العادلة للمحفظة االستثمارية لالسهم بسبب ي

للعام 2020

المؤشــــــــــــــــــــــــــــــر
ش
مؤ� سوق عمان
ين
ش
فلسط�
مؤ� سوق
ش
مؤ� سوق الكويت
NASDAQ – USA

أ
الثر عىل
االرباح والخسائر

أ
الثر عىل
حقوق الملكية

دينـــــــــــــــــــــار
-

دينـــــــــــــــــــــار
194,290
269,225
2,765
-

%
5
5

أ
الثر عىل
االرباح والخسائر

أ
الثر عىل
حقوق الملكية

-

254,928
277,787

5

-

-

-

-

التغ� ف ي� ش
المؤ�
ي
%
5
5
5

للعام 2019

المؤشــــــــــــــــــــــــــــــر
ش
مؤ� سوق عمان
ين
ش
فلسط�
مؤ� سوق
ش
مؤ� سوق الكويت
NASDAQ – USA
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 31كانــــــــــــــــــــون أ
الول 2020
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة
ي
قرض مع حق إعادة ش
ال�اء بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ف
بالصا�
ممتلكات ومعدات
ي
موجودات غ� ملموسة بالصا�ف
ي
ي
حق استخدام اصول مستأجرة
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات اخرى
موجودات محتفظ بها بهدف البيع بالصا�ف
ي
اجمال الموجودات
ي

يل :
ان حساسية أسعار الفوائد هي كما ي

339,661,475
125,508,378
115,789,483
8,262,132
3,775,736
592,997,205

دينــــار

اقل من شهر

22,208,130
5,985,255
666,117
66,399,251
5,382,126
100,640,878

دينــــار

من شهر اىل 3
أشهر

تسع� الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب .
يتم التصنيف عىل أساس تف�ات إعادة ي

36,475
5,897,814
5,934,289

دينــــار

179,055,553
46,089,618
9,406,061
234,551,232

دينــــار

737,822,667
10,000,000
7,254,344
270,806,848
4,818,715
1,030,702,573

دينــــار

من  3أشهر اىل  6اشهر مـن  6أشهر الـى سنة من سنة الـى  3سنوات

تسع� الفائـــــدة
فجوة اعادة ي

360,322,916
27,060,707
18,814,894
10,398,389
416,596,906

دينــــار

 3سنوات او
ث
اك�

5,264,885
162,819,622
43,290,091
28,527,698
1,964,717
13,347,577
36,718,616
130,896,114
5,642,817
428,472,137

دينــــار

عناصـــــر
بدون فائدة

361,869,605
136,758,518
1,556,512,833
10,000,000
85,867,274
402,110,610
28,527,698
1,964,717
13,347,577
36,718,616
170,574,955
5,642,817
2,809,895,220

دينــــار

المجموع

تسع� الفائدة :
فجوة إعادة
ي
آ
ف
يتبــع البنــك سياســة التوافــق ي� مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات وموائمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خــال تقســيم الموجــودات والمطلوبــات لفئــات الجــال الزمنيــة المتعــددة أو
اســتحقاقات إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد ايهمــا اقــل لتقليــل المخاطــر ف ي� اســعار الفائــدة ودراســة الفجــوات ف ي� أســعار الفائــدة المرتبطــة بهــا واســتخدام سياســات التحــوط باســتخدام
أ
الدوات المتطــورة كالمشــتقات .
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43,147,143

ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

ودائع عمالء

اقل من شهر

تسع� الفائـــــدة
فجوة اعادة ي

-

229,448,307

من شهر اىل 3
أشهر

105,016,534

661,282,777

من  3أشهر اىل  6اشهر مـن  6أشهر الـى سنة من سنة الـى  3سنوات
25,524,000
182,266,266

 3سنوات او
ث
اك�
260,271,310

عناصـــــر
بدون فائدة
583,408

26,799,110

المطلوبات :
-

24,778,388

المجموع

173,687,677
543,698,415
9,285,936

1,877,550,483
13,016,603

مطلوبات ض�يبية مؤجلة

مخصص ض�يبة الدخل

اسناد قرض

مخصصات متنوعة

أموال ت
مق�ضة

تأمينات نقدية

15,280

-

-

تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة

-

73,895,317

-

1,007,045

4,323,252
-

544,306

مطلوبات أخرى

-

-

544,306

14,525,679

-

42,703,066

-

1,088,613

7,735,885

10,000,000

4,922,993

7,597,559

71,229,126

128,255,444
14303613
2,176,841
2,555,136
4,282,694

8,034,611

11,000,000

-

14,303,613
11,000,000
2,176,841
2,555,136
9,757,373

-

12,389,957
8,167,135

مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
-

-

-

319,250,536

55,818,242

-

694,341,356

-

304,710,602

273,746,669

1,529,164

317,935,137

()593,700,478

1,529,164

97,508,180

()298,776,312

55,152,895

()83,383,905

564,263,169

()83,383,905

2,353,161,874

-

اجمال المطلوبات
ي
تسع� الفائدة
فجوة اعادة ي

361,444,011

(456,733,346 )135,791,032

 31كانـــــــون أ
الول 2019
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة
ي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ف
بالصا�
ممتلكات ومعدات
ي
موجودات غ� ملموسة بالصا�ف
ي
ي
حق استخدام اصول مستأجرة
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات اخرى
موجودات محتفظ بها بهدف البيع بالصا�ف
ي
اجمال الموجودات
ي

يل :
ان حساسية أسعار الفوائد هي كما ي

دينــــــــــار

370,862,302
13,158,595 54,173,121
45,065,696 272,422,787
129,875
10,003,722 19,999,518
3,758,703
2,067,454
71,986,716 719,655,056

دينــــــــــار

اقل من شهر

من شهر اىل  3أشهر

تسع� الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب .
يتم التصنيف عىل أساس تف�ات إعادة ي

217,231
80,811,977
11,362,782
20,001,707
5,010,919
117,404,616

-

دينــــــــــار

من  3أشهر اىل  6اشهر

31,142,388
429,723,829
56,432,031
7,370,243
524,668,491

دينــــــــــار

مـن  6أشهر الـى
سنة

تسع� الفائـــــدة
فجوة اعادة ي

279,950,602
7,304,520
163,397,912
2,490,779
453,143,813

-

-

دينــــــــــار

من سنة الـى 3
سنوات

66,753,963
- 465,801,825
45,815,020 31,512,109
- 38,821,220
26,711,598
1,357,766
14,278,048
31,137,943
134,066,250
8,567,783
4,318,694
323,603,282 544,702,936

402,004,690
134,085,678
217,231
1,573,776,716
96,124,306
308,656,110
26,711,598
1,357,766
14,278,048
31,137,943
163,332,131
4,318,694
2,756,000,911

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

 3سنوات او
ث
اك�

عناصـــــر
بدون فائدة

المجموع

تسع� الفائدة :
فجوة إعادة
ي
آ
ف
يتبــع البنــك سياســة التوافــق ي� مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات وموائمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خــال تقســيم الموجــودات والمطلوبــات لفئــات الجــال الزمنيــة المتعــددة أو
اســتحقاقات إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد ايهمــا اقــل لتقليــل المخاطــر ف ي� اســعار الفائــدة ودراســة الفجــوات ف ي� أســعار الفائــدة المرتبطــة بهــا واســتخدام سياســات التحــوط باســتخدام
أ
الدوات المتطــورة كالمشــتقات .
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المطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

اقل من شهر

من شهر اىل  3أشهر

تسع� الفائـــــدة
فجوة اعادة ي
من  3أشهر اىل  6اشهر

مـن  6أشهر الـى
سنة

33,387,181

من سنة الـى 3
سنوات
78,308,695

25,551,050

83,337

44,494,819

18,434,000
257,044,305
9,587,626

35,000,000

-

186,713,308
13,652,765

18,750

 3سنوات او
ث
اك�

-

المجموع

-

عناصـــــر
بدون فائدة

141,237,514
582,866,991

-

1,866,092,506

-

-

-

-

-

-

-

82,178,622
49,364,420
-

-

تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة

675,647,455 163,272,021

548,425
10,426,421

3,305,146
-

-

1,076,556

أموال ت
مق�ضة

4,009,390

102,207,464
12,408,652
-

581,878

مطلوبات ض�يبية مؤجلة

مخصص ض�يبة الدخل

مخصصات متنوعة

12,408,652
14,760,848
-

581,878

مطلوبات أخرى

14,760,848
-

1,163,755

15,267,821

3,489,800
5,262,805

8,291,675

3,489,800
4,578,309

7,921,679

-

8,253,966

13,245,180
9,895,052

-

2,296,468,472

59,542,151
618,137,172 63,854,687

-

9,911,958

مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
745,072,058 257,581,736

353,462,932

)673,085,342( 462,073,321

238,644,215

()236,058,316

1,305,735

-

19,715,672

286,024,276

1,305,735

-

اجمال المطلوبات
ي
تسع� الفائدة
فجوة اعادة
ي
433,428,141

459,532,439 )294,533,890( 480,848,249

ف ت
المال الموحدة للسنة الحالية
ي
صا� ال�كز داخل قائمة المركز ي
تز
المال الموحدة للسنة الحالية
ال�امات محتملة خارج قائمة المركز ي

المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصص ض�يبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجمال المطلوبات
ي

 31كانون أ
الول 2020
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة -
ي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات
موجودات يغ� ملموسة
موجودات اخرى
اجمال الموجودات
ي

ت
ال�كز ف ي� مخاطر العمالت االجنبية

88,432,299
148,868,454

135,646,612
391,801,799
15,120,396
3,920,058
546,488,866

61,075,632
89,478,876
350,981,367
54,310,861
73,879,503
957,461
17,979
4,219,485
634,921,165

دينــــــــــــار

أمريك
دوالر
ي

66,554
10,080,408

103,962
35,273,814
487,612
210,323
164,513
36,240,224

4,713,291
28,338,729
2,599,365
98,415
556,979
36,306,778

دينــــــــــــار

يورو

27,463
44,901

111
14,205,150
750,520
4,336
14,960,117

515,252
12,127,191
2,370,001
-24,864
14,987,580

دينــــــــــــار

ت ن
لي�
جنيه اس� ي

32,343
-

149,391

239
149,152

181,734

181,734

-

دينــــــــــــار

ن
يابا�
ين ي

()635,046
5,011,791

141,923,936
450,337,065
18,080,602
210,323
4,210,669
614,762,595

67,106,256
142,624,963
355,950,733
57,384,853
73,879,503
957,461
17,979
4,764,460
702,686,208

87,923,613
164,005,554

6,173,011
8,907,150
1,722,074
121,762
16,923,998

802,081
12,498,433
2,975,577
12,860
16,288,951

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

أخرى

اجمالــــــــــي
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ت
ال�كز ف ي� مخاطر العمالت االجنبية

أمريك
دوالر
ي

يورو

ت ن
لي�
جنيه اس� ي

ن
يابا�
ين ي

اجمالــــــــــي

أخرى

 31كانون أ
الول 2019
الموجودات :
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة -
ي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات
موجودات يغ� ملموسة
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات اخرى
اجمال الموجودات
ي

المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
مخصصات متنوعة
مخصص ض�يبة الدخل
مطلوبات أخرى
اجمال المطلوبات
ي

ف ت
المال الموحدة للسنة الحالية
ي
صا� ال�كز داخل قائمة المركز ي
تز
المال الموحدة للسنة الحالية
ال�امات محتملة خارج قائمة المركز ي

دينــــــــار

52,211,754
61,355,992
17,689
353,100,379
64,479,417
73,879,889
1,060,298
40,012
4,784,542
610,929,973

100,187,310
403,920,478
18,275,245
3,711,684
526,094,717
84,835,256
206,661,858

دينــــــــــار
3,658,605
48,171,144
3,499,692
82,596
392,474
55,804,511

253,010
52,250,366
2,944,945
191,770
317,124
55,957,215
()152,704
25,057,975

دينــــــــــار

1,627,828
13,923,074
2,379,406
103,192
18,033,500

17,328,407
631,936
3,873
17,964,216
69,284
105,816

دينــــــــــار
480,940
480,940

227
469,384
4,661
474,272
6,667
93,224

دينــــــــــــار
660,633
9,940,924
3,980,151
27,472
14,609,180

4,326,553
8,901,381
1,668,547
20,542
14,917,023
()307,843
8,458,276

دينــــــــــــار
58,158,821
133,872,073
17,689
358,979,476
68,542,164
73,879,889
1,060,298
40,012
5,307,681
699,858,104

104,767,100
482,870,016
23,525,334
191,770
4,053,222
615,407,443
84,450,660
240,337,149

أسناد قرض
مخصصات متنوعة
مخصص ض�يبة الدخل
مطلوبات ض�يبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
ش
مطلوبات مرتبطة مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
المجموع
مجموع الموجودات

المطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال ت
مق�ضة
تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة

 31كانون االول 2020

دينـــــــــار
46,794,000
773,146,722
26,799,110
4,323,252
1,007,045
14,525,679
866,595,808
594,088,884
661,282,777
24,778,388
544,306
7,735,885
1,529,164
695,870,520
79,022,800

دينـــــــــار

دينـــــــــار
101,369,677
182,266,266
9,285,936
544,306
7,597,559
301,063,745
6,524,341

دينـــــــــار
25,524,000
260,271,310
13,016,603
10,000,000
1,088,613
8,034,611
317,935,137
263,582,281

من شهر اىل  3من  3أشهر اىل مـن  6أشهر
اقل من شهر
الـى سنـــة
 6اشهر
أشهر

583,408
15,280
71,229,126
4,922,993
11,000,000
9,757,373
97,508,180
1,036,039,307

دينـــــــــار

42,703,066
4,282,694
8,468,554
55,454,314
589,240,372

دينـــــــــار

14,303,613
2,176,841
2,555,136
19,035,590
241,397,236

دينـــــــــار

عناصـــــر بــدون
من سنـة الـى 3
ث
اك� من  3سنوات
استحقـاق
سنوات

ت
تز
ال� تعمل ضمنها فروع البنك الخارجية ،وتراقب السيولة لدى البنك بشكل يومي.
 يل�م البنك بنسب السيولة المحددة من قبل البنك المركزي والسلطات الرقابية يأ
ت
ال� يرأسها المدير العام من خالل تقارير دورية.
 -تتم مراقبة السيولة أيضا من قبل لجنة إدارة الصول والخصوم ي

دينـــــــــار
173,687,677
1,877,550,483
73,895,317
128,255,444
12,389,957
11,000,000
14,303,613
2,176,841
2,555,136
56,119,661
1,529,164
2,353,463,293
2,809,895,220

المجمـوع

(غ� مخصومة) عىل أساس ت
الف�ة المتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات المالية :
أوالً :يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات ي
 تعــرف مخاطــر الســيولة بأنهــا الخســائر الـ تـ� قــد يتعــرض لهــا البنــك بســبب عــدم توفــر التمويــل الــازم لتمويــل الزيــادة بتوظيفاتــه أو لســداد ت زال�اماتــه عنــد اســتحقاقها بالوقــت والكلفــة
ي
المالئمتـ ي ن
ـ�( .وتعتـ بـر جــزءا مــن إدارة الموجــودات والمطلوبــات )ALM

ج -مخاطر السيولة
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 31كانون االول 2019

المجمـوع

المطلوبات :

ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

ودائع عمالء

اقل من شهر من شهر اىل  3من  3أشهر اىل مـن  6أشهر
الـى سنـــة
 6اشهر
أشهر
دينـــــــــار
44,494,819
746,139,012

ث
اك� من  3سنوات عناصـــــر بــدون
من سنـة الـى 3
استحقـاق
سنوات
دينـــــــــار
675,647,455

33,387,181
83,337

أموال ت
مق�ضة

تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة

-

14,760,848
-

-

-

دينـــــــــار

دينـــــــــار
78,308,695
257,044,305

25,551,050
35,000,000
11,115

-

دينـــــــــار
18,434,000
186,713,308
9,587,626
18,750
27,427

-

دينـــــــــار
548,425
13,652,765
10,426,421
9,620

-

دينـــــــــار
4,009,390
616,347

دينـــــــــار
49,364,420
12,580,671

مخصصات متنوعة

14,760,848
3,489,800

141,237,514
1,866,092,506
3,305,146
12,408,652

تأمينات نقدية

82,178,622
102,207,464
13,245,180
12,408,652

مخصص ض�يبة الدخل

مطلوبات ض�يبية مؤجلة

3,489,800

15,267,821

مطلوبات أخرى

8,291,675

7,921,679

8,253,966

9,895,052

9,911,958

المجموع

مجموع الموجودات

-

794,877,351
788,609,020

59,542,151

1,305,735
745,807,030
71,998,765

مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع
289,360,634
117,434,344

219,056,081
524,678,920

15,069,214
453,811,940

71,857,050
558,260,649

19,203,598
241,207,273

1,305,735
2,296,468,472
2,756,000,911

(باالجمال):
المال
ي
ثانياً :بنود خارج المركز ي

 31كانون االول 2020

العتمادات والقبوالت
إ
وغ� ش
السقوف يغ� المستغلة ش
مبا�ة)
(مبا�ة ي
الكفاالت
المجموع

لغاية سنة

من سنة لغاية 5
سنوات

ث
أك� من ()5
سنوات

المجمـوع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

54,196,154
315,545,147
211,310,001
526,855,147

4,056,820
20,554,880
24,611,700

305
305

54,196,154
319,601,966
231,865,186
605,663,306

 31كانون االول 2019

العتمادات والقبوالت
إ
ش
ش
وغ� مبا�ة)
السقوف يغ� المستغلة (مبا�ة ي
الكفاالت
المجموع

لغاية سنة

من سنة لغاية 5
سنوات

ث
أك� من ()5
سنوات

المجمـوع

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

117,397,122
291,466,561
207,467,130
616,330,813

30,222,118
29,150,176
59,372,294

278
278

117,397,122
321,688,679
236,617,584
675,703,385

( )41معلومات عن قطاعات اعمال البنك

أ
ت
ـ�
يتــم تنظيــم البنــك لغـراض إداريــة مــن خــال أربعــة قطاعــات أعمــال رئيســية ويتــم قيــاس القطاعــات وفقـاً للتقاريــر الـ ي
يتــم إســتعمالها مــن قبــل المديــر التنفيــذي وصانعــو القـرار الرئيســيون لــدى البنــك كمــا يمتلــك البنــك ش�كــة تابعــة تختــص
ش
ـ� كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة :
بخدمــات الوســاطة الماليــة و�كــة تابعــة تختــص بخدمــات التأجـ يـر التمويـ ي
أ
أ
الئتمانيــة والبطاقــات االئتمانيــة وخدمــات
حســابات الف ـراد :يشــمل متابعــة ودائــع العمــاء الف ـراد ومنحهــم التســهيالت إ
أخــرى .
أ
الئتمانيــة والخدمــات المرصفيــة الخــرى الخاصــة بالعمــاء مــن
حســابات المؤسســات :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت إ
المؤسسات.
الخزينة :يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك.
أ
أ
ت
ال� ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك المذكورة أعاله .
الخرى :يشمل هذا القطاع النشطة ي
خدمات الوساطة المالية :ممارسة معظم خدمات الوساطة و االستشارات المالية .
التمويل ومشاريع تطوير العقارات .
التأج�
التمويل :ممارسة خدمات
التأج�
خدمات
ي
ي
ي
ي
خدمات االستشارات المالية واالصدارات  :ممارسة خدمات االستشارات المالية وإدارة االصدارات .
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فيما يل معلومات عن اعمال البنك موزعة حسب أ
النشطة:
ي

اجمال الدخل للسنة  -قائمة (ب)
ي
نز
ي�ل  :خسائر ائتمانية متوقعة
نتائج أعمال القطاع
نز
ي�ل  :مصاريف يغ� موزعة عىل القطاعات
الربح للسنة قبل ض�يبة الدخل
نز
ي�ل  :ض�يبة الدخل للسنة
الربح للسنة من العمليات المستمرة -قائمة (ب)
ف
صا� الربح للسنة من العمليات يغ� المستمرة -قائمة (ب)
ي
ف
صا� الربح للسنة  -قائمة (ب)
ي

اخرى

االستشارات
المالية

التأج�
ي
التمويل
ي
دينــــــــار

الوساطة
المالية
دينــــــــار

الخزينة
دينــــــــار

المؤسسات
دينــــــــار

االفراد
دينــــــــار

المجمـــــــــــــــــــوع
للسنة المنتهية ف ي�  31كانون
االول 2020
دينــــــــار

13,454,069
12,798,621
655,448
655,448
655,448
655,448

دينــــــــار

52,168,647
24,788,612
27,380,035
27,380,035
27,380,035
27,380,035

دينــــــــار
34,466,273
11,749,634
22,716,639
22,716,639
22,716,639
22,716,639

مصاريف رأسمالية

االستهالكات واالطفاءات

()379,547
()379,547

999,983,701 1,203,283,863
999,983,701 1,203,283,863

5,344,320
1,398,981
3,945,339
3,945,339
1,231,922
2,713,417
2,713,417

6,727,012
6,727,012

317,027,421

317,027,421 801,446,061 1,159,999,739

2,782,875
1,485,714
1,297,161
61,573,372
()60,276,211
()2,838,213
()57,437,998
()159,268
()57,437,998( )159,268
4,968,669
4,715,649
85,309,793
85,309,793

1,399,312
1,399,312

108,216,184
52,221,562
55,994,621
61,573,372
()5,578,751
()1,606,291
()3,972,460
()538,815
()4,511,275
4,968,669
4,715,649

445,648
445,648

47,535,175
47,535,175

مطلوبات القطاع
مطلوبات يغ� موزعة عىل القطاعات
مجموع المطلوبات

موجودات القطاع
موجودات يغ� موزعة عىل القطاعات
مجموع الموجودات

139,921,585
134,223,559

129,852
129,852

374,223,618
374,223,618

2,669,973,635
139,921,585
2,809,895,220

25,925,733
25,624,314

801,446,061 1,159,999,739

2,327,537,560
25,925,733
2,353,463,293

مطلوبات القطاع
مطلوبات يغ� موزعة عىل القطاعات
مجموع المطلوبات

موجودات القطاع
موجودات يغ� موزعة عىل القطاعات
مجموع الموجودات

االستهالكات واالطفاءات

مصاريف رأسمالية

الربح للسنة من العمليات المستمرة -قائمة (ب)
ف
صا� الربح للسنة من العمليات يغ� المستمرة -قائمة (ب)
ي
ف
صا� الربح للسنة  -قائمة (ب)
ي

اجمال الدخل للسنة  -قائمة (ب)
ي
ي�ل  :مخصص ن
نز
ش
المبا�ة
تد� التسهيالت االئتمانية
ي
نتائج أعمال القطاع
نز
ي�ل  :مصاريف يغ� موزعة عىل القطاعات
الربح للسنة قبل ض�يبة الدخل
نز
ي�ل  :ض�يبة الدخل للسنة

29,398,270
0
29,398,270
0
29,398,270
0
29,398,270
0
29,398,270

دينــــــــار

0
0
0
0
0
0
0
()127,402
127,402

دينــــــــار

1,305,735 251,934,778
1,305,735 251,934,778

4,318,694 942,360,723 1,209,279,337
4,318,694 942,360,723 1,209,279,337

69,921,611
9,475,069
60,446,542
0
60,446,542
0
60,446,542
0
60,446,542

دينــــــــار

805,750,608 1,178,238,072
805,750,608 1,178,238,072

365,333,379
365,333,379

17,405,892
4,245,821
13,160,071
0
13,160,071
0
13,160,071
0
13,160,071

دينــــــــار

االفراد

المؤسسات

الخزينة

الوساطة
المالية

13,245,180
8,864,534
22,109,714

136,505,007
24,339,916
160,844,923

6,575,780

4,014,609

179,329
0
179,329
60,276,717
()60,097,388
15,679,386
()75,776,774
0
()75,776,774

2,287,603,938
8,864,534
2,296,468,472

2,731,660,995
24,339,916
2,756,000,911

6,575,780

4,014,609

578,326
578,326

0
0
0
0
0
0
0
163,613
()163,613

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار
122,071,299
13,973,096
108,098,203
61,334,361
46,763,842
16,862,434
29,901,408
36,211
29,937,619

126,195 37,003,370
126,195 37,003,370

73,285,529
73,285,529

5,166,197
252,206
4,913,991
1,057,643
3,856,348
1,183,048
2,673,300
0
2,673,300

دينــــــــار

التأج�
ي
التمويل
ي

االستشارات
المالية

اخرى

المجمـــــــــــــــــــوع
للسنة المنتهية ف ي�  31كانون
االول 2019
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99,866,853
4,968,669

إجمال الدخل  -قائمة (ب)
ي
المصاريف الرأسمالية

113,359,560
4,014,609

108,216,184
4,014,609

 31كانـــــــــــــــــون االول
2019
2020
دينـــــار
2,809,895,220

المجمــــــــــــــــــــوع
للسنة المنتهية ف ي�  31كانون االول
2019
2020
دينـــــار
دينـــــار

ب .معلومات التوزيع الجغر ف يا�
الردنيــة الهاشــمية الـ تـ� تمثــل أ
يمثــل هــذا اليضــاح التوزيــع الجغـر فا� ألعمــال البنــك ،يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيــ� ف� المملكــة أ
العمــال المحليــة وكذلــك يمــارس البنــك
إ
ي ي
ي
ي
نشــاطات دوليــة مــن خــال فــرع البنــك ف ي� قـ بـرص .

يل توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغر ف يا�:
فيما ي

122,071,299
4,014,609

مجموع الموجودات

داخل المملكـــــــــــــــة
للسنة المنتهية ف ي�  31كانون االول
2019
2020
دينـــــار
دينـــــار

8,349,331
-

دينـــــار
2,403,245,279

خارج المملكـــــــــــة
للسنة المنتهية ف ي�  31كانون االول
2019
2020
دينـــــار
دينـــــار
8,711,739
-

دينـــــار
2,349,402,573

 31كانـــــــــــــــــون االول
2019
2020
دينـــــار
406,649,941

 31كانـــــــــــــــــون االول
2019
2020

دينـــــار
406,598,338

دينـــــار
2,756,000,911

( )42ادارة رأس المال:
أ  -وصف لما يتم اعتباره كرأس مال
يصنــف راس المــال اىل عــدة تصنيفــات ك ـراس مــال مدفــوع ،راســمال اقتصــادي وراس مــال تنظيمــي ،ويعــرف راس المــال
ت
ـ� يحددهــا البنــك المركــزي الغـراض رقابيــة تلبيــة لمتطلبــات نســبة
التنظيمــي حســب قانــون البنــوك اجمـ ي
ـال قيمــة البنــود الـ ي
كفايــة راس المــال المقــررة بموجــب تعليمــات يصدرهــا البنــك المركــزي .
ب -متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال ،وكيفية االيفاء بهذه المتطلبات.
تتطلــــب تعليمــــات البنــك المركــزي ان ال يقــل راس المــال المدفــوع عــن  100مليــون دينــار ،و ان ال تنخفــض نســبة حقــوق
المسـ ي ن
ـاهم� اىل الموجــودات عــن  ، %6امــا راس المــال التنظيمــي فتتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي ان ال تنخفــض نســبته
اىل الموجــودات المرجحــة (نســبة كفايــة راس المــال) عــن  %12ويراعــي البنــك االلـ ت ز
ـ�ام بهــا .
ن
تز
ـو� مــا نســبته
يلــ�م البنــك بالمــادة ( )62مــن قانــون البنــوك بأنــه عــى البنــك ان يقتطــع ســنويا لحســاب االحتياطــي القانـ ي
( )%10مــن ارباحــه الصافيــة ف ي� المملكــــــــة وان يســتمر ف ي� االقتطــاع حـ تـى يبلــغ هــذا االحتياطــي مــا يعــادل رأســمال البنــك
المكتتــب بــه ،ويقابــل هــذا االقتطــاع االحتياطــي االجبــاري المنصــوص عليــه ف ي� قانــــون الـ شـركات.
ت
ت
تز
ـ� يقررها البنــك المركــزي والمتعلقة
ـ� تتطلــب ان يتــم التقيــد بالحــدود الـ ي
يلــ�م البنــك بالمــادة ( )41مــن قانــون البنــوك والـ ي
يل:
بمــا ي
 -1نســب المخاطــر الخاصــة بموجوداتــه وبالموجــودات المرجحــة بالمخاطــر وكذلــك بعنــارص رأس المــال وباالحتياطيــات
وبالحســابات النظاميــة.
ـال القــروض اىل رأس المــال التنظيمــي المســموح للبنــك منحهــا لمصلحــة شــخص وحلفائــه او لمصلحــة ذوي
 -2نســبة اجمـ ي
الصلة.
أ
ش
ـال للقــروض الممنوحــة مــن
ـال القــروض الممنوحــة لكـ بـر عــرة اشــخاص مــن عمــاء البنــك اىل المبلــغ االجمـ ي
 -3نســبة اجمـ ي
البنــك.
ج  -كيفية تحقيق أهداف ادارة رأس المال.
ت
ـ� يتعــرض لهــا البنــك ،وبمــا ال يتناقض
يراعــــي البنـــــك تــاؤم حجــم راس المــال مــع حجــم وطبيعــة وتعقيــد المخاطــر الـ ي
مــع ش
الت�يعــات والتعليمــات النافــذة وينعكــس ذلــك فــــــي خططــه االسـ تـراتيجية وكذلــك موازناتــه التقديرية الســنوية .ومن
اجــل مزيــد مــن التحفــظ تحوطــا للظــروف المحيطــة والــدورات االقتصاديــة فقــد قــرر مجلــس االدارة ضمــن اسـ تـراتيجية
البنــك ان ال تقــل نســبة كفايــة راس المــال عــن . %14
يتــم اخــذ التاثـ يـرات لــدى الدخــول ف ي� االســتثمارات عــى نســبة كفايــة راس المــال ويراقــب راس المــال وكفايتــه بشــكل دوري
حيــث يتــم احتســاب نســبة كفايــة راس المــال عــى مســتوى المجموعــة وكذلــك البنــك منفــردا بشــكل ربــع ســنوي ،ويتــم
ـ� .
تدقيقهــا مــن المدقــق الداخـ ي
ال يتــم توزيــع أي اربــاح عــى المسـ ي ن
ـاهم� مــن عنــارص راس المــال التنظيمــي اذا كان مــن شــأن هــذا التوزيــع ان يــؤدي اىل
ن
ـ� لـراس المــال ()internal generation
عــدم التقيــد بالحــد االد� المطلــوب لـرأس المــال .يركــز البنــك عــى النمــو الداخـ ي
ويمكــن اللجــوء اىل االكتتــاب العــام لتلبيــة التوســعات والخطــــــط المستقبليـــــة او متطلبــــــات الســلطات الرقابيــة وفــق
دراســات محــددة
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كفاية رأس المال

ن
أ ن
ـا�  2016بإصــدار تعليمــات كفايــة رأس المــال وفقـاً لمعيــار بــازل  IIIوإلغــاء
رد� بتاريــخ  31شت�يــن الثـ ي
قــام البنــك المركــزي ال ي
العمــل بتعليمــات كفايــة رأس المــال التنظيمــي وفقـاً لمعيــار بــازل . II
يقــوم البنــك بــإدارة رأس المــال بشــكل يضمــن اســتمرارية عملياتهــا التشــغيلية وتحقيــق أعــى عائــد ممكــن عــى حقــوق الملكيــة،
ن ف
التال :
ويتكـــــون رأس المــال كمــا عرفتــه اتفاقيــة بــازل  IIIكمــا هــو مبـ يـ� ي� الجــدول ي
 31كانــــــــــــــــون أ
الول
2019
2020
الساس لحملة أ
اجمال رأس المال أ
السهم العادية ()CET 1
ي
ي
أ
أ
ساس لحملة السهم العادية)
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال ال ي
ش
ال�يحة الثانية من رأس المال
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس مال ش
ال�يحة الثانية)

الف دينــــــار

الف دينــــــار

456,432

459,532

()51,091

()39,096

18,894

13,944
()1,728

رأس المال التنظيمي

424,234

432,652

الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,188,199

2,223,920

نسبة كفاية رأس مال حملة أ
السهم العادية ()CET 1
ال�يحة أ
نسبة كفاية رأس مال ش
الوىل

%18.52

%18.91

%18.52

%18.91

نسبة كفاية رأس المال التنظيمي

%19.39

%19.45

* تم احتساب راس المال االساس بعد طرح استثمارات ف ي� بنوك ش
و�كة مالية تابعة .
ي
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( )43تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
ت
ت
ين
التال تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للف�ة المتوقعة الس�دادها او تسويتها:
يب� الجدول ي
 31كانون االول 2020
الموجودات:
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة -
ي
موجودات مالية من خالل الدخل الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ف
بالصا�
ممتلكات و معدات
ي
موجودات غ� ملموسة بالصا�ف
ي
ي
حق استخدام اصول مستأجرة
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات أخرى
موجودات محتفظ بها بهدف البيع بالصا�ف
ي
مجموع الموجودات
المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع عمالء
تأمينات نقدية
أموال ت
مق�ضة
تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة
اسناد قرض
مخصصات متنوعة
مخصص ض�يبة الدخل
مطلوبات ض�يبية مؤجلة
مطلوبات أخرى
مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها
بهدف البيع
مجموع المطلوبات
ف
الصا� الموجودات
ي
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لغاية سنة
دينــــار
361,869,605
131,493,633
295,547,628
8,262,132
112,488,869
3,451,885
24,461,737
5,642,817
943,218,306

ث
اك� من سنة
دينــــار
5,264,885
1,260,965,205
10,000,000
77,605,142
289,621,741
28,527,698
1,964,717
9,895,692
36,718,616
146,113,218
1,866,676,914

المجموع
دينــــار
361,869,605
136,758,518
1,556,512,833
10,000,000
85,867,274
402,110,610
28,527,698
1,964,717
13,347,577
36,718,616
170,574,955
5,642,817
2,809,895,220

173,687,677
1,876,967,075
73,880,037
14,323,252
3,184,271
1,529,164

583,408
15,280
113,932,192
9,205,686
11,000,000
14,303,613
2,176,841
2,555,136
56,119,661
-

173,687,677
1,877,550,483
73,895,317
128,255,444
12,389,957
11,000,000
14,303,613
2,176,841
2,555,136
56,119,661
1,529,164

2,143,571,475
()1,200,353,170

209,891,817
1,656,785,097

2,353,463,293
456,431,927
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لغاية سنة

ث
اك� من سنة

المجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

402,004,690

-

402,004,690

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

134,085,678

-

134,085,678

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة -
ي
موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

217,231

-

217,231

 31كانون االول 2019
الموجودات:

موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ف
بالصا�
ممتلكات و معدات
ي
موجودات غ� ملموسة بالصا�ف
ي
ي
حق استخدام اصول مستأجرة
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات أخرى
موجودات محتفظ بها بهدف البيع بالصا�ف
ي
مجموع الموجودات

828,024,289

745,752,427

1,573,776,716

11,492,657

84,631,649

96,124,306

106,436,976

202,219,134

308,656,110

-

26,711,598

26,711,598

-

1,357,766

1,357,766

52,208

14,225,840

14,278,048

-

31,137,943

31,137,943

18,207,319

145,124,812

163,332,131

4,318,694

-

1,504,839,742

1,251,161,169

4,318,694
2,756,000,911

المطلوبات:
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

141,237,514

ودائع عمالء

1,865,544,081

548,425

141,237,514
1,866,092,506

تأمينات نقدية
أموال ت
مق�ضة

82,178,622

-

82,178,622

45,528,508

56,678,956

102,207,464

تز
ال�امات مقابل حق استخدام اصول مستاجرة

48,162

13,197,018

13,245,180

-

12,408,652

12,408,652

14,760,848

-

14,760,848

-

3,489,800

3,489,800

مطلوبات أخرى

39,735,141

19,807,010

59,542,151

مطلوبات مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع

1,305,735

-

1,305,735

مجموع المطلوبات
ف
الصا� الموجودات
ي

مخصصات متنوعة
مخصص ض�يبة الدخل

مطلوبات ض�يبية مؤجلة
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2,190,338,610

106,129,862

2,296,468,472

()685,498,868

1,145,031,307

459,532,439
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87,856,243

87,856,243

14,180,155

30,385,997

97,565,603

97,565,603

13,720,000

ن
الثا�
المستوى ي

ن
الثا�
المستوى ي
38,030,583

27,206,325

18,608,695

مقارنتها بالقيمة السوقية
الداة مالية مشابهة

االسعار المعلنة ف ي� االسواق
المالية ومقارنتها بالقيمة
السوقية الداة مالية مشابهة
االسعار المعلنة ف ي� االسواق
المالية

المستوى االول

االسعار المعلنة ف ي� االسواق
المالية

المستوى االول

25,505,244

17,784,848

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

دينـــــــار

ن
ين
ن
				
العام�  2020و .2019
الثا� خالل
لم تكن هنالك أي تحويالت يب� المستوى االول والمستوى ي

اجمال الموجودات مالية بالقيمة العادلة
ي

المجموع

سندات مالية يغ� مدرجة ف ي� أسواق نشطة

سندات مالية مدرجة ف ي� أسواق نشطة

اسهم يغ� متوفر لها اسعار سوقية

اسهم متوفر لها اسعار سوقية

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل

الموجودات المالية  /المطلوبات المالية

 31كانون االول 2020

القيمة العادلة 31
كانون االول 2019

مستوى القيمة
العادلــــــــة

طــريقة التقييم
والمدخالت المستخدمة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

دينـــــــار

ال ينطبق

دينـــــــار

مدخالت هامة يغ�
ملموسة

العالقة ي ن
ب� المدخالت
الهامة يغ� الملموسة
والقيمة العادلة

أ  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ف
ت
ـال يوضــح معلومــات حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه
ان بعــض الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للبنــك مقيمــة بالقيمــة العادلــة ي� نهايــة كل فــرة ماليــة  ،والجــدول التـ ي
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (طــرق التقييــم والمدخــات المســتخدمة) .

( )44مستويات القيمة العادلة
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ب  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك يغ� محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باستثناء ما يرد ف� الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة ت
الدف�ية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة ف� القوائم المالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك
ي
ي
تعتقد أن القيمة ت
تسع�ها خالل العام .
قص� االجل او ان أسعار الفائدة لها يعاد ي
الدف�ية للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها ي

القيمة العادلة
دينــــــــــــار
297,402,329
137,907,866

القيمة ت
الدف�ية
دينــــــــــــار
297,372,740
136,758,518
1,556,512,833
402,110,610
2,392,754,701

173,687,677
1,877,550,483
73,895,317
128,255,444
2,253,388,921

موجودات مالية يغ� محددة القيمة العادلة

أرصدة لدى بنوك مركزية

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

تسهيالت ائتمانية ش
مبا�ة

موجودات مالية بالتكلفة المطفاة

مجموع موجودات مالية يغ� محددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية يغ� محددة القيمة العادلة
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

ودائع عمالء

تامينات نقدية

أموال ت
مق�ضة

مجموع المطلوبات مالية يغ� محددة القيمة العادلة

 31كانون االول 2020

القيمة ت
الدف�ية
دينــــــــــــار
351,555,800
134,085,678

1,576,233,016
407,258,722
2,418,801,933

174,487,555
1,884,988,124
74,540,948
128,873,630
2,262,890,257

 31كانون االول 2019
القيمة العادلة
دينــــــــــــار
351,585,773
134,109,038
217,231
1,573,776,716
308,656,110
2,368,291,535

141,237,514
1,866,092,506
82,178,622
102,207,464
2,262,890,257

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

217,267
1,584,960,477
313,811,044
2,384,683,599

141,498,608
1,879,571,636
82,962,952
103,528,236
2,207,561,432

مستوى القيمة
العادلــــــــة
دينــــــــــــار
ن
الثا�
المستوى ي
ن
المستوى الثا�ي
ن
الثا�
المستوى ي
ن
الثا�
المستوى ي
المستوى االول ن
والثا�
ي

المستوى
ن
الثا�
ي
المستوى
ن
الثا�
ي
المستوى
ن
الثا�
ي
ن
الثا�
المستوى ي

أ
ن
ت
ت
ال� يتم التعامل معها .
ال� تعكس مخاطر إ
الثا� والثالث وفقاً لنماذج ي
للبنود المبينة اعاله قد تم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمستوى ي
الئتمان لدى الطراف ي
تسع� متفق عليها و ي

تز
المال)
( )45ارتباطات وال�امات محتملة (خارج قائمة المركز ي
أ  -ارتباطات ت ز
وال�امات ائتمانية :

 31كانــــــــــــــــــــون االول
أ -االعتمادات والكفاالت والقبوالت
اعتمادات

2020

2019

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

38,279,039

96,880,456

كفاالت
دفع

134,389,721

127,336,681

حسن تنفيذ

70,233,996

81,818,493

أخرى

27,241,469

27,462,410

قبوالت

15,917,115

20,516,666

المجموع

286,061,339

354,014,706

االل�امات أ
ب -ت ز
الخرى
سقوف تسهيالت إئتمانية ش
مبا�ة يغ� مستغلة
سقوف تسهيالت إئتمانية يغ� ش
مبا�ة يغ� مستغلة

206,560,567

211,909,426

113,041,399

109,779,253

المجموع

319,601,966

321,688,679

605,663,306

675,703,385

ش
المبا�ة
مجموع التسهيالت يغ�

 31كانــــــــــــــــــــون االول
ب -ت ز
ال�امات تعاقدية :
عقود ش�اء ممتلكات ومعدات
عقود مشاريع انشائية
عقود ت
مش�يات أخرى
المجموع
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2020

2019

دينـــــــــــــار
2,099,640

دينـــــــــــــار
1,377,206

1,891,195

2,385,330

977,834

252,073

4,968,669

4,014,609
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فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد التســهيالت االئتمانيــة غـ يـر المبـ ش
ـا�ة بشــكل تجميعــي خــال الســنة المنتهيــة ف ي� 31
كانــون ي أ
الول  2020و :2019
البيـــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المستحقة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل

المرحلة الثانية

المرحلة
الثالثة

المجموع

2019

دينــــــــار

دينــــــار

دينــــــــار

دينــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

دينــــــــار

660,587,626
123,152,368
()191,459,694
2,860,626
()3,834,238
()633,523
590,673,165

-

12,366,317
2,171,572
()3,286,199
()2,701,074
4,083,891
()192,938
12,441,568

-

2,749,443
128,661
()746,787
()159,552
()249,653
826,461

افرادي

تجميعي

افرادي

تجميعي

647,151,638 675,703,386
171,842,011 125,452,600
()143,290,264( )195,492,680
-

675,703,385 605,663,306 2,548,573

فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتســهيالت غـ يـر المبـ ش
ـا�ة بشــكل تجميعــي خــال
ي
المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول  2020و:2019
الســنة
ي
البيـــــــــــــــــان

الرصيد ف ي� بداية السنة

المرحلة أ
الوىل

المرحلة الثانية

افرادي

تجميعي

افرادي

تجميعي

المرحلة
الثالثة

المجموع

2019

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

2,957,220

الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل 2,275,982
التسهيالت الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية ()1,100,862
المتوقعة عىل التسهيالت
المسددة خالل السنة

-

434,642

-

2,011,721

5,402,583

5,112,741

-

293,517

-

444,967

3,014,466

2,567,881

-

()189,881

-

()238,009

()1,528,752

()2,277,039

163,603

-

()98,980

-

()64,622

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية ()22,362

-

163,543

-

()141,181

-

-

ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة ()8,023

-

()10,730

-

18,754

-

-

التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي

-

-

-

-

-

-

-

التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة

-

-

-

-

-

-

-

4,265,557

-

592,111

-

ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل

186

6,888,297 2,031,629

5,403,583
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فيمــا يــ� افصــاح توزيــع اجمــال االعتمــادات المســتندية حســب فئــات التصنيــف الداخــ� للبنــك كمــا ف�  31كانــون أ
الول
ي
ي
ي
ي
 2020و : 2019
ن
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
ي
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

دينار
31,455,989
6,580,253
38,036,242

دينار
242,797
242,797

دينار
-

المجموع

2019

دينار
31,455,989
6,823,050
38,279,039

دينار
80,022,038
16,801,822
56,596
96,880,456

فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد االعتمادات المستندية خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول  2020و :2019
ي
ي
البيـــــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج
المال)
قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

دينار
96,390,452
7,603,716
()66,010,424
101,173
()48,676
-

دينار
433,408
242,797
()380,911
()101,173
48,676
-

38,036,242

242,797

دينار
56,596
()56,596
-

المجموع

2019

دينار
96,880,456
7,846,514
()66,447,931
-

دينار
91,458,705
28,315,607
()22,893,856
-

38,279,039

96,880,456

ـ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لالعتمــادات المســتندية خــال الســنة المنتهيــة ف ي�
فيمــا يـ ي
أ
 31كانــون الول  2020و :2019

البيـــــــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

2019

دينار
493,421
106,816

دينار
8,791
136

دينار
41,766
-

دينار
543,978
106,952

دينار
271,023
403,567

()425,976

()6,952

()41,766

()474,694

()130,612

2,371
()532
176,100

()2,371
532
136

176,236

543,978

-
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فيما يل افصاح توزيع اجمال الكفاالت حسب فئات التصنيف الداخل للبنك كما ف�  31كانون أ
الول  2020و :2019
ي
ي
ي
ي
ن
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
ي
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي
دينار

205,911,190
17,610,356
223,521,546

دينار

309,361
6,014,117
6,323,477

المجموع

2019

دينار

دينار

206,220,551
23,624,472
2,020,162
231,865,186

199,329,614
35,147,929
2,140,042
236,617,584

دينار

2,020,162
2,020,162

فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد الكفاالت خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول  2020و :2019
ي
ي
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة المعدل
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج
المال)
قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

2019

دينار
229,423,531
42,148,859
()46,090,685
1,021,545
()2,670,803
()310,902
-

دينار
5,054,012
23,695
()542,046
()927,045
2,842,803
()127,941
-

دينار
2,140,042
15,000
()307,222
()94,500
()172,000
438,843
-

دينار
236,617,584
42,187,554
()46,939,953
-

دينار
233,177,652
37,819,797
()34,379,865
-

223,521,546

6,323,477

2,020,162

231,865,185

236,617,584

المجموع

2019

دينار

دينار

643,496
945,368

83,044
92,365

1,692,245
233,562

2,418,785
1,271,295

2,544,023
712,842

()138,928

()97,660

()41,458

()278,046

()838,080

41,945
()7,988
()2,541
1,481,351

()2,377
105,694
()308
180,758

()39,568
()97,706
2,849
1,749,925

3,412,034

2,418,785

فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للكفــاالت خــال الســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول
ي
ي
 2020و :2019

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي
دينار

دينار

دينار
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 فيما يل افصاح توزيع اجمال القبوالت حسب فئات التصنيف الداخل للبنك كما ف�  31كانون أالول  2020و :2019
ي
ي
ي
ي
ن
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
ي
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
افرادي
افرادي
دينار
15,104,924
761,184
15,866,108

دينار
51,006
51,006

المرحلة الثالثة

المجموع

2019

دينار
-

دينار
15,155,930
761,184
0
15,917,115

دينار
19,028,227
1,488,440
20,516,666

 فيما يل افصاح الحركة عىل رصيد القبوالت خالل السنة المنتهية ف�  31كانون أالول  2020و :2019
ي
ي
البيـــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج
المال)
قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي
دينار
503,060

دينار
20,013,606
7,912,937
()12,024,027
61,199
()97,607
-

()488,461
()61,199
97,607
-

15,866,108

51,006

المجموع

2019

دينار
-

دينار
20,516,666
7,912,937
()12,512,489
-

دينار
26,152,139
7,128,662
()12,764,136
-

-

15,917,115

20,516,666

فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للقبــوالت خــال الســنة المنتهيــة ف�  31كانــون أ
الول
ي
ي
 2020و :2019

البيـــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

2019

دينار
91,044
61,341

دينار
16,886

دينار
-

دينار
107,930
61,341

دينار
114,817
73,839

()52,309

()15,424

-

()67,733

()80,726

2,070
()1,190
100,957

()2,070
1,190
582

-

101,539

107,930
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ش
ـ� للبنــك كمــا
ـ� افصأــاح توزيــع اجمـ ي
ـال الســقوف الغـ يـر مســتغلة للتســهيالت المبــا�ة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
فيمــا يـ ي
ف ي�  31كانــون الول  2020و :2019
ن
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
ي
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
افرادي
افرادي
المرحلة الثالثة

دينار
135,954,068
24,124,148

دينار
220,479
2,185,185

42,970,282
203,048,499

577,995
2,983,658

دينار

118,296
410,115
528,411

المجموع

2019

دينار
136,174,547
26,309,333
118,296
43,958,392
206,560,567

دينار
140,242,880
25,214,555
129,283
46,322,708
211,909,426

ش
ـ� للبنــك
ـ� افصــاح أتوزيــع اجمـ ي
ـال الســقوف الغـ يـر مســتغلة للتســهيالت المبــا�ة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
فيمــا يـ ي
كمــا ف ي�  31كانــون الول  2020و :2019
البـــيــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج
المال)
قائمة المركز ي
الرصيد ف ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

2019

دينار
209,377,048
43,034,824
()49,070,165
788,317
()758,904
()322,621
-

دينار
1,979,573
1,678,321
()722,531
()723,265
836,557
()64,997
-

دينار
552,805
113,661
()382,969
()65,052
()77,653
387,618
-

دينار
211,909,426
44,826,806
()50,175,664
-

دينار
156,785,685
87,266,325
()32,142,584
-

203,048,499

2,983,658

528,411

206,560,567

211,909,426

فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للســقوف الغـ يـر مســتغلة للتســهيالت المبـ ش
ـا�ة
ي
أ
ف
خــال الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
البـــيــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة المعدل
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

المجموع

2019

دينار
1,286,348
727,999

دينار
148,307
109,150

دينار
277,710
211,405

دينار
1,712,364
1,048,554

دينار
1,741,322
997,165

()389,837

()44,853

()154,786

()589,476

()1,026,123

87,164
()10,585
()5,482
1,695,606

()62,110
54,060
()10,423
194,132

()25,054
()43,475
15,905
281,704

2,171,442

1,712,364
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ش
ـ�
ـ� افصــاح توزيــع أاجمـ ي
ـال الســقوف الغـ يـر مســتغلة للتســهيالت غـ يـر المبــا�ة حســب فئــات التصنيــف الداخـ ي
فيمــا يـ ي
ف
للبنــك كمــا ي�  31كانــون الول  2020و :2019
ن
االئتما� بنا ًء عىل النظام
فئات التصنيف
ي
الداخل للبنك
ي
من ( )1اىل ()5
من ( )6اىل ()7
من ( )8اىل ()10
يغ� مصنف
المجموع

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي
دينار
99,428,442
10,772,328
110,200,770

دينار
321,129
2,519,500
2,840,629

دينار

-

المجموع

2019

دينار
99,749,571
13,291,828
113,041,399

دينار
94,857,639
14,921,614
109,779,253

فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى رصيــد الســقوف الغـ يـر مســتغلة للتســهيالت غـ يـر المبـ ش
ـا�ة خــال الســنة المنتهيــة ف ي� 31
كانــون ي أ
الول  2020و :2019
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
التسهيالت الجديدة خالل السنة
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
التسهيالت المعدومة (المشطوبة والمحولة خارج
المال)
قائمة
المركز ي
ف
الرصيد ي� نهاية السنة

المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
المرحلة الثالثة
افرادي
افرادي

دينار
105,382,990
22,452,031
()18,264,393
888,391
()258,249
-

دينار
4,396,263
226,758
()1,152,250
()888,391
258,249
-

دينار
-

110,200,770

2,840,629

-

المجموع

2019

دينار
109,779,253
22,678,789
()19,416,643
-

دينار
139,577,457
11,311,618
()41,109,822
-

113,041,399

109,779,253

فيمــا يــ� افصــاح الحركــة عــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للســقوف الغـ يـر مســتغلة للتســهيالت غـ يـر المبـ ش
ـا�ة
ي
أ
ف
خــال الســنة المنتهيــة ي�  31كانــون الول  2020و :2019
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
الرصيد ف ي� بداية السنة
الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل التسهيالت
الجديدة خالل السنة
ت
المس�د من الخسائر االئتمانية المتوقعة عىل
التسهيالت المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إىل المرحلة االوىل
ما تم تحويله إىل المرحلة الثانية
ما تم تحويله إىل المرحلة الثالثة
التغ�ات الناتجة عن تعديالت
ي
مخصص التسهيالت المعدومة
الرصيد ف ي� نهاية السنة
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المرحلة أ
الوىل المرحلة الثانية
افرادي
افرادي

المرحلة الثالثة

دينار
442,912
434,458

دينار
177,614
91,866

()93,812

()24,992

-

30,052
()2,068
811,543

()30,052
2,068
216,503

-

المجموع

2019

دينار
-

دينار
620,525
526,324

دينار
441,556
380,469

()118,804

()201,500

1,028,046

620,525
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( )46القضايا المقامة عىل البنك
وال�كــة التابعــة  9,624,464دينــار كمــا فـــي  31كانـــــون أ
بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة عــى البنــك ش
الول  ،2020وبـرأي االدارة
ن
ـو� للبنــك فانــــه لــن تي�تــب عــى البنــك ت ز
ال�امات تفـــوق المخصــص المأخـــوذ لهـــــا والبالــغ  1,459,097دينار
والمستشــار القانـ ي
أ
كمـــا فــــي  31كانــون الول 						.2020
( )47الموجودات المحتفظ بها بهدف البيع والعمليات يغ� المستمرة
أ  -االستثمار ف ي� ش
ال�كة المتحدة لالستثمارات المالية:

ـ�دارة واالســتثمار بتاريــخ  2شــباط  ،2020فقــد تقــرر الموافقــة عــى اندمــاج ش
ال�كــة المتحــدة
وفقــا لق ـرار لجنــة المجلــس لـ إ
ت
ش
لالســتثمارات الماليــة ش
ـ� تمــارس أعمــال االســتثمار
وال�كــة االداريــة لالســتثمار واالستشــارات
الماليــة مــع احــدى الــركات الـ ي
أ
والوســاطة ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن عمليــة االندمــاج خــال الشــهر القليلــة القادمــة.
2020

الربح للسنة من العمليات يغ� المستمرة
ف
صا� الخسائر للسنة
ي
مجموع المرصوفات
�ض
خسارة السنة قبل ال يبة
منافع ض�يبية
ف
صا� خسارة السنة
ي
ال�كة االم من خسارة ش
حصة ش
ال�كة التابعة

الموجودات المحتفظ بها بهدف البيع
نقد ف ي� الخزينة وارصدة لدى البنوك
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة
ي
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ف
بالصا�
ممتلكات ومعدات
ي
موجودات غ� الملموسة بالصا�ف
ي
ي
موجودات ض�يبية مؤجلة
موجودات أخرى
مجموع الموجودات
ن
نز
تد� موجودات محتفظ بها بهدف البيع
ي�ل  :خسارة ي

2019

دينـــــــــــار
834,631
()1,121,259
()286,628
32,919
()253,709
()127,402

دينـــــــــــار
222,034
()889,641
()667,607
60,167
()607,440
()379,547

 31كانــــــــــون أ
الول 2020
حصة ش
ال�كة
بيانات
ش
االم (البنك)
ال�كة

 31كانـــــــــون أ
الول 2019
حصة ش
ال�كة
بيانات ش
االم (البنك)
ال�كة

دينـــــــار
176,192
856,621
2,662,793
219,574
710,128
2,101,704
6,727,012
()1,529,842
5,197,170

دينـــــــار
947,117
453,498
2,255,358
181,453
1,199
503,552
1,471,199
5,813,376
()1,494,682
4,318,694

دينـــــــار
281,983
1,370,964
4,261,622
351,414
1,136,512
3,363,637
10,766,132
10,766,132

دينـــــــار
1,886,087
903,095
4,491,314
361,345
2,397
1,002,772
2,929,733
11,576,743
11,576,743

المطلوبات المرتبطة بموجودات محتفظ بها للبيع
مخصص ض�يبة الدخل
مطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات

59,454
2,180,051
2,239,505

37,149
1,362,163
1,399,312

58,906
2,541,331
2,600,237

29,580
1,276,155
1,305,735

حقوق ملكية مرتبطة ش
مبا�ة بموجودات محتفظ بها بهدف البيع

()35,505

()22,185

()35,505

()17,829
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ب -االستثمار ف� ش
ال�كة االدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية:
ي

ـ�دارة واالســتثمار بتاريــخ  2شــباط  ،2020فقــد تقــرر الموافقــة عــى اندمــاج ش
ال�كــة االداريــة
وفقــا لقـرار لجنــة المجلــس لـ إ
ت
ش
ش
ـ� تمــارس أعمــال االســتثمار
لالســتثمار واالستشــارات الماليــة و ال�كــة المتحــدة لالســتثمارات أالماليــة مــع احــدى الــركات الـ ي
والوســاطة ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن عمليــة االندمــاج خــال الشــهر القليلــة القادمــة.
للسنة المنتهية ف�  31كانون أ
الول
ي
2019
2020
دينــــار

دينــــار

اليرادات
مجموع إ

180,103

604,145

مجموع المرصوفات
ربح ت
الف�ة قبل ال�ض يبة

357,753

433,442

()177,650

170,703

()18,382

7,090

الربح للسنة من العمليات يغ� المستمرة

�ض
�ض
ي�
مرصوف ال يبة  /الوفر ال ب ي
ف
صا� الربح للسنة
ي

()159,268

163,613

بيانات ش
ال�كة

حصة ش
ال�كة االم (البنك)

الموجودات المحتفظ بها بهدف البيع
نقد ف ي� الخزينة وارصدة لدى البنوك
ف
تسهيالت ائتمانية ش
بالصا�
مبا�ة
ي
ف
بالصا�
ممتلكات ومعدات
ي
موجودات أخرى

دينــــار

دينــــار

232,319

232,319

110,500

110,500

10,026

10,026

92,803

92,803

مجموع الموجودات

445,648

445,648

المطلوبات المرتبطة بموجودات محتفظ بها للبيع
ذمم دائنة

110,000

110,000

مطلوبات أخرى

19,852

19,852

مجموع المطلوبات

129,852

129,852
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الفصاح المطلوبة بموجب المادة  4من تعليمات إفصاح ش
والمعاي� المحاسبية
ال�كات المصدرة
بيانات إ
ي
أ
ف
ومعاي� التدقيق الصادرة عن هيئة الوراق المالية عن السنة المالية المنتهية ي� 2020/12/31
ي
المادة

الدارة :وردت ضمن التقرير
4أ كلمة رئيس مجلس إ
4ب 		1/وصف أ
النشطة الرئيسية :ورد ضمن التقرير

ف
ـدل – عمــان و  64فرع ـاً منتـ شـرة ف ي� مختلــف
يمــارس البنــك أعمالــه مــن خــال مكاتبــه ي� إ
الدارة العامــة الكائنــة بمنطقــة العبـ ي
ف
ـمال  6,244مليــون دينــار كمــا ف ي� نهايــة عــام
مناطــق المملكــة إ
بالضافــة إىل فــرع ي� أقـ بـرص .وقــد بلــغ حجــم االســتثمار الرأسـ ي
ف
ف
ن
ـ� التوزيــع الجغ ـر يا� لماكــن فــروع البنــك وعــدد الموظفـ يـ� ي� كل منهــا:
 .2020وفيمــا يـ ي
الموقع

العدد الموقع

العدد الموقع

العدد الموقع

الدارة العامة
إ

641

ن
الشميسا�
فرع
ي

13

فرع جامعة ت
الب�اء

6

الفرع الجوال

6

فرع الصويفية

11

ال�موك
فرع جامعة ي

10

13
12
11
8
10
9
8
10
9
9
11
9
11
12
11

فرع جامعة عمان أ
الهلية
ين
الحس�
فرع جبل
فرع جبل عمان
فرع جرش
فرع حي نزال
فرع خلدا
فرع دابوق
فرع دير غبار
فرع زهران
فرع زين
فرع سمارة مول
فرع سوق الخضار المركزي
ت
سي� مول
فرع ي
فرع شارع الصخرة ش
الم�فة
فرع شارع المدينة المنورة

العبدل
 15فرع
ئيس
ي
الفرع الر ي
العبدل مول
فرع
8
فرع ابن خلدون
ي
 10فرع العقبة
فرع ابو حسان مول
 11فرع الكرك
فرع ابو علندا
فرع المدينه الرياضيه
9
ابونص�
فرع
ي
 18فرع المركز التجاري
فرع اربد
فرع المفرق
7
فرع البقعة
المقابل�ن
 11فرع
فرع الجبيهة
ي
فرع المنطقة الحرة
8
فرع الحصن
الشمال
فرع الهاشمي
9
فرع الرابيه
ي
 10فرع الوحدات
فرع الرصيفة
ال�موك
9
فرع الرونق
فرع ي
فرع تاج مول
9
فرع الزرقاء
العل
8
فرع الزرقاء الجديدة
فرع تالع ي
جال�يا مول
6
فرع السلط
فرع ي
ش
ال�كة المتحدة لالستثمارات المالية – عمان ش(�كة تابعة محتفظ بها بهدف البيع) *

8
10
11
9
7
9
9
8
7
8
6
11
12
8
11

العدد

فرع شارع الملك ي ن
حس�
بن طالل  /الزرقاء
فرع شارع الملك
ن
الثا� /اربد
عبدهللا ي
فرع شارع مكة
الجنو�
فرع صويلح
بي
ط�بور
فرع ب
فرع عبدون
فرع عمرة
فرع مادبا
فرع ماركا
فرع مرج الحمام
فرع مركز الملك عبدهللا
فرع مكة مول
الس�
فرع وادي ي
فرع وادي صقره
فرع بق�ص

التمويل – عمان ش(�كة تابعة)
للتأج�
ش�كة إجارة
ي
ي
ش
الدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية (سند كابيتال) – عمان ش(�كة تابعة محتفظ بها بهدف البيع) **
ال�كة إ

7
10
10
9
8
11
10
7
11
10
6
11
12
9
13

10
27
3

ـ�دارة واالســتثمار بتاريــخ  2شــباط  ،2020فقــد تقــرر الموافقــة عــى اندمــاج ش
ال�كــة المتحــدة
* وفقــا لق ـرار لجنــة المجلــس لـ إ
ت
ش
ش
ـ� تمــارس أعمــال االســتثمار
لالســتثمارات الماليــة مــع ال�كــة االداريــة لالســتثمار واالستشــارات الماليــة وإحــدى الــركات الـ ي
والوســاطة ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن عمليــة االندمــاج خــال عــام  .2021وعليــه تــم االبقــاء عــى تصنيفهــا وفــق متطلبــات
ـدول رقــم ( )5لموجــودات محتفــظ بهــا ألغ ـراض البيــع.
المعيــار الـ ي
لــ�دارة واالســتثمار بتاريــخ  2شــباط  ،2020فقــد تقــرر الموافقــة عــى اندمــاج ش
ال�كــة االداريــة
**وفقــا لقــرار لجنــة المجلــس إ
ال�كــة المتحــدة لالســتثمارات الماليــة وإحــدى الـ شـركات الـ ت
لالســتثمار واالستشــارات الماليــة مــع ش
ـ� تمــارس أعمــال االســتثمار
ي
ـدول
ـ
ال
ـار
ـ
المعي
ـات
ـ
متطلب
ـق
والوســاطة ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن عمليــة االندمــاج خــال عــام  .2021وعليــه تــم تصنيفهــا وفـ
ي
رقــم ( )5لموجــودات محتفــظ بهــا ألغ ـراض البيــع.
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 4ب 2/ش
ال�كات التابعة:

 شال�كة المتحدة لالستثمارات المالية
ال�كــة المتحــدة لالســتثمارات الماليــة المســاهمة العامــة المحــدودة ف ي� العــام  1980ش
تأسســت ش
ك�كــة مســاهمة خاصــة
برأســمال مقــداره مائــة وخمســون الــف دينــار لممارســة أعمــال الوســاطة الماليــة ف ي� بورصــة عمــان.
ف
ن
أرد� .تــم زيــادة رأســمال
و� العــام  1995تحولــت إىل ش�كــة مســاهمة عامــة برأســمال قــدره مليــون وخمســماية ألــف دينــار ي
ي
ال�كــة خــال الفـ تـرة مــن عــام  1997إىل  2010عــى عــدة مراحــل عــن طريــق توزيــع أســهم مجانيــة عــى المسـ ي ن
ش
ـاهم� ،ويبلــغ
ال�كــة حاليــا ثمانيــة ماليـ ي ن
رأســمال ش
ـ� دينــار.
ال�كــة ف� مجــال الوســاطة الماليــة وتقديــم االستشــارات كمــا حصلــت مــن هيئــة أ
تعمــل ش
الوراق الماليــة عــى ترخيــص للعمل
ي
كمديــر اســتثمار وعــى ترخيــص للعمــل بالتمويــل عــى الهامــش.
ـا� وال يوجــد لهــا أي فــروع أخــرى داخــل أو خــارج المملكــة أ
ال�كــة الرئيـ ف
ن
يقــع مقــر ش
الردنيــة
ـ� ي� عمــان منطقــة الشميسـ ي
ي
ف
ال�كــة  10موظفـ ي ن
الهاشــمية .وقــد بلــغ عــدد الموظفـ ي ن
ـ� ي� ش
ـ�.
التمويل
للتأج�
 ش�كة إجارةي
ي
ن
تأسســت ش�كــة إجــارة للتأجـ يـر التمويــ� ش
أرد�
ك�كــة مســاهمة خاصــة بتاريــخ  2011/1/6وبرأســمال مقــداره  10مليــون دينــار ي
ي
أ
ن
ت
ش
ـ�.
وتــم خــال شــهر أيلــول /سـ ب
ـبتم�  2012رفــع رأســمال ال�كــة إىل  20مليــون دينــار مدفــوع بالكامــل مــن البنــك ال ي
رد� الكويـ ي
لقــد جــاءت فكــرة إنشــاء ش
ال�كــة اســتكماال ً لرؤيــة البنــك ف ي� تطويــر خدماتــه المقدمــة للعمــاء وتوفـ يـر حلــول تمويليــة مبتكــرة
أ
أ
ف
ف
ـر�
تســهم ي� دعــم النشــطة االقتصاديــة المختلفــة مــن خــال تمويــل الصــول الثابتــة وبحيــث تكــون رديفــة للتمويــل المـ ي
المعتــاد ف� ضــوء التغــرات ف� أ
الســواق الماليــة والمرصفيــة.
ي
ي
ي
الداره العامه ش
لل�كه ف ي� شارع مكه – مجمع الثوابت رقم 61
يقع مقر إ
ـ� ف� كل مــن محافظــة العقبــه ومحافظــة إربــد .وقــد بلــغ عــدد الموظفـ ي ن
ن
ن
ـ� ف ي� ش
لــدى ش
ال�كــة 27
ال�كــه حاليــا فرعـ يـ� قائمـ ي ي
موظف ـاً.

 شالدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية (سند كابيتال)
ال�كة إ
الداريــة المتخصصــة لالســتثمار واالستشــارات الماليــة (ســند كابيتــال) ش
تأسســت ش
ك�كــة مســاهمة خاصــة محــدودة
ال�كــة إ
أ ن
ت
ـ�.
بتاريــخ  2016/11/22وبرأســمال مقــداره  530ألــف دينــار مدفــوع بالكامــل مــن البنــك ال ي
رد� الكويـ ي
ـا�ت أعمالهــا خــال الربــع أ
ال�كــة ،والـ تـ� بـ ش
تهــدف ش
الول مــن عــام  ،2017لتقديــم نطــاق واســع مــن الخدمــات الماليــة
ي
أ
أ
الستشــارات الماليــة للـ شـركات
الســامية وتســويقها وتقديــم إ
واالستشــارية كإدارة إصــدارات الســهم والســناد والصكــوك إ
ف
ش
ش
الندمــاج وتنظيــم الفــرص
بالضافــة إىل التوســط ي� عمليــات بيــع أو �اء الــركات وعمليــات إ
والمجموعــات العائليــة ،إ
ت
ش
رخصــ� إدارة
والستشــارية ،علمــاً بــأن ال�كــة قــد حــازت عــى
وغ�هــا مــن الخدمــات الماليــة إ
إ
الســتثمارية وتســويقها ي
ي
أ
ف
والستشــارات الماليــة مــن قبــل هيئــة الوراق الماليــة ي� مطلــع العــام .2017
الصــدار (بــذل عنايــة) إ
إ
ين
ال�كة ف ي� شارع مكة ،عمان ويعمل لدى ش
يقع مقر ش
موظف�.
ال�كة ثالثة

التقرير السنوي 2020

195

الدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
 4ب/3/أ أسماء أعضاء مجلس إ

ت
الكباري�
◆ دولة السيد عبد الكريم عالوي صالح
ي
ش
الروا� المتحدة القابضة  -الكويت
رئيس مجلس إ
الدارة  /ممثل �كة ب ي
تاريخ العضوية1997/7/15 :
تاريخ الميالد1949/12/15 :
الشــهادات العلميــة :بكالوريــوس إدارة أعمــال وإدارة ماليــة مــع مرتبــة ش
الــرف مــن جامعــة ســانت إدواردز /الواليــات
المتحــدة أ
المريكيــة.1973 ،
المناصب الحالية:
أ
ن
ت
الكوي�) – من 2002/9
رد�
• رئيس مجلس إ
الدارة ،بنك الخليج الجزائر – الجزائر (ممثل البنك ال ي
ي
أ
أ
الدارة ،ش�كة اللبان الردنية
• عضو مجلس إ
الدارة ،بنك برقان  -الكويت – من 2004/4
	•عضو مجلس إ
للدارة – FIMBank ،مالطا – من 2020/8/13
	•عضو مجلس إ
المناصب السابقة:
أ
أ
ن
رد� ،رئيس اللجنة المالية واالقتصادية بالمجلس ()2007 - 2005
	•عضو مجلس العيان ال ي
رد� ،النائب أ
أ
أ ن
الول لرئيس المجلس ()2002 – 2000
	•عضو مجلس العيان ال ي
الملك ()2000 – 1999
	•رئيس الديوان
ي
أ
ن
ن
ش
ش
الثــا� عــر ( )1997 - 1993والحــادي عــر ( ،)1993 - 1989رئيــس اللجنــة الماليــة
رد�
ي
	•عضــو مجلــس النــواب ال ي
واالقتصاديــة بالمجلــس ()1995 – 1993
	•رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع ()1997 - 1996
	•وزير الخارجية ()1996– 1995
	•وزير العمل ()1993 – 1991
وزير السياحة آ
والثار ()1991 – 1989
	•
أ
أ
	•رئيس مجلس المناء ،جامعة عمان الهلية ()2017-2009
الدارة ،ش
ال�كة المتحدة لالستثمارات المالية ()2017-2000
	•رئيس مجلس إ
خ�ات سابقة:
ب
ف
	•عمل ي� عدة ش�كات مالية وأعمال حرة من  1973إىل .1989
◆

السيد فيصل حمد مبارك الحمد العيار
الدارة
نائب رئيس مجلس إ
تاريخ العضوية1997/7/15 :
تاريخ الميالد1954/12/20 :

ف
ـر� مــن الواليــات المتحــدة 1976 ،وأكاديميــة الطـ يـران
الشــهادات العلميــة :شــهادة جامعيــة ي� مجــال الطـ يـران الحـ ب ي
أ
الردنيــة1981 ،
المناصب الحالية:

ث
المارات العربية المتحدة
د� ،دولة إ
	•رئيس مجلس إ
الدارة ،ش�كة بان� ميديا غروب ( –)OSNب ي
الدارة (التنفيذي) ،ش�كة مشاريع الكويت (القابضة) ،الكويت
	•نائب رئيس مجلس إ
ن
للتأم� ،الكويت
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة ،مجموعة الخليج ي
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الدارة ،ش�كة الخليج المتحد القابضة ،البحرين
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة ،بنك الخليج المتحد ،البحرين
	•نائب رئيس مجلس إ
الخ� ،الكويت
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة ،مؤسسة بم�ة مشاريع ي
أ
أ
الدارة ،ش
ال�كة السعودية لمنتجات اللبان والغذية (سدافكو) ،السعودية
	•نائب رئيس مجلس إ
ش
الدارة� ،كة الخليج مرص للسياحة والفنادق ،مرص
	•عضو مجلس إ
عضو مجلس أمناء ،الجامعة أ
المريكية ف ي� الكويت ،الكويت
	•
	•الرئيس الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم ،الكويت
التكريم والجوائز:

جائــزة المنتــدى االقتصــادي ف� الكويــت عــام  2009تقديــراً لــدوره ف� قطــاع االســتثمار ونجاحاتــه ف� أ
الســواق
	•
ي
ي
ي
الماليــة العالميــة
ف
العر� ي� تونس عام 2007
	•جائزة المنتدى االقتصادي ب ي
ف
العر� ي� يب�وت عام 2007
	•جائزة إ
النجاز من المنتدى االقتصادي ب ي
ين
المرصفي� العرب ألمريكا الشمالية ف ي� عام 2005
النجاز من جمعية
	•جائزة إ
◆ السيد مسعود محمود جوهر حيات
الدارة  /ممثل ش�كة مشاريع الكويت القابضة – الكويت
عضو مجلس إ
تاريخ العضوية2001/2/20 :
تاريخ الميالد1953/9/11 :
ف
العال ي� العلوم المرصفية1975 ،
الشهادات العلمية :بكالوريوس اقتصاد ،جامعة الكويت ،1973 ،الدبلوم ي
المناصب الحالية:

الدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ،بنك برقان
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة ،بنك الخليج المتحد ،البحرين
	•رئيس مجلس إ

الدارة ،ش�كة الخليج المتحد ،البحرين
	•رئيس مجلس إ
الدارة  ،بنك تونس العالمي ،تونس
	•رئيس مجلس إ
الدارة ،فم بنك ،مالطا
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة  ،بنك الخليج الجزائر ،الجزائر
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة  ،مرصف بغداد ،العراق
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة ،ش�كة كامكو لالستثمار ،الكويت
	•عضو مجلس إ
الدارة ،ش�كة شمال أفريقيا القابضة ،الكويت
	•عضو مجلس إ
الخ� ،الكويت
	•عضو مجلس إ
الدارة ،بم�ة مؤسسة مشاريع ي
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◆ السيد طارق محمد يوسف عبد السالم
الدارة
عضو مجلس إ
تاريخ العضوية1997/7/15 :
تاريخ الميالد1965/8/24 :
أ
الشهادات العلمية :بكالوريوس محاسبة ،جامعة الكويت ،1987 ،دبلوم الوراق المالية العالمية ،الكويت1996 ،
المناصب الحالية:

	•الرئيس التنفيذي ،قطاع االستثمارات ش�كة مشاريع الكويت (القابضة) ،الكويت من 2011/1
الدارة ،ش�كة العقارات المتحدة ،الكويت من 2010/4
	•عضو مجلس إ
ش
الدارة� ،كة شمال أفريقيا القابضة – الكويت من 2014/6
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة ،ش�كة كامكو لالستثمار ،الكويت من 2013/4
	•عضو مجلس إ
الدارة ،ش�كة القرين لصناعة الكيماويات ت
الب�ولية من 2012/6
	•عضو مجلس إ
المناصب السابقة :

الدارة ،ش�كة العقارات المتحدة ،الكويت ()2019/4 – 2010/4
	•رئيس مجلس إ
	•الرئيس التنفيذي ،ش�كة العقارات المتحدة ،الكويت ()2011 - 2006
المدير العام ،ش�كة مشاريع الكويت االستثمارية لدارة أ
الصول ()2006 - 1998
إ
	•
ش
	•مساعد الرئيس التنفيذي للتداول وإدارة المحافظ االستثمارية � ،كة مشاريع الكويت االستثمارية ()1999 – 1996
	•مدير إدارة التداول والمحافظ االستثمارية العالمية ،ش�كة مشاريع الكويت االستثمارية ()1996 – 1992
◆ السيد محمد عدنان حسن ض
الما�
ي
الدارة  /ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  -لغاية 2020/6/16
عضو مجلس إ
تاريخ العضوية2016/9/5 :
تاريخ الميالد1971/4/18 :
أ
ماجست� تمويل ،الجامعة الردنية1998 ،
ال�موك،1992 ،
ي
الشهادات العلمية :بكالوريوس محاسبة ،جامعة ي
المناصب الحالية:

	•مدير مديرية دعم المساهمات ،صندوق استثمار أموال الضمان من 2019/10/20
المناصب السابقة :

الداخل ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2019 – 2003
	•مدير دائرة التدقيق
ي
أ
ن
رد� ()2003-1994
	•دائرة التدقيق
الداخل ،البنك المركزي ال ي
ي
العر� ()1993
	•البنك ب ي
	•تدقيق حسابات ،ديلويت أند توش ()1993 – 1992
◆ السيد نضال فائق القبج
الدارة  /ممثل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي – اعتباراً من 2020/6/17
عضو مجلس إ
تاريخ العضوية2020/6/17 :
تاريخ الميالد1980/7/2 :
أ
أ
ماجست� إدارة أعمال/محاسبة  ،الجامعة الردنية2006 ،
الشهادات العلمية :بكالوريوس محاسبئة  ،الجامعة الردنية ، 2001 ،
ي
المناصب الحالية:

مدير إدارة المخاطر والتخطيط ت
االس�اتيجي  ،صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
	•
198
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المناصب السابقة:
	•رئيس قسم مخاطر االستثمار  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2012 – 2009
	•رئيس قسم المخاطر التشغيلية بالوكالة  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2012 – 2011
ئيس  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2009 – 2006
	•محلل مخاطر ر ي
مال  ،صندوق استثمار أموال الضمان ()2006– 2004
	•محاسب ي
العر� ()2003-2001
	•محاسب  ،البنك ب ي
◆ الدكتور يوسف موىس سلمان القسوس
ش
الروا� المتحدة القابضة  -الكويت
عضو مجلس إ
الدارة  /ممثل �كة ب ي
تاريخ العضوية2001/2/20 :
تاريخ الميالد1939/1/1 :
أ
ن
الشــهادات العلميــة :بكالوريــوس طــب مــن جامعــة عـ يـ� شــمس عــام  1965ودبلــوم الدراســات العليــا طــب الم ـراض
الباطنيــة عــام  .1966حصــل عــى شــهادة العضويــة مــن كليــة أ
الطبــاء الملكيــة  /لنــدن عــام  .1970أنهــى تخصصــه ف ي�
تن
هيوس�/تكســاس عــام 1973
أم ـراض القلــب مــن جامعــة
المناصب الحالية والسابقة:
	•نائب رئيس هيئة المديرين ،مستشفى عمان الجراحي
أ
أ ن
رد� من 2016/9/27
	•عضو مجلس العيان ال ي
أ
أ ن
رد� من  2011/10/25إىل 2013/10/24
	•عضو مجلس العيان ال ي
أستاذ أمراض القلب الرسيري ف� الجامعة أ
الردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
	•
ي
أ
ف
ن
ن
	•عـ يـ� مديـراً لمركــز الملكــة عليــاء لمـراض وجراحــة القلــب ي� عــام  1983ومديـراً لمدينــة الحسـ يـ� الطبيــة ومديـراً للخدمات
الطبيــة الملكيــة أ
الردنيــة ومستشــار أول ف ي� مركــز الملكــة عليــاء ألمـراض وجراحــة القلب
	•حائز عىل زمالة العديد من كليات الطب من بك�يات الجامعات العالمية ف ي� أمريكا وبريطانيا
الوسمة الرفيعة المدنية والعسكرية والطبية ف� أ
حاز عىل العديد من أ
الردن والخارج
	•
ي
◆ السيد منصور أحمد عبد الكريم اللوزي
ال ت
الدارة /ممثل ش
س�اتيجية لالستثمارات
ال�كة إ
عضو مجلس إ
تاريخ العضوية2009/3/15 :
تاريخ الميالد1961/6/28 :
أ
الشهادات العلمية :بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق ،جامعة سانت إدواردز ،الواليات المتحدة المريكية1983 ،
المناصب السابقة:
أ
مدير تطوير أ
العمال ،ش�كة سيمنس – فرع الردن  -لغاية 2020/3
	•
أ
ن
ت
ش
الكوي�) 2020/5 - 2007/5
رد�
	•عضو مجلس إدارة ،ال�كة المتحدة لالستثمارات المالية (ممثل البنك ال ي
ي
مدير إداري ،ش�كة سيمنس – فرع أ
الردن ()2006/12 – 1993/12
	•
أ
ن
رد� /دائرة العالقات الخارجية – قسم االستثمار ()1993/7 – 1985/11
	•البنك المركزي ال ي
أ
	•القيادة العامة للقوات المسلحة الردنية  /مديرية الدراسات والتطوير ()1985/10 – 1984/2
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◆ السيد بيجان خرسوشاهي
الدارة  /ممثل  / Odyssey Reinsurance Co.الواليات المتحدة
عضو مجلس إ
تاريخ العضوية2011/3/23 :
تاريخ الميالد1961/7/23 :
ف
ـدول 1986 ،وبكالوريــوس هندســة ميكانيكيــة ،جامعــة (،)Drexel
الشــهادات العلميــة :ماجسـ ي
ـت� أإدارة أعمــال ي� التمويــل الـ ي
بنســلفانيا ،الواليــات المتحــدة المريكيــة1983 ،
المناصب الحالية:
	•الرئيس والمدير التنفيذي ،ش�كة  /Fairfax Internationalلندن
	•ممثل ش�كة  Fairfax Financial Holdings Limitedف ي� مجالس إدارة ش
ال�كات التالية:

ــمجموعة الخليج ي ن
للتأم� ،الكويت
للتأم� وإعادة ي ن
ــ ش�كة الخليج ي ن
التأم� ،الكويت
ال�كة البحرينية الكويتية ي ن
ــ ش
للتأم� ،البحرين
ــالمجموعة العربية المرصية ي ن
للتأم� ،مرص
للتأم� ،أ
العر� ي ن
ــ ش�كة ش
الردن
ال�ق ب ي
ــ ش�كة الالينس ي ن
د�
للتأم� ،ب ي
ــ ش�كة  ،BRIT Limitedالمملكة المتحدة
الدول ،مرص
ــ البنك التجاري
ي

المناصب السابقة:
	•الرئيس والمدير التنفيذي – Fuji Fire and Marine Insurance Company ،اليابان
	•رئيس ،عمليات ي ن
التأم� العامة ،AIG ،سيول ،كوريا الجنوبية ()2004 -2001
	•نائب رئيس مجلس إدارة ومدير عام ،AIG Sigorta ،تركيا ()2001-1997
أ
طلــ� ،AIG ،الواليــات
الصابــات ف ي� منطقــة وســط المحيــط ال
القليمــي ،الملكيــة المحليــة وعمليــات إ
	•نائــب الرئيــس إ
ي
المتحــدة أ
المريكيــة
شغل عدة مناصب ف� ش�كة  AIGللتأمينات العامة منذ عام  ،1986الواليات المتحدة أ
المريكية
	•
ي
ش
المع�
معال الدكتور مروان جميل عيىس
◆ ي

عضو مجلس إدارة مستقل
تاريخ العضوية2016/4/25 :
تاريخ الميالد1956/6/14 :
أ
ـت� هندســة
الشــهادات العلميــة :دكتــوراه هندســة حاســوب ،جامعــة بـ يـردو  -الواليــات المتحــدة المريكيــة ،1981 ،ماجسـ ي
حاســوب ،جامعــة بــردو  -الواليــات المتحــدة أ
المريكيــة ،1978 ،بكالوريــوس هندســة حاســوب ،جامعــة بـ يـردو  -الواليــات
ي
المتحــدة أ
المريكيــة1977 ،
المناصب الحالية:
ش
	•عضو مجلس إدارة� ،كة مسافات للنقل المتخصص (من )2015/4
النشائية (من )2016/2
	•عضو مجلس إدارة ،ش�كة الباطون الجاهز والتوريدات إ
ال�كة المتصدرة أ
	•عضو مجلس إدارة ،ش
للعمال والمشاريع (من )2018/4/26
ال�ق أ
	•نائب الرئيس للدراسات ،برنامج ش
الوسط ،منحة كارنيجي للسالم العالمي (من )2010
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عضو مجلس أمناء الجامعة أ
ال يم�كية ف ي� يب�وت (من )2007
	•
ف
ن
أس� (من )2009
	•عضو ي� المنتدى وزراء ب
أ
	•عضو المجلس االستشاري ،إدارة ش
الدول (من )2010
ال�ق الوسط لصندوق النقد
ي
	•عضو المجلس االستشاري ،معهد جامعة يب�دو العالمي لبحوث السياسات (من )2010
	•عضو المجلس االستشاري ،معهد الهاي للعدالة العالمية (من )2011
التغي� الديموغر ف يا� (من )2013
	•عضو مجلس إدارة ،ش�كاء من أجل
ي
	•عضو مجلس إدارة ( The Asfari Foundationمن )2013
	•عضو مجلس إدارة المركز العالمي للتعددية (من )2014
المناصب السابقة:
أ
	•زميل أول ،جامعة ييل  -الواليات المتحدة المريكية ()2011-2010
الدول ()2010-2007
	•نائب أول للرئيس ،الشؤون الخارجية ،البنك
ي
أ
أ ن
رد� ()2007-2005
	•عضو مجلس العيان ال ي
	•نائب رئيس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ()2005/11-2005/7
الملك الهاشمي ()2005/7-2005/4
	•وزير البالط ،الديوان
ي
أ
	•نائب رئيس الوزراء لشؤون تطوير الداء الحكومي ()2005-2004
	•وزير الخارجية ()2004-2002
أ
سف� أ
الردن لدى الواليات المتحدة المريكية ()2002-1997
	• ي
العالم والناطق الرسمي باسم الحكومة ()1997-1996
	•وزير إ
ن
ها� خليل الهنيدي
◆ السيد ي

عضو مجلس إدارة مستقل
تاريخ العضوية2016/4/25 :
تاريخ الميالد1949/8/15 :
أ
أ
ف
ـت� إدارة العمــال ،جامعــة بورتالنــد  -الواليــات المتحــدة المريكيــة 1980 ،وبكالوريــوس ي� إدارة
الشــهادات العلميــة :ماجسـ ي
أ
أ
ف
ن
ـو� ()CPA
العمــال ،الجامعــة المريكيــة ي� بـ يـروت  ،1973شــهادة محاســب قانـ ي
المناصب الحالية:
ش
	•رئيس هيئة المديرين� ،كة صناعات البحر المتوسط
	•رئيس هيئة المديرين ،ش�كة المتوسط للطاقة
المناصب السابقة:
أ
	•المدير التنفيذي ،ش
ال�كة الردنية الكويتية للمنتجات الزراعية والغذائية ()1992-1986
أ
الم�وع ،ش
	•مدير عام ش
للدارة واالستثمارات ()1986-1984
ال�كة الردنية إ
الردنية أ
ال�كة أ
الداري والمال ،ش
للوراق المالية ()1984-1982
	•المدير إ
ي
	•مدقق ،ش�كة توش روس ()1982-1980
ين
المقاول� ()1978-1976
	•محاسب أول ،ش�كة اتحاد
	•محاسب ،ش�كة صفوان للتجارة والمقاوالت ()1974-1973

التقرير السنوي 2020

201

◆ السيد ماجد فياض برجاق
عضو مجلس إدارة مستقل
تاريخ العضوية2016/4/25 :
تاريخ الميالد1947/2/4 :
أ
ف
الدارة العامة والعلوم السياسية ،الجامعة الردنية 1969
الشهادات العلمية :بكالوريوس ي� إ
المناصب السابقة:
أ
ن
ت
الكوي� ( )2011–2007
رد�
	•نائب المدير العام  /مجموعة الخدمات المساندة ،البنك ال ي
ي
أ ن
ت
الكوي� ()2007 – 1998
رد�
	•مساعد المدير العام /عمليات ،البنك ال ي
ي
	•مساعد المدير العام للتكنولوجيا والعمليات ،بنك الصادرات والتمويل ()1998 – 1996
مدير أعمال ،بنك  ،ANZت
أس�اليا ()1996-1993
	•
ز
ندل� ()1993 – 1969
	•مدير عمليات منطقة ،بنك كر ي
◆ الدكتور صفوان سميح طوقان
عضو مجلس إدارة مستقل
تاريخ العضوية2016/12/7 :
تاريخ الميالد1942/10/23 :
أ
أ
ف
ماجســت� اقتصــاد ،جامعــة جنــوب
بــروت ،1966
ي
الشــهادات العلميــة :بكالوريــوس ي� إدارة العمــال ،الجامعــة المريكيــة  -ي
أ
كاليفورنيــا ،الواليــات المتحــدة أ
المريكيــة ،1976 ،دكتــوراه اقتصــاد ،جامعــة جنــوب كاليفورنيــا ،الواليــات المتحــدة المريكيــة1980 ،
المناصب السابقة:
أ
أ
ن
ش
والع�ون
رد� السادس
	•عضو مجلس العيان ال ي
الدارة ،بورصة عمان ()2013-2012
	•رئيس مجلس إ
الدارة ،ش�كة مناجم الفوسفات ()2004-2000
	•رئيس مجلس إ
	•مدير عام ،مؤسسة الضمان االجتماعي ()1999-1994
	• ي ن
أم� عام ،وزارة التخطيط ()1994-1989
ال�موك ()1989-1981
	•أستاذ مساعد ،جامعة ي
أ
ض
محا� ،جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات المتحدة المريكية ()1980-1975
	•
أ
ن
رد� ()1975-1966
	•البنك المركزي ال ي
معال السيد مروان محمود عوض
◆ ي

عضو مجلس إدارة مستقل
تاريخ العضوية2018/5/23 :
تاريخ الميالد1951/3/11 :
أ
ـال
ـت� االقتصــاد مــن جامعــة فاندربيلـ
الشــهادات العلميــة :ماجسـ ي
ـت  -الواليــات المتحــدة المريكيــة ،1980 ،دبلــوم عـ ي
أ
التنميــة االقتصاديــة مــن جامعــة فاندربيلــت  -الواليــات المتحــدة المريكيــة ، 1980 ،بكالوريــوس إدارة أعمــال مــن الجامعــة
أ
الردنيــة.1973 ،
المناصب الحالية:
أ
للستشارات والتحكيم
	•المدير العام ،الوىل الدولية إ
أ
الدارة ،ش�كة إيالف الردنية للحلول المتكاملة
	•رئيس مجلس إ
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رئيس منتدى خ�اء مخاطر أ
العمال
ب
	•
ن
للمرصفي� العرب  /يب�وت
الدول
	•نائب رئيس االتحاد
ي
ي
أ
	•عضو مجلس أمناء الكاديمية العربية للعلوم المالية والمرصفية
المناصب السابقة:
	•وزير المالية ()1997 - 1996
	• ي ن
أم� عام وزارة الصناعة والتجارة () 1993 – 1991
خ�ات سابقة:
ب
	•رئيس مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي
نائب رئيس مجلس إدارة الملكية أ
الردنية
	•
الهل أ
المدير العام والرئيس التنفيذي ،البنك أ
الرد�ن
	•
ي
ي
مدير لدوائر االستثمار والعالقات الخارجية ،البنك المركزي أ
الرد�ن
	•
ي
أ
ش
	•المدير العام والرئيس التنفيذي ،بنك ال�ق الوسط واالستثمار
السالمي
	•المدير العام التنفيذي ،مرصف قطر إ
	•المدير العام ،بنك االنماء الصناعي
العر� للدراسات المرصفية
	•مدير ومؤسس ،المعهد ب ي
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الدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم
 4ب/3/ب اسماء ورتب أشخاص إ
السيد «محمد يارس» مصباح محمود أ
السمر
◆
المنصب :المدير العام – لغاية 2020/11/14
تاريخ الميالد1947 :
ين
التعي�1990/9/15 :
تاريخ
تاريخ انتهاء الخدمة2020/11/15 :
أ
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة أعمال ،الجامعة الردنية1970 ،
الخ�ات السابقة:
ب
	•مساعد مدير عام /تسهيالت ()1993 – 1990
ت
الكوي�  -الكويت ()1990-1971
	•مساعد مدير عام /إدارة ورقابة االئتمان ،البنك التجاري
ي
مناصب  /عضويات سابقة:
أ
أ
أ
ن
ت
الدارة ،ش
الكوي�)
رد�
	•عضو مجلس إ
ال�كة الردنية لنظمة الدفع والتقاص (ممثل البنك ال ي
ي
أ
ف
الدارة ،جمعية البنوك ي� الردن لغاية 2015/2/25
	•عضو مجلس إ
	• ي ن
الدارة ()2014 – 1993
أم� رس مجلس إ
أ ن
ت
العر� ي ن
الدارة ،ش�كة ش
الكوي�) ()2013/3/27 -2009/7/2
رد�
	•عضو مجلس إ
للتأم� (ممثل البنك ال ي
ال�ق ب ي
ي
أ
ف
الدارة ،جمعية البنوك ي� الردن ()2010-2005/10/19
	•نائب رئيس مجلس إ
ـر� للتأمـ ي ن
ـ� (ممثــل ش
ال�كــة االسـ تـراتيجية لالســتثمارات) (-2009/1/20
	•رئيــس وعضــو مجلــس إ
الدارة ،ش�كــة الـ شـرق العـ ب ي
)2009/6/14
◆ السيد توفيق عبد القادر محمد مكحل
المنصب :نائب المدير العام  /رئيس المجموعة المرصفية
تاريخ الميالد1951 :
ين
التعي�1991/10/12 :
تاريخ
المؤهل العلمي :الثانوية العامة 1969
الخ�ات السابقة:
ب
	•مساعد مدير عام /تسهيالت ()2007 – 1998
	•مدير تنفيذي إدارة التسهيالت ()1997 – 1993
	•مدير وحدة االئتمان والتسويق ()1993 – 1991
ن
الوط� – الكويت ()1990-1971
	•مدير االئتمان والتسويق ،بنك الكويت
ي
مناصب  /عضويات:
أ
أ
ن
ت
ش
الكوي�)
رد�
	•عضو مجلس إ
الدارة ،ال�كة الردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري (ممثل البنك ال ي
ي
أ
أ
ن
ت
الدارة ،ش
الكوي�)
رد�
	•عضو مجلس إ
ال�كة الردنية لضمان القروض (ممثل البنك ال ي
ي
العر� ي ن
الدارة ،ش�كة ش
للتأم�
	•عضو مجلس إ
ال�ق ب ي
مناصب  /عضويات سابقة:
أ
أ
ن
ت
الكوي�)
رد�
	•عضو مجلس إدارة ،ش�كة حديد الردن (ممثل البنك ال ي
ي
	•عضو مجلس إدارة ،ش�كة كهرباء المملكة – مساهمة خاصة (ممثل صندوق الضمان الستثمارات الطاقة)
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◆ السيد هيثم سميح «بدر الدين» البطيخي
المنصب :رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة
تاريخ الميالد1977 :
ين
التعي�2003/6/1 :
تاريخ
ه�ست» ،بريطانيا1996 ،
المؤهل العلمي :الكلية الملكية العسكرية « ساند ي
بكالوريوس علوم سياسية وعالقات دولية جامعة كنت ،بريطانيا2000 ،
الخ�ات السابقة:
ب
	•مدير تنفيذي ،الوحدة البنكية الخاصة ()2007 - 2006
ئيس ()2005 – 2003
	•مدير الفرع الر ي
مناصب  /عضويات:
التمويل ش(�كة مملوكة للبنك بالكامل)
للتأج�
الدارة ،ش�كة إجارة
	•رئيس مجلس إ
ي
ي
الدارة ،ش
الدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية ش(�كة مملوكة للبنك بالكامل)
ال�كة إ
	•رئيس مجلس إ
ش
للستثمارات المالية
الدارة ،ال�كة المتحدة إ
	•رئيس مجلس إ
أ
ن
ت
ين
الكوي�) ابتداء من 2018/7/26
رد�
الدارة ،بنك القدس –
	•عضو مجلس إ
فلسط� (ممثل البنك ال ي
ي
أ
أ
	•عضو مجلس المناء ،متحف الردن ابتداء من 2017/10/8
الدارة ،مؤسسة الملكة رانيا ابتداء من 2018/2/21
	•عضو مجلس إ
أ
ف
ن
رد� للتدريب ()JIoD
	•عضو ي� مجلس ادارة بيت الحوكمة ال ي
عضو ف� مجلس ادارة جمعية الضياء الخ�ية تل�بية وتعليم أ
ين
المعوق� برصيا
الطفال
ي
	•
ي
◆ السيد وليم جميل عواد دبابنة
المنصب :رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية  -لغاية 2020/8/31
تاريخ الميالد1957 :
ين
التعي�1994/8/27:
تاريخ
تاريخ انتهاء الخدمة2020/9/1 :
المؤهل العلمي :الثانوية العامة 1975
الخ�ات السابقة:
ب
أ
ن
ت
الكوي� لغاية 2020/8/31
رد�
	•رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية ،البنك ال ي
ي
ف
أ ن
رد� ()1994-1990
العر� ال ي
	• 17سنة ي� عدة بنوك آخرها بنك االستثمار ب ي
◆ السيدة هيام سليم يوسف حبش
المنصب :رئيس الشؤون المالية -لغاية 2020/6/30
تاريخ الميالد1955 :
ين
التعي�1999/2/6 :
تاريخ
تاريخ انتهاء الخدمة2020/7/1 :
أ
المؤهل العلمي :دبلوم علوم تطبيقية ،الجامعة اللبنانية المريكية1978 ،
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الخ�ات السابقة:
ب
ز
االنجل�ية الحديثة ()1997 – 1992
مال ،المدرسة
ي
	•مدير ي
مدير مال ،بنك ت
الب�اء ()1989 - 1978
	•
ي
مناصب  /عضويات:
الدارة ،ش
الدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية ش(�كة مملوكة للبنك بالكامل)
ال�كة إ
	•عضو مجلس إ
◆ السيد إبراهيم عيىس إسماعيل كشت
المنصب :رئيس الشؤون القانونية
تاريخ الميالد1962 :
ين
التعي�1989/4/1 :
تاريخ
المؤهل العلمي :بكالوريوس حقوق ،الجامعة أ
الردنية1986 ،
الخ�ات السابقة:
ب
	•الدائرة القانونية من 2000/9/1
	•دائرة التسهيالت ()2000– 1994
	•دائرة متابعة التسهيالت ()1994– 1989
مناصب  /عضويات:
الدارة ،ش�كة عمد لالستثمار والتنمية العقارية المساهمة العامة
	•نائب رئيس مجلس إ
عضو رابطة الكتاب الأ
ردني�ن
ي
	•
الجيوس
◆ السيد زهدي بهجت زهدي
ي
المنصب :رئيس تنمية أعمال ش
ال�كات – اعتباراً من 2020/7/9
تاريخ الميالد1970 :
ين
التعي�1997/9/6 :
تاريخ
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة ،جامعة عمان أ
الهلية1994 ،
الخ�ات السابقة:
ب
أ
ن
ت
الكوي� لغاية 2020/7/8
رد�
	•رئيس التسهيالت االئتمانية ،البنك ال ي
ي
أعمال مرصفية ،بنك أ
الردن والخليج ()1997 – 1994
	•
◆ الدكتور مكرم ي ن
أم� ماجد القطب
المنصب :رئيس االئتمان – اعتباراً من 2020/8/17
تاريخ الميالد1965 :
ين
التعي� 2004/05/16 :
تاريخ
أ
المؤهل العلمي :دكتوراه محاسبة ،الكاديمية العربية للعلوم المالية والمرصفية2009 ،
وظائف سابقة:
أ
ن
ت
	•رئيس مساعد تسهيالت ش
الكوي� لغاية 2020/8/16
رد�
ال�كات ،البنك ال ي
ي
دائرة تسهيالت أ
ين
العر� ()2004 – 1998
الردن
	•
وفلسط� ،البنك ب ي
أ
ن
العر� ()1998-1990
	•مساعد ال يم� العام الشؤون المالية إ
والدارية ،منتدى الفكر ب ي
206

التقرير السنوي 2020

مناصب  /عضويات:
أ
ف
ن
ت
ش
ش
الكوي�)
رد�
	•نائب رئيس مجلس إ
الدارة� ،كة البنوك التجارية للمساهمة ي� ال�كات المتوسطة (ممثل البنك ال ي
ي
أ
ف
ن
ت
	•عضو مجلس ادارة ش
الكوي�)
رد�
ال�كة الوطنية لالستثمار ي� مشاريع البنية التحتية (ممثل البنك ال ي
ي
أ ن
ت
الكوي�)
رد�
	•عضو مجلس إدارة ،ش�كة إ
الرساء للتعليم واالستثمار (ممثل البنك ال ي
ي
◆ السيد إبراهيم فريد آدم بيشه
المنصب :رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية – اعتباراً من 2020/9/1
تاريخ الميالد1971 :
ين
التعي�2001/06/19 :
تاريخ
ماجست� إدارة أعمال ،كلية ت
للدارة ،بق�ص 2005 ،
المؤهل العلمي:
ماس�خت إ
ي
وظائف سابقة:
أ
ن
ت
الكوي� لغاية 2020/8/31
رد�
	•رئيس مساعد الخزينة واالستثمار والعالقات الدولية ،البنك ال ي
ي
أ ن
ت
الكوي� (فرع بق�ص) ()2006 – 2001
رد�
	•أعمال مرصفية ،البنك ال ي
ي
	•أعمال مرصفية ،بنك الجزيرة – السعودية ()2001– 1999
	•أعمال مرصفية ،ش�كة دار إثمار للخدمات المالية ( )1999– 1997
	•أعمال مرصفية ،بنك عمان لالستثمار ()1997– 1992
◆ السيد عبدهللا إبراهيم مسمار
الدارية
المنصب :رئيس إدارة الشؤون إ
تاريخ الميالد     1973 :
ين
التعي�       2000/3/5 :
تاريخ
أ
المؤهل العلمي :بكالوريوس قانون ،جامعة عمان الهلية1997 ،
الخ�ات السابقة:
ب
	•مديرية الشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية ()2000-1997
◆ السيد داود عادل داود عيىس
المنصب :رئيس إدارة الموارد ش
الب�ية
تاريخ الميالد1973 :
ين
التعي� 2012/11/18 :
تاريخ

ال�موك1998 ،
المؤهل العلمي :بكالوريوس إقتصاد ،جامعة ي

الخ�ات السابقة:
ب
ت
ن
ش
ش
الموظف�� ،كة قطر للب�ول ()2012 – 2004
	•رئيس دائرة التخطيط والموازنة بإدارة الموارد الب�ية ومدير شؤون
ي
ين
الموظف� ،ش�كة لوتس للمقاوالت والتجارة  ،قطر ()2004 – 2001
	•مدير شؤون
ين
الموظف� والعالقات العامة ،ش
ال�كة الفنية للمقاوالت الهندسية  ،عمان ()2001 – 2000
	•مدير شؤون
مناصب  /عضويات:
التمويل ش(�كة مملوكة للبنك بالكامل)
للتأج�
الدارة ،ش�كة إجارة
	•عضو مجلس إ
ي
ي
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ن
الطعا�
◆ السيد إبراهيم فضل محمود
ي
المنصب :رئيس الشؤون المالية – اعتباراً من 2020/8/17
تاريخ الميالد1964 :
ين
التعي�2013/11/4 :
تاريخ
المؤهــل العلمــي :بكالوريــوس محاســبة ،جامعــة ال�مــوك  ،1986ماجســت� علــوم ماليــة ومرصفيــة  ،أ
الكاديميــة العربيــة
ي
ي
للعلــوم الماليــة والمرصفيــة1994 ،
الخ�ات السابقة:
ب
أ
ن
ت
الكوي� لغاية 2020/8/16
رد�
	•رئيس إدارة التدقيق
الداخل ،البنك ال ي
ي
ي
رئيس التدقيق الداخل ،بنك ستاندرد تشارترد  /أ
الردن ( )2013-2011
	•
ي
أ
ش
نائب الرئيس التنفيذي� ،كة  ABCلالستثمار /الردن ()2011-2009

	•

	• مدير تنفيذي للشؤون المالية ،ش�كة  Aloula Geojitللوساطة المالية /المملكة العربية السعودية ()2009-2007
أ ن
ين
رد� ()2007-1989
	• رئيس
مفتش� ،البنك المركزي ال ي
أ
أ
مال ،هيئة الوراق المالية /الردن ()1989-1988
	• محلل ي

◆ السيد فادي محمد أحمد عياد
المنصب :رئيس إدارة مراقبة االمتثال
تاريخ الميالد1971 :
ين
التعي�2018/04/29 :
تاريخ
المؤهل العلمي :بكالويس محاسبة ،جامعة يب�وت العربية1995 ،
الخ�ات السابقة:
ب
أ
المارات العربية المتحدة ()2018-2010
أبوظ� الول  -إ
	•مدير تنفيذي مجموعة االمتثال ،بنك ب ي
	•مدير رئيس االمتثال /رئيس وحدة الجرائم المالية ،بنك بار ي ز
المارات العربية المتحدة ()2010-2008
كل�  -إ
ي
المارات العربية المتحدة ()2008-2007
القليمي - MoneyGram ،إ
	•مدير االمتثال إ
ت
ز
	•القائم بأعمال مدير االل�ام التنظيمي ،بنك الدوحة  -قطر ()2007-2006
ضابط االمتثال ،البنك العر� -لمنطقة الخليج العر�  -أ
الردن ()2006-2005
	•
بي
بي
	•رئيس فريق العمليات والمبيعات(2004-2005) Arbift ،
ن
أبوظ�
الوط� ()2004-2000
	•ضابط العمليات إ
ي
والدارة ،بنك ب ي
	•مساعد رئيس قسم التجارة الخارجية ،المؤسسة المالية العربية ()2000-1991
◆ السيد ماهر محمد حامد أبو سعادة
المنصب :رئيس تكنولوجيا المعلومات
تاريخ الميالد1971 :
ين
التعي�2019/4/28 :
تاريخ
المؤهل العلمي :جامعة ال�موك – هندسة الحاسبات والتحكم آ
ال يل
ي
الخ�ات السابقة:
ب
أ
أ
ش
	•مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات – ال�كة الردنية للتمويل الصغر ()2019/4 – 2017/9
	• ش�يك – ش�كة (2011 – 2017) Dimension Management Consulting
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	•مدير إدارة المشاريع والعمليات التقنية – بنك الجزيرة ()2011-2006
ن
	•رئيس تكنولوجيا المعلومات – ش�كة الجزيرة تكافل ي ن
التعاو� – عضو من مجموعة بنك الجزيرة ()2011-2009
للتأم�
ي
	•مدير االستشارات – ش�كة  DevoTeamالدولية ()2006 – 2005
	•مدير مشاريع واستشاري – ش�كة  IBMالدولية ()2002 – 1999
مناصب  /عضويات:
أ
	•عضو مؤسس ف ي� جمعية إدارة المشاريع الردنية (منبثقة عن  PMIالعالمية)
◆ السيد أيمن درويش مصطفى الكردي
المنصب :رئيس العمليات – اعتباراً من 2020/6/1
تاريخ الميالد1958 :
ين
التعي�1982/11/1 :
تاريخ
أ
أ
المؤهل العلمي :بكالوريوس إدارة العمال ،الجامعة الردنية1980 ،

◆

الخ�ات السابقة:
ب
أ
ن
ت
الكوي� – لغاية 2020/5/31
رد�
	•مدير دائرة العمليات التجارية ،البنك ال ي
ي
أ
ن
ت
الكوي�
رد�
	•مساعد مدير دائرة العمليات التجارية ،البنك ال ي
ي
أ ن
ت
الكوي�
رد�
	•منسق دوائر العمليات ،البنك ال ي
ي
السيد محمود عصام عبدالرزاق أ
الحمر

المنصب :رئيس إدارة المخاطر
تاريخ الميالد1979 :
ين
التعي�2002/06/23 :
تاريخ
أ
ماجست� علوم مالية مرصفية تخصص محاسبة ،الكاديمية العربية للعلوم المالية والمرصفية ،2005
المؤهل العلمي:
ي
بكالوريوس محاسبة ،جامعة فيالدلفيا2001 ،

الخ�ات السابقة:
ب
مكلف بتسي� أعمال دائرة إدارة المخاطر ،البنك أ
ال ن
رد� الكوي�ت
ي
	•
ي
ي
مدير مخاطر السوق وتطبيقات بازل ،إدارة المخاطر ،البنك أ
ال ن
رد� الكوي�ت
	•
ي
ي
ال�كات التابعة ،إدارة التدقيق الداخل ،البنك أ
ال ن
رد� الكوي�ت
ش
	•مدير وحدة الرقابة المالية وتدقيق
ي
ي
ي
◆ السيد يوسف واصف يوسف االحسن
الداخل – اعتباراً من 2020/8/17
المنصب :رئيس إدارة التدقيق
ي
تاريخ الميالد1971 :
ين
التعي�2006/6/5 :
تاريخ
أ
المؤهل العلمي :بكالوريوس محاسبة ،الجامعة الردنية1994 ،
الخ�ات السابقة:
ب
مدير مكافحة الجرائم المالية ،البنك أ
ال ن
رد� الكوي�ت
	•
ي
ي
الموال ،البنك أ
مدير مكافحة غسل أ
ال ن
رد� الكوي�ت
	•
ي
ي
الت�يعي ،البنك أ
ال ن
رد� الكوي�ت
ش
	•مدير االمتثال
ي
ي
أ
ن
ت
الكوي�
رد�
ئيس ،البنك ال ي
ي
	•مدقق ر ي
	•رئيس فريق تدقيق ،بنك القاهرة عمان
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4ب 4/أسماء مالك  %1ث
فأك� من أسهم البنك خالل عامي  2020و 2019
ي
السهم ف� النسبة عدد أ
الجنسية عدد أ
السهم ف ي� النسبة
ي
2019/12/31 %
2020/12/31
%

االسم

الروا�
ش�كة ب ي
المتحدة القابضة

كويتية

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي

أردنية

ئ
النها� من
المستفيد
ي
المساهمة

أ
السهم

نسبة أ
السهم

جهة

المرهونة

المرهونة من

الرهن

إجمال المساهمة
ي

 - 50.927 50,926,827 50.927 76,390,240حسابات محافظ  /عمالء
لدى ش�كات استثمارية –
الكويت

76,387,240

99.99

بنك برقان
 -الكويت

 أسهم خزينة  /لموظفيش�كة مشاريع الكويت
القابضة
نفسه

ال يوجد

-

-

21.042 21,041,644 21.042 31,562,466

ODYSSEY
REINSURANCE
COMPANY

امريكية

5,850,000 5.850 8,775,000

5.850

FAIRFAX FINANCIAL
HOLDING Ltd. Canada
السيد بريم واتسا
بصفته رئيس مجلس
إالدارة /الرئيس التنفيذي

ال يوجد

-

-

KUWAIT WEALTH
HOLDING LTD

جزر
العذراء

2,421,036 2.421 3,631,554

2.421

نفسه
ش
(المفوض بإدارة ال�كة
السيد عبد الكريم
ت
الكباري�)
ي

ال يوجد

-

-

التنافس:
4ب 5/الوضع
ي

رد� الــذي يضــم  24بنــكا منهــا  8بنــوك أجنبيــة .ولــدى البنــك  64فرع ـاً ف� أ
يعمــل البنــك ضمــن القطــاع المـ ف أ ن
الردن
ـر� ال ي
ي
ي
ف
ف
والســتثمارية
وفــرع ي� قـ بـرص .يمــارس البنــك مهامــه الرئيســية ي� قبــول الودائــع ومنــح االئتمــان وتقديــم الخدمــات المرصفيــة إ
والف ـراد .بلغــت حصــة البنــك مــن إجمــال تســهيالت البنــوك ف� أ
لمختلــف القطاعــات القتصاديــة والمؤسســات أ
الردن %4.96
إ
ي
ي
ف
ـال الودائــع  %4.70كمــا ي�.2020/12/31
ومــن إجمـ ي

ين
رئيس� محلياً وخارجياً:
4ب 6/درجة االعتماد عىل موردين محددين أو عمالء

فأك� من إجمال ت
ئيس� محلياً و خارجياً يشكلون  %10ث
ال يوجد اعتماد عىل موردين محددين أو عمالء ر ي ن
المش�يات و/أو المبيعات
ي

4ب• : 7/
									 •

القوان� أ
ين
والنظمة أو يغ�ها.
ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك أو أي من منتجاته بموجب
ال يوجد أي براءات ت
اخ�اع أو حقوق امتياز حصل عليها البنك.

4ب :8/ال يوجــد ق ـرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو يغ�هــا لهــا أثــر مــادي عــى عمــل البنــك أو
معايــر الجــودة الدوليــة ال تنطبــق عــى البنــك.
منتجاتــه أو قدرتــه التنافســية ،كمــا أن
ي

ين
الموظف� والتدريب والهيكل التنظيمي
4ب :9/بيانات

بلــغ عــدد موظفــي البنــك كمــا ف ي�  )1,266( 2020/12/31موظف ـاً منهــم ( )13موظــف ف ي� فــرع قـ بـرص .وبلــغ عــدد موظفــي
ش
الــركات التابعــة ( )40موظفــا.
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الموظفون حسب فئات مؤهالتهم :
أ ن
ت
الكوي�
رد�
البنك ال ي
ي

المتحدة لالستثمارات
المالية

للتأج�
ش�كة إجارة
ي
التمويل
ي

ش
الدارية
ال�كة إ
المتخصصة

العدد

العدد

العدد

العدد

دكتوراه

1

-

-

-

ماجست�
ي

84

2

1

عال
دبلوم ي

4

-

-

-

بكالوريوس

992

6

20

2

دبلوم

102

1

2

-

الثانوية العامة

30

2

3

-

دون الثانوية العامة

53

-

-

-

1,266

10

27

3

المؤهل العلمي

المجموع

1

الدورات التدريبية لعام :2020
ال�امج الرئيسية
ب

تدريب خارج البنك

الداخل
التدريب
ي

ت ن
و�
التدريب االلك� ي

المجموع

عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
ين
ين
ين
ين
المشارك� الدورات
المشارك� الدورات
المشارك� الدورات
الدورات
المشارك�
الدورات المرصفية المتخصصة

2

5

5

96

37

2145

44

2246

المخاطر واالمتثال ومكافحة غسل أ
الموال والتدقيق

2

3

3

60

23

1459

28

1522

المهارات الشخصية والسلوكية
أنظمة المعلومات أ
والنظمة المرصفية والقنوات
ال ت
لك�ونية
إ

0

0

8

181

97

4666

105

4847

1

1

1

32

19

699

21

732

الغ� مرصفية
ال�امج إ
الدارية والتخصصية ي
ب

7

10

3

25

60

4598

70

4633

ال ي ز
نجل�ية
برامج اللغة إ

14

14

0

0

0

0

14

14

المجموع

26

33

20

394

236

13567

282

13994
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النس� لعدد الدورات خالل العام 2020
التوزيع ب ي

%5

%16

%25

الدورات المرصفية المتخصصة
المخاطر واالمتثال ومكافحة غسل أ
الموال والتدقيق

%10

المهارات الشخصية والسلوكية
أنظمة المعلومات أ
والنظمة المرصفية والقنوات ت
االلك�ونية
الغ� مرصفية
بال�امج إالدارية والتخصصية ي

%7

برامج اللغة إال ي ز
نجل�ية

%37

النس� لعدد المستفيدين من الدورات خالل العام 2020
التوزيع ب ي

%16

%33

الدورات المرصفية المتخصصة
المخاطر واالمتثال ومكافحة غسل أ
الموال والتدقيق
المهارات الشخصية والسلوكية

%0

%11

أنظمة المعلومات أ
والنظمة المرصفية والقنوات ت
االلك�ونية
الغ� مرصفية
بال�امج إالدارية والتخصصية ي
برامج اللغة إال ي ز
نجل�ية
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%35

%5
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تنمية أعمال 
الرسكات

التدقيق الداخىل

لجنة التدقيق

الخزينة واالستثمار

المجموعة المرصفية

مراقبة االمتثال

لجنة االمتثال

البنك 
اال 

ردىى
الكويىى


الهيكل التنظيمي 2020

الفروع

منتجات التجزئة
والبنكية الخاصة

إد ارة المخاطر

لجنة المخاطر

لجنة تسهيالت
التجزئة
الشؤون المالية

لجنة التحكم المؤسىس

العمليات

المدير العام

االدارة
مجلس 

االدارة
رئيس مجلس 

تكنولوجيا
المعلومات

الشؤون القانونية

لجنة االدارة للتسهيالت

لجنة تصنيف التسهيالت

التسويق واالتصاالت
المؤسسية

توثيق وتنفيذ االئتمان

الموارد 
البرسية

متابعة ومعالجة
االئتمان

االئتمان

مراجعة االئتمان


الرسكة االدارية المتخصصة

الشؤون االدارية


المساهمںى
شؤون


الرسكة المتحدة لالستثمارات المالية

رسكة إجارة للتأجرى التمويىل

لجنة االستثمار
لجنة °
االصول والخصوم

اللجنة التنفيذية

أمانة رس مجلس االدارة


الرسكات التابعة

لجنة التسهيالت

واالستثمار
لجنة االدارة 

لجنة الرىشيح والمكافآت

لجنة حاكمية
تكنولوجيا المعلومات
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الهياكل التنظيمية

ش
لل�كات التابعة

ش
ال�كة المتحدة لالستثمارات المالية
االدارة
مجلس 

أمںى الرس

االدارة
لجان مجلس 

ضابط امتثال

المدير العام
مساعد المدير العام

دائرة الوساطة
واالستثمار

دائرة خدمات
المالية
الشؤون
العمالء

العمليات
المالية
الدائرة


والمساهمںى
السكرتاريا

الموظفںى
وشؤون

دائرة 
االبحاث
والدراسات

دائرة تكنولوجيا
المعلومات

دائرة الخدمات

التمويل
للتأج�
ش�كة إجارة
ي
ي
االدارة
مجلس 
لجنة تسهيالت
االدارة
مجلس 

لجنة التسهيالت

أمںى الرس
مدير التدقيق الداخىل

المدير العام
لجنة 
الرسكة الداخلية

سكرترىة

مدير مخاطر وإدارة
المشاريع
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المدير الماىل

مدير الفروع

مدير وحدة التأجرى

مدير التسويق
والمبيعات
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ش
الدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية (سند كابيتال)
ال�كة إ

أمانة الرس

المحاسبة
والعمليات المالية

االستثمارات
المالية
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االدارة
مجلس 

الداخىل
التدقيق


الرئيس التنفيذي

إدارة الموارد
واالمتثال

إدارة
االصدارات
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ت
ال� يتعرض لها البنك:
4ب 10/وصف المخاطر ي
مخاطر االئتمان :Credit Risk Section

هــي الخســائر المحتملــة الناتجــة عــن عــدم قــدرة العميــل أو رغبتــه بوفــاء ت ز
ال�اماتــه ف ي� المواعيــد المحــددة .وتعتـ بـر هــذه
ت
ـ� تتعــرض لهــا البنــوك.
المخاطــر مــن اهــم المخاطــر الـ ي
 تقــوم دائــرة مراجعــة االئتمــان بمراجعــة السياســة االئتمانيــة وبالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة .تمثــل السياســة المـ شـؤ�
أ
�اس لمراكـ�ز العمـ�ل المختلفـ�ة ف ي� توضيـ�ح درجـ�ة المخاطـ�ر االئتمانيـ�ة المقبولـ�ة لـ�دى هـ�ذه المراكـ�ز.
والدليـ�ل السـ ي
 يتــم إبــداء ال ـرأي بالطلبــات االئتمانيــة مــن قبــل دائــرة مراجعــة االئتمــان وضمــن الصالحيــات االئتمانيــة المحــددة مــنالدارة وبـ�دون مسـ�ؤولية ماليـ�ة.
مجلـ�س إ
ن
ـ� بشــكل مســتقل عــن دوائــر تســويق االئتمــان من خــال دائــرة إدارة
ـا� الداخـ
 يتــم مراجعــة وتقييــم نظــام التصنيــف االئتمـ يي
المخاطــر حيــث لــدى البنــك نظــام موثــق ومعتمــد مــن مجلــس الدارة وتــم أ
الخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار أي عنــر قــد يســاهم ف ي�
إ
ف
رث
ـال تســهيل عمليــة اتخــاذ القـرارات،
توقــع تعـ العميــل مــن عدمــه وبمــا يســاعد ي� قيــاس وتصنيــف مخاطــر العمــاء وبالتـ ي
ـع� التســهيالت وتحديــد ربحيــة العميــل والمنتــج ،وإدارة االئتمــان ،ودراســة وتحليــل المحفظــة االئتمانيــة .ويســاعد
وتسـ ي
ت
ال�ت تس��هل تطبي��ق الط��رق المتقدم��ة م��ن مخاط��ر االئتم��ان ( )FIRBضمــن متطلبــات بــازل
ع�لى االحتف��اظ بالبيان��ات الالزم��ة ي
ن
الطـ�ار يتـ�م اسـ�تخدام .Scoring Card System
�ا� يآل لتدعيـ�م ذلـ�ك .وضمـ�ن نفـ�س إ
ويتـ�م تطبيـ�ق نظـ�ام تصنيـ�ف ائتمـ ي
تــوص دائــرة إدارة المخاطــر وبشــكل مســتقل عــن دوائــر تســويق االئتمــان بوضــع ضوابــط وســقوف محــددة وموثقــة
ي
ت
ز
االلــ�ام بهــذه الســقوف ،تراجــع دوريــا وتعــدل ان لــزم .حيــث يوجــد ســقوف
بسياســات وإجــراءات واضحــة تضمــن
الدارة فيمــا يخــص التعامــل مــع البنــوك ،والبلــدان وكذلــك القطاعــات االقتصاديــة
محــددة ومعتمــدة مــن مجلــس إ
أ
المختلفــة وكذلــك مــن مهامهــا إعــداد ســقوف لي تركــز محتمــل بالضمانــات أو المنتجــات االئتمانيــة.
الدارة بصــورة واضحــة عنهــا
 تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر بإعــداد تحليــل للمحفظــة االئتمانيــة ،بحيــث يتــم تزويــد مجلــس إف
ـر� مــا
توضــح جودتهــا وتصنيفاتهــا المختلفــة وأي تركــز بهــا وكذلــك مقارنــات  Benchmarkingتاريخيــة مــع القطــاع المـ ي
أمكــن ،ومــن ثــم وضــع التوصيــات المالئمــة لتخفيــف المخاطــر الموجــودة.
مخاطر السوق :Market Risk
هــي الخســائر الـ تـ� قــد یتعــرض لهــا البنــك نتیجــة أي مراكــز مالیــة ( )Open Financial Positionداخــل أو خــارج ي ز
الم�انيــة جـراء
ي
أي تغـ يـرات تحــدث ف ي� أســعار الســوق.
لــدى البنــك سياســات وإج ـراءات محــددة يتــم مــن خاللهــا التعــرف ،وقيــاس ،ومراقبــة والســيطرة عــى المخاطــر الســوقية
الدارة ويتــم مراجعتهــا دوريــا ويراقــب تطبيقهــا ،وتتضمــن هــذه السياســات:
معتمــدة مــن مجلــس إ
ـ� دوائــر الخزينــة ،وإدارة المخاطــر ،بوضــع ومراجعــة هــذه السياســة وتعديلهــا إن
 السياســة االســتثمارية ،حيــث يقــوم ممثـ ي
أ
أ
لــزم بشــكل ســنوي عــى القــل وعرضهــا عــى لجنــة االســتثمار ولجنــة الصــول والخصــوم.
الدارة توضــح كيفيــة التعــرف وقيــاس ومراقبــة
 لــدى البنــك سياســة للمخاطــر الســوقية مكتوبــة ومعتمــدة مــن مجلــس إالدارة تحــدد أســس إدارة المحافــظ
وتخفيــف المخاطــر الســوقية .وكذلــك سياســات مكتوبــة ومعتمــدة مــن مجلــس إ
الســس التشــغيلية أ
والصناديــق االســتثمارية بمــا ف� ذلــك أ
والدوات االســتثمارية المرغــوب فيهــا والضوابــط المفعلــة وكذلــك
ي
ـ� البنــك وعمالئــه بالعمــات أ
سياســة توضــح أســس التعامــل بـ ي ن
الجنبيــة القابلــة للتحويــل والمعــادن الثمينــة الرئيســية عــى
أســاس الهامــش .تعــد دائــرة إدارة المخاطــر السياســات المذكــورة وبالتعــاون مــع الدوائــر المعنيــة .يتــم رفــع تقاريــر دوريــة
(يوميــة وشــهرية) مــن قبــل ال  Middle officeضمــن مخاطــر الســوق/إدارة المخاطــر حــول مــدى االلـ ت ز
ـ�ام بالسياســات
أعــاه.
 تقــوم دائــرة ادارة المخاطــر بإعــداد القيمــة المعرضــة للمخاطــر ،))VaR،وقيــاس تحليــل الحساســية ،ومخاطــر أســعارالفائــدة ،والســقوف ،وتقاريــر أخــرى واردة ضمــن السياســات ذات العالقــة المعتمــدة.
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مخاطر السيولة :Liquidity Risk
هــي الخســائر الـ تـ� قــد يتعــرض لهــا البنــك بســبب عــدم توفــر التمويــل الــازم لتمويــل الزيــادة بتوظيفاتــه أو لســداد ت ز
ال�اماتــه
ي
عنــد اســتحقاقها بالوقــت والكلفــة المالئمتـ ي ن
ـ�( .وتعتـ بـر جــزءا مــن إدارة الموجــودات والمطلوبــات  ALMويتــم إعــداد تقاريــر
بهــذا الخصــوص مــن ادارة المخاطــر).
 تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر وبالتعــاون مــع دائــرة الخزينــة بإعداد/تحديــث سياســة مكتوبــة إلدارة مخاطــر الســيولة ويتــماعتمادهــا مــن مجلــس إدارة البنــك.
أ ن
تز
رد� والســلطات الرقابيــة
 تراقــب دائــرة إدارة المخاطــر الــ�ام البنــك بنســب الســيولة المحــددة مــن قبــل البنــك المركــزي ال يت
ـ� تعمــل ضمنهــا فــروع البنــك الخارجيــة ،كمــا وتراقــب الســيولة لــدى البنــك بشــكل يومــي مــن قبــل دائــرة الخزينــة.
الـ ي
أ
ت
ـ� يرأســها المديــر العــام وتضــم رئيــس إدارة
 تتــم مراقبــة الســيولة أيضــا مــن قبــل لجنــة إدارة الصــول والخصــوم الـ يالمخاطــر وتحكمهــا سياســة لجنــة االصــول والخصــوم  ALCO Policyوذلــك مــن خــال تقاريــر دوريــة تعدهــا دوائــر إدارة
المخاطــر ودائــرة الخزينــة ويعرضهــا ويتدارســها اعضــاء اللجنــة والذيــن بدورهــم يضعــوا التوصيــات المالئمــة بهــذا
الخصــوص.
 تقــوم دائــرة ادارة المخاطــر وبالتنســيق مــع دائــرة الخزينــة بإعــداد سياســة مكتوبــة لخطــة طــوارئ للســيولة Liquidity Contingency Planلمعالجــة أي مشــاكل قــد تطـرأ عــى الســيولة لــدى البنــك وبمســتويات وســيناريوهات مختلفــة ويتــم
اعتمادهــا مــن مجلــس إدارة البنــك.
مخاطر أسعار الفائدة :Interest Rate Risk
ف
ف
ف
ت
ـا� إيـراد الفائدة
ـ� تؤثــر عــى ربحيــة البنك بســبب ي
التغ� ي� صـ ي
هــي التعــرض للتحـركات العكســية ف ي� معــدالت أســعار الفائــدة الـ ي
( )Net Interest Incomeوالتغـ يـر ي� القيمــة االقتصاديــة ( )Economic Valueللتدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات.
 تقــوم دائــرة ادارة المخاطــر بإعــداد سياســة مخاطــر اســعار فأئــده موثقــة تحكــم عمليــة التعــرف ،وقيــاس والســيطرة عــىمخاطــر اســعار الفائــدة وضمــن اطــار ادارة االصــول والخصــوم للبنــك  ALCOويتــم اعتمادهــا مــن مجلــس االدارة ،وتقــوم
دائــرة ادارة المخاطــر بإعــداد التقاريــر الالزمــة وتعــرض عــى لجنــة  ALCOلــدى البنــك.
المخاطر التشغيلية : Operational Risk

هــي الخســارة الناتجــة عــن فشــل أو عــدم كفایــة الجـراءات الداخلیــة ،والعنــر البـ شـري ،أ
والنظمــة ،أو عــن أحــداث خارجيــة،
إ
ویشــمل ھــذا التعریــف المخاطــر القانونیــة وال یشــمل المخاطــر االسـ تـراتيجية ومخاطــر الســمعة.
 تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر عــى اعــداد ومراجعــة سياســة وإجـراءات موثقــة لعمليــة التعــرف وتقييــم وتخفيــف والســيطرةعــى المخاطــر التشــغيلية .لضمــان التــواؤم مــع متطلبــات بــازل ولتدعيــم كفــاءة وفعاليــة البيئــة الرقابيــة بالبنــك يســتخدم
ت
ـذا�  Self-Assessmentونظــام  Events Collectionوتحديــد
البنــك نظــام مخاطــر تشــغيلية يآل يغطــي جوانــب التقييــم الـ ي
وتحليــل  ) Key Risk Indicators( KRIلمراكــز عمــل البنــك.
 يتــم مــن قبــل ادارة المخاطــر المــزج مــا بـ ي نوالجـراءات بحيــث يتــم التأكــد
ـ� إدارة المخاطــر المختلفــة عنــد وضــع الضوابــط إ
مــن أن كافــة المخاطــر قــد تــم تغطيتهــا وبمــا يحقــق مفهــوم  .Enterprise Risk Managementكمــا أنــه لــدى البنــك
إج ـراءات عمــل  )Standard Operating Procedures(SOP’sموثقــه تراجــع وتعــدل دوريــا مــن قبــل الدوائــر المعنيــة
وبـ ش
ـإ�اف دائــرة تطويــر العمليــات ،أي إج ـراءات يتــم تعديلهــا أو يتــم اســتحداثها بمــا فيهــا أي منتجــات جديــدة يتــم
ـ� ،واالمتثــال ،والمخاطــر لدراســة المخاطــر الممكنــة وكذلــك كفايــة الضوابــط الرقابيــة
عرضهــا عــى دوائــر التدقيــق الداخـ ي
الموجــودة.
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مخاطر إدارة امن المعلومات و إدارة استمرارية العمل :Information Security & Business Continuity Management
هــي الخســارة الناتجــة عــن اســتخدام المعلومــات مــن قبــل أشــخاص غـ يـر مخــول لهــم ذلــك ،أو مــن أن تكشــف للعلــن ،أو
تــوزع ،أو أن تعـ ّـدل ،أو مــن أن تدمــر أو تحــذف .هــذا التعريــف ينطبــق عــى أي نــوع مــن المعلومــات ســواء كانــت المعلومــة
أ
ف
مكتوبــة عــى ورق أو موجــودة ف� ملــف مــا عــى إ ت
ـا� مــن الكــوارث.
الن�نــت ،وتشــمل اســتمرارية العمــال والتعـ ي
ي
 تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر ببنــاء خطــة اســتمرارية عمــل  Business Continuity Planواضحــة وموثقــة ومعتمــدة ،ويتــمعمــل االختبــارات الالزمــة لهــا بانتظــام ،وتفاعــا مــع المفهــوم الواســع إلدارة اســتمرارية العمــل Business Continuity
 Managementمدعمــة بنظــام يآل  DRSلمزيــد مــن الكفــاءة ف ي� إدارة اســتمرارية العمــل ،وبحيــث تتــواءم مــع التعليمــات
ن
االرد� وكذلــك أفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصــوص.
الصــادرة عــن البنــك المركــزي
ي
 تــم إفـراد فريــق ألمــن أنظمــة المعلومــات  Information Security Officerويتبــع مبـ شـا�ة إلدارة المخاطــر لتدعيــم ذلــك وبحيــث
يكــون مســتقل ف ي� رفــع تقاريــره عــن مديــر دائــرة أنظمــة المعلومــات وضمــن أفضــل الممارســات العالميــة ومتطلبــات .PCI
التواؤم مع مقررات بازل

ـال ش�اف عــى تطبيــق متطلبــات مقــررات بــازل المختلفــة .ومــن ضمنهــا احتســاب نســب كفايــة
 تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر بـ إرأس المــال ونســبة الرافعــة الماليــة حســب مقــررات بــازل  ،3وتقــوم بالمســاهمة بفعاليــة بالتخطيــط لـرأس المــال Capital
.Budgeting
ـ� وإصــدار تقاريــر تحليليــة ل ـرأس
 تقــوم دائــرة إدارة المخاطــر بإعــداد االختبــارات الضاغطــة وتقييــم رأس المــال الداخـ يف
بالضافــة اىل إصــدار التحليــات الماليــة المختلفــة للبنــوك مــع إعــداد تحليــات جديــدة متخصصــة ي� جوانــب
المــال .إ
محــددة مــن خــال االســتفادة مــن االفصاحــات الصــادرة مــن البنــوك.
النجازات خالل عام  :2020وردت ضمن التقرير
4ب 11/إ
ت
ئيس
4ب 12/لم ت�تب خالل السنة المالية  2020أي آثار مالية لعمليات ذات طبيعة يغ� متكررة وال تدخل ضمن النشاط الر ي
للبنك.
 4ب13/

السلسلة الزمنية أ
ف
ين
الدنان� وسعر السهم
المساهم� بآالف
وصا� حقوق
للرباح المحققة والموزعة
ي
ي
()2020 – 2016

السنة

أ
الرباح (الخسائر) المحققة من
العمليات المستمرة قبل ال�ض يبة

أ
الرباح الموزعة حسب سنة التوزيع

ف
صا� حقوق
ي
مساهمي البنك

سعر السهم
دينار
3,940

أسهم منحة

نقدية

2016

42,861

-

%20

459,693

2017

42,313

-

%20

468,411

3,500

2018

55,849

-

%20

445,562

2,900

2019

46,934

-

%20

459,532

2,510

2020

()5,579

%50

-

456,432

1,440

المال :ورد ضمن التقرير
4ب 14/تحليل المركز ي
4ب 15/الخطة المستقبلية :وردت ضمن التقرير
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4ب 16/أتعاب مدققي الحسابات  :بلغ إجمال أتعاب مدققي الحسابات للبنك ش
وال�كات التابعة ف ي� عام  2020مبلغ
ي
 141,038دينار.
أ
الدارة خالل عامي  2020و 2019
4ب 17/عدد الوراق المالية المملوكة من قبل أعضاء مجلس إ
الرقم االسم

المنصب  /الصفة

الجنسية

عدد أ
السهم كما ف ي�
2019/12/31 2020/12/31

الروا� المتحدة القابضة
ش�كة ب ي

الدارة
عضو مجلس إ

كويتية

76,390,240

50,926,827

1

ت
الكباري�
السيد عبد الكريم عالوي صالح
ي

2

الدكتور يوسف موىس سلمان القسوس

الدارة  /ممثل ش�كة
رئيس مجلس إ
الروا� المتحدة القابضة
بي
الروا� المتحدة القابضة
ممثل ش�كة ب ي

ن
أرد�
ي

1,719

1,146

ن
أرد�
ي

12,999

8,666

3

السيد فيصل حمد مبارك الحمد العيار

الدارة
نائب رئيس مجلس إ

ت
كوي�
ي

15,000

10,000

4

السيد طارق محمد يوسف عبدالسالم

الدارة
عضو مجلس إ

ت
كوي�
ي

21,375

14.250

ش�كة مشاريع الكويت القابضة

الدارة
عضو مجلس إ

كويتية

76,494

50,996

السيد مسعود محمود جوهر حيات

ت
ممثل ش�كة مشاريع الكويت القابضة
كوي�
ي

48

32

ODYSSEY REINSURANCE COMPANY

الدارة
عضو مجلس إ

أمريكية

8,775,000

5,850,000

السيد بيجان خرسوشاهي

ممثل ش�كةODYSSEY /
REINSURANCE COMPANY

أمريك
ي

-

-

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

الدارة
عضو مجلس إ

أردنية

31,562,466

21,041,644

ض
ما�
السيد محمد عدنان حسن ي

ممثل المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي – لغاية 2020/6/16

ن
ارد�
ي

-

-

السيد نضال فائق محمد القبج
ال�كة ت
ش
االس�اتيجية لالستثمارات

ممثل المؤسسة العامة للضمان
االجتماعي – اعتباراً من 2020/6/17

ن
أرد�
ي

-

-

الدارة
عضو مجلس إ

أردنية

1,500

1,000

المهندس منصورأحمد عبد الكريم
اللوزي

ال�كة ت
ممثل ش
االس�اتيجية
لالستثمارات

ن
أرد�
ي

99,597

66,398

10

الدكتور صفوان سميح عبد الرحمن
طوقان
ش
المع�
الدكتور مروان جميل عيىس

الدارة
عضو مجلس إ

ن
أرد�
ي

1,500

1,000

الدارة
عضو مجلس إ

ن
أرد�
ي

205,500

137,000

11

ن
ها� خليل عبد الحميد الهنيدي
السيد ي

الدارة
عضو مجلس إ

ن
أرد�
ي

1,573

1,049

12

السيد ماجد فياض محمود برجاق

الدارة
عضو مجلس إ

ن
أرد�
ي

1,500

1,000

13

السيد مروان محمود حسان عوض

الدارة
عضو مجلس إ

ن
أرد�
ي

1,500

1,000

5
6

7

8
9
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أ
الدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2020و 2019
عدد الوراق المالية المملوكة من قبل أشخاص إ
الرقم االسم
1

المنصب  /الصفة

عدد أ
السهم كما ف ي�
2019/12/31 2020/12/31

الجنسية

“محمد يارس” مصباح محمود أ
السمر المدير العام – لغاية 2020/11/14

ن
أرد�
ي

5,000

30,000

ن
أرد�
ي

-

-

-

-

2

توفيق عبد القادر محمد مكحل

3

نائب المدير العام  /رئيس المجموعة
المرصفية

هيثم سميح “بدر الدين” البطيخي

رئيس منتجات التجزئة والبنكية الخاصة

4

ن
أرد�
ي

وليم جميل عواد دبابنه

5

رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات
الدولية – لغاية 2020/8/31

ن
أرد�
ي

-

هيام سليم يوسف حبش

رئيس الشؤون المالية – لغاية 2020/6/30

أردنية

1,600

1,600

6

إبراهيم عيىس إسماعيل كشت

رئيس الشؤون القانونية

7

الجيوس
زهدي بهجت زهدي
ي
د .مكرم ي ن
أم� ماجد القطب

رئيس تنمية أعمال ش
ال�كات

-

-

-

-

9

ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي

-

-

إبراهيم فريد آدم بيشه

10

رئيس الخزينة واالستثمار والعالقات
الدولية

ن
أرد�
ي

-

-

عبدهللا إبراهيم عبدهللا مسمار

الدارية
رئيس إدارة الشؤون إ

11

داود عادل داود عيىس

رئيس إدارة الموارد ش
الب�ية

-

-

12

ن
الطعا�
إبراهيم فضل محمود
ي
فادي محمد أحمد عياد

رئيس الشؤون المالية

-

-

رئيس إدارة مراقبة االمتثال

-

-

14

ماهر محمد حامد أبو سعادة

رئيس تكنولوجيا المعلومات

-

-

15

أيمن درويش مصطفى الكردي
محمود عصام عبدالرزاق أ
الحمر

رئيس العمليات

-

-

رئيس إدارة المخاطر

-

-

17

يوسف واصف يوسف حسن

الداخل
رئيس إدارة التدقيق
ي

ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي
ن
أرد�
ي

-

-

-

-

8

13

16

رئيس االئتمان

أ
ال� يسيطر عليها أعضاء مجلس الدارة  /أ
ت
ين
ش
المطلع�
الشخاص
إ
السهم المملوكة من قبل ال�كات ي
اسم العضو /الشخص المطلع الصفة

اسم ش
ال�كة
المسيطر عليها

نسبة المساهمة عدد أسهم البنك المملوكة من قبل
ش
ف ي� ش
ال�كة المسيطر عليها
ال�كة
2019/12/31
المسيطر عليها 2020/12/31

ش�كة مشاريع الكويت القابضة -
الكويت

عضو مجلس
الدارة
إ

الروا�
ش�كة ب ي
المتحدة القابضة

%99.99

76,390,240

50,926,827

ش�كة مشاريع الكويت القابضة
ش
و�كاتها التابعة  -الكويت

عضو مجلس
الدارة
إ

بنك برقان –
الكويت

%65.04

1,500

1,000

ش�كة مشاريع الكويت القابضة -
الكويت

عضو مجلس
الدارة
إ

بنك الخليج
المتحد  -البحرين

%97.69

473,503

315,669
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أ
الدارة العليا التنفيذية
الدارة وممثليهم وأقارب أشخاص إ
عدد الوراق المالية المملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس إ
خالل عامي  2020و 2019
االسم

الصلة

فاتنه احمد جميل ملص

ت
الكباري� /
زوجة عبد الكريم عالوي صالح
ي
الدارة
رئيس مجلس إ
أ
زوجة محمد يارس مصباح السمر  /المدير
العام

ج�
هند محمد اسماعيل ب

عدد أ
السهم كما ف ي�

عدد أ
السهم كما ف ي�

أردنية

2020/12/31
235,615

2019/12/31

أردنية

70,000

20,000

الجنسية

157,077

أ
ت
ش
الدارة  :ال يوجد مساهمات ش
لل�كات المسيطر
ال� يسيطر عليها أقارب أعضاء مجلس إ
السهم المملوكة من قبل ال�كات ي
الدارة
عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس إ
أ
ت
ش
الدارة التنفيذية العليا وأقاربهم :ال يوجد مساهمات ش
لل�كات
ال� يسيطر عليها أعضاء إ
السهم المملوكة من قبل ال�كات ي
الدارة التنفيذية العليا وأقاربهم
المسيطر عليها من قبل أعضاء إ
ت
الدارة
ال� يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس إ
4ب18 /أ المزايا والمكافآت ي
الرقم

الدارة
عضو مجلس إ

المنصب

مكافأة العضوية

بدل تنقالت وسفر
وحضور الجلسات

جمال
إ
ال ي

الدارة
رئيس مجلس إ

5,000

22,343

27,343

الدارة
نائب رئيس مجلس إ

5,000

4,254

9,254

5,000

8,700

13,700

8,254

13,254
9,254

1

ت
الكباري�
السيد عبدالكريم عالوي صالح
ي

2

السيد فيصل حمد مبارك العيار

3

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو

4

السيد مسعود محمود جوهر حيات

عضو

5,000

5

السيد طارق محمد يوسف عبد السالم

عضو

5,000

4,254

6

الدكتور يوسف موىس سلمان القسوس

عضو

5,000

8,200

13,200

7

السيد منصور أحمد عبد الكريم اللوزي

عضو

5,000

10,600

15,600

8

السيد بيجان خرسوشاهي

عضو

5,000

4,254

9,254

9

الدكتور صفوان سميح عبدالرحمن طوقان

عضو

5,000

8,700

13,700

10

ش
المع�
الدكتور مروان جميل عيىس

عضو

5,000

5,700

10,700

11

ن
ها� خليل عبدالحميد الهنيدي
السيد ي

عضو

5,000

7,800

12,800

12

السيد ماجد فياض محمود برجاق

عضو

5,000

9,700

14,700

13

السيد مروان محمود حسان عوض

عضو

5,000

6,900

11,900
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ت
الدارة العليا
ال� يتمتع بها أشخاص إ
4ب 18 /ب المزايا والمكافآت ي
الرقم

بدل
لجان

جمال
إ
ال ي

سفر
الرواتب السنوية
ومياومات
ومكافآت
-

1,800

468,586

3,300

416,992
312,280

االسم

المنصب

1

“محمد يارس” مصباح محمود
أ
السمر

المدير العام – لغاية 2020/11/14

466,786

2

توفيق عبد القادر محمد مكحل

نائب المدير العام  /رئيس
المجموعة المرصفية

413,692

-

3

هيثم سميح “بدر الدين” البطيخي

رئيس منتجات التجزئة والبنكية
الخاصة

309,980

-

2,300

4

وليم جميل عواد دبابنه

رئيس الخزينة واالستثمار
والعالقات الدولية – لغاية
2020/8/31

313,526

1,112

-

314,638

5

هيام سليم يوسف حبش

رئيس الشؤون المالية – لغاية
2020/6/30

202,414

-

-

202,414

6

إبراهيم عيىس إسماعيل كشت

رئيس الشؤون القانونية

182,984

-

-

182,984

7

الجيوس
زهدي بهجت زهدي
ي

رئيس تنمية أعمال ش
ال�كات

185,000

-

700

185,700

8

د .مكرم ي ن
أم� ماجد القطب

رئيس االئتمان

137,279

2,124

-

139,403

9

إبراهيم فريد آدم بيشه

رئيس الخزينة واالستثمار
والعالقات الدولية

179,917

-

-

179,917

10

عبدهللا إبراهيم عبدهللا مسمار

الدارية
رئيس إدارة الشؤون إ

98,882

-

-

98,882

11

داود عادل داود عيىس

رئيس إدارة الموارد ش
الب�ية

157,928

-

-

157,928

12

ن
الطعا�
إبراهيم فضل محمود
ي

رئيس الشؤون المالية

177,974

-

1.200

179,174

13

فادي محمد أحمد عياد

رئيس إدارة مراقبة االمتثال

147,928

-

1.200

149,128

14

ماهر محمد حامد أبو سعادة

رئيس تكنولوجيا المعلومات

101,245

3,772

-

105,017

15

أيمن درويش مصطفى الكردي

رئيس العمليات

90,024

-

-

90,024

16

محمود عصام عبدالرزاق أ
الحمر

رئيس إدارة المخاطر

85,855

-

1.200

87,055

17

يوسف واصف يوسف حسن

الداخل
رئيس إدارة التدقيق
ي

65,250

-

300

65,550
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ف
الت�عات :بلغ إجمال مساهمة البنك ش
خ�ية
4ب 19 /ب
الت�عات لجهات ي
وال�كات التابعة ي� مجال المسؤولية االجتماعية بما فيها ب
ي
ف ي� العام  2020مبلغ  2,563,441دينار حسب الجدول أدناه:
البند

المبلغ

التربع لصندوق همة وطن

2,000,000

التربعات لجهات خريية وأنشطة إجتامعية

232,840

دعم التعليم

154,154

دعم الثقافة املالية واملرصفية

75,483

التربع لوزارة الصحة

50,000

دعم منتديات ومؤمترات وطنية

18,500

دعم النشاط الريايض داخل وخارج البنك

14,012

تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد والجامعات

11,142

دعم طبي

5,500

أخرى

1,810

المجموع

2,563,441

والرتباطات ت
ال� عقدها البنك مع ش
ال�كات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس
4ب 20/العقود والمشاريع إ
ي
ف
الدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف ي� البنك أو أقاربهم:
إ
 1.1قــام البنــك خــال عــام  2020بالدخــول ف� معامــات مــع الـ شـركات التابعــة والـ شـركات الشــقيقة وكبــار المسـ ي ن
ـاهم�
ي
والدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك وباســتخدام أســعار الفوائــد والعموالت
الدارة إ
وأعضــاء مجلــس إ
أ
التجاريــة .إن التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للطـراف ذات العالقــة تعتـ بـر غـ يـر ماديــة وهــي عاملــة ولــم يؤخــذ
اليضــاح رقــم  37حــول القوائــم الماليــة الموحــدة
لهــا أيــة مخصصــات .وقــد ورد تفصيــل هــذه التعامــات ضمــن إ
لعام 2020
ـ�دارة العامــة مملوكــة شل�كــة ذات
2.2قــام البنــك خــال عــام  2020بالدخــول ف ي� عقــد ايجــار مكاتــب مبـىن مجــاور لـ إ
اليضــاح رقــم . 37
الفصــاح عــن هــذا التعامــل ضمــن إ
عالقــة وتــم إ
المحل ،وقد تم إيضاح ذلك ضمن الجزء الخاص بإنجازات البنك لعام 2020
4ب 21/يساهم البنك ف ي� خدمة البيئة والمجتمع
ي
ف ي� هذا التقرير.
4ج  5-1البيانات المالية :وردت ضمن التقرير
 4د		 تقرير مدققي الحسابات  :ورد ضمن التقرير
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القرارات
 4هـ إ

أ ن
ت
الكوي� بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر عىل استمرارية عمل البنك خالل عام .2021
رد�
1.1يقر مجلس إدارة البنك ال ي
ي
أ ن
ت
وتوف� نظام رقابة فعال ف ي� البنك.
رد�
الكوي� بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية ي
2.2يقر مجلس إدارة البنك ال ي
ي
3.3يقــر كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الموقعـ ي ن
ـ� أدنــاه بأنــه لــم يحصــل عــى أيــة منافــع مــن خــال عملــه ف ي� البنــك ولــم يفصــح
عنهــا ،ســواء كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لــه شــخصياً أو ألي مــن ذوي العالقــة بــه ،وذلــك عــن عــام .2020

الدارة
رئيس وأعضاء مجلس إ

............................
السيد عبدالكريم عالوي الكباري�ت
ي
الدارة
رئيس مجلس إ

............................

............................
السيد فيصل حمد العيار
الدارة
نائب رئيس مجلس إ

............................

............................

السيد مسعود محمود جوهر حيات

السيد طارق محمد عبدالسالم

السيد نضال فائق القبج

............................

............................

............................

الدكتور يوسف موىس القسوس

السيد منصور أحمد اللوزي

السيد بيجان خرسوشاهي

............................
ش
المع�
الدكتور مروان جميل

............................
ن
ها� خليل الهنيدي
السيد ي

............................
السيد ماجد فياض برجاق

............................

............................

السيد مروان محمود حسان عوض

الدكتور صفوان سميح طوقان
ين
الموقع� أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات البيانات الواردة ف ي� هذا التقرير.
 .4نقر نحن
الدارة
رئيس مجلس إ

ت
الكباري�
السيد عبدالكريم عالوي
ي

 /المدير العام

المال
المدير ي
ن
الطعا�
إبراهيم فضل
ي

دليل الحاكمية المؤسسية 2020
المؤسس )
( التحكم
ي

المحتويات
1
2
2
2
3
3
3
3
8
9
9
9
10
11
17
18
18
19
20
20
21
21
21
21
22

المقدمة
المؤسس
رسالة البنك بخصوص التحكم
ي
ن
القانو� ومصادر هذا الدليل
الطار
إ
ي
أطراف الحاكمية المؤسسية ذات العالقة

الهيكل التنظيمي
الدارة
تأليف مجلس إ
الدارة
مسؤوليات مجلس إ
مهام المجلس وواجباته
الدارة
واجبات رئيس مجلس إ
الدارة
واجبات عضو مجلس إ
واجبات ي ن
أم� الرس
الدارة
اجتماعات مجلس إ
حدود المسؤولية والمساءلة
اللجان المنبثقة عن المجلس
الدارة التنفيذية العليا
إ
ال ي ن
داري�
تقييم أداء إ
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
الجهات الرقابية ف ي� البنك
ميثاق أخالقيات العمل
تضارب المصالح

المعامالت مع أ
الطراف ذات العالقة
البالغ
سياسة إ

السياسات المنظمة ألعمال البنك
ين
المساهم� وعالقتهم بالبنك
حماية حقوق
والفصاح
الشفافية إ

الـمـقـدمـــــة

أ ن
وجــه ويــدار بــه البنــك ،والــذي يهــدف إىل تحديــد
رد� الحاكميــة المؤسســية ،عــى أنهــا النظــام الــذي يُ َ
يعــرف البنــك المركــزي ال ي
أ
ـ� ،وااللـ ت ز
الهــداف المؤسســية للبنــك وتحقيقهــا ،وإدارة عمليــات البنــك بشــكل آمــن ،وحمايــة مصالــح المودعـ ي ن
ـ�ام بالمســؤولية
ـاهم� وأصحــاب العالقــة آ
الخريــن ،والـ ت ز
الواجبــة تجــاه المسـ ي ن
ـ�ام البنــك ش
بالت�يعــات وسياســات البنــك الداخليــة.
رد� الكويـ تـ� بمفهومــه الخــاص إىل الحاكميــة المؤسســية عــى أنهــا مفتــاح ثقــة العمــاء وكافــة أ
أ ن
الط ـراف
كمــا ينظــر البنــك ال ي
ي
الخــرى المهتمــة بالبنــك ،فالحاكميــة المؤسســية هــي الطريقــة أ
أ
والســلوب الــذي تــدار بــه عالقــات البنــك مــع نفســه ومــع
الط ـراف أ
أ
الخــرى المتأثــرة بــه.

أ ن
ت
ـ� بــأن وجــود حاكميــة مؤسســية جيــدة يــؤدي إىل إدارة جيــدة للبنــك ،ويســاعد عــى تحقيــق أهــداف
ويؤمــن البنــك ال ي
رد� الكويـ ي
بالضافــة إىل إيمانــه المطلــق بــأن وجــود حاكميــه جيــدة لــدى كافــة مؤسســات المملكــة ســوف يــؤدي إىل
السـ تـراتيجية ،إ
البنــك إ
ف
ن
وجــود مؤسســات كفــؤة ،ويوفــر بيئــة تنافســية مناســبة ،ممــا يســاهم ي� دعــم االقتصــاد الوط ـ ي بشــكل عــام ،خصوص ـاً وأن
ف
ـال ،وتعتمــد عــى ودائــع عمالئهــا ف ي� أعمالهــا ،ممــا يؤكــد عــى أهميــة وجــود حاكميــه
البنــوك تلعــب دورا ً هامـاً ي� النظــام المـ ي
مؤسســية جيــدة لديهــا.
أ ن
رد� الكويـ ت
ـ� تبـن ي دليــل الحاكميــة المؤسســية ( يشــار إليــه الحقــا ً بالدليــل) والــذي تــم
وعليــه ،فقــد قــرر مجلــس إدارة البنــك ال ي
ي
أ
أ ن
رد� والجهــات
إعــداده وفقـاً لفضــل الممارســات الدوليــة بهــذا الخصــوص ،واســتناداً إىل تعليمــات وإرشــادات البنــك المركــزي ال ي
الرقابيــة أ
الخــرى ،حيــث يهــدف البنــك مــن تبنيــه لهــذا الدليــل للوصــول إىل تحقيــق مبــادئ الحاكميــة المؤسســية المتمثلــة

والداري
ـال إ
بعدالــة معاملــة كافــة الجهــات ذات العالقــة بالبنــك ( ،)Stakeholdersوالشــفافية إ
والفصــاح عــن وضــع البنــك المـ ي
ـاهم� ،وبـ ي ن
الدارة والمسـ ي ن
والدارة التنفيذيــة ،وبـ ي ن
الحقيقــي والمســاءلة ف� العالقــات بـ ي ن
ـ� مجلــس
ـ� مجلــس إ
الدارة إ
ـ� مجلــس إ
ي
أ
ن
ت
و� www.jkb.com
الدارة والجهــات المختلفــة الخــرى .ويوفــر البنــك النســخة المعتمــدة مــن الدليــل عــى موقعــه إ
إ
اللكــر ي
يعكــس هــذا الدليــل متطلبــات وسياســات البنــك الـ تـ� تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك ،وتنطبــق أ
الحــكام
ي
والدارة التنفيذيــة العليــا والموظفـ ي ن
ـ� ،كمــا يعتمــد البنــك االسـ تـراتيجيات والسياســات والهيــاكل
الدارة إ
الــواردة فيــه عــى مجلــس إ
الداريــة شل�كاتــه التابعــة ف ي� إطــار الحوكمــة الســليمة.
إ

التعريفات:

الحاكميــة المؤسســية  :النظــام الــذي يوجــه ويــدار بـــه البنــك  ،والذي يهــدف إىل تحديــد أ
الهداف المؤسســية للبنــك وتحقيقها،
ُ َ
ت
ن
ز
ن
ـاهم� وأصحــاب
وإدارة عمليــات البنــك بشــكل آمــن  ،وحمايــة مصالــح المودعـ يـ�  ،وااللــ�ام بالمســؤولية الواجبــة تجــاه المسـ ي
العالقــة آ
الخريــن  ،والـ ت ز
ـ�ام البنــك ش
بالت�يعــات وسياســات البنــك الداخليــة .
المالءمة  :توفر متطلبات معينة ف ي� أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا .
ـ� أو الدائنـ ي ن
ـاهم� أو الموظفـ ي ن
ـ� أو المسـ ي ن
أصحــاب المصالــح  :أي ذي مصلحــة ف� البنــك مثــل المودعـ ي ن
ـ� أو العمــاء أو الجهــات
ي
الرقابــة المعنيــة .
المساهم الرئيس  :الشخص الذي يملك نسبة ( )%5أو ث
مبا� أو يغ� ش
أك� من رأسمال البنك بشكل ش
مبا�.
ي
الدارة الذي يشارك بمقابل ف ي� إدارة العمل اليومي للبنك .
عضو تنفيذي  :عضو مجلس إ
الدارة الــذي ال يخضــع ألي تأثـ يـرات تحــد مــن قدرتــه عــى اتخــاذه لقـرارات موضوعيــة لصالــح
عضــو مســتقل  :عضــو مجلــس إ
ف
البنــك  ،والــذي تتوفــر فيــه الـ شـروط المبينــة ي� تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك .

الدارة التنفيذيــة العليــا  :تشــمل الوظائــف لــدى البنــك ت
والــ� تــرادف الوظائــف /المســميات الــواردة ف ي� قانــون البنــوك
إ
ي
أ
أ
ن
ت
ش
ـ� يخضــع لهــا
وتعليمــات الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن البنــك المركــزي ال ي
رد� ،والتعليمــات والت�يعــات الخــرى الـ ي
البنــك ،وكافــة الوظائــف المحــددة وفقــا لنظــام تقييــم الوظائــف الــذي يعتمــده البنــك بدرجــة  20فأعــى.

01

المؤسس
رسالة البنك بخصوص التحكم
ي

أ ن
ت
ـ� إىل الوصــول ألفضــل المعايـ يـر المتعلقــة بأخالقيــات العمــل مــن كافــة جوانبــه وذلــك مــن خــال
يهــدف البنــك ال ي
رد� الكويـ ي
ت
ن
ش
ـ� تحكــم عمــل البنــك.
إ
الفصــاح عــن نتائــج البنــك بــكل دقــة وشــفافية ،والتقيــد التــام بالقوانـ يـ� والت�يعــات المختلفــة الـ ي

ن
القانو� ومصادر هذا الدليل
الطار
إ
ي

ف
يل:
استند البنك ي� اعداد هذا الدليل عىل ما ي
	•قانون البنوك الساري.
	•قانون ش
ال�كات الساري.
الوراق المالية الساري وتعليمات هيئة أ
قانون أ
الوراق المالية.
	•
	•قانون ضمان الودائع الساري.
أ
النظمة والتعليمات الصادرة بمقت�ض
ين
القوان� المذكورة أعاله وأية تعديالت الحقة عليها.
	•
أ
أ
ف
ن
رد�.
	•تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك ي� الردن ،الصادر عن البنك المركزي ال ي
	•إصدارات لجنة بازل حول الموضوع.
الدول المتعلقة بالحاكمية المؤسسية.
	•إصدارات منظمة دول  OECDوالبنك
ي
ت
وال� يستخدمها المستثمرون لمساءلة إدارة البنك.
المعاي� المحاسبية
ي
ي
	•
والمعاي� الدولية للتقارير المالية ي
ف
ف
ـ� الــ�ت
ت
بالضافــة إىل القوانـ ي ن
ش
ـ� للبنــك فــروع بهــا ،وذلــك ي� حــدود أعمــال البنــك فيهــا .إ
ي
	•الت�يعــات الســارية ي� البلــدان الـ ي
أ
ـاهم� والمودعـ ي ن
تحمــي حقــوق المسـ ي ن
ـ� والطـراف ذات العالقــة.

أطراف الحاكمية المؤسسية ذات العالقة
1.1المساهمون

ـاهم� مــع تأمـ ي ن
يحــرص إطــار عمــل الحوكمــة ف� البنــك عــى حمايــة حقــوق المسـ ي ن
ـ� معاملــة عادلــة لهــم وبصــورة خاصــة ف ي�
ي
أ
ـ� أ
ضــوء القوانـ ي ن
والنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــات الرقابيــة .كمــا ينطبــق المــر عينــه عــى سياســات وإجـراءات البنــك.

الدارة
2.2أعضاء مجلس إ

ت
ن
الدارة بالنيابــة عــن المسـ ي ن
ش
ـ� تحــدد
يقــوم أعضــاء مجلــس إ
ـاهم� بــإدارة البنــك ،بموجــب الت�يعــات والقوانـ يـ� المختلفــة الـ ي
واجباتهــم ومســؤولياتهم (مثــل قانــون الـ شـركات ،قانــون البنــوك  ...الــخ).

3.3الموظفون

كافــة موظفــي البنــك عليهــم مســؤولية ف ي� تطبيــق إجـراءات الرقابــة الداخليــة كجــزء مــن مســؤولياتهم ف ي� تحقيــق أهــداف البنــك،
كل فيمــا يخصــه.
يجــب عــى موظفــي البنــك أن يتمتعــوا بالمعرفــة ال�ض وريــة والمهــارات والمعلومــات والصالحيــات للقيــام بأعمــال البنــك،
وهــذا يتطلــب الفهــم الكامــل للبنــك وللصناعــة وللســوق والمخاطــر المرتبطــة بذلــك.

ين
إيجــا� ف ي� أداء وإنجــازات البنــك
الموظفــ� لتحقيــق هــذه المتطلبــات فإنهــم ســوف يســاهمون بشــكل
مــن خــال ســعي
بي
أ
والنجــاح ف ي� ذلــك ســوف يــؤدي إىل المــان والرضــا الوظيفــي.

4.4الدائنون

أ
ت
ين
والدائني�.
ال� ترتبط مع البنك بعالقات تعاقدية مثل العمالء والموردين
الطراف المختلفة ي
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الهيكل التنظيمي
الدارة مســؤولية اعتمــاد هيــكل تنظيمــي يتــاءم مــع طبيعــة نشــاطات البنــك ،والتأكــد مــن وجــود لوائــح
مــن مهــام مجلــس إ
ت
الجيــدة .وذلــك
الســراتيجية
تنظيميــة كافيــة لتنفيــذ إ
المعتمـ َـدة ،وتســهيل عمليــة اتخــاذ القـرارات ّ
َ
الفعالــة ،وتطبيــق الحوكمــة ّ
مــن خــال:
	•هيكل تنظيمي واضح وشفاف.
محددة ّ
لكل وحدة إدارية.
	•أهداف ّ
محددة ّ
لكل وحدة إدارية.
	•مهام ومسؤوليات وظيفية ّ
	•الســلطات وخطــوط االتصــاالت والخطــوط المبـ ش
الدارة المختلفــة ،فضـا ً عــن التخصيــص/
ـا�ة لـ إ
ـ� ش�اف الخاصــة بمناصــب إ
فصــل المهــام المالئــم.
أ
وال ش�اف عليهــا الســيما تحديــد وصــف وظيفــي لكافــة
	•الد ّلــة والسياســات وإج ـراءات العمــل المالءمــة لتنفيــذ العمليــات إ
مؤهــات وخـ بـرة ّكل َمــن يشــغل هــذه المناصــب.
مســتويات الوظائــف ضمــن الهيــكل التنظيمــي ،بمــا ف ي� ذلــك تحديــد ّ
الحاكمية الموسسية.
هيكلية ُملكية ال تعرقل َ
	• ّ
	•إدارات مستقلة للوفاء بمهام إدارة المخاطر والتدقيق واالمتثال.
ين
ين
مشارك� ف ي� العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و.Middle Office
وموظف� يغ�
	•وحدات

الدارة
تأليف مجلس إ

أ  -يتألــف مجلــس إدارة البنــك مــن ثالثــة عـ شـر عضــواً ،عــى أن يكــون أربعــة منهــم كحــد ن
أد� مســتقلون ،وفق ـاً لتعريــف
تعليمــات الحاكميــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي للعضــو المســتقل.
الدارة تنفيذياً.
ب	-ال يجوز أن يكون أي عضو من أعضاء مجلس إ
يتما� مع ش
ج -يضع المجلس سياسة واضحة لمالءمة اعضائه بما ش
الت�يعات والمتطلبات الرقابية.
ف
ن
ش
ـ� «رئيــس المجلــس» و»المديــر العــام» ،ويجــب أن ال
د -عــى الرغــم ممــا ورد ي� قانــون الــركات ،ال يجــوز الجمــع بـ يـ� منصـ ب ي
ـاهم� الرئيسـ ي ن
يكــون رئيــس المجلــس أو أي مــن أعضــاء المجلــس أو المسـ ي ن
ـي� مرتبطـاً مــع المديــر العــام بصلــة قرابــة دون
الدرجــة الرابعــة.

الدارة
مسؤوليات مجلس إ
يتحمــل المجلــس مســؤولية ســامة كافــة عمليــات البنــك بمــا فيهــا أوضاعــه المالية ،ومســؤولية تنفيــذ متطلبــات البنــك المركزي،
والمتطلبــات الرقابيــة والتنظيميــة أ
الخــرى المتعلقــة بعملــه ،ومراعــاة أصحــاب المصالــح ،ومســؤولية إدارة البنــك ضمــن إطــار
ش
الت�يعــات والسياســات الداخليــة لــه ،ومســؤولية التأكــد مــن أن الرقابــة الفعالــة متوفــرة باســتمرار عــى أنشــطة البنــك ،بمــا ف ي�
أ
ذلــك أنشــطة البنــك المســندة لجهــات خارجيــة .ولضمــان ذلــك ،يتــاح لعضــاء المجلــس ولجانــه االتصــال المبـ ش
الدارة
ـا� مــع إ
التنفيذيــة وأمـ ي ن
الدارة التنفيذيــة إال
ـ� رس المجلــس ،مــع التأكيــد عــى عــدم قيــام أي مــن أعضــاء المجلــس بالتأثـ يـر عــى قـرارات إ
ت
ـ� تتــم ف ي� اجتماعــات المجلــس أو اللجــان المنبثقــة عنــه .كمــا يمكنهــم االســتعانة عنــد اللــزوم وعــى
مــن خــال المــداوالت الـ ي
نفقــة البنــك بمصــادر خارجيــة بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس.

مهام المجلس وواجباته
الدارة المنتخــب مــن قبــل الهيئــة العامــة مهــام
مــع مراعــاة اختصاصــات وصالحيــات الهيئــة العامــة للبنــك ،يتــوىل مجلــس إ
ـ� (عــى ســبيل
ومســؤوليات إدارة أعمــال البنــك لمــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه ،وتشــمل هــذه المهــام والواجبــات مــا يـ ي
الذكــر وليــس الحــر):
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ف
ال ت
س�اتيجيات للبنك:
ال ش�اف العام والرقابة ورسم إ
أوالً :ي� مجال إ

1.1ال ش�اف عــى الدارة التنفيذيــة العليــا ومتابعــة أدائهــا ،والتأكــد مــن ســامة أ
الوضــاع الماليــة للبنــك ومــن مالءتــه .ويعتمــد
إ
إ
ش
ـ��اف والرقابــة عــى أداء البنــك.
والجـراءات المناســبة لـ إ
المجلــس السياســات إ
2.2رسم ت
اس�اتيجية للبنك وإقرارها.
الهــداف االسـ تـراتيجية للبنــك ،وتوجيــه الدارة التنفيذيــة لعــداد اسـ تـراتيجية لتحقيــق هــذه أ
3.3تحديــد أ
الهــداف ،واعتمــاد
إ
إ
هــذه االسـ تـراتيجية ،واعتمــاد خطــط العمــل الـ تـ� تتمـ ش
ـا� مــع هــذه االسـ تـراتيجية.
ي
ف
4.4اعتماد هيكل تنظيمي للبنك ي ن
والدارة التنفيذية.
الداري ،بما ي� ذلك لجان المجلس إ
يب� التسلسل إ
ـؤ�ات أداء لتحديــد وقيــاس ورصــد أ
الدارة التنفيذيــة عــن طريــق وضــع مـ ش
الداء
5.5اعتمــاد سياســة لمراقبــة ومراجعــة أداء إ
والتقــدم نحــو تحقيــق أ
الهــداف المؤسســية.
ـا� مــع ش
6.6التأكــد مــن توفــر سياســات وخطــط وإج ـراءات عمــل لــدى البنــك شــاملة لكافــة أنشــطته وتتمـ ش
الت�يعــات ذات
الداريــة ،وأنــه يتــم مراجعتهــا بانتظــام.
العالقــة ،وأنــه قــد تــم تعميمهــا عــى كافــة المســتويات إ
7.7تحديــد القيــم المؤسســية للبنــك ،ورســم خطــوط واضحــة للمســؤولية والمســاءلة لكافــة أنشــطة البنــك ،وترســيخ ثقافــة
أ
ن
نز
دار� البنــك.
عاليــة للمعايـ يـر الخالقيــة وال�اهــة والســلوك المه ـ ي إل ي ي
الج ـراءات المناســبة لمعالجــة نقــاط الضعــف ف ي� أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط أخــرى أظهرهــا
8.8اتخــاذ إ
المدقــق الخارجــي ،واعتمــاد أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة للبنــك ومراجعتهــا ســنوياً ،وكذلــك اعتمــاد ضوابــط رقابيــة
الدارة التنفيذيــة العليــا.
مناســبة تمكنــه مــن مســاءلة إ

ف
ت
ت
الدارة:
ال� يجب اعتمادها من مجلس إ
ثانياً :ي� مجال السياسات والتعليمات واالس�اتيجيات والضوابط ي

لل ش�اف والرقابة عىل أداء البنك.
1.1اعتماد سياسات وإجراءات مناسبة إ
ف
2.2اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة ت ز
الدارية ف ي� البنك.
واللزام بها ي� جميع المستويات إ
واالل�ام إ
3.3اعتمــاد سياســة فعالــة لضمــان مالءمــة أعضائــه ،عــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد أ
ال ن
د� مــن المعايـ يـر والمتطلبــات
والـ شـروط الواجــب توفرهــا ف� العضــو المرشــح والمعـ ي ن
ـ� ،وعــى أن يتــم مراجعــة هــذه السياســة مــن وقــت ألخــر كلمــا
ي
أ
اســتدعت الحاجــة لذلــك ،ووضــع إجـراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع العضــاء لمعايـ يـر المالءمــة واســتمرار
تمتعهــم بهــا.
أ
ف
الدارة التنفيذيــة العليــا � البنــك بحيــث تتضمــن هــذه السياســة الحــد ال ن
د� مــن
4.4اعتمــاد سياســة لضمــان مالءمــة أعضــاء إ
ي
و�وط ش
معايـ يـر ومتطلبــات ش
الدارة التنفيذيــة العليــا ،ويراجــع المجلــس هــذه السياســة مــن
الت�يعــات الســارية بشــأن إ
آ
الدارة التنفيذيــة العليــا لمعايـ يـر المالءمــة
وقــت لخــر ،ويضــع إجـراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع أعضــاء إ
واســتمرار تمتعهــم بهــا.
5.5اعتمــاد سياســة وإج ـراءات لمعالجــة تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ كــون البنــك جــز ًءا مــن مجموعــة تتبــع شل�كــة
والفصــاح عــن أي تعــارض ف ي� المصالــح قــد ينشــأ عــن ارتبــاط البنــك ش
بالــركات داخــل المجموعــة.
قابضــة ،إ
الطـراف ذوي العالقــة بحيــث تشــمل تعريــف هــذه أ
6.6اعتمــاد سياســات وإجـراءات للتعامــات مــع أ
الطـراف أخـ ًـدا باالعتبــار
الت�يعــات ش
ش
و�وط التعامــات وإجــراءات الموافقــة وآليــة مراقبــة هــذه التعامــات ،بحيــث ال يســمح بتجــاوز هــذه
والج ـراءات.
السياســات إ
7.7اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات ي ن
الدارات ،تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية.
ب� مختلف إ

الدارة التحقق منه:
ثالثاً :ما يجب عىل مجلس إ
1.1ضمان وجود نظم معلومات إدارية كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.
2.2التحقــق مــن أن السياســة االئتمانيــة تتضمــن تقييــم نوعيــة الحاكميــة المؤسســية لعمالئــه مــن الـ شـركات وخاصــة الـ شـركات
تبعــا لممارســاتهم ف ي� مجــال الحاكميــة.
المســاهمة العامــة ،بحيــث يتــم تقييــم المخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف والقــوة ً
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3.3التأكــد مــن أن البنــك يتبــىن مبــادرات اجتماعيــة مناســبة ف ي� مجــال حمايــة البيئــة والصحــة والتعليــم ومراعــاة تقديــم
التمويــل ش
الصغــرة ومتوســطة الحجــم بأســعار وآجــال مناســبة.
للــركات
ي
4.4التأكد من أن الهيكل التنظيمي يعكس بوضوح خطوط المسؤولية والسلطة.
الدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤولياتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك ،وأنهــا تســاهم
5.5التأكــد مــن أن إ
ن
ش
ئ
ف ي� تطبيــق الحاكميــة المؤسســية فيــه ،وأنهــا تفــوض الصالحيــات للموظفـ يـ� ،وأنهــا تنــى بنيــة إداريــة فعالــة مــن شــأنها
أ
أ
ف
والجـراءات
تعزيــز المســاءلة ،وأنهــا تنفــذ المهــام ي� المجــاالت والنشــطة المختلفــة للعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات إ
ت
ـ� اعتمدهــا المجلــس.
الـ ي
الدارة التنفيذية تتمتع نز
ب�اهة عالية ف ي� ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.
6.6التأكد من أن إ

ين
التعي� والتقييم والمكافآت:
الدارة ف ي� مجال
رابعاً :واجبات مجلس إ

ـ� مديــر عــام يتمتــع نز
1.1تعيـ ي ن
بال�اهــة والكفــاءة الفنيــة والخـ بـرة المرصفيــة ،بعــد الحصــول عــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي
المســبقة عــى تعيينــه.
ف
2.2الموافقــة عــى ي ن
الدارة التنفيذيــة العليــا ي� البنــك بنــا ًء عــى توصيــة اللجنــة المختصــة ،وبعــد
تعيــ� أي مــن أعضــاء إ
الحصــول عــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي.
ف
الدارة التنفيذيــة العليــا ي� البنــك ،بنــا ًء عــى توصيــة اللجنــة
3.3اتخــاذ القـرار بقبــول اســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي مــن أعضــاء إ
المختصــة ،عــى أن يتــم الحصــول عــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي بخصــوص قبــول اســتقالة أو إنهــاء خدمــات كل مــن
المديــر العــام ومديــر التدقيــق ومديــر إدارة المخاطــر ومســؤول االمتثــال.
4.4تشــكيل لجــان مــن بـ ي ن
ـ� أعضائــه ،يحــدد أهدافهــا ويفوضهــا بصالحيــات مــن قبلــه ،وذلــك وفــق ميثــاق يوضــح ذلــك ،وعــى
هــذه اللجــان أن تقــوم برفــع تقاريــر دوريــة إىل المجلــس.
5.5إقرار خطة إحالل ألعضاء الدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعىل المجلس مراجعة هذه الخطة مرة ف� السنة عىل أ
القل.
إ
ي
ف
ت
ش
6.6تقييــم أداء المديــر العــام ســنويًا وفــق نظــام تقييــم معــد مــن قبــل لجنــة ال�شــيح والمكافــآت بمــا ي� ذلــك وضــع مــؤ�ات
أ
أ
والداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه
الداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معايـ يـر تقييــم
ـال إ
أداء المديــر العــام كل مــن الداء المـ ي
لخطــط وإسـ تـراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة أ
الجــل ،وعــى أن تقــوم اللجنــة بإعــام البنــك المركــزي بنتيجــة هــذا
التقييــم.
7.7وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضائه ،وذلك اعتما ًدا عىل نظام التقييم الذي أقره.
الدارة التنفيذيــة العليــا وفقــا لسياســات البنــك المعتمــدة ش
والت�يعــات والتعليمــات
8.8التأكــد مــن مالءمــة أعضائــه وأعضــاء إ
ت
ـ� تضمنتهــا تعليمــات البنــك المركــزي
الســارية مــع التأكــد مــن توقيــع إ
القـرارات الـ ي
ن
يل:
9.9إعتماد نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعىل أن يتضمن هذا النظام كحد أد� ما ي
وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس ف� تحقيق هذه أ
الهداف بشكل يمكن قياسه.
	•
ي
أ
ت
ت
ش
الســراتيجية وإســتخدامها لقيــاس
ـ� يمكــن إســتخالصها مــن الخطــط والهــداف إ
	•تحديــد مــؤ�ات أداء رئيســية ( )KPIsالـ ي
أداء المجلــس.
ين
	•التواصل ما ي ن
والمساهم� ودورية هذا التواصل.
الدارة
ب� مجلس إ
الدارة التنفيذية العليا.
الدارة مع إ
	•دورية إجتماعات مجلس إ
آ
أ
ف
الدارة ،وكذلــك مقارنــة أداؤه بــأداء العضــاء الخريــن ،ويجــب الحصــول عــى التغذيــة
	•دور العضــو ي� إجتماعــات مجلــس إ
الراجعــة مــن العضــو المعـن وذلــك بهــدف تحسـ ي ن
ـ� عمليــة التقييــم.
ي
الدارة والمديــر العــام ،عــى أن يشــمل هــذا النظــام
إدار� البنــك مــن غـ يـر أعضــاء مجلــس إ
1010اعتمــاد نظــام لقيــاس أداء ي ي
آ
ال ت� كحــد ن
أد� :
عــى ي
ـب لقــاس أداء االلـ ت ز
ـ�ام بإطــار عمــل إدارة المخاطــر وتطبيــق الضوابــط الداخليــة والمتطلبات
	•أن يعطــى ٌ
وزن ترجيحـ ٌـي مناسـ ٌ
التنظيمية .
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	•أن ال يكــون إجمــال الدخــل أو الربــح العنــر الوحيــد لقيــاس االداء  ،ولكــن يجــب أن تؤخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار عنــارص
ي
أ
ن
وغ�هــا حيثمــا كان ذلــك قابـا ً
أخــرى لقيــاس أداء إ
الداريـ يـ� مثــل المخاطــر المرتبطــة بالعمليــات الساســية ورضــا العميــل ي
للتطبيــق.
	•عدم استغالل النفوذ وتعارض المصالح .

ف
الفصاح ش
والن�:
الدارة ي� مجال إ
خامساً :واجبات مجلس إ

ت ن
و� يتضمــن توضيحــا لحقــوق المسـ ي ن
ـاهم� وتشــجيعهم عــى الحضــور
1.1ضمــان تخصيــص جــزء مــن موقــع البنــك االلكــر ي
والتصويــت ف ي� اجتماعــات الهيئــة العامــة ،وكذلــك نـ شـر المســتندات المعنيــة باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل
للدعــوة ومحـ ض
ـا� االجتماعــات.
ت
ال� تهم أصحاب العالقة قد تم شن�ها.
2.2التأكد من أن المعلومات المالية ي
وغ� المالية ي
ت
3.3التأكــد مــن الـ ت ز
ـال ( )IFRSومعايـ يـر المحاســبة الدوليــة
ـ� حددتهــا المعايـ يـر الدوليــة إ
ـ�ام البنــك إ
للبــاغ المـ ي
بالفصاحــات الـ ي
أ
( )IASوتعليمــات البنــك المركــزي ش
الدارة التنفيذيــة عــى علــم
والت�يعــات الخــرى ذات العالقــة وأن يتأكــد مــن أن إ
ت
ـال.
ـ� تط ـرأ عــى المعايـ يـر الدوليــة إ
للبــاغ المـ ي
بالتغـ يـرات الـ ي
ين
ين
ين
ين
المحتملــ�
الحاليــ� أو
للمســاهم�
تضمــ� التقريــر الســنوي للبنــك وتقاريــره الربعيــة ،إفصاحــات تتيــح
4.4التأكــد مــن
ـال للبنــك.
االطــاع عــى نتائــج العمليــات والوضــع المـ ي
5.5التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يل كحد ن
أد�:
ي
	•ملخصاً للهيكل التنظيمي للبنك.
	•ملخصاً لمهام ومسؤوليات لجان المجلس ،وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.
	•دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــك والمعلومــات الـ تـ� تهــم أصحــاب المصالــح المبينــة فيــه ،ومــدى االلـ ت ز
ـ�ام بتطبيــق مــا
ي
جــاء ف ي� الدليــل.
	•نصــا يفيــد بمســؤولية وإقـرار المجلــس عــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك والمعلومــات الــواردة ف ي� التقريــر ،وكفايــة
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.
ف
وخ�اتــه ومقــدار مســاهمته ي� رأســمال البنــك
	•معلومــات عــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إ
الدارة مــن حيــث مؤهالتــه ب
ف
وفيمــا إذا كان مســتقال ً أم ال وعضويتــه ف ي� لجــان المجلــس وتاريــخ تعيينــه وأي عضويــات يشــغلها ي� مجالــس إدارات
ش�كات أخــرى ،والمكافــآت بكافــة أشــكالها الـ ت
ـ� حصــل عليهــا مــن البنــك وذلــك عــن الســنة المنرصمــة ،وكذلــك القــروض
ي
ـ� البنــك والعضــو أو أ
الممنوحــة لــه مــن البنــك ،وأي عمليــات أخــرى تمــت بـ ي ن
الط ـراف ذوي العالقــة بــه.
ت
ال� طرأت عليها.
	•معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات ي
الدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو ف ي� هذه االجتماعات.
	•عدد مرات اجتماع مجلس إ
ين
المستقيل� خالل العام.
والدارة التنفيذية العليا
	•أسماء كل من أعضاء المجلس إ
الدارة كل
الفصــاح عــن كافــة أشــكال مكافــآت أعضــاء مجلــس إ
	•ملخص ـاً عــن سياســة منــح المكافــآت لــدى البنــك ،مــع إ
ت
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا كل عــى حــده ،وذلــك عــن الســنة المنرصمــة.
ـ� منحــت لـ إ
عــى حــده ،والمكافــآت بــكل أشــكالها الـ ي
ت
المساهم� الر ي ن
ين
ئيسي� ف ي� البنك ف ي ش
ئيس ف ي� البنك.
	•
ال� تساهم بشكل ر ي
و� ال�كات ي
ئ
رث
ن
النهــا� (Ultimate
المســاهم� الذيــن يملكــون نســبة ( )%1أو أكــ مــن رأســمال البنــك ،مــع تحديــد المســتفيد
	•أســماء
ي
ي
 )Beneficial Ownersلهــذه المســاهمات أو أي جــزء منهــا ،وتوضيــح إن كان أي مــن هــذه المســاهمات مرهونــة كليــاً أو جزئيــاً.
	•إقـرارات مــن كافــة أعضــاء المجلــس بــأن العضــو لــم يحصــل عــى أيــة منافــع مــن خــال عمليــه ف ي� البنــك ولــم يفصــح
عنهــا ،ســواء كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لــه شــخصياً أو أي مــن ذوي العالقــة بــه ،وذلــك عــن
الســنة المنرصمــة.
الدارة التنفيذية العليا.
سلبا عىل مالءمة أي من إ
6.6إعالم البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر ً
الفصــاح وتوفـ يـر معلومــات ذات داللــة
7.7توفـ يـر آليــة محــددة لضمــان التواصــل مــع أصحــاب المصالــح وذلــك مــن خــال إ
حــول أنشــطة البنــك ألصحــاب المصالــح مــن خــال آ
ال ت ي�:
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	•اجتماعات الهيئة العامة.
	•التقرير السنوي.
بالضافــة إىل تقريــر المجلــس حــول تــداول أســهم البنــك ووضعــه
	•تقاريــر ربــع ســنوية تحتــوي عــى معلومــات ماليــة ،إ
ـال خــال الســنة.
المـ ي
ت ن
و� للبنك.
	•الموقع االلك� ي
ين
المساهم�.
	•قسم عالقات
ف
ـاهم� بمــا � ذلــك ت
ت
واالق�احــات المقدمــة مــن قبــل المسـ ي ن
اق�احاتهــم الخاصــة بــإدراج
8.8وضــع آليــة الســتقبال الشــكاوى
ي
مواضيــع معينــة عــى جــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــة العامــة واتخــاذ الق ـرار المناســب بشــأنها.
ـاهم� الذيــن يمتلكــون مــا ال يقــل عــن  %5مــن أ
9.9وضــع آليــة تتيــح للمسـ ي ن
الســهم بإضافــة بنــود عــى جــدول أعمــال الهيئــة
ئ
ـا� للمسـ ي ن
ـاهم�.
العامــة العــادي قبــل إرســاله بشــكل نهـ ي

الداخل والخارجي:
الدارة ف ي� مجال التدقيق
سادساً :واجبات مجلس إ
ي

1.1اتخــاذ الجـراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخــ� وذلــك مــن خــال :إعطــاء أ
الهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق
إ
ي
ف
وترســيخ ذلــك ي� البنــك ،ومتابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق.
ين
مؤهلــ� ،وضمــان
ـ� ف ي� البنــك قــادرة عــى القيــام بمهامهــا وان يكــون موظفيهــا
2.2التأكــد مــن أن دائــرة التدقيــق الداخـ ي
اســتمرار رفدهــا بكــوادر كافيــة ومدربــة.
ف
ـ� الداخليـ ي ن
3.3ضمــان وتعزيــز اســتقاللية المدققـ ي ن
ـ� ،وإعطائهــم مكانــة مناســبة ي� الســلم الوظيفــي للبنــك ،وضمــان تمكنهــم
مــن الوصــول إىل جميــع الســجالت والمعلومــات واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك ،بحيــث يمكنهــم مــن أداء المهــام
الموكلــة إليهــم وإعــداد تقاريرهــم دون أي تدخــل خارجــي.
داخل يتضمن مهام وصالحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق ،وتعميمه داخل البنك.
4.4اعتماد ميثاق تدقيق
ي
ـ� والمدقــق الخارجــي بمراجعــة هيــكل هــذه
5.5
اعتمــاد انظمــة ضبــط ورقابـ أـة داخليــة والتأكــد مــن قيــام المدقــق الداخـ ي
أ
أ
ن
النظمــة مــرة واحــدة عــى القــل ســنويًا ،وعــى المجلــس تضمـ يـ� التقريــر الســنوي للبنــك بمــا يؤكــد كفايــة هــذه النظمــة.
ـا� للجنــة التدقيــق ،وأنهــا ترفــع تقاريرهــا مبـ ش
ـ� ش�اف المبـ ش
ـا�ة إىل
ـ� خاضعــة لـ إ
6.6التحقــق مــن أن دائــرة التدقيــق الداخـ ي
رئيــس لجنــة التدقيــق.
7.7ضمان استقاللية المدقق الخارجي بداية واستمر ًارا.
8.8ضمــان تدويــر منتظــم للمدقــق الخارجــي بـ ي ن
ـ� مكاتــب التدقيــق ش
و�كاتهــا التابعــة والحليفــة  .وذلــك كل ســبع ســنوات كحــد
أعــى  ،وتحتســب مــدة الســبع ســنوات عنــد بــدء التطبيــق اعتبــاراً مــن عــام  2010تكــون الســنة أ
الوىل (عنــد التدويــر)
للمكتــب الجديــد بشــكل مشـ تـرك ( )Jointمــع المكتــب القديــم  ،وال يجــوز إعــادة انتخــاب المكتــب القديــم مــرة أخــرى
ـنت� عــى أ
قبــل مــرور سـ ي ن
القــل مــن تاريــخ آخــر انتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــة التدقيــق المشـ تـركة.

الدارة ف ي� مجال االمتثال:
سابعاً :واجبات مجلس إ

1.1اعتمــاد سياســة لضمــان امتثــال البنــك لجميــع ش
الت�يعــات ذات العالقــة ،ومراجعــة هــذه السياســة بشــكل دوري والتحقــق
مــن تطبيقهــا.
2.2اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.
3.3ضمان استقاللية إدارة االمتثال ،وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.

الدارة ف ي� مجال المخاطر:
ثامناً :واجبات مجلس إ

1.1قبــل الموافقــة عــى أي توســع ف� أنشــطة البنــك ،عــى المجلــس أ
الخــذ باالعتبــار المخاطــر ت
الم�تبــة عــى ذلــك وقــدرات
ي
ومؤهــات موظفــي دائــرة إدارة المخاطــر.
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2.2اعتمــاد إسـ تـراتيجية إلدارة المخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا ،بحيــث تتضمــن مســتوى المخاطــر المقبولــة وضمــان عــدم تعريــض
ملمــا ببيئــة العمــل التشــغيلية للبنــك والمخاطــر المرتبطــة بهــا ،وأن يتأكــد
البنــك لمخاطــر مرتفعــة ،وأن يكــون المجلــس ً
مــن وجــود أدوات وبنيــة تحتيــة إلدارة المخاطــر ف ي� البنــك قــادرة عــى تحديــد وقيــاس وضبــط ومراقبــة كافــة أنــواع المخاطــر
ت
ـ� يتعــرض لهــا البنــك.
الـ ي
ـ� لكفايــة رأســمال البنــك ،وبحيــث تكــون هــذه المنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة عــى
3.3اعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخـ ي
ت
ت
الســراتيجية وخطــة رأس
ـ� مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك ،وتأخــذ باالعتبــار خطــة البنــك إ
تحديــد جميــع المخاطــر الـ ي
المــال ،ومراجعــة هــذه المنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن تطبيقهــا ،والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال كاف
ت
ـ� يواجههــا.
لمقابلــة جميــع المخاطــر الـ ي
4.4اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.
ف
الدارة التنفيذيــة العليــا المعنية
5.5التحقــق مــن معالجــة التجــاوزات عــى مســتويات المخاطــر المقبولــة ،بمــا ي� ذلــك مســاءلة إ
بشــأن هذه التجــاوزات.
أ
6.6التأكــد مــن أن دائــرة إدارة المخاطــر تقــوم بإج ـراء اختبــارات الوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك عــى
ـ� ف ي� اعتمــاد الفرضيــات والســيناريوهات
تحمــل الصدمــات ومواجهــة المخاطــر المرتفعــة ،وأن يكــون للمجلــس دور رئيـ ي
الج ـراءات الواجــب اتخاذهــا بنــا ًء عــى هــذه النتائــج.
المســتخدمة ومناقشــة نتائــج االختبــارات واعتمــاد إ
7.7ضمــان اســتقاللية دائــرة إدارة المخاطــر ف ي� البنــك ،وذلــك مــن خــال رفــع تقاريرهــا إىل لجنــة إدارة المخاطــر ،ومنــح الدائــرة
الخــرى والتعــاون مــع اللجــان أ
الصالحيــات الالزمــة لتمكينهــا مــن الحصــول عــى المعلومــات مــن دوائــر البنــك أ
الخــرى
للقيــام بمهامهــا.

الدارة
واجبات رئيس مجلس إ
1.1الحرص عىل إقامة عالقة بناءة ي ن
والدارة التنفيذية للبنك.
ب� المجلس إ
ت
ت
ـ� يوجــد حولهــا تبايــن ف ي� وجهــات النظــر
2.2التشــجيع عــى النقــد ّ
ـ� يتــم بحثهــا بشــكل عــام وتلــك الـ ي
البنــاء حــول القضايــا الـ ي
ـ� أ
بـ ي ن
العضــاء ،والتشــجيع عــى النقاشــات والتصويــت عــى تلــك القضايــا.
3.3التأكــد مــن اســتالم جميــع أعضــاء المجلــس لمحـ ض
ـا� االجتماعــات الســابقة وتوقيعهــا ،واســتالم جــدول أعمــال أي اجتمــاع
ت
ـ� ســيتم مناقشــتها ف ي�
قبــل انعقــاده بمــدة كافيــة ،عــى أن يتضمــن الجــدول معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن المواضيــع الـ ي
االجتمــاع ويكــون التســليم بواســطة أمـ ي ن
ـ� رس المجلــس.
4.4التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.
ال ت
س�اتيجية والهامة ف ي� اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
5.5مناقشة القضايا إ
6.6تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــه بنصــوص القوانـ ي ن
ـ� ذات العالقــة بعمــل البنــوك ،وتعليمــات البنــك
المركــزي ذات العالقــة بعمــل المجلــس ،بمــا فيهــا هــذه التعليمــات ،وبكتيــب يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته
وواجباتــه ،ومهــام وواجبــات ي ن
أمــ� رس المجلــس.
ين
التعي� أو عند الطلب.
كاف عن أعمال البنك عند
7.7تزويد كل عضو بملخص ٍ
ن
القانــو� للبنــك ،حــول مهــام ومســؤوليات المجلــس وخاصــة مــا
8.8التــداول مــع أي عضــو جديــد بمســاعدة المستشــار
ي
أ
أ
يتعلــق بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة لتوضيــح المهــام والصالحيــات والمــور الخــرى الخاصــة بالعضويــة ومنهــا
فـ تـرة العضويــة ،ومواعيــد االجتماعــات ،ومهــام اللجــان ،وقيمــة المكافــآت ،وإمكانيــة الحصــول عــى المشــورة الفنيــة
المتخصصــة المســتقلة عنــد الــرض ورة.
خ�اتهــم وتعلمهــم المســتمر ،وأن يتيــح للعضــو الجديــد حضــور
9.9تلبيــة احتياجــات أعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بتطويــر ب
ال�نامــج وكحــد
برنامــج توجيــه ( ،)Orientation Programبحيــث يراعــي الخلفيــة المرصفيــة للعضــو ،عــى أن يحتــوي هــذا ب
ن
أد� المواضيــع التاليــة:
أ  -البنية التنظيمية للبنك ،والحاكمية المؤسسية ،وميثاق قواعد السلوك ن
المه�.
ي
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أ
ال ت
س�اتيجية وسياساته المعتمدة.
ب -الهداف المؤسسية وخطة البنك إ
ج -أ
الوضاع المالية للبنك.
د -هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.
1010توجيه دعوة للبنك المركزي لحضور اجتماعات الهيئة العامة ،وذلك قبل تف�ة كافية ليصار إىل تسمية من يمثله.
1111تزويــد البنــك المركــزي بمحـ ض
ـا� اجتماعــات الهيئــة العامــة ،وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ مصادقــة
مراقــب عــام الـ شـركات أو مــن يمثلــه عــى محـرض االجتمــاع.
1212التأكــد مــن إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن تؤثــر ســلباً عــى مالءمــة أي مــن أعضــاء مجلــس
الدارة التنفيذيــة للبنــك.
الدارة أو أعضــاء إ
إ

الدارة
واجبات عضو مجلس إ
ف
ت
اللمــام ش
ـ� تحصــل
 1.1إ
بالت�يعــات والمبــادئ المتعلقــة بالعمــل المـ ي
ـر� والبيئ فــة التشــغيلية للبنــك ومواكب فــة التطــورات الـ ي
فيــه وكذلــك المســتجدات الخارجيــة الـ تـ� لهــا عالقــة بأعمالــه بمــا � ذلــك متطلبــات التعيـ ي ن
الدارة التنفيذيــة
ـ� ي� وظائــف إ
ي
ي
العليــا ف ي� البنــك.
 2.2حضور اجتماعات المجلس ،واجتماعات لجانه حسب المقت�ض واجتماعات الهيئة العامة.
الفصاح عن المعلومات الرسية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة يغ�ه.
 3.3عدم إ
ف
ت
ـ� تتــم مــع أي ش�كــة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا وعــدم أخــذ فــرص
 4.4تغليــب مصلحــة البنــك ي� كل المعامــات الـ ي
العمــل التجــاري الخاصــة بالبنــك لمصلحتــه الخاصــة ،وأن يتجنــب تعــارض المصالــح.
ف
ف
وال ت ز
لــ�ام بعــدم المشــاركة ي� القــرار
الفصــاح للمجلــس بشــكل
تفصيــ� عــن أي تعــارض للمصالــح ي� حــال وجــوده ،إ
 5.5إ
ي
ف
رض
الفصــاح ي� مح ـ إجتمــاع المجلــس.
بالجتمــاع الــذي تــم فيــه تــداول مثــل هــذا الموضــوع ،وأن يــدون هــذا إ
المتخــذ إ
ف
الكا� لالضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة.
6.6تخصيص الوقت ي

واجبات ي ن
أم� الرس
ت
ت
واالع�اضــات والتحفظــات وكيفيــة التصويــت
واالق�احــات
1.1حضــور جميــع اجتماعــات المجلــس ،وتدويــن كافــة المــداوالت
عــى ش
م�وعــات قـرارات المجلــس.
2.2تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.
الدارة عىل ض
محا� االجتماعات والقرارات.
3.3التأكد من توقيع أعضاء مجلس إ
ف
الدارة ،ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها ي� اجتماع سابق.
4.4متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس إ
الدارة.
5.5حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس إ
الجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع ش
الت�يعات.
6.6اتخاذ إ
التحض� الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.
7.7
ي
ت
ال� يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
8.8تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة ي

الدارة
اجتماعات مجلس إ

الدارة بدعــوة خطيــة مــن رئيســه او نائبــه ف ي� حالــة غيابــه او بنــاء عــى طلــب خطــي يقدمــه اىل رئيــس
أ .يجتمــع مجلــس إ
أ
أ
المجلــس ربــع أعضائــه عــى القــل يبينــون فيــه الســباب الداعيــة لعقــد االجتمــاع ،فــإذا لــم يوجــه رئيــس المجلــس او
نائبــه الدعــوة للمجلــس إىل االجتمــاع خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلمه الطلــب أ
فللعضــاء الذيــن قدمــوا الطلــب دعوتــه
لالنعقــاد.
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أ
ف
أ ث
ـ� للبنــك أو ف ي� أي مــكان
ب .يعقــد مجلــس إ
الدارة اجتماعاتــه بحضـ فـور الك�يــة المطلقــة لعضــاء المجلــس أ ي� المركــز الرئيـ أي
رض
ث
آخــر داخــل المملكــة إذا تعــذر عقدهــا ي� المركــز ،وتصــدر ق ـرارات المجلــس بالك�يــة المطلقــة للعضــاء الذيــن ح ـ وا
االجتمــاع ،وإذا تســاوت أ
الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.
ف
ـخص فيمكــن لعضــو
و� حــال تعــذر الحضــور الشـ
ج .عــى أعضــاء المجلــس حضــور اجتماعــات المجلــس حضــوراً شــخصياً ،ي
ي
المجلــس إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس المجلــس ،ودون أن يكــون لــه الحــق ف ي�
التصويــت أو التوقيــع عــى مح ـرض االجتمــاع.
الدارة شــخصياً ويقــوم بــه العضــو بنفســه وال يجــوز التوكيــل فيــه كمــا ال يجــوز
د .يكــون التصويــت عــى قـرارات مجلــس إ
أن يتــم بالمراســلة أو بصــورة غـ يـر مبـ ش
ـا�ة أخــرى.
الدارة عــن ســتة اجتماعــات خــال الســنة الماليــة ،وان ال ينق ـض ي أك ـرث مــن
ه .يجــب أن ال يقــل عــدد اجتماعــات مجلــس إ
شــهرين دون عقــد اجتمــاع للمجلــس.
ض
و .ي ن
محــا� اجتماعــات المجلــس وقراراتــه بصــورة دقيقــة وكاملــة
الدارة أمينــا لــر المجلــس يتــوىل تدويــن
يعــ� مجلــس إ
ض
المحــا� بشــكل مناســب.
أثــرت مــن قبــل أي عضــو ،ويحتفــظ البنــك بجميــع هــذه
وتدويــن أي تحفظــات ي
كاف تقديــم معلومــات وافيــة ودقيقــة ألعضــاء المجلــس،
ز .عــى إ
ـت ٍ
الدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل اجتمــاع المجلــس بوقـ ٍ
وعــى رئيــس المجلــس التحقــق مــن ذلــك.

حدود المسؤولية والمساءلة

ف
	•يعتمد المجلس حدودا واضحة للمسؤولية والمساءلة ت ز
الدارية ف ي� البنك.
واللزام بها ي� جميع المستويات إ
واالل�ام إ
ين
الجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح ي ن
المســاهم� الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة مــن جهــة،
بــ� ســلطات
	•إتخــاذ إ
والدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى بهــدف تعزيــز الحاكميــة المؤسســية الســليمة ،وإيجــاد آليــات مناســبة للحــد مــن تأثـ يـرات
إ
آ
ت
ن
ـاهم� الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة ،وذلــك مــن خــال ال ي� عــى ســبيل المثــال ال الحــر:
المسـ ي
ف
ين
الدارة التنفيذية العليا.
ــأن ال يشغل أي من
المساهم� الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة ي� إ
ف
الدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده ،وأن تعمل ي� إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
ــأن تستمد إ
	•يتأكــد المجلــس مــن أن الهيــكل التنظيمــي للبنــك يعكــس بوضــوح خطــوط المســؤولية والســلطة ،ويشــمل المســتويات
الرقابيــة الالزمــة بموجــب ش
الت�يعــات والتعليمــات الســارية.
الدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤوليتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك وأنهــا تســاهم
	•يتأكــد المجلــس مــن أن إ
ن
ش
ئ
ف ي� تطبيــق الحاكميــة المؤسســية فيــه ،وأنهــا تفــوض الصالحيــات للموظفـ يـ� ،وأنهــا تنــى بنيــة إداريــة فعالــة مــن شــأنها
أ
أ
ف
والجـراءات
تعزيــز المســاءلة ،وأنهــا تنفــذ المهــام ي� المجــاالت والنشــطة المختلفــة للعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات إ
ت
ـ� اعتمدهــا المجلــس.
الـ ي
الدارة التنفيذية العليا.
	•يعتمد المجلس ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة إ
ف ش
يل:
	•إضافةً إىل ما هو وارد ي� الت�يعات ،يعمل المدير العام عىل ما ي
 -1تطوير التوجه ت
االس�اتيجي للبنك.
 -2تنفيذ ت
اس�اتيجيات وسياسات البنك.
الدارة.
 -3تنفيذ قرارات مجلس إ
 -4توف� الرشادات لتنفيذ خطط العمل قص�ة وطويلة أ
الجل.
ي إ
ي
ت
الموظف�.ن
 -5توصيل رؤية ورسالة وإس�اتيجية البنك إىل
ي
الدارة بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
 -6إعالم مجلس إ
 -7إدارة العمليات اليومية للبنك.
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اللجان المنبثقة عن المجلس
-

الدارة لجانـاً مــن بـ ي ن
ـ� أعضائــه ،يحــدد أهدافهــا
بهــدف تنظيــم أعمــال المجلــس وزيــادة كفاءتــه وفعاليتــه ،يشــكل مجلــس إ
ويفوضهــا بصالحيــات مــن قبلــه ويســمي رؤســائها.
عــى هــذه اللجــان أن تقــوم برفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس وذلــك وفــق ميثــاق يوضــح ذلــك ،كمــا أن وجــود هــذه اللجــان
ال يعفــي المجلــس ككل مــن تحمــل مســؤولياته.
يحظــر عــى أي عضــو ف ي� المجلــس أن يكــون رئيســا ألك ـرث مــن لجنــة مــن اللجــان التاليــة (التدقيــق ،المخاطــر  ،االمتثــال،
ت
ال�شــيح والمكافــآت والتحكــم المؤســ�) ،كمــا يحظــر عليــه أن يكــون رئيســا ألكـرث مــن لجنتـ ي ن
ـ� مــن كافــة اللجــان المنبثقــة
ي
عــن المجلــس.
تمتع لجان المجلس بالصالحيات التالية:

	•طلــب أي بيانــات أو معلومــات مــن موظفــي البنــك الذيــن يتوجــب عليهــم التعــاون لتوفـ يـر هــذه البيانــات بشــكل كامــل
ودقيــق.
الدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.
	•طلب المشورة القانونية أو المالية أو إ
	•طلب حضور أي موظف بالبنك للحصول عىل أي إيضاحات ض�ورية.
ت
ـ� تــم حضورهــا بالكامــل مــن
 يجــوز قيــام أعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس إالدارة بالتصويــت عــى قـرارات اللجــان الـ ي
ض
الدارة والتوقيــع عــى محــا� اجتماعــات تلك
خــال الفيديــو أو الهاتــف لتعــذر حضـ
ـخص بســبب مقبــول لمجلــس إ
ـوره الشـ ي
أ
أ
ض
ث
ش
ـخص عــن ثل ـ ي أعضــاء
اللجــان �يطــة توثيــق ذلــك حســب الصــول ،وأن ال يقــل عــدد العضــاء الحا�يــن بشــكل شـ ي
ـخص للعضــو عــن ( )%50مــن اجتماعــات اللجنــة خــال عــام.
اللجنــة ،وأن ال تقــل نســبة الحضــور الشـ ي

أ) لجنة التدقيق :
دور اللجنة:
أ
بالضافــة إىل مــا يتضمنــه ميثــاق عملهــا مــن اختصاصــات أخــرى
ـال ذكرهــا عــى القــل ،إ
تختــص لجنــة التدقيــق بالمهــام التـ ي
ف
الدارة التنفيذيــة وحقهــا ي� اســتدعاء أي
ذات عالقــة ،كمــا يتضمــن ميثــاق اللجنــة صالحيــة الحصــول عــى أي معلومــات مــن إ
إداري لحضــور أي مــن اجتماعاتهــا .وال يجــوز دمــج أعمــال أي لجنــة أخــرى مــع أعمــال هــذه اللجنــة.
 1.1ن
تع� اللجنة بمراجعة:
الداخل والخارجي للبنك.
أ  -نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق
ي
ب -القضايا المحاسبية ذات أ
الثر الجوهري عىل البيانات المالية للبنك.
ج -أنظمة الضبط والرقابة الداخلية ف ي� البنك.

2.2تقديــم التوصيــات للمجلــس بخصــوص تعيـ ي ن
ـ� المدقــق الخارجــي وإنهــاء عملــه وأتعابــه وأي ش�وط تتعلــق بالتعاقــد
معــه ،آخــذة باالعتبــار أي أعمــال أخــرى كلــف بهــا خــارج نطــاق التدقيــق.
3.3التحقق من استقاللية المدقق الخارجي سنوياً.
ف
الدارة التنفيذيــة ولهــا الحــق ي� اســتدعاء أي إداري لحضــور أي مــن
4.4للجنــة صالحيــة الحصــول عــى أي معلومــات مــن إ
اجتماعاتهــا عــى أن يكــون منصوصـاً عــى ذلــك ف ي� ميثاقهــا.
5.5االجتمــاع مــع المدقــق الخارجــي والمدقــق الداخــ� ومســؤول االمتثــال مــرة واحــدة عــى أ
القــل ف ي� الســنة بــدون حضــور
ي
الدارة التنفيذيــة العليــا.
أي مــن أعضــاء إ
ت
ـ� تمكــن الموظــف مــن إالبــاغ بشــكل رسي عــن أي خطــأ ف ي� التقاريــر الماليــة أو أيــة أمــور أخــرى،
6.6مراجعــة ومراقبــة إالجـراءات الـ ي
وتضمــن اللجنــة وجــود تال�تيبــات الالزمــة للتحقيــق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج التحقيــق ومعالجتهــا بموضوعية.
7.7التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخل لتدقيق أنشطة البنك المختلفة كل ثالثة سنوات كحد ن
أد�.
ي
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الداخل بأي مهام تنفيذية.
8.8التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق
ي
9.9التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية (.)Outsourced Activities
1010تقــوم لجنــة التدقيــق بممارســة الــدور الموكــول اليهــا بموجــب قانــون البنــوك ش
والت�يعــات االخــرى ذات العالقــة
وبحيــث يتضمــن ذلــك وبشــكل خــاص:
ت
ال� تشمل نطاق التدقيق وتكراره.
ــ المراجعة والمصادقة عىل خطة التدقيق
ي
الداخل ي
ــ التأكــد مــن قيــام االدارة التنفيذيــة باتخــاذ االج ـراءات التصويبيــة وبالوقــت المناســب لنقــاط الضعــف ف ي� الرقابــة
ت
ن
تز
ـ� يتــم تحديدهــا
الداخليــة ،وحــاالت عــدم االلــ�ام بالسياســات والقوانـ يـ� والتعليمــات ،والمالحظــات االخــرى الـ ي
ـ�.
مــن قبــل التدقيــق الداخـ ي
معاي� المحاسبة والتدقيق الدولية بالشكل السليم.
ــ التأكد من قيام البنك بتطبيق ي
ــ مراجعة المالحظات الواردة ف ي� تقارير الجهات الرقابية وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة اجراءات التصويب.
ــ مراجعــة البيانــات الماليــة للبنــك قبــل عرضهــا عــى مجلــس االدارة وبصفــة خاصــة التحقــق مــن اوامــر الجهــات
الرقابيــة بشــأن كفايــة رأس المــال وكفايــة المخصصــات المأخــوذة مقابــل الديــون المشــكوك ف ي� تحصيلهــا وكافــة
ف
ت
المقــرح اعتبارهــا ديونــاً هالكــة.
غــر العاملــة أو
المخصصــات االخــرى وإبــداء الــرأي ي� ديــون البنــك ي
ت
ين
ال� تحكم عمل البنك.
ــ التأكد من
القوان� واالنظمة ي
ف
ـ� ي� البنــك لحضــور اجتماعــات اللجنــة ولهــا ان تدعــو أي شــخص لالســتئناس
ــ يدعــى رئيــس دائــرة التدقيــق الداخـ ي
برأيــه بخصــوص مســألة معينــة.
الداخل وتحديد مكافآتهم.
 1111تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق
ي
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
ـ� رئيســها بقـرار مــن مجلــس الدارة وتتألــف مــن ثالثــة أعضــاء عــى أ
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
القــل ،ويكــون غالبيــة أعضــاء
إ
اللجنــة بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة مــن المسـ ي ن
ـتقل� عــى أن ال يكــون رئيــس اللجنــة هــو رئيــس المجلــس أو رئيــس ألي
لجنــة أخــرى منبثقــة عــن المجلــس.
ف
ــيكــون جميــع أعضــاء اللجنــة حاصلـ ي ن
ـ� عــى مؤهــات علميــة ويتمتعــون بخـ بـرة عمليــة مناســبة ي� مجــاالت المحاســبة أو
الماليــة أو أي مــن التخصصــات أو المجــاالت المشــابهة ذات العالقــة بأعمــال البنــك.
ــتجتمــع لجنــة التدقيــق بدعــوة مــن رئيســها مــرة كل ثالثــة أشــهر عــى أ
القــل أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بنــاءاً عــى
الدارة أو عــى طلــب إثنـ ي ن
الدارة  ،ويكــون إجتماعهــا قانونيــا
ـ� مــن أعضائهــا ،وتقــدم تقاريرهــا إىل مجلــس إ
قـرار مجلــس إ
أ
أ
أ
ث
بحضــور عضويــن عــى القــل ،وتتخــذ توصياتهــا بالك�يــة المطلقــة وإذا تســاوت الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت
معــه رئيــس اللجنــة .وتحتفــظ بمحـ ض
ـا� اجتماعــات موثقــة.

ب) لجنة المخاطر:
دور اللجنة:
أ
بالضافــة إىل مــا يتضمنــه ميثــاق عملهــا مــن مهــام أخــرى ذات
ـال ذكرهــا عــى القــل ،إ
تتــوىل لجنــة المخاطــر بالمهــام التـ ي
عالقــة:
1.1مراجعة إطار إدارة المخاطر ف ي� البنك.
2.2مراجعة ت
إس�اتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.
ت
ال� تؤثر عىل إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إىل المجلس.
3.3مواكبة التطورات ي
ت
ت
ن
ـ� وافــق
ـ� يأخذهــا البنــك ومســتوى المخاطــر المقبولــة الـ ي
4.4التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بـ يـ� المخاطــر الفعليــة الـ ي
عليهــا المجلــس.
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5.5تهيئــة الظــروف المناســبة الـ تـ� تضمــن التعــرف عــى المخاطــر ذات أ
الثــر الجوهــري ،وأي أنشــطة يقــوم بهــا البنــك
ي
يمكــن أن تعرضــه لمخاطــر أكـ بـر مــن مســتوى المخاطــر المقبولــة ،ورفــع تقاريــر بذلــك إىل المجلــس ومتابعــة معالجتهــا.
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
أ
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
الدارة وتتألــف مــن ثالثــة أعضــاء عــى القــل مــن المجلــس عــى أن
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس إ
ف
الدارة التنفيذيــة العليــا.
يكــون مــن بينهــم عضــوا مســتقال رئيســا للجنــة ،ويجــوز أن يشــارك ي� عضويتهــا أعضــاء مــن إ
الدارة أو يغ�هــم مــن الخـ بـراء والمتخصصـ ي ن
وللجنــة دعــوة ممثلـ ي ن
ـ� لحضــور االجتماعــات.
ـ� مــن إ
ــتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة كل ثالثــة أشــهر عــى أ
القــل أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بنــاءاً عــى ق ـرار
الدارة أو عــى طلــب إثنـ ي ن
الدارة ،ويكــون إجتماعهــا قانونيــا بحضــور
ـ� مــن أعضائهــا ،وتقــدم تقاريرهــا إىل مجلــس إ
مجلــس إ
أ
أ
ث
غالبيــة أعضائهــا ،وتتخــذ توصياتهــا بالك�يــة المطلقــة وإذا تســاوت الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس
اللجنــة .وتحتفــظ بمحـ ض
ـا� اجتماعــات موثقــة.

ج) لجنة ت
ال�شيح والمكافآت:

دور اللجنة:
أ
ت
بالضافــة إىل مــا يتضمنــه ميثــاق عملهــا مــن
تختــص لجنــة ال�شــيح والمكافــآت بالمهــام
التــال ذكرهــا عــى القــل ،إ
ي
اختصاصــات أخــرى ذات عالقــة:
أ
1.1تحديــد أ
ت
الشــخاص المؤهلـ ي ن
ـ� يعتمدهــا مجلــس
ـ� لالنضمــام إىل
عضويــة المجلــس ضمــن سياســة مالءمــة العضــاء ال فـ ي
الخــذ باالعتبــار قــدرات ومؤهــات أ
الدارة ،مــع أ
ـح� ،كمــا يؤخــذ بعـ ي ن
الشــخاص المرشـ ي ن
ـ� االعتبــار ي� حالــة إعــادة ترشــيح
إ
ف
العضــو عــدد مـرات حضــوره وفاعليــة مشــاركته ي� اجتماعــات المجلــس.
2.2ترشــح إىل المجلــس أ
ين
الدارة التنفيذيــة العليــا .حســب متطلبــات سياســة شــغل
الشــخاص
المؤهلــ� لالنضمــام إىل إ
الوظائــف العليــا المعتمــدة.
أ
ف
3.3التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات ي� المواضيــع المرصفيــة وبالخــص إدارة المخاطــر
ف
المــر�.
والحاكميــة المؤسســية وآخــر تطــورات العمــل
ي
ـ� االعتبــار الحــد أ
د� للـ شـروط الــواردة �ف
ال ن
4.4تحديــد فيمــا إذا كان العضــو يحقــق صفــة العضــو المســتقل آخــذة بعـ ي ن
ي
ش
الت�يعــات والتعليمــات الســارية ومراجعــة ذلــك بشــكل ســنوي.
ت
 5.5إ ش
الدارة التنفيذيــة العليــا ف ي�
ـ� يعتمدهــا المجلــس بشــأن تقييــم أداء المجلــس وأداء إ
ال�اف عــى تطبيــق السياســات الـ ي
البنــك بمــا فيهــم المديــر العــام.
أ
6.6توفـ يـر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك لعضــاء المجلــس عنــد الطلــب ،والتأكد
ف
المرص�.
مــن إطالعهــم المســتمر حــول أحــداث المواضيــع ذات العالقــة بالعمــل
ي
دار� البنــك ومراجعتهــا بصــورة دوريــة وتطبيــق هــذه السياســة ،والتوصيــة
7.7التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إل ي ي
أ
ق
الدارة التنفيذيــة العليــا ومكافآتهــم وامتيازاتهــم الخــرى عــى أن يكــون
ـا� أعضــاء إ
بتحديــد رواتــب المديــر العــام وبـ ي
ـ� وتحديــد مكافآتهــم مــن قبــل لجنــة التدقيــق.
تقييــم أداء مديــر وموظفــي التدقيــق الداخـ ي
ولعضائــه ،وإعــام البنــك المركــزي وهيئــة أ
8.8التقييــم الســنوي ألعمــال المجلــس ككل ولجانــه أ
الوراق الماليــة بنتيجــة
هــذا التقييــم.
ف
ـكا� لالضطــاع بمهامهــم بمــا ف ي� ذلــك
9.9إيجــاد منهجيــة واضحــة للتحقــق مــن تخصيــص أعضــاء مجلــس إ
الدارة الوقــت الـ ي
(عــى ســبيل المثــال) مــدى تعــدد ارتبــاط العضــو بعضويــات مجالــس إدارة أخرى/هيئات/منتديات...إلــخ.
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
أ
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
الدارة وتتألــف مــن ثالثــة عــى القــل مــن أعضــاء المجلــس ،بحيــث
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس إ
أ
ـتقل� .ويجــوز للجنــة دعــوة أعضــاء أو ممثلـ ي ن
يكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة مــن العضــاء المسـ ي ن
ـ�
الدارة أو يغ�هــم مــن الخـ بـراء والمتخصصـ ي ن
ـ� لحضــور االجتماعــات.
مــن إ
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ـ� ف� العــام عــى أ
ن
القــل أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بنــاءاً عــى قـرار مجلــس
ــتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مرتـ ي ي
الدارة أو عــى طلــب إثنـ ي ن
الدارة ،ويكــون إجتماعهــا قانونيــا بحضــور غالبيــة
ـ� مــن أعضائهــا ،وتقــدم تقاريرهــا إىل مجلــس إ
إ
أ
أ
ث
أعضائهــا ،وتتخــذ توصياتهــا بالك�يــة المطلقــة وإذا تســاوت الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.
وتحتفــظ بمحـ ض
ـا� اجتماعــات موثقــة.

المؤسس :
د) لجنة التحكم
ي
دور اللجنة:

وال ش�اف عــى إعــداد دليــل
ـ� التوجيــه إ
1.1باالضافــة لمــا يفوضهــا المجلــس مــن مهامــه ،تتــوىل لجنــة التحكــم المؤسـ ي
الحاكميــة المؤسســية وتحديثـــه ومراقبــة تطبيقــه ،كمــا تتــوىل القيــام بالمهــام التاليــة:
يل� متطلبات الحاكمية المؤسسية.
ــ التأكد من ان الهيكل التنظيمي للبنك ب ي
ــ التأكــد مــن االلـ ت ز
ـ�ام بميثــاق اخالقيــات العمــل المعتمــد لــدى البنــك وذلــك عــى مســتوى مجلــس االدارة وكافــة
المســتويات االداريــة ف ي� البنــك.
ــ وضــع إجـراءات عمــل خطيــة لتطبيــق تعليمــات حوكمــة الـ شـركات المســاهمة المدرجة الصــادرة عــن هيئــة أ
الوراق المالية
والتأكــد مــن الـ ت ز
ـ�ام البنــك بهــذه التعليمــات ،ودراســة مالحظــات الهيئــة حــول تطبيقهــا ومتابعــة مــا تــم بشــأنها.
الدارة.
2.2إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس إ
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس الدارة وتتألــف مــن ثالثــة أعضــاء عــى أ
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
القــل بحيــث يكــون غالبيــة
إ
أعضــاء اللجنــة مــن أ
ـتقل� وعــى أن تضــم رئيــس المجلــس ،ويجــوز للجنــة دعــوة أعضــاء أو ممثلـ ي ن
العضــاء المسـ ي ن
ـ� مــن
الدارة أو يغ�هــم مــن الخـ بـراء والمتخصصـ ي ن
ـ� لحضــور االجتماعــات.
إ
أ
ف
ــتجتمــع اللجنــة ق بدعــوة مــن رئيســها مرتـ ي ن
ـ� ي� العــام عــى القــل أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بنــاءاً عــى ق ـرار
الدارة أو عــى طلــب إثنـ ي ن
الدارة ،ويكــون إجتماعهــا قانونيــا بحضــور
ـ� مــن أعضائهــا ،وتقــدم تقاريرهــا إىل مجلــس إ
مجلــس إ
أ
أ
ث
غالبيــة أعضائهــا ،وتتخــذ توصياتهــا بالك�يــة المطلقــة وإذا تســاوت الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس
اللجنــة .وتحتفــظ بمحـ ض
ـا� اجتماعــات موثقــة.

ه) لجنة االمتثال
دور اللجنة:
أ
بالضافــة إىل مــا يتضمنــه ميثــاق عملهــا مــن مهــام أخــرى ذات
ـال ذكرهــا عــى القــل ،إ
تتــوىل لجنــة االمتثــال المهــام التـ ي
عالقــة:
1.1التوصيــة لمجلــس ادارة البنــك باعتمــاد السياســات المنظمــة ألعمــال إدارة االمتثــال وتشــمل سياســة االمتثــال ش
الت�يعــي
وسياســة مكافحــة غســل أ
المــوال وسياســة العقوبــات الدوليــة وسياســة الرشــوة ومكافحــة االحتيــال وأي سياســة أخــرى
تتعلــق بــإدارة االمتثــال ومراجعــة هــذه السياســات بشــكل دوري والتحقــق مــن تطبيقهــا.
أ
ت
ـ� يديــر بهــا البنــك مخاطــر عــدم االمتثــال مــرة واحــدة ف ي� الســنة عــى القــل ومراجعتهــا عنــد
2.2تقييــم درجــة الفعاليــة الـ ي
إجـراء أي تغيـ يـرات عليهــا.
3.3اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي لدائــرة مراقبــة االمتثــال والتأكــد مــن اســتقالليتها وبمــا يحقــق وجــود فصــل بـ ي ن
ـ� وظيفــة
ق
ـا� دوائــر البنــك.
مراقبــة االمتثــال وبـ ي
4.4التأكــد مــن وجــود خطــة ســنوية إلدارة مخاطــر عــدم االمتثــال وأنهــا تأخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار أي قصــور ف ي� السياســة أو
الجـراءات أو التطبيــق وأنهــا مرتبطــة بمــدى فعاليــة إدارة مخاطــر االمتثــال القائمــة وأنهــا تحــدد الحاجة اىل أي سياســات
إ
ت
ـ� يظهرهــا التقييــم الســنوي لهــذه المخاطــر.
او إجـراءات للتعامــل مــع مخاطــر عــدم االمتثــال الجديــدة الـ ي
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ت
ت
ت
ـ� تشــمل تقييــم مخاطــر عــدم
 5.5إ
ـ� تمــت بمراقبــة االمتثــال والـ ي
ـ� تتضمــن نتائــج االختبــارات الـ ي
الطــاع عــى التقاريــر الـ ي
ت
ت
ـ� تــم اتخاذهــا.
ـ� يتــم الكشــف عنهــا إ
والجـراءات التصحيحيــة الـ ي
االمتثــال والمخالفــات وجوانــب القصــور الـ ي
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
أ
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
الدارة وتتألــف مــن ثالثــة أعضــاء عــى القــل مــن المجلــس عــى
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس إ
الدارة أو يغ�هــم مــن الخـ بـراء والمتخصصـ ي ن
ـتقل� ،وللجنــة دعــوة ممثلـ ي ن
أن يكــون معظــم أعضائهــا مــن المسـ ي ن
ـ�
ـ� مــن إ
لحضــور االجتماعــات.
ــتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة كل ثالثــة أشــهر عــى أ
القــل أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بنــاءاً عــى ق ـرار
الدارة أو عــى طلــب إثنـ ي ن
الدارة ،ويكــون إجتماعهــا قانونيــا بحضــور
ـ� مــن أعضائهــا ،وتقــدم تقاريرهــا إىل مجلــس إ
مجلــس إ
أ
أ
ث
غالبيــة أعضائهــا ،وتتخــذ توصياتهــا بالك�يــة المطلقــة وإذا تســاوت الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس
اللجنــة .وتحتفــظ بمحـ ض
ـا� اجتماعــات موثقــة.

و) لجنة التسهيالت:
دور اللجنة:
ت
الدارة التنفيذيــة
ـ� تتجــاوز صالحيــات اللجنــة المنبثقــة عــن إ
1.1منــح وتعديــل وتجديــد وهيكلــة التســهيالت إ
الئتمانيــة الـ ي
ت
ـ� يرأســها مديــر عــام البنــك ،وضمــن حــدود يحددهــا لهــا مجلــس إدارة البنــك .ويختــص
(لجنــة إ
الدارة للتســهيالت) الـ ي
الدارة باتخــاذ القـرار بمــا يزيــد عــن صالحيــات اللجنــة.
مجلــس إ
ت
ـ� تــم التوصيــة بالموافقــة عليهــا مــن قبــل اللجنــة المنبثقــة عــن
2.2إتخــاذ القـرار المناســب حـرا بخصــوص التســهيالت الـ ي
الدارة للتســهيالت).
الدارة التنفيذيــة (لجنة إ
إ
ف
ش
الدارة
3.3للمجلــس تفويــض بعــض أو جميــع صالحيــات هــذه اللجنــة ي� تعديــل �وط أو هيكلــة التســهيالت للجنــة إ
الدارة للتســهيالت عــى مــا تــم اتخــاذه مــن قــرارات ضمــن هــذه
للتســهيالت مــع ض�ورة إطــاع لجنــة مجلــس إ
الصالحيــات.
يل:
4.4ال يدخل ضمن صالحيات هذه اللجنة ما ي
أ
الدارة.
أ  -الموافقة عىل منح التسهيالت لعضاء مجلس إ
ب -شطب الديون (إعدام الديون).

ت
ال� تم الموافقة عليها من قبلها.
5.5رفع التقارير الدورية لمجلس االدارة حول تفاصيل التسهيالت ي
ف
و� حــال تعــذر
6.6تعتـ بـر قـرارات اللجنــة أصوليــة بحضــور أعضــاء اللجنــة إلجتماعاتهــا والتصويــت عــى قراراتهــا شــخصياً ،ي
ـخص يمكــن للعضــو إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ولــه الحــق ف ي� التصويــت والتوقيــع
الحضــور الشـ ي
أ
عــى محـرض االجتمــاع عــى أن يتــم توثيــق ذلــك حســب الصــول.
7.7يتم تقييم نتائج أعمال هذه اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك.
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
الدارة وتتألــف مــن خمســة أعضــاء مــن المجلــس غـ يـر المسـ ي ن
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
ـتقل�
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس إ
ف
ن
ـو� الجتماعات
ويجـــوز أن يكــون أحــد أعضائهــا مســتقال -عــى أن ال يكــون عضــوا ي� لجنــة التدقيــق -ويكــون النصــاب القانـ ي
اللجنــة بحضــور أربعــة أعضــاء عــى أ
القــل وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة عــدد أعضائهــا بغــض النظــر عــن عــدد ض
الحا�يــن
منهــم ،وإذا تســاوت أ
الصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.
ين
ــيجوز للجنة دعوة أعضاء أو ي ن
والمتخصص� لحضور االجتماعات.
الخ�اء
ممثل� من إ
الدارة أو يغ�هم من ب
ض
بمحا� اجتماعات موثقة.
ــتجتمع اللجنة مرة كل اسبوع وتحتفظ
ــيكون المدير العام هو ي ن
أم� رس اللجنة.
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الدارة واالستثمار :
ز) لجنة إ

دور اللجنة:
يل وإتخاذ القرار بشأنه:
تتوىل اللجنة النظر فيما ي
ف
الدارة:
أوال :ي� مجال إ

ت
والت�عــات ،وعمومــا كافــة االرتباطــات
الداريــة ،وعقــود
	•طلبــات المصاريــف إ
المشــريات ،والعطــاءات ،والتوريــدات ،ب
ت
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا والمحــددة ضمــن نظــام وجــدول صالحيــات
ـ� تزيــد عــن الصالحيــات الموكلــة لـ إ
والعقــود الـ ي
الداريــة والماليــة بشــأنها.
الدارة ،وتتخــذ القــرارات إ
االرتبــاط والــرف المعتمدمــن مجلــس إ
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا بموجــب
	•طلبــات  /عــروض بيــع العقــارات المملوكــة للبنــك فيمــا يتجــاوز الصالحيــات الموكلــة لـ إ
جــدول الصالحيــات المعتمــد.
أ
تسع� العقارات المملوكة للبنك سنويا أو عندما يتطلب المر ذلك.
	•إعتماد ي

ثانيا :ف ي� مجال االستثمار:

ت
الدارة لالســتثمار بموجــب جــدول الصالحيــات المرفــق يالسياســة االســتثمارية
المق�حــات والطلبــات المقدمــة مــن لجنــة إ
	•
المعتمــدة فيمــا يتجــاوز صالحيتهــا وتتخــذ القـرار بشــأنها ويشــمل ذلــك:
أ ن
رد� ف ي� أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال.
1.1استثمارات البنك بالدينار ال ي
2.2استثمارات البنك بالعمالت أ
الجنبية ف ي� أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال ،وعمليات تداول العمالت.
الدارة باتخــاذ القـرار بمــا يزيــد عــن صالحيــات اللجنــة ف ي� أي مــن البنــود الــواردة أعــاه ،وترفــع اللجنــة
	•ويختــص مجلــس إ
ت
ـ� تــم الموافقــة عليهــا مــن قبلهــا.
التقاريــر الدوريــة لمجلــس االدارة حــول تفاصيــل الطلبــات والعمليــات الـ ي

تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
الدارة وتتألــف مــن خمســة أعضــاء مــن المجلــس غـ يـر المسـ ي ن
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
ـتقل�
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس إ
ف
ن
ـو� الجتماعات
ويجــوز أن يكــون أحــد أعضائهــا مســتقال  -عــى أن ال يكــون عضــوا ي� لجنــة التدقيــق  -ويكون النصــاب القانـ ي
اللجنــة بحضــور ثالثــة أعضــاء عــى أ
القــل مــن بينهــم رئيــس اللجنــة.
الحا�يــن وإذا تســاوى عــدد أ
ــتتخــذ اللجنــة قراراتهــا بأغلبيــة عــدد أعضائهــا ض
الصــوات يرجــح الجانــب الــذي فيــه رئيــس
الدارة أو يغ�هــم مــن الخـ بـراء والمتخصصـ ي ن
اللجنــة .ويجــوز للجنــة دعــوة أعضــاء أو ممثلـ ي ن
ـ� لحضــور االجتماعــات.
ـ� مــن إ
ض
ين
بمحا� اجتماعات موثقة.
اسبوع� وعندما تستدعي الحاجة وتحتفظ
ــتجتمع اللجنة مرة كل
ــيكون المدير العام هو ي ن
أم� رس اللجنة.

ح) لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات :
دور اللجنة:
تتــوىل اللجنــة المهــام التاليــة وتكــون مرجعيتهــا تعليمــات حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا رقــم
أ ن
رد� وأيــة تعديــات تط ـرأ عليهــا:
( )2016/65تاريــخ 2016/10/25الصــادرة عــن البنــك المركــزي ال ي
1.1اعتمــاد أ
الهــداف االسـ تـراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات والهيــاكل التنظيميــة المناســبة بمــا ف ي� ذلــك اللجــان التوجيهيــة
الدارة التنفيذيــة العليــا وعــى وجــه الخصــوص (اللجنــة التوجيهيــة لتكنولوجيــا المعلومــات) وبمــا يضمــن
عــى مســتوى إ
أ
ت
تحقيــق وتلبيــة الهــداف االســراتيجية للبنــك وتحقيــق أفضــل قيمــة مضافــة مــن مشــاريع واســتثمارات مــوارد تكنولوجيــا
المعلومــات ،واســتخدام أ
الدوات والمعايـ يـر الالزمــة لمراقبــة والتأكــد مــن مــدى تحقــق ذلــك ،مثــل اســتخدام نظــام
بطاقــات أ
الداء المتــوازن لتكنولوجيــا المعلومــات ( )IT Balanced Scorecardsواحتســاب معــدل العائــد عــى االســتثمار
( )Return On Investment) (ROIوقيــاس أثــر المســاهمة ف ي� زيــادة الكفــاءة الماليــة والتشــغيلية.
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ـاك أفضــل الممارســات الدوليــة
2.2اعتمــاد إ
الطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات يحـ ي
المقبولــة بهــذا الخصــوص وعــى وجــه التحديــد (COBIT) (Control Objectives for Information and related
 ،)Technologyيتوافــق ويلــ� تحقيــق أهــداف ومتطلبــات تعليماتنــا مــن خــال تحقيــق أ
الهــداف المؤسســية بشــكل
بي
مســتدام ،وتحقيــق مصفوفــة أهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة ،ويغطــي عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا
المعلومــات.
3.3اعتمــاد مصفوفــة أ
الهــداف المؤسســية ،وأهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا واعتبــار معطياتهــا حـ ًـد ن
أد�،
وتوصيــف أ
الهــداف الفرعيــة الالزمــة لتحقيقهــا.
4.4اعتمــاد مصفوفــة للمســؤوليات ( )RACI Chartتجــاه العمليــات الرئيســية لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات والعمليــات
أ
أول (،)Responsible
الفرعيــة المنبثقــة عنهــا مــن حيــث :الجهــة أو الجهــات أو الشــخص أو الطـراف المســؤولة بشــكل ي
ئ
ت
ـ� يتــم إطالعهــا ()Informed
وتلــك المســؤولة بشــكل نهـ ي
ـا� ( ،)Accountableوتلــك المستشــارة ( ،)Consultedوتلــك الـ ي
تجــاه كافــة العمليــات ف� المرفــق المذكــور ت
مس�شــدين بمعيــار ( )COBIT 5 Enabling Processesبهــذا الخصــوص.
ي
ـكل إلدارة
5.5التأكــد مــن وجــود إطــار عــام إلدارة مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات يتوافــق ويتكامــل مــع إ
الطــار العــام الـ ي
ف
ن
ـ� كافــة عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات.
المخاطــر ي� البنــك وبحيــث يأخــذ بعـ يـ� االعتبــار ويلـ ب ي
6.6اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق أ
والهداف ت
االس�اتيجية للبنك.
 7.7ش
اال�اف العــام واالطــاع عــى سـ يـر عمليــات ومــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات للتأكــد مــن كفايتهــا ومســاهمتها
الفاعلــة ف ي� تحقيــق متطلبــات وأعمــال البنــك.
النحرافات.
الطالع عىل تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة إ
 8.8إ
الجراءات الالزمة لتصحيح أية إنحرافات.
9.9التوصية للمجلس باتخاذ إ
تشكيل اللجنة ودورية ونصاب اجتماعاتها:
ــتتشــكل اللجنــة ويعـ ي ن
الدارة ،ويحــدد المجلــس أهدافهــا ويفوضهــا بصالحيــات مــن قبلــه،
ـ� رئيســها بق ـرار مــن مجلــس إ
وذلــك وفــق ميثــاق يوضــح ذلــك.
أ
ف
الدارة ويفضــل أن تضــم ي� عضويتهــا أشــخاص مــن ذوي الخـ بـرة
ــتتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء عــى القــل مــن مجلــس إ
أو المعرفــة االسـ تـراتيجية ف� تكنولوجيــا المعلومــات ،وللجنــة االســتعانة عنــد اللــزوم وعــى نفقــة البنــك بخـ بـراء خارجيـ ي ن
ـ�
ي
وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس بغــرض تعويــض النقــص بهــذا المجــال مــن جهــة ولتعزيــز الـرأي الموضوعــي مــن
إدار� البنــك لحضــور اجتماعاتهــا لالســتعانة برأيهــم بمــن فيهــم المعنيـ ي ن
ـ� ف ي� التدقيق
جهــة أخــرى ،وللجنــة دعــوة أي مــن ي ي
ف
ن
الدارة التنفيذيــة العليــا (مثــل مديــر تكنولوجيــا المعلومــات) أو المعنيـ يـ� ي� التدقيــق الخارجــي.
ـ� و أعضــاء إ
الداخـ ي
ف
الدارة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات.
ــتنتخب اللجنة أحد أعضائها ليكون عضوا مراقبا ي� لجنة إ
ــتقــوم اللجنــة برفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس ،علمــا بــأن تفويــض المجلــس صالحيــات للجنــة ال يعفيــه ككل مــن تحمــل
مســؤولياته بهــذا الخصــوص.
ــتجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة كل ثالثــة أشــهر عــى أ
القــل أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك أو بنــاءاً عــى ق ـرار
الدارة أو عــى طلــب إثنـ ي ن
الدارة ،ويكــون إجتماعهــا قانونيــا بحضــور
ـ� مــن أعضائهــا ،وتقــدم تقاريرهــا إىل مجلــس إ
مجلــس إ
أ
ض
غالبيــة أعضائهــا ،وتتخــذ توصياتهــا بالغلبيــة .وتحتفــظ بمحــا� اجتماعــات موثقــة.

الدارة التنفيذية العليا
إ
الدارة بالموافقــة عــى تعيـ ي ن
الدارة التنفيذيّــة ف ي� البنــك ،والــذي بــدوره يتأكــد مــن امتالكهــا الخـ بـرات والكفــاءات
ـ� إ
يقــوم مجلــس إ
ن
نز
ش
ال�اف عــى إدارة البنــك
وال�اهــة ال�ض وريــة إلدارة أعمــال البنــك وشــؤونه عــى نحــو يتوافــق ومعايـ يـر الســلوك المهـ ي الســيما إ
والتمتــع بالصالحيــة المناســبة لــ� ش�اف عــى أ
الفـراد الرئيسـ ّـي ي ن� المرتبطـ ي ن
ـ� بعمليــات البنــك .ويضــع البنــك سياســة إلدارة وشــغل
إ
ّ
الوظائــف التنفيذيــة العليــا بمــا يلـ بـ� المتطلبــات ش
الت�يعيــة والتعليمــات النافــذة وتطلعــات البنــك.
ي
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أ
ف
ف
ت
ـ� تقــوم
تع ـىن إ
الدارة التنفيذيّــة ي� تطبيــق مبــادئ الحاكميــة المؤسســية ي� البنــك وتوفـ يـر الرقابــة الكافيــة عــى النشــطة الـ ي
بإدارتهــا.
ف
الدارة التنفيذيّــة بتحديــد المهــام للموظفـ ي ن
ـ� بالشــكل المالئــم ،كمــا يقــع عــى عاتقهــا اقـ تـراح الهيــكل
الطــار ،تعـىن إ
و� هــذا إ
ي
بال ش�اف عــى الوفاء بالمســؤوليات/
الدارة ملزمــة إ
الداري الــذي يعمــل عــى تعزيــز مفهــوم المحاســبة والشــفافية .وتكــون هــذه إ
إ
الصالحيــات المحـ ّـددة كمــا تكــون مســؤولة تجــاه المجلــس عــن أداء البنك.

ال ي ن
داري�
تقييم أداء إ
يضــع البنــك سياســات تقييــم أ
الداء الـ تـ� تكفــل مشــاركة جميــع القائمـ ي ن
ـي� أعمــال البنــك ف ي� تحقيــق أهدافــه مــن خالل
ـ� عــى تسـ ي
ي
ـ� ف� أ
أ
ف
ز
تز
الداء.
أداء المهــام والهــداف واالل�امــات المنوطــة بــكل منهــم ي� إطــار المنافســة العادلــة المنبثقــة من ثقافــة التميـ ي ي
الدارة وأعضاءه
ــ سياسة تقييم أداء مجلس إ
شاغل الوظائف العليا ومساءلتهم
ــسياسة تقييم أداء
ي
ــنظام تقييم أداء موظفي البنك.
النظمــة والسياســات أعــاه إىل أحــدث الممارســات العالميــة الـ تـ� مــن شــأنها القيــاس الموضوعــي لـ أ
وتســتند كافــة أ
ـ�داء مــع
ي
أ
الخــذ بعـ ي ن
ـ� االعتبــار تجنــب المخاطــر ومــا تنــص عليــه ش
الت�يعــات والتعليمــات النافــذة.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
أ ن
ت
والدارة التنفيذيــة للبنــك مســؤولون عــن وضــع وتطبيــق واالحتفــاظ بأنظمــة ضبــط
رد�
الكويــ� إ
إن مجلــس إدارة البنــك ال ي
ي
ـ�:
ورقابــة داخليــة لــدى البنــك قــادرة عــى ضمــان وتحقيــق مــا يـ ي
	•دقة ونزاهة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة عن البنك.
	•كفاءة وفعالية أداء العمليات التشغيلية للبنك.
	•فعالية إجراءات حماية أصول وممتلكات البنك.
ين
والقوان� ش
والت�يعات والتعليمات السارية.
	•التوافق مع سياسات وإجراءات العمل الداخلية
ت
الدارة
الدارة بأهميــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة الفعــال ،كونــه مــن أهــم عنــارص إ
ـأ� ذلــك انطالقـاً مــن إيمــان مجلــس إ
ويـ ي
ت
ىن
ـ� يقــع
الجيــدة وأســاس لســامة وجــودة عمليــات البنــك ،حيــث تبـ البنــك عــدداً مــن أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ،والـ ي
الدارة التنفيذيــة العليــا مســؤولية وضعهــا ومتابعــة تطويرهــا وتحديثهــا ،وتعمــل إدارة البنــك وبشــكل مســتمر عــى
عــى عاتــق إ
أ
أ
مراقبــة وتقييــم مــدى كفــاءة وفعاليــة هــذه النظمــة وقدرتهــا عــى تحقيــق الهــداف المرجــوة منهــا والعمــل عــى تعزيزهــا.
والجـراءات المعتمــدة.
وتتأكــد الدوائــر الرقابيــة مــن أن التعامــات مــع ذوي العالقــة تتــم وفقــا للسياســات إ
الدارة سياســة للضبــط والرقابــة الداخليــة تتطــرق إىل كافــة الجوانــب المتعلقــة بأنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن
ويعتمــد مجلــس إ
والدارة التنفيذيــة العليــا عنهــا.
الدارة إ
حيــث تعريفهــا ومقوماتهــا ومســؤوليات مجلــس إ
وللتأكــد مــن اســتقاللية الدوائــر الرقابيــة ف� البنــك ،وقيامهــا بـ أ
ـالدوار الرقابيــة المنوطــة بهــا ،ترفــع تقاريرهــا اىل لجــان مجلــس
ي
ـاغل
إ
الدارة ،كمــا ّ
ـاغل الوظائــف العليــا للجهــات الرقابيــة بموجــب سياســة تقييــم أداء شـ ي
تقيــم لجــان مجلــس االدارة أداء شـ ي
ت
ـ� يعتمدهــا المجلــس.
الوظائــف العليــا الـ ي
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الجهات الرقابية ف ي� البنك
إدارة التدقيــق الداخــ� :وتعـىن بمراجعــة االلـ ت ز
ـ�ام بدليــل الحاكميــة المؤسســية ،والتحقــق مــن االمتثــال لسياســات وإجـراءات
ي
ش
البنــك والمعايـ يـر الدوليــة والت�يعــات ذات العالقــة بأعمــال البنــك ،والتحقــق مــن توفــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة كافيــة
ـ�ام بهــا ،والتدقيــق المــال والداري ،ومراجعــة صحــة وشــمولية اختبــارات أ
و�كاتــه التابعــة وااللـ ت ز
ألنشــطة البنــك ش
الوضــاع
ي إ
الجــراءات المتبعــة
الضاغطــة ( )Stress Testingتتــم وفــق منهجيــة معتمــدة مــن مجلــس إدارة البنــك ،والتأكــد مــن دقــة إ
ـ� لكفايــة رأس المــال (.)ICAAP
لعمليــة التقييــم الداخـ ي
الدارة وللمدير العام بشكل ت ز
م�امن.
وترفع ادارة التدقيق
الداخل تقاريرها للجنة التدقيق بمجلس إ
ي
إدارة المخاطــر :وتعـىن بمراقبــة المخاطــر ف� البنــك ف� كافــة أ
الصعــدة والمجــاالت الســوقية والتشــغيلية ومخاطــر المعلومــات
ي
ي
ومخاطــر االئتمــان ،واســتمرارية العمــل ،ومراقبــة الـ ت ز
ـ�ام دوائــر البنــك بالمســتويات المحــددة للخاطــر .وذلــك وفقــا ألفضــل

ـ�
المعايـ يـر العالميــة .وترفــع تقاريرهــا اىل لجنــة المخاطــر واالمتثــال بمجلــس إ
الدارة ،وتكــون مهــام دائــرة إدارة المخاطــر كمــا يـ ي
كحــد ن
أد�:
1.1مراجعة إطار إدارة المخاطر ( )Risk Management Frameworkف ي� البنك قبل إعتماده من المجلس.
2.2تنفيذ ت
بالضافة إىل تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
إس�اتيجية إدارة المخاطر إ
3.3تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
ـ�دارة التنفيذيــة العليــا تتضمــن معلومــات عــن منظومــة
4.4رفــع تقاريــر للمجلــس مــن خــال لجنــة إدارة المخاطــر ونســخة لـ إ
المخاطــر ( )Risk Profileالفعليــة لكافــة أنشــطة البنــك بالمقارنــة مــع وثيقــة المخاطــر المقبولــة ( ،)Risk Appetiteومتابعــة
النحرافــات الســلبية.
معالجــة إ
الدارية المستخدمة.
5.5التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات إ
ت
ال� يواجهها البنك.
6.6دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر ي
الســتثناءات مــن سياســة إدارة
7.7تقديــم التوصيــات للجنــة إدارة المخاطــر عــن تعرضــات البنــك للمخاطــر وتســجيل حــاالت إ
المخاطــر.
أ
الفصاح.
توف� المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك ،إلستخدامها لغراض إ
 8.8ي
ت
ىن
ش
ـ� تخضــع لهــا أعمــال البنــك،
إدارة االمتثــال :وتع ـ بالتحقــق مــن االمتثــال للت�يعــات والتعليمــات المحليــة والعالميــة الـ ي
الدارة ونســخة للمديــر العــام .كمــا تع ـىن بأعمــال مراقبــة ومكافحــة
وترفــع تقاريرهــا اىل لجنــة المخاطــر واالمتثــال بمجلــس إ
أ
ف
الدارة وفقــا للتعليمــات الرقابيــة.
بالضافــة اىل ادارة وحــدة شــكاوى العمــاء ي� إطــار نظــام يعتمــده مجلــس إ
غســل المــوال ،إ
ت
الدارة.
ال� تعتمد من مجلس إ
وتضع كل من الجهات الرقابية أعاله ،مواثيق عملها ي
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ميثاق أخالقيات العمل
الدارة وتعهــد بااللـ ت ز
ـ�ام بــه كافــة موظفــي البنــك عــى
تب ـىن البنــك ميثــاق أخالقيــات العمــل الــذي تــم إق ـراره مــن مجلــس إ
الداريــة إىل جانــب أعضــاء مجلــس إدارة البنــك.
اختــاف مســتوياتهم إ
وقد حدد هذا الميثاق أخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك بأربعة محاور رئيسية وهي- :
	• نز
ال�اهة.
ين
للقوان�.
المتثال
	• إ
	•الشفافية.
	•الوالء للبنك.

تز
نز
يل- :
ففي محور ال�اهة تضمن الميثاق أن موظفي البنك مل�مون بما ي
ين
المودع� أمانة ومسؤولية يجب الحفاظ عليها.
ــأموال
ــعدم تعارض المصلحة الخاصة مع مصلحة البنك.
ــعدم استخدام المعلومات الداخلية للمصلحة الشخصية.
ــالمحافظة عىل الموضوعية وعدم التأثر بالعالقات الشخصية.
ــعدم الدخول بعالقات تجارية مع العمالء والموردين.
التمي� ي ن
يز
ب� العمالء.
ــعدم
ــ ت
ال�فع عن قبول الهدايا والمنافع والدعوات.

ـ� أ
ـ� االلـ ت ز
والنظمــة فيجــب عــى الموظفـ ي ن
أمــا ف� جانــب االمتثــال للقوانـ ي ن
ـ�ام بالرسيــة المرصفيــة وبسياســات البنــك وأدلــة العمــل
ي
أ
ف
ت
ز
الدارة.
لديــه وإيــاء العنايــة الالزمــة ي� مكافحــة غســل المــوال ،وعــدم إصــدار شــيكات بــدون رصيــد وااللــ�ام بقـرارات إ
ـ�م موظفــو البنــك بصحــة أ
أمــا ف� جانــب الشــفافية فيلـ ت ز
الرقــام والبيانــات والتقاريــر المــرح بهــا ودقــة هــذه البيانــات وكفايتهــا
ي
وتوقيتهــا وتوافقهــا مــع المعايــر بالضافــة إىل الترصيــح عــن المصالــح الشــخصية وســامة وضــع الموظــف المــال أ
والنشــطة
إ
ي
ي
التجاريــة الخاصــة بــه والترصيــح عــن المخالفــات أ
وال ض�ار.
أمــا بالنســبة للــوالء للبنــك فهــذا يتحقــق مــن خــال تحقيــق رســالة البنــك ورؤيتــه وأهدافــه ودوره وتحويــل شــعار البنــك إىل
اليجابيــة والتمـ ي ز
ـ� وتحمــل المســؤولية والجــودة والكفــاءة
بالضافــة إىل إ
واقــع ملمــوس ونيــل رضــا العمــاء والمحافظــة عليهــم إ
وثــم الدقــة والتعلــم المســتمر ،المحافظــة عــى وقــت العمــل ،التكيــف مــع ضغــوط العمــل بــروح الفريــق واالهتمــام بالمظهــر
الفصــاح
والســلوك وحســن التعامــل ،الحــرص عــى ســمعة البنــك وإنجازاتــه ،الحفــاظ عــى موجــودات البنــك ومظهــره ،عــدم إ
الدالء بــأي ترصيــح يتعلــق بالبنــك بــأي وســيلة إعالميــة.
الدارة قبــل إ
عــن أرسار العمــل واســتئذان إ
يتــم نـ شـر المعايـ يـر والسياســات ذات الصلــة عــى الموقــع إ ت ن
التقيــد بهــا ف ي� تقريــر
و� للبنــك؛ كمــا يتــم تحديــد درجــة ّ
اللكــر ي
الحاكميــة المؤسســية ضمــن التقريــر الســنوي للبنــك.

تضارب المصالح
يعتمــد البنــك سياســة موثقــة حــول تضــارب المصالــح تشــمل مســألة تحديــد التضــارب والتنفيــذ المسـ ّ
والفصــاح عنــه،
ـتقل إ
الدارة التنفيذيــة وبـ ي ن
ـ� البنــك أو بـ ي ن
الدارة وبـ ي ن
ســواء نشــأ هــذا التعــارض بـ ي ن
ـ� البنــك.
ـ� إ
ـ� أعضــاء مجلــس إ
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تغطي سياسة البنك الخاصة بتضارب المصالح مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع مثل:
أ
أ
ت
ت
وال� من الممكن أن تؤدي إىل تضارب ف ي� المصالح.
ال� عىل عضو مجلس إ
الدارة تجنبها ي
	•النشطة والعمال ي
الدارة والــذي مــن الممكــن أن يــؤدي إىل
	•يجــب الحصــول عــى موافقــة المجلــس عــن أي نشــاط يقــوم بــه عضــو مجلــس إ
تضــارب المصالــح ،وعــى المجلــس التحقــق مــن أن هــذا النشــاط ال ينطــوي عــى آيــة تضــارب.
الدارة الترصيح عن أية موضوع أدى أو قد يؤدي إىل تضارب ف ي� المصالح.
	•عىل عضو مجلس إ
أ
الدارة االمتنــاع عــن التصويــت عــى أي بنــد مــن بنــود جــدول العمــال والــذي قــد يــؤدي إىل تضــارب
	•عــى عضــو مجلــس إ
ف ي� المصالــح أو لــه تأثـ يـر عــى موضوعيــة التصويــت.
يجــب أن تقــوم جميــع المعامــات مــع أ
الط ـراف ذات العالقــة عــى أســاس المســاواة ،كمــا يجــب توفــر آليــة واضحــة
	•
الدارة للتعامــل مــع أيــة قضيــة تنشــأ مــن عــدم االمتثــال لسياســة تضــارب المصالــح.
لــدى مجلــس إ
ف
ت
ـ� قــد تــؤدي إىل تضــارب ي� المصالــح والمرتبطــة
	•يجــب أن تتضمــن سياســة تضــارب المصالــح أمثلــة عــى الحــاالت الـ ي
بأعضــاء المجلــس.

المعامالت مع أ
الطراف ذات العالقة

أ
القواعــد
تتضمــن هــذه السياســة
َ
	•يضــع البنــك سياســة موثقــة حــول المعامــات مــع الطــراف ذات العالقــة .حيــث ّ
والجـراءات المعتمــدة لتنظيــم المعامــات مــع هــذه أ
ـ� البنــك وموظفيــه أو بـ ي ن
الطـراف ســواء تــم ذلــك بـ ي ن
ـ� البنــك وأعضــاء
إ
أ
ف
ن
ش
مجلــس إدارتــه أو �كاتهــم أو بـ يـ� الطـراف ذات الصلــة فيمــا بينهــم ،بمــا ي� ذلــك معامــات القــروض والمعامــات التجارية
الم�مــة مــع البنــك.
بَ
أ
الدارة التأكــد مــن أن المعامــات مــع الطــراف ذات العالقــة تتــم مراجعتهــا وتقييــم مخاطرهــا
	•يجــب عــى مجلــس إ
وتراعــي جميــع الضوابــط الموضوعــة.

البالغ
سياسة إ

يعتمــد البنــك سياســة وإج ـراءات عمــل للتبليــغ عــن أ
العمــال غـ يـر القانونيــة  /االحتيــال – وسياســة التبليــغ الخاصــة ،بمــا ف ي�
الجـراءات الـ تـ� تخـ ّـول الموظفـ ي ن
للبــاغ عــن أيّــة مخــاوف لديهــم حــول إمكانيــة حصــول
الدارة إ
ـ� االتصــال برئيــس مجلــس إ
ذلــك إ
ي
ف
مخالفــة أو احتيــال عــى نحــو يســمح بفتــح تحقيــق مسـ ّ
الجـراءات عــى
ـتقل للنظــر ي� هــذه المخــاوف ومتابعتهــا .تحــرص هــذه إ
ـ� لطمأنتهــم مــن عــدم تعرضهــم للتهديــد أو معاقبتهــم حـ تـى �ف
ـ� البنــك الحمايــة المطلوبــة لهــؤالء الموظفـ ي ن
التأكــد مــن تأمـ ي ن
ي
ّ
صحــة مخاوفهــم.
حــال عــدم إثبــات ّ

السياسات المنظمة ألعمال البنك

أ ن
ت
ـ� أهميــة كبـ يـرة لموضــوع توفــر سياســات عمــل مكتوبــة تغطــي كافــة أنشــطة البنــك ،حيــث يتــم
ـول البنــك ال ي
يـ ي
رد� الكويـ ي
الداريــة ،كمــا يتــم مراجعتهــا وتحديثها
اعتمــاد هــذه السياســات مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك وتعميمهــا عــى كافــة المســتويات إ
بانتظــام لتعكــس أيــة تعديــات أو تغيـ يـرات تطـرأ عــى القوانـ ي ن
ـ� والتعليمــات والظــروف االقتصاديــة ،وأيــة أمــور أخــرى تتعلــق
بالبنــك.

ين
المساهم� وعالقتهم بالبنك
حماية حقوق

ـاهم� أ
	•يتأكــد المجلــس مــن حمايــة حقــوق المسـ ي ن
الساســية المتعلقــة بتســجيل الملكيــة ونقلهــا ،والمشــاركة ف ي� اجتماعــات
الهيئــة العامــة ،والمشــاركة ف� أ
الربــاح ،والحصــول عــى معلومــات منتظمــة حــول البنــك.
ي
ف
ن
ـاهم� ي� اجتماعــات الهيئــة العامــة وتعريفهــم بإج ـراءات وقواعــد
	•يعمــل المجلــس عــى تشــجيع المشــاركة الفعالــة للمسـ ي
أ
ـاهم�ن
التصويــت واطالعهــم عــى تاريــخ ومــكان االجتمــاع مــع جــدول العمــال ي ف� وقــت كاف قبــل االجتمــاع .واطــاع المسـ ي
عــى محـ ض
ـا� اجتماعــات الهينــة العامــة.

21

يقــوم البنــك بتطويــر عالقــات إيجابيــة مبنيــة عــى الشــفافية مــع كافــة المسـ ن ف
و� هــذا المجــال يعمــل البنــك وبكافــة
ي
	•
ـاهم� ي
ن
ن
المســاهم� عــى حضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة
المســاهم� وبخاصــة صغــار
الســبل عــى تشــجيع كافــة
ي
ي
والتشــجيع عــى القيــام بعمليــات التصويــت ،كمــا يراعــى التصويــت عــى حــدا عــى كل قضيــة تثــار خــال اجتمــاع الهيئــة
العامــة الســنوي.
	•يقوم رؤساء اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة.
ين
المســاهم� بعــد انتهــاء اجتمــاع الهيئــة العامــة وبحيــث يشــتمل عــى المالحظــات
	•يتــم إعــداد تقريــر مفصــل إلطــاع
أ
ت
ت
ن
الــ� تــم التوصــل إليهــا.
الــ� طرحهــا
المســاهم� وإجابــات إ
ي
الدارة عليهــا والنتائــج ي
المختلفــة والســئلة ي
ـ� الخارجيـ ي ن
	•يقــوم ممثلــون عــن المدققـ ي ن
الجابــة عــن أي أســئلة قــد
ـ� بحضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة بهــدف إ
تطــرح حــول التدقيــق وتقريــر المدقــق.
	•وفقـاً لمــا ورد ف ي� قانــون الـ شـركات ،ينتخــب أعضــاء المجلــس أو يعــاد انتخابهــم خــال االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة كمــا
يجــري انتخــاب المدقــق الخارجــي خــال نفــس االجتمــاع.

والفصاح
الشفافية إ

	•يوفــر البنــك دائمــاً وبشــكل دوري ومتــاح للجميــع معلومــات كاملــة حــول نشــاطاته لكافــة الجهــات ذات العالقــة مثــل
ـ� عــى القضايــا ذات أ
ـ� والجمهــور بشــكل عــام مــع ت
ال�كـ ي ز
ـاهم� والمودعـ ي ن
الســلطات الرقابيــة والمسـ ي ن
الثــر الجوهــري عــى
البنــك.
ـ�م البنــك ت ز
	•يلـ ت ز
الفصــاح الصــادرة
الفصــاح وفقـاً لمعايـ يـر التقاريــر الماليــة الدوليــة ( )IFRSوتعليمــات إ
ال�امـاً تامـاً بمتطلبــات إ
عــن البنــك المركــزي والســلطات الرقابيــة.
الفصــاح وفــق المعايـ يـر الدوليــة وبحيــث تنعكــس فــوراً عــى تقاريــره
	•يتابــع البنــك التطــورات المختلفــة المتعلقــة بمتطلبــات إ
المالية.
ـ�م البنــك بتوفـ يـر خطــوط اتصــال تتمـ ي ز
	•يلـ ت ز
ـ� بالديمومــة والحرفيــة مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة مــن ســلطات رقابيــة
أ
ـاهم� ومســتثمرين ومودعـ ي ن
ومسـ ي ن
ـ� وبنــوك أخــرى ولتحقيــق هــذا المــر يقــوم البنــك بإيجــاد وظيفــة عالقــات مســتثمرين
أ
والداريــة ونشــاطات البنــك المختلفــة.
مهمتهــا الساســية توفـ يـر معلومــات كاملــة وموضوعيــة عــن أوضــاع البنــك الماليــة إ
	•أن يحتوي التقرير السنوي للبنك عىل كافة المعلومات حول البنك بشكل شفاف وموضوعي.
بالضافــة إىل نـ شـر تقريــر مــن المجلــس حــول تــداول أســهم البنك
	•نـ شـر تقاريــر دوريــة تحتــوي معلومــات ماليــة ربــع ســنوية ،إ
ـ� �ف
ف
ن
ن
ن
ووضعــه المــال خــال الســنة ،وملخصــات دوريــة للمسـ ي ن
ـال والصحفيـ يـ� المتخصصـ ي ي
ـاهم� والمحللـ يـ� ي� الســوق المـ ي
ي
الدارة التنفيذيــة.
ـال مــن قبــل إ
القطــاع المـ ي
ف
ين
	•عقد اجتماعات دورية ي ن
والمساهم�.
الدارة التنفيذية ي� البنك والمستثمرين
ب� إ
يقــوم البنــك بتوفـ يـر المعلومــات الــواردة ف� تقاريــره الســنوية أو الدوريــة عــى الموقــع إ ت ن
و� للبنــك باللغتـ ي ن
ـ� العربيــة
	•
اللكــر ي
ي
وال ي ز
نجل�يــة وبحيــث يتــم تحديــث المعلومــات باســتمرار.
إ
ت
الدارة التنفيذيــة عــن نتائــج العمليــات الحاليــة والمســتقبلية
ـ� يقدمهــا البنــك إفصــاح مــن إ
	•يجــب أن تتضمــن التقاريــر الـ ي
ـال العــام للبنــك.
ـال للبنــك وأي أثــر أو مخاطــر مســتقبلية مــن الممكــن أن تؤثــر عــى الوضــع المـ ي
والوضــع المـ ي
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هاتف  ،4386847فاكس 4386830

فرع دير غبار

هاتف  ، 5653491فاكس 5662374

فرع زهران

هاتف  ، 5629415فاكس 5629416

فرع زين

هاتف  ، 5161938فاكس 5162358

فرع سوق الخضار

هاتف  ، 5533561فاكس 5533560

ت
سي� مول
فرع ي

هاتف  ، 4624312فاكس 4611381

فرع شارع مكة

هاتف  ، 4203723فاكس 4203715

فرع صويفية

هاتف  ، 5051845فاكس 5052460

الجنو�
فرع صويلح
بي

هاتف  ، 4777174فاكس 4750220

ط�بور
فرع ب

الرئيس
الفرع
ي

فرع ابن خلدون

فرع أبو حسان مول
فرع أبو علندا

نص�
فرع أبو ي
فرع الجبيهة

فرع الرابية (ِ)ATM

فرع الرونق

ن
الشميسا�
فرع
ي

فرع شارع الصخرة ش
الم�فة

العبدل
فرع
ي

العبدل مول
فرع
ي

فرع المدينة الرياضية

فرع المدينة المنورة
فرع المركز التجاري
ين
المقابل�
فرع

الشمال
فرع الهاشمي
ي

فرع الوحدات

هاتف  ، 5532168فاكس 5518451
هاتف  ، 064017871فاكس 064017872
هاتف  ، 5714365فاكس 5713079
هاتف  ، 5658662فاكس 5658663
هاتف  ، 4641317فاكس 4611391
هاتف  ، 4383906فاكس 4383905

فرع عبدون

هاتف  ، 4889531فاكس 4889530

فرع مرج الحمام

هاتف  ، 5731056فاكس 5716832

فرع مركز الملك عبد هللا

هاتف  ، 4626988فاكس 4626995

فرع مكة مول

هاتف  ، 5517967فاكس 5517836

الس�
فرع وادي ي

هاتف  ، 5858864فاكس 5810102

فرع وادي صقرة

هاتف  ،5679174فاكس 5679146

فروع منطقة الوسط

هاتف  ، 5370835فاكس 5370925

فرع البقعة

هاتف  ، 5411580فاكس 5521337

فرع السلط

هاتف  ، 5853681فاكس 5853705

فرع جامعة عمان أ
الهلية

هاتف  ، 4611838فاكس 4612110

فرع سمارة مول /البحر الميت

هاتف  ، 5810734فاكس 5810927

فرع مأدبا

هاتف  ، 4127588فاكس 4127593

فروع منطقة الشمال

هاتف  ،5824318فاكس 5825426
هاتف  ، 5532651فاكس 5532152
هاتف  ، 5851028فاكس 5851931
هاتف  ، 5356259فاكس 5356830
هاتف  ،5065685فاكس 5065162

هاتف  ، 4725090فاكس 4726101
هاتف  ، 05/3558995فاكس 05/3558994
هاتف  ، 05/3500195فاكس 05/3500048
هاتف  ، 05/3561243فاكس 05/3561244
هاتف  ، 05/3253568فاكس 05/3253569

فرع إربد

هاتف  ، 02/7243665فاكس 02/7247880

فرع الحصن

هاتف  ،02/7020035فاكس 02/7022198

فرع المفرق

هاتف  ، 02/6235901فاكس 02/6235902

ال�موك
فرع جامعة ي

هاتف  ،02/7255215فاكس 02/7255315

فرع جرش

هاتف  ، 02 /6340914فاكس 02/6340921

ن
الثا�
ال�كة مول  /الصويفية
	• ب
فرع شارع الملك عبدهللا ي
هاتف  ، 02/7248496فاكس 02/7248498
	•السفارة الكويتيه
فروع منطقة الجنوب
العبدل بوليفارد
	•
ي
فرع العقبة
	•جبل اللويبدة
هاتف  ، 03/2015188فاكس 03/2016188
ت
	•سن�و مول
فرع الكرك
سيفوي  /الشميسا�ن
هاتف  ، 03/2396102فاكس 03/2396002
	•
ي
	•شارع الرينبو
فروع منطقة الزرقاء
للتأم�ن
ش
ش
العر� ي
	•�كة ال�ق ب ي
فرع الرصيفة
	•صيدلية روحي  /خلدا
هاتف  ،05/3744151فاكس 05/3744152
	•صيدلية روحي  /عبدون
فرع الزرقاء
05/3998677
فاكس
،
05/3983855
هاتف
الريجنس
	•فندق
ي
فرع الزرقاء الجديدة
	•فندق الميلينيوم
هاتف  ، 05/3864556فاكس 05/3864557
	•فندق الهوليداي ان
فرع المنطقة الحرة
	•فندق يف�مونت
هاتف  ، 05/3826196فاكس 05/3826195
فرع شارع الملك ي ن
	•فندق الموفنبك
حس� بن طالل
هاتف  ، 05/3938470فاكس 05/3938503
	•فندق كراون بالزا
	•كارفور  /المدينة المنورة
الفرع الجوال
نز
هاتف  ، 0791995682فاكس 0790524103
	•كارفور  /ال�هة
نص�
الفروع خارج أ
	•كارفور  /أبو ي
الردن
	•كوزمو للتسوق
فرع بق�ص
أ
	•مجمع الملك ي ن
حس� للعمال
هاتف  ، +357 25 875555فاكس +357 25 582339
	•محطة محروقات توتال  /الجاردنز
الل  -أ
مواقع أجهزة الرصاف آ
الردن
ي
الط�
	•مركز
ي
العبدل ب ي
منطقة عمان
	•مستشفى االستقالل
ن
الدارة العامة (من خالل السيارة)
الوط� للسكري
	•المركز
	• إ
ي
أ
العبدل
	•رصاف يال فرع
	•فلل الندلسية
ي
	•أفينيو مول
	•مكة مول

العبدل مول
	•
ي
	•مدينة التجمعات الصناعية التموينية
منطقة الوسط

جامعة عمان أ
الهلية
	•
	•فندق الهوليداي ان  /البحر الميت
	•فندق كراون بالزا  /البحر الميت
كمبنسك  /البحر الميت
	•فندق
ي
	•فندق هيلتون  /البحر الميت
منطقة الشمال

سي� ت
ت
سن�  /إربد
	• ي
منطقة الجنوب

كمبنسك  /العقبة
	•فندق
ي
منطقة الزرقاء

المناص� /الزرقاء
	•محطة محروقات
ي

مواقع أجهزة الرصاف آ
التفاعل
ال يل
ي
( – )ITMأ
الردن
العبدل
	•بوليفارد
ي
سي� ت
ت
سن�  /إربد
	•إربد ي
ت
سي� مول
	• ي
	•فرع عبدون
العبدل مول
	•فرع
ي

صندوق بريد 9776 :عمان 11191
هاتف+ 962 – 6 – 5629400 :
فاكس+ 962 – 6 – 5695604 :
ش
المبا�080022066 / +962- 6 – 5200999 :
مركز االتصال
لك� ن
ال ت
و�info@jkbank.com.jo :
يد
ال� إ
ب
ي
jkb.com

التأجرىي
رسكة إجارة للتمويل


رسكة مملوكة


االدارية المتخصصة لالستثمار واالستشارات المالية )سند كابيتال(
الرسكة 

رسكة مملوكة


الرسكة المتحدة لالستثمارات المالية

رسكة تابعة

رئيىس ،مصدر وقابل
عضو

رسكة  
فرىا العالمية

مصدر
إكسرىس
بطاقة أمريكان 

عضو ومساهم

الرسق 
رسكة 
االوسط لخدمات الدفع

رئيىس
وكيل


ويسرىن يونيون

رئيىس ،مصدر وقابل
عضو

رسكة 
ماسرىكارد العالمية

