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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السيدات والسادة مساهمي "بنك االتحاد" الكرام،
يســعدني أن أقـ ّـدم لكــم التقريــر الســنوي "األربعــون" لبنــك االتحــاد والــذي يعكــس مســيرة أربعــة عقــود تحمــل فــي طياتهــا الفــرص
والتحديــات واإلنجــازات.
والنمــو
ّ
حققهــا البنــك خــال األعــوام الســابقة ومنهــا عــام  2018والتــي
مــن خــال هــذا التقريــر ،ســنعرض لكــم لمحــة عــن أبــرز اإلنجــازات التــي ّ
المتميــز ومســاهمينا وعمالئنــا الذيــن
أثمــرت عــن نتائــج وأعمــال ماليــة مميــزة تبعــث علــى الفخــر ،ســاهم فيهــا كل مــن فريــق عملنــا
ّ
هــم أســاس مــن نكــون.
لقــد ّأدت التحديــات واألوضــاع االقتصاديــة والسياســية التــي مــا زالــت تواجــه المنطقــة العربيــة بشــكل عــام ،واألردن بشــكل خــاص،
إلــى محدوديــة نمــو االقتصــاد المحلــي ،حيــث ّ
تمثــل ذلــك فــي عجــز موازنتــه وارتفــاع الديــن العــام .وأمــام هــذا كلــه ،واصــل األردن تنفيــذ
ً
العديــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر ضمــن برنامــج إصــاح مالــي وهيكلــي مــن شــأنه أن يحقــق نمـ ً
ـتقرارا اقتصاديـ ًـا كليـ ًـا،
ـامال ،واسـ
ـوا شـ ً
ويخفــض معــدل البطالــة والــذي بلــغ مــع نهايــة عــام  2018مــا نســبته (.)%18.7
وعليــه ،ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي نمـ ً
ـوا نســبته ( )%2.0خــال الربــع الثالــث مــن عــام  2018مقابــل نمــو نســبته ( )%2.1خــال
الفتــرة نفســها مــن عــام  .2017كمــا ســجل معــدل التضخــم مــا نســبته ( ،)%4.5باإلضافــة إلــى ارتفــاع اإليــرادات العامــة خــال عــام
 2018بنســبة ( )%5.6والتــي شــملت اإليــرادات المحليــة والمنــح الخارجيــة .وتشــير التوقعــات إلــى أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســينمو
إلــى مــا يقــارب ( )%2.5خــال العــام .2019
وبــدوره ،اســتمر البنــك المركــزي بالمســاهمة بدعــم عجلــة النمــو وبــذل الجهــود للمحافظــة علــى اســتقرار االقتصــاد الوطنــي ،مــن
خــال الحفــاظ علــى االســتقرار النقــدي واتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات أهمهــا؛ الحفــاظ علــى رصيــد مــن االحتياطيــات األجنبيــة يغطــي
مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات لمــدة ســتة أشــهر تقريبـ ًـا ،ورفــع الســيولة المحليــة عــن مســتواها المســجل فــي العــام
الماضــي ،كمــا قــام برفــع أســعار الفائــدة علــى أدوات السياســة النقديــة خــال عــام  .2018وقــد شــهد القطــاع المصرفــي األردنــي نمـ ً
ـوا
فــي إجمالــي ودائــع العمــاء بنســبة تقــارب ( )%2لتصــل إلــى ( )33.800مليــار دينــار أردنــي ،فــي حيــن نمــت التســهيالت االئتمانيــة بنســبة
( )%5.5لتبلــغ مــع نهايــة عــام  )26.100( 2018مليــار دينــار أردنــي.
خــال العــام الماضــيّ ،
تمكنــا مــن تعزيــز قدرتنــا التنافســية وزيــادة حصتنــا الســوقية ،وتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية ،وذلــك مــن خــال
ورواد
نقدمهــا لعمالئنــا ،أفـ ً
ـراد ّ
التركيــز علــى تقديــم كل مــا هــو جديــد واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة والماليــة التــي ّ
أعمــال ،وشــركات ،وســيدات مؤثــرات ،والعمــل معهــم جنبـ ًـا إلــى جنــب لتحقيــق أحالمهــم وتطلعاتهــم.
ـتراتيجيا لالســتثمار فــي التكنولوجيــا نظـ ً
ً
اتخــذ بنــك االتحــاد قـ ً
ـرا لدورهــا الكبيــر فــي تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية ،والقابليــة للتوســع
ـرارا اسـ
تميــز بــه عامنــا الســابق إطــاق تطبيقنــا البنكــي الجديــد،
بمرونــة ،إضافــة إلــى تقديــم تجربــة عمــاء سلســة ومتعــددة القنــوات .أهــم مــا ّ
األمــر الــذي أحــدث نقلــة نوعيــة فــي تجربــة عمالئنــا بتمكينهــم مــن إجــراء معامالتهــم البنكيــة فــي أي وقــت ،ومــن أي مــكان ،وبالطريقــة
وعدنــا الجديــد تحــت عنــوان "شـ ّـكل مســتقبلك" ،والــذي ينطــوي علــى كوننــا الشــريك الداعــم
التــي يفضلونهــا .ونتيجــة لذلــك ،أطلقنــا
َ
لعمالئنــا طــوال مســيرتهم ،نســاعدهم فــي تشــكيل المســتقبل الــذي يتطلعــون إليــه ،ونزودهــم بــكل مــا لدينــا مــن معرفــة ومــوارد
وحلــول وخدمــات ليتخطــوا التحديــات التــي تواجههــم.
وجهنــا جهودنــا نحــو دعــم التكنولوجيــا واالبتــكار وريــادة األعمــال لتحقيــق أفضــل مســتويات الخدمــة،
وعلــى مــدار العــام الماضــيّ ،
كمــا واصلنــا العمــل علــى تعزيــز أدائنــا المالــي مــن خــال التركيــز علــى الكفــاءة لتحســين الربحيــة والنمــو بمرونــة .فقــد قمنــا بتوســيع
شــبكة فروعنــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة ليصبــح عددهــا ( )47فرعـ ًـا ،وحافظنــا علــى شــراكاتنا المميــزة مــع قطــاع الشــركات الكبــرى
وتعزيــز ميزتنــا التنافســية فــي هــذا اإلطــار ،إلــى جانــب دعــم قطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة عبــر توفيــر الحلــول المصرفيــة وغيــر
المصرفيــة لمســاعدتهم فــي تطويــر أعمالهــم وتنميتهــا.
رواد ورائــدات أعمــال واالحتفــاء بإنجازاتهــم ،عبــر جائزتنــا الســنوية للشــركات الصغيــرة
وللعــام الخامــس علــى التوالــي ،واصلنــا تكريــم ّ
والمتوســطة ،منطلقيــن مــن التزامنــا بدعــم الحركــة الرياديــة والشــباب المبــدع وبنــاء أردن مشــرق لألجيــال الحاليــة والمقبلــة .وإلــى جانــب
ذلــك ،واصلنــا تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الحلــول المصرفيــة والخدمــات الماليــة وغيــر الماليــة التــي تســتهدف المــرأة عبــر منصــة
"شــروق" ،لتمكينهــا ومســاعدتها فــي تحقيــق طموحاتهــا .وكجــزء مــن ذلــك ،اســتضفنا قمــة التحالــف المصرفــي العالمــي للمــرأة
" ،"Global Banking Alliance Summitوالتــي أقيمــت للمــرة األولــى فــي الشــرق األوســط وفــي األردن ،وقــد منحنــا التحالــف لقــب
"المســاهم المميــز" ضمــن جوائــزه لـــ "مقدمــي الحلــول المصرفيــة الداعمــة للمــرأة" لعــام .2018
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وفــي مطلــع عــام  2017انضــم بنــك صفــوة اإلســامي إلــى عائلــة بنــك االتحــاد ترجمــة لخططنــا االســتراتيجية فــي تنويــع اســتثمارات
البنــك وإدارة مخاطرهــا لتنعكــس ايجابـ ًـا علــى البنــك ومســاهميه وعمالئــه وموظفيــه ،وأصبــح بنــك صفــوة ذراعنــا االســتثماري فــي
قطــاع المصــارف اإلســامية حيــث ارتفعــت موجوداتــه خــال الفتــرة الماضيــة بنســبة ( )%31.7لتصــل إلــى ( )1.1مليــار دينــار أردنــي
ورافــق ذلــك زيــادة أرباحــه الصافيــة قبــل الضريبــة بنســبة ( )%47.9لتصــل إلــى ( )13مليــون دينــار أردنــي.
وعليــه أثمــرت نتائــج تلــك األعمــال الســابقة والمســتمرة عــن تحقيــق صافــي أربــاح بعــد الضريبــة والمخصصــات بلــغ فــي نهايــة عــام
 )41.1( 2018مليــون دينــار أردنــي بارتفــاع نســبته ( )%18.1مقارنــة مــع نهايــة عــام  ،2017فــي حيــن ارتفعــت أربــاح البنــك قبــل الضريبــة
لتصــل إلــى ( )62.5مليــون دينــار أردنــي مقارنــة مــع ( )52.1مليــون دينــار أردنــي بنهايــة عــام  ،2017مــع االســتمرار بممارســة الحصافــة
والتحــوط لتعزيــز متانــة مركزنــا المالــي.
وبالنظــر إلــى حجــم المركــز المالــي ،فقــد ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــك بمقــدار ( )296مليــون دينــار أردنــي عــن مســتواه فــي عــام
 ،2017ليصــل إلــى ( )3.868مليــار دينــار أردنــي وبنســبة نمــو بلغــت ( .)%8.3وجــاء هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي ،نتيجـ ًـة الرتفــاع كل مــن
صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بنســبة ( )%9.3والموجــودات الماليــة بنســبة ( .)%23.1وكذلــك ارتفــع رصيــد إجمالــي ودائــع
العمــاء ليســجل نســبة نمــو بلغــت ( .)%11.1وفــي ظــل البيئــة التنافســية التــي يشــهدها القطــاع المصرفــي األردنــيّ ،
تمكنــا مــن زيــادة
حصتنــا الســوقية ،عبــر تحقيــق نســب نمــو فــي التســهيالت والودائــع بلغــت ( )%9.3و( )%8.8علــى التوالــي.
وفيمــا يتعلــق بمؤشــرات المــاءة الماليــة للبنــك فــي نهايــة عــام  ،2018فتشــير معدالتهــا اإليجابيــة إلــى متانــة مركزنــا المالــي ،حيــث
ســجلت نســبة كفايــة رأس المــال ( ،)%14.12كمــا بلــغ العائــد علــى معــدل إجمالــي موجــودات البنــك ( ،)%1.1وبلــغ العائــد علــى معــدل
حقــوق الملكيــة ( ،)%11.0باإلضافــة إلــى تغطيــة مخصــص تدنــي التســهيالت لصافــي الديــون غيــر العاملــة بنســبة ( ،)%86.5دون
احتســاب الضمانــات القائمــة مقابــل هــذه التســهيالت.
وألننــا نؤمــن بــأن بالمبــادئ اإلنســانية والترابــط بيــن األفــراد هــو مــا يمنــح أي إنجــاز نحققــه قيمــة ملموســة ،وهــو مــا ّ
يمكننــا مــن صنــع
فــرق حقيقــي ،ليــس فقــط للقطــاع المصرفــي ،بــل لــكل مــن هــم حولنــا ،واصلنــا جهودنــا لدعــم مجتمعنــا المحلــي ،ونفذّ نــا مجموعة من
البرامــج والمبــادرات ضمــن اســتراتيجيتنا للمســؤولية االجتماعيــة للعــام  ،2018والتــي اســتهدفت مختلــف فئــات مجتمعنــا .وبتركيزنــا
نعدهــا جوهــر المســؤولية االجتماعيــة :التعليــم والشــباب ،والتمكيــن والريــادة ،والثقافــة والفــن ،ســاهمنا
علــى المحــاور الثالثــة التــي ّ
بتمهيــد الطريــق أمــام مجموعــة مــن األفــراد ليشــكلوا مســتقبلهم ويتخطــوا التحديــات التــي تواجههــم فــي مســيرتهم .ولــن أغفــل
تطوعــوا لتــرك بصمــة إيجابيــة فــي حيــاة اآلخريــن،
هنــا عــن شــكر مــن ســاهموا فــي تنفيــذ هــذه المبــادرات ،أفــراد فريــق عملنــا ،الذيــن
ّ
مجســدين بذلــك القيــم التــي تشـ ّـكل أســاس هويتنــا فــي بنــك االتحــاد ،قيــم العطــاء والتآخــي والترابــط.
ّ
ولــن أغفــل ذكــر إطــاق مشــروع عزيــز علــى قلبــي ،وهــو "أوركســترا بنــك االتحــاد" .هذا المشــروع الذي يهــدف الحتضان المواهــب العربية
وتحفــز الخيــال .ولتاريــخ
وتنمــي العقــول
عمــان ،وإحيــاء الموســيقى الكالســيكية التــي تثــري المجتمعــات
ّ
ّ
فــي قلــب عاصمتنــا الحبيبــة ّ
اليــوم ،قدمــت األوركســترا عــدة حفــات موســيقية فــي مقــر األوركســترا فــي "بنــك االتحــاد" ،باإلضافــة إلــى تقديــم دروس ومحاضــرات
مجانيــة فــي الموســيقى ،كمــا ســتؤدي خــال العــام الحالــي عروضـ ًـا موســيقية وورش عمــل مجانيــة فــي مــدارس مختلفــة فــي األردن،
نشــارك مــن خاللهــا الطلبــة شــغفنا بالثقافــة والفــن .ولدعــم الموهوبيــن مــن الموســيقيين الشــباب ،فســوف نقــوم بتخصيــص ريــع
حفالتنــا الموســيقية لمنحهــم بعثــات موســيقية تمكنهــم مــن استكشــاف أقصــى إمكانياتهــم وإطــاق العنــان لمواهبهــم..
وختامـ ًـا ،وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر لمســاهمي البنــك الكــرام علــى دعمهــم لنــا دومـ ًـا ،وإلــى
عمالئنــا األعــزاء إليمانهــم برســالتنا وثقتهــم بنــا ،وخالــص شــكرنا واعتزازنــا بجميــع أفــراد فريــق عملنــا علــى مــا يبذلونــه مــن جهــود
متواصلــة مــن أجــل تحقيــق رســالة واحــدة لمؤسســة أصبحــوا جـ ً
ـزءا ال يتجــزء مــن عائلتهــا ،كمــا أود أن أشــكر البنــك المركــزي علــى جهــوده
المخلصــة ومهنيتــه العاليــة ودعمــه الدائــم لمســيرتنا ومســيرة البنــوك كافــة فــي المملكــة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

عصام حليم سلفيتي
رئيس مجلس اإلدارة
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تحليل المركز المالي
ونتائج األعمال لعام 2018

أوال :المركز المالي لعام 2018
ً
إجمالي الموجودات:
اســتمر البنــك بتحقيــق معــدالت نمــو إيجابيــة فــي معظــم بنــود موجوداتــه ،ممــا ســاهم ذلــك فــي ارتفــاع إجمالــي الموجــودات فــي
نهايــة عــام  2018بنســبة ( )%8.3مقارنــة مــع نهايــة عــام  ،2017حيــث بلغــت الزيــادة ( )296مليــون دينــار لتصــل إلــى ( )3,868مليــار
دينــار .هــذا وقــد ســجل معــدل النمــو الســنوي إلجمالــي الموجــودات للخمســة أعــوام الماضيــة مــا نســبته ( ،)%11.4كمــا ســجل معــدل
العائــد عليهــا مــا نســبته (.)%1.1
ويوضح الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية للموجودات خالل األعوام (:)2018 – 2014
البيان
الموجودات النقدية

محفظة الموجودات المالية

2014

2015

2016

2017

2018

281,680

338,506

540,734

672,713

585,729

()%12.9

1,238,478

1,288,549

1,385,666

2,084,328

2,277,918

%9.3

54,102

59,266

51,740

67,238

100,048

%48.8

644,966

صافي التسهيالت االئتمانية

ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

37,194

مجموع الموجودات

2,256,420

الموجودات األخرى

نسبة التغير
2017-2018

657,800

45,009

2,389,130

531,438

50,162

2,559,740

656,083

91,913

3,572,275

807,702

96,672

3,868,069

%23.1

%5.2

%8.3

(ألقرب ألف دينار)
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2018
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

2016

2017

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

2015

2014
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
(ألقرب ألف دينار)

وفيمــا يتعلــق باألهميــة النســبية لبنــود موجــودات البنــك لعــام  ،2018فــا زال بنــد صافــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة يحتــل
مركــز الصــدارة بنســبة تعــادل ( )%58.9مــن إجمالــي الموجــودات مقارنــة مــع ( )%58.3فــي عــام  ،2017يليــه محفظــة الموجــودات
الماليــة والتــي شــكلت مــا نســبته ( )%20.9مقارنــة مــع ( ،)%18.4كمــا شــكلت الموجــودات النقديــة مــا نســبته ( )%15.1مقارنــة مــع
( )%18.8فــي نهايــة العــام المنصــرم.
وبتحليــل دور تلــك البنــود فــي توليــد العوائــد التــي يجنيهــا البنــك جــراء توظيــف أموالــه مــع األخــذ بعيــن االعتبــار السياســات واإلجــراءات
المتبعــة ومخاطــر كل بنــد مــن تلــك البنــود ،فــإن نســبة ( )%86.4مــن إجمالــي الموجــودات تعتبــر موجــودات منتجــة للدخــل مســتثنى
منهــا (النقــد فــي الخزينــة ومتطلبــات االحتياطــي النقــدي ،واألرصــدة التــي ال تتقاضــى فوائــد لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة).
وتعكــس هــذه النســبة المرتفعــة مقــدرة البنــك علــى إدارة أصولــه بالشــكل األمثــل واســتغالل مصــادر أموالــه فــي تعظيــم الدخــل.
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اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ
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0
2017
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

2018
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى

المطلوبات وحقوق الملكية:
يوضح الجدول والرسم البياني أدناه تطور البنود الرئيسية للمطلوبات وحقوق الملكية خالل األعوام (:)2018 – 2014
2014

2015

2016

2017

2018

البيان
ودائع البنوك واألموال المقترضة

171,762

166,152

179,977

147,086

181,924

التأمينات النقدية

127,836

ودائع العمالء

نسبة التغير
2017-2018

%23.7

1,653,818

1,774,049

1,856,774

2,691,336

2,988,950

%11.1

حسابات دائنة أخرى

30,846

35,650

36,622

65,253

88,134

%35.1

حقوق الملكية – مساهمي البنك

272,158

119,968

293,311

176,163

310,078

210,089

370,623

141,815

376,742

()%32.5

%1.7
(ألقرب ألف دينار)
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2015

وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﺣﺴﺎﺑﺎت داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ

2014
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

(ألقرب ألف دينار)
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وبالنظــر إلــى األهميــة النســبية لمكونــات المطلوبــات وحقــوق الملكيــة للبنــك وكمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه ،فقــد
شــكلت ودائــع العمــاء مــا نســبته ( )%77.3منهــا مقارنــة مــع مــا نســبته ( )%75.3كمــا فــي نهايــة عــام  ،2017كمــا شــكل بنــد حقــوق
الملكيــة نسـ ً
ـبة تعــادل ( )%9.7مقارنــة بنســبة بلغــت ( ،)%10.4يليــه بنــد التأمينــات النقديــة والــذي شــكل نســبة تعــادل ( )%3.7مقارنــة
مــع ( )%5.9فــي نهايــة العــام الماضــي.
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
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2017
وداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ

وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﺣﺴﺎﺑﺎت داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ – ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺒﻨﻚ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

محفظة الموجودات المالية:
-

-

السنـــــــــدات :ارتفــع رصيــد الســندات فــي نهايــة عــام  2018بمبلــغ ( )149مليــون دينــار أي مــا نســبته ( )%24.1مقارنــة مــع نهايــة
عــام  2017ليصــل إلــى ( )766مليــون دينــار .وقــد جــاء هــذا االرتفــاع نتيجـ ًـة الرتفــاع الســندات بالدينــار األردنــي بمبلــغ ( )96مليــون
دينــار أي مــا نســبته ( ،)%21.1باإلضافــة إلــى ارتفــاع فــي الســندات بالعمــات األجنبيــة بمبلــغ ( )53مليــون دينــار والتــي شــكلت
نســبة نمــو بلغــت (.)%32.4

محفظــة األســهم المحليــة والخارجيــة :حقــق البنــك فــي عــام  2018نســبة نمــو بلغــت ( )%7.5باالســتثمار فــي أســهم الشــركات
المحليــة والخارجيــة وبمقــدار ( )3مليــون دينــار ،ليصــل رصيــد إجمالــي المحفظــة إلــى ( )41مليــون دينــار .وتمتــاز محفظــة األســهم
بمتانــة المركــز المالــي للشــركات المســتثمر بهــا ،وبنســب مخاطــر مقبولــة.

إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة:
أظهــرت القوائــم الماليــة للبنــك لعــام  2018نمــو فــي إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بنســبة ( )%9.6عــن عــام  2017لتصــل
إلــى ( )2,382مليــار دينــار .األمــر الــذي يــدل علــى سياســة البنــك الهادفــة إلــى تعظيــم العائــد علــى الموجــودات .وقــد جــاء هــذا االرتفــاع
محصلـ ًـة الرتفــاع رصيــد التســهيالت بالدينــار األردنــي بنســبة نمــو بلغــت ( ،)%10.9وانخفــاض رصيــد التســهيالت بالعملــة األجنبيــة
بشــكل طفيــف وبنســبة تعــادل (.)%1
وبالنظــر إلــى معــدل النمــو الســنوي إلجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة خــال الخمــس ســنوات الماضيــة (،)2018 – 2014
فقــد ســجل النمــو مــا نســبته (.)%12.7
وبتحليــل هيــكل إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة وفقـ ًـا للجهــة المقترضــة ،فــإن البنــك قــد حقــق أهدافــه االســتراتيجية فــي
اســتقطاب شــرائح األفــراد وشــرائح المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،حيــث ارتفعــت األهميــة النســبية لقطــاع األفــراد إلــى ()%18.9
مــن إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة مقارنــة مــع ( )%16.9فــي نهايــة العــام الماضــي ،كمــا ســجل قطــاع المؤسســات الصغيرة
والمتوســطة نســبة شــكلت ( .)%6.0باإلضافــة إلــى ارتفــاع نســبة التســهيالت الممنوحــة للقطــاع العقــاري إلــى ( )%28.4مــن إجمالــي
التســهيالت مقارنــة (.)%26.8
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وفيمــا يتعلــق باألهميــة النســبية لقطــاع الشــركات ،فقــد انخفضــت لتبلــغ مــع نهايــة عــام  )%41.0( 2018مــن إجمالــي التســهيالت
االئتمانيــة المباشــرة مقارنــة مــع ( )%44.1فــي نهايــة العــام المنصــرم .كمــا شــكلت التســهيالت الممنوحــة للحكومــة والقطــاع العــام
مــا نســبته ( )%5.7مقارنــة ( )%6.2فــي نهايــة عــام .2017
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
50
40
30
20
10
0
2018

2017
اﻷﻓﺮاد

اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

مخصص تدني التسهيالت:
تــدن مقابــل أي تســهيالت قــد تكــون دون المســتوى ،بهــدف
واصــل البنــك اتبــاع سياســة التحــوط بأعلــى درجاتــه بأخــذ مخصــص
ٍ
تعزيــز المركــز المالــي للبنــك ،وتماشـ ً
ـيا مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي ومتطلبــات معاييــر المحاســبة الدوليــة باإلضافــة إلــى
تطبيــق معيــار ( .)IFRS9وقــد بلــغ رصيــد مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة ( )87.6مليــون دينــار مقابــل ( )72.3مليــون
دينــار فــي نهايــة عــام  .2017ومــن الجديــر بالذكــر ،بــأن نســبة تغطيــة مخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة إلــى إجمالــي
التســهيالت غيــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة قــد ارتفعــت لتصــل إلــى ( )%86.5مقارنــة مــع ( )%79.1فــي عــام  .2017كمــا
بلغــت نســبة التســهيالت غيــر العاملــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة إلــى رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد
المعلقــة ( )%4.28مقارنــة مــع مــا نســبته ( )%4.24فــي عــام .2017

ودائع العمالء:
ـنة تلــو أخــرى قــد حقــق نمـ ً
بالرغــم مــن البيئــة التنافســية التــي يشــهدها القطــاع المصرفــي األردنــي ،إال أن البنــك وعلــى مــدار سـ ٍ
ـوا
إيجابيـ ًـا فــي اســتقطاب الودائــع ومــن مختلــف الشــرائح المســتهدفة ،حيــث بلــغ معــدل النمــو الســنوي إلجمالــي ودائــع العمــاء خــال
الســنوات الخمــس الماضيــة مــا نســبته ( .)%12.6كمــا ارتفــع حجــم الودائــع بمقــدار ( )298مليــون دينــار وبنســبة نمــو بلغــت ()%11.1
مقارنــة مــع عــام  ،2017ليصــل رصيــد إجمالــي ودائــع العمــاء إلــى ( )2,989مليــار دينــار فــي نهايــة العــام الحالــي ،وبلغــت الحصــة البنــك
الســوقية مــن إجمالــي ودائــع العمــاء داخــل المملكــة مــا نســبته ( )%8.84فــي نهايــة عــام .2018
وبالنظــر إلــى إجمالــي ودائــع العمــاء وفقـ ًـا للجهــة المودعــة ،فقــد ارتفعــت ودائــع قطــاع األفــراد بنســبة ( ،)%11.2كمــا ارتفعــت ودائــع
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بنســبة نمــو بلغــت ( .)%10.9ولودائــع قطــاع الشــركات الكبــرى بلغت نســبة االرتفاع حوالــي (.)%16.7
أمــا بالنســبة لودائــع الحكومــة والقطــاع العــام فقــد ســجلت نســبة إنخفــاض بلغــت (.)%4.9
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وفيمــا يتعلــق بهيــكل ودائــع العمــاء وفقـ ًـا لنــوع الوديعــة ،فقــد شــكلت "الودائــع ألجــل وخاضعــة إلشــعار" مــا نســبته ( )%55.2مــن
إجمالــي الودائــع مقابــل ( )%52.0فــي نهايــة عــام  ،2017وشــكلت "الحســابات الجاريــة وتحــت الطلــب" نسـ ً
ـبة بلغــت ( )%18.0مقارنــة
مــع ( )%20.9فــي نهايــة العــام الماضــي ،كمــا شــكلت نســبة ودائــع التوفيــر ( )%19.3مقارنــة مــا نســبته ( )%20.3فــي عــام  .2017أمــا
بالنســبة لشــهادات اإليــداع فقــد بلغــت نســبتها مــن إجمالــي الودائــع ( )%7.6مقابــل ( )%6.8فــي عــام  2017وكمــا هــو موضــح فــي
الرســم البيانــي أدنــاه:
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻮدﻳﻌﺔ
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء
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2017
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ وﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

2018
وداﺋﻊ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﻌﺎر

ﺷﻬﺎدات اﻹﻳﺪاع

حقوق الملكية – مساهمي البنك:
ارتفــع صافــي حقــوق مســاهمي البنــك بمقــدار ( )6.1مليــون دينــار وبنســبة نمــو بلغــت ( )%2.0ليصــل فــي نهايــة عــام  2018إلــى ()377
مليــون دينــار .وبلــغ معــدل النمــو الســنوي للخمســة أعــوام الماضيــة مــا نســبته ( .)%6.7وتجــدر اإلشــارة أيضـ ًـا بــأن حقــق معــدل العائــد
علــى حقــوق الملكيــة نسـ ً
ـبة تعــادل ( ،)%11.0ممــا يعكــس األداء المتميــز المحقــق لعــام .2018

مستوى المالءة المالية وكفاية رأس المال:
بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال ( )%14.12مقابــل ( )%14.70فــي نهايــة عــام  ،2018وهــي أعلــى مــن الحــد األدنــى المطلــوب وفقـ ًـا
لمقــررات بــازل  IIIوالبالــغ نســبته ( )%8وكذلــك أعلــى مــن الحــد األدنــى المطلــوب حســب متطلبــات البنــك المركــزي والبالــغ (.)%12
وننــوه أيضـ ًـا بأنــه قــد بلغــت نســبة رأس المــال األساســي إلــى الموجــودات المرجحــة بالمخاطــر ( )%13.14مقابــل ( )%13.74فــي عــام
 .2018األمــر الــذي يعكــس مقــدرة البنــك علــى مواجهــة المخاطــر المصرفيــة المحتملــة ،كمــا ويعكــس مقــدرة البنــك علــى التوســع
والنمــو ضمــن محــددات كفايــة رأس المــال.

المركز التنافسـي للبنـك
يبيــن جــدول المقارنــة أدنــاه بحســب النشــرة اإلحصائيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي نســب النمــو المتحققــة لــدى القطــاع
المصرفــي األردنــي ومــا يقابلهــا مــن نســب نمــو تــم تحقيقهــا لــدى بنــك االتحــاد.
وبمقارنــة أرصــدة القطــاع داخــل المملكــة مــع أرصــدة بنــود الميزانيــة لــدى البنــك ،يتبيــن أن نســبة النمــو للتســهيالت االئتمانيــة
المباشــرة المتحققــة لــدى القطــاع المصرفــي بنهايــة عــام  2018قــد بلغــت ( ،)%5.54أمــا بالنســبة لبنــك االتحــاد فــإن نســبة نمــو
تســهيالته قــد بلغــت ( .)%10.01وفيمــا يتعلــق بودائــع العمــاء فقــد حقــق القطــاع المصرفــي نســبة نمــو بلغــت ( ،)%1.96فــي حيــن
حقــق بنــك االتحــاد نســبة نمــو تعــادل (:)%10.97
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نسبة النمو
القطاع المصرفي
2018

التسهيالت االئتمانية المباشرة

%5.54

ودائع العمالء:

%1.96

بنك االتحاد

2017

2018

%7.99

%10.01

%0.90

الجارية وتحت الطلب

()%4.77

()%4.65

ألجل

%6.44

%0.27

%17.56

توفير

%0.82

التأمينات النقدية

%52.06

%10.97

()%4.13

()%1.18

2017

%9.99

%44.67

%37.38

%5.50

%2.25

%55.65

%39.84

%19.26

()%29.67

وفيمــا يتعلــق بالحصــة الســوقية للبنــك ،فقــد بلغــت للتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة فــي عــام  2018مــا نســبته ( )%9.33مقابــل
( )%8.95فــي نهايــة عــام  ،2017كمــا بلغــت الحصــة الســوقية إلجمالــي ودائــع العمــاء مــا نســبته ( )%8.84فــي حيــن بلغــت فــي عــام
 2017مــا نســبته (.)%8.12

مؤشرات المتانة الماليــة:
البيــــان

2014

العائد على معدل إجمالي الموجودات

%1.3

كفاية رأس المال

العائد على معدل حقوق الملكية

التسهيالت غير العاملة /إجمالي التسهيالت

تغطية مخصص تدني التسهيالت لصافي الديون غير العاملة
()Coverage Ratio

إجمالي السيولة القانونية

%10.1

2015

%1.2

%10.2

2016

%1.2

%9.7

2017

%1.1

%10.2

2018

%1.1

%11.0

%14.70

%14.80

%14.05

%14.70

%14.12

%78.1

%64.9

%69.5

%79.1

%86.5

%106.85

%112.14

%110.36

%128.56

%118.58

%6.74

%7.17

%6.81

%4.95

%4.93
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ً
ثانيا :نتائـج أعمـال البنـك
 .1الفوائد والعوائد والعموالت المقبوضة:
حقــق البنــك نمـ ً
ـوا فــي الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة بلغــت نســبتها ( )%15.6لتســجل كمــا فــي نهايــة عــام  )242( 2018مليــون
دينــار ،وبالنظــر إلــى نمــو هــذا البنــد خــال الخمســة أعــوام الماضيــة فقــد بلــغ معــدل النمــو الســنوي مــا نســبته ( ،)%12.1ممــا
وفعــال.
يــدل علــى كفــاءة البنــك فــي إدارة مصــادر األمــوال بشــكل أمثــل
ّ
شــكلت الفوائــد المقبوضــة المتأتيــة مــن التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة مــا نســبته ( )%83.6مــن إجمالــي الفوائــد فــي نهايــة
عــام  ،2018وحققــت نمـ ً
ـوا نســبته ( )%15.0مقارنــة نهايــة عــام  ،2017ليبلــغ رصيدهــا ( )181مليــون دينــار.
وقــد جــاء نمــو تلــك الفوائــد نتيجـ ًـة لنمــو الفوائــد المقبوضــة علــى تســهيالت األفــراد بنســبة تعــادل ( )%23.7مقارنــة بنفــس
الفتــرة مــن العــام الماضــي ،ونمــو نســبته ( )%15.1قــد تــم تحقيقهــا لتســهيالت المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .باإلضافــة
إلــى نمــو تســهيالت الشــركات والقــروض العقاريــة و"الحكومــة والقطــاع العــام" حيــث بلغــت ( )%3.1و( )%26.8و( )%19.3علــى
التوالــي مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن عــام 2017
وفيمــا يتعلــق بالعمــوالت المقبوضــة للتســهيالت االئتمانيــة المباشــرة ،فقــد ارتفعــت بنســبة ( )%12.0مقارنــة بالعــام الماضــي،
لتبلــغ مــع نهايــة عــام  )24.8( 2018مليــون دينــار.

 .2الفوائد والمصاريف والعموالت المدفوعة:
ســجل ذلــك البنــد ارتفاعـ ًـا نســبته ( )%23.1مقارنــة بالعــام الماضــي ،وبلــغ معــدل النمــو الســنوي خــال الخمســة أعــوام الماضيــة
مــا نســبته ( ،)%8.4حيــث ارتفعــت الفوائــد والمصاريــف والعمــوالت المدفوعــة مــن ( )59.8مليــون دينــار فــي عــام  2014لتصــل
إلــى ( )89.8مليــون دينــار فــي نهايــة عــام .2018
وقــد شــكلت الفوائــد المدفوعــة علــى ودائــع العمــاء النســبة األكبــر والتــي بلغــت ( )%86.6مــن إجمالــي الفوائــد والعمــوالت
المدفوعــة ،وأمــا النســبة المتبقيــة فقــد تأتــت مــن ودائــع البنــوك ،التأمينــات النقديــة ،األمــوال المقترضــة ورســوم ضمــان
الودائــع.

 .3المصاريف التشغيلية:
ارتفعــت المصاريــف التشــغيلية (المصاريــف اإلداريــة والعموميــة ،االســتهالكات واإلطفــاءات) بمعــدل نمــو ســنوي ( )%18.0بيــن
( )2018 – 2014مــن ( )36.3مليــون دينــار لتصــل إلــى ( )82.8مليــون دينــار ،وبالنظــر إلــى تفاصيــل هــذا البنــد ،نجــد بــأن نفقــات
الموظفيــن ارتفعــت خــال الخمــس ســنوات األخيــرة مــن ( )19.1مليــون دينــار إلــى ( )43.1مليــون دينــار ،كمــا ارتفعــت المصاريــف
اإلداريــة والعموميــة األخــرى لتبلــغ فــي نهايــة العــام ( )28.7مليــون دينــار مقابــل ( )12.1مليــون دينــار فــي نهايــة عــام .2014
باإلضافــة إلــى ارتفــاع مصاريــف االســتهالكات واإلطفــاءات خــال نفــس الفتــرة مــن ( )5.0مليــون دينــار إلــى ( )11.0مليــون
دينــار .ومــن الجديــر بالذكــر ،بــان ارتفــاع المصاريــف التشــغيلية ناتــج عــن توحيــد البيانــات الماليــة مــع شــركة االتحــاد اإلســامي
لالســتثمار المســيطرة علــى بنــك صفــوة اإلســامي .باإلضافــة إلــى لقيــام البنــك بتوســعة شــبكة فروعــه المنتشــرة فــي معظــم
أنحــاء المملكــة حيــث وصــل عــدد الفــروع فــي عــام  2018إلــى ( )47مــن ( )38فــرع عــام  .2014كمــا قــام البنــك بتعزيــز كادره بخبــرات
كفــؤة ،وتدريــب وتطويــر مهــارات موظفيــه واالســتثمار فــي تعزيــز الهويــة المؤسســية للبنــك وفــي إطــاق حمــات إعالنيــة
متعــددة للخدمــات والمنتجــات الجديــدة التــي يقــوم البنــك بإطالقهــا.
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 .4صافي الدخل:
ً
نمــوا نســبته ( )%17.4ليبلــغ مــع نهايــة عــام  )68.9( 2018مليــون
حقــق صافــي الدخــل مــن العمليــات المصرفيــة التقليديــة
دينــار ،وبلــغ معــدل النمــو الســنوي لهــذا البنــد خــال الخمــس ســنوات الماضيــة حوالــي ( .)%11.5كمــا ارتفــع صافــي الدخــل قبــل
مخصصــات الديــون وضريبــة الدخــل ليســجل بنهايــة العــام ( )74.7مليــون دينــار وبنســبة نمــو تعــادل ( .)%7.1وعليــه بلــغ صافــي
الدخــل المحقــق بعــد الضريبــة ( )41.1مليــون دينــار كمــا فــي نهايــة عــام  2018وبنســبة نمــو بلغــت (.)%18.1
ويبيــن الجــدول والرســم البيانــي التالييــن التطــور الحاصــل علــى اإليــرادات والمصاريــف خــال الخمســة أعــوام الماضيــة (–2014
.)2018
2014

البيـــــان

136,197

الفوائد والعموالت المقبوضة

59,863

الفوائد والعموالت المدفوعة
صافي الفوائد والعموالت

2015

137,936

52,385

2016

140,679

45,765

2017

208,999

72,910

2018

241,562

89,760

المصاريف واالستهالكات واإلطفاءات

76,334

36,252

85,551

94,914

136,089

151,802

صافي الدخل من العمليات المصرفية التقليدية

40,082

44,109

45,343

58,741

68,948

الدخل من االستثمارات

()4

427

1,632

4,297

()1,433

الدخل من التعامل بالعمالت األجنبية والذهب

إيرادات أخرى

2,889

41,442
3,329

77,348

49,571
3,243

1,254

1,013

978

5,525

1,219

82,854
5,854

1,346

صافي الدخل قبل مخصصات الديون وضريبة الدخل

44,221

48,878

51,196

69,782

74,715

ضريبة الدخل

8,628

15,417

12,492

17,345

21,444

28,833

29,236

34,799

مخصصات الديون

صافي الدخل بعد الضريبة

9,119

26,473

4,627

17,638

9,468

12,185

41,086
(ألقرب ألف دينار)

80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2018

2017

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

2016

2015

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت واﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ

2014
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺑﻌﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
(ألقرب ألف دينار)
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إنجازات عام 2018
والخطط االستراتيجية المستقبلية

التميــز
كان لعــام  2018بصمتــه فــي التكنولوجيــا والتحـ ّـول الرقمــي ،وقــد كانــت الجهــود التــي وجههــا بنــك االتحــاد منــذ عــام  2017نحــو
ّ
واالبتــكار أساسـ ًـا لالســتثمار بالتكنولوجيــا نظـ ً
ـرا لدورهــا الكبيــر فــي تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية ،والقابلية للتوســع بمرونــة ،إضافــة إلــى
تقديــم تجربــة عمــاء مميــزة ومتعــددة القنــوات تُ ناســب تواجدهــم المتزايــد بالعالــم الرقمــي.
ولذلــك قــام البنــك بإطــاق تطبيــق بنكــي جديــد يعــد ضمــن األكثــر تطـ ً
ـورا ومواكبـ ًـة للتقــدم فــي مجــال التكنولوجيــا البنكيــة الرقميــة،
وقــد تــم مــن خاللــه تقديــم خدمــات إلكترونيــة جديــدة ّ
تمكــن العمــاء مــن إجــراء معامالتهــم البنكيــة فــي أي وقــت ،ومــن أي مــكان،
وبالطريقــة التــي يختارونهــا .باإلضافــة إلــى إطــاق قنــوات إلكترونيــة منهــا موقــع البنــك اإللكترونــي بحلتــه الجديــدة؛ بهــدف تقديــم
تجربــة فريــدة لــزوار الموقــع والعمــاء .ولتتناســب هويتــه المؤسســية مــع هــذا التغييــر ،وتؤكــد علــى مكانتــه كشــريك أساســي لعمالئــه،
كان البــد مــن إطــاق وعــده الجديــد" :شـ ّـكل مســتقبلك" ،الــذي انتقــل مــن خاللــه البنــك مــن كونــه "الخيــار المشــرق" لهــم ،إلــى مرحلــة
الشــراكة معهــم لمســاعدتهم علــى تشــكيل مســتقبلهم خطــوة بخطــوة.

فيما يلي أبرز إنجازات البنك للعام :2018

والتحول الرقمي
التكنولوجيا
ّ
المصرفیة عبر تطبيق الهاتف المحمول الجديد لألفراد.
•إطالق الخدمات
ّ

•تطبيق االسـتراتيجية الخاصـة بالتكنولوجيـا وخطـة التحـول الرقمـي واألولويات المتعلقة بها.

•زيــادة نســبة التحـ ّـول اإللكترونــي " "E-channel Migrationبشــكل كبيــر ،بفضــل ســهولة اســتخدام التطبيــق البنكــي وتوفــر العديــد
مــن الخدمــات المصرفيــة عليــه ،حيــث تــم منــح العمــاء تجربــة فريــدة ومميــزة مــن خاللــه.
الخطط المستقبلية:
•إضافة خدمات جديدة متطورة على التطبيق البنكي.

•إطالق الخدمات البنكية المؤسسية عبر اإلنترنت ""Corporate Online Banking؛ بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة.

•االســتمرار بإطــاق تطبيقــات وخدمــات إلكترونيــة جديــدة تحــدث نقلــة نوعيــة فــي خبــرة العمــاء الرقميــة ،وبمــا يتناســب مــع
األهــداف االســتراتيجية للبنــك.

هندرة العمليات والنظام التشغيلي بالفروع
•إتاحــة خدمــة ( )SWIFT gpiللعمــاء مــن األفــراد والشــركات ليتمكنــوا مــن إرســال واســتقبال الحــواالت الخارجيــة بأمــان وســرعة عاليــة،
القيمــة التــي تســهل عمليــة إدارة األمــوال وتتبعهــا .وعبــر اعتمــاد هــذا المعيــار
ّ
مــع فرصــة
التمتــع بمجموعــة واســعة مــن المزايــا ّ
التامــة فــي أســعار الصــرف والعمــوالت والبيانــات المرتبطــة
ة
ـفافي
ـ
الش
ـن
ـ
م
ـتفادة
ـ
االس
ـاء
ـ
للعم
ـن
ـ
يمك
ـواالت،
ـ
للح
ـد
ـ
الجدي
العالمــي
ّ
ّ
التمتــع بكفــاءة تشــغيلية مــن خــال تنفيــذ المدفوعــات الدوليــة ،كذلــك يمكنهــم تتبــع حالــة الحــواالت
ّ
بالحوالــة ،باإلضافــة إلــى
المرســلة بكافــة مراحلهــا منــذ لحظــة إرســالها وحتــى وصولهــا لوجهتهــا النهائيــة فــي أي مــكان فــي العالــم.

•زيــادة كفــــاءة الخدمــات والعمليــات البنكيــة المقدمــة للعمــاء مــن خــال تحديــث وتطويــر األنظمــة والبنيــة التحتيــة ،وزيــادة قابليتهــــا
للتوســــع لمواكبــة مســتجدات العمــل والمشــاريع المســتقبلية.

الخطط المستقبلية:
•االســتمرار فــي تحســين النظــام التشــغيلي فــي الفــروع للتأكــد مــن تحقيــق أفضــل مســتويات للخدمــة وتحقيــق تجربــة عمــاء مميــزة
وسلســة ومــدة قياســية للخدمــة.

إدارة العالقات مع العمالء
•حصــول البنــك علــى أعلــى نســبة لمؤشــر الترويــج الصافــي  Net Promoter Scoreبمقــدار  54.5والــذي يــدل علــى رضــى الزبائــن
ـاء علــى دراســة  Bank Pulse Studyمــن قبــل شــركة
ووالئهــم لبنــك االتحــاد و احتماليــة توصيــة البنــك لعائالتهــم وأصدقائهــم بنـ ً
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•تعزيــز موقــع البنــك التنافســي كأحــد البنــوك الرئيســية فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات ســواء مــن خــال الحصــة الســوقية
أو نوعيــة المنتجــات المقدمــة للعمــاء.
•تقديم خدمات متطورة إلدارة النقد للعمالء ،والتي يتمكن عبرها العميل من إدارة عمله بكفاءة.

•إطــاق منتــج خصــم الذمــم التجاريــة " "Factoringلعمــاء الشــركات ،والــذي يسـ ّـهل عمليــة التدفــق النقــدي ألعمالهــم وتحصيــل
فواتيرهــم المدينــة مــن خــال تمويــل البنــك لهــم قبــل تاريــخ اســتحقاقها.

•إنشــاء وإطــاق "مركــز التواصــل للشــركات الصغيــرة والمتوســطة" ليكــون مركـ ً
ـامال لمعظــم الخدمــات البنكيــة التابعــة
ـا وشـ ً
ـزا متكامـ ً
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ،وتلبيــة احتياجــات العمــاء بكفــاءة وفاعليــة ،مــع إمكانيــة إدارة حســاباتهم عبــر الهاتــف فقــط.

•االســتمرار والنمــو فــي برنامــج تمويــل المورديــن ( ،)Supply Chain Financeالــذي يتيــح للمورديــن إمكانيــة تحصيــل فواتيرهــم
الناتجــة عــن توريــد منتجاتهــم وخدماتهــم قبــل تاريــخ اســتحقاقها ،ودون الحاجــة إلــى االنتظــار .وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال منصــة
إلكترونيــة متطــورة وســهلة االســتخدام ،والتــي تقــوم بدورهــا بأتمتــة عمليــة تحصيــل الفواتيــر.

•خدمــة عمــاء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال خمســة مراكــز أعمــال متخصصــة تقــدم كافة الحلــول والخدمــات المصرفية
لهــم موزّ عــة فــي مختلــف أنحــاء المملكة.

•تخصيــص مــدراء عالقــات مــن ذوي الكفــاءة وممــن لديهــم الخبــرة الكافيــة فــي فهــم احتياجــات هــذه الشــريحة ،وتقديــم الحلــول
الماليــة وغيــر الماليــة لهــم ،كخدمــات االستشــارات فــي مختلــف الجوانــب ،بمــا يســاهم فــي تنميــة المشــاريع وتطويرهــا.

الخطط المستقبلية:
•االســتمرار فــي تطويــر العالقــة مــع العمــاء وتقديــم خدمــات وحلــول مبتكــرة تناســب احتياجــات كل شــركة وطــرح كل مــا هــو جديــد
فــي عالــم الخدمــات المصرفيــة لمواكبــة االحتياجــات المتناميــة للشــركات.

الشمول المالي
•اســتضافة قمــة التحالــف المصرفــي العالمــي للمــرأة " ،"Global Banking Alliance Summitوالتــي أقيمــت للمــرة األولــى فــي
الشــرق األوســط وفــي األردن ،وقــد ُمنــح البنــك لقــب "المســاهم المميــز" ضمــن جوائــز التحالــف الممنوحــة لـــ "مقدمــي الحلــول
منصــة "شــروق".
المصرفيــة الداعمــة للمــرأة" لعــام  ،2018ليضــاف ذلــك إلــى إنجــازات
ّ
•االحتفــال للعــام الخامــس علــى التوالــي بجائــزة البنــك الســنوية للشــركات الصغيــرة والمتوســطة عــن فئاتهــا الثــاث ،حيــث فــازت
كل مــن شــركة "العلبــة الذهبيــة للخدمــات اإللكترونيــة" ( )POSRocketعــن فئــة أفضــل شــركة واعــدة ،وشــركة "الفنــادق البيئيــة"
( )EcoHotelsعــن أفضــل شــركة صغيــرة ومتوســطة ،وشــركة "مايندســت لألبحــاث التســويقية فــي الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا" ( )Mindsetعــن فئــة أفضــل ســيدة أعمــال .ويجــدر بالذكــر أن أربعـ ًـا مــن الشــركات األردنيــة الخمــس التــي تصــدرت الئحــة
فوربــس "ألقــوى  100شــركة ناشــئة بالشــرق األوســط" للعالــم  ،2018كانــت إمــا مــن الشــركات الفائــزة بجائــزة بنــك االتحــاد
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة أو مرشــحة للفــوز بهــا.

•االســتمرار بدعــم الريــادة فــي األردن والمســاهمة فــي تحســين البيئــة الداعمــة لهــذا القطــاع مــن خــال العمــل علــى ضمــان قــروض
المشــاريع الناشــئة بالتعــاون مــع "الشــركة األردنيــة لضمــان القــروض" ،بحيــث تمــت زيــادة مبلــغ التمويــل ،ورفــع عمــر الشــركة
ـدال مــن ثــاث.
الناشــئة إلــى خمــس ســنوات بـ ً
•االستمرار بتوسيع التعاون مع "الشركة األردنية لضمان القروض" لخدمة قاعدة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

•منــح قــروض وتســهيالت لقطــاع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ضمــن برنامــج البنــك المركــزي للســلف متوســطة األجــل ،والــذي
يتيــح للشــركات إمكانيــة الحصــول علــى قــروض بأســعار فوائــد مخفضــة ،ويشــمل القطاعــات التاليــة :الزراعــة ،والصناعــة ،والســياحة،
وتكنولوجيــا المعلومــات ،والطاقــة المتجــددة ،والصحــة ،والتعليــم (التدريــب المهنــي والفنــي والتقنــي) ،والنقــل.

•توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع "الصنــدوق األردنــي للريــادة" لالســتثمار المشــترك بالشــركات الصغيــرة والمتوســطة الواعــدة التــي لديهــا
القابليــة للنمــو والتطــور.

•توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مشــروع الســياحة لتعزيــز االســتدامة االقتصاديــة فــي األردن والممــول مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة
الدوليــة ) USAID BEST (Building Economic Sustainability through Tourismللتعــاون فــي مجــال اإلقــراض للشــركات
الســياحية فــي األردن.

•توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع منصــة "تمويلــي" بحيــث يتــم اســتقبال طلبــات القــروض والتســهيالت مــن خــال منصــة إلكترونيــة
لتقديــم دعــم للشــركات الصغيــرة والمتوســطة.
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•عقــد ورشــات تدريــب للعمــاء القائميــن والجــدد لتقديــم نصائــح ماليــة وغيــر ماليــة للشــركات الناشــئة ،والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،والشــركات المملوكــة مــن ســيدات ،بالتعــاون مــع عــدة جهــات مثــل جمعيــة "نــادي صاحبــات األعمــال والمهــن BPWA
ومنصــة زيــن لإلبــداع " ،"ZINCوغيرهــا.

•إطــاق برنامــج "تســهيل العــودة لســوق العمــل للســيدات" للعــام الثانــي علــى التوالــي ،وهــو برنامــج تأهيلــي شــامل يهــدف إلــى
إعــداد الســيدات للعــودة إلــى ســوق العمــل بعــد فتــرة مــن االنقطــاع ،وقــد تــم توظيــف ثــاث مرشــحات مــن المشــاركات فــي
البرنامــج فــي أقســام مختلفــة فــي بنــك االتحــاد ،كمــا تسـ ّـلمت جميــع الخريجــات شــهادات تؤهلهــن إليجــاد فــرص عمــل مالئمــة.
•تنظيــم يــوم وظيفــي تحــت عنــوان "يــوم وظيفــي لبرنامــج شــروق" للســيدات المشــاركات فــي البرنامــج بالتعــاون مــع العديــد مــن
الشــركات المحليــة والعالميــة.

•عقــد شــراكة مــع البرنامــج اإلقليمــي لتمكيــن المــرأة اقتصاديـ ًـا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ( )EconoWinإلطــاق
مشــروع إدارة التنــوع بيــن الجنســين المنفــذ مــن قبــل الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( ،)GIZوالــذي يهــدف إلــى تعزيــز مشــاركة
المــرأة والموهوبــات مــن النســاء فــي ســوق العمــل ،وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين فــي مــكان العمــل .وفــي إطــار هــذه الشــراكة،
أصبــح البنــك عضـ ً
ـوا فــي شــبكة " "EconoWinالتــي تضــم مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع األعمــال ،وتقــود إدارة
التنــوع بيــن الجنســين فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
•المشاركة في معرض وظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة.

•توقيــع اتفاقيــة مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة  EBRDلمشــاركة مخاطــر التمويــل للشــركات الصغيرة والمتوســطة
وتوســيع نطاقهــا للعمــاء.
الخطط المستقبلية:
• تفعيــل اتفاقيــة التعــاون بيــن بنــك االتحــاد و"الصنــدوق األردنــي للريــادة" للبحــث عــن فــرص اســتثمار فــي قطــاع الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،ممــا سيســاهم فــي تطويــر البيئــة الداعمــة للشــركات.

ـاء
•مواصلــة العمــل علــى توقيــع اتفاقيــات جديــدة مــع جهــات دوليــة لضمــان قــروض الشــركات الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة ،بنـ ً
علــى تجربــة البنــك الناجحــة مــع مشــروع ضمــان القــروض " ،"OPICوكونــه ســينتهي بشــهر أيــار مــن عــام .2019

•إيـــاء تركيـــز إضافـــي علـــى وحــدة مبيعـــات الخزينـــة ،حيــث تــم تأســيس وحــدة المبيعــات لــدى دائــرة الخزينــة وقامــت بطــرح مجموعــة
متكاملــة مــن المنتجــات لتلبيــة احتياجــات العمــاء فيمــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر ســعر الصــرف األجنبــي وســعر الفائــدة وإجــراءات
التحــوط الخاصــة بهــم باإلضافــة إلــى منتجــات االســتثمار المتنوعــة بهـــدف زيـــادة حصـــة المحفظـــة مــن أنشـــطة األفــراد والشـــركات.

المخاطر واالئتمان
•االســتمرار فــي تطويــر أعلــى مســتويات األمــن المــادي وأمــن المعلومــات واألمــن الســيبراني بالتوافــق مــع معاييــر البنــك المركــزي
لتطبيــق المعياريــن الدولييــن " "PCIDSSو"."COBIT5

•إضافــة ميــزة الرقــم الســري لمــرة واحــدة " "OTPعلــى حــركات المشــتريات عبــر اإلنترنــت بالبطاقــة االئتمانيــة ،ممــا يرفــع مــن
مســتويات األمــان وســهولة االســتخدام ،كمــا يســاهم فــي زيــادة حــركات التســوق عبــر اإلنترنــت.
ً
تماشيا مع متطلبات البنك المركزي.
•تطوير وتحديث نظام المراقبة بالكاميرات " "CCTVفي مباني ومنشآت البنك كافة،

•االنتهــاء مــن وضــع خطــة اإلحــال التعاقبــي " ،"Succession Planningوإنشــاء حاضنــة المواهــب " "Talent Poolومصفوفــة
الكفــاءات " "Competencies Matrixلعــدد مــن إدارات البنــك ،وذلــك كجــزء مــن تطبيــق متطلبــات إطــار " "COBIT5لحاكميــة
تكنولوجيــا المعلومــات وإدارتهــا.

•تنفيــذ عمليــة تقييــم مبدئــي ألهــم المخاطــر المتعلقــة باألمــن الســيبراني تأخــذ بعيــن االعتبــار تعليمــات البنــك المركــزي وأفضــل
الممارســات فــي التدقيــق مثــل " ،"NISTوتــم عكــس نتائــج ذلــك علــى نظــام تقييــم المخاطــر التشــغيلية "."Careweb

•التطويــر المســتمر لخطــة االســتجابة لألحــداث أو األزمــات التــي تؤثــر علــى ســير العمــل .وتهــدف إلــى بنــاء خطــط اســتجابة فعالــة
لتقليــل الوقــت المســتغرق فــي التعافــي مــن األزمــات ،وتقليــل التكاليــف المترتبــة علــى حــدوث مثــل هــذه األحــداث .وتــم تطويــر
هــذه السياســة بمــا يتماشــى مــع المقاييس/المتطلبــات التنظيميــة.
ً
تطورا لتطبيق معيار (.)IFRS9
•تطبيق أحد األنظمة اآللية األكثر
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االمتثال
•االنتهــاء مــن تطبيــق جميــع متطلبــات البنـــك المركـــزي األردنـــي المتعلقــة بتعليمــات حاكميـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات ( )COBITرقم
 2016/65الصــادرة بتاريــخ  2016/10/25والوصــول إلــى مســتوى نضــوج .3.2

•تنفيــذ متطلبــات وتعليمــات البنــك المركــزي المختلفــة لمراجعــة صحــة وشــمولية اختبــارات األوضــاع الضاغطــة "،"Stress Testing
والتأكــد مــن دقــة اإلجــراءات المتبعــة لعمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك " ،"ICAAPومراجعــة الكشــوفات المرفقــة
بالبيانــات الماليــة الســنوية  2017والنصــف ســنوية لعــام  ،2018بمــا فيهــا كشــوفات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (،)IFRS9
قبــل إرســالها للبنــك المركــزي ،ومتابعــة وإعــداد تقريــر حــول ســير نتائــج التقييــم الذاتــي واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا للحــد مــن
المخاطــر المرتفعــة التــي ظهــرت نتيجــة التقييــم لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي يواجههــا البنــك (.)RBA AML

بيئة العمل في البنك
•تعزيــز مكانــة بنــك االتحــاد باعتبــاره المــكان األفضــل للعمــل والحصــول علــى نتيجــة  37.7لمعيــار قيــاس والء الموظفيــن ،وهــي
نتيجــة أعلــى مــن المعــدل فــي القطــاع البنكــي.

•التوســع فــي تطبيــق نظــام ســاعات العمــل المــرن ،حيــث تــم تطبيقــه كمرحلــة أوليــة علــى موظفــي إدارة التكنولوجيــا وبمــا يتناســب
مــع طبيعــة عملهــم .ويعــد بنــك االتحــاد مــن أوائــل البنــوك فــي تطبيــق هــذا النظــام فــي األردن تماشـ ً
ـيا مــع التوجــه الحكومــي الحالــي.

•تصميــم مكتبــة مرجعيــة لمؤشــرات األداء الوظيفيــة " "KPIs Libraryلــكل إدارة مــن إدارات البنــك ،ممــا يســهل عمليــة التقييــم
ويســاعد الموظفيــن علــى تنظيــم أدائهــم الوظيفــي وزيــادة إنتاجيتهــم.

•توفيــر حوالــي  4,000فرصــة تدريبيــة ،وتدريــب حوالــي  1000موظــف ،حيــث حصــل حوالــي  100موظــف علــى شــهادات متخصصــة
فــي مختلــف المجــاالت ،ممــا ســاهم فــي بنــاء قدراتهــم ومهاراتهــم ،ومنحهــم معرفــة أكبــر وتخصصـ ًـا أعمــق فــي مجــاالت عملهــم.

•توفيــر  99فرصــة تدريبيــة لطلبــة المــدارس والجامعــات والخريجيــن الجــدد ،باإلضافــة إلــى طلبــة الجامعــات مــن خــارج األردن ،أي مــا
يعــادل تقريبـ ًـا  %30زيــادة عــن فــرص التدريــب التــي قدمهــا البنــك العــام الماضــي.

شركة االتحاد للتأجير التمويلي
•تحقيــق زيــادة فــي عــدد عمــاء الشــركة مــن أفــراد وشــركات ومؤسســات فــي قطاعــات الســوق األردنــي كافــة نتــج عنــه تحقيــق نمــو
فــي محفظــة اســتثمارات عقــود التأجيــر التمويلــي بنســبة ( )%38عــن عــام  ،2017وتحقيــق نمــو فــي كل مــن إيــرادات وصافــي أربــاح
الشــركة ألكثــر مــن ( )%30عــن عــام  .2017كمــا ارتفــع رأس مــال الشــركة مــن ( )5مليــون إلــى ( )7,5مليــون دينــار أردنــي.

•إطــاق منتجــات جديــدة وتوقيــع اتفاقيــات مشــتركة مــع عــدد مــن المورديــن فــي الســوق األردنــي ،ممــا ســاهم فــي توســيع نطــاق
محفظــة الشــركة وتنوعهــا.

التوسع وزيادة انتشار الفروع
•تنفيـ ً
ـذا الســتراتيجية البنــك فــي التوســع بشــبكة فروعــه المنتشــرة فــي المملكــة ،تــم خــال عــام  2018افتتــاح كل مــن؛ فــرع أبــو
مجمــع الملــك الحســين لألعمــال ،وذلــك ضمــن سياســة االنتشــار المتــوازن فــي شــبكة
علنــدة ،وفــرع المدينــة الرياضيــة ،وفــرع
ّ
الفــروع .وعليــه ،فقــد بلــغ مجمــوع فــروع البنــك ( )47فرعـ ًـا ،ووصــل مجمــوع شــبكة الصرافــات اآلليــة ،بمــا فيهــا الصرافــات الخارجيــة
( ،)Stand Aloneإلــى ( )105أجهــزة صــراف آلــي.
•إطالق خدمة إيداع الشيكات الفوري على ثمانية أجهزة صراف آلي مختارة.

•تعزيــــز عالقـــات البنـــك مـــع المؤسســـات الماليــة مــن خــال جهــود إدارة الخزينــة واالســتثمار ،والتــي أفضــت خــال الســنوات إلــى
توســيع شــبكة البنــوك المراســلة ،وتعظيــم حجــم التعامــات الصــادرة لهــم والــواردة منهــم.
الخطط المستقبلية:
•افتتــاح ( )5فــروع جديــدة ليصــل مجمــوع الفــروع إلــى ( )52فرعـ ًـا ،كمــا ســيتم زيــادة عــدد أجهــزة الصــراف اآللــي بـــ ( )20صرافـ ًـا آليـ ًـا ليبلــغ
مجموعهــا خــال العــام المقبــل ( )125صرافـ ًـا ً
آليا.
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األحداث الهامة التي مرت خالل عام 2018
ال يوجد أية أحداث هامة أو جوهرية مر بها البنك خالل عام .2018

نتائج األعمال المتوقعة
إن إدارة البنك مســتمرة فــي ســعيها نحــو تحقيــق أهدافهــا الطموحــة في تحســين مســتوى الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي
يقدمهــا وتطويــر تجربــة العمــاء وتبســيط اإلجــراءات وتطويــر ســير العمليــات وأتمتتهــا .كمــا سيســتمر البنــك بجهــوده نحــو التطــور
التكنولوجــي واألتمتــة ،وتحســين وتطويــر الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للعمــاء وذلك بهدف تســهيل المعامــات المصرفية اليومية
للعميــل بحيــث يصبــح البنــك هــو البنــك األساســي للعميــل ممــا سيســهم فــي زيــادة الحصــة الســوقية للبنــك ،باإلضافــة إلــى التركيــز
علــى قطــاع األفــراد وأصحــاب المشاريع المتوســطة والصغيــرة.
كمــا ســيواصل البنــك التركيــز علــى إدارة مصــادر واســتخدامات األمــوال بشــكل أكفــأ بهــدف تعظيــم هامــش الربــح مــع األخــذ بعيــن
االعتبــار نســبة المخاطــر ،آمليــن أن يتمكــن البنــك مــن رفــع مســتوى األربــاح الــذي تــم تحقيقــه خــال عــام .2018
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المسؤولية االجتماعية
لدى بنك االتحاد

مجتمعنا...ي ّ
شكل مستقبله
تمكين
ُ
فــي كل عــام ،يتجــدد شــغفنا بمســؤوليتنا نحــو مجتمعنــا كوننــا بنــك مبنــي علــى القيــم العائليــة .مجتمعنــا هــو جــزء ال يتجــزأ مــن عائلتنــا،
نعمــل جاهديــن معـ ًـا لتمكينــه ومســاعدته علــى اإلزدهــار .نؤمــن أيضـ ًـا بــأن المبــادئ اإليجابيــة ســريعة االنتشــار ،ولذلــك اخترنــا أن نعــزز
المبــادئ اإلنســانية والتواضــع والتواصــل بيــن موظفينــا ،لينقلوهــا بشــغف لمجتمعنــا.
فــي العــام الماضــي أكملنــا مشــوارنا ،ومــع كل مبــادرة قمنــا بدعمهــا كان هدفنــا تمكيــن األفــراد مــن تشــكيل مســتقبل أفضــل لهــم،
رواد ورياديــات األعمــال ،واســتثمرنا فــي الطلبــة  -قــادة المســتقبل  -لمســاعدتهم علــى أن يصبحــوا مــا يطمحــون
دعمنــا القــادة مــن ّ
ـؤدي دورهــا الحقيقــي فــي إثــراء حيــاة النــاس وتوســيع مداركهــم ،ومنــح األردن خصوصيتهــا
إليــه ،وأتحنــا المســاحة للفنــون والثقافــة لتـ ّ
الثقافيــة التــي نفتخــر بهــا.
ـخاص مميزيــن مــن
وكعائلــة تجتمــع علــى تحقيــق رســالة واحــدة ،كان لــكل فــرد مــن أفــراد عملنــا دور فــي تــرك بصمــة فــي حيــاة أشـ
ٍ
مجتمعنــا مــن خــال مبادراتنــا اإلنســانية والتطوعيــة التــي رســمت البســمة علــى شــفاه األطفــال ،وأدخلــت البهجــة والســرور فــي نفــوس
كبــار الســن .فالعطــاء دون مقابــل هــي قيمــة إنســانية نســعى لترســيخها فيمــا بيننــا ونقلهــا بشــغف لمجتمعنــا ككل.

ٌ
منارة لتشكيل مستقبلهم
تعليم الشباب
ّ
لتعلــم كل مــا هــو جديــد ،وشــغفهم نحــو التغييــر اإليجابــي ،همــا مــا يجعــان فئــة الشــباب أقــرب لنــا ومصــدر إلهامنــا.
التواقــة
روحهــم ّ
ولنمهــد أمامهــم الطريــق لمســاعدتهم فــي اتخــاذ أفضــل القــرارات لتشــكيل مســتقبلهم
لــذا ،فإننــا نســعى فــي كل عــام لتمكينهــم
ّ
الــذي يتوقــون إليــه.
 16شـ ً
ـابا وشــابة اســتكملوا رحلتهــم فــي التعليــم عبــر ِم َنــح دراســية قدمناهــا لهــم؛ مــن بينهــم ســت طالبــات وأربعــة طــاب ،تحت مظلة
صنــدوق األمــان لمســتقبل األيتــام ،ضمــن شــراكتنا مــع مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم للعــام الســادس علــى التوالــي ،باإلضافــة إلــى
أربعــة طلبــة مســجلين ضمــن صنــدوق "منحتــي" ،والــذي بــدأ مشــوارنا معهــم منــذ عــام  ،2018واثنيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة
التابعيــن لجمعيــة الحســين /مركــز األردن للتدريــب والدمــج الشــامل ،ضمــن شــراكتنا التــي ستســتمر معهــم لثالثــة أعــوام كمــا وقمنــا
بتقديــم منحتيــن دراســيتين لطــاب متفوقيــن ضمــن برنامــج دعــم الطالــب األقــل حظـ ًـا فــي جامعــة بيــر زيــت.
شــاركنا كذلــك فــي دعــم عــدد كبيــر مــن المــدارس فــي عــدد مــن فعالياتهــا وأنشــطتها الهادفــة إلــى صقــل شــخصيات الطلبــة .حيــث قمنــا
بدعــم طالبتيــن مــن مدرســة عيــن جالــوت ضمــن مســابقة "مبــادرة علمــاء المســتقبل" لتمكينهمــا مــن التنافــس مــع المــدارس األخــرى،
وقدمنــا منحــة دراســية لطالــب مــن مدرســة اليوبيــل ،وســاهمنا بتمكيــن طالــب آخــر مبــدع مــن المدرســة نفســها ضمــن مشــاركته
ـاركتهن
فــي معرض "إنتل الدولــي للعلــوم والهندســة" ( ،)Intel ISEFكمــا ودعمنــا طالبــات المدرســة األهليــة للبنــات ضمــن مشـ
ّ
فــي فعاليــة "أولومبيــاد اللغــة اإلنجليزيــة" ،إلــى جانــب دعمنــا لفعاليــة "جائــزة التميــز األكاديمــي" و"مؤتمــر المســاواة فــي التعليــم"
ومؤتمــر نمــوذج األمــم المتحــدة " "JOMUNبتنظيــم مــن مدرســة البكالوريــا ،وفعاليــة " "Little Leagueفــي المدرســة الوطنيــة
األرثوذكســية ،وفعاليــة "يــا شــباب" فــي مدرســة المطــران للبنيــن ،و"البطولــة الوطنيــة للروبــوت" بتنظيــم مــن مركــز اليوبيــل للتميــز
التربــوي فــي معهــد اليوبيــل وغيرهــا الكثيــر مــن المــدارس المميــزة .وكان لعــدد كبيــر مــن الجهــات الداعمــة للتعليــم نصيــب مــن إيماننــا
برســالتهم وأنشــطتهم المخصصــة لصقــل المواهــب وإرســال رســالة تعليميــة هادفــة لطلبــة المــدارس أو الجامعــات ،فقــد قمنــا بدعــم
جامعــة الشــرق األوســط ،وجامعــة جــدارا ،وجامعــة العلــوم التطبيقيــة ،ومدرســة الجاليــة الدوليــة ،ومدرســة الشــويفات الدوليــة،
عمــان الوطنيــة،
ومدرســة الراهبــات الورديــة ،ومدرســة راهبــات الناصــرة ،ومدرســة المشــرق الدوليــة ،ومــدارس الســامية ،ومدرســة ّ
والمدرســة اإلنجليزيــة الحديثــة ،ومدرســة المطــران للبنيــن ،وأكاديميــة التحالــف األردنيــة ،باإلضافــة إلــى دعــم مبــادرة مدرســتي كأحــد
مشــاريع مؤسســة الملكــة رانيــا للتعليــم والتنميــة.
إلــى جانــب ذلــك ،واصلنــا دعمنــا لمشــروع البنــك المركــزي وإنجــاز "نشــر الثقافــة الماليــة المجتمعيــة" بيــن طلبــة المــدارس إليماننــا
بأهميــة أن يصبحــوا شــبابا وشــابات مثقفيــن ماليـ ًـا وقادريــن علــى إدارة أموالهــم بأفضــل الوســائل ،وبرنامــج "تطــوع مــع إنجــاز" ،الــذي
شــارك بــه عــدد مــن موظفينــا وموظفاتنــا لنقــل معرفتهــم وتجاربهــم اإليجابيــة لطلبــة المــدارس فــي المملكــة ســواء حكوميــة أو خاصــة أو
حتــى الجامعــات ،باإلضافــة إلــى مشــاركتنا فــي مجموعــة مــن أنشــطة "متحــف األطفــال – األردن" الالمنهجيــة الهادفــة لمنــح األطفــال
مســاحة إلطــاق العنــان إلبداعاتهــم ومواهبهــم ،كونــه مــن األماكــن المميــزة الــذي يرتادهــا األطفــال للتعليــم مــن خــال اللعــب.
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الريادة ترسم المستقبل
َ
المبت ِكــرة قــادرة علــى تشــكيل العالــم مــن حولنــا ،فهــي تواجــه التحديات وتحولها إلــى فرص حقيقية .تلــك االبتكارات
المواهــب والعقــول
تعمــل دومـ ًـا علــى تقديــم األفضــل ،ومــن هنــا ،واصلنــا تطبيــق اســتراتيجينا نحــو تمكيــن األفــراد الملهميــن والنســاء المؤثــرات ورواد
ورياديــات األعمــال ،ومنحهــم كل مــا لدينــا مــن معرفــة ومصــادر بمــا يســاعدهم علــى وضــع المســتقبل بيــن أيديهــم.
دعمنــا المشــاركين فــي تحــدي قطــاع الســياحة ضمــن برنامــج "مــش مســتحيل" االجتماعــي ،الــذي هــدف إلــى تشــجيع األفــراد علــى
إيجــاد حلــول إبداعيــة ومبتكــرة قابلــة للتطبيــق لمجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه األردن .وقدمنــا رعايتنــا لمؤتمــر " "TEDxYUالــذي
نظمــه شــباب مــن جامعــة اليرمــوك الــذي نقــل اإللهــام لـــ  100شــاب وشــابة ،عبــر قصــص وتجــارب مؤثــرة مــن مختلــف نواحــي الحيــاة
خيــال المســرحي" التابــع لمؤسســة رواد التنميــة
قدمتهــا مجموعــة مــن الشــخصيات المؤثــرة فــي المجتمــع .وعبــر رعايتنــا لـــ "مختبــر يــا ّ
ســاهمنا بدعــم مجموعــة مــن الشــباب والشــابات علــى التفكيــر اإلبداعــي والتمكيــن مــن خــال تعليمهــم فنــون المســرح والدرامــا وصنــع
الدمــى إليجــاد حــل للمشــاكل.
وقــد قمنــا بالمســاهمة بتمكيــن ثــاث ســيدات مــن خــال دعمنــا لمشــروع مؤسســة نهــر األردن "خــط إنتــاج الحــرف اليدويــة" الــذي
يقــوم علــى مبــدأ تدريبهــن لتعزيــز مهاراتهــن فــي الحياكــة والتطريــز ليصبحــن جاهــزات للدخــول لســوق العمــل .وإليماننــا بأهميــة تمكيــن
ـتقبلهن ،فقــد قدمنــا دعمنــا لمؤسســة األميــرة تغريــد
الفتيــات اليتيمــات مــا بعــد ســن السادســة عشــر لمســاعدتهن علــى تشــكيل مسـ
ّ
ـددا كبيـ ً
للتنميــة والتدريــب ضمــن مشــروع " "Pure Feltالــذي يحتضــن مــن خاللــه عـ ً
ـرا مــن الفتيــات الطموحــات .باإلضافــة إلــى ذلــك
ّ
دخلنــا كذلــك فــي شــراكة تمتــد لثالثــة أعــوام مــع الجمعيــة العربيــة لحمايــة الطبيعــة ،تمثلــت أولــى نتائجهــا بزراعتنــا لـــ  500شــجرة فــي
منطقــة األغــوار الوســطى لتكــون مصــدر دخــل ثابــت لمزرعــة إحــدى الســيدات المكافحــات وأســرتها.
وعلــى صعيــد األفــراد ،ســعينا لتمكيــن مجموعــة مــن الشــباب والشــابات المحلييــن الذيــن أثبتــوا قوتهــم وقدرتهــم علــى تحــدي مختلــف
الظــروف ،ومــن بينهــم بطــل الماراثــون نبيــل مقابلــة الــذي حقــق العديــد مــن النجاحــات رغــم معاناتــه مــن مشــاكل بصريــة ،والمختــرع
األردنــي شــادي الزعبــي ضمــن مشــاركته فــي "قمــة ريــادة األعمــال"  2018فــي ألمانيــا ،والريــادي األردنــي ماهــر ميمــون صاحــب لقــب
"أفضــل مهنــدس طاقــة شــاب" لعــام  2018علــى المســتوى الدولــي .وقدمنــا كذلــك دعمنــا لمجموعــة مــن الفعاليــات الهادفــة إلــى
تحفيــز بيئــة الريــادة واإلبــداع فــي األردن ،أبرزهــا جلســة حواريــة حــول رأس المــال االجتماعــي لمنتــدى االســتراتيجيات األردنــي ،وفعاليــة
عمــان  "Mix N’ Mentor Ammanالتــي أقامتهــا شــركة "ومضــة" التــي جمعــت عــدد كبيــر مــن الرياديــات
"ميكــس أنــد منتــور ّ
والريادييــن تحــت ســقف واحــد بهــدف تشــبيكهم ونقــل الخبــرات والمعرفــة بينهــم ،باإلضافــة إلــى دعــم "ســيد ســتارز "SeedStars
للشــركات الناشــئة ،ومســاهمتنا فــي فعاليتــي اليــوم التكنولوجــي واليــوم الوظيفــي لـــ "أخطبــوط".
الفنون والثقافة بوابة تُ ّ
شكل من خاللها تجارب مجتمعاتنا
تثــري ثقافــة الشــعوب والفنــون المختلفــة مــدارك األفــراد ،وتفتــح األبــواب لتبــادل الثقافــات والحضــارات ،لذلــك نعمــل علــى دعــم
الفنيــة الشـ ّـابة ،ونمنحهــا فرصــة للتألــق نحــو تشــكيل المســتقبل الــذي تحلــم بــه ،كمــا ونقـ ّـدم لمختلــف فئــات المجتمــع
المواهــب
ّ
َّ
تجــارب تخلــد بذاكرتهــم مــن خــال دعــم المبــادرات التــي تنشــر الثقافــة فــي المجتمــع.
ولنكــون جـ ً
ـزءا مــن هــذا المشــهد ،واصلنــا إحيــاء أمســياتنا الموســيقية فــي مســرح "حليــم ســلفيتي" ،حيــث أحيــت فرقــة "رباعــي بنــك
االتحــاد الوتــري" أربــع حفــات خــال العــام الماضــي ،قــدم فيهــا الرباعــي الشــاب الموهــوب مجموعــة مــن المقطوعــات الموســيقية
المتميــزة التــي أعــادت الحضــور إلــى عصــر الموســيقى الكالســيكية الســاحرة .ومــن ذات المســرح أطلقنــا مشــروعنا الخــاص العزيــز علينــا
تحــت اســم "أوركســترا بنــك االتحــاد الوتــري" ،الــذي نســعى مــن خاللــه للوصــول إلــى قاعــدة أوســع مــن األفــراد فــي مجتمعنــا ،لنلبــي
ذائقتهــم الفنيــة وننشــر لغــة الموســيقى الكالســيكية فيمــا بينهــم.
حافظنــا كذلــك علــى شــراكتنا المتميــزة مــع جمعيــة أصدقــاء مهرجانــات األردن للعــام الثامــن علــى التوالــي ،فدعمنــا مجموعــة مــن
عمــان بإحيائهــا للموســيقى الكالســيكية علــى يــد مواهــب أردنيــة وعربيــة وعالميــة .ومــن بيــن ذلــك
أبــرز فعالياتهــا التــي أضــاءت ســماء ّ
رعايتنــا لفعاليتيــن موســيقيتين أحيتهمــا فرقتنــا الموســيقية "أوركســترا بنــك االتحــاد الوتــري" ،مــع كل مــن عازفــة البيانــو األردنيــة
غديــر عبیــدو ،والســوبرانو األردنيــة ديمــا بــواب ،برفقــة عــازف البیانــو الفلســطیني اإليطالــي مــراد لیــوس .وقدمنــا رعايتنــا لنخبــة مــن
الموهوبيــن الواعديــن الذيــن نؤمــن بأنهــم سيســاهمون ببنــاء مســتقبل الفنــون المحلــي ،مــن بينهــم زينــة عصفــور ،مؤسســة شــركة
عتيــق للموســيقى المعاصــرة خــال أمســية "حكايــة" التــي نظمتهــا لثــاث آالت موســيقية ،والفنانــة شــيرين تلهونــي ضمــن إقامتهــا
عمــان.
لحفــل ّ
جســد قضايــا مجتمعيــة مــن واقــع ّ
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وعبــر مواصلــة دعمنــا للمعهــد الوطنــي للموســيقى ،قدمنــا منحنــا الدراســية لطــاب لمتابعــة دراســتهم وتحقيــق حلمهــم فــي دراســة
الموســيقى .كمــا جددنــا مســاهمتنا بدعــم مهرجــان "أيــام ســينمائية" فــي فلســطين لعــام  ،2018ومبــادرة " ،"Art at the Parkإلــى
جانــب المتحــف الوطنــي األردنــي للفنــون الجميلــة ،والهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــام ،كمــا ورعينــا نــدورة موســيقية فــي الجامعــة
األردنيــة ،باإلضافــة إلــى دعمنــا لمنتــدى شــباب الوطــن الثقافــي ،وجمعيــة يــوم القــدس.

عطاء مستدام نحو تشكيل المستقبل
ٌ

نتطلــع دومـ ًـا اليجــاد مبــادرات مجتمعيــة ذات أثــر حقيقــي علــى المجتمــع ،مبــادرات ترســم البســمة علــى شــفاه األطفــال والمســنين
وذوي االحتياجــات الخاصــة.

قمنــا بإطــاق مبــادرة "الفرحــة بلحظــة" خــال شــهر رمضــان المبــارك والتــي جمعــت تحتهــا عــدد كبيــر مــن المبــادرات والمؤسســات
التــي لهــا رســالة حقيقيــة فــي إحــداث فــرق فــي المجتمــع ،مــن ضمنهــا مبــادرة تكيــة أم علــي التــي تهــدف إلــى مكافحــة الجــوع عبــر توزيــع
طــرود غذائيــة لـــ  100عائلــة عفيفــة ،ومبــادرة "بنــك الطعــام" لتوزيــع طــرود غذائيــة لـــ  80أســرة عفيفــة ،وقدمنــا رعايتنــا لـــ ثالثــة إفطارات
ـا يتيمـ ًـا لحظــات ثمينــة ملؤهــا البهجــة والفــرح؛ أحدهــا بتنظيــم مــن مبــادرة "فوانيــس"
رمضانيــة شــاركنا خاللهــا  275طفلــة وطفـ ً
التابعــة لجمعيــة "خطــوات" الخيريــة ،واآلخــر تابــع لمتحــف األطفــال – األردن ،أمــا الثالــث فهــو جــزء مــن مبــادرة مركــز هيــا الثقافــي
"الخيــر بســلتنا والعيــد بلمتنــا".
ولنوســع نطــاق العطــاء لنحافــظ علــى اســتدامته ومضاعفــة أثــره ،دخلنــا فــي شــراكة مــع منصــة "نــوى" ،إحــدى مبــادرات مؤسســة ولــي
العهــد الهادفــة إلــى تشــبيك القطــاع الخــاص واألفــراد مــع المؤسســات غيــر الربحيــة والجمعيــات لتشــجيع العمــل الخيــري والتطوعــي.
وكانــت مبــادرة ّ
"خلــي الشــتا أدفــى" بالتعــاون مــع شــركة "كريــم" واحــدة مــن ثمــار هــذه الشــراكة ،حيــث ســعينا معـ ًـا لندخــل الــدفء
إلــى قلــوب مجموعــة مــن األطفــال فــي مخيــم البقعــة عبــر توزيــع جاكيتــات عليهــم بطريقــة فعالــة ومبتكــرة .وبنفــس التوجــه ،ســاهمنا
بتوفيــر كســوة الشــتاء لعــدد مــن منتفعــي مؤسســة "قلبــي" الخيريــة.
ـببا فــي فــي زرع األمــل فــي نفــوس كبــار الســن ،رعينــا مجـ ً
ولنكــون سـ ً
ـددا برنامــج "بركتنــا" التابــع لـــ "بنــك المالبــس" ،حيــث قــام أفــراد
مــن فريــق عملنــا بزيــارات لـــ "دار الضيافــة" و"جمعيــة األســرة البيضــاء" للمســنين .كمــا شــاركوا فــي برنامــج "أيــام الفــرح األردنــي"
التابــع لـــ مركــز هيــا الثقافــي ،متوجهيــن إلــى الكــرك ليعيشــوا مــع األطفــال لحظــات استكشــاف تراثنــا وتقاليدنــا األصيلــة .ومــن منطلــق
ـا خيريـ ًـا للموســيقى والشــعر فــي مركــز الحســين للســرطان .وعلــى الصعيــد نفســه ،ســاهمنا
إيماننــا باألثــر اإليجابــي للفنــون ،رعينــا حفـ ً
بحملــة ترميــم قســم األورام فــي مستشــفى البشــير بالتعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء مرضــى الســرطان الخيريــة.
ً
دوما إلحداث الفرق وتمكين كافة من نقوم بدعمهم على تشكيل مستقبلهم.
نسعى

وبمجمله بلغت التبرعات والرعايات خالل عام  )617,211( 2018دينار تم دفعها للجهات التالية:
دعم المؤسسات التعليمية

 207,095دينار

دعم المؤسسات الثقافية والفنية

 117,987دينار

دعم التمكين واإلبداع

 134,229دينار

دعم مؤسسات أخرى

 157,900دينار

المجموع

 617,211دينار
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تقرير حوكمة
الشركات المساهمة المدرجة

انطالقـ ًـا مــن إيمــان بنــك االتحــاد بأهميــة الحاكميــة المؤسســية لتدعيــم مبــدأي األمــان والســامة للقطــاع المصرفــي وتدعيــم ثقــة
المودعيــن والمســتثمرين بالبنــك ومــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي علــى ســامة البنــك وعلــى توفيــر األســس الســليمة التــي تدعــم خططنــا
االســتراتيجية فــي النمــو ،فقــد قــرر مجلــس اإلدارة اعتمــاد دليــل الحاكميــة المؤسســية ليمثــل األســس التــي ســتعتمد فــي إدارة
مؤسســتنا وإدارة العالقــات بيــن جميــع األطــراف المعنيــة بالبنــك مــن مســاهمين ،مودعيــن ،مجلــس إدارة ،إدارة تنفيذيــة ،موظفيــن
والجهــات الرقابيــة المختلفــة.
لقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر تماشـ ً
ـيا مــع متطلبــات تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة  2017الصــادرة عــن هيئــة
األوراق الماليــة والتــي تتطلــب إعــداد تقريــر حوكمــة وتضمينــه للتقريــر الســنوي للبنــك واإلفصــاح عــن مــدى التــزام البنــك بتطبيــق
أحــكام هــذه التعليمــات.

أوال :المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام
ً
تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة.
يلتزم البنك بتطبيق كافة األحكام الواردة في تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة.

ً
ثانيا :المعلومات المتعلقة بمجلس اإلدارة وأعضائه
واللجان المنبثقة عنه.
أ .النبذة التعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة
 .1عصام حليم جريس سلفيتي :رئيس مجلس اإلدارة (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس لجنة التسهيالت ولجنة التحكم المؤسسي
تاريخ الميالد:

1944

الشهادة العلمية:

حاصل على درجة بكالوريوس اقتصاد  1967الجامعة األمريكية  -بيروت

الخبرات العملية:

•رئيس مجلس إدارة بنك االتحاد من  1997/6ولتاريخه.
•مدير عام بنك االتحاد من .2008/07-1989/07

•رئيس هيئة مديري شركة االتحاد للوساطة المالية من  – 2006/02ولتاريخه.
•نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية (األردن) من .1989/6-1986/10
ً
سابقا.
•عضو مجلس أمناء الجامعة األردنية

•رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق والسياحة األردنية  -شركة مساهمة عامة.

•رئيس مجلس إدارة شركة فنادق الشرق األوسط والكومودور  -شركة مساهمة عامة.
•عضو مجلس إدارة في شركة زارة لالستثمار  -شركة مساهمة عامة.
•عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك الحسين.
•عضو مجلس أمناء مدرسة اليوبيل.

•عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا.
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" .2محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة:

نائب رئيس مجلس اإلدارة (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس لجنة اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التسهيالت
تاريخ الميالد:

1949

الشهادة العلمية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من إنجلترا عام 1974

الخبرات العملية:

•رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لمجموعة شركات حمودة.

•من رجال األعمال في الصناعة والتجارة واالستثمار منذ عام  1975وحتى تاريخه.
•موظف في بنك جريندلز حتى نهاية عام .1974

•عضو في مجالس إدارة عدة شركات عامة وخاصة.

•عضو مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للتأمين  -شركة مساهمة عامة.

•رئيــس مجلــس إدارة الشــركة األردنيــة لتجهيــز وتســويق الدواجــن ومنتجاتهــا  -شــركة مســاهمة
عامــة.

 .3ادريس محمد اإلحيمر الورفلي

ممثل عن الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية (عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
رئيس لجنة اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التسهيالت
تاريخ الميالد:

1963

الشهادة العلمية:

حاصل على شهادة دكتوراة الفلسفة في المحاسبة "في مجال تقييم المخاطر المصرفية"

الخبرات العملية:

•مستشار نائب المحافظ لشؤون المخاطر حتى تاريخه.

•مدير عام جناح الرقابة المصرفية "مصرف ليبيا المركزي" حتى تاريخه.
•عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار حتى تاريخه.

•عضو مجلس إدارة المحفظة االستثمارية طويلة المدى حتى تاريخه.

•أســتاذ إدارة االئتمــان وإدارة المخاطــر المصرفيــة المنتــدب بكليــة االقتصــاد قســم التمويــل
ً
حاليــا.
والمصــارف جامعــة بنغــازي/

•عضو مجلس إدارة مصرف الواحدة .2014

•رئيس مجلس إدارة مصرف األمان للتجارة واالستثمار إلى .2012

•رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة "مصرف ليبيا المركزي" لغاية .2012/5
•مدير إدارة المخاطر لمصرف الوحدة من .2011-2007

•مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد "في مصرف ليبيا المركزي" لغاية .2011/11
•عضو مجلس إدارة مصرف االدخار واالستثمار العقاري.

•عضو لجنة إدارة مخاطر القطاع المصرفي الليبي بصندوق ضمان الودائع الليبي.
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 .4مؤنس عمر سليم عبد العال

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (عضو غير تنفيذي – غير مستقل)
ً
عضوا في لجنة التدقيق.
تاريخ الميالد:

1982

الشهادة العلمية:

حاصل على شهادة دكتوراة الفلسفة في المحاسبة "في مجال تقييم المخاطر المصرفية"

الخبرات العملية:

•حاصل على شهادة البكالوريوس بالمحاسبة من جامعة اليرموك في عام .2004
•حاصل على شهادة ) Certified Management Accountant (CMAفي .2013
•حاصل على شهادة ) Certified Public Accountant (CPAفي .2017
•الخبرات العملية:

•رئيس قسم المخاطر االستثمارية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.

•عضو في مجلس إدارة الشركة األردنية للصحافة والنشر  /الدستور لتاريخ .2017/11

 .5عماد محمد عبد الخالق

ممثل عن شركة إثمار للتزويد (عضو غير تنفيذي ،مستقل)
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر وعضو في لجنة التدقيق
تاريخ الميالد:

1963

الشهادة العلمية:

حاصــل علــى بكالوريــوس رياضيــات عــام  1987مــن جامعــة وسكونســن /فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.

الخبرات العملية:

•مدير عام شركة التأمين األردنية منذ عام .2005

•نائب رئيس االتحاد األردني لشركات التأمين .2010 2009-

•شغل عدة مناصب في شركة ميونخ – ألمانيا آخرها مدير إقليمي أول .2005-1990
•عضو مجلس إدارة في شركة آسيا للتأمين كردستان – العراق.
•عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين – اليمن.

•نائب رئيس في اللجنة التنفيذية للصندوق العربي لتغطية أخطار الحرب ( / )AWRISالبحرين.
•عضو نادي الرؤساء التنفيذيين للتأمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ً
سابقا.
•عضو مجلس إدارة االتحاد األردني لشركات التأمين
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 .6باسم عصام حليم سلفيتي

(عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)

رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات وعضو في لجنة اإلدارة ولجنة التسهيالت ولجنة المخاطر
تاريخ الميالد:

1972

الشهادة العلمية:

•حاصــل علــى ماجســتير فــي الماليــة والتخطيــط االســتراتيجي للشــركات مــن جامعــة كولومبيــا فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام .2000

الخبرات العملية:

•عضو مجلس إدارة شركة دلتا للتأمين  -شركة مساهمة عامة.

•بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة براون في الواليات المتحدة األمريكية .1993
•عضو مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي  -شركة مساهمة عامة.

•الشريك العام والمدير المشارك لـ .Hummingbird Ventures London, UK 2013-2017
•رئيس الوحدة البنكية االستثمارية /التكنولوجيا االوروبية
).(Perella Weinberg Partners, London UK) (2006 – 2013
•مدير تنفيذي للوحدة البنكية االستثمارية التكنولوجية
).(Morgan Stanley &Co. London UK) (2000 – 2006

•الرئيس التنفيذي للعمليات ).(Best Laboratories Inc. Sunnyvale, California) (1994 - 1998

 .7مغيث غياث منير سختيان

(عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)

عضو في لجنة التسهيالت ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
تاريخ الميالد:

1973

الشهادة العلمية:

•حاصل على بكالوريوس وماجستير هندسة نظم صناعية
 Rensselaer Polytechnic Institute - Troy, New Yorkعام .1994

الخبرات العملية:

•عضو منتدب لشركة  - 2013( GMS Specialized servicesوحتى تاريخه).

عضويات مجلس اإلدارة

•عضو مجلس إدارة مجموعة غياث منير سختيان القابضة GMS Holdings

•وماجستير إدارة أعمال من جامعة  Columbia University New Yorkعام .2001
•مســاعد نائــب المديــر فــي مجموعــة الدمــج واالســتحواذ للمؤسســات الماليــة JP Morgan USA
.2000 - 2003
•عضو مجلس إدارة شركات مجموعة منير سختيان الدولية MSI

•عضو مجلس إدارة شركات فيتل والشركات التابعة لها VTEL Holdings

•عضــو مجلــس أمنــاء مركــز كولومبيــا لالبحــاث – الشــرق األوســط Columbia Unviersity Middle
East Research Center
•نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة االتحاد للنقليات UCT

•ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
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 .8رنا جميل سعيد عبادي

(عضو غير تنفيذي ،مستقل)

عضو في لجنة التدقيق ولجنة التحكم المؤسسي ولجنة االمتثال
تاريخ الميالد:

1966

الشهادة العلمية:

حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية

الخبرات العملية:

•حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال من الجامعة األردنية
•الخبرات العملية:

	-مستشار مالي ومستشار التحول الرقمي لمجموعة شركات عز العرب.
	 -شغلت عدة مناصب في مجموعة أوراسكوم وأورانج:

	-نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العالقات الحكومية والمبيعات بالجملة.

	-نائب الرئيس التنفيذي للجودة والدعم المؤسسي من  2009/4ولغاية .2011/12
	-نائب الرئيس التنفيذي للتطوير من  2007/1ولغاية .2009/4
	-المدير المالي التنفيذي من  2002/6ولغاية .2006/12

•مديــر مالــي للشــركة األردنيــة لخدمــات الهواتــف المتنقلــة (فاســت لينــك) لألعــوام مــن 1995
ولغايــة .1997
•مدقق رئيسي لدى سابا وشركاه لألعوام من  1988ولغاية .1995

•عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتأجير التمويلي – جمهورية مصر العربية.

•عضو مجلس إدارة – الشركة الدولية للتمويل – جمهورية مصر العربية.

•عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات – وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
•ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.

 .9رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني
(عضو غير تنفيذي ،مستقل)

رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة الحاكمية المؤسسية
تاريخ الميالد:
الشهادة العلمية:

1940
•حاصــل علــى الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة دي بــول /شــيكاغو فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.
•حائز على عضوية جمعية المحاسبين األمريكية .CPA

•مؤسس وعضو جمعية المحاسبين والمدققين األردنيين .JCPA
الخبرات العملية:

•الشريك المسؤول في شركة آرثر آندرسن وشركاهم.

•الشريك المسؤول في شركة دجاني وعالء الدين – األردن.

ً
سابقا.
•رئيس مجلس إدارة شركة المشرك للتأمين –رام الله
•رئيس مجلس إدارة شركة قرية أريحا السياحية – أريحا.

ً
سابقا.
•عضو مجلس األمناء – مستشفى العيون – القدس /سانت جون
ً
سابقا.
•عضو مجلس أمناء مستشفى القديس يوسف /القدس

ً
سابقا.
•عضو في المركز الفلسطيني لتمويل المشاريع الصغيرة – القدس

•ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
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 .10سامي محمد عبدالله المبروك

(عضو غير تنفيذي ،غير مستقل)
عضو في لجنة اإلدارة ولجنة التسهيالت
تاريخ الميالد:

1970

الشهادة العلمية:

•حاصل على شهادة الماجستير في األسواق المالية.

الخبرات العملية:

•رئيس للجنة إدارة المحفظة االستثمارية طويلة المدى.

العضويات:

•عضــو فــي عــدة مجالــس إدارات ولجــان لشــركات ،وعضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة الليبيــة
ً
ً
حاليــا ،عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة
ســابقا ،ومركــز التجــارة العالمــي فــي القاهــرة
لالســتثمار
الفيكــو الجزائــر ورئيــس هيئــة المديريــن لشــركة اإلســكان لالســتثمارات الســياحية الفندقيــة.

•بكالوريوس في االقتصاد.

•مدير المكتب اإلقليمي – عمان.

•ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.

 .11جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور

(عضو غير تنفيذي – مستقل)

رئيس لجنة االمتثال وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات
تاريخ الميالد:

1962

الشهادة العلمية:

•حاصل على شهادة الماجستير في األسواق المالية.

الخبرات العملية:

•حاصــل علــى شــهادة الماجســتير بالهندســة المعماريــة مــن جامعــة تكســاس فــي الواليــات المتحــدة
األمريكية.

العضويات:

•الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال لالستثمار (الكويت) منذ يوليو  2018وحتى اليوم.

•بكالوريوس في االقتصاد.

•بكالوريوس بالهندسة المدنية من جامعة ارلنغتون في الواليات المتحدة األمريكية.
•عضو مجلس اإلدارة في بنك لندن والشرق األوسط منذ  2015ولتاريخه.

•المدير التنفيذي لبنك لندن والشرق األوسط خالل الفترة من .2016-2015

•المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في بنك قطر الدولي خالل الفترة .2015-2012
•المدير العام لبنك الكويت الوطني (األردن) وحتى عام .2012

•ال يوجد للعضو المذكور أي عضويات لدى أي شركات مساهمة عامة داخل األردن.
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ب .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل عام 2018
ال يوجد أي أعضاء قاموا بتقديم استقاالتهم خالل العام المذكور.
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
•لجنة التدقيق.

•لجنة التحكم المؤسسي.
•لجنة المخاطر.
•لجنة االمتثال.

•لجنة الترشيحات والمكافآت.

•لجنة حاكمية إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.
•لجنة اإلدارة.

•لجنة التسهيالت

ج .عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجان المجلس:
 .1مجلس اإلدارة 8 :اجتماعات
المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات

اسم العضو

2/18

حضور

عصام حليم جريس سلفيتي

محمد نبيل عبد الهادي محمد حموده

حضور

ادريس محمد االحيمر الورفلي ممثل الشركة
الليبية لالستثمارات الخارجية

جبرا رجا يعقوب جبرا غندور

2/18

حضور

حضور

حضور

حضور

4/29

حضور

حضور

حضور

6/2

حضور

حضور

حضور

7/28

حضور

حضور

حضور

9/15

حضور

حضور

حضور

11/22

حضور

حضور

حضور

12/8

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر غياب بعذر حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

عماد محمد عبد الخالق ممثل شركة اثمار للتزويد حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

باسم عصام حليم سلفيتي

حضور

رنا جميل سعيد عبادى

حضور

مغيث غياث منير سختيان

رياض عبد المحسن طاهر الدجاني

حضور

مؤنس عمر سليم عبد العال ممثل المؤسسة
العامة للضمان االجتماعي

حضور

سامي محمد عبد الله المبروك

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور
حضور

حضور

حضور

حضور

حضور
حضور

غياب بعذر حضور

غياب بعذر حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور
حضور

حضور

حضور

حضور
حضور

 .2لجنة التدقيق 9 :اجتماعات
اسم العضو
رياض عبد المحسن طاهر الدجاني

مؤنس عمر سليم عبد العال/المؤسسة
العامة للضمان االجتماعي
رنا جميل سعيد عبادى

ادريس محمد االحيمر الورفلي  /الشركة
الليبية لالستثمارات الخارجية

المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات
2/14

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور
حضور

غياب بعذر حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر غياب بعذر حضور

حضور

غياب بعذر غياب بعذر حضور

غياب بعذر غياب بعذر غياب بعذر حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

عماد محمد عبد الخالق  /شركة اثمار للتزويد حضور
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2/15

4/25

4/25

6/3

7/26

8/28

10/27

12/9

حضور

حضور

حضور

حضور

 .3لجنة التحكم المؤسسي :اجتماع واحد
المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات

اسم العضو
عصام حليم جريس سلفيتي

11/22

حضور
حضور

رياض عبد المحسن طاهر الدجاني

حضور

رنا جميل سعيد عبادى

 .4لجنة إدارة المخاطر 4 :اجتماعات
المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات

اسم العضو

2/26

عماد محمد عبد الخالق  /شركة اثمار للتزويد

حضور

جبرا رجا يعقوب جبرا غندور

حضور

حضور

باسم عصام حليم سلفيتي

ادريس محمد االحيمر الورفلي  /الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية

5/17

حضور

حضور

غياب بعذر

6/1

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

11/21

منسحب

حضور

حضور

 .5لجنة االمتثال 3 :اجتماعات
المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات

اسم العضو

4/16

غير عضو

جبرا رجا يعقوب جبرا غندور

سامي محمد عبد الله المبروك

حضور

رنا جميل سعيد عبادى

مغيث غياث منير سختيان

منسحب

حضور

منسحب

منسحب

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

غير عضو

غير عضو

حضور

حضور

ادريس محمد االحيمر الورفلي  /الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية

حضور

حضور

حضور

مؤنس عمر سليم عبد العال  /المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

8/30

11/22

منسحب

منسحب

 .6لجنة الترشيحات والمكافآت 3 :اجتماعات
المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات

اسم العضو

2/15

عماد محمد عبد الخالق  /شركة اثمار للتزويد

حضور

جبرا رجا يعقوب جبرا غندور

غياب بعذر

حضور

محمد نبيل عبد الهادي محمد حموده

حضور

6/2

حضور

حضور

10/13

حضور

حضور

حضور

 .7لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات 2 :اجتماع
اسم العضو

المعلومات الخاصة بحضور االجتماعات

باسم عصام حليم سلفيتي

حضور

جبرا رجا يعقوب جبرا غندور

حضور

مغيث غياث منير سختيان

حضور

1/17

حضور

9/15

حضور
حضور
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 .8لجنة اإلدارة 34 :اجتماع
اسم العضو

1/4

1/18

حضور

حضور

1/25

حضور

2/22

حضور

3/15

حضور

2/8

3/8

3/22

حضور

حضور

6/10

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

7/26
8/18

حضور

9/13

9/20

10/4

10/11

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

10/25

حضور

11/8

حضور

11/1

11/15

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر
حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

12/13

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر
حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

 .9لجنة التسهيالت :لم يتم عقد أي اجتماع خالل عام .2018
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حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

12/20

حضور

حضور

غياب بعذر

11/22

حضور

غياب بعذر

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

12/6

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

7/19

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

6/28

8/30

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

8/9

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

7/5

غياب بعذر

حضور

4/19

5/31

حضور

غياب بعذر
حضور

حضور

حضور

5/17

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

3/29

4/26

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

4/5

المعلومات الخاصة
بحضور االجتماعات

محمد نبيل عبد
عصام حليم
جريس سلفيتي الهادي محمد حموده

مغيث غياث
منير سختيان

باسم عصام
حليم سلفيتي

سامي محمد عبد جبرا رجا يعقوب
جبرا غندور
الله المبروك

غياب بعذر
حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

حضور

حضور

غياب بعذر
حضور

حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر
حضور

حضور

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

غياب بعذر

د .بلغ عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام  2018خمسة اجتماعات.
ه .يكون مدير تنفيذي دائرة االمتثال هو ضابط ارتباط الحوكمة في البنك.

ً
ثالثا :المعلومات المتعلقة بالمناصب التنفيذية في
البنك وأسماء من يشغلونها.
الرئيس التنفيذي

المنصب التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي

االسم

نادية حلمي حافظ السعيد
ديما مفلح محمد عقل

رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات

“محمد غاصب” عبدالله عبدالمجيد حتامله

رئيس إدارة العمليات المركزية

محمد محمود احمد برجاق

رئيس االئتمان وإدارة االئتمان

رئيس إدارة العمليات المالية

طارق “محمد سعيد” حسن بدوي

زيد اياد اكرم كمال

رئيس إدارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العمالء

دانيال فواز عوده الشرايحه

رئيس إدارة الخدمات المصرفية ألفراد

محمد راغب حسين عثمان

رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة

محمود تيسير احمد بدوان

رئيس إدارة التكنولوجيا

عامر “محمد خير” زكي ابو ليلى

رئيس إدارة التدقيق

رئيس إدارة المخاطر واالمتثال

رئيس إدارة الخزينة

مدير تنفيذي أول ،إدارة االتصال المؤسسي والتسويق

بشار “محمد خير” عوض عبابنه
مؤنس ممدوح حنا حدادين *
فادي “احمد كمال” مرعي مرعي

نتالي مازن يوسف النبر

ً
اعتبارا من تاريخ .2018/12/31
* تمت استقالة السيد مؤنس حدادين من منصبه وذلك

عصام حليم سلفيتي
رئيس مجلس اإلدارة
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اإلفصاحات المطلوبة
بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
وتعليمات الحاكمية المؤسسية

 .1أ .أنشطة الشركة الرئيسة:
تقديــم كافــة الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة واالئتمانيــة والماليــة ،وعمليــات التمويــل لقطاعــات األفــراد ،المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة والشــركات الكبــرى ،باإلضافــة إلــى فتــح االعتمــادات المســتندية الصــادرة والــواردة ،إصــدار خطابــات الضمــان المحليــة
والخارجيــة لكافــة العمــاء.
كما يقوم البنك بقبول الودائع بكافة أنواعها (الطلب ،التوفير ،ألجل وشهادات اإليداع).

ب .مواقع البنك الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
بلــغ عــدد فــروع البنــك المنتشــرة فــي المملكــة لعــام  )47( 2018فرعـ ًـا باإلضافــة إلــى وحــدة الصرافــة المركزيــة ،مســتودعات البونــدد،
شــركة االتحــاد للتأجيــر التمويلــي ،شــركة االتحــاد للوســاطة الماليــة وشــركة االتحــاد اإلســامي لالســتثمار.
وقــد وردت عناويــن كل منهــا بشــكل مفصــل فــي نهايــة التقريــر ضمــن (شــبكة الفــروع والشــركات التابعــة ومكاتــب النقــد العاملــة فــي
المملكــة األردنيــة الهاشــمية):
اسم الفرع  /الموقع

اإلدارة العامة

716

فرع جبل عمان

8

فرع شارع مكة

12

فرع الجاردنز

فرع سيتي مول

10

عدد الموظفين

اسم الفرع  /الموقع

فرع الشميساني
فرع دابوق

17
9

فرع الصويفية

7

20

فرع ضاحية الياسمين

8

9

فرع ماركا الشمالية

9

فرع أم أذينة

8

فرع الجبيهة

8

فرع مرج الحمام

7

فرع تاج مول

16

فرع عبدون

8

فرع جبل الحسين

8

فرع الرابية

7

فرع الوحدات

فرع عبدون الشمالي

9

فرع شارع الرينبو

4

فرع الكرك

8

فرع جو بارك
فرع البيادر

فرع سحاب

8

7

8

8

فرع الزرقاء الجديدة

7

فرع العقبة

9

فرع الرمثا

فرع المفرق

8

7

7

فرع ماحص

فرع خلدا

8

فرع طبربور

فرع الهاشمي الشمالي

فرع الحصن

فرع جامعة إربد

8

8

7

فرع الزرقاء

فرع وسط البلد

6

فرع مادبا
فرع إربد

فرع العبدلي مول

9
8

10

7

فرع مجمع عمان الجديد/إربد

8

فرع ضاحية الرشيد

8

فرع صويلح

7

فرع مركز األعمال

4

فرع المقابلين
فرع أبو علنده

7

فرع هاي مول

عدد الموظفين

5

6

فرع المدينة الرياضه

7

وحدة الصرافة المركزية /الشميساني

18

مستودعات البوندد

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

-

شركة االتحاد للتأجير التمويلي

7

8

المجموع

1,146

شركة االتحاد للوساطة المالية
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6

فرع السلط

7

ج .حجم االستثمار الرأسمالي:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي كما في  )13.5( 2018/12/31مليون دينار.
الشركات التابعة للبنك:
 .1شــركة االتحــاد للوســاطة الماليــة :وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل للبنــك تأسســت عــام  ،2006حيــث تتمثــل طبيعــة عملهــا
ومجــاالت نشــاطها فــي؛ ممارســة وتقديــم خدمــات أعمــال الوســاطة الماليــة والوســيط لحســابه وأمانــة االســتثمار واالستشــارات
الماليــة وإدارة االســتثمار والتمويــل علــى الهامــش.
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ وإداري

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺿﺎﺑﻂ اﻣﺘﺜﺎل

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺎﻟﻲ وإداري

ﻣﻮﻇﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

وﺳﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ

 .2شــركة االتحــاد للتأجيــر التمويلــي :وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل للبنــك تأسســت عــام  ،2015حيــث تتمثل طبيعــة عملها ومجاالت
نشــاطها فــي؛ التأجيــر التمويلــي لآلليــات والســيارات بقصــد التملــك ،اســتئجار وتملــك األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الالزمــة
لتنفيــذ غايــات التأجيــر التمويلــي ،اقتــراض األمــوال الالزمــة لهــا مــن البنــوك ورهــن العقــارات لتنفيــذ غايــات التأجيــر التمويلــي ،شــراء
وبيــع وتجــارة واســتيراد وتصديــر المــواد والســلع الثابتــة مــن آالت ومعــدات وأجهــزة وبيعهــا نقـ ً
ـدا أو بالتقســيط أو بطريقــة التأجيــر
التمويلــي ،فتــح حســابات للشــركة فــي المصــارف والشــركات الماليــة داخــل وخــارج األردن لتنفيــذ غايــات التأجيــر التمويلــي والدخــول
كشــركاء مــع األفــراد والشــركات التجاريــة والصناعيــة والماليــة ومــع الشــركات والمؤسســات التمويليــة والبنــوك داخــل المملكــة
وخارجها.
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮ وﺣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺄﺟﻴﺮ

ﻣﺸﺮف ﻣﺎﻟﻲ وإداري

ﻣﺤﺎﺳﺐ

ﻣﻌﻘﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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 .3شــركة االتحــاد اإلســامي لالســتثمار :قــام البنــك بتأســيس الشــركة بتاريــخ  30تشــرين ثانــي مــن عــام  ،2016حيــث يمتلــك البنــك
مــا نســبته  %58مــن رأســمالها .هــدف تأســيس الشــركة بشــكل أســاس هــو؛ شــراء حصــة مســيطرة فــى أســهم بنــك األردن دبــي
اإلســامي (بنــك صفــوة اإلســامي) وبنسـ ٍ
ـبة بلغــت .%61.8
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ وإداري

ﻣﻮﻇﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

 .2أ .بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة السابقين والحاليين ونبذة تعريفية عن كل منهم:
ورد ذلك البند ضمن تقرير حوكمة الشركات المساهمة المدرجة وبشكل مفصل.

ب .بيان بأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:
نادية حلمي حافظ السعيد
الرئيس التنفيذي
تاريخ الميالد:

1965

الشهادة العلمية:

•حاصلــة علــى درجــة ماجســتير إدارة األعمــال فــي مجــال التمويــل ونظــم المعلومــات اإلداريــة مــن
الجامعــة األمريكيــة فــي القاهــرة عــام .1992

الخبرات العملية:

•مدير عام بنك االتحاد.

•حاصلة على درجة البكالوريوس في االقتصاد وإدارة األعمال من الجامعة األردنية.
•مستشار التطوير االستراتيجي  -بنك االتحاد.

•الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الميت للتنمية.
•وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

•أمين عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

•مستشار اقتصادي لوزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

•خبــرة  10ســنوات فــي بنــك االتحــاد فــي عــدة مناصــب آخرهــا :مديــر دائــرة الخدمــات المصرفيــة
للشــركات.

•المجموعة األردنية للتكنولوجيا.
•مجموعة نجار – القاهرة.
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العضويات:

•نائب رئيس هيئة المديرين لشركة االتحاد للوساطة المالية.
•نائب رئيس هيئة المديرين لشركة االتحاد للتأجير التمويلي.
•عضو مجلس إدارة شركة أنظمة المدفوعات األردنية.

•عضو مجلس إدارة شركة الحلول المالية للدفع بالهاتف النقال.
•عضو مجلس إدارة شركة جوردان سوالر ون للطاقة المتجددة.

•عضو مجلس إدارة المنتدى األردني لإلسترتيجيات (.)Jordan Strategy Forum

•عضو مجلس إدارة شركة المبادرة لدعم الرواد (.)Endeavor Jordan
•عضو مجلس إدارة صندوق جامعة اليرموك لالستثمار.

•عضو مجلس إدارة شركة إنجاز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني.
•عضو مجلس إدارة مركز هيا الثقافي.

•عضو مجلس األمناء لنادي خريجي الجامعة األمريكية بالقاهرة –األردن.

ديمة مفلح محمد عقل
نائب الرئيس التنفيذي
تاريخ الميالد:

الشهادة العلمية:

1968
•حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال عــام  2001مــن جامعــة لنــدن Imperial( -
 )Collegeفــي بريطانيــا.
•حاصلة على درجة الماجستير في األسواق المالية عام .1998

•حاصلة على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية عام .1990
الخبرات العملية:

•نائب مدير عام بنك االتحاد منذ .2012/01

•مساعد مدير عام بنك االتحاد إلدارة المخاطر واالمتثال لغاية .2012/01

•مساعد المدير العام /مدير إدارة المخاطر واالمتثال في البنك األهلي (.)2007 – 2005
•رئيس إدارة المخاطر والسياسة االئتمانية في بنك اإلسكان (.)2005 – 2004
•مدير مخاطر االئتمان في البنك العربي (.)2004 – 1990
•عضو هيئة مديرين شركة االتحاد للوساطة المالية.
•عضو هيئة مديرين شركة االتحاد للتأجير التمويلي.
•عضو مجلس إدارة بنك صفوة اإلسالمي.

"محمد غاصب" عبد الله عبد المجيد حتاملة
رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات
تاريخ الميالد:

1971

الشهادة العلمية:

•حاصل على ماجستير إدارة أعمال (تمويل) من جامعة( NYITاألردن) عام .2007

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .1999/06

•حاصل على بكالوريوس اقتصاد عام  1993من جامعة دمشق.
•عمل لدى بنك القاهرة عمان (.)1999-1994

•عضو مجلس إدارة شركة البنوك التجارية للمساهمة في الشركات.
•عضو مجلس إدارة شركة البنوك التجارية لالستثمار.
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بشار "محمد خير" عوض عبابنه

رئيس إدارة التدقيق الداخلي
تاريخ الميالد:

الشهادة العلمية:

1970
•حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال /التمويــل عــام  1999مــن جامعــة برمينغهــام
ســيتي فــي المملكــة المتحــدة.
•حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  1994من الجامعة األردنية.

•حاصل على عدة شهادات مهنية معتمدة (.)CBA, ACPA, Passed Level I CFA
الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/08

•مدير تنفيذي للتدقيق الداخلي في بنك المؤسسة العربية المصرفية (.)2008 – 2005

•مساعد مدير تنفيذي  -محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع (.)2005 – 2002

•مفتش بنوك ومحلل مالي في البنك المركزي األردني (.)2002 – 1994

ابتداء من  – 2010/5ممثل لبنك االتحاد.
•عضو مجلس إدارة شركة الضمان لالستثمار
ً

ـداء مــن  2010/5وأصبــح رئيسـ ًـا لهــا اعتبـ ً
ـارا مــن
•عضــو لجنــة تدقيــق شــركة الضمــان لالســتثمار ابتـ ً
 – 2017/5ممثــل لبنــك االتحــاد.

ـداء مــن  – 2010/10ممثــل لبنــك
•عضــو لجنــة مكافــآت وترشــيحات شــركة الضمــان لالســتثمار ابتـ ً
االتحاد.
ابتداء من  – 2018/4ممثل لبنك االتحاد.
•عضو لجنة حوكمة شركة الضمان لالستثمار
ً

ـداء مــن  2016/3وأصبــح رئيسـ ًـا لهــا اعتبـ ً
ـارا
•عضــو لجنــة التدقيــق فــي مؤسســة الملــك الحســين ابتـ ً
مــن  – 2018/12ممثــل لبنــك االتحــاد.

طارق "محمد سعيد" حسن بدوي
رئيس االئتمان وإدارة االئتمان
تاريخ الميالد:

1966

الشهادة العلمية:

•حاصل على ماجستير في إدارة األعمال /محاسبة عام  1995من الجامعة األردنية.

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/10

•حاصل على بكالوريوس في المحاسبة فرعي اقتصاد وإحصاء عام  1987من الجامعة األردنية.
•بنك الجزيرة ،مدير ائتمان المنطقة الشرقية ،السعودية (.)2008-2007

•البنك العربي ،مشرف ائتمان دائرة تسهيالت فروع األردن وفلسطين (.)2007-2005
•بنك عودة ،مشرف ائتمان ،عمان -األردن (.)2005-2004

•البنك العربي ،مشرف ائتمان دائرة تسهيالت فروع األردن وفلسطين (.)2004-1991
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محمد محمود أحمد برجاق

رئيس إدارة العمليات المركزية
تاريخ الميالد:

1972

الشهادة العلمية:

•حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  1994من جامعة عمان األهلية  -األردن.

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/08

•حاصــل علــى شــهادة مهنيــة ()Certified Business Process Re-Engineering Practitioner
عــام .2004
•خبيــر متخصــص فــي عمليــات التجــارة الدوليــة بخبــرة تزيــد عــن ثالثــة وعشــرون عامـ ًـا فــي مجــال
تمويــل التجــارة والعمليــات المصرفيــة.

•مديــر العمليــات التجاريــة (البنــك التجــاري األردنــي) فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية (– 2005
.)2008

ً
أيضــا لــدى كل مــن البنــك العربــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وبنــك الريــاض فــي
•عمــل
المملكــة العربيــة الســعودية وبنــك المــال األردنــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية خــال الفتــرة
(.)2005 - 1994
•رئيس اللجنة المصرفية الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية – األردن.

•عضــو اللجنــة المصرفيــة لغرفــة التجــارة الدوليــة – باريــس وعضــو فريــق عمــل خطابــات الضمــان
المنبثــق عــن غرفــة التجــارة الدوليــة – باريــس.
•عضــو اللجنــة االستشــارية لألصــول واألعــراف الموحــدة لالعتمــادات المســتندية نشــرة رقــم 600
المنبثقــة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة – باريــس.
محك ً
ّ
ما في العديد من النزاعات الوثائقية الدولية في مجال عمليات التجارة الدولية.
•عمل

دانيال فواز عوده الشرايحة

رئيس إدارة الموارد البشرية وتطوير خبرة العمالء
تاريخ الميالد:

الشهادة العلمية:

1977

•حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام  2000من جامعة البلقاء التطبيقية.
مقيم رئيسي في أنظمة إدارة الجودة .2005
•حاصل على شهادة
ّ
•حاصل على شهادة برنامج إدارة المشاريع .2007

•حاصل على شهادة إدارة حل النزاعات ،Eastern Mennonite University ،أمريكا .2009

•حاصــل علــى شــهادة مديــر تنفيــذي فــي إدارة المــوارد البشــرية مــن أكاديميــة إدارة المــوارد البشــرية،
البحرين/كينيا .2010

•حاصــل علــى شــهادة مــدرب ومتخصــص فــي الحــوار التعليمــي مــن Global Learning Partners
كنــدا عــام .2012
متخصصة في اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية من
•حاصل على شهادة
ّ
 London Business schoolلندن عام .2014

متخصصــة فــي تطوير االســتراتيجيات في األعمال  من جامعــة انســياد
•حاصل علــى شــهادة
ّ
 INSEADســنغافورة عام . 2017
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•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2010/09

الخبرات العملية:

•مستشــار ومــدرب معتمــد فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية وإدارة خبــرة العمــاء لــدى عــدة شــركات
ومؤسســات خاصــة وحكوميــة ومنظمــات غيــر حكوميــة (.)NGO) (2005 – 2010

•مديــر تنفيــذي إلدارة خبــرة العمــاء وإدارة المــوارد البشــرية/التطوير والتدريــب وإدارة المواهــب
والطاقــات لــدى شــركة زيــن (.)2010 – 2002
•مهندس كهربائي لدى شركة ( Setelcomمجموعة فرانس تيليكوم) (.)2002 – 2000

محمد راغب حسين عثمان

رئيس إدارة الخدمات المصرفية لألفراد
تاريخ الميالد:

الشهادة العلمية:

1980

•حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة عــام  2007مــن األكاديميــة العربيــة
للعلــوم الماليــة والمصرفيــة فــي األردن.
•حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  2002من الجامعة الهاشمية.

•حاصل على شهادة مصرفي إسالمي معتمد ( )CIBمن ( )AAOIFIمن البحرين عام .2012

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2014/04

•مدير إدارة األصول – مصرف الراجحي األردن (.)2013 – 2010

•مدير تطوير المنتجات – البنك األهلي األردني (.)2010 – 2006

•مســؤول تطويــر وربحيــة البطاقــات فــي مجموعــة التجزئــة العالميــة (– )Global Retail Banking
البنــك العربــي (.)2006 – 2003

فادي "احمد كمال" مرعي مرعي

رئيس إدارة الخزينة واالستثمار والمؤسسات المالية
تاريخ الميالد:

الشهادة العلمية:

1978

•حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال عــام  2015مــن جامعــة ليفربــول فــي المملكــة
المتحدة.
•حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة والمصرفيــة عــام  2001مــن جامعــة
اليرمــوك.
•حاصل على  ACI Dealing Certificateعام .2007

•حاصل على رخصة مدير إصدار من هيئة األوراق المالية عام 2013

•حاصل على رخصة مدير استثمار من هيئة األوراق المالية عام .2015

•حاصل على رخصة مستشار مالي من هيئة األوراق المالية عام .2015
الخبرات العملية:
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•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2002/08

•عضو هيئة المديرين في شركة االتحاد للوساطة المالية.

.

زيد اياد اكرم كمال

رئيس إدارة العمليات المالية
تاريخ الميالد:

1980

الشهادة العلمية:

•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال فرعــي ماليــة ومصرفيــة عــام  2001مــن جامعــة
اليرموك.

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2014/04

•حاصل على شهادة ( )CPAمن جمعية المحاسبين األمريكية.
•مدير مالي صندوق االئتمان العسكري (.)2014-2011

•مراقب مالي بنك ستاندرد تشارترد – األردن (.)2011-2007
•محاسب رئيسي – بنك المال األردني (.)2007-2004

•مساعد رئيس قسم – بنك القاهرة عمان (.)2004-2001

عامر "محمد خير" زكي أبو ليلى
رئيس إدارة التكنولوجيا
تاريخ الميالد:

1982

الشهادة العلمية:

•حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة نظم وشبكات األعمال ،جامعة فيالدلفيا عام .2005

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2016/11

•مؤسس ومدير تنفيذي للتكنولوجيا في (.)MarkaVIP) (2010 – 2016
•مدير تنفيذي للتكنولوجيا في َإرم لإلنتاج اإلبداعي (.)2010-2007

•مديــر التطويــر التكنولوجــي فــي Quality Management Systems, Resourcing Services LTD
.)(2006 – 2007

محمود تيسير احمد بدوان

رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ الميالد:

1982

الشهادة العلمية:

•حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل عام  2008من الجامعة الهاشمية.

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2013/07

•حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام  2004من جامعة اليرموك.
•مدير مالي /مستشفى الرشيد (.)2013-2012

•رئيس قسم دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة /البنك األهلي األردني (.)2012-2007
•مدير عالقات عمالء – بنك اإلسكان للتجارة والتمويل (.)2007-2004
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نتالي مازن يوسف النبر

مدير تنفيذي أول ،إدارة االتصال المؤسسي والتسويق
تاريخ الميالد:

1985

الشهادة العلمية:

•حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي التســويق عــام  2007مــن جامعــة فرانكلــن Franklin
 Universityفــي سويســرا.

الخبرات العملية:

•عملت لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2013/03

•مديرة االتصال المؤسسي لدى شركة سرايا العقبة (.)2013 – 2011

•محللة أبحاث السوق لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (.)2011-2010

•مسؤولة االتصال المؤسسي لدى شركة سرايا للتطوير العقاري (.)2010-2007

مؤنس ممدوح حنا حدادين

رئيس إدارة المخاطر واالمتثال (تم تقديم االستقالة بتاريخ )2018/12/31
تاريخ الميالد:

1977

الشهادة العلمية:

•حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال الدوليــة عــام  2015مــن Lancaster University
فــي بريطانيــا.

الخبرات العملية:

•عمل لدى بنك االتحاد منذ تاريخ .2008/02

•حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي تخصــص اإلدارة الماليــة والمصرفيــة  1999مــن الجامعــة
الهاشــمية.
•مدير إدارة مخاطر التشغيل والعمليات – البنك األهلي (.)2008-2007
•محلل مالي رئيسي – هيئة التأمين (.)2007-2005

•محلل مالي – البنك المركزي األردني (.)2005-2003
•رئيس قسم – البنك األهلي األردني (.)2003-1999
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 .3بيان بأسماء كبار مالكي األسهم الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن :%5
اسم المساهم
بنك لبنان والمهجر

الشركة الليبية
لالستثمارات الخارجية
RS FINANCE

عصام حليم
جريس سلفيتي

المجموع

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي

عدد األسهم كما
في 2018/12/31

النسبة
%

32,413,763

20.3

35,550,094

22.2

24,149,840

15.1

12,707,886

7.9

8,473,212

5.3

-

األسهم
المرهونة

-

-

الجهة
المستفيدة

-

 10,000,000بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل
1,392,564

بنك الكويت
الوطني /اإلدارة
اإلقليمية

3,713,016

بنك سوسيته
جنرال (األردن)

5,105,580
-

-

عدد األسهم كما
في 2017/12/31

النسبة
%

32,413,763

20.3

35,550,094

22.2

24,123,840

15.1

12,707,886

7.9

8,473,212

5.3

-

األسهم
المرهونة

-

-

الجهة
المستفيدة

-

 10,000,000بنك اإلسكان
للتجارة والتمويل
1,392,564

بنك الكويت
الوطني /اإلدارة
اإلقليمية

3,713,016

بنك سوسيته
جنرال (األردن)

5,105,580
-

-

 .4الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطه والحصة السوقية:
ورد ذلك البند ضمن تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لعام .2018

 .5ال يعتمــد البنــك علــى مورديــن أو عمــاء رئيســيين (محليـ ًـا وخارجيـ ًـا) يشــكلون ( )%10فأكثــر مــن
إجمالــي مشــترياته أو إيراداتــه.
 .6أ .ال توجــد أيــة حمايــة حكوميــة أو امتيــازات يتمتــع بهــا البنــك أو أي مــن منتجاتــه أو خدماتــه
بموجــب القوانيــن أو األنظمــة أو غيرهــا.
ب .ال توجد أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصل عليها البنك.
 .7أ .ليــس هنالــك أيــة قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة ذات أثــر مــادي علــى عمــل
البنــك أو قدرته التنافســية.
ب .ال يوجد لدى البنك أي شهادات معتمدة لتطبيق معايير الجودة الدولية.
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 .8أ .الهيكل التنظيمي للبنك:
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
 .1ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 .2ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة
 .3ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
 .4ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
 .5ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل
 .6ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
 .7ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ وأﻣﺎﻧﺔ
ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
• اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
• اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
• ﺷﺮوق

اﻻﺋﺘﻤﺎن

إدارة اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وإدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
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اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﻔﺮوع

اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

ب .عدد الموظفين:
ً
موظفا:
بلغ عدد موظفي البنك في نهاية عام )1,146( 2018
ً
موظفا في اإلدارة العامة والفروع في األردن.
	)1132(-
	 )6(-موظفين في شركة االتحاد للوساطة المالية.
	 )8(-موظف في شركة االتحاد للتأجير التمويلي.

ج .الموظفون حسب فئات مؤهالتهم:
اإلدارة والفروع المحلية

المؤهـــل
دكتوراة

1

ماجستير

66

1

912

4

5

58

-

-

دبلوم عالي
دبلـــــوم

42

توجيهي

-

2

1

بكالوريوس

-

شركة االتحاد للوساطة
المالية

شركة االتحاد للتأجير
التمويلي

-

-

-

-

دون التوجيهي (مراسلون ،سائقون وحراس)

52

1

1

المجموع

1,132

6

8

د .التأهيل والتدريب:
إيمانـ ًـا مــن البنــك بأهميــة التطويــر وصقــل مهــارات موظفيــه ،فقــد واصــل بنــك االتحــاد بتحقيــق اإلنجــازات المخطــط لهــا فــي مجــال
التدريــب لعــام  2018مــن خــال رفــع كفــاءة الموظفيــن فــي القطــاع المصرفي والمالــي أكاديميـ ًـا ومهنيـ ًـا مــن حيــث االرتقــاء والتنــوع
فــي البرامــج األكاديميــة والعلميــة والتدريبيــة داخــل وخــارج المملكــة.
تفصيال لعدد ونوع البرامج التدريبية التي وفرها البنك لعام :2018
والجدول التالي يبين
ً
عدد المشتركين

البيان
دورات محلية

دورات خارجية

عدد

2511

32

%65

%

%1

الفروع
119

عدد

3

اإلدارة العامة
%

%11.7

%0.3

مركز تدريب داخل البنك

1278

%33

903

%88

المجموع

3,838

%100

1,025

%100

التدريب اإللكتروني

17

%1

-

-

عدد

1402

29

%

%76.1

%2

375

%21

1,823

%100

17

%0.9
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ً
حرصــا مــن البنــك علــى مواكبــة المســتجدات العلميــة الحديثــة فــي مجــال البرامــج والشــهادات المهنيــة المختصــة حصــل ()100
موظــف مــن مختلــف الدوائــر علــى الشــهادات حســب الجــدول التالــي:
البرنامج التدريبي الشامل لموظفي التلر

شهادات مهنية متخصصة

البرنامج التدريبي الشامل للمصرفين

المدقق الشرعي

برنامج االئتمان المصرفي الشامل

14
13
2
4

الدبلوم المهني المتخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

1

Certified Anti-money Laundering Consultant

1

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في إدارة الفروع المصرفية
Certified Human Resources Manager
Certified Call Center Representative

التحليل المالي “محلل مالي”

21

2
6
1

Certified Compliance Officer

1

ADLER Accredited Certified coach

1

CIA

1

CAMS

Certified Risk Analyst

CICS

Certified Financial Crimes

1
3
1
8

شهادة مدقق مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمد

3

برنامج الدبلوم المهني المتخصص في تمويل الشركات الصغيرة

3

CORM

1

CTP

1

شهادة أخصائي مكافحة غسل األموال المعتمد
CFA

CISM

CAMS

1
1
1
2

CTFP-Certified Trade Finance Professional

2

ICA Advanced Certificate in Managing Sanctions Risk

2

المجموع

100

CMA
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2

عدد الملتحقين

تــم توفيــر ( )99فرصــة تدريبيــة لطــاب المــدارس والجامعــات والخريجيــن الجــدد ،باإلضافــة إلــى طــاب الجامعــات مــن خــارج األردن
وذلــك انطالقـ ًـا مــن سياســة البنــك الراميــة إلــى خدمــة المجتمــع المحلــي واالســتفادة مــن هــذه الكــوادر لتغطيــة شــواغر عــدة فــي
البنــك إذا ارتــأى األمــر إلــى ذلــك.
Universities

الجامعات والمؤسسات

The National Bank

عدد الطالب المتدربين

64
10

Om Duramn National Bank

2

مصرف الجمهورية الليبي

5

Schools

11

Loyac

Columbia University

2
1

بنك الخرطوم

4

المجموع

99

 .9المخاطر التي يتعرض لها البنك:
مخاطر االئتمان
هــي المخاطــر الناتجــة عــن عــدم (قــدرة /رغبــة) المقتــرض بســداد المبالــغ المســتحقة عليــه (أصــل الديــن أو/والفوائــد والعمــوالت المترتبــة
عليه).
للحــد مــن آثــار مخاطــر االئتمــان والســيطرة عليهــا يســتخدم بنــك االتحــاد مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات بمــا يضمــن اســتقرار وســامة
البنــك .فتســتخدم الضمانــات المســتوفاة مــن العميــل مقابــل التســهيالت االئتمانيــة للتخفيــف مــن حــدة المخاطــر الناتجــة عــن الديــون
المتعثــرة بحيــث يتــم فــرض حــد أدنــى لنســب تغطيــة الضمانــات المقبولــة ضمانـ ًـا لالســترداد فــي حالــة التعثــر.
وفــي حــاالت أخــرى يطلــب البنــك كفــاالت طــرف ثالــث و /أو التنــازل عــن اعتمــادات مســتندية واردة وترتيبــات مماثلــة مــن أطــراف ثالثــة
لحمايــة البنــك فــي حــال تخلــف العميــل عــن ســداد االلتزامــات.
ويتــم اســتخدام اســتراتيجية تنويــع مكونــات المحفظــة االئتمانيــة كأداة للتخفيــف مــن مخاطــر االئتمــان ولضمــان ذلــك تعمــل إدارة
مخاطــر التركــزات مــن خــال تحديــد الســقوف االئتمانيــة عبــر القطاعــات االقتصاديــة ،والمناطــق الجغرافيــة والتصنيفــات االئتمانيــة
والمنتجــات.
كمــا يســتخدم البنــك أدوات لقيــاس مخاطــر االئتمــان للتأكــد مــن عــدم تعرضــه لمخاطــر غيــر محســوبة والســتخدامها للتعــرف المبكــر
علــى أي تراجــع فــي مخاطــر المحفظــة.
وبهــدف التعــرف علــى حجــم المخاطــر المســتقبلية يقــوم البنــك بعمــل اختبــارات األوضــاع الضاغطــة فــي ضــوء افتــراض ســيناريوهات
أوضــاع ضاغطــة وتوقعــات اقتصاديــة وتجاريــة ســلبية بشــكل دوري بهــدف إيجــاد آليــات لتالفــي هــذه األخطــار أو التخفيــف مــن آثارهــا.
مخاطر السوق
تعـ ّـرف مخاطــر الســوق علــى أنهــا المخاطــر الناشــئة عــن حــدوث تغيــرات فــى كل مــن أســعار الفائــدة وأســعار الصــرف وأســعار األوراق
الماليــة وأي أداة أخــرى يحتفــظ بهــا البنــك مثــل المعــادن ،والتــي يــؤدي تذبــذب أســعارها إلــى تحمــل البنــك لخســائر نتيجــة أي مراكــز
ماليــة داخــل أو خــارج الميزانيــة.
يعتمــد البنــك علــى سياســة متحفظــة فــي إدارة هــذه المخاطــر حيــث يتــم باســتمرار مراقبــة مراكــز الســوق ومحفظــة البنــك االســتثمارية
مــن قبــل مكتــب وســطي مســتقل لضمــان التقيــد بالســقوف المنصــوص عليهــا فــي سياســات مخاطــر الســوق المعتمــدة مــن البنــك
المركــزي ومجلــس إدارة بنــك االتحــاد.
هــذا وقــد تــم تطويــر سياســة اســتثمارية متحفظــة تعتمــد علــى تعريــض البنــك لمســتويات متدنيــة مــن مخاطــر الســوق ال تــؤدي إلــى
التأثيــر الملمــوس علــى ربحيتــه.
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مخاطر أسعار الفائدة
وتمثــل الخســائر الناشــئة عــن التقلبــات التــي تحــدث فــي معــدالت أســعار الفائــدة فــي األســواق أو الناتجــة عــن التغيــر فــي أســعار
المنتجــات الناشــئة عــن التغيــر فــي أســعار الفائــدة ،ويكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات البنــك وحقــوق ملكيتــه.
كمــا قــد تنشــأ هــذه المخاطــر عــن عــدم المواءمــة فــي تواريــخ إعــادة التســعير بيــن الموجــودات والمطلوبــات بشــكل قــد ينشــأ عنــه
انخفــاض فــي إيــرادات البنــك نتيجــة لفــرق التوقيــت فــي إعــادة التســعير.
تكمــن مخاطــر أســعار الفائــدة فــي أدوات الديــن والمشــتقات التــي تتضمــن أدوات ديــن ،باإلضافــة إلــى المشــتقات األخــرى التــي تكــون
قيمتهــا مرتبطــة بأســعار الســوق.
وبشكل عام تكون قيمة األدوات ذات اآلجال طويلة األمد أكثر حساسية لمخاطر أسعار الفائدة من قيمة األدوات قصيرة األمد.
ويتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن قبــل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات حيــث يتــم تزويــد اللجنــة بتقاريــر فجــوة إعــادة تســعير
الفائــدة بشــكل دوري باإلضافــة إلــى تقاريــر الحساســية للتغيــر فــي أســعار الفائــدة ،والتــي تبيــن أن أثــر هــذه المخاطــر ضمــن الحــد األدنــى.
مخاطر السيولة
وهــي المخاطــر التــي تنشــأ نتيجــة لعــدم قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة تجــاه المودعيــن بالســرعة والتكلفــة المقبولتيــن ،أي
بمعنــى آخــر عــدم كفايــة الســيولة لمتطلبــات التشــغيل العاديــة.
يقوم البنك بتخطيط السيولة على مستويين:
 .1المســتوى األول :يتعلــق بــإدارة االحتياطيــات القانونيــة والنقديــة الذاتيــة للتأكــد مــن االلتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة والسياســات
الداخليــة.
 .2المستوى الثاني :يتعلق بالتنبؤ باحتياجات البنك من األموال خالل الفترات القادمة.

ويتــم إدارة هــذا النــوع مــن المخاطــر مــن خــال وضــع اســتراتيجية للســيولة تعــد مــن قبــل اإلدارة العليــا للبنــك ،تراعــي تنويــع مصــادر
األمــوال ،واالحتفــاظ برصيــد معقــول مــن األدوات الماليــة القابلــة للتســييل فــي الســوق المالــي ،وتنويــع فتــرات اســتحقاق التســهيالت
االئتمانيــة ،واالبتعــاد عــن التركــز فــي كل مــن ودائــع العمــاء وتوظيفــات األمــوال واالحتفــاظ بســقوف لــدى البنــوك المراســلة تضمــن
ســهولة وصولنــا إلــى الســيولة المطلوبــة بالســرعة والكلفــة المقبولتيــن.
ويعتمــد البنــك علــى خطــة طــوارىء للســيولة يتــم تحديثهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري لضمــان إمكانيــة توفيــر الســيولة الالزمــة فــي
الحــاالت الطارئــة.
مخاطر التشغيل
تعــرف مخاطــر التشــغيل بأنهــا خطــر الخســارة الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو النظــم ،أو الناجمــة
عــن مصــدر (حــدث) خارجــي .ويتضمــن هــذا التعريــف المخاطــر القانونيــة والمخاطــر المتعلقــة بالســلطات التنظيميــة.
تغطــي سياســة مخاطــر التشــغيل دور إدارة المخاطــر التشــغيلية فــي كيفيــة تحديــد وتقييــم (بشــكل دوري) ومتابعــة والســيطرة علــى
مخاطــر التشــغيل ،واالمتثــال لجميــع المتطلبــات التنظيميــة ذات العالقــة ،للحــد مــن بعــض أو كل اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن هــذه
المخاطــر .حيــث اعتمــدت علــى أكثــر مــن منهجيــة إلدارة هــذه المخاطــر أولهــا هــو تطبيــق نظــام لتقييــم اإلجــراءات الرقابيــة ذاتيـ ًـا CRSA
وذلــك مــن خــال التعــرف علــى المخاطــر الخاصــة بــكل دائــرة و/أو وحــدة وتقييــم اإلجــراءات الرقابيــة لتحديــد نقــاط الضعــف وقيــاس
مــدى مســتوى فعاليــة اإلجــراءات الرقابيــة الحاليــة ،حيــث يتــم فحــص هــذه اإلجــراءات ذاتيــا بشــكل دوري ورفــع تقاريــر بواقــع النتائــج إلــى
إدارة القطــاع واإلدارة العليــا فــي البنــك .ويهــدف تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة إلــى التحقــق مــن مــدى فعاليــة وكفــاءة هــذه اإلجــراءات بحيــث
يتــم تحســين اإلجــراءات الرقابيــة الضعيفــة أو وضــع إجــراءات رقابيــة جديــدة تهــدف إلــى درء المخاطــر أو تخفيــف حدتهــا .كمــا وتقــوم إدارة
المخاطــر التشــغيلية ببنــاء مؤشــرات المخاطــر الرئيســية التــي مــن شــأنها أن تعــزز آليــة مراقبــة المخاطــر كونهــا أداة مــن أدوات اإلنــذار
المبكــر التــي تمكــن متخــذي القــرار مــن تحديــد األحــداث غيــر المرغــوب بهــا والخســائر المحتملــة قبــل وقوعهــا.
باإلضافــة إلــى بنــاء قاعــدة بيانــات حــول الخســائر النقديــة الناتجــة عــن المخاطــر التشــغيلية وذلــك لتقييــم حجــم التعــرض الــذي يواجــه
ـأن عمليــة إدارة المخاطــر التشــغيلية لــدى
البنــك مــن المخاطــر التشــغيلية باإلضافــة إلــى فعاليــة اإلجــراءات الرقابيــة المطبقــة .علمـ ًـا بـ ّ
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البنــك ال تهــدف إلــى تصميــم أنظمــة تقــوم بالتخلــص مــن جميــع مخاطــر التشــغيل المحتملــة ،وإنمــا إلــى فهــم اآلثــار الماليــة  -وأي آثــار
أخــرى محتملــة – لهــذه المخاطــر واســتحداث األنظمــة واإلجــراءات الرقابيــة التــي مــن شــأنها (إذا اســتمرت بالعمــل) أن تبقــى الخســائر
(اآلثــار) المحتملــة لهــذه المخاطــر ضمــن المســتويات المقبولــة.
مخاطر االمتثال
يطلــق عليهــا أيضـ ًـا مخاطــر النزاهــة والســمعة وهــي عبــارة عــن مخاطــر العقوبــات القانونيــة (غرامــات) أو الرقابيــة ،أو الخســائر الماديــة ،أو
مخاطــر الســمعة التــي يتعــرض لهــا البنــك جــراء عــدم االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامر وقواعد الســلوك والممارســات
المصرفية الســليمة.
يقــع علــى عاتــق اإلدارة التنفيذيــة المســؤولية المطلقــة فــي وضــع وتطبيــق سياســة االمتثــال واعتمادهــا فــي مجلــس اإلدارة وتعميمهــا
علــى كافــة اإلدارات والعامليــن فــي البنــك ،كمــا أن علــى اإلدارة بكافــة مســتوياتها مســؤولية التأكــد مــن تطبيــق اإلجــراءات والتدابيــر
الصحيحــة فــي حــال اكتشــاف مخالفــات ناجمــة عــن عــدم االمتثــال باإلضافــة إلــى توفيــر الــكادر الكافــي والمؤهــل وتوفيــر المصــادر
الالزمــة إلنشــاء وحــدة مراقبــة امتثــال مســتقلة لتطبيــق سياســات االمتثــال.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ولضمــان أعلــى مســتوى مــن النزاهــة والشــفافية يعتمــد البنــك علــى سياســات وإجــراءات داخليــة ضمــن إطــار
ســليم وقــوي مــن الضوابــط الداخليــة والتــي تتــم مراجعتهــا بشــكل دوري.
مخاطر أمن المعلومات
تســتند إدارة مخاطــر أمــن المعلومــات علــى اســتخدام الوســائل واألدوات واإلجــراءات لضمــان حمايــة المعلومــات مــن المخاطــر الداخليــة
والخارجيــة ،ومنــع وصــول المعلومــات إلــى أشــخاص غيــر معنييــن لهــا ،وللحفــاظ علــى ســرية وســامة المعلومــات ،ولضمــان توفرهــا
واســتمرارية األنظمــة الداعمــة لهــا.
ألجــل هــذا وفــر بنــك االتحــاد الموظفيــن المؤهليــن والمــوارد الالزمــة لذلــك إضافــة إلــى التعاقــد مــع أطــراف خارجيــة لحمايــة أمــن
المعلومــات مــن االختراقــات األمنيــة.
وعليــه قامــت الدائــرة بعمــل سياســة ألمــن المعلومــات حســب أفضــل الممارســات العالميــة لحمايــة معلومــات البنــك والعمــاء،
وقامــت أيضـ ًـا بعمــل خطــة الســتمرارية العمــل لضمــان اســتمرار أعمــال البنــك وتوفــر جميــع الخدمــات المقدمــة مــن قبلــه لجميــع
عمالئــه.
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ
ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﻣﻦ
اﻟﻤﺎدي واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

 .10أنشطة وإنجازات البنك:
وردت إنجــازات البنــك واألحــداث الهامــة التــي مــرت بهــا ضمــن فصــل (تحليــل المركــز المالــي ونتائــج األعمــال لعــام  )2018وفصــل
(إنجــازات عــام  2018والخطــط االســتراتيجية المســتقبلية) وبشــكل مفصــل.
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 .11ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال تدخــل
ضمــن نشــاط البنــك الرئيســي،كما لــم يمــارس البنــك أيــة عمليــات ال تدخــل ضمــن نشــاطه الرئيســي.
.12

أ .السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين خالل (:)2018 – 2014

األرباح المحققة

السنة

األرباح النقدية الموزعة

األرباح المقترح توزيعها

حقوق الملكية – مساهمي البنك

2018

2017

2016

41,085,911

34,799,083

29,235,822

22,400,000

-

-

-

376,741,532

16,000,000
370,623,048

2015

28,833,141

2014

26,473,189

12,500,000

12,500,000

8,800,000

310,077,653

293,310,660

272,158,352

-

-

ب .أسعار أسهم البنك خالل (:)2018 – 2014
السعر

السنة

2018

 1.600دينار

2017

 1.620دينار

2016

 2.010دينار

2015

 1.530دينار

2014

 1.800دينار

 .13تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل عام :2018
ورد ذلك البند في فصل (تحليل المركز المالي ونتائج األعمال لعام ( )2018وبشكل مفصل.

 .14التطورات المستقبلية الهامة للبنك:
التطــورات المســتقبلية وتوقعــات مجلــس اإلدارة لنتائــج أعمــال البنــك ذكــرت ضمــن إنجــازات عــام  2018والخطــط االســتراتيجية
والمســتقبلية فــي فصــل مســتقل.

 .15مقدار أتعاب مدققي الحسابات للبنك والشركات التابعة:
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام  2018مبلغ ( )114,625دينار بما فيها ضريبة المبيعات وعلى النحو التالي:
بنك االتحاد

البيان

100,705

شركة االتحاد للوساطة المالية

5,800

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

3,480

المجموع

114,625

شركة االتحاد للتأجير التمويلي
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4,640

المبلغ
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أ .بيان بعدد أسهم البنك المملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم:
االسم

كما في عام 2018

جنسية
تاريخ التعيين
عضو مجلس ممثل
العضو
العضو
اإلدارة

عصام حليم سلفيتي 2015/12/20

سامية سليمان سكر
(زوجته)

2015/12/20

أردني

الشركة الليبية
لالستثمارات الخارجية 2017/02/12
(الفيكو)

ليبية

ويمثلها :د .ادريس
ّ
الورفلي
محمد

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
ويمثلها:

فادي عبدالوهابأبو غوش لغاية
2017/8/15

داود سعيد الفقيرلغاية 2017/11/15
مؤنس عمر عبدً
اعتبارا من
العال
2017/11/15

شركة إثمار للتزويد
ويمثلها:
عماد محمد عبد
الخالق

المجموع

أردني 12,707,886

أردنية

“محمد نبيل” عبد
الهادي حمودة

أقاربه

كما في عام 2017

-

ليبي

2015/12/20

أردنية

-

أردني

-

أردني

-

أردني

2015/12/20

أردنية

-

المانية

عضو مجلس ممثل
العضو
اإلدارة

12,707,886
15,712,011 3,004,125

104,410

أقاربه

المجموع

104,410

32,413,763

15,638,826 2,930,940
104,410

104,410
32,413,763

32,413,763
8,473,212

32,413,763
8,473,212

8,473,212
8,327

8,473,212
8,327

144

144

8,471

8,471

باسم عصام سلفيتي 2015/12/20

أردني

801,745

801,745

771,779

771,779

2015/12/20

أردنية

5,120

5,120

5,120

5,120

مغيث غياث سختيان 2015/12/20
رنا جميل عبادي

رياض عبد المحسن
الدجاني
سامي محمد
المبروك

جبرا “رجا يعقوب”
غندور

أردني

16,657

16,657

16,657

16,657

2015/12/20

أردني

28,040

28,040

28,040

28,040

2015/12/20

ليبي

6,400

6,400

6,400

6,400

2016/12/13

أردني

51,120

51,120

51,120

51,120

ال يوجد أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في الجدول أعاله.
كمــا ال توجــد ســيطرة مــن قبــل أي شــركة مملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،كذلــك ليســت هنــاك ســيطرة مــن قبــل أي شــركة مملوكــة
ألقــارب أعضــاء مجلــس اإلدارة.
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ب .بيان بعدد أسهم موظفي اإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم:
االسم
نادية حلمي السعيد

عدد األسهم كما في عام 2018

الجنسية

الموظف

أردنية

616,200

عامر “محمد خير” ابو ليلى

أردني

31,560

محمد غاصب حتاملة

أردني

دانيال فواز الشرايحة

ديمة مفلح عقل

بشار “محمد خير” عبابنه

35,000

أردني

أردنية

3,000

أردني

-

-

طارق “محمد سعيد” بدوي

أردني

-

فادي “احمد كمال” مرعي

أردني

30,000

مؤنس ممدوح حدادين*

أردني

نتالي مازن النبر

أردنية

محمد محمود برجاق

زيد إياد كمال

محمد راغب عثمان

محمود تيسير بدوان

-

أردني

-

أردني

-

-

أردني

-

-

أردني

-

المجموع

أقاربه

616,200

-

35,000

-

3,000

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

606,200

31,560

-

-

الموظف

31,560

-

-

عدد األسهم كما في عام 2017

-

-

-

-

أقاربه

-

المجموع

606,200

30,000
31,560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* تم تقديم االستقالة بتاريخ 2018/12/31

ال يوجد أي من موظفي اإلدارة التنفيذية العليا أو أقاربهم يملكون أية أسهم في البنك غير ما ورد في الجدول أعاله.
كمــا ال يوجــد ســيطرة مــن قبــل أي شــركة مملوكــة لموظفــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا ،وال يوجــد ســيطرة مــن قبــل أي شــركة مملوكــة
ألقــارب موظفــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا.
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أ .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018
البيــان

السيد عصام حليم سلفيتي
السيد محمد نبيل حمودة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

5,000

5,000

مؤسسة العامة الضمان االجتماعي

5,000

السيد مغيث غياث سختيان

5,000

السيد باسم عصام سلفيتي

السيد سامي محمد المبروك

السيد عماد محمد عبد الخالق

5,000

5,000

5,000

السيد رياض عبد المحسن الدجاني

5,000

السيدة رنا جميل عبادي

5,000

ّ
الورفلي
السيد ادريس محمد

سفر وإقامة

أتعاب وبدل تنقالت

404,000
39,000
31,250
39,000

35,000
39,000

34,250

31,000

2,800

5,000

28,250

19,830

السيد جبرا “رجا يعقوب” غندور

5,000

34,000

7,687

المجموع

55,000

30,750

745,500

* ال توجد أي مكافآت مالية أو غير مالية تم منحها ألعضاء مجلس اإلدارة غير ما ورد أعاله.
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12,913

43,230

ب .المزايا والمكافآت التي تتمتع بها اإلدارة التنفيذية العليا عن عام 2018
البيــان

رواتب وعالوات ومكافآت

سفر وإقامة

مكافآت  2017المدفوعة خالل
عام 2018

معالي السيدة نادية السعيد

1,280

281,000

309,000

السيد محمد غاصب حتاملة

486

133,500

36,400

السيد طارق بدوي

372

125,600

السيدة ديمة عقل

السيد بشار عبابنه

السيد محمد برجاق

986

السيد دانيال شرايحة

620

السيد فادي مرعي

186,100

117,800

118,700

112,700

118,775

67,500

33,800

33,800

35,750

38,250

33,751

محمد راغب حسين عثمان

1,068

112,700

محمود تيسير بدوان

1,823

95,200

مؤنس ممدوح حدادين *

520

1,025

117,000

165,500

28,000

المجموع

9,234

1,856.775

791,469

زيد اياد كمال

نتالي مازن النبر

عامر ابو ليلى

1,054

96,200

76,000

37,500

24,800

20,750

15,500

76,668

* تم تقديم االستقالة بتاريخ 2018/12/31

* قــام البنــك ببنــاء مخصــص ( )2,650,000دينــار بــدل مكافــآت لجميــع موظفــي البنــك بمــا فــي ذلــك اإلدارة التنفيذيــة عــن عــام 2018
ليتــم دفعهــا فــي عــام  2019حســب موافقــة مجلــس اإلدارة وحــال االنتهــاء مــن تقييــم أداء الموظفيــن خــال شــهر .2019/04
كمــا يقــوم البنــك بتوفيــر المزايــا التاليــة ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة (رئيــس مجلــس اإلدارة المتفــرغ ،والمديــر العــام ومســاعدي المديــر
العــام):
 .1سيارة لالستخدام متضمنة كامل مصاريفها.
 .2خط هاتف خلوي بما في ذلك الجهاز.

	-ال يوجد أي مكافآت مالية أو غير مالية تم منحها لإلدارة التنفيذية العليا غير ما ورد أعاله.

 .18التبرعات والمنح والمساهمة في خدمة المجتمع:
أدرج ذلك البند ضمن فصل مستقل (المسؤولية االجتماعية لدى بنك االتحاد).

.19

جميــع العقــود واالرتباطــات التــي عقدهــا البنــك مــع رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس والمديــر العــام وموظفــي البنــك

وأقاربهــم منســجمة مــع أنظمــة البنــك الداخليــة وتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وقانــون البنــوك .وتظهــر تفاصيــل تلــك العقــود

واالرتباطــات فــي اإليضــاح رقــم ( )42ضمــن البيانــات الماليــة للبنــك.

 .20مساهمة البنك في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي:
أدرج ذلك البند في فصل مستقل (المسؤولية االجتماعية لدى بنك االتحاد).
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بيانات إضافية بموجب تعليمات اإلفصاح
 .1بيان بأسماء كبار مالكي األسهم الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن :%1
اسم المساهم

نسبة
عدد األسهم
المساهمة في
كما في
الجنسية
 2018/12/31رأس المال %

بنك لبنان والمهجر اللبنانية
(فرع األردن)
بنك لبنان والمهجر اللبنانية
لألعمال

الشركة الليبية
لالستثمارات
الخارجية

RS FINANCE

22.22 35,550,094
1,885,763

1.18

المستفيد النهائي
بنك لبنان والمهجر لألعمال /
شركة لبنانية وأهم الشركاء فيها
كما هو مبين أدناه:
1. Bank of Newyork
(34.37%) (vanguard
group, T.Rowe Price
Associates, Dodge and
Cox.
)2. Banorable S.A (17%
)3. Chaker family (4.8%
)4. Azhari family (7.5%

عدد األسهم
المرهونة
-

-

الليبية

20.26 32,413,763

مملوكة بالكامل من قبل
الحكومة الليبية

جزر
كايمان

15.09 24,149,840

41.41 10,000,000 Raja’I Salfiti Holding 100%
- TRHS Holding 25%
ownership (Tareq Rajai
Salfiti) 100%
- ZRS Holding 25%
ownership (Zaid Rajai
Salfiti)100%
- FRS Holding 25%
ownership (Faisal Rajai
Salfiti)100%
- DRS Holding 12.5%
ownership (Dina Rajai
Salfiti) 100%
- SRHS Holding 12.5%
ownership (Samia Farah
issa Fraih)100%

عصام حليم جريس األردنية
سلفيتي

7.94 12,707,886

نفسه

األردنية

5.30

نفسه

-

نسبة األسهم
المرهونة من
إجمالي المساهمة

1,392,564

-

40.18

3,713,016

المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي
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8,473,212

5,105,580

-

-

جهة الرهن
-

-

بنك اإلسكان
للتجارة
والتمويل

بنك الكويت
الوطني /اإلدارة
اإلقليمية
بنك سوسيته
جنرال (األردن)

-

اسم المساهم

نسبة
عدد األسهم
المساهمة في
كما في
الجنسية
 2018/12/31رأس المال %

المستفيد النهائي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شركة وادي األردن
لتنمية الثروة
الحيوانية

األردنية

4,526,848

2.83

الشركة المركزية
للتجارة والمركبات

األردنية

3,521,967

2.20

سامية سليمان
يوسف سكر

األردنية

3,004,125

1.88

نفسه

األردنية

2,819,332

1.76

موظفي بنك االتحاد

-

سامية حليم جريس األردنية
سلفيتي

1,905,933

1.19

نفسه

-

-

1,767,128

1.10

نفسه

513,000

29.03

1,739,121

1.09

نفسه

-

-

بنك االستثمار
العربي

-

األردنية

1,739,121

1.09

نفسه

-

-

-

سناء رؤوف جريس األردنية
سلفيتي

1,739,121

1.09

نفسه

-

-

-

صندوق ادخار
موظفي
ومستخدمي بنك
االتحاد

رمزي رؤوف جريس األردنية
سلفيتي

مروان رؤوف
جريس سلفيتي

رنا رؤوف جريس
سلفيتي

األردنية

شركة أردنية وأهم الشركاء فيها
والذين يمثلون  %5كما هو
مبين أدناه:
 .1شركة حموده إخوان
للتجارة واالستثمار %10
(سامي  %25وماهر %25
وسمير  %25ومحمد نبيل
عبدالهادي حموده )%25
 .2شركة كيماويات األردن %10
(سامي  %25وماهر %25
وسمير ومحمد  %25نبيل
عبدالهادي حموده )%25
 .3سامي عبد الهادي حموده
()%20
 .4ماهر عبد الهادي حموده
()%20
 .5سمير عبد الهادي حموده
()%20
 .6محمد عبد الهادي حموده
()%20

عدد األسهم
المرهونة

نسبة األسهم
المرهونة من
إجمالي المساهمة

جهة الرهن

شركة أردنية وأهم الشركاء فيها
والذين يمثلون  %5كما هو
مبين أدناه:
 .1إبراهيم اميل حداد ()%20
 .2عمر معتصم إسماعيل
البلبيسي ()%7.5
 .3طارق معتصم إسماعيل
البلبيسي ()%7.5
 .4نبيل اميل حداد ()%20
 .5نهاد اميل حداد ()%20
 .6جورج اميل حداد ()%25
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 .2التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألطــراف
ذوي العالقــة
التسهيالت االئتمانية

اسم العضو /المجموعة
مجموعة عصام حليم سلفيتي وباسم عصام حليم سلفيتي:

المباشرة

المجموع

غير المباشرة

عصام حليم جريس سلفيتي وساميه سليمان يوسف السكر

139

شركة جوار عمان للتطوير العقاري

1,449,910

-

شركة االتحاد للتأجير التمويلي

950,000

109,283

1,059,283

598,225

-

598,225

باسم عصام حليم سلفيتي

شركة االتحاد للوساطة المالية

475,481

-

-

-

475,481

863,000

863,000

شركة أبو علندا إلدارة المشاريع العقارية

-

زيد رجائي حليم سلفيتي

662,860

-

34,842

-

فيصل رجائي حليم سلفيتي

زيد رجائي سلفيتي وفيصل رجائي سلفيتي

869,871

طارق رجائي حليم سلفيتي

1,928

عمر اسامة حليم سلفيتي

حليم اسامة حليم سلفيتي

شركة عنقاء المغرب إلدارة العقارات

عمر بولص يوسف الزعمط وفيصل رجائي حليم سلفيتي واسامه عصام جابر
شركة أصدقاء مهرجانات األردن
مجموعة “محمد نبيل” حمودة:
الشركة األردنية لألعالف

2,136

25,000

1,449,910

25,000

662,860

1,000

870,871

-

1,928

-

5,519,421

53,000

248

-

-

139

1,914,300

34,842

2,136

5,572,421
1,914,300
248

710,958

3,500,000

4,210,958

شركة الصناعات الحديثة لألصباغ والكيماويات

1,899,933

-

1,899,933

شركة بروفيمي األردن لصناعة مركزات االعالف

28

68,064

شركة تقنية الجيل لألنظمة الكهربائية والوكاالت التجارية

31,500

شركة الشفق للتجميل

الشركة الوطنية للتفقيس

18,272

171,725

171,725

510,476

-

510,476

شركة صوامع األردن لتخزين وطحن الحبوب وتصنيع منتجاتها

55,574

-

شركة مخازن االتحاد لتجارة المواد الغذائية

211

شركة وادي األردن لتنمية الثروة الحيوانية

424,846

مصنع مياه النبالء لصاحبه هاني شكري يوسف عبدالرحمن

156,555

-

هاني شكري يوسف عبد الرحمن

43,571

-

شركة بوكس لتجارة االجهزة الرياضية

شركة كيماويات األردن

شركة حمودة اخوان للتجارة واالستثمار
“محمد نبيل” عبد الهادي حمودة
نبيلة عبد الهادي حمودة

مجموعة مغيث غياث سختيان:

الشركة العربية لألنظمة المكتبية
الشركة المتحدة لصناعة األدوية

70

-

-

18,272

68,092

59,991

91,491

4,277,022

-

4,277,022

4,000,000

-

13,869

-

13,869

-

31,023

31,023

-

10,967,795

55,574

20,500

20,711

-

424,846

2,836,000
586,830

4,000,000

156,555
43,571
2,836,000

11,554,625

التسهيالت االئتمانية

اسم العضو /المجموعة

المباشرة

المجموع

غير المباشرة

الشركة المتقدمة للغاز المركزي

191,486

-

شركة ام اس فارما األردن

2,461,586

1,092,788

3,554,374

مغيث غياث سختيان

53,348

5,000

58,348

سرمد نعمة الله الدليمي
شركة صندوق المرأة

مجموعة سامي محمد المبروك:
اسامة محمد عبدالله المبروك

-

165,925

2,000
-

191,486
2,000

165,925

131,551

2,000

133,551

سراج الدين سامي محمد المبروك

140,692

-

140,692

معتز محمد عبدالله المبروك

93,399

2,000

سامي محمد المبروك

عالء محمد عبدالله المبروك

مجموعة عماد عبد الخالق:
عماد عبد الخالق

علي محمد علي عبد الخالق

140,083
94,348

81

21,757

2,000

-

-

-

142,083
94,348

95,399
81

21,757

 .3سياسة منح المكافآت
توضــح سياســة الزيــادات الســنوية والمكافــآت ممارســة البنــك فيمــا يتعلــق بهــذا الخصــوص بمــا يضمــن العدالــة الداخليــة والمحافظــة
علــى الموظفيــن وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ذوي األداء المتميــز ومكافأتهــم ،وجــذب أفضــل الخبــرات والمهــارات المتواجــدة فــي الســوق
البنكي.
ـاء علــى تنســيب المديــر العــام ورئيــس مجلــس اإلدارة وموافقــة لجنــة الترشــيح والمكافــآت المبلــغ اإلجمالــي
يقــرر مجلــس اإلدارة بنـ ً
للزيــادات الســنوية والمكافــآت.
تنطبــق المكافــآت والزيــادات الســنوية علــى الموظفيــن الذيــن تــم تعيينهــم فــي أو قبــل الثالثيــن مــن حزيــران مــن العــام الــذي تــم
ـاء عليــه ،ويتــم احتســاب المكافــأة والزيــادة نسـ ً
ـبة وتناســب مــن تاريــخ التعييــن لمــن لــم يكمــل ســنة كاملــة فــي البنــك ،أمــا
التقييــم بنـ ً
فــي حالــة التعييــن بعــد الثالثيــن مــن حزيــران فيتــم اســتثناؤهم مــن الزيــادة والمكافــأة.
ترتبــط نســبة الزيــادة الســنوية للموظفيــن (إن وجــدت) بمقــدار األربــاح الســنوية للبنــك وأداء البنــك مقارنــة بالموازنــة التقديريــة ومعــدل
التضخــم وتقييــم أداء الموظفيــن باإلضافــة إلــى الدراســات المســحية للرواتــب ونتائــج المســح الســنوي الــذي يقــارن نســب الزيــادات
الممنوحــة للموظفيــن فــي القطــاع المصرفــي ويتــم اعتمادهــا مــن لجنــة الترشــيح والمكافــآت.
ترتبــط المكافــأة الســنوية لــكل موظــف بإنتاجيتــه وحســن األداء وتحقيــق األهــداف والتعامــل مــع زمالئــه ومــع عمــاء البنــك فــي ضــوء
األســس العامــة التــي تقررهــا لجنــة الترشــيح والمكافــآت لجميــع الموظفيــن فــي ضــوء أداء البنــك والســوق والموظفيــن ،بحيــث تكــون
المكافــآت الســنوية علــى شــكل نســبة أو مضاعفــات مــن الرواتــب الشــهرية اإلجماليــة أو مبالــغ مقطوعــة.
يتــم منــح الزيــادات والمكافــآت الســنوية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تقييــم األداء الســنوي ،وتتــم مراجعــة وتقييــم أداء الموظفيــن مــع
نهايــة كل عــام وتكــون الزيــادات أو التعديــات ســارية المفعــول اعتبـ ً
ـارا مــن شــهر نيســان أو حســب مــا ُيقــر مــن اإلدارة العليــا.
أيضـ ًـا يتــم دفــع مكافــآت أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة (ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي) المرتبطــة بــاألداء علــى شــكل مكافــآت مؤجلــة
تماشـ ً
ـيا مــع تعليمــات الحاكميــة المؤسســية المتعلقــة بالمكآفــات الماليــة لإلدارييــن والتــي تنــص "علــى أن تتضمــن إمكانيــة تأجيــل
دفــع نســبة معقولــة مــن المكافــآت ،بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفتــرة التأجيــل علــى أســاس طبيعــة العمــل ومخاطــره ونشــاطات
اإلداري المعنــي".
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 .4سياسة التعيين
•ال يتــم تعييــن أي موظــف خــارج نطــاق الهيــكل التنظيمــي المعتمــد لــدى البنــك والخطــط الموضوعــة والميزانيــة التقديريــة بعــد
إقرارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي يتــم بموجبهــا تحديــد أعــداد الموظفيــن فــي كل دائــرة بمــا فيهــا الشــواغر والمؤهــات
المطلوبــة إلشــغالها وفــي حــال وجــود أي اســتثناءات ،يتــم الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة.

•يجــب االلتــزام بقانــون العمــل األردنــي وقانــون البنــوك واألحــكام الــواردة فــي نظــام موظفــي بنــك االتحــاد (وأي تعديــل يطــرأ علــى
أي منهــا) بالنســبة إلجــراءات التعييــن وأي قوانيــن ذات عالقــة.
•يجب االلتزام بتعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك (وأي تعديل يطرأ عليها) وذلك في مجال التعيينات واالستقالة واإلحالل.
•يجب على إدارة الموارد البشرية – قسم التعيين واالستقطاب عند تعيين أي موظف في البنك االلتزام بما يلي:
	-أن يكون أردني الجنسية.

	-فــي حــال كان غيــر أردنــي الجنســية ويحتاجــه البنــك بمــا يتماشــى مــع قانــون العمــل الســاري ومتطلبــات البنــك المركــزي وحاصــل
علــى موافقــة وزارة العمــل.

	-قد أتم السنة الثامنة عشر من العمر.

ً
محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
	-التأكد من أن الموظف حسن السيرة والسلوك وليس
ً
بناء على فحص طبي معتمد من قبل البنك.
	-التأكد من أن الموظف الئق
صحيا ً

	-حائــز علــى شــهادة جامعيــة مــن جامعــة معتــرف بهــا مــن قبــل وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فيمــا عــدا بعــض الوظائــف
غيــر المصنفــة حيــث يمكــن تعييــن حملــة التوجيهــي والدبلــوم.
	-اجتيــاز المرشــح للمراحــل المختلفــة للتعييــن بمــا فــي ذلــك امتحانــات القبــول المقــررة والمقابــات الشــخصية وحســب الوظيفــة
ومســتواها.

	-يتــم إخضــاع الموظــف الجديــد لفتــرة التجربــة المقــررة بموجــب أحــكام قانــون العمــل األردنــي ،يتــم خــال تلــك الفتــرة متابعــة
وتقييــم أداء الموظــف مــن خــال رؤســائه بحســب المعاييــر الموضوعــة والمعتمــدة لذلــك ،التخــاذ الــرأي المناســب فــي التثبيــت
فــي الخدمــة الدائمــة لــدى البنــك.
	-الحرص على تفعيل سياسة تعيين األقارب في البنك.

	-اعتماد أفضل الطرق الحديثة في استقطاب وتعيين ذوي الكفاءات والخبرات.

 .5وحدة إلدارة ومعالجة شكاوي العمالء
شـكاوي العمـالء تتـيح الفرصـة لنـا لتحسـين مسـتوى أداء الخدمـة ،حيـث أننـا سـنكون مسـرورين لحـل مشـكلة العميـل بشـكل فعـال،
ولكـــن المهمــة ال تقــف عنــد هــذا الحــد ،وإنمــا يجــب علينــا أن نتعلــم مــن هــذه الشــكاوي لنتمكــن مـــن االرتقـــاء بمســـتوى خـــدماتنا .وإن
المســـتوى المتميـــز في إدارة التعامل مع شكاوي العمالء هو مـــن األهـــداف الرئيســـية التـــي يســـعى بنـــك االتحـــاد إلـى تحقيقهـا ،حيـث
يســـعى البنـــك إلـــى ترســـيخ وتطوير المفاهيم العامة لخدمة المشــتكي من خالل التثقيف بالسياســات والقـــوانين المصـــرفية ليكـــون
المشـــتكي مــ ً
ـدركا لحقوقـــه فـــي حـــال رغبتــه للتقــدم بشــكوى ومســاعدته بمعرفــة اإلجــراءات المطلوبــة للتقــدم بشــكواه والتــي تتســم
بالســهولة وبســرعة االســتجابة.
واسـ ً
ـتنادا لتعليمــات التعامــل مــع العمــاء بعدالــة وشــفافية رقــم ( )2012/56الصادرة عــن البنك المركزي األردنــي بتاريخ ،2012/10/31
فقــد تــم تأســيس وحــدة إلدارة ومعالجــة شــكاوي العمــاء ورفدهــا بالكــوادر البشــرية المؤهلــة واألنظمــة اآلليــة وتتبــع إداريـ ًـا لدائــرة
االمتثــال.
وتقــع مســؤولية متابعــة شــكاوي العمــاء علــى موظفــي الوحــدة حيــث يقــوم الموظــف المســؤول عــن اســتالم الشــكوى بتوفيــر
الوقــت واالســتماع جيـ ً
ـدا للعميــل والمســاهمة بشــكل فعــال ودقيــق علــى مســاعدته لحــل شــكواه وشــرح وجهــة نظــر البنــك للوصــول
إلــى قناعــة مرضيــة وموضوعيــة بيــن الطرفيــن وتكــون المهــام الرئيســية لوحــدة شــكاوي العمــاء:
 .1استقبال وتحليل شكاوي العمالء وتسجيلها على النظام الخاص بالشكاوي /السجل اإللكتروني ومتابعتها.
 .2الرد على شكاوي العمالء ضمن اإلطار الزمني المحدد.
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 .3إعــداد التقاريــر الخاصــة بشــكاوي العمــاء والتــي تتضمــن إحصائيــة مجمعــة بعــدد الشــكاوي المقدمــة واإلجــراءات المتخــذة بشــأنها
وتحليــل نوعــي لطبيعــة الشــكاوي وخطــة عمــل لمنــع /للحــد مــن تكــرار الشــكاوي المقدمــة وإرســالها إلــى الجهــات المختصــة.
 .4رفع تقارير شهرية إلى اإلدارة العليا للبنك ومدراء الدوائر المعنية بتفاصيل الشكاوي المقدمة.

 .5رفــع تقاريــر ”ربــع ســنوية" إلــى البنــك المركــزي األردنــي تتضمــن كحــد أدنــى إحصائيــة مجمعــة بعــدد الشــكاوي المقدمــة واإلجــراءات
المتخــذة بشــأنها وتحليــل نوعــي لطبيعــة الشــكاوي المقدمــة.
 .6إعداد آلية إلدارة ومعالجة شكاوي العمالء واعتمادها وتعميمها على كافة موظفي البنك.
 .7توفير قنوات متعددة للعميل إليصال شكواه مثل:
	-الهاتف المجاني 080022240

	-البريد اإللكتروني customerscomplaint@bankaletihad.com
	-الفاكس + )962( 6 5624231
	-البريد العادي

	-الحضور الشخصي

	-صناديق الشكاوي بالفروع

وفيما يلي إحصائية بالشكاوي التي تم استالمها من العمالء خالل عام  2017عبر مختلف القنوات حسب التالي:
خدمات إلكترونية

التصنيف

30

عدد الشكاوي اإلجمالي

أسعار الفوائد والعموالت والرسوم

47

البطاقات االئتمانية والحواالت

32

بيئة العمل

229

سلوك التعامل المهني

العقود وشروط التعامل

تسويق الخدمات والمنتجات
المجموع

122
204

5
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وتم التعامل مع هذه الشكاوي ضمن اإلطار التالي:
ً
أرقاما مرجعية وتزويدها للعمالء بهدف المتابعة.
•إعطاء الشكاوي

•دراسة وتحليل الشكاوي والرد عليها ضمن اإلطار الزمني المحدد حسب درجة تصنيف الشكاوي وطبيعتها.
مستقبال والتي تتمثل بما يلي:
•التوصية باإلجراءات المقترحة للحد من تكرار هذه الشكاوي
ً
	-تعديل إجراءات العمل إذا تطلب األمر ذلك.
	-اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

	-تعديل البنية التحتية للخدمات اإللكترونية.
	-تدريب الموظفين.

 .8بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة مــن قبــل المجموعــة مبلــغ ( )83دينار مقابــل تســهيالت غيــر عاملــة ،هــذا ويوجــد مخصصــات
وتأمينــات مقبولــة تغطــي كامــل مبلــغ القضايــا المقامــة مــن قبــل المجموعــة.
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إقرار من مجلس اإلدارة
إن مجلــس إدارة بنــك االتحــاد يقــر بمســؤوليته عــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة ،وتوفيــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة فعالــة وكافيــة
فــي البنــك ،ويؤكــد علــى عــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية البنــك بــأداء فعــال خــال الســنة الماليــة القادمــة .2019
ويقــر مجلــس اإلدارة بعــدم حصــول أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس علــى أيــة منافــع مــن خــال عملــه فــي البنــك ولــم يفصــح عنهــا ســواء
ً
ـخصيا أو ألي مــن ذوي العالقــة بــه وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.
ـواء كانــت لــه شـ
كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وسـ ً
كال مــن رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي ومديــر العمليــات الماليــة علــى صحــة ودقــة واكتمــال المعلومــات والبيانــات
كمــا يقــر ً
الــواردة فــي التقريــر الســنوي.

االسم

الصفة

عصام حليم جريس سلفيتي

رئيس مجلس اإلدارة

"محمد نبيل" عبد الهادي محمد حمودة

نائب الرئيس

الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية

عضو مجلس اإلدارة

باسم عصام حليم سلفيتي

عضو مجلس اإلدارة

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

عضو مجلس اإلدارة

رياض عبدالمحسن طاهر الدجاني

عضو مجلس اإلدارة

مغيث غياث منير سختيان

عضو مجلس اإلدارة

شركة إثمار للتزويد

عضو مجلس اإلدارة

سامي محمد عبد الله المبروك

عضو مجلس اإلدارة

رنا جميل سعيد عبادي

عضو مجلس اإلدارة

جبرا "رجا يعقوب" جبرا غندور

عضو مجلس اإلدارة

نادية حلمي حافظ السعيد

الرئيس التنفيذي

زيد اياد اكرم كمال

رئيس إدارة العمليات المالية
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التوقيع

دليل التحكم المؤسسي

القسم األول :المقدمة
انطالقـ ًـا مــن إيمــان بنــك االتحــاد بأهميــة الحاكميــة المؤسســية لتدعيــم مبــدأي األمــان والســامة للقطــاع المصرفــي وتدعيــم ثقــة
المودعيــن والمســتثمرين بالبنــك ومــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي علــى ســامة البنــك وعلــى توفيــر األســس الســليمة التــي تدعــم خططنــا
االســتراتيجية فــي النمــو ،فقــد قــرر مجلــس اإلدارة اعتمــاد هــذا الدليــل (دليــل الحاكميــة المؤسســية) ليمثــل األســس التــي ســتعتمد
فــي إدارة مؤسســتنا وإدارة العالقــات بيــن جميــع األطــراف المعنيــة بالبنــك مــن مســاهمين ،مودعيــن ،مجلــس إدارة ،إدارة تنفيذيــة،
موظفيــن والجهــات الرقابيــة المختلفــة.
لقــد تــم تطويــر هــذا الدليــل فــي ضــوء تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي بخصــوص الحاكميــة المؤسســية التــي تــم إصدارهــا بتاريــخ
 2007/8/23وتماشـ ً
ـيا مــع تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك رقــم  2014/58الصــادرة بتاريــخ  2014/9/30والتعليمــات المعدلــة
الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي الخاصــة بالحاكميــة المؤسســية للبنــوك رقــم  2016/63بتاريــخ  2016/9/1والتعديــات التــي
ً
وتماشــيا مــع أفضــل الممارســات الدوليــة بخصــوص الحاكميــة
تمــت عليهــا بتاريــخ  ،2016/9/25والقوانيــن األخــرى ذات العالقــة
المؤسســية.
يرتكز هذا الدليل على المبادئ اإلرشادية األربعة التالية:
•العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العالقة (مثل :المساهمين ،المودعين ،الدائنين ،الموظفين ،الجهات الرقابية).

•الشــفافية واإلفصــاح ،بحيــث يتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات المالية والتنظيميــة واإلدارية التي تمكن المودعين والمســاهمين
مــن تقييــم أداء البنــك ،حيــث يتــم االلتــزام بسياســة اإلفصــاح المعتمــدة في البنك بشــكل كامل.
•المســاءلة فــي العالقــات بيــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ومجلــس اإلدارة ،وبيــن مجلــس اإلدارة والمســاهمين ،وبيــن مجلــس اإلدارة
والجهــات األخــرى ذات العالقــة.

•المســؤولية ،مــن حيــث الفصــل الواضــح للمســؤوليات وتفويــض الصالحيــات مــن خــال السياســات واإلجــراءات المعتمــدة فــي
البنــك.

ً
ســنويا مــن قبــل لجنــة الحاكميــة فــي ضــوء المســتجدات الداخليــة
تــم اعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويتــم تحديثــه
والخارجيــة وبمــا يعكــس آخــر التطــورات فــي هــذا الخصــوص.
كما وسيقوم مجلس اإلدارة ومن خالل لجنة الحاكمية المؤسسية بضمان تطبيق كل ما جاء في هذا الدليل.
يقــوم البنــك بنشــر هــذا الدليــل ضمــن تقريــره الســنوي ومــن خــال موقعــه اإللكترونــي ،كمــا يتــم اإلفصــاح ضمــن التقريــر الســنوي عــن
مــدى التــزام البنــك بتطبيــق كافــة بنــود الدليــل وســيتم تزويــد أي مســاهم بنســخة مــن هــذا الدليــل فــي حــال طلبــه لهــا.
ً
أيضا:
إننا في بنك االتحاد نؤمن أن التطبيق الخالق ألسس الحاكمية المؤسسية يشمل
•تنظيم العالقات بين كافة األطراف المعنية بالبنك.

•ضمان تطبيق هيكل تنظيمي يضمن الكفاءة والمحاسبة والمسؤولية والرقابة الداخلية.

•بناء ثقافة مؤسسية تؤمن بأهداف المؤسسة وتعزز أسس المسؤولية والكفاءة والفاعلية.

•تطوير األسس السليمة والكفؤة لتطوير وتفعيل دور الرقابة الداخلية والتدقيق وإدارة المخاطر واالمتثال.
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القسم الثاني :هيكل التحكم المؤسسي
تتــم إدارة بنــك االتحــاد فــي ضــوء توجيهــات مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بــدوره بتفويــض صالحيــات إدارة البنــك لموظفــي وإداريــي البنك
تحــت إدارة وإشــراف الرئيــس التنفيــذي ويحــدد هــذا الدليــل تركيبــة ومســؤوليات مجلــس اإلدارة وعالقتــه بــاإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن
وصغار المســاهمين.
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

القسم الثالث :تشكيلة مجلس اإلدارة
ً
عضوا.
•يبلغ عدد أعضاء مجلس اإلدارة 11
ً
رئيسا له من بين أعضائه.
•يعين المجلس

•تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتســمية أعضــاء المجلــس مــع األخــذ باالعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص المرشــحين
وأدائهــم الســابق كأعضــاء مجلــس إدارة.

•تكــون مــدة صالحيــة المجلــس أربــع ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه ويتطلــب تجديــد عضويــة أي عضــو مجلــس ترشــيح نفســه لالنتخــاب
خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي للبنــك.

ـي رئيــس المجلــس (الرئيــس) والمديــر العــام ،وعلــى أن ال تربــط بيــن الرئيــس والمديــر العــام أي قرابــة دون
•يتــم الفصــل بيــن منصبـ ّ
الدرجــة الرابعــة ،ويكــون الفصــل فــي المســؤوليات بموجــب تعليمــات كتابيــة مقــرة مــن المجلــس ويتــم مراجعتهــا كلمــا اقتضــت
الحاجــة.

•يراعــى اختيــار مديــر عــام يتمتــع بأعلــى الخبــرات الفنيــة والمهنيــة باإلضافــة إلــى الصفــات الشــخصية مــن حيــث النزاهــة واألمانــة
والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار.

•يراعــى فــي تشــكيلة المجلــس التنــوع فــي الخبــرة العمليــة والمهــارات المتخصصــة ،علــى أن يكــون جميــع أعضــاء المجلــس مــن
األعضــاء غيــر التنفيذييــن.
•يراعى أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن أربعة أعضاء.
•يكون منصب رئيس مجلس اإلدارة وظيفة غير تنفيذية.
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ـا لشــخص اعتبــاري) الــذي ال تربطــه بالبنــك أي عالقــة
يعــرف العضــو المســتقل علــى أنــه العضــو (ســواء بصفتــه الشــخصية أو ممثـ ً
أخــرى غيــر عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة ،األمــر الــذي يجعــل حكمــه علــى األمــور ال يتأثــر بــأي اعتبــارات أو أي أمــور داخليــة أو خارجيــة تحــد
مــن قدرتــه علــى اتخــاذه لقــرارات موضوعيــة لصالــح البنــك ،ويتضمــن الحــد األدنــى للمتطلبــات الواجــب توفرهــا فــي العضــو المســتقل
مــا يلــي:
أ.

ً
ً
تنفيذيا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
عضوا
أن ال يكون قد كان

ب .أن ال يكون قد عمل في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.

ج .أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن أو بــأي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارات الشــركات التابعــة للبنــك أو بأحــد
المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
د .أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك أو بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي الشــركات التابعــة
للبنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.

ً
ً
ً
ً
موظفــا خــال الســنوات الثــاث
شــريكا أو
موظفــا لــدى المدقــق الخارجــي للبنــك وأن ال يكــون قــد كان
شــريكا أو
ه .أن ال يكــون
ً
عضــوا فــي المجلــس وأن ال تربطــه بالشــريك المســؤول عــن عمليــة التدقيــق صلــة قرابــة مــن الدرجــة
الســابقة لتاريــخ انتخابــه
األولــى.

ـاهما رئيسـ ً
ً
ـا لمســاهم رئيســي أو حليفـ ًـا لمســاهم رئيســي فــي البنــك ،أو تشــكل مســاهمته
و .أن ال يكــون مسـ
ـيا فــي البنــك أو ممثـ ً
ً
ً
مــع مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي ،أو مســاهما رئيســيا فــي إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك.
ز.

أن ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة البنــك أو إحــدى شــركاته التابعــة أو عضويــة هيئــة مديريــن فيهــا ألكثــر مــن ثمانيــة
ســنوات متصلــة.

ـاهما رئيسـ ً
ً
ـا هــو أو أي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مالـ ً
ـيا فيهــا علــى ائتمــان مــن البنــك
ـكا لهــا أو مسـ
ح .أن ال يكــون حاصـ ً
تزيــد نســبته علــى ( )%5مــن رأس مــال البنــك المكتتــب بــه ،وأن ال يكــون ضامنـ ًـا الئتمــان مــن البنــك تزيــد قيمتــه عــن ذات النســبة.
ط .أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.

القسم الرابع :المؤهالت الواجب توفرها بأعضاء
مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم
باإلضافــة للشــروط المحــددة بموجــب قانــون الشــركات بمــا يخــص مواصفــات ومؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يجــب توفــر الشــروط
التاليــة فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة لضمــان كفــاءة المجلــس فــي أداء أعمالــه.

أوال :الصفات الشخصية
ً
 .1االستقاللية في الحكم على األمور واتخاذ القرارات السليمة.
 .2النزاهة والموضوعية.
 .3المصداقية واألمانة.
 .4الشفافية.

 .5تجنب تضارب المصالح أو استغالل المنصب والمعلومات المتاحة له بموجب عضويته في مجلس اإلدارة.
 .6الشخصية القيادية.
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ً
ثانيا :المؤهالت والخبرات الفنية
 .1القدرة على فهم وتقييم األداء المالي للبنك من خالل اإلطالع على التقارير والبيانات المالية المختلفة.
 .2يجب أن يمتلك شهادات علمية و/أو خبرات عملية في مجاالت المحاسبة ،التمويل ،أو البنوك.
 .3فهم معقول ودراية بالعمليات المصرفية والمخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي.
 .4الدراية بالقوانين والتشريعات والتعليمات التي يجب أن يتقيد بها البنك.

 .5المعرفــة التامــة بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وأي جهــات رقابيــة معنيــة ،واإلطــاع المســتمر علــى أي تعديــات أو إضافــات
بخصوصهــا.
 .6اإلطالع على ومتابعة المواضيع المستجدة في قطاع الخدمات المالية.

 .7اإللمــام بأعمــال البنــك واإلطــاع علــى أي تعديــات أو إضافــات قــد تأثــر عليــه بمــا فــي ذلــك متطلبــات التعييــن فــي وظائــف اإلدارة
التنفيذيــة العليــا فــي البنــك.
 .8القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.
 .9القدرة على التخطيط االستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.

ً
ثالثا :الواجبات والمسؤوليات
ً
 .1االلتــزام بحضــور اجتماعــات المجلــس حضـ ً
ـخصيا والتحضيــر المســبق لهــا وأداء كافــة الواجبــات المطلوبــة بموجــب عضويــة
ـورا شـ
مجلــس اإلدارة ،وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي يمكــن لعضــو المجلــس إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد
موافقــة رئيــس المجلــس ،ودون أن يكــون لــه الحــق فــي التصويــت أو التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع.
 .2االلتزام بعضوية لجان المجلس المطلوبة وبحضور اجتماعاتها.
 .3حضور اجتماعات الهيئة العامة.

 .4السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية للتأكد من أن جميع القرارات المتخذة هي في صالح البنك.
 .5الحصول على المشورة الموضوعية من أطراف خارجية إذا اقتضت الحاجة.

 .6تغليــب مصلحــة البنــك فــي كل المعامــات التــي تتــم مــع أي شــركة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا وعــدم أخــذ فرصــة العمــل
التجــاري الخاصــة بالبنــك لمصلحتــه الخاصــة وأن يتجنــب تعــارض المصالــح واإلفصــاح للمجلــس بشــكل تفصيلــي عــن أي تعــارض
فــي المصالــح فــي حالــة وجــوده.
 .7اإلفصــاح خطيـ ًـا وبشــكل منتظــم عــن أي مصلحــة شــخصية فــي أي تعامــل أو تعاقــد مــع البنــك لــه أو لزوجــه أو قريــب لــه حتــى
الدرجــة الثانيــة أو الشــركات التــي لهــم فيهــا مصلحــة مؤثــرة ،ويجــب أن ال يشــارك العضــو فــي أي اجتمــاع يتــم فيــه بحــث ذلــك
التعامــل أو التعاقــد ،وبالتالــي عــدم التصويــت علــى أي قــرارات قــد تنطــوي علــى تضــارب فــي المصالــح وأن يــدون هــذا اإلفصــاح
فــي محضــر اجتمــاع المجلــس.
 .8عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.

 .9تقييم درجة تأثير أنشطة أعضاء مجلس اإلدارة األخرى على استقالليتهم كأعضاء مجلس إدارة في البنك.

 .10عــدم قيــام أي مــن أعضــاء المجلــس بالتأثيــر علــى قــرارات اإلدارة التنفيذيــة إال مــن خــال المــداوالت التــي تتــم فــي اجتماعــات
المجلــس أو اللجــان المنبثقــة عنــه.

 .11تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.

ً
ً
وعالميا.
محليا
 .12اإلطالع المستمر على المستجدات في المجال المصرفي

 .13على كل عضو تخصيص الوقت الكافي لالضطالع بمهامه كعضو مجلس إدارة.
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القسم الخامس :مسؤوليات مجلس اإلدارة
اإلطار العام
 .1علــى المجلــس اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومتابعــة أدائهــا والتأكــد مــن ســامة األوضــاع الماليــة للبنــك ومــن مالءتــه
وعليــه اعتمــاد سياســات وإجــراءات مناســبة لإلشــراف والرقابــة علــى أداء البنــك.
 .2علــى المجلــس تحديــد القيــم المؤسســية للبنــك ورســم خطــوط واضحــة للمســؤولية والمســاءلة لكافــة أنشــطة البنــك وترســيخ
ثقافــة عاليــة للمعاييــر األخالقيــة والنزاهــة والســلوك المهنــي إلداريــي البنــك.
 .3يتحمــل المجلــس كافــة المســؤوليات المتعلقــة بــإدارة البنــك وســامة وكفــاءة وربحيــة عملياتــه المختلفــة ،باإلضافــة إلــى التأكــد
مــن تلبيــة متطلبــات البنــك المركــزي وكذلــك متطلبــات الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة األخــرى المتعلقــة بعملــه ومراعــاة مصالــح
المســاهمين ،والمودعيــن ،والدائنيــن ،والموظفيــن.
 .4للقيــام بهــذه المســؤولية بكفــاءة ولتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك يقــوم المجلــس بمنــح المديــر العــام واإلدارة التنفيذيــة
الصالحيــات الالزمــة.

 .5علــى مجلــس اإلدارة أن يتأكــد مــن أن إدارة البنــك تتــم بشــكل حصيــف وضمــن إطــار القوانيــن والتعليمــات النافــذة والسياســات
الداخليــة للبنــك وأن الرقابــة الفعالــة متوفــرة باســتمرار علــى أنشــطة البنــك بمــا فــي ذلــك أنشــطة البنــك المســندة لجهــات خارجيــة،
لذلــك تقــع علــى المجلــس مســؤولية الرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة للبنــك.
 .6على المجلس ترسيخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء المجلس تجاه البنك وجميع مساهميه وليس تجاه مساهم معين.

 .7علــى المجلــس التأكــد مــن عــدم تحقيــق أي عضــو مــن مجلــس اإلدارة أو مــن اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي البنــك ألي منفعــة ذاتيــة
علــى حســاب مصلحــة البنــك.
 .8علــى المجلــس تحديــد العمليــات المصرفيــة التــي تتطلــب موافقتــه علــى أن يراعــى عــدم التوســع فــي ذلــك بمــا يخــل بالــدور الرقابــي
للمجلــس وأن ال يمنــح صالحيــات تنفيذيــة بمــا فيهــا صالحيــات منــح ائتمــان لعضــو مــن أعضــاء المجلــس منفـ ً
ـردا بمــا فــي ذلــك
رئيــس المجلــس.

 .9علــى المجلــس التحقــق مــن أن السياســة االئتمانيــة للبنــك تتضمــن تقييــم نوعيــة الحاكميــة المؤسســية لعمالئــه مــن الشــركات
وخاصــة الشــركات المســاهمة العامــة ،بحيــث يتــم تقييــم المخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف والقــوة تبعـ ًـا لممارســاتهم فــي مجــال
الحاكميــة.
 .10علــى المجلــس التأكــد مــن أن البنــك يتبنــى مبــادرات اجتماعيــة مناســبة فــي مجــال حمايــة البيئــة والصحــة والتعليــم ومراعــاة تقديــم
التمويــل للشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بأســعار وآجــال مناســبة.
في مجال إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية
 .1يقــوم المجلــس باعتمــاد اســتراتيجية إلدارة المخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا بحيــث تتضمــن مســتوى المخاطــر المقبولــة وضمــان عــدم
تعريــض البنــك لمخاطــر مرتفعــة وأن يكــون المجلــس ملمـ ًـا ببيئــة العمــل التشــغيلية للبنــك والمخاطــر المرتفعــة بهــا ،وأن يتأكــد
مــن وجــود أدوات وبنيــة تحتيــة إلدارة المخاطــر فــي البنــك قــادرة علــى تحديــد وقيــاس وضبــط ومراقبــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي
يتعــرض لهــا البنــك.
 .2ضمــان امتثــال البنــك فــي كافــة أنشــطته لكافــة القوانيــن التشــريعية الصــادرة عــن الســلطات الحكوميــة والرقابيــة والتأكــد مــن قيــام
جميــع موظفــي البنــك علــى كافــة المســتويات اإلداريــة باالمتثــال لهــا.
 .3التأكد من خالل لجان المجلس المختلفة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.

 .4التأكــد مــن أن جميــع مخاطــر البنــك تتــم إدارتهــا بشــكل ســليم ،وللتأكــد مــن ذلــك يقــوم المجلــس بمراجعــة تقاريــر وإحصائيــات
المخاطــر فــي البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم.

 .5التأكــد مــن الــدوران المنتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكاتــب التدقيــق كل ســبع ســنوات كحــد أعلــى وذلــك مــن تاريــخ االنتخــاب
وتكــون الســنة األولــى عنــد التدويــر للمكتــب الجديــد بشــكل مشــترك مــع المكتــب القديــم وال يجــوز إعــادة انتخــاب المكتــب القديــم
مــرة أخــرى قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ آخــر انتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــة التدقيــق المشــتركة.
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 .6التأكــد مــن أن البنــك يقــوم باإلفصــاح وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومعاييــر المحاســبة الدوليــة ( )IFRS+IASوتعليمــات
البنــك المركــزي األردنــي الســارية والصــادرة بمقتضــى قانــون البنــوك النافــذ والتشــريعات ذات العالقــة.
 .7التأكد من التقيد بالتطبيق الكامل لكافة التعديالت التي تطرأ على المعايير الدولية للتقارير المالية (.)IFRS

 .8التأكــد مــن أن البنــك علــى درايــة بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى الممارســات الدوليــة لإلبــاغ المالــي ونطــاق الشــفافية المطلــوب مــن
المؤسســات الماليــة.
في مجال التعيينات واإلحالل
ـاء علــى توصيــة اللجنــة المختصــة بتعييــن مديــر عــام يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة المصرفيــة
 .1يقــوم مجلــس اإلدارة وبنـ ً
باإلضافــة إلــى قبــول اســتقالته أو إنهــاء خدماتــه ويجــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي األردنــي بخصــوص االســتقالة
أو إنهــاء الخدمــات.
 .2يشترط في المدير العام المعين أن ال تربطه برئيس مجلس اإلدارة أي قرابة دون الدرجة الرابعة.

 .3يقوم المجلس بالموافقة على تعيين المدراء التنفيذيين والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم.

ـاء علــى توصيــة اللجنــة المختصــة بتعييــن كل مــن مديــر التدقيــق ومديــر إدارة المخاطــر ومديــر االمتثــال وقبــول
 .4يقــوم المجلــس وبنـ ً
اســتقاالتهم أو إنهــاء خدماتهــم ويجــب الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي األردنــي علــى اســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي
منهــم.
 .5يقــوم المجلــس بإقــرار خطــط إحــال للمــدراء التنفيذييــن للبنــك وبحيــث تتضمــن المؤهــات والمتطلبــات الواجــب توفرهــا لشــاغلي
هــذه الوظائــف.

 .6التأكــد مــن اســتقاللية وموضوعيــة التدقيــق الداخلــي وإعطــاء الموظفيــن فيــه مكانــة مناســبة فــي الســلم الوظيفــي للبنــك وضمان
أن يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم.
في مجال التقييم الذاتي وتقييم أداء المدير العام
ً
سنويا.
 .1يجب على المجلس – من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت – تقييم أداء المجلس ككل مرة واحدة على األقل
 .2تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بشكل سنوي.
ً
سنويا.
 .3يتم تقييم أداء المدير العام من قبل المجلس

 .4علــى المجلــس اعتمــاد سياســة لمراقبــة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق وضــع مؤشــرات أداء رئيســية ( )KPIsلتحديــد
وقيــاس ورصــد األداء والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف المؤسســية.
في مجال التخطيط ،ميثاق أخالقيات العمل ،تعارض المصالح
 .1يقــوم المجلــس بتحديــد أهــداف البنــك االســتراتيجية ،كمــا يقــوم بتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلعــداد اســتراتيجية لتحقيــق هــذه
األهــداف واعتمــاد هــذه االســتراتيجية واعتمــاد خطــط عمــل تتماشــى مــع هــذه االســتراتيجية.

 .2تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بوضــع خطــط العمــل الالزمــة لتنفيــذ اســتراتيجية البنــك مــن خــال عمليــة تخطيــط تشــمل مســاهمة جميــع
دوائــر البنــك ،كمــا يتــم إعــداد الموازنــات التقديريــة كجــزء مــن عمليــة التخطيــط قصيــر األجــل وقيــاس األداء.
 .3يتــم رفــع تقاريــر ربــع ســنوية لمجلــس اإلدارة تبيــن اإلنجــازات والمراجعــات الالزمــة للخطــط والموازنــات التقديريــة واإلجــراءات
التصويبيــة المتخــذة حيثمــا لــزم ،حيــث تســتخدم هــذه المراجعــات كأســاس لتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة.

 .4علــى المجلــس أن يتأكــد مــن أن البنــك يتمتــع بنزاهــة عاليــة فــي ممارســة أعمالــه ،ويتــم ذلــك مــن خــال توفــر سياســات وميثــاق
ـاء
أخالقيــات العمــل تتضمــن تعريــف لتعــارض المصالــح والصفقــات التــي يقــوم بهــا موظفــو البنــك لمصلحتهــم الشــخصية بنـ ً
علــى معلومــات داخليــة عــن البنــك تــم الحصــول  /االطــاع عليهــا نتيجــة الصالحيــات المعطــاة لهــم ،ويتــم تعميــم هــذه السياســات
وميثــاق أخالقيــات العمــل علــى كافــة موظفــي البنــك وأعضــاء مجلــس اإلدارة والحصــول علــى موافقــة المجلــس عليهــا ونشــرها
للجمهــور.
 .5يقــوم المجلــس باعتمــاد سياســة اإلفصــاح التــي تشــمل جميــع األمــور التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا للجمهــور مــن خــال التقريــر
الســنوي للبنــك أو مــن خــال الصحافــة أو الموقــع اإللكترونــي للبنك...الــخ.
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 .6علــى المجلــس اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح بيــن ســلطات المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة مــن جهــة
واإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى بهــدف تعزيــز الحاكميــة المؤسســية الســليمة ،وعليــه إيجــاد آليــات مناســبة للحــد مــن تأثيــرات
المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة وذلــك مــن خــال اآلتــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
•أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.

•أن تستمد اإلدارة التنفيذية سلطتها من المجلس وحدة ،والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.
في مجال أنظمة الضبط والرقابة
 .1يقــوم مجلــس اإلدارة باعتمــاد السياســات واإلجــراءات والتعليمــات واألنظمــة الداخليــة للبنــك والتــي تتضمــن تحديــد الصالحيــات
والمهــام ووســائل االتصــال بيــن كافــة المســتويات اإلداريــة والتــي تكفــل تحقيــق الرقابــة اإلداريــة والماليــة علــى أعمــال البنــك.

 .2يقــوم المجلــس بالتأكــد مــن توفــر سياســات وخطــط وإجــراءات عمــل لــدى البنــك شــاملة لكافــة أنشــطته وبمــا يتماشــى مــع
التشــريعات ذات العالقــة وأنــه قــد تــم تعميمهــا علــى كافــة المســتويات اإلداريــة وأنــه يتــم مراجعتهــا بانتظــام.

 .3يقــوم المجلــس بالتأكــد مــن وجــود إجــراءات تضمــن المراجعــة المســتمرة لهــذه السياســات واإلجــراءات للتأكــد مــن شــمولها ألي
تعديــات أو تغييــرات طــرأت علــى القوانيــن والتعليمــات والظــروف االقتصاديــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق بالبنــك.

 .4يقــوم المجلــس باعتمــاد أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للبنــك ومراجعتهــا سـ ً
ـنويا والتأكــد مــن قيــام المدقــق الداخلــي والمدقــق
الخارجــي بمراجعــة هيــكل هــذه األنظمــة مــرة واحــدة علــى األقــل سـ ً
ـنويا.
 .5يقــوم المجلــس باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة نقــاط الضعــف فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط أخــرى
أظهرهــا المدقــق الخارجــي.
ً
ً
واستمرارا.
بداية
 .6على المجلس ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي

 .7على المجلس ضمان وجود نظم معلومات إدارية ( )MISكافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

 .8يتحقــق المجلــس مــن التــزام إدارة وموظفــي البنــك بالسياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن خــال التقاريــر المختلفــة التــي يتــم
رفعهــا لــه.

 .9اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخلــي مــن خــال إعطــاء األهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق وترســيخ ذلــك فــي
البنــك ومــن خــال متابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق.

القسم السادس:
مسؤوليات رئيس مجلس إدارة البنك
 .1إقامة عالقة ّبناءة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.

البنــاء حــول القضايــا التــي يوجــد حولهــا تبايــن فــي وجهــات النظــر بيــن
 .2خلــق ثقافــة  -خــال اجتماعــات المجلــس -تســاعد علــى النقــد ّ
األعضــاء ،كمــا تشــجع علــى النقاشــات والتصويــت علــى تلــك القضايــا.

 .3التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.
 .4تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

 .5تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــه بنصــوص القوانيــن ذات العالقــة بعمــل البنــوك وتعليمــات البنــك المركــزي ذات
العالقــة بعمــل المجلــس بمــا فيهــا تعليمــات الحاكميــة المؤسســية للبنــوك وبكتيــب يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته وواجباتــه
ومهــام وواجبــات أميــن ســر المجلــس.
 .6التــداول مــع أي عضــو جديــد بمســاعدة المستشــار القانونــي للبنــك حــول مهــام ومســؤوليات المجلــس وخاصــة مــا يتعلــق
بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة لتوضيــح المهــام والصالحيــات واألمــور األخــرى الخاصــة بالعضويــة ومنهــا فتــرة العضويــة
ومواعيــد االجتماعــات ومهــام اللجــان وقيمــة المكافــآت وإمكانيــة الحصــول علــى المشــورة الفنيــة المتخصصــة المســتقلة عنــد
الضــرورة.
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 .7تلبيــة احتياجــات أعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بتطويــر خبراتهــم وتعلمهــم المســتمر وأن يتــاح للعضــو الجديــد حضــور برنامــج توجيــه
( )Oriantation Programبحيــث يراعــي الخلفيــة المصرفيــة للعضــو علــى أن يحتــوي هــذا البرنامــج وكحــد أدنــى المواضيــع التاليــة:
أ.

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني.

ب .األهداف المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمدة.
ج .األوضاع المالية للبنك.

د .هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه.

 .8التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.

 .9مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.
 .10التأكد من توفر معايير عالية من التحكم المؤسسي لدى البنك.

 .11الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة والجتماعات لجان المجلس بما يضمن االلتزام بتعليمات هذا الدليل وكفاءة عمل اللجان.

 .12التأكــد مــن اســتالم جميــع أعضــاء المجلــس لمحاضــر االجتماعــات الســابقة وتوقيعهــا واســتالمهم جــدول أعمــال أي اجتمــاع قبــل
انعقــاده بمــدة كافيــة علــى أن يتضمــن الجــدول معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن المواضيــع التــي ســيتم مناقشــتها فــي االجتمــاع
ويكــون التســليم بواســطة أميــن الســر.
 .13علــى رئيــس المجلــس توجيــه دعــوة للبنــك المركــزي لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك قبــل فتــرة كافيــة ليصــار إلــى تســمية
مــن يمثلــه.

 .14علــى رئيــس المجلــس تزويــد البنــك المركــزي بمحاضــر اجتماعــات الهيئــة العامــة وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ
مصادقــة مراقــب عــام الشــركات أو مــن يمثلــه علــى محضــر االجتمــاع.

القسم السابع :تنظيــم أعمال المجلس
 .1يجتمع المجلس ستة مرات على األقل خالل العام.

 .2بهــدف ضمــان شــمولية المواضيــع المعروضــة فــي اجتماعــات المجلــس ،تبــادر اإلدارة التنفيذيــة إلــى طــرح المواضيــع التــي تراهــا
مهمــة علــى جــدول أعمــال كل اجتمــاع.
 .3علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل أســبوع علــى األقــل مــن موعــد اجتمــاع مجلــس اإلدارة تزويــد أعضــاء المجلــس ببنــود جــدول
االجتمــاع وبالمعلومــات الوافيــة والدقيقــة للمواضيــع المدرجــة علــى جــدول االجتمــاع لتمكينهــم مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة
وعلــى رئيــس المجلــس التحقــق مــن ذلــك.
 .4علــى أعضــاء المجلــس أن يكونــوا علــى اطــاع دائــم بالتطــورات داخــل كل مــن البنــك والقطاعــات المصرفيــة المحليــة والدوليــة.
وعلــى البنــك تزويــد األعضــاء بملخــص مناســب عــن أعمــال البنــك والتطــورات األساســية فــي القطــاع المصرفــي بشــكل دوري
وعنــد الحاجــة أو الطلــب.
 .5ألعضاء المجلس ولجانه صالحية االتصال المباشر باإلدارة التنفيذية وأمين سر المجلس كلما احتاج األمر.

 .6يكــون ألعضــاء المجلــس ولجانــه – إذا اقتضــت الحاجــة  -صالحيــة االســتعانة بمصــادر خارجيــة لمســاعدتهم فــي القيــام بالمهــام
الموكلــة إليهــم علــى أكمــل وجــه وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس.

 .7يتــم تدويــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه فــي محاضــر رســمية بصــورة دقيقــة وكاملــة تتضمــن األعمــال
التــي قــام بهــا المجلــس والقــرارات المتخــذة مــن قبلــه ومــن قبــل اللجــان المنبثقــة عنــه وهــذه المحاضــر تعتبــر اإلثبــات القانونــي
ً
منعــا لحــدوث أي التبــاس ومــن
لإلجــراءات التــي قــام بهــا المجلــس أو لجانــه وتدويــن لألحــداث التــي جــرت خــال االجتماعــات
هنــا تكمــن أهميــة مراعــاة الدقــة عنــد كتابــة هــذه المحاضــر مــع تســجيل دقيــق ألي عمليــات تصويــت تمــت خــال االجتماعــات
وتدويــن أي تحفظــات أثيــرت مــن قبــل أي عضــو مــع ضــرورة إرفــاق أي مســتندات أو اإلشــارة إلــى أي وثائــق تــم الرجــوع إليهــا خــال
االجتماعــات ،وبحيــث يحتفــظ البنــك بجميــع هــذه المحاضــر بشــكل مناســب.
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القسم الثامن :أمين سر المجلــس
 .1يتم اتخاذ قرار تعيين أمين سر للمجلس أو تنحيته من قبل المجلس باإلجماع.

 .2يراعى عند تعيين أمين سر المجلس اختياره من أحد موظفي البنك المعروفين بالدقة وااللتزام العالي بالعمل.

 .3علــى المجلــس أن يحــدد وظيفــة ومهــام أميــن ســر المجلــس بشــكل رســمي وكتابــي وبمــا يتماشــى ومســتوى المســؤوليات
المشــار إليهــا فــي هــذا الدليــل.

 .4تشمل مسؤوليات أمين سر المجلس ما يلي على األقل:

•تزويد كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عند انتخابه بكتاب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته ،وواجباته.

•التأكــد مــن اتبــاع أعضــاء المجلــس لإلجــراءات المقــررة مــن المجلــس ،ومــن نقــل المعلومــات بيــن أعضــاء المجلــس ولجانــه
واإلدارة التنفيذيــة.

•حضــور جميــع اجتماعــات المجلــس وتدويــن كافــة المــداوالت واالقتراحــات واالعتراضــات والتحفظــات وكيفيــة التصويــت علــى
مشــروعات قــرارات المجلــس.

•التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.

•متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من مجلس اإلدارة ومتابعة بحث أي مواضيع تم إرجاء طرحها في اجتماع سابق.

•تحديــد مواعيــد اجتماعــات المجلــس وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس وكتابــة محاضــر االجتماعــات حســب المواصفــات
المحــددة أعــاه.

•إعــداد جــدول اجتمــاع مجلــس اإلدارة وتزويــد األعضــاء بكافــة المعلومــات والوثائــق المتعلقــة باالجتمــاع قبــل موعــد االجتمــاع
بوقــت كافــي.

•حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.

•اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات التي ينوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.
•التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

•تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.
•تسهيل حصول أعضاء المجلس على كافة المعلومات الالزمة.

•إدارة العالقة بالمساهمين وضمان سهولة حصولهم على كافة المعلومات الالزمة لمتابعة وتقييم أعمال البنك.

القسم التاسع :العالقـة مع المساهميـن
 .1يقوم البنك باإلجراءات الالزمة لضمان فعالية االتصال المستمر مع المساهمين من خالل الدائرة المعنية بهذه المهمة.

 .2يتــم إنشــاء دائــرة معنيــة بشــؤون المســاهمين لضمــان كفــاءة االتصــال بهــم وتوفيــر المعلومــات الخاصــة بهــم مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي للبنــك وقنــوات االتصــال األخــرى.
 .3يتم اإلفصاح عن كافة المعلومات الالزمة للمساهمين وتسهيل حصولهم على هذه المعلومات.

 .4يقــوم البنــك باتخــاذ خطــوات لتشــجيع المســاهمين وخاصــة صغارهــم علــى حضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة ،والتصويــت
إمــا بشــكل شــخصي أو توكيــل شــخص فــي حالــة غيابهــم.
 .5يجــب أن يقــوم ممثلــون عــن المدققيــن الخارجييــن بحضــور االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة بهــدف اإلجابــة عــن أي أســئلة قــد
تطــرح حــول التدقيــق وتقريــر المدقــق.
 .6يراعى التصويت على كل قضية تثار خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة على ِحدة.

 .7ينتخــب أعضــاء المجلــس أو يعــاد انتخابهــم خــال االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة ،كمــا يجــري انتخــاب المدقــق الخارجــي خــال
نفــس االجتمــاع.

 .8بعــد انتهــاء االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة يتــم إعــداد تقريــر إلطــاع المســاهمين حــول المالحظــات التــي تمــت خاللــه والنتائــج
بمــا فــي ذلــك نتائــج التصويــت واألســئلة التــي قــام المســاهمون بطرحهــا وردود اإلدارة التنفيذيــة عليهــا.
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القسم العاشر :المالءمة
يجــب أن يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بأكبــر قــدر مــن المصداقيــة والنزاهــة والكفــاءة والخبــرات الالزمــة والقــدرة
علــى االلتــزام وتكريــس الوقــت لعمــل البنــك ويقــع علــى عاتــق المجلــس ولجنــة الترشــيح والمكافــآت مســؤولية التأكــد مــن ذلــك.

مالءمة أعضاء المجلس
 .1علــى المجلــس اعتمــاد سياســة فعالــة لضمــان مالءمــة أعضائــه ،علــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد األدنــى مــن المعاييــر
والمتطلبــات والشــروط الواجــب توفرهــا فــي العضــو المرشــح والمعيــن ،وعلــى أن يتــم مراجعــة هــذه السياســة كلمــا دعــت الحاجــة
لذلــك ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع األعضــاء لمعاييــر المالءمــة واســتمرار تمتعهــم بهــا ويجــب تزويــد
البنــك المركــزي بنســخة مــن هــذه السياســة علــى أن تكــون معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
 .2يجب أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
•أن ال يقل عمره عن  25سنة.

ـرا عامـ ًـا لــه أو مديـ ً
ـوا فــي مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــل المملكــة أو مديـ ً
•أن ال يكــون عضـ ً
ـرا إقليميـ ًـا أو موظفـ ًـا فيــه مــا لــم
يكــن البنــك اآلخــر تابعـ ًـا لذلــك البنــك.

ً
ً
ً
قانونيا أو مدقق حسابات للبنك.
مستشارا
محاميا أو
•أن ال يكون

ـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى ســواء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو
•أن يكــون حاصـ ً
أي مــن التخصصــات المشــابهة ،ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة تخصصــات أخــرى إن اقترنــت بخبــرة لهــا
عالقــة بأعمــال البنــوك.
ً
ممثال عنها.
موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن
•أن ال يكون
ً

•أن ال يكــون عضـ ً
ـوا فــي مجلــس إدارة فــي أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل المملكــة بصفتــه الشــخصية فــي
ـا لشــخص اعتبــاري.
بعضهــا وبصفتــه ممثـ ً

•أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.

 .3علــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضويــة المجلــس توقيــع إقــرار المالءمــة ليحفــظ لــدى البنــك وإرســال نســخة منــه إلــى البنــك
ً
مرفقــا بــه الســيرة الذاتيــة للعضــو.
المركــزي
 .4علــى رئيــس المجلــس التأكــد مــن إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى مالءمــة أي مــن
أعضائــه.

مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا
 .1علــى المجلــس اعتمــاد سياســة لضمــان مالءمــة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك ،علــى أن تتضمــن هــذه السياســة الحــد
األدنــى مــن المعاييــر والمتطلبــات والشــروط الواجــب توفرهــا فــي عضــو اإلدارة التنفيذيــة العليــا ،وعلــى المجلــس مراجعــة هــذه
السياســة مــن وقــت ألخــر ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا لمعاييــر
المالءمــة واســتمرار تمتعهــم بهــا ويجــب تزويــد البنــك المركــزي بنســخة مــن هــذه السياســة علــى أن تكــون معتمــدة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة.
 .2علــى المجلــس تعييــن مديــر عــام يتمتــع بالنزاهــة والكفــاءة الفنيــة والخبــرة المصرفيــة والحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي
المســبقة علــى تعيينــه.
 .3الحصول على موافقة المجلس عند تعيين أو قبول استقالة أو إنهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك.

 .4علــى المجلــس إقــرار خطــة إحــال ( )succession planألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك ،وعلــى المجلــس مراجعــة هــذه
الخطــة مــرة فــي الســنة علــى األقــل.
 .5علــى المجلــس إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن توثــر سـ ً
ـلبا علــى مالءمــة أي مــن أعضــاء إدارتــه التنفيذيــة
العليــا.
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 .6يجب أن يتوفر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:

ً
ً
تابعا لذلك البنك.
عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ما لم يكن البنك اآلخر
•أن ال يكون

•أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك.

ـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
•أن يكــون حاصـ ً
التخصصــات المشــابهة التــي لهــا عالقــة بعمــل البنــك.

•أن يكــون لديــه خبــرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذات صلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات باســتثناء منصــب المديــر العــام
أو المديــر اإلقليمــي ،الــذي يجــب أن ال تقــل خبرتــه فــي مجــال أعمــال البنــوك عــن عشــر ســنوات.

 .7الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي قبــل تعييــن أي عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا وبالتالــي علــى البنــك قبــل تعييــن
أي عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا أن يحصــل مــن المرشــح للتعييــن علــى ســيرته الذاتيــة مرفقـ ًـا بهــا الوثائــق والشــهادات العلميــة
وشــهادات الخبــرة وشــهادات حســن الســيرة والســلوك وغيرهــا مــن الوثائــق المعــززة الالزمــة ،وتوقيــع اإلقــرار المطلــوب وتزويــد
البنــك المركــزي بنســخة عــن اإلقــرار مرفقـ ًـا بهــا الســيرة الذاتيــة للعضــو.

القسم الحادي عشر :تقييم أداء اإلداريين
 .1على المجلس إستحداث نظام لتقييم أعماله وأعمال أعضائه ،وعلى أن يتضمن هذا النظام كحد أدنى ما يلي:
أ.

وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق هذه األهداف بشكل يمكن قياسه.

ب .تحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية ( )KPIsالتــي يمكــن اســتخالصها مــن الخطــط واألهــداف االســتراتيجية واســتخدامها لقيــاس
أداء المجلــس.
ج .التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.
د .دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.

ه .دور العضــو فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وكذلــك مقارنــة أدائــه بــأداء األعضــاء اآلخريــن ويجــب الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة
مــن العضــو المعنــي وذلــك بهــدف تحســين عمليــة التقييــم.

 .2علــى المجلــس تقييــم أداء المديــر العــام سـ ً
ـنويا وفــق نظــام تقييــم معــد مــن قبــل لجنــة الترشــيح والمكافــآت بمــا فــي ذلــك وضــع
مؤشــرات األداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معاييــر تقييــم أداء المديــر العــام كل مــن األداء المالــي واإلداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه
لخطــط واســتراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة األجــل ،وعلــى أن تقــوم اللجنــة بإعــام البنــك المركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.
 .3علــى المجلــس اعتمــاد نظــام لقيــاس أداء إداريــي البنــك مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة والمديــر العــام ،علــى أن يشــمل هــذا النظــام
علــى اآلتــي كحــد أدنــى:
أ.

أن يعطــي وزن ترجيحــي مناســب لقيــاس أداء االلتــزام بإطــار عمــل إدارة المخاطــر وتطبيــق الضوابــط الداخليــة والمتطلبــات
التنظيميــة.

ب .أن ال يكــون إجمالــي الدخــل أو الربــح العنصــر الوحيــد لقيــاس األداء ،ولكــن يجــب أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار عناصــر أخــرى لقيــاس
ـا للتطبيــق.
أداء اإلدارييــن مثــل المخاطــر المرتبطــة بالعمليــات األساســية ورضــا العميــل وغيرهــا حيثمــا كان ذلــك قابـ ً

ج .عدم استغالل النفوذ وتعارض المصالح.
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القسم الثاني عشر :المكافآت المالية لإلداريين
اعتماد على نظام التقييم الذي أقره.
 .1على المجلس وضع إجراءات لتحديد مكافآت أعضاءه ،وذلك
ً

 .2علــى لجنــة الترشــيح والمكافــآت فــي البنــك وضــع سياســة منــح مكافــآت ماليــة لإلدارييــن تتصــف بالموضوعيــة والشــفافية ،وأن
يتــم اعتمادهــا مــن قبــل المجلــس ،وتزويــد البنــك المركــزي بنســخة عنهــا خــال فتــرة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ اعتمادهــا
مــن المجلــس.
 .3يجب أن يتوفر في سياسة منح المكافآت المالية العناصر التالية كحد أدنى:
أ.

أن تكــون معــدة للمحافظــة علــى اإلدارييــن ذوي الكفــاءات والمهــارات والخبــرات الالزمــة واســتقطابهم وتحفيزهــم واالرتقــاء
بأدائهــم.

ب .أن تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر على مالءة وسمعة البنك.
ج .أن تأخذ باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.

ً
أيضــا علــى أدائــه فــي المــدى المتوســط
د .أن ال يســتند عنصــر منــح المكافــآة فقــط علــى أداء الســنة الحاليــة بــل أن يســتند
والطويــل ( )5-3ســنوات.
ه .أن تعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.

و .تحدد شكل المكافآت على أن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.

ز.

أن تتضمــن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة مقبولــة مــن المكافــآت بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفتــرة التأجيــل علــى أســاس
طبيعــة العمــل ومخاطــره ونشــاطات اإلداري المعنــي.

ـاد علــى نتائــج أعمــال
ح .أن ال يتــم منــح مكافــآت ماليــة إلداريــي الدوائــر الرقابيــة (إدارة المخاطــر ،التدقيــق ،االمتثــال وغيرهــا) اعتمـ ً
الدوائــر التــي يراقبونهــا.

القسم الثالث عشر :تعارض المصالح
 .1على اإلداريين تجنب تعارض المصالح.

ً
آخــذا باالعتبــار
 .2علــى المجلــس اعتمــاد سياســات وإجــراءات للتعامــات مــع ذوي العالقــة بحيــث تشــمل تعريــف هــذه األطــراف
التشــريعات وشــروط التعامــات وإجــراءات الموافقــة وآليــة مراقبــة هــذه التعامــات ،بحيــث ال يســمح بتجــاوز هــذه السياســات
واإلجــراءات.
 .3علــى الدوائــر الرقابيــة فــي البنــك التأكــد مــن أن عمليــات ذوي العالقــة قــد تمــت ضمــن السياســة واإلجــراءات المعتمــدة ،وعلــى
لجنــة التدقيــق القيــام بمراجعــة جميــع تعامــات ذوي العالقــة ومراقبتهــا وإطــاع المجلــس علــى هــذه التعامــات.
 .4على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.

 .5على المجلس اعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات تمنع االستغالل للمنفعة الشخصية.

 .6على المجلس اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع اإلداريين وبحيث تتضمن بحد أدنى اآلتي:
أ.

عدم استغالل أي من اإلداريين معلومات داخلية في البنك لمصلحتهم الشخصية.

ب .قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.

ج .الحاالت التي قد ينشأ عنها تعارض مصالح.

 .7على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.
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القسم الرابع عشر :أحكام عامة
 .1يعتمــد مبــدأ الشــفافية عنــد تعييــن أعضــاء لجــان المجلــس ،ويتــم اإلفصــاح عــن أســماء األعضــاء فــي هــذه اللجــان وملخــص عــن
مهامهــا ومســؤولياتها ضمــن التقريــر الســنوي للبنــك.
 .2يمكــن دمــج بعــض اللجــان عنــد الحاجــة مــع مراعــاة عــدم تأثيــر هــذا الدمــج علــى مســؤوليات اللجــان علمــا أنــه ال يجــوز دمــج أعمــال
أي لجنــة مــع أعمــال لجنــة التدقيــق.
 .3علــى البنــك إعــام البنــك المركــزي قبــل ثالثيــن يومـ ًـا علــى األقــل مــن تاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة عــن رغبتــه بترشــيح المدقــق
الخارجــي النتخابــه أو إعــادة انتخابــه مــن قبــل الهيئــة العامــة.
 .4علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بعــدد األســهم المرهونــة مــن قبــل مســاهمي البنــك الذيــن يمتلكــون  %1أو أكثــر مــن رأس مــال
البنــك والجهــة المرتهــن لهــا هــذه األســهم.

 .5علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وأعضــاء إدارتــه التنفيذيــة العليــا
بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث أي تعديــل.
 .6علــى البنــك تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارات أو هيئــات المديريــن واإلدارات التنفيذيــة العليــا
لشــركاته التابعــة داخــل المملكــة وخارجهــا وفــق النمــاذج المخصصــة لذلــك بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد حــدوث أي تعديــل.

القسم الخامس عشر :بيئة الضبط والرقابة الداخلية
أوال :الهيكل التنظيمي
ً
 .1يتــم تطويــر الهيــكل التنظيمــي للبنــك ومراجعتــه بشــكل دوري مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة للتأكــد مــن أن هــذا
الهيــكل يضمــن مــا يلــي:
•أن يتماشى هذا الهيكل مع متطلبات العمل وخطط البنك االستراتيجية.
•أن يضمن وجود خطوط اتصال كفؤة.

•أن يضمن المستوى المطلوب من الرقابة الداخلية والفصل بين المهمات التي تمثل أدوات رقابية.

 .2على المجلس اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبين التسلسل اإلداري بما في ذلك لجان المجلس واإلدارة التنفيذية.

 .3علــى المجلــس أن يتأكــد مــن أن الهيــكل التنظيمــي يعكــس بوضــوح خطــوط المســؤولية والســلطة علــى أن يشــمل علــى األقــل
المســتويات الرقابيــة التاليــة:
•مجلس اإلدارة.

•إدارات منفصلة للمخاطر واالمتثال والتدقيق ال تمارس أعمال تنفيذية يومية.

•وحدات/موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و.)Middle Office

 .4على المجلس اعتماد حدود واضحة للمسؤولية والمساءلة وااللتزام واإللزام بها في جميع المستويات اإلدارية في البنك.

 .5علــى المجلــس التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤولياتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك وأنهــا تســاهم
فــي تطبيــق الحاكميــة المؤسســية فيــه ،وأنهــا تفــوض الصالحيــات للموظفيــن ،وأنهــا تنشــئ بنيــة إداريــة فعالــة مــن شــأنها تعزيــز
المســاءلة وأنهــا تنفــذ المهــام فــي المجــاالت واألنشــطة المختلفــة لألعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات واإلجــراءات التــي
اعتمدهــا المجلــس.
 .6على المجلس اعتماد ضوابط رقابية مناسبة تمكنه من مساءلة اإلدارة التنفيذية العليا.

 .7علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الشــركات ال يجــوز الجمــع بيــن منصبــي رئيــس المجلــس والمديــر العــام ويجــب أن ال يكــون رئيــس
المجلــس أو أي مــن أعضــاء المجلــس أو المســاهمين الرئيســيين مرتبطـ ًـا مــع المديــر العــام بصلــة قرابــة دون الدرجــة الرابعــة.
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 .8على المدير العام إضافة إلى ما هو وارد في التشريعات أن يعمل على مايلي:
•تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.

•تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.
•تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

•توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.
•إيصال رؤية ورسالة استراتيجية البنك إلى الموظفين.

•إعالم المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.
•إدارة العمليات اليومية للبنك.

 .9يتــم اعتمــاد ميثــاق خــاص بــكل دائــرة مــن دوائــر البنــك األمــر الــذي يضمــن تحديــد المســؤوليات بشــكل واضــح لتجنــب التكــرار فــي
أداء المهمــات المختلفــة ويضمــن مســتوى عالــي مــن المحاســبة والمســؤولية.

 .10يتــم إعــداد وصــف وظيفــي لكافــة الوظائــف فــي البنــك لضمــان مبــدأي المحاســبة والمســؤولية ولضمــان وجــود أســس موضوعية
لقياس األداء.

ً
ثانيا :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
 .1تتــم مراجعــة هيــكل أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن قبــل المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي ،مــرة واحــدة علــى األقــل
ً
ســنويا.
 .2يقــوم البنــك بوضــع إجــراءات تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــاغ وبشــكل ســري فــي حينــه عــن وجــود مخــاوف بخصــوص احتماليــة
حــدوث مخالفــات ،وبشــكل يســمح بــأن يتــم التحقيــق باســتقاللية فــي هــذه المخــاوف ومتابعتهــا ويتــم مراقبــة تنفيــذ هــذه
اإلجــراءات مــن قبــل لجنــة التدقيــق.

ً
ثالثا :تفعيل دور الدوائر المعنية بإدارة مخاطر البنك والرقابة الداخلية على أعماله
وتشمل هذه الدوائر ما يلي:
التدقيق الداخلي
 .1لضمــان كفــاءة وفعاليــة أعمــال التدقيــق الداخلــي يتــم ربــط هــذه الدائــرة بمجلــس اإلدارة /لجنــة التدقيــق بشــكل مباشــر وال يتــم
تكليفهــا بــأي أعمــال تنفيذيــة لضمــان اســتقاللها الكامــل حيــث تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي برفــع تقاريرهــا إلــى رئيــس وأعضــاء
لجنــة التدقيــق.
 .2علــى المجلــس ضمــان وتعزيــز اســتقاللية المدققيــن الداخلييــن وإعطائهــم مكانــة مناســبة فــي الســلم الوظيفــي للبنــك ،وضمــان
أن يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم بمــا فــي ذلــك حــق وصولهــم إلــى جميــع الســجالت والمعلومــات واالتصــال بــأي موظــف
داخــل البنــك بحيــث يمكنهــم مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــم وإعــداد تقاريرهــم دون تدخــل خارجــي.
 .3علــى المجلــس اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخلــي وذلــك مــن خــال إعطــاء األهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق
وترســيخ ذلــك فــي البنــك ومتابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق.

 .4تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بتطويــر اســتراتيجية لهــا كمــا تقــوم بتحديــد خطــة للتدقيــق لتقــوم لجنــة التدقيــق باعتمادهــا باإلضافــة
إلــى اقتــراح هيــكل ونطــاق التدقيــق الداخلــي.
 .5علــى لجنــة التدقيــق التحقــق مــن توفــر المــوارد الكافيــة والعــدد الكافــي مــن الكــوادر البشــرية المؤهليــن إلدارة التدقيــق الداخلــي
وتدريبهــم.

 .6يكــون إلدارة التدقيــق حــق الحصــول علــى أي معلومــة واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك ،كمــا تعطــى كافــة الصالحيــات التــي
تمكنهــا مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــا وعلــى النحــو المطلــوب.

 .7علــى البنــك توثيــق مهــام ،وصالحيــات ،ومســؤوليات إدارة التدقيــق ضمــن ميثــاق التدقيــق ( )Internal Audit Charterالمعتمــد
مــن المجلــس وتعميمــه داخــل البنــك.
 .8تكون إدارة التدقيق مسؤولة عن إعالم لجنة التدقيق عن أي احتمالية لوجود تعارض في المصالح.
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 .9تمــارس إدارة التدقيــق الداخلــي مهامهــا وتعــد تقاريرهــا دون أي تدخــل خارجــي ويحــق لهــا مناقشــة تقاريرهــا مــع الدوائــر التــي تــم
تدقيقهــا.
 .10تتضمــن المســؤولية األساســية إلدارة التدقيــق الداخلــي – والتــي يجــب أن تقــوم علــى أســاس المخاطــر – مراجعــة مــا يلــي كحــد
أدنــى:

•عمليــات اإلبــاغ المالــي فــي البنــك (للتأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة واإلداريــة والعمليــات تتوفــر
فيهــا الدقــة واالعتماديــة والتوقيــت المناســب).
•االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين والتعليمات ذات العالقة.
•التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وشركاته التابعة وااللتزام بها.

•تدقيــق األمــور الماليــة واإلداريــة ،بحيــث يتــم التأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور الماليــة واإلداريــة تتوفــر فيهــا
الدقــة واالعتماديــة والتوقيــت المناســب.
•مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.

•مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة ( )Stress Testingوبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
•التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس مال البنك (.)ICAAP
إدارة المخاطر
 .1يتم رفد إدارة المخاطر بالكوادر البشرية المؤهلة وتوفير التدريب الالزم لها لتطوير أدائها بشكل مستمر.

 .2علــى المجلــس ضمــان اســتقاللية دائــرة إدارة المخاطــر فــي البنــك مــن خــال رفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر ومنــح الدائــرة
الصالحيــات الالزمــة لتمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى والتعــاون مــع اللجــان األخــرى للقيــام
بمهامهــا.
 .3تتضمــن مســؤوليات إدارة المخاطــر فــي البنــك مــا يلــي كحــد أدنــى وبحيــث يتــم تحديــد مســؤولياتها وصالحياتهــا بشــكل كامــل مــن
خــال ميثــاق إدارة المخاطــر الــذي يتــم اعتمــاده مــن خــال لجنــة المخاطــر:
•التوصية لمجلس اإلدارة بمستوى المخاطر المقبول .Risk Appetite

•تقديــم التوصيــات للجنــة إدارة المخاطــر عــن تعرضــات البنــك للمخاطــر وتســجيل حــاالت االســتثناءات مــن سياســة إدارة
المخاطــر.

•مراقبة التزام دوائر البنك بالمستويات المحددة للمخاطر المطلوبة.

•مراجعة إطار إدارة المخاطر  Risk Management Frameworkفي البنك قبل اعتماده من المجلس.

•تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.
•تطوير سياسات إدارة المخاطر المختلفة.

•دراســة وتحليــل جميــع المخاطــر التــي يواجههــا البنــك بمــا فيهــا مخاطــر االئتمــان ،مخاطــر الســوق ،مخاطــر الســيولة ومخاطــر
العمليــات.
•تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.

•التوصيــة للجنــة إدارة المخاطــر بســقوف للمخاطــر ،والموافقــات ،ورفــع التقاريــر ،وتســجيل حــاالت االســتثناءات عــن سياســة
إدارة المخاطــر.

•تزويــد المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا بمعلومــات عــن قيــاس المخاطــر ومنظومــة المخاطــر ( )Risk Proflieالفعليــة
لكافــة أنشــطة البنــك بالمقارنــة مــع وثيقــة المخاطــر المقبولــة  Risk Appetiteومتابعــة معالجــة االنحرافــات الســلبية( .يقــوم
المجلــس بمراجعــة إحصائيــات المخاطــر فــي البنــك النوعيــة والكميــة وبشــكل منتظــم فــي كل اجتمــاع للمجلــس).

•التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.

•توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.

•المشــاركة فــي عضويــة اللجــان المعنيــة بــإدارة مخاطــر البنــك مثــل لجــان االئتمــان ولجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات
(.)ALCO
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•علــى المجلــس التحقــق مــن معالجــة التجــاوزات علــى مســتويات المخاطــر المقبولــة بمــا فــي ذلــك مســائلة اإلدارة التنفيذيــة
العليــا المعنيــة بشــأن هــذه التجــاوزات.

•تأكــد مجلــس اإلدارة مــن أن إدارة المخاطــر تقــوم بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك علــى
تحمــل الصدمــات ومواجهــة المخاطــر المرتفعــة وأن يكــون للمجلــس دور رئيســي فــي اعتمــاد الفرضيــات والســيناريوهات
ـاء علــى هــذه النتائــج.
المســتخدمة ومناقشــة نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنـ ً

•علــى المجلــس اعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس مــال البنــك ،بحيــث تكــون منهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة علــى
تحديــد جميــع المخاطــر التــي مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك ،وتأخــذ بعيــن االعتبــار خطــة البنــك االســتراتيجية وخطــة رأس
المــال ،ومراجعــة هــذه المنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن تطبيقهــا والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك بــرأس مــال كافــي لمقابلــة
جميــع المخاطــر التــي يواجههــا.
•علــى المجلــس وقبــل الموافقــة علــى أي توســع فــي أنشــطة البنــك األخــذ باالعتبــار المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك وقــدرات
ومؤهــات موظفــي إدارة المخاطــر.
•على المجلس اعتماد وثيقة للمخاطر المقبولة للبنك.

االمتثال COMPLIANCE
 .1علــى المجلــس ضمــان اســتقاللية إدارة االمتثــال وعــدم تكليفهــا بــأي أعمــال تنفيذيــة وضمــان اســتمرار رفدهــا بكــوادر كافيــة
ومدربــة وتكافــأ بشــكل كاف.
 .2يتم توثيق مهام ،صالحيات ومسؤوليات إدارة االمتثال وتعميمها داخل البنك بعد اعتمادها من قبل المجلس.

 .3تقــوم إدارة االمتثــال بإعــداد منهجيــة فعالــة لضمــان امتثــال البنــك بجميــع القوانيــن والتشــريعات النافــذة وأي إرشــادات وأدلــة ذات
عالقــة.

 .4تتحمــل دائــرة االمتثــال مســؤولية تطويــر إجــراءات وسياســات مكافحــة غســل األمــوال وتقــوم باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للكشــف
عن أي عمليات مشبوهة لإلبالغ عنها للجهات الرقابية المعنية.

 .5يعتمــد المجلــس ويراقــب سياســة االمتثــال مــن خــال لجنــة االمتثــال بحيــث يتــم مراجعــة هــذه السياســة بشــكل دوري والتحقــق
مــن تطبيقهــا ويكــون إعدادهــا وتطويرهــا فــي البنــك مــن صالحيــات إدارة االمتثــال.
 .6ترفــع إدارة االمتثــال تقاريرهــا حــول نتائــج أعمالهــا ومراقبتهــا لالمتثــال إلــى المجلــس مــن خــال لجنــة االمتثــال المنبثقــة عنــه مــع
إرســال نســخة إلــى اإلدارة التنفيذيــة ،وبمــا يتماشــى وتعليمــات البنــك المركــزي الصــادرة بهــذا الخصــوص.

ً
رابعا :تفعيل دور المدقق الخارجي
 .1علــى المجلــس ضمــان تدويــر منتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكاتــب التدقيــق وشــركاتها التابعــة أو الحليفــة أو المرتبطــة بهــا بــأي
شــكل مــن األشــكال كل ســبع ســنوات كحــد أقصــى وتحتســب مــدة الســبع ســنوات األولــى اعتبـ ً
ـارا مــن عــام .2010
 .2تكون السنة األولى عند التدوير للمكتب الجديد بشكل مشترك مع المكتب القديم.

 .3ال يجــوز إعــادة انتخــاب المكتــب القديــم مــرة أخــرى قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل مــن تاريــخ آخــر انتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــة
التدقيــق المشــتركة.
 .4يقوم المدقق الخارجي بتزويد لجنة التدقيق بنسخة عن تقريره.

ً
سنويا.
 .5يجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق بدون حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة على األقل

ً
خامسا :السياسات واإلجراءات
 .1لضمان سالمة عمليات البنك يتم تطوير سياسات وإجراءات تغطي كافة األنشطة المصرفية للبنك.
 .2يتم تعميم هذه السياسات واإلجراءات على كافة المستويات اإلدارية في البنك.

 .3تتــم مراجعــة كافــة السياســات واإلجــراءات بانتظــام للتأكــد مــن شــمولها ألي تعديــات أو تغييرات طــرأت على القوانيــن والتعليمات
والظــروف االقتصاديــة وأي أمــور أخــرى تتعلــق بالبنــك ،باإلضافــة إلــى إصــدار أي سياســات جديــدة تطــرأ الحاجــة لهــا.
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 .4علــى اإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك التأكــد مــن أن سياســات البنــك تحــدد أســس التعامــل مــع األطــراف ذوي العالقــة ،مــن حيــث
ضوابــط اإلقــراض لهــم ،أو شــراء األجهــزة والخدمــات منهــم أو أي تعامــل آخــر ،بمــا فــي ذلــك تحديــد الجهــة صاحبــة الصالحيــة فــي
كل ممــا تقــدم.
 .5علــى دوائــر البنــك المعنيــة بأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة التأكــد مــن أن عمليــات األطــراف ذوي العالقــة قــد تمــت وفقـ ًـا لهــذه
السياســة.

 .6تحــدد سياســات البنــك المكتوبــة جميــع العمليــات التنفيذيــة التــي تتطلــب موافقــة المجلــس ،ويحــدد المجلــس داخليـ ًـا اآلليــة التــي
يتــم بهــا الموافقــة علــى هــذه العمليــات.

ً
سادسا :اإلفصاح
 .1علــى المجلــس التأكــد مــن نشــر وتوفيــر معلومــات ذات داللــة ومعنــى الماليــة منهــا وغيــر الماليــة التــي تهــم أصحــاب المصالــح
حــول نشــاطاته لــكل مــن البنــك المركــزي والمســاهمين ،والمودعيــن ،والبنــوك األخــرى ،والجمهــور بشــكل عــام ،مــع التركيــز علــى
القضايــا التــي تثيــر قلــق المســاهمين.
 .2يقــوم مجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة اإلفصــاح التــي تحــدد بشــكل واضــح كافــة األمــور التــي تتطلــب اإلفصــاح مــن قبــل البنــك،
باإلضافــة إلــى تحديــد دوريــة اإلفصــاح واألســاليب المســتخدمة لإلفصــاح.
 .3علــى المجلــس أن يتأكــد مــن التــزام البنــك باإلفصاحــات التــي حددتهــا المعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي ( )IFRSومعاييــر المحاســبة
الدوليــة ( )IASوتعليمــات البنــك المركــزي والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة وأن يتأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة علــى علم بالتغيرات
التــي تطــرأ علــى المعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي.
 .4تقــع علــى إدارة البنــك مســؤولية التأكــد مــن التقيــد بالتطبيــق الكامــل لكافــة التعديــات التــي تطــرأ علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة(.)IFRS
 .5يجــب أن يكــون البنــك علــى درايــة بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى الممارســات الدوليــة لإلبــاغ المالــي ونطــاق الشــفافية المطلــوب
مــن المؤسســات الماليــة.

 .6تقــوم اإلدارة التنفيذيــة برفــع تقاريــر حــول التطــورات فــي مجــال اإلفصــاح إلــى المجلــس باإلضافــة إلــى تقديــم التوصيــات حــول
ســبل تعزيــز ممارســات البنــك فــي مجــال اإلفصــاح وبشــكل يزيــد عــن متطلبــات البنــك المركــزي األردنــي بهــذا الخصــوص.
 .7علــى البنــك نشــر دليــل الحاكميــة الخــاص بــه علــى موقعــه اإللكترونــي وبــأي طريقــة أخــرى مناســبة إلطــاع الجمهــور وعلــى البنــك
اإلفصــاح فــي تقريــره الســنوي عــن وجــود دليــل الحاكميــة المؤسســية لديــه ،واإلفصــاح أيضـ ًـا عــن المعلومــات التــي تهــم أصحــاب
المصالــح بمــا فيهــا الدليــل وعــن مــدى التزامــه بتطبيــق مــا جــاء فيــه.
 .8يجــب أن يتضمــن التقريــر الســنوي للبنــك نصـ ًـا يفيــد أن المجلــس مســؤول عــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك والمعلومــات
الــواردة فــي ذلــك التقريــر وعــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.

 .9علــى المجلــس التأكــد مــن تضميــن التقريــر الســنوي للبنــك وتقاريــره الربعيــة إفصاحــات تتيــح للمســاهمين الحالييــن أو المحتمليــن
االطــاع علــى نتائــج العمليــات والوضــع المالــي للبنــك.
 .10على مجلس اإلدارة التأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:
ً
ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
•

•ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لهذه اللجان.

•المعلومــات التــي تهــم أصحــاب المصالــح المبينــة فــي دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــك ومــدى التزامــه بتطبيــق مــا جــاء فــي
الدليل.
•معلومــات عــن كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس مــن حيــث مؤهالتــه وخبراتــه ومقــدار مســاهمته فــي رأس مــال البنــك وفيمــا
ـتقال أم ال وعضويتــه فــي لجــان المجلــس وتاريــخ تعيينــه وأي عضويــات يشــغلها فــي مجالــس إدارة شــركات أخــرى،
إذا كان مسـ ً
والمكافــآت بكافــة أشــكالها التــي حصــل عليهــا مــن البنــك وذلــك عــن الســنة المنصرمــة ،وكذلــك القــروض الممنوحــة لــه مــن
البنــك ،وأي عمليــات أخــرى تمــت بيــن البنــك والعضــو أو األطــراف ذوي العالقــة بــه.

•معلومات عن دائرة إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.
•عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.
•أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام.
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•ملخــص عــن سياســة منــح المكافــآت لــدى البنــك مــع اإلفصــاح عــن كافــة أشــكال مكآفــات أعضــاء المجلــس كل علــى ِحــدة،
والمكافــآت بكافــة اشــكالها التــي منحــت لــإدارة التنفيذيــة العليــا كل علــى ِحــدة ،وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.

•أســماء المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة  %1أو أكثــر مــن رأس مــال البنــك ،مــع تحديــد المســتفيد النهائــي (Ultimate
ً
ً
جزئيــا.
كليــا أو
 )Beneficial Ownersلهــذه المســاهمات أو أي جــزء منهــا وتوضيــح إن كان أي مــن هــذه المســاهمات مرهونــة

•إقــرارات مــن كافــة أعضــاء المجلــس بــأن العضــو لــم يحصــل علــى أي منافــع مــن خــال عملــه فــي البنك ولــم يفصح عنها ســواء
ً
ـخصيا أو ألي مــن ذوي العالقــة بــه وذلــك عن الســنة المنصرمة.
كانــت تلــك المنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت لــه شـ

ً
سابعا :حقوق أصحاب المصالح
تقتضــي مبــادئ الحاكميــة المؤسســية معاملــة كافــة أصحــاب المصالــح بعدالــة وشــفافية وإفصــاح وتمكــن أصحــاب المصالــح مــن
تقييــم وضعيــة البنــك بمــا فــي ذلــك أدائــه المالــي ،كمــا تقتضــي أن تكــون العالقــة بيــن اإلدارة وأصحــاب المصالــح محكومــة بقواعــد
المســاءلة ،حيــث أنــه يجــب االلتــزام بمــا يلــي:
 .1علــى المجلــس توفيــر آليــة محــددة لضمــان التواصــل مــع أصحــاب المصالــح وذلــك مــن خــال اإلفصــاح وتوفيــر معلومــات ذات
داللــة حــول أنشــطة البنــك ألصحــاب المصالــح مــن خــال اآلتــي:
•اجتماعات الهيئة العامة.
•التقرير السنوي.

•تقاريــر ربــع ســنوية تحتــوي علــى معلومــات ماليــة باإلضافــة إلــى تقريــر المجلــس حــول تــداول أســهم البنــك ووضعــه المالــي
خــال الســنة.

•الموقع اإللكتروني للبنك.

•قسم عالقات المساهمين.

 .2علــى المجلــس ضمــان تخصيــص جــزء مــن موقــع البنــك اإللكترونــي يتضمــن توضيــح لحقــوق المســاهمين وتشــجيعهم علــى
الحضــور والتصويــت فــي اجتماعــات الهيئــة العامــة وكذلــك نشــر المســتندات المعنيــة باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل
للدعــوة ومحاضــر االجتماعــات.

القسم السادس عشر :لجان المجلس
ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة اللجــان التاليــة أو أي لجــان أخــرى يــرى المجلــس ضــرورة تشــكيلها لتوجيــه ومتابعــة ومراقبــة العمــل فــي البنــك
ورفــع التقاريــر الدوريــة والتوصيــات بشــأنه إلــى مجلــس اإلدارة:
 .1لجنة التدقيق.
 .2لجنة اإلدارة.

 .3لجنة المخاطر.

 .4لجنة التحكم المؤسسي.

 .5لجنة الترشيح والمكافآت.
 .6لجنة االمتثال.

 .7لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات (تــم إلحــاق الميثــاق الخــاص بلجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات ليكــون ضمــن دليــل
حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا).
علمـ ًـا بأنــه يحظــر علــى أي عضــو فــي المجلــس أن يكــون رئيسـ ًـا ألكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان األساســية (لجنــة التدقيق/لجنــة المخاطــر/
لجنــة التحكــم المؤسســي/لجنة الترشــيحات والمكافــآت) كمــا يحظــر علــى العضــو أن يكــون رئيسـ ًـا ألكثــر مــن لجنتيــن مــن كافــة اللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس،
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والتالي توضيح لمهام وصالحيات وعضويات كل من هذه اللجان:

لجنة التدقيق
الهدف:
مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء مهامــه فيمــا يتعلــق باإلشــراف والمراقبــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة ،بيئــة أنظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة ،عمليــة التدقيــق ومــدى االلتــزام بالتشــريعات التــي تحكــم عمــل البنــك ،وتفعيــل دور المدقــق الخارجــي.
ويتــم اعتمــاد ميثــاق اللجنــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ويعتبــر جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن دليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــك ،ويحــدد صالحياتهــا
ومســؤولياتها اإلشــرافية المطلــوب منهــا ممارســتها وتنفيذهــا فــي البنــك وشــركاته التابعــة.
التشكيل:
•تشــكل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ويتولــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة أمانــة ســر اللجنــة وال يجــوز دمــج أعمــال أي لجنــة أخــرى
مــع أعمــال هــذه اللجنــة.

•تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون غالبيــة أعضاءهــا بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة مــن
األعضــاء المســتقلين وتنتخــب اللجنــة أحــد األعضــاء رئيسـ ًـا لهــا علــى أن ال يكــون هــو رئيــس المجلــس أو أن يكــون رئيــس ألي لجنــة
أخــرى منبثقــة عــن المجلــس.

•يجــب أن يكــون جميــع األعضــاء حاصليــن علــى مؤهــات علميــة ويتمتعــون بخبــرة عمليــة مناســبة فــي مجــال المحاســبة أو الماليــة
أو أي مــن التخصصــات أو المجــاالت المشــابهة ذات العالقــة بأعمــال البنــك.

االجتماعات:
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
بنــاء علــى طلــب مــن المدقــق الخارجــي أو رئيــس إدارة
بنــاء علــى طلــب مــن أعضائهــا اآلخريــن ،وكذلــك تجتمــع اللجنــة
البنــك أو
ً
ً
التدقيــق الداخلــي إذا ارتــأت اللجنــة ضــرورة لذلــك.
•يحضر رئيس إدارة التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة.

ً
ـخصيا وفــي حــال
•يكــون اجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن علــى األقــل علــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أحدهمــا ويكــون الحضــور شـ
تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس اللجنــة دون أن
يكــون لــه حــق التصويــت أو التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع وفقـ ًـا للقوانيــن والتعليمــات الســارية بهــذا الخصــوص.
الصالحيات:
•تعمــل اللجنــة تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة وترفــع إليــه تقاريرهــا وتوصياتهــا بنتائــج ممارســتها لمهامهــا وتتخــذ توصيــات  /قــرارات
اللجنــة بأغلبيــة الحضــور وفــي حــال تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة.

•للجنــة التدقيــق طلــب أي معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة ودعــوة أي إداري فــي البنــك لحضــور اجتماعاتهــا بالتنســيق مــع رئيــس
مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي وكذلــك عنــد االســتعانة بمصــادر خارجيــة.
•دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس اإلدارة أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

•تســوية الخالفــات بيــن اإلدارة التنفيذيــة وبيــن المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن والســلطات الرقابيــة بشــأن التقاريــر الماليــة
ومالحظــات التدقيــق الداخلــي ونطــاق عملــه.
المهام والمسؤوليات:
إن مســؤولية لجنــة التدقيــق ال تغنــي عــن مســؤوليات المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بالرقابــة علــى كفايــة أنظمــة الضبــط
والرقابــة الداخليــة لديــه وكذلــك ال تؤثــر علــى قــدرة مجلــس اإلدارة فــي االتصــال المباشــر مــع اإلدارة التنفيذيــة أو التدقيــق الداخلــي أو
التدقيــق الخارجــي.
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التقارير المالية ومتطلبات اإلفصاح:
•مراجعــة البيانــات الماليــة الســنوية ونصــف الســنوية والربعيــة لفــروع األردن والفــروع الخارجيــة والبنــك موحـ ً
ـدا وقبــل عرضهــا علــى
مجلــس اإلدارة ومراجعــة مــدى انســجامها مــع التشــريعات والمعاييــر الدوليــة وتقديــم التوصيــات بشــأنها مــع التأكــد واألخــذ بعيــن
االعتبــار مــا يلــي:

	-الحصــول علــى شــهادة مــن المدقــق الخارجــي بمــدى كفايــة مخصــص تدنــي التســهيالت واالســتثمارات وااللتزامــات المحتملــة
والحاجــة ألي مخصصــات إضافيــة ودقــة احتســاب الفوائــد واألربــاح المعلقــة واحتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة ،ودقــة
احتســاب مخصــص العقــارات المســتملكة وأي نقــص فــي المخصصــات وصحــة احتســاب التدنــي فــي قيمــة الشــهرة.
ً
ديونا هالكة.
	-إبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة أو المقترح اعتبارها

	-القضايــا المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة مثــل أي تغيــر فــي السياســات المحاســبية ،وكذلــك أي حــركات
غيــر عاديــة وأي أمــور يخضــع تقييمهــا بدرجــة عاليــة للحكــم الشــخصي ،دقــة اإلجــراءات المحاســبية والرقابيــة وســامتها ومــدى
التقيــد بهــا والحصــول علــى رأي المدقــق الخارجــي حــول صحــة المعالجــات المحاســبية علــى أي تعديــات علــى البيانــات الماليــة.

•التأكــد مــن التــزام البنــك بالمعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي  IFRSومعاييــر المحاســبة الدوليــة  IASواإلفصاحــات التــي حددتهــا
وتعليمــات البنــك المركــزي وهيئــة األوراق الماليــة والتشــريعات األخــرى ذات العالقــة والتأكــد مــن ان اإلدارة التنفيذيــة علــى علــم
بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى هــذه المعاييــر وأن يتــم رفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

•الضوابط التي تحكم عملية إعداد القوائم المالية المرحلية ودور المدققين الداخليين والخارجيين بذلك.
التدقيق الداخلي:

•مراجعــة ميثــاق إدارة التدقيــق الداخلــي والتوصيــة إلــى المجلــس بالموافقــة عليــه بحيــث يتضمــن مهــام وصالحيــات ومســؤوليات
إدارة التدقيــق ،والتأكــد مــن تعميمــه داخــل البنــك.

•مراجعــة ودراســة خطــة التدقيــق الداخلــي المعــدة علــى أســاس المخاطــر بمــا فيهــا خطــة تدقيــق أنظمــة المعلومات ومدى شــموليتها
مــن حيــث نطاقهــا وعــدم وجــود أي محــددات ونتائجهــا ومــدى كفايتهــا واعتمادهــا ومتابعتهــا والموافقــة علــى أي تعديــات جوهريــة
عليها .

•مراجعــة الهيــكل التنظيمــي وموازنــة دائــرة التدقيــق الداخلــي مــع رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي والتأكــد مــن توفيــر الكــوادر المؤهلــة
بمــا فيهــا كــوادر تدقيــق أنظمــة المعلومــات وأي مــوارد أخــرى الزمــة باإلضافــة إلــى تدريبهــا لتنفيــذ أعمــال إدارة التدقيــق الداخلــي
بشــكل فعــال وكفــؤ.
•التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل ثالث سنوات كحد أعلى.

•مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي ومنهــا التقاريــر علــى أنظمــة المعلومــات والتركيــز علــى ملخــص اإلدارة والمالحظــات ذات مســتوى
المخاطــر العاليــة واإلجــراءات المتخــذة لتصويبهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة.

•التأكــد مــن تزويــد البنــك المركــزي خــال الربــع األول مــن كل عــام بتقريــر تدقيــق المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا صــادر عــن
التدقيــق الداخلــي يتضمــن رد اإلدارة التنفيذيــة وتوصيــات لجنــة التدقيــق وفقـ ًـا لتعليمــات حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا.

•التأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي بمتابعــة تنفيــذ توصيــات لجنــة التدقيــق وأهــم المالحظــات الــواردة فــي تقاريــره وتزويــد اللجنــة
بنتائــج هــذه المتابعــة بشــكل نصــف ســنوي علــى األقــل التخاذهــم اإلجــراء المناســب فــي حــال عــدم االلتــزام بتصويــب المالحظــات
أو تنفيــذ التوصيــات.

•التأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي بتنفيــذ متطلبــات البنــك المركــزي والجهــات الرقابيــة مثــل مراجعــة اختبــارات األوضــاع الضاغطــة
والتقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.
•االجتماع مع رئيس إدارة التدقيق الداخلي بعدم حضور اإلدارة التنفيذية مرة واحدة في السنة على األقل.

•التأكــد مــن اســتقاللية وموضوعيــة التدقيــق الداخلــي وعــدم تكليفــه بــأي أعمــال تنفيذيــة وإعطــاء الموظفيــن فيــه مكانــة مناســبة فــي
الســلم الوظيفــي للبنــك وضمــان أن يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم ،ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

•اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة التدقيــق الداخلــي مــن خــال إعطــاء األهميــة الالزمــة لعمليــة التدقيــق وترســيخ ذلــك فــي
البنــك ومــن خــال متابعــة تصويــب مالحظــات التدقيــق وأن يتــم رفــع تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

95

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو قبــول اســتقالة أو إنهــاء خدمــات رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي ،علــى أن يتــم الحصــول علــى عــدم
ممانعــة البنــك المركــزي علــى اســتقالته أو إنهــاء خدماتــه والقيــام بتقييــم أدائــه الســنوي والتوصيــة للمجلــس بتحديــد رواتبــه وزيادتــه
الســنوية ومكافآتــه ومــا يتمتــع بــه مــن امتيــازات أخــرى.

•تقييــم أداء موظفــي التدقيــق الداخلــي بمــا فيهــم كــودار تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات وتحديــد مكافآتهــم ،والتأكــد مــن قدرتهــم
علــى التحقــق مــن توفــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة كافيــة وتدقيــق األمــور الماليــة واإلداريــة وااللتــزام بالسياســات الداخليــة
والمعاييــر الدوليــة والتشــريعات ذات العالقــة فــي البنــك.
•تقييم أعمال إدارة التدقيق الداخلي ومدى التزامها بمعايير التدقيق الداخلي ومبادئ اخالقيات المهنة.

المدقق الخارجي:
•التأكــد مــن اســتقاللية المدقــق الخارجــي ودورانــه المنتظــم وترشــيحه بعــد التأكــد مــن اســتيفائه لشــروط ترشــيح وتكليــف مكتــب
التدقيــق حســب تعليمــات التدقيــق الخارجــي للبنــوك الصــادرة عــن البنــك المركــزي والتوصيــة بأتعابــه وإنهــاء خدماتــه إلــى مجلــس
اإلدارة.

•مراقبــة فاعليــة المدقــق الخارجــي فــي كافــة مراحــل التدقيــق والتحقــق مــن التزامــه بنطــاق وخطــة عملــه وتقديــم تقاريــر نصــف
ســنوية إلــى مجلــس اإلدارة ومناقشــتها مــع المجلــس.

•التأكــد مــن قيــام المدقــق الخارجــي بتزويــد البنــك المركــزي خــال الربــع األول بتقريــر تدقيــق المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا
يتضمــن رد اإلدارة التنفيذيــة والتوصيــات الصــادرة بخصوصــه وفقـ ًـا لمــا تتطلبــه تعليمــات حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا.

•تدعــو اللجنــة الشــريك المســؤول فــي مكتــب التدقيــق الخارجــي لحضــور اجتماعاتهــا المتعلقــة بأعمــال التدقيــق الخارجــي باســتثناء
االجتماعــات التــي تتعلــق بمناقشــة تقييــم فعاليــة التدقيــق الخارجــي ،وتســهل اللجنــة حضــوره الجتماعــات اللجــان األخــرى التــي لهــا
صلــة بأعمــال التدقيــق إذا رأت لجنــة التدقيــق أن ذلــك ضــروري.

•مناقشــة أي تحفظــات ومعيقــات مــع الشــريك المســؤول فــي مكتــب التدقيــق بــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة مــرة واحــدة علــى
األقــل سـ ً
ـنويا ،وإعــام مجلــس اإلدارة بــأي مالحظــات تراهــا جوهريــة.

•الموافقــة علــى الخدمــات اإلضافيــة التــي يقدمهــا المدقــق الخارجــي أو أي مكتــب تدقيــق آخــر أو أي جهــة استشــارية متخصصــة
والتــي تقــع خــارج نطــاق خدمــات التدقيــق بعــد التأكــد مــن عــدم تعارضهــا مــع اســتقالليته وموضوعيتــه.

ً
وفقــا للقوانيــن والتعليمــات ذات العالقــة ،ودراســة مقترحــات المدقــق
محدثــة
•التأكــد مــن وجــود سياســة للتدقيــق الخارجــي،
ّ
الخارجــي وللجنــة دعوتــه للتباحــث والتشــاور وتبــادل وجهــات النظــر معــه.
ً
وفقا لما تتطلبه معايير التدقيق الدولية.
•كافة المسائل المطلوب عرضها على اللجنة

االمتثال:
•االجتمــاع مــع مســؤول االمتثــال مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة وبــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة للتأكــد مــن مــدى التــزام
البنــك بالقوانيــن والسياســات واإلجــراءات ومــن كفايــة متابعــة نتائــج التدقيــق الخارجــي والبنــك المركــزي والجهــات الرقابيــة واألخــذ
بالتوصيــات الالزمــة ومــدى تجــاوب اإلدارة لهــا ،وإعــام مجلــس اإلدارة بــأي مالحظــات تراهــا جوهريــة.
•الحصول على تحديث مستمر من االمتثال واإلدارة التنفيذية والمستشار القانوني للبنك ألي قضايا متعلقة باالمتثال.

•التأكــد مــن عــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح قــد ينجــم عــن القيــام بعقــد الصفقــات أو إبــرام العقــود أو الدخــول فــي مشــروعات
مــع األطــراف ذوي العالقــة والقيــام بمراجعــة جميــع التعامــات مــع األطــراف ذوي العالقــة ومراقبتهــا ،وإطــاع المجلــس عليهــا
وفقـ ًـا للسياســات المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص بالتنســيق مــع االمتثــال.

•مراجعــة ومراقبــة سياســة وإجــراءات التبليــغ عــن الممارســات الخاطئــة والتــي تمكــن الموظــف مــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن أي خطــأ
فــي التقاريــر الماليــة أو أيــة أمــور أخــرى ،وأن تضمــن اللجنــة وجــود الترتيبــات الالزمــة للتحقيــق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج
التحقيــق ومعالجتهــا بموضوعيــة بالتنســيق مــع االمتثــال.
•مراقبة االلتزام بميثاق السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل.

96

نظام الضبط والرقابة:
•التأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي سـ ً
ـنويا علــى األقــل بمراجعــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة والحاكميــة المؤسســية مــن خــال
مراجعــة تقريــره الــذي يتضمــن أهــم مالحظــات تقاريــر التدقيــق الداخلــي ويشــمل ذلــك حمايــة وأمــن المعلومــات وتوافقهــا مــع
تعليمــات البنــك المركــزي والجهــات الرقابيــة للحــد مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وأي مراســات وتوصيــات للجنــة التدقيــق
واإلجــراءات التصويبيــة المتخــذة مــن اإلدارة التنفيذيــة إزاءهــا ،وإعــام مجلــس اإلدارة بــأي مالحظــات تراهــا جوهريــة.

•التأكــد مــن قيــام المدقــق الخارجــي سـ ً
ـنويا علــى األقــل بمراجعــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخليــة مــن خــال مراجعــة المالحظــات فــي
تقاريــره ومراســاته ،ويشــمل ذلــك حمايــة وأمــن المعلومــات واإلجــراءات التصويبيــة المتخــذة مــن اإلدارة التنفيذيــة إزاءهــا ،وإعــام
مجلــس اإلدارة بــأي مالحظــات تراهــا جوهريــة.

مسؤوليات أخرى:
•االطــاع علــى نتائــج التحقيقــات الرســمية التــي يشــارك بهــا التدقيــق الداخلــي ومراجعــة اإلجــراءات التصويبيــة المتخــذة مــن قبــل
اإلدارة التنفيذيــة فــي حــال الحاجــة لذلــك ،وإعــام مجلــس اإلدارة بــأي مالحظــات ترتأيهــا جوهريــة.

•التحقــق مــن إخضــاع كافــة أنشــطة البنــك للتدقيــق بمــا فيهــا المســندة لجهــات خارجيــة ( )Outsourced Activitiesللتأكــد مــن قيــام
جهــة مســتقلة محايــدة بشــكل ســنوي علــى األقــل بالتأكــد مــن توفــر خطــط الســتمرارية األعمــال لــدى غيــر المعتمــد عليهــا تضمــن
التوافريــة والســرية لبيانــات وعمليــات البنــوك لــدى حــدوث أي طــارئ.

•المراجعة السنوية لميثاق اللجنة ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتمادها.

•التأكد بشكل سنوي على األقل من أن جميع المسؤوليات المشار إليها في الميثاق يتم االلتزام بها.
مسؤوليات أمين السر:
•إعداد مسودة محضر أصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.

•تزويد كل عضو من أعضاء اللجنة بميثاق لجنة التدقيق الموافق عليه من مجلس اإلدارة.

•نقل المعلومات بين أعضاء اللجنة ولجان المجلس واإلدارة وتسهيل حصول أعضائها على كافة المعلومات الالزمة.

•تدويــن اجتماعــات اللجنــة فــي محاضــر رســمية تتضمــن األعمــال التــي قامــت بهــا ومتابعــة التوصيــات المتخــذة مــن قبلهــا ومتابعــة
بحــث أي مواضيــع تــم إرجــاء طرحهــا فــي اجتمــاع ســابق ،علــى أن يتــم مراعــاة الدقــة فــي الكتابــة والتســجيل الدقيــق ألي عمليــات
تصويــت أو تحفظــات أو اقتراحــات وإرفــاق أي مســتندات أو اإلشــارة إلــى أي وثائــق تــم الرجــوع إليهــا خــال االجتماعــات ،وحفــظ
ســجالت ووثائــق اجتماعــات اللجنــة أصوليـ ًـا.
•التنسيق مع رئيس وأعضاء اللجنة والرئيس التنفيذي ورئيس إدارة التدقيق الداخلي لتحديد مواعيد اجتماعات اللجنة.

ـاء علــى طلــب رئيــس اللجنــة وإرســاله مــع محتوياتــه إلــى
•تحضيــر جــدول االجتمــاع وكافــة الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة باالجتمــاع بنـ ً
ٍ
األعضــاء ورئيــس لجنــة التدقيــق والمدعويــن مــن اإلدارة التنفيذيــة قبــل موعــد االجتمــاع بوقـ ٍ
كاف.
ـت

لجنة اإلدارة
ً
جزءا ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
 .1يتم اعتماد ميثاق لجنة اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق

 .2يتــم مراجعــة هــذا الميثــاق بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ويتــم رفــع أي تعديــات مقترحــة
عليــه لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.
 .3يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة
 .1تتألف اللجنة بقرار من مجلس إدارة البنك.

 .2تتكــون اللجنــة مــن خمســة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى األقــل ،علــى أن يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة مــن غيــر المســتقلين كمــا
ـتقال علــى أن ال يكــون عضـ ً
ـوا فــي لجنــة التدقيــق.
أنــه يجــوز أن يكــون أحــد أعضــاء اللجنــة مسـ ً
 .3يجب أن تتوفر لدى األعضاء معرفة وخبرة مصرفية كافية تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
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 .4للمجلــس تفويــض بعــض أو جميــع صالحيــات هــذه اللجنــة فــي تعديــل شــروط أو هيكلــة التســهيالت للجــان االئتمــان المعنيــة
(أعلــى لجنــة فــي اإلدارة التنفيذيــة حســب التعليمــات) مــع ضــرورة إطــاع لجنــة اإلدارة علــى مــا تــم اتخــاذه مــن قــرارات ضمــن هــذه
الصالحيــات كمــا وأنــه يجــب العمــل علــى تعديــل هيــكل الصالحيــات بمــا يتــاءم مــع مــا ذكــر مسـ ً
ـبقا بهــذا الخصــوص.
رئاسة اللجنة

ً
رئيسا للجنة.
يكون رئيس مجلس إدارة البنك

النِ صاب

ً
قانونيا بحضور أربعة أعضاء على األقل.
يكون اجتماع اللجنة

التصويت

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية عدد األعضاء بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.

أمانة سر اللجنة

يتولى مدير إدارة ومراقبة االئتمان أمانة سر اللجنة.

اجتماعات اللجنة

•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

ً
ـاء
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها أسـ
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك أو بنـ ً
ـبوعيا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا.

ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن للعضــو إبــداء
•علــى أعضــاء اللجنــة حضــور اجتماعاتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا شـ
وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ولــه الحــق فــي التصويــت والتوقيــع علــى محضــر االجتمــاع علــى أن يتــم توثيــق ذلــك
حســب األصــول.
•يمكن أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا في اجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم من خاللها.

مهام ومسؤوليات اللجنة
في مجال االئتمان

 .1دراســة توصيــات لجــان االئتمــان المعنيــة بشــأن منــح و/أو تجديــد و/أو تعديــل و/أو إلغــاء التســهيالت االئتمانيــة والموافقــة
عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة أو رفــع توصيتهــا عليهــا إلــى مجلــس اإلدارة ويجــب تحديــد حــدود عليــا للصالحيــات المناطــة
بهــذه اللجنــة والمتعلقــة بمنــح أو تعديــل أو تجديــد أو هيكلــة التســهيالت االئتمانيــة وبحيــث يكــون هنــاك صالحيــات واضحــة
لمجلــس اإلدارة بهــذا الخصــوص.
 .2الموافقة على البرامج االئتمانية الخاصة والموافقة على االستثناءات المرفوعة إليها على هذه البرامج.

 .3دراســة التقاريــر التــي تعدهــا دائــرة المتابعــة والدائــرة القانونيــة بخصــوص متابعــة الديــون المتعثــرة والديــون المرفــوع بهــا
قضايــا واتخــاذ القــرارت المناســبة بخصوصهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة أو رفــع التوصيــات بخصوصهــا إلــى مجلــس اإلدارة.
 .4أية أمور أخرى تخص االئتمان ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.

 .5أن ترفع اللجنة إلى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تمت الموافقة عليها من قبلها.
 .6اإلطالع على السياسة االئتمانية وأية تعديالت عليها ،والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:
•سقوف االئتمان المختلفة

•سياسة التسعير المرجحة بالمخاطر
•صالحيات المنح المختلفة
•سياسة قبول المخاطر

•المنتجات االئتمانية المختلفة

وذلك بهدف ضمان االلتزام بها على كافة المستويات.
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في مجال االستثمار
 .1دراســة توصيــات إدارة الخزينــة واالســتثمار فيمــا يتعلــق بعمليــات البيــع والشــراء لالســتثمارات والموافقــة عليهــا ضمــن
صالحيــات اللجنــة.

 .2دراســة توصيــات إدارة الخزينــة واالســتثمار فيمــا يتعلــق بتصنيــف أو إعــادة تصنيــف أســهم الشــركات القائمــة فــي محافــظ
البنــك لمحفظــة المتاجــرة أو المتوفــر للبيــع أو محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق والموافقــة عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة.
 .3دراســة توصيــة إدارة الخزينــة واالســتثمار فيمــا يتعلــق بتعهــدات التغطيــة لــأوراق الماليــة التــي تطــرح الكتتــاب الجمهــور فــي
الســوق األولــي والموافقــة عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة.
في مجال النفقات والمشتريات
 .1التنسيب للمجلس بإقرار الميزانية التقديرية للنفقات والمشتريات والتأكد من مطابقتها للسياسات الموضوعة.

 .2دراســة توصيــات لجنــة النفقــات والمشــتريات المتعلقــة بمشــتريات اللــوازم واألجهــزة والخدمــات المســاندة والتأكــد مــن
مطابقتهــا لإلجــراءات الصحيحــة حســب نظــام النفقــات والمشــتريات مــن حيــث اســتدراج العــروض ودراســتها وتحليلهــا واختيــار
األفضــل منهــا والموافقــة عليهــا ضمــن صالحيــات اللجنــة.
 .3تقييم الدراسات المعدة لشراء العقارات لغايات استخدام البنك واتخاذ القرارات بشأنها.
 .4أية أمور أخرى تتعلق بالنفقات والمشتريات ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
في مجال شؤون الموظفين
 .1دراسة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بشؤون الموظفين ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس إدارة البنك.

 .2إقــرار السياســات الخاصــة بعمليــة تطويــر الموظفيــن وتدريبهــم والتخطيــط الوظيفــي لهــم وفــق اإلطــار العــام للخطــط
الموضوعــة لتنميــة وتطويــر البنــك.
 .3التأكــد مــن وجــود سياســة مكافــآت لــدى البنــك تتضمــن أن تكــون المكافــآت  /الرواتــب كافيــة الســتقطاب أشــخاص مؤهليــن
للعمــل فــي البنــك واالحتفــاظ بهــم وبشــكل يتماشــى مــع المكافــآت /الرواتــب الممنوحــة مــن قبــل البنــوك المماثلــة فــي
الســوق.
 .4التوصية على تعيين واستقالة موظفي البنك بدرجة مساعد مدير عام فما فوق.

 .5الموافقة على مشاريع إعادة الهيكلة وعلى التعديالت الجوهرية على الهيكل التنظيمي.

 .6الموافقة على المبلغ المخصص لمكافآت الموظفين وعلى اآللية التي ستستخدم لتحديد هذه المكافآت.
 .7أية أمور أخرى تتعلق بالموظفين ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
في مجال المكننة
 .1دراسة سياسة البنك الخاصة بمكننة عمليات البنك ورفع التوصيات بخصوصها لمجلس اإلدارة إلقرارها.
 .2الموافقة على الميزانية التقديرية الخاصة بمكننة عمليات البنك سواء كانت لشراء األجهزة أو البرمجيات.
 .3أية أمور أخرى تخص مكننة عمليات البنك ويرى المدير العام عرضها على اللجنة.
في مجال اإلدارة
 .1تعديــل النظــام الداخلــي وعقــد التأســيس وتحديثــه بمــا يتــاءم مــع متطلبــات القوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة األردنيــة
الهاشــمية ورفــع التوصيــات بخصوصــه لمجلــس إدارة البنــك.

بناء على الدراسات المعدة بهذا الخصوص.
 .2الموافقة على قرارات التفرع ً
 .3أية أمور إدارية أخرى يرى المدير العام عرضها على اللجنة.
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لجنة المخاطر
•يتم اعتماد ميثاق لجنة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق جزء ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.

•يتــم مراجعــة هــذا الميثــاق بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة بالتعــاون مــع إدارة المخاطــر فــي البنــك ويتــم رفــع أي تعديــات مقترحــة
عليــه لمجلــس اإلدارة العتمــاده.
•يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة

ـتقال باإلضافــة إلــى
•تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون أحدهــم علــى األقــل مسـ ً
نائــب المديــر العــام ومديــر إدارة المخاطــر فــي البنــك.
•يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين ألسس إدارة المخاطر في البنوك.
•يجب أن تتوفر لديهم معرفة تامة بتعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية.

•يجب أن يكون األعضاء حاصلين على مؤهالت علمية و/أو خبرات عملية في مجال اإلدارة المالية والمصارف.
رئاسة اللجنة

ً
رئيسا للجنة.
يكون رئيس مجلس اإلدارة

النِ صاب

ً
قانونيا بحضور عضوين من مجلس اإلدارة على األقل.
يكون اجتماع اللجنة

التصويت

تتخذ قرارات اللجنة باإلجماع ،وال يحق لمدير إدارة المخاطر التصويت.

أمانة سر اللجنة

يتولى مدير إدارة المخاطر أمانة سر اللجنة.
اجتماعات اللجنة

•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

•تجتمــع لجنــة المخاطــر بدعــوة مــن رئيســها أربــع مــرات سـ ً
ـاء علــى قــرار مجلــس
ـنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا ،علــى أن ال تقــل الفتــرة بيــن أي اجتماعيــن متتالييــن عــن ثالثــة أشــهر.
إدارة البنــك أو بنـ ً
مهام ومسؤوليات اللجنة

 .1الموافقة على هيكل إدارة المخاطر.

 .2مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.

 .3الموافقة على خطة إدارة المخاطر السنوية.

 .4التوصية لمجلس اإلدارة بالمستوى المقبول من المخاطر في عمليات البنك المختلفة (.)Risk Appetite

 .5مراجعــة سياســات واســتراتيجيات إدارة المخاطــر فــي البنــك ورفــع توصيتهــا لمجلــس اإلدارة للموافقــة علــى هــذه السياســات
وتشــمل هــذه السياســات سياســة إدارة المخاطــر ،السياســات االئتمانيــة ،السياســة االســتثمارية ،سياســة إدارة مخاطــر العمليــات،
سياســة إدارة مخاطــر الســوق.
 .6مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.

 .7التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بيــن المخاطــر الفعليــة التــي يأخذهــا البنــك ومســتوى المخاطــر المقبولــة التــي وافــق عليهــا
المجلــس.

 .8تهيئــة الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى المخاطــر ذات األثــر الجوهــري وأي أنشــطة يقــوم بهــا البنــك يمكــن أن تعرضــه
لمخاطــر أكبــر مــن مســتوى المخاطــر المقبولــة ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى المجلــس ومتابعــة معالجتهــا.
 .9التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة قــد قامــت بتطويــر إجــراءات العمــل الالزمــة إلدارة مختلــف أنــواع المخاطــر ومــن مــدى االلتــزام بهــذه
اإلجــراءات.
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 .10الموافقــة علــى ســقوف المخاطــر المختلفــة فــي كافــة عمليــات البنــك بمــا فــي ذلــك ســقوف الــدول ،ســقوف العمــات ،ســقوف
القطاعــات االقتصاديــة ،ســقوف توزيــع المحفظــة االئتمانيــة المختلفــة.

 .11الموافقة على كافة السقوف الخاصة بالخزينة.

 .12االطــاع علــى الدراســات االقتصاديــة المختلفــة حــول األداء المتوقــع للقطاعــات االقتصاديــة األردنيــة أو أداء العمــات أو األســواق
الماليــة المختلفــة أو أي ســوق آخــر ســيتعرض البنــك لمخاطــره ،لتكــون هــذه المعلومــات األســاس التخــاذ قــرارات التعــرض
للمخاطــر.
 .13مراجعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر البنــك المركــزي وتقاريــر المدقــق الخارجــي بشــأن إدارة المخاطــر فــي البنــك ومتابعــة
اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها.
ـاء علــى هــذه التقاريــر
 .14مراجعــة تقاريــر المخاطــر المختلفــة المرفوعــة للجنــة مــن قبــل دائــرة المخاطــر واتخــاذ التوصيــات الالزمــة بنـ ً
ورفــع ملخــص بهــا لمجلــس اإلدارة بحيــث تشــمل هــذه التقاريــر مــا يلــي علــى األقــل:
•تحليل المحفظة االئتمانية.

•تقارير المخاطر التشغيلية لكافة وحدات األعمال (بما في ذلك الوساطة والصرافة).

•تقارير مخاطر السوق المختلفة من تقييم المحفظة وفجوة السيولة وفجوة أسعار الفائدة.

 .15اســتالم تقاريــر بحــاالت التجــاوز لســقوف المخاطــر المختلفــة والموافقــة علــى هــذه التجــاوزات وتفويــض جــزء مــن هــذه الصالحيــات
لرئيــس اللجنــة.
 .16دراسة أي مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
 .17الموافقة على توصيات إدارة المخاطر بأخذ مخصصات مقابل الديون المتعثرة.

 .18الموافقة على خطة استمرارية العمل وخطة الطوارئ وخطة أمن المعلومات والتأكد من التطبيق الكامل لها.

 .19إجراء مراجعة سنوية شاملة لكافة سياسات المخاطر ومستوى المخاطر المقبول من البنك وسقوف المخاطر المختلفة.
 .20الموافقة على أدوات التحوط المختلفة لدى البنك بما في ذلك بوالص التأمين وعقود األمن والحماية.
 .21ضرورة التأكد من تطوير قاعدة بيانات خاصة بإدارة المخاطر.

 .22يجــب أن تقــدم اللجنــة تقاريــر دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة تبيــن مــدى توافــق المخاطــر القائمــة مــع السياســات والمســتويات
المقبولــة مــن المخاطــر لتمكيــن مجلــس اإلدارة مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة ومتابعــة معالجتهــا.

لجنة التحكم المؤسسي
•تتألــف اللجنــة بقــرار مــن مجلــس إدارة البنــك وتتكــون مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة مــن األعضــاء
المســتقلين وعلــى أن تضــم رئيــس المجلــس.

•ينتخــب مجلــس إدارة البنــك أعضــاء اللجنــة مــن بيــن أعضائــه ،وتســتمر اللجنــة فــي عملهــا طيلــة مــدة اســتمرار عضويــة مجلــس
اإلدارة.

•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.
رئاسة اللجنة

يكون رئيس المجلس هو رئيس اللجنة.

النِ صاب

ً
قانونيا بحضور عضوين من أعضائها على األقل.
يكون اجتماع اللجنة

التصويت

تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية.

أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير إدارة االمتثال.

101

اجتماعات اللجنة

تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة واحــدة سـ ً
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك
ـنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا.
أو بنـ ً
مسؤوليات اللجنة

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى سياســات التحكــم المؤسســي فــي البنــك ومراجعتهــا سـ ً
ـنويا ،والتأكــد مــن موافقــة هــذه
السياســة لتعليمــات البنــك المركــزي وقانــون الشــركات وقانــون البنــوك.
•التأكد من توفير هذه السياسة لكافة المساهمين (خاصة صغار المساهمين).

•المراجعة السنوية لسياسة اإلفصاح وميثاق السلوك المهني والتوصية بأية تعديالت عليه لمجلس اإلدارة.

•التأكــد مــن التــزام كافــة األطــراف المعنيــة مــن مجلــس اإلدارة إلــى اإلدارة التنفيذيــة بسياســة التحكــم المؤسســي المعتمــدة وميثــاق
الســلوك المهني.
•التأكد من تطبيق البنك لسياسات التحكم المؤسسي بكافة عملياته ونشاطاته.

•التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمتعلقة بمراقبة التحكم المؤسسي في البنك.

لجنة الترشيحات والمكافآت
تشكيلة اللجنة

تتشــكل هــذه اللجنــة علــى األقــل مــن ثالثــة أعضــاء بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة بمن فيهــم رئيس اللجنة مــن األعضاء المســتقلين
وتعيــن أميــن ســر اللجنــة وبقــرار من مجلــس إدارة البنك.
رئاسة اللجنة

ً
رئيسا لها من بين أعضائها.
تنتخب اللجنة

النِ صاب

ً
قانونيا بحضور عضوين من أعضائها على األقل.
يكون اجتماع اللجنة

التصويت

تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية.

أمين السر

يكون أمين سر اللجنة مدير إدارة الموارد البشرية.

اجتماعات اللجنة

تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها مــرة واحــدة سـ ً
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك
ـنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا.
أو بنـ ً
مهام اللجنة

 .1ضمان تشكيلة مجلس اإلدارة حسب التعليمات والقوانين السارية وكما يلي:
أ.

ً
عضوا.
ال يقل عدد أعضاء المجلس عن أحد عشر

ً
ً
تنفيذيا.
عضوا
ب .ال يجوز أن يكون أي من أعضاء المجلس

ج .ال يقــل عــدد األعضــاء المســتقلين فــي المجلــس عــن أربعــة أعضــاء ،وفيمــا يلــي المتطلبــات والشــروط الالزمــة لضمــان
اســتقاللية العضــو كحــد أدنــى:
ً
ً
تنفيذيا في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
عضوا
•أن ال يكون قد كان

ً
موظفا في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.
•أن ال يكون قد عمل

•أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخريــن أو بــأي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارات الشــركات التابعــة للبنــك أو بأحــد
المســاهمين الرئيســيين فــي البنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.
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•أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك أو بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي الشــركات
التابعــة للبنــك صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.

ً
ً
ً
ً
موظفــا خــال الســنوات
شــريكا أو
موظفــا لــدى المدقــق الخارجــي للبنــك وأن ال يكــون قــد كان
شــريكا أو
•أن ال يكــون
ً
الثــاث الســابقة لتاريــخ انتخابــه عضــوا فــي المجلــس وأن ال تربطــه بالشــريك المســؤول عــن عمليــة التدقيــق صلــة قرابــة
مــن الدرجــة األولــى.

ـاهما رئيسـ ً
ً
ـا لمســاهم رئيســي أو حليفـ ًـا لمســاهم رئيســي فــي البنــك ،أو تُ شــكل
•أن ال يكــون مسـ
ـيا فــي البنــك أو ممثـ ً
ً
ً
رئيســيا فــي إحــدى الشــركات التابعــة
مســاهما
مســاهمته مــع مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي ،أو
ـاهما رئيسـ ً
ً
ـيا فــي المجموعــة المالكــة للبنــك.
للبنــك ,أو مسـ

ـان
•أن ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة البنــك أو إحــدى شــركاته التابعــة أو عضــو هيئــة مديريــن فيهــا ألكثــر مــن ثمـ ِ
ســنوات متصلــة.
ـاهما رئيسـ ً
ً
ـا هــو أو أي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مالـ ً
ـيا فيهــا علــى ائتمــان مــن
ـكا لهــا أو مسـ
•أن ال يكــون حاصـ ً
ً
البنــك تزيــد نســبته علــى ( )%5مــن رأس مــال البنــك المكتتــب بــه ،وأن ال يكــون ضامنــا الئتمــان مــن البنــك تزيــد قيمتــه
عــن ذات النســبة.

•أن يكون من ذوي المؤهالت والخبرات المالية أو المصرفية العالية.

 .2ضمان مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة على أن تتوافر في من يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:
أ.

أن ال يقل عمره عن خمسة وعشرين سنـة.

ـرا عامـ ًـا لــه أو مديـ ً
ـوا فــي مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــل المملكــة أو مديـ ً
ب .أن ال يكــون عضـ ً
ـرا إقليميـ ًـا أو موظفـ ًـا فيــه مــا لــم
يكــن البنــك اآلخــر تابعـ ًـا لذلــك البنــك.
ً
ً
ً
قانونيا أو مدقق حسابات للبنك.
مستشارا
محاميا أو
ج .أن ال يكون

ـواء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو
د .أن يكــون حاصـ ً
ـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى سـ ً
أي مــن التخصصــات المشــابهة ،ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة تخصصــات أخــرى إن اقترنــت بخبــرة لهــا
عالقــة بأعمــال البنــوك.

ً
ممثال عنها.
موظفا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن
ه .أن ال يكون
ً

ً
عضــوا فــي مجلــس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل المملكــة ،بصفتــه الشــخصية فــي
و .أن ال يكــون
ممثــا لشــخص اعتبــاري.
بعضهــا وبصفتــه
ً
ز.

أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.

ح .علــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضويــة المجلــس توقيــع اإلقــرار الخــاص والمعتمــد حســب تعليمــات الحاكميــة المؤسســية
للبنــوك رقــم ( )2016/63ويحفــظ لــدى البنــك ونســخة منــه إلــى البنــك المركــزي مرفقـ ًـا بــه الســيرة الذاتيــة للعضــو.

ط .علــى رئيــس المجلــس التأكــد مــن إعــام البنــك المركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى مالءمــة أي مــن
أعضائــه.

 .3تحديد فيما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل ومراجعة ذلك بشكل سنوي.

 .4تحديــد األشــخاص المؤهليــن لالنضمــام إلــى عضويــة المجلــس مــع األخــذ باالعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص المرشــحين،
كمــا يؤخــذ بعيــن االعتبــار فــي حالــة إعــادة ترشــيح العضــو عــدد مــرات حضــوره وفاعليــة مشــاركته فــي اجتماعــات المجلــس.

 .5العمــل علــى إيجــاد منهجيــة واضحــة للتأكــد مــن تخصيــص كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة للوقــت الكافــي لالضطــاع بمهامهــم
كأعضــاء فــي المجلــس بمــا فيهــا (علــى ســبيل المثــال) مــدى تعــدد ارتبــاط العضــو بعضويــات مجالــس إدارة أخرى/هيئات/منتديــات،
الــخ.
 .6التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات فــي المواضيــع المصرفيــة وباألخــص إدارة المخاطــر والحاكميــة
المؤسســية وآخــر تطــورات العمــل المصرفــي.
 .7توفيــر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك ألعضــاء المجلــس عنــد الطلــب ،والتأكــد مــن
اطالعهــم المســتمر علــى أحــدث المواضيــع ذات العالقــة بالعمــل المصرفــي.

 .8تقييم عمل المجلس ككل ولجانه وأعضائه ،وعلى أن تقوم اللجنة بإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.
 .9ترشح إلى المجلس األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا.
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 .10التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.

ً
موضوعيا.
 .11اتباع أسس محددة ومعتمدة في تقييم أداء المجلس والمدير العام ،بحيث يكون معيار تقييم األداء

 .12إعــداد نظــام تقييــم ألداء المديــر العــام بمــا فــي ذلــك وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معاييــر تقييــم أداء المديــر
العــام كل مــن األداء المالــي واإلداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه لخطــط واســتراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة األجــل ،وتقــوم اللجنــة
بإعــام البنــك المركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.
 .13التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إلداريــي البنــك ومراجعتهــا بصــورة دوريــة وتطبيــق هــذه السياســة كمــا توصــي اللجنــة
بتحديــد رواتــب المديــر العــام وباقــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومكافآتهــم وامتيازاتهــم األخــرى.
 .14وضــع سياســة منــح مكافــآت ماليــة لإلدارييــن تتصــف بالموضوعيــة والشــفافية وتزويــد البنــك المركــزي بنســخة منهــا خــال فتــرة
أقصاهــا  7ايــام عمــل مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن المجلــس.
 .15ضمان مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا على أن تتوافر في من يعين في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك الشروط التالية:
أ.

ً
ً
تابعا لذلك البنك
عضوا في مجلس إدارة أي بنك آخر داخل المملكة ،ما لم يكن البنك اآلخر
أن ال يكون

ً
متفرغا إلدارة أعمال البنك
ب .أن يكون

ـا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
ج .أن يكــون حاصـ ً
التخصصــات المشــابهة التــي لهــا عالقــة بعمــل البنــك

د .أن يكــون لديــه خبــرة فــي مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذات صلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات باســتثناء منصــب المديــر العــام
أو المديــر اإلقليمــي ،الــذي يجــب أن ال تقــل خبرتــه فــي مجــال أعمــال البنــوك عــن عشــر ســنوات.

لجنة االمتثال
ً
جزءا ال يتجزأ من دليل التحكم المؤسسي للبنك.
•يتم اعتماد ميثاق لجنة االمتثال من قبل مجلس اإلدارة ويعتبر هذا الميثاق

•تتــم مراجعــة هــذا الميثــاق بشــكل ســنوي مــن قبــل اللجنــة بمشــاركة إدارة االمتثــال ويتــم رفــع أي تعديــات مقترحــة عليــه لمجلــس
اإلدارة العتمادهــا.
•يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة ونشاط اللجنة في التقرير السنوي للبنك.

عضوية اللجنة:

ـتقال
•تتألــف اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء بمــا فيهــم رئيــس اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى أن يكــون أحدهــم علــى األقــل مسـ ً
باإلضافــة إلــى مديــر إدارة االمتثــال فــي البنــك مقـ ً
ـررا لللجنــة.

•يجــب أن تتوفــر لديهــم خبــرة مصرفيــة عامــة ،والمعرفــة والفهــم التــام لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي والتعليمــات الصــادرة عــن
الجهــات الرقابيــة المختلفــة والتــي تنظــم عمــل البنــك والشــركات التابعــة لــه.
•يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعرفة والفهم الكافيين ألسس إدارة االمتثال في البنوك.

•يجــب أن يكــون جميــع األعضــاء حاصليــن علــى مؤهــات علميــة ويتمتعــون بخبــرة عمليــة مناســبة فــي مجــال اإلدارة الماليــة
والمصــارف أو أي مــن التخصصــات أو المجــاالت المشــابهة ذات العالقــة بأعمــال البنــك.
•على رئيس لجنة االمتثال حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة.

رئاسة اللجنة:

ً
رئيسا لها.
تنتخب اللجنة أحد األعضاء

النِ صاب:

ً
ـخصيا وفــي حــال تعــذر الحضــور
يكــون اجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة علــى األقــل ويكــون الحضــور شـ
الشــخصي فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس اللجنــة ودون أن يكــون لــه حــق
التصويــت أو التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع.
التصويت:

تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية ،وال يحق لمدير إدارة االمتثال التصويت.
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اجتماعات اللجنة:

تجتمــع لجنــة االمتثــال بدعــوة مــن رئيســها مرتيــن سـ ً
ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة
ـنويا علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أحــد أعضائهــا ،علــى أن ال تقــل الفتــرة بيــن أي اجتماعيــن متتالييــن عــن ثالثــة أشــهر.
البنــك أو بنـ ً
مقرر اللجنة:

يتولى مدير إدارة االمتثال مهام مقرر اللجنة.

مسؤوليات مقرر اللجنة:

•يتولى مقرر اللجنة إعداد مسودة محضر أصولي ومتابعة توقيعه من رئيس وأعضاء اللجنة.
•تزويد كل عضو من أعضاء اللجنة بميثاق لجنة االمتثال المعتمد من مجلس اإلدارة.

•نقل المعلومات بين أعضاء اللجنة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية وتسهيل حصول إعضائها على كافة المعلومات الالزمة.

•تدويــن اجتماعــات اللجنــة فــي محاضــر رســمية تتضمــن األعمــال التــي قامــت بهــا ومتابعــة التوصيــات المتخــذة مــن قبلهــا ومتابعــة
بحــث أي مواضيــع تــم إرجــاء طرحهــا فــي اجتمــاع ســابق وعلــى أن يتــم مراعــاة الدقــة فــي الكتابــة وتســجيل دقيــق ألي عمليــات
تصويــت أو تحفظــات أو اقتراحــات وإرفــاق أي مســتندات أو اإلشــارة إلــى أي وثائــق تــم الرجــوع إليهــا خــال االجتماعــات.

ـاء علــى طلــب رئيــس اللجنــة وإرســاله مــع محتوياتــه إلــى
•تحضيــر جــدول االجتمــاع وكافــة الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة باالجتمــاع بنـ ً
الرئيــس واألعضــاء والمدعويــن مــن اإلدارة التنفيذيــة قبــل موعــد االجتمــاع بوقــت كاف.
ً
أصوليا.
•حفظ سجالت ووثائق اجتماعات اللجنة

مهام ومسؤوليات اللجنة:

•مراجعــة المالحظــات الــواردة فــي تقاريــر وحــدة االمتثــال وتقاريــر البنــك المركــزي وتقاريــر المدقــق الخارجــي بشــأن مراقبــة االمتثــال
فــي البنــك ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها.
•التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد سياسات إدارة االمتثال أو أي تعديالت عليها.
•التأكد من دقة إجراءات مراقبة االمتثال وسالمتها ومدى التقيد بها.

•اســتالم تقاريــر المراجعــة الســنوية مــن قبــل وحــدة االمتثــال حــول امتثــال كافــة سياســات وإجــراءات وبرامــج عمــل البنــك للقوانيــن
والتعليمــات الرســمية ذات العالقــة بعمــل البنــك.
•التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
•استالم تقارير بالعمليات المشبوهة التي تم إعالم البنك المركزي عنها.
•تقديم تقرير ربعي إلى مجلس اإلدارة بنتائج أعمال االمتثال في البنك.

•دراسة أي مسألة تعرض على اللجنة من قبل مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

مــع التأكيــد علــى أن مســؤولية لجنــة االمتثــال ال تغنــي عــن مســؤوليات المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة للبنــك فيمــا يتعلــق بامتثــال
البنــك لتعليمــات وتوجيهــات الجهــات الرقابيــة المختلفــة وكذلــك ال تؤثــر علــى قــدرة مجلــس اإلدارة فــي االتصــال المباشــر مــع اإلدارة
التنفيذيــة.

بيان عن مدى االلتزام بدليل التحكم المؤسسي
يلتزم البنك بتعلميات دليل الحاكمية المؤسسية الصادر عن مجلس إدارته.
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دليل حاكمية وإدارة المعلومات
والتكنولوجيا المصاحبة لها ()COBIT

مقدمـــة
تعــرف حاكمیــة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا بأنهــا عمليــة توزیــع األدوار والمســؤولیات وتوصیــف العالقــات بیــن األطــراف
والجهــات المختلفــة وأصحــاب المصالــح (مثــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفیذيــة) بهــدف تعظیــم القیمــة المضافــة للبنــك باتبــاع النهــج
األمثــل الــذي یكفــل الموازنــة بیــن المخاطــر والعوائــد المتوقعــة ،مــن خــال اعتمــاد القواعــد واألســس واآللیــات الالزمــة لصنــع القــرار
وتحدیــد التوجهــات اإلســتراتیجیة واألهــداف فــي البنــك وآلیــات مراقبــة وفحــص امتثــال مــدى تحققهــا بمــا یكفــل دیمومــة وتطــور
البنــك.
وانطالقـ ًـا مــن اعتبــار مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات مرتكـ ً
ـزا مهمــا مــن حيــث الحجــم النســبي ومــن حيــث التأثيــر علــى قــدرة البنــك فــي
تســيير عملياتهــا وبالتالــي تحقيــق أهدافهــا ودورهــا الحســاس فــي التأثيــر علــى تنافســية منتجــات وخدمــات البنــك مــن جهــة وعلــى آليــات
صنــع القــرار وإدارة المخاطــر مــن جهــة أخــرى ،األمــر الــذي يبــرر حجــم االســتثمارات الضخمــة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات مــن قبــل
المؤسســات المصرفيــة.
وعليــه كان ال بــد للبنــك بشــكل خــاص أن يقــوم باتبــاع المرتكــزات والمعایيــر الســليمة فــي إدارة مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات بحســب
الممارســات الدوليــة المقبولــة بهــذا الخصــوص لتقليــل مخاطرهــا وتجنبـ ًـا للدخــول فــي اســتثمارات غيــر مجديــة ومصاريــف غيــر مبــررة
تترجــم إلــى خســائر طائلــة تمتــد عبــر الســنوات والتــي قــد تنــال فــي بعــض األحيــان مــن ســمعة البنــك.
وحيــث أن موضــوع حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي العالــم شــهد تطـ ً
ـورا إيجابيـ ًـا خــرج بأطــر عامة لمجموعــة من المرتكــزات والمبادئ
علــى مســتوى عــال مــن النضــوج وعلــى رأســها إطــار ) ،COBIT (Control Objective for Information and related Technologyحيــث
يتكــون اإلطــار العــام لحاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا مــن مجموعــة مــن المرتكــزات والمبــادئ األساســية،
أولهــا التوافــق االســتراتيجي ( )Strategic Alignmentالمطلــوب تحقيقــه مــن خــال األهــداف االســتراتيجية لتكنولوجيــا المعلومــات
والواجــب أن تــؤدي إلــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك ،كمــا أنــه علــى البنــك أن يقــوم بتوظيــف مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات
( )Resource optimizationلديهــا ضمــن الخيــارات المتاحــة التــي تعظــم مــن خاللهــا القيمــة المضافــة ( )Benefit realizationمقاســة
بشــكل رئيســي بمعيــار مســاهمة تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحقيــق أهــداف البنــك االســتراتيجية والعمــل علــى إدارة مخاطــر تكنولوجیــا
المعلومــات ( )Risk optimizationبشــكل متكامــل ینســجم وعملیــات إدارة المخاطــر الكلیــة للبنــك وبحســب اإلجــراءات والممارســات
الســلیمة التــي تــؤدي إلــى آلیــات ســلیمة لصنــع القــرار المرتكــز علــى المخاطــر وتضمــن تحقیــق القیمــة المضافــة بأقــل التكالیــف مــع
التخفیــف مــن الخســائر والمخاطــر المتوقعــة بمــا یعكــس رؤیــة البنــك بهــذا الخصــوص وضمــن حــدود المخاطــر المقبولــة مــا أمكــن،
باإلضافــة لذلــك فــإن علــى اإلدارة العلیــا (مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة) أن تتولــى عملیــات التخطیــط والتنظیــم المؤسســي مــن
خــال رســم االســتراتیجیات والسیاســات وخطــط العمــل وتقــوم ببنــاء وتطویــع الهیــاكل التنظیمیــة الهرمیــة والدائریــة (التــي تكــون
علــى شــكل لجــان) وبمــا یــؤدي لتحقیــق األهــداف االســتراتیجیة وبنــاء اآللیــات واألدوات والمعاییــر الكفیلــة بقیــاس القیمــة المضافــة
لتكنولوجیــا المعلومــات وبمــا یمكــن المجلــس واإلدارة التنفیذیــة العلیــا مــن مراقبــة عملیــات البنــك للتأكــد مــن ســامة آلیــات التخطیــط
والتنظیــم والتوظیــف لمــوارد تكنولوجیــا المعلومــات بهــدف أخــذ التغذیــة الراجعــة بغیــة التحســین والتطویــر المســتمرین ،كل ذلــك
ضمــن ُبعــد االرتــكاز علــى مبــدأ فصــل المهــام واألدوار وتوزیعهــا بشــكل ســلیم بیــن المجلــس مــن جهــة واإلدارة التنفیذیــة مــن جهــة
أخــرى.
وإيمانـ ًـا مــن بنــك االتحــاد بأهميــة حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا ومــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي علــى ســامة البنك
فقــد قــرر مجلــس اإلدارة اعتمــاد هــذا الدليــل (دليــل حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا) ،حيــث تــم تطويــر هــذا
ـاء علــى دليــل البنــك المركــزي األردنــي بخصــوص حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا التــي تنســجم مــع
الدليــل بنـ ً
وتكمــل دليــل التحكــم المؤسســي المعتمــد فــي البنــك ودليــل البنــك المركــزي الخاصــة بدليــل الحاكميــة المؤسســية للبنــوك وتماشـ ً
ـيا
مــع أفضــل الممارســات الدوليــة بخصــوص حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا ،تــم اعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل
مجلــس اإلدارة وســيتم مراجعتــه وتحديثــه كلمــا اقتضــت الحاجــة مــن خــال لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات المنبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة.
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التعريفات:
يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا الدليــل المعانــي المحــددة لهــا فيمــا بعــد مــا لــم تــدل القرينــة أو الســياق علــى غيــر ذلــك،
ويتــم الرجــوع إلــى قانــون البنــوك بشــأن أيــة تعريفــات أخــرى لــم تــرد فــي هــذا الدليــل:
 .1حاكميــة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا :توزيــع األدوار والمســؤوليات وتوصيــف العالقــات بيــن األطــراف والجهــات
المختلفــة وأصحــاب المصالــح (مثــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة) بهــدف تعظيــم القيمــة المضافــة للبنــك باتبــاع النهــج
األمثــل الــذي يكفــل الموازنــة بيــن المخاطــر والعوائــد المتوقعــة ،مــن خــال اعتمــاد القواعــد واألســس واآلليــات الالزمــة لصنــع
القــرار وتحديــد التوجهــات االســتراتيجية واألهــداف فــي البنــك وآليــات مراقبــة وفحــص امتثــال مــدى تحققهــا بمــا يكفــل ديمومــة
وتطــور البنــك.
 .2عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات :مجموعــة الممارســات والنشــاطات المنبثقــة عــن سياســات البنــك والالزمــة لتحقيــق
أهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا.
 .3أهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا :مجموعــة األهــداف الرئيســية والفرعيــة المتعلقــة بنشــاطات الحاكميــة واألدارة
للمعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا والالزمــة لتحقيــق األهــداف المؤسســية.
 .4األهــداف المؤسســية :مجموعــة األهــداف المتعلقــة بالحاكميــة واإلدارة المؤسســية والالزمــة لتحقيق احتياجــات أصحاب المصالح
وأهــداف هــذا الدليــل.
 .5المجلس :مجلس إدارة البنك.

 .6اإلدارة التنفيذيــة :تشــمل مديــر عــام البنــك ونائــب المديــر العــام ومســاعد المديــر العــام والمديــر المالــي ومديــر العمليــات ومديــر
إدارة المخاطــر ومديــر الخزينــة ومديــر االمتثــال.

 .7أصحــاب المصالــح :أي ذي مصلحــة فــي البنــك مثــل المســاهمين أو الموظفيــن أو الدائنيــن أو العمــاء أو المزوديــن الخارجييــن أو
الجهــات الرقابيــة المعنيــة.

أوال :هيكل التحكم المؤسسي
ً
هيكل التحكم المؤسسي موضح بشكل تفصيلي في دليل الحاكمية المؤسسية (.)Corporate Governance Manual

ً
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها
ثانيا :أهداف حاكمیة ٕ
أ.

تلبیــة احتیاجــات أصحــاب المصالــح ( )Stakeholder’s Needsوتحقیــق توجهــات وأهــداف البنــك مــن خــال تحقیــق أهــداف
المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا ،وبمــا یضمــن:
 .1توفیر معلومات ذات جودة عالیة كمرتكز یدعم آلیات صنع القرار في البنك.

 .2إدارة حصیفة لموارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات ،تعظم االستفادة من تلك الموارد وتقلل الهدر منها.
 .3توفیر بنیة تحتیة تكنولوجیة متمیزة وداعمه تمكن البنك من تحقیق أهدافه.

 .4االرتقاء بعملیات البنك المختلفة من خالل توظیف منظومة تكنولوجیة كفؤة وذات اعتمادیة متمیزة.
 .5إدارة حصیفة لمخاطر تكنولوجیا المعلومات تكفل الحمایة الالزمة لموجودات البنك.

 .6المســاعدة فــي تحقیــق االمتثــال لمتطلبــات القوانیــن والتشــریعات والتعلیمــات باإلضافــة لالمتثــال الســتراتیجیة وسیاســات
واجــراءات العمــل الداخلیــة.
ٕ
 .7تحسین نظام الضبط والرقابة الداخلي.

 .8تعظیم مستوى الرضا عن تكنولوجیا المعلومات من قبل مستخدمیها بتلبیة احتیاجات العمل بكفاءة وفعالیة.
 .9إدارة خدمات األطراف الخارجیة الموكل إلیها تنفیذ عملیات ومهام وخدمات ومنتجات.
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وادارة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا مــن حیــث األخــذ باالعتبــار لیــس فقــط التكنولوجیــا
ب .تحقیــق الشــمولیة فــي حاكمیــة ٕ
وانمــا توفیــر عناصــر تمكیــن (دعامــات) ســبعة ) (Seven Enablersتكــون مصاحبــة ومكملــة لخدمــات تكنولوجیــا
بحــد ذاتهــا ٕ
المعلومــات تتمثــل بــــ:
 .1المبادئ والسیاسات وأطر العمل.

 .2عملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.
 .3الهیاكل التنظیمیة.

 .4المعلومات والتقاریر.

 .5الخدمات والبرامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات.
 .6المعارف والمهارات والخبرات.

 .7منظومــة القیــم واألخــاق والســلوكیات ،وضــرورة توفیرهــا بمواصفــات وأبعــاد محــددة لتحقیــق وخدمــة متطلبــات وأهــداف
وانمــا فــي كافــة عملیــات
المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا لیــس فقــط فــي عملیــات تكنولوجیــا المعلومــات وحســب ٕ
البنــك المرتكــزة علــى المعلومــات والتكنولوجیــا.
تبنــي ممارســات وقواعــد العمــل والتنظیــم بحســب أفضــل المعاییــر الدولیــة كنقطــة انطــاق یتــم اإلرتــكاز والبنــاء علیهــا فــي مجالــي
جّ .
وادارة عملیــات ومشــاریع ومــوارد تكنولوجیــا المعلومــات.
ـة
ـ
حاكمی
ٕ
د .فصــل عملیــات ومهــام ومســؤولیات المجلــس فــي مجــال الحاكمیــة عــن تلــك التــي تقــع ضمــن حــدود مســؤولیة اإلدارة التنفیذیــة
بخصــوص المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا.
ه .تعزیــز آلیــات الرقابــة الذاتیــة والرقابــة المســتقلة وفحــص االمتثــال فــي مجالــي حاكمیــة وٕادارة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة
لهــا وبمــا یســهم فــي تحســین وتطویــر األداء بشــكل مســتمر.

ً
ثالثا :األهداف وعملیات حاكمیة تكنولوجیا المعلومات
أ.

تعتبــر األهــداف وعملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات ومعطیاتهــا حـ ً
ـدا أدنــى یتوجــب علــى إدارة البنــك العلیــا االمتثــال لهــا
وتحقیقهــا بشــكل مســتمر ،وتعتبــر اللجنــة التوجیهیــة لتكنولوجیــا المعلومــات المســؤول األول عــن ضمــان االمتثــال بتحقیــق
متطلباتهــا ،ولجنــة حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات والمجلــس ككل المســؤول النهائــي بهــذا الخصــوص ،ویتوجــب علــى كافــة
واعــادة
وادارة المشــاریع تحدیــد عملیاتهــا ٕ
وادارة أمــن المعلومــات ٕ
دوائــر البنــك وعلــى وجــه الخصــوص دائــرة تكنولوجیــا المعلومــات ٕ
صیاغتهــا بحیــث تحاكــي وتغطــي متطلبــات كافــة عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.

ب .یتولى المجلس المسؤولیة المباشرة لعملیات التقییم والتوجیه والرقابة.

ج .یتولــى المجلــس ودائــرة إدارة المخاطــر المســؤولیة المباشــرة عــن عملیــة “ضمــان إدارة حصیفــة لمخاطــر تكنولوجیــا المعلومــات”
وعملیــة “إدارة المخاطــر”.

ً
وادارة المعلومات والتكنولوجیا المصاحبة لها
رابعا :نشر دليل حاكمیة ٕ
وادارة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا الخــاص بــه علــى موقعــه اإللكترونــي و/أو بــأي طريقــة
يقــوم البنــك بنشــر دليــل حاكمیــة ٕ
أخــرى مناســبة الطــاع الجمهــور ،حيــث يقــوم البنــك باإلفصــاح فــي تقريــره الســنوي عــن وجــود دليــل لحاكمیــة وٕادارة المعلومــات
والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا لديــه ،واإلفصــاح أيضـ ًـا عــن معلومــات تهــم أصحــاب المصالــح وعــن مــدى التزامــه بتطبيــق مــا جــاء فيــه.
وادارة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا بعــد تطبیقهــا خطــوة أولــى ونقطــة بدایــة تجــاه
وتعتبــر متطلبــات تعلیمــات حاكمیــة ٕ
وادارة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا ،وعلیــه یتوجــب علــى إدارة البنــك مواكبــة
التطویــر والتحســین المســتمر لحاكمیــة ٕ
اإلصــدارات الناشــئة المســتقبلیة وتحدیثاتهــا فیمــا یخــص اإلطــار العــام.
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ً
خامسا :الواجبات والمسؤوليات
وادارة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا كافــة عمليــات البنــك المرتكــزة علــى تكنولوجيــا
يشــمل نطــاق تطبيــق تعلیمــات حاكمیــة ٕ
المعلومــات بمختلــف الفــروع واإلدارات ،وتعتبــر جميــع األطــراف معنيــة بتطبيــق الدليــل كل بحســب دوره وموقعــه ،فيمــا يلــي
األطــراف المعنيــة ومســؤولياتها الرئيســية بهــذا الخصــوص:
 .1رئیس وأعضاء المجلس والخبراء الخارجیین المستعان بهم:

تولي مسؤولیات التوجیه العام والموافقة على المهام والمسؤولیات والدعم وتقدیم التمویل الالزم.

 .2الرئيــس التنفيــذي ونوابــه ومســاعدیه ومــدراء العملیــات والفــروع :تولــي مســؤولیات تســمیة األشــخاص المناســبین مــن ذوي
الخبــرة بعملیــات البنــك لتمثیلهــم وتوصیــف مهامهــم ومســؤولیاتهم.
 .3لجنــة تكنولوجیــا المعلومــات التوجیهیــة :تولــي مســؤولیات إدارة وتوجیــه واإلشــراف علیــه بشــكل مباشــر والتوصیــة بتوفیــر المــوارد
الالزمــة إلتمامــه ،والتأكــد مــن الفهــم الصحیــح مــن قبــل كافــة األطــراف بمتطلبــات وأهــداف التعلیمــات.

 .4التدقیــق الداخلــي :تولــي مســؤولیاته المناطــة بــه كمــا هــو مذكــور فــي البنــد سـ ً
ـابعا ،والمشــاركة بمــا یمثــل دور التدقیــق الداخلــي
فــي األمــور التنفیذیــة كمستشــار ومراقــب مســتقل.
 .5إدارات المخاطــر وأمــن المعلومــات واالمتثــال والقانونیــة :تولــي مســؤولیات المشــاركة فــي المشــروع /البرنامــج بمــا یمثــل دور
تلــك اإلدارات ،والتأكــد مــن تمثیــل المشــروع /البرنامــج مــن قبــل كافــة األطــراف المعنیــة.

 .6المتخصصیــن وحملــة الشــهادات الفنیــة والمهنیــة الخاصــة بالمعیــار (COBIT5 Assessor, COBIT5 Foundation, COBIT5
 ،)Implementation, CGEITالمســتعان بهــم مــن داخــل ومــن خارجــه تولــي دور المرشــد لنشــر المعرفــة بالمعیــار وتســهیل عملیــة
التطبیــق.

ً
سادسا :اللجان:
أ .لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات
تشكيل اللجنة:
•تشكل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة.

•تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل مــن مجلــس اإلدارة ،ویفضــل أن تضــم فــي عضویتهــا أشــخاص مــن ذوي الخبــرة أو
المعرفــة االســتراتیجیة فــي تكنولوجیــا المعلومــات.
ً
رئيسا لها.
•تنتخب اللجنة أحد األعضاء

•یحدد المجلس أهداف اللجنة ویفوضها بصالحیات من قبله ،وذلك وفق میثاق یوضح ذلك.
صالحيات اللجنة:
•للجنــة االســتعانة عنــد اللــزوم وعلــى نفقــة البنــك بخبــراء خارجییــن وذلــك بالتنســیق مــع رئیــس المجلــس عنــد الحاجــة فــي مجــال
حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات والمعرفــة االســتراتیجیة بهــا مــن جهــة ولتعزیــز الــرأي الموضوعــي مــن جهــة أخــرى.

•للجنــة دعــوة أي مــن إداریــي البنــك لحضــور اجتماعاتهــا لالســتعانة برأیهــم بمــا فیهــم المعنییــن فــي التدقیــق الداخلــي وأعضــاء اإلدارة
التنفیذیــة العلیــا (مثــل مدیــر التكنولوجیــا  )CTOأو المعنییــن فــي التدقیــق الخارجــي.

اجتماعات اللجنة:
•تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس اإلدارة وترفع إليه تقاريرها الدورية وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

ـاء علــى قــرار مجلــس إدارة
•تجتمــع اللجنــة بدعــوة مــن رئيســها بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنـ ً
ـاء علــى طلــب مــن أعضائهــا اآلخريــن.
البنــك أو بنـ ً
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ً
ـخصيا وفــي حــال
•يكــون اجتمــاع اللجنــة قانونيـ ًـا بحضــور عضويــن علــى األقــل علــى أن يكــون رئيــس اللجنــة أحدهمــا ويكــون الحضــور شـ
تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن لعضــو اللجنــة إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف بعــد موافقــة رئيــس اللجنــة دون أن
يكــون لــه حــق التصويــت أو التوقيــع علــى محضــر االجتمــاع وفقـ ًـا للقوانيــن والدليــل الســارية بهــذا الخصــوص.

•تتخــذ توصيــات /قــرارات اللجنــة بأغلبيــة الحضــور وفــي حــال تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة،
وبحيــث تحتفــظ بمحاضــر اجتماعــات موثقــة.

مقرر اللجنة:
•يتولى مدير إدارة االمتثال مهام مقرر اللجنة.
مهام ومسؤوليات اللجنة:
إن تفویــض المجلــس صالحیــات للجنــة أو أي لجنــة أخــرى ال یعفیــه ككل مــن تحمــل مســؤولیاته بهــذا الخصــوص ،وتتولــى اللجنــة
المهــام التالیــة:
 .1اعتمــاد األهــداف االســتراتیجیة لتكنولوجیــا المعلومــات والهیــاكل التنظیمیــة المناســبة بمــا فــي ذلــك اللجــان التوجیهیــة علــى
مســتوى اإلدارة التنفیذیــة العلیــا وعلــى وجــه الخصــوص (اللجنــة التوجیهیــة لتكنولوجیــا المعلومــات) وبمــا یضمــن تحقیــق وتلبیــة
األهــداف االســتراتيجية للبنــك وتحقیــق أفضــل قیمــة مضافــة مــن مشــاریع واســتثمارات مــوارد تكنولوجیــا المعلومات ،واســتخدام
األدوات والمعاییــر الالزمــة لمراقبــة والتأكــد مــن مــدى تحقــق ذلــك ،مثــل اســتخدام نظــام بطاقــات األداء المتــوازن لتكنولوجیــا
المعلومــات ( )IT Balanced Scorecardsواحتســاب معــدل العائــد علــى االســتثمار ( )Return On Investmentوقیــاس أثــر
المســاهمة فــي زیــادة الكفــاءة المالیــة والتشــغیلیة.

 .2اعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا المعلومــات الــذي یحاكــي أفضــل الممارســات الدولیــة
وادارة
المقبولــة بهــذا الخصــوص وعلــى وجــه التحدیــد ( )COBITبمــا یتوافــق ویلبــي تحقیــق أهــداف ومتطلبــات تعلیمــات حاكمیــة ٕ
المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا والصــادرة عــن البنــك المركــزي مــن خــال تحقیــق األهــداف المؤسســیة بشــكل مســتدام،
وتحقیــق مصفوفــة أهــداف المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا ویغطــي عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.
 .3اعتمــاد مصفوفــة األهــداف المؤسســیة وأهــداف المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا وتوصیــف األهــداف الفرعیــة الالزمــة
لتحقیقهــا.
 .4اعتمــاد مصفوفــة للمســؤولیات ( )RACI Chartتجــاه العملیــات الرئیســیة لحاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات والعملیــات الفرعیــة
المنبثقــة عنهــا مــن حیــث :الجهــة أو الجهــات أو الشــخص أو األطــراف المســؤولة بشــكل أولــي )Responsible( ،وتلــك المســؤولة
بشــكل نهائــي ( )Accountableوتلــك المستشــارة ( )Consultedوتلــك التــي یتــم إطالعهــا ( )Informedتجــاه كافــة العملیــات.
 .5التأكــد مــن وجــود إطــار عــام إلدارة مخاطــر تكنولوجیــا المعلومــات یتوافــق ویتكامــل مــع اإلطــار العــام الكلــي إلدارة المخاطــر فــي
البنــك وبحیــث یأخــذ بعیــن االعتبــار ویلبــي كافــة عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.
 .6اعتماد موازنة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات بما یتوافق واألهداف االستراتیجیة للبنك.

 .7اإلشــراف العــام واالطــاع علــى ســیر عملیــات ومــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا المعلومــات للتأكــد مــن كفایتهــا ومســاهمتها الفاعلــة
فــي تحقیــق متطلبــات وأعمــال البنــك.
 .8اإلطالع على تقاریر التدقیق لتكنولوجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم من إجراءات لمعالجة االنحرافات.
 .9التوصیة للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح أیة انحرافات.

ب .اللجنة التوجیهیة لتكنولوجیا المعلومات:
وتهــدف لضمــان أن عملیــة التوافــق االســتراتیجي لتكنولوجیــا المعلومــات وتحقيــق األســتخدام األمثــل للمــوارد وتحقيــق المنافــع
وتقليــل األخطــار لتحقیــق األهــداف االســتراتیجیة للبنــك وبشــكل مســتدام.
تشكيل اللجنة:
•تشكل اللجنة بقرار من اإلدارة التنفیذیة العلیا.
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•تتشــكل اللجنــة برئاســة المدیــر العــام وعضویــة مــدراء اإلدارة التنفیذیــة بمــا فــي ذلــك مدیــر التكنولوجیــا  CTOومدیــر إدارة المخاطــر
ومدیــر أمــن المعلومــات.
ً
ً
مراقبا في هذه اللجنة باإلضافة لمدیر التدقیق الداخلي.
عضوا
•ینتخب المجلس أحد أعضائه لیكون

صالحيات اللجنة:
•للجنة دعوة الغير لحضور اجتماعاتها لالستعانة برأیهم.
اجتماعات اللجنة:
•تجتمع اللجنة بشكل دوري على أن تكون دوریة االجتماعات مرة كل ثالثة أشهر على األقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

•تتخــذ توصيــات /قــرارات اللجنــة بأغلبيــة الحضــور وفــي حــال تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اللجنــة،
وبحيــث توثــق اللجنــة اجتماعاتهــا بمحاضــر أصولیــة.

النِ صاب:
ً
قانونيــا بحضــور  3أعضــاء مــن التصنيــف (أ) و 2مــن التصنيــف (ب) علــى األقــل حيــث عــدد أعضــاء اللجنــة
•يكــون اجتمــاع اللجنــة
 ،15حيــث يكــون كل مــن المديــر العــام ،ونائــب المديــر العــام ،ورئيــس التكنولوجيــا ،ورئيــس المخاطــر تصنيــف (أ) وباقــي األعضــاء
تصنيــف (ب) ،وكل مــن رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي وعضــو مجلــس اإلدارة عضويــن مراقبيــن.
مقرر اللجنة:
•يتولى مدیر التكنولوجیا ( )CTOمهام مقرر اللجنة.
مهام ومسؤوليات اللجنة:
تتولى اللجنة على وجه الخصوص القیام بالمهام التالیة:
 .1وضــع الخطــط الســنویة الكفیلــة بالوصــول لألهــداف االســتراتیجیة المقــرة مــن قبــل المجلــس ،واإلشــراف علــى تنفیذهــا لضمــان
تحقیقهــا ومراقبــة العوامــل الداخلیــة والخارجیــة المؤثــرة علیهــا بشــكل مســتمر.
 .2ربــط مصفوفــة األهــداف المؤسســیة بمصفوفــة أهــداف المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا واعتمادهــا ومراجعتهــا بشــكل
مســتمر وبمــا یضمــن تحقیــق األهــداف االســتراتیجیة للبنــك ،ومراعــاة تعریــف مجموعــة معاییــر للقیــاس ومراجعتهــا وتكلیــف
المعنییــن مــن اإلدارة التنفیذیــة بمراقبتهــا بشــكل مســتمر وٕاطــاع اللجنــة علــى ذلــك.

 .3التوصیــة بتخصیــص المــوارد المالیــة وغیــر المالیــة الالزمــة لتحقیــق األهــداف وعملیــات حاكمیــة تكنولوجیا المعلومات واالســتعانة
بالعنصــر البشــري الكفــؤ والمناســب فــي المــكان المناســب مــن خــال هیــاكل تنظیمیــة تشــمل كافــة العملیــات الالزمــة لدعــم
األهــداف تراعــي فصــل المهــام وعــدم تضــارب المصالــح ،وتطویــع البنیــة التحتیــة التكنولوجیــة والخدمــات األخــرى المتعلقــة بهــا
خدمــة لألهــداف ،وتولــي عملیــات اإلشــراف علــى ســیر تنفیــذ مشــاریع وعملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.

 .4ترتیب مشاریع وبرامج تكنولوجیا المعلومات بحسب األولویة.

 .5مراقبة مستوى الخدمات الفنیة والتكنولوجیة والعمل على رفع كفاءتها وتحسینها بشكل مستمر.
 .6رفع التوصیات الالزمة للجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات بخصوص األمور التالیة:
أ.

تخصیص الموارد الالزمة واآللیات الكفیلة بتحقیق مهام لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات.

ً
سلبا على تحقیق األهداف االستراتیجیة.
ب .أیة انحرافات قد تؤثر

ج .أیة مخاطر غیر مقبولة متعلقة بتكنولوجیا وأمن وحمایة المعلومات.

د .تقاریر األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاریع تكنولوجیا المعلومات.

أوال بأول والحصول على ما یفید االطالع علیها.
 .7تزوید لجنة حاكمیة تكنولوجیا المعلومات بمحاضر اجتماعاتها ً
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ً
سابعا :التدقیق الداخلي والخارجي
أ.

علــى المجلــس رصــد الموازنــات الكافیــة وتخصیــص األدوات والمــوارد الالزمــة بمــا فــي ذلــك العنصــر البشــري المؤهــل مــن خــال
أقســام متخصصــة بالتدقیــق علــى تكنولوجیــا المعلومــات ،والتأكــد مــن أن كل مــن دائــرة التدقیــق الداخلــي فــي البنــك والمدقــق
وادارة مــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا المعلومــات وعملیــات البنــك المرتكــزة
الخارجــي قادریــن علــى مراجعــة وتدقیــق عملیــات توظیــف ٕ
علیهــا مراجعــة فنیــة متخصصــة ( )IT Auditمــن خــال كــوادر مهنیــة مؤهلــة ومعتمــدة دولیـ ًـا بهــذا المجــال ،حاصلیــن علــى شــهادات
اعتمــاد مهنیــة ســاریة مثــل ( )CISAمــن جمعیــات دولیــة مؤهلــة بموجــب معاییــر االعتمــاد الدولــي للمؤسســات المانحــة للشــهادات
المهنیــة و /أو أیــة معاییــر أخــرى موازیــة.

ب .علــى لجنــة التدقیــق المنبثقــة عــن المجلــس مــن جهــة والمدقــق الخارجــي مــن جهــة أخــرى تزویــد البنــك المركــزي األردنــي بتقریــر
ســنوي للتدقیــق الداخلــي وآخــر للتدقیــق الخارجــي علــى التوالــي یتضمــن رد اإلدارة التنفیذیــة وٕاطــاع وتوصیــات المجلــس
بخصوصــه ،وذلــك بحســب مــا ورد فــي النقطــة الثانيــة فــي النقطــة (د) مــن هــذا البنــد ووفــق النمــوذج المعتمــد وذلــك خــال الربــع
األول مــن كل عــام.
ج .علــى لجنــة التدقیــق تضمیــن مســؤولیات وصالحیــات ونطــاق عمــل تدقیــق تكنولوجیــا المعلومــات ضمــن میثــاق التدقیــق (Audit
 )Charterمــن جهــة وضمــن إجــراءات متفــق علیهــا مــع المدقــق الخارجــي مــن جهــة أخــرى.
د .علــى المجلــس التأكــد ومــن خــال لجنــة التدقیــق المنبثقــة عنــه مــن قیــام المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي للبنــك لــدى تنفیــذ
عملیــات التدقیــق المتخصــص للمعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا االلتــزام بمــا یلــي:

 .1معاییــر تدقیــق تكنولوجیــا المعلومــات بحســب آخــر تحدیــث للمعیــار الدولــي ( )ITAFالصــادر عــن جمعیــة التدقیــق والرقابــة علــى
نظــم المعلومــات ( )ISACAومنهــا:
•تنفیــذ مهمــات التدقیــق ضمــن خطــة معتمــدة بهــذا الخصــوص تأخــذ بعیــن االعتبــار األهمیــة النســبیة للعملیــات ومســتوى
المخاطــر ودرجــة التأثیــر علــى أهــداف ومصالــح البنــك.

•توفیر  -وااللتزام  -بخطط التدریب والتعلیم المستمر من قبل الكادر المتخصص بهذا الشأن.

•االلتزام بمعاییر االستقاللیة المهنیة واإلداریة وضمان عدم تضارب المصالح الحالیة والمستقبلیة.

•االلتــزام بمعاییــر الموضوعیــة وبــذل العنایــة المهنیــة والحفــاظ المســتمر علــى مســتوى التنافســیة والمهنیــة مــن المعــارف
والمهــارات الواجــب التمتــع بهــا ،ومعرفــة عمیقــة فــي آلیــات وعملیــات البنــك المختلفــة المرتكــزة علــى تكنولوجیــا
المعلومــات وتقاریــر المراجعــة والتدقیــق األخــرى (المالیــة والتشــغیلیة والقانونیــة) ،والقــدرة علــى تقدیــم الدلیــل المتناســب
مــع الحالــة ،والحــس العــام فــي كشــف الممارســات غیــر المقبولــة والمخالفــة ألحــكام القوانیــن واألنظمــة والتعلیمــات.

وادارة مــوارد تكنولوجیــا المعلومــات وعملیــات البنــك المرتكــزة علیهــا وٕاعطــاء
 .2فحــص وتقییــم ومراجعــة عملیــات توظیــف ٕ
رأي عــام ) (Reasonable Overall Audit Assuranceحیــال مســتوى المخاطــر الكلــي للمعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة
لهــا ضمــن برنامــج تدقیــق یشــمل علــى األقــل المحــاور المبینــة فــي الدليــل الصــادرة عــن البنــك المركــزي وعلــى أن یكــون
تكــرار التدقیــق لكافــة المحــاور أو جــزء منهــا كحــد أدنــى مــرة واحــدة سـ ً
ـنویا علــى األقــل فــي حــال تــم تقییــم المخاطــر بدرجــة
( 5أو  )4بحســب ســلم تقییــم المخاطــر ومــرة واحــدة كل ســنتین علــى األقــل فــي حــال تــم تقییــم المخاطــر بدرجــة ( )3ومــرة
واحــدة كل ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي حــال تــم تقییــم المخاطــر بدرجــة ( 2أو  )1مــع مراعــاة التغیــر المســتمر فــي مســتوى
المخاطــر واألخــذ بعیــن االعتبــار التغیــرات الجوهریــة التــي تطــرأ علــى بیئــة المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا خــال فترات
التدقیــق المذكــورة ،وعلــى أن یتــم تزویــد البنــك المركــزي األردنــي بتقاریــر التدقیــق ألول مــرة بغــض النظــر عــن درجــة تقییــم
المخاطــر ،وعلــى أن تشــمل عملیــات التقییــم للمحــاور المذكــورة آلیــات البنــك المتبعــة مــن حیــث التخطیــط االســتراتیجي
واجــراءات العمــل المكتوبــة والمعتمــدة ،وآلیــات توظیــف المــوارد المختلفــة بمــا فیهــا مــوارد
ورســم السیاســات والمبــادئ ٕ
تكنولوجیــا المعلومــات والعنصــر البشــري ،وآلیــات وأدوات المراقبــة والتحســین والتطویــر ،والعمــل علــى توثیــق نتائــج التدقیــق
ـاد علــى أهمیــة االختــاالت ونقــاط الضعــف (المالحظــات) باإلضافــة للضوابــط المفعلــة وتقییــم مســتوى
وتقییمهــا اعتمـ ً
المخاطــر المتبقیــة والمتعلقــة بــكل منهــا باســتخدام معیــار منهجــي لتحلیــل وقیــاس المخاطــر ،متضمنـ ًـا اإلجــراءات التصحیحیــة
المتفــق علیهــا والمنــوي اتباعهــا مــن قبــل إدارة البنــك بتواریــخ محــددة للتصحیــح ،مــع اإلشــارة ضمــن جــدول خــاص إلــى رتبــة
صاحــب المســؤولیة فــي البنــك مالــك كل مالحظــة.
 .3إجــراءات منتظمــة لمتابعــة نتائــج التدقیــق للتأكــد مــن معالجــة المالحظــات واالختــاالت الــواردة فــي تقاریــر المدقــق بالمواعیــد
ً
ً
تدریجیــا فــي حــال عــدم االســتجابة ووضــع المجلــس
تصعیــدا
المحــددة ،والعمــل علــى رفــع مســتوى األهمیــة والمخاطــر
بصــورة ذلــك كلمــا تطلــب األمــر.

114

 .4تضمیــن آلیــات التقییــم الســنوي ( )Performance Evaluationلكــوادر تدقیــق تكنولوجیــا المعلومــات بمعاییــر قیاس موضوعیة
تأخــذ كل مــا ورد فــي النقطــة (د) فــي البنــد سـ ً
ـا
ـابعا بعیــن االعتبــار ،وعلــى أن تتــم عملیــات التقییــم مــن قبــل المجلــس ممثـ ً
بلجنــة التدقیــق المنبثقــة عنــه وبحســب التسلســل اإلداري التنظیمــي لدوائــر التدقیــق.

ه .مــن الممكــن الحصــول علــى خدمــات التدقيــق الداخلــي ( )Outsourceللمعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا لجهــة خارجیــة
متخصصــة مســتقلة تمامـ ًـا عــن المدقــق الخارجــي المعتمــد بهــذا الخصــوص ،شــریطة تلبیــة كافــة متطلبــات تعلیمــات البنــك
المركــزي بهــذا الخصــوص وأیــة تعلیمــات أخــرى ذات صلــة واحتفــاظ لجنــة التدقیــق المنبثقــة عــن المجلــس والمجلــس نفســه
بدورهمــا فیمــا یتعلــق بفحــص االمتثــال والتأكــد مــن تلبیــة هــذه المتطلبــات كحــد أدنــى.

ً
ثامنا :المبادئ والسیاسات وأطر العمل
أ.

علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه اعتمــاد منظومــة المبــادئ والسیاســات وأطــر العمــل الالزمــة لتحقیــق اإلطــار العــام
إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاریع تكنولوجیــا المعلومــات وبمــا یلبــي متطلبــات األهــداف وعملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا
المعلومــات.

ب .علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه اعتمــاد المبــادئ والسیاســات وأطــر العمــل وعلــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة
وادارة المــوارد البشــریة والتــي تلبــي متطلبــات عملیــات حاكمیــة
وادارة أمــن المعلومــاتٕ ،
بــإدارة مخاطــر تكنولوجیــا المعلومــاتٕ ،
تكنولوجیــا المعلومــات.

ج .علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه اعتمــاد منظومــة السیاســات الالزمــة إلدارة مــوارد وعملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا
المعلومــات ،وعلــى أن تحــدد كل سیاســة الجهــة المالكــة ونطــاق التطبیــق ودوریــة المراجعــة والتحدیــث وصالحیــات االطــاع
واجــراءات العمــل المتعلقــة بهــا والعقوبــات فــي حــال عــدم االمتثــال وآلیــات فحــص االمتثــال.
والتوزیــع واألهــداف والمســؤولیات ٕ
د .يراعــى لــدى إنشــاء السیاســات مســاهمة كافــة الشــركاء الداخلییــن والخارجییــن واعتمــاد أفضــل الممارســات الدولیــة وتحدیثاتهــا
كمراجــع لصیاغــة تلــك السیاســات.

ً
تاسعا :الهیاكل التنظیمیة
أ.

علــى المجلــس اعتمــاد الهیــاكل التنظیمیــة الهرمیــة واللجــان وعلــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بــإدارة موارد وعملیات ومشــاریع
وادارة المــوارد البشــریة والتــي تلبــي
وادارة أمــن المعلومــاتٕ ،
وادارة مخاطــر تكنولوجیــا المعلومــاتٕ ،
تكنولوجیــا المعلومــاتٕ ،
متطلبــات عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات وتحقیــق أهــداف البنــك بكفــاءة وفعالیــة.

ب .یراعــى ضمــان فصــل المهــام المتعارضــة بطبیعتهــا ومتطلبــات الحمایــة التنظیمیــة المتعلقــة بالرقابــة الثنائیــة كحــد أدنــى وكفایــة
وتحدیــث الوصــف الوظیفــي لــدى اعتمــاد وتعدیــل الهیــاكل التنظیمیــة للبنــك.

ً
عاشرا :المعلومات والتقاریر
أ.

علــى المجلــس واإلدارة التنفیذیــة العلیــا تطویــر البنیــة التحتیــة ونظم المعلومــات الالزمة لتوفیر المعلومات والتقاریر لمســتخدمیها
كمرتكــز لعملیــات اتخــاذ القــرار فــي البنــك ،وعلیــه یجــب أن تتوفــر متطلبــات جــودة المعلومــات والمتمثلــة بالمصداقیــة ومتطلبــات
الســریة بحســب سیاســة تصنیــف البیانــات ومتطلبــات التوافریــة واالمتثــال بتلــك المعلومــات والتقاریــر ،باإلضافــة للمتطلبــات
األخــرى الــواردة فــي المعیــار (.)COBIT 5 – Enabling Information

ب .علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه اعتمــاد منظومــة المعلومــات والتقاریــر ،مــع مراعــاة تحدیــد مالكیــن لتلــك المعلومــات
والتقاریــر تحــدد مــن خاللهــم وتفــوض صالحیــات االطــاع واالســتخدام بحســب الحاجــة للعمــل والشــركاء المعنییــن ،وعلــى أن یتــم
مراجعتهــا وتطویرهــا بشــكل مســتمر لمواكبــة تطــور أهــداف وعملیــات البنــك وبمــا یتفــق وأفضــل الممارســات الدولیــة المقبولــة
بهــذا الخصــوص.
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الحادي عشر :الخدمات واألدوات والبرامج والبنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
أ.

علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه واإلدارة التنفیذیــة العلیــا اعتمــاد منظومــة الخدمــات واألدوات والبرامــج والبنیــة التحتیــة
لتكنولوجیــا المعلومــات الداعمــة والمســاعدة لتحقیــق عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات وبالتالــي أهــداف المعلومــات
والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا ،وبالتالــي األهــداف المؤسســیة.

ب .علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه واإلدارة التنفیذیــة العلیــا اعتمــاد منظومــة الخدمــات واألدوات والبرامــج والبنیــة التحتیــة
لتكنولوجیــا المعلومــات ،وعلــى أن یتــم توفیرهــا وتطویرهــا بشــكل مســتمر لمواكبــة تطــور أهــداف وعملیــات البنــك وبمــا یتفــق
وأفضــل الممارســات الدولیــة المقبولــة بهــذا الخصــوص.

الثاني عشر :المعارف والمهارات والخبرات
أ.

علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه اعتمــاد مصفوفــة المؤهــات ( )HR Competenciesوسیاســات إدارة المــوارد البشــریة
الالزمــة لتحقیــق متطلبــات عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات ومتطلبــات تعلیمــات البنــك المركــزي األردنــي بشــكل عــام،
وضمــان وضــع الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب.

ب .علــى إدارة البنــك توظیــف العنصــر البشــري المؤهــل والمــدرب مــن األشــخاص ذوي الخبــرة فــي مجــاالت إدارة مــوارد تكنولوجیــا
ـاد علــى معاییــر المعرفــة األكادیمیــة
وادارة أمــن المعلومــات ٕ
وادارة المخاطــر ٕ
المعلومــات ٕ
وادارة تدقیــق تكنولوجیــا المعلومــات اعتمـ ً
والمهنیــة والخبــرة العملیــة باعتــراف جمعیــات دولیــة مؤهلــة بموجــب معاییــر االعتمــاد الدولــي للمؤسســات المانحــة للشــهادات
المهنیــة و/أو أیــة معاییــر أخــرى موازیــة كل بحســب اختصاصــه.

ج .علــى اإلدارة التنفیذیــة فــي البنــك االســتمرار برفــد موظفیهــا ببرامــج التدریــب والتعلیــم المســتمر للحفــاظ علــى مســتوى مــن
المعــارف والمهــارات یلبــي ویحقــق عملیــات حاكمیــة تكنولوجیــا المعلومــات.
د .علــى اإلدارة التنفیذیــة فــي البنــك تضمیــن آلیــات التقییــم الســنوي ( )Performance Evaluationللكــوادر بمعاییــر قیاس موضوعیة
تأخــذ بعیــن االعتبــار المســاهمة مــن خــال المركــز الوظیفــي بتحقیــق أهــداف البنــك.

الثالث عشر :منظومة القیم واألخالق والسلوكیات
أ.

علــى المجلــس أو مــن یفــوض مــن لجانــه اعتمــاد منظومــة أخالقیــة مهنیــة مؤسســیة تعكــس القواعــد الســلوكیة المهنیــة الدولیــة
المقبولــة بخصــوص التعامــل مــع المعلومــات والتكنولوجیــا المصاحبــة لهــا تحــدد بوضــوح القواعــد الســلوكیة المرغوبــة وغیــر
المرغوبــة وتبعاتهــا.

ب .علــى المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي االمتثــال لمنظومــة األخــاق والممارســات المهنیــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس
بحیــث تتضمــن بالحــد األدنــى منظومــة األخــاق المهنیــة الــواردة فــي المعیــار الدولــي ( )ITAFالصــادر عــن جمعیــة التدقیــق والرقابــة
علــى نظــم المعلومــات ( )ISACAوتحدیثاتــه.
ج .علــى المجلــس واإلدارة التنفیذیــة العلیــا توظیــف اآللیــات المختلفــة لتشــجیع تطبیــق الســلوكیات المرغوبــة وتجنــب الســلوكیات
غیــر المرغوبــة مــن خــال اتبــاع أســالیب الحوافــز والعقوبــات علــى ســبیل المثــال ال الحصــر.

الرابع عشر :اتفاقیات اإلسناد ( )Outsourcingمع الغیر
علــى البنــك عنــد توقیــع اتفاقیــات إســناد ( )Outsourcingمــع الغیــر لتوفیــر المــوارد البشــریة والخدمــات والبرامــج والبنیــة التحتیــة
لتكنولوجیــا المعلومــات بهــدف تســییر عملیــات البنــك التأكــد مــن التــزام الغیــر بتطبیــق بنــود التعلیمــات الخاصــة بحاكميــة وإدارة
المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا بشــكل كلــي أو جزئــي بالقــدر الــذي یتناســب مــع أهمیــة وطبیعــة عملیــات البنــك والخدمــات
والبرامــج والبنیــة التحتیــة المقدمــة قبــل وأثنــاء فتــرة التعاقــد ،وبمــا ال یعفــي المجلــس واإلدارة التنفیذیــة العلیــا مــن المســؤولیة
النهائیــة لتحقیــق متطلبــات التعلیمــات بمــا فــي ذلــك متطلبــات التدقیــق.

بيان عن مدى االلتزام بدليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ()COBIT
قــام البنــك المركــزي بإصــدار تعليمــات خاصــة بحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات ضمــن مشــروع مدتــه  18شـ ً
ـهرا ،وتــم وضــع خطــة عمــل
لتطبيــق هــذه التعليمــات ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن تطبيقهــا ضمــن المــدة المقــررة مــن البنــك المركــزي.
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القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2018

تقرير مدقق الحسابات المستقل
ع م 010932 /

إلى مساهمي
بنك االتحاد
(شركة مساهمة عامة محدودة)
عمان – المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
الــــــــــرأي
قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة لبنــك االتحــاد (شــركة مســاهمة عامــة محــدودة) وشــركاته التابعــة المشــار إليهــا "البنــك أو
المجموعــة" والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31كانــون األول  ،2018وكل مــن قوائــم الدخــل والدخــل
الشــامل الموحــدة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة وقائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ
وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات إيضاحيــة أخــرى.
فــي رأينــا ،إن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي الموحــد لبنــك
االتحــاد كمــا فــي  31كانــون األول  2018وأدائــه المالــي وتدفقاتــه النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًـا للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــه فــي فقــرة "مســؤولية مدقــق
الحســابات حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة" فــي تقريرنــا .إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق ميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي
للمحاســبين القانونييــن الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن باإلضافــة إلــى متطلبــات
الســلوك المهنــي األخــرى المتعلقــة بتدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك فــي األردن ،وقــد أوفينــا بمســؤوليتنا المتعلقــة
بمتطلبــات الســلوك المهنــي األخــرى .ونعتقــد بــأن بينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أساسـ ًـا لرأينــا.
أمور التدقيق الرئيسية
تعتبــر أمــور التدقيــق الرئيســية ،فــي تقديرنــا المهنــي ،األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة .وقــد تــم
ـا حولهــا.
تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة ككل ،وفــي تشــكيل رأينــا حولهــا ،وال نبــدي رأيـ ًـا منفصـ ً
لقــد قمنــا بالمهــام المذكــورة فــي فقــرة مســؤولية مدقــق الحســابات والمتعلقــة بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة ،باإلضافــة لكافــة
ـاء عليــه ،فــإن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم تصميمهــا لالســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء
األمــور المتعلقــة بذلــك .بنـ ً
الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة .إن نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بمعالجــة األمــور
المشــار إليهــا أدنــاه ،توفــر أساسـ ًـا لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة.
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تم تقديم وصف حول كيفية دراسة كل أمر من األمور المشار إليها أدناه ضمن إجراءات التدقيق:
أمور التدقيق الرئيسية

نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر

 .1التدني في محفظة التسهيالت االئتمانية
ً
ً
جوهريــا باســتخدام االفتراضــات
اجتهــادا
تمــارس إدارة البنــك
كل مــن التوقيــت والمقــدار الــذي يتوجــب
الذاتيــة عنــد تحديــد ٍ
تســجيله كخســائر تدنــي فــي قيمــة التســهيالت االئتمانيــة
وتقديــر مبلــغ مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مقابلهــا.
ً
ً
رئيســيا مــن موجــودات
جــزءا
إن التســهيالت االئتمانيــة تشــكل
ً
ونظــرا ألهميــة االجتهــادات المســتخدمة فــي تصنيــف
البنــك،
التســهيالت االئتمانيــة فــي المراحــل المختلفــة المنصــوص
عليهــا فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()9
وتحديــد متطلبــات المخصصــات ذات الصلــة ،فــإن مجــال
التدقيــق هــذا يعــد مــن مخاطــر التدقيــق الرئيســية.

لقــد قمنــا بفهــم العمليــات االئتمانيــة الرئيســية للبنــك
المشــتملة علــى منــح وإثبــات ومراقبــة وتحديــد المخصصــات
وفحصنــا مــدى الفعاليــة التشــغيلية للرقابــة الرئيســية علــى تلــك
العمليــات؛ لقــد قمنــا بقــراءة سياســة تحديــد مخصــص الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك وقمنــا بمقارنتهــا مــع متطلبــات
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9وتعليمــات
البنــك المركــزي بهــذا الخصــوص.

كمــا فــي  31كانــون األول  ،2018بلــغ إجمالــي التســهيالت
االئتمانيــة المباشــرة للبنــك حوالــي  2.382مليــون دينــار وبلــغ
مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المتعلقــة بهــا حوالــي
 88مليــون دينــار ،المشــتملة علــى مخصــص حوالــي  18مليــون
دينــار مقابــل تعرضــات المرحلــة ( )1والمرحلــة ( )2حوالــي 70
مليــون دينــار مقابــل التعرضــات المصنفــة ضمــن المرحلــة (.)3
تــم اإلفصــاح عــن مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
للتســهيالت االئتمانيــة فــي اإليضــاح رقــم ( )9وتــم عــرض
سياســة البنــك المتعلقــة بمخصــص الخســائر االئتمانيــة ضمــن
السياســات المحاســبية الــواردة فــي اإليضــاح رقــم ( )2حــول
القوائــم الماليــة الموحــدة.

لقــد قمنــا بفهــم المنهجيــة المســتخدمة مــن قبــل البنــك لتحديــد
المخصصــات المرصــودة مقابــل التعرضــات المصنفــة علــى
أنهــا ضمــن المراحــل (األولــى والثانيــة والثالثــة) ،وقمنــا بتقييــم
مــدى معقوليــة االفتراضــات األساســية ومــدى كفايــة البيانــات
المســتخدمة مــن قبــل البنــك .كمــا قمنــا بالتحقــق مــن صحــة
اكتمــال التســهيالت االئتمانيــة المتضمنــة فــي عمليــة احتســاب
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة؛ لقــد قمنــا بالتحقــق مــن مــدى
مالءمــة تحديــد البنــك للزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر االئتمانيــة
واألســاس الناتــج عــن تصنيــف التعرضــات إلــى المراحــل
المختلفــة؛ لقــد قمنــا بالتحقــق لعينــة مــن التعرضــات ،مــن
مــدى مالءمــة تحديــد التعــرض عنــد حــدوث التعثــر فــي الســداد
واحتماليــة حــدوث التعثــر فــي الســداد والخســارة فــي حالــة حدوث
التعثــر فــي الســداد المســتخدمة فــي عمليــة احتســاب الخســائر
االئتمانيــة المتوقعــة؛ لقــد قمنــا بفحــص عينــة مــن التســهيالت
االئتمانيــة للتعرضــات التــي تــم تحديــد وجــود تدنــي فــي قيمتهــا
بشــكل فــردي والمصنفــة علــى أنهــا ضمــن المرحلــة ( )3وفحصنــا
تقديــر اإلدارة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية ،وقيمنــا مــدى
معقوليتهــا وتحققنــا مــن ناتــج عمليــة احتســاب المخصصــات؛
ولقــد اســتخدمنا األخصائييــن حيثمــا كان ذلــك مناسـ ً
ـبا إلرضــاء
أنفســنا حــول نزاهــة تلــك البيانــات.
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 .2تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم (“ )9بــاألدوات الماليــة” والــذي يحــل محــل
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ()39
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
ً
اعتبــارا مــن أول كانــون الثانــي  2018بأثــر رجعــي دون إعــادة
()9
عــرض أرقــام المقارنــة.
ً
مســبقا
تــم إثبــات الفروقــات بيــن القيــم المدرجــة المســجلة
والقيــم المدرجــة الجديــدة لــأدوات الماليــة والبالغــة حوالــي 12
مليــون دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2017وأول كانــون الثاني
 2018فــي الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المــدورة.
إن التغيــرات الرئيســية الناتجــة عــن تطبيــق المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9هــي أن الخســائر االئتمانيــة
ـدال مــن نهــج
للبنــك تســتند حاليـ ًـا علــى نهــج الخســارة المتوقعــة بـ ً
الخســارة المتكبــدة ،والتغيــر فــي تصنيــف وقيــاس الموجــودات
والمطلوبــات الماليــة للبنــك ،والتــي تــم تقديــم تفصيــل بشــأنها
فــي اإليضــاح رقــم ( )3حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.
السياســات المحاســبية والتقديــرات المحاســبية الهامــة
وإفصاحــات إدارة مخاطــر االئتمــان فــي اإليضاحــات رقــم ( )2و()3
و( )44حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.

لقــد قمنــا بفهــم سياســة البنــك لتصنيــف وقيــاس الموجــودات
ً
وفقــا للمعيــار الدولــي إلعــداد
والمطلوبــات الماليــة المعــدة
التقاريــر الماليــة رقــم ( )9وقمنــا بمقارنتهــا مــع متطلبــات المعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9وتعليمــات البنــك
المركــزي األردنــي بهــذا الخصــوص.
كمــا قمنــا بفهــم منهجيــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة المتبعــة
مــن قبــل البنــك مــن خــال اســتخدم أخصائييــن حيثمــا كان
ذلــك مناسـ ً
ـبا إلرضــاء أنفســنا حــول نزاهــة تلــك البيانــات والتــي
اشــتملت علــى عــدة بنــود أهمهــا:
•اإلطــاع علــى سياســة تحديــد مخصصــات الخســائر االئتمانيــة
للبنــك وفقـ ًـا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (.)9
•تحديد حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.

•تصنيــف التعرضــات االئتمانيــة إلــى المراحــل المختلفــة،
وذلــك مــن خــال دراســة عينــة مــن التســهيالت االئتمانيــة
الممنوحــة مــن قبــل البنــك.
•فهــم مصــادر البيانــات الرئيســية واالفتراضــات للبيانــات
المســتخدمة فــي نمــاذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة
لتحديــد مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة،
وافتراضــات النظــرة المســتقبلية المســتخدمة فــي احتســاب
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة الخاصــة بهــا.

•تحديــد قيمــة التعــرض عنــد التعثــر فــي الســداد لعينــة مــن
التعرضــات.

•مراجعــة احتمــال حــدوث التعثــر فــي الســداد المســتخدم فــي
بنــاء
احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة المحتســب
ً
علــى عــدة دورات اقتصاديــة وذلــك مــع المعلومــات المعلنــة
ومالءمتهــا ،وتحويلــه إلــى احتمــال حــدوث التعثــر فــي الســداد
بنــاء علــى دورة اقتصاديــة محــددة.
ً
•مراجعــة احتســاب الخســارة فــي حالــة حدوث التعثر في الســداد
المســتخدمة فــي احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة بمــا
فــي ذلــك مــدى مالءمــة الضمانــات والعمليــات الحســابية
الناتجــة عــن ذلــك؛
•وقمنــا بمراجعــة أثــر تعديــات األرصــدة االفتتاحيــة كمــا فــي
أول كانــون الثانــي .2018
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•لقــد قمنــا بمراجعــة صحــة اكتمــال التســهيالت االئتمانيــة
واألوراق الماليــة االســتثمارية واإليداعــات المســتخدمة فــي
عمليــة احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمــا فــي أول
كانــون الثانــي .2018

 .3تعليق الفوائد على القروض غير العاملة
ً
وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي فإنــه يتــم تعليــق
ً
الفوائــد بعــد مضــي  90يومــا مــن تاريــخ التعثــر (تاريــخ التوقــف
عــن الدفــع) .يتــم تطبيــق االجتهــاد لتحديــد تاريــخ التعثــر ،األمــر
الــذي قــد يؤثــر علــى مبلــغ الفوائــد التــي يجــب تعليقهــا.
إن اإلفصاحــات المتعلقــة بتعليــق الفوائــد علــى القــروض غيــر
العاملــة مفصلــة فــي إيضــاح ( )9حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.

•لقــد قمنــا بتقييــم إفصاحــات القوائــم الماليــة الناتجــة مــن
تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()9
ً
وفقــا لمتطلبــات المعيــار وتعليمــات
لتحديــد مــا إذا كانــت
البنــك المركــزي بهــذا الخصــوص.
تضمنــت إجــراءات التدقيــق اختيــار عينــة مــن كشــوفات
التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة والفوائــد المعلقــة ودراســة
ً
وفقــا لتعليمــات
الفوائــد المعلقــة بمــا فيهــا إعــادة االحتســاب
البنــك المركــزي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تــم دراســة األســس
المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة لتحديــد حــدوث التدنــي (تاريــخ
التعثــر).

معلومات أخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي غيــر القوائــم
الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات حولهــا .إننــا نتوقــع أن يتــم تزويدنــا بالتقريــر الســنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنــا .ال يشــمل رأينــا
حــول القوائــم الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى وإننــا ال نبــدي أي نــوع مــن التأكيــد أو اســتنتاج حولهــا.
فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المذكــورة أعــاه عندمــا تصبــح متاحــة
قيــم فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي
لنــا ،بحيــث نُ ّ
ـاء جوهريــة.
تــم التوصــل إليهــا مــن خــال تدقيقنــا أو أن المعلومــات األخــرى تتضمــن أخطـ ً
مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة عن إعداد القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .وتشــمل
هــذه المســؤولية االحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة مناســبة لتمكنهــا مــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة
خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ.
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ،فــإن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة ،واإلفصــاح،
حســبما يقتضيــه الحــال ،عــن المســائل المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي إال إذا قــررت اإلدارة تصفيــة
البنــك أو ايقــاف عملياتهــا ،أو أنــه ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي إال القيــام بذلــك.
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية للبنك.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة بصــورة عامــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة،
ـال مــن
ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا .ان التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عـ ٍ
تمــت وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق أي خطــأ جوهــري فــي حــال
التأكيــد ،وال يشــكل ضمانــة بــأن تكشــف دائمـ ًـا عمليــة التدقيــق التــي ّ
جمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع
وجــوده .مــن الممكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن احتيــال أو عــن الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُم ّ
تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل المســتخدمين اسـ ً
ـتنادا لهــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.
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كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقـ ًـا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة
التدقيــق ،كمــا نقــوم أيضـ ًـا:
•بتحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،بالتخطيــط
والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساسـ ًـا لرأينــا .إن
مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث يشــمل االحتيــال ،التواطــؤ ،التزويــر،
الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.

•بفهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي ذو الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تخطيــط إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس مــن
أجــل إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للبنــك.

•بتقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة مــن
قبــل اإلدارة.

ـاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا،
•باســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،وبنـ ً
فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شـ ً
ـكا جوهريـ ًـا حــول قــدرة البنــك على االســتمرار.
وفــي حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة
الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ،أو فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي
اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا ،ومــع ذلــك قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية
بالبنــك إلــى التوقــف عــن القــدرة علــى االســتمرار.

•تقييــم العــرض اإلجمالــي ،لهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة ،بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ،وفيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة
تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.

•الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة حــول المعلومــات الماليــة للشــركات وأنشــطة العمل ضمــن المجموعة “البنك وشــركاته
التابعــة” إلبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة .إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف واألداء حــول تدقيــق المجموعــة .نبقــى
المســؤولين بشــكل وحيــد حــول رأي تدقيقنــا.

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

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

 17شباط 2019

ديلويت أند توش (الشرق األوسط)  -األردن
شفيق كميل بطشون
إجازة رقم ()740
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قائمة المركز المالي الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

قائمة (أ)
إيضاح
الموجـــــــــــــــــــودات

 31كانــــــــــــــــــــــــون األول

2018

دينـــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

5

333,205,500

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

7

4,258,890

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

6

248,264,111

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

8

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

10

28,530,920

استثمار في شركة حليفة

12

376,618

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

9

11

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

13

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

14

موجودات ضريبية مؤجلة
موجودات أخرى

مجموع الموجودات

تأمينات نقدية

ودائع عمالء

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

74,486,185

70,968,060

22,186,281

3,868,069,132

96,687,828

30,877,736

377,262

4,559,081

20,945,239

62,301,763

3,572,275,253

58,873,920

17

2,988,949,545

2,691,335,921

19

85,236,262

88,211,995

20

/21أ
22

حقوق الملكية

حقوق مساهمي البنك

7,509,280

765,692,190

15

18

8,325,098

617,696,128

87,713,743

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

326,075,874

2,277,918,456

/21ب

16

338,311,743

2,084,327,989

11,957,746

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات:

13,478,492

2017

دينـــــــــــــــار

141,814,536
1,232,609

18,199,119

68,702,089

3,400,821,988

210,088,710
234,615

14,773,872

50,245,187

3,113,764,220

رأس المال المكتتب به والمدفوع

23

160,000,000

160,000,000

احتياطي قانوني

24

49,410,187

42,668,849

عالوة إصدار

احتياطي اختياري

23
24

34,279,172

29,271,414

26

()727,049

1,191,589

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

24

أرباح مدورة

27

احتياطي القيمة العادلة

مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك
حقوق غير المسيطرين

مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

80,213,173

80,213,173

-

53,566,049

376,741,532
90,505,612

467,247,144

3,868,069,132

14,034,670

43,243,353

370,623,048
87,887,985

458,511,033

3,572,275,253

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()50
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قائمة الدخل الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

قائمة (ب)
إيضاح

الفوائد والعوائد الدائنة

الفوائد والمصاريف المدينة

صافي إيرادات الفوائد والعوائد
صافي إيرادات العموالت

صافي إيرادات الفوائد والعوائد والعموالت
أرباح عمالت أجنبية

30
31

216,761,089
88,809,011

36

72,169,059

127,952,078
151,801,482

136,089,019

()2,455,797

3,358,359

1,026,133

938,772

33

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

186,859,033

114,689,974

5,854,006

35

إجمالي الدخل

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

32

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

إيرادات أخرى

2018

2017

23,849,404

34

صافي (خسائر) بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأه

للسنة المنتهية في  31كانـــــــون األول

()3,037

1,337,196

21,399,045

5,525,404
-

1,201,429

157,559,983

147,112,983

استهالكات وإطفاءات

 13و14

11,025,351

10,332,667

خسائر ائتمانية متوقعة

28

10,935,812

15,776,785

1,048,709

107,496

نفقات موظفين

مصاريف أخرى

مخصص تدني عقارات مستملكة

مخصصات متنوعة

إجمالي المصروفات

37

38

15

20

الربح من التشغيل

ضريبة الدخل

الربح للسنة  -قائمة (ج) و(د)

/21أ

ويعود إلى:

مساهمي البنك

حقوق غير المسيطرين

حصة السهم األساسية والمخفضة للسهم من الربح للسنة

28,705,188
200,000

1,753,468

95,038,131

8,356

16,900

62,530,208

()21,444,297
41,085,911

52,127,644

52,144,544

()17,345,461
34,799,083

35,736,582

31,364,269

41,085,911

34,799,083

-/223

-/209

5,349,329

39

27,034,084

94,985,339

62,521,852

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

الربح للسنة قبل الضريبة  -قائمة (هـ)

43,123,071

39,980,839

فلس  /دينار

3,434,814

فلس  /دينار

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()50
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

قائمة (ج)
للسنة المنتهية في  31كانـــــــون األول

الربح للسنة  -قائمة (ب)

بنود الدخل الشامل

ً
الحقا لقائمة الدخل
بنود غير قابلة للتحويل

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة بعد الضريبة
إجمالي الدخل الشامل للسنة  -قائمة (د)
الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
مساهمي البنك

حقوق غير المسيطرين

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

41,085,911

()2,104,192

34,799,083

()1,481,941

38,981,719

33,317,142

33,650,791

29,882,698

38,981,719

33,317,142

5,330,928

3,434,444

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()50
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قائمة (د)

الرصيد في بداية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

دينــــــــــــــــــار

-

دينــــــــــــــــــار

رأس المــــــــال عالوة إصدار
المكتتــــــب به
والمدفــــــــــوع

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (- )9

المحول من االحتياطيات نتيجة تعليمات البنك
المركزي

-

اختيــــــــاري مخاطر مصرفية
عامة

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

القيمة
العادلة

دينــــــــــــــــــار

غير متحققة

دينــــــــــــــــــار

متحققة

دينــــــــــــــــــار

أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح مدورة *

مجموع
دينــــــــــــــــــار

حقوق غير
مجموع
حقوق الملكية المسيطرين
دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

إجمالي حقوق
الملكيــــــة
دينــــــــــــــــــار

- 14,034,670

33,650,791 35,736,582

()122,931( )11,539,158( )11,539,158( 6,168,660 )17,707,818

-

5,330,928

()11,662,089

458,511,033 87,887,985 370,623,048 43,243,353 5,097,571 38,145,782 1,191,589
-

االحتياطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
قانونــــــــــي

دينــــــــــــــــــار
-

-

14,034,670 29,271,414 42,668,849 80,213,173 160,000,000

-

-

-

-

(- )14,034,670

- 14,034,670

-

38,981,719

(- )11,749,096

-

-

-

-

6,851

()167,153

6,851

-

6,851

()18,602,635( )2,602,635( )16,000,000( )16,000,000

-

446,848,944 87,765,054 359,083,890 45,738,865 11,266,231 34,472,634 1,191,589

-

المحول خالل السنة

-

-

6,741,338

-

5,007,758

-

-

-

-

(609,133 35,127,449 )2,085,791

(- )11,749,096

الرصيد في بداية الفترة المعدل

مجموع الدخل الشامل للسنة  -قائمة (ج)

األرباح الموزعة (إيضاح )23

- 29,271,414 42,668,849 80,213,173 160,000,000

-

-

خسائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة -
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

-

-

-

-

-

12,265

126,000 310,077,653 35,055,974 1,625,529 33,430,445 1,555,417

-

-

167,153

-

-

-

3,434,444

310,203,653

(- )8,971,844

-

-

-

(- )8,971,844

- )1,117,743( 1,117,743
-

(- )12,500,000

-

(- )1,117,743

-

-

(- )12,500,000( )12,500,000

-

84,564,325 84,564,325

()587,303

-

()587,303

()587,303

-

43,750,000

()236,784

()824,087

458,511,033 87,887,985 370,623,048 43,243,353 5,097,571 38,145,782 1,191,589

43,750,000

-

()12,500,000
-

-

33,317,142

467,247,144 90,505,612 376,741,532 53,566,049 11,875,364 41,690,685

19,116

(- )16,000,000
()167,153

-

أثر استبعاد شركة تابعة

- 34,279,172 49,410,187 80,213,173 160,000,000

14,730,577 24,932,207 37,340,305 71,463,173 125,000,000

()727,049

الرصيد في بداية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

المحول خالل السنة

مجموع الدخل الشامل للسنة  -قائمة (ج)

-

-

-

-

-

-

-

-

المحول إلى االحتياطي

األرباح الموزعة (إيضاح )23

-

-

-

-

-

-

-

خسائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة -
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

حصة غير المساهمين من االستحواذ على شركة -
تابعة

الزيادة في رأس المال

رسوم زيادة رأس المال

-

35,000,000
-

-

-

8,750,000

()683,243

5,328,544

-

-

683,243

4,339,207

-

-

-

-

()695,907

-

-

-

-

14,034,670 29,271,414 42,668,849 80,213,173 160,000,000

-

(29,882,698 31,364,269 2,788,799 28,575,470 )1,481,571

-

-

-

الرصيد في نهاية السنة

-

-

*

ال يمكن التصرف بمبلغ  11.957.746دينار من األرباح المدورة كما في  31كانون األول  4.559.081( 2018كما في  31كانون األول  2017والتي تمثل موجودات ضريبية مؤجلة ،وبناء على تعليمات البنك المركزي األردني يحظر
التصرف بها إال بموافقة مسبقة منه.
يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ  82.382دينار والذي يمثل خسائر فروقات إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يحظر التصرف بالفائض من رصيد احتياطي المخاطر المصرفية العامة الذاتي والمحول إلى األرباح المدورة والبالغ  108.397دينار كما في  31كانون األول  2018والخاص ببنك صفوة اإلسالمي إال بموافقة مسبقة من البنك
المركزي األردني.
يحظر التصرف بمبلغ  727.049دينار من األرباح المدورة والذي يمثل الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة كما في  31كانون األول .2018

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()50

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

قائمة (ه)
إيضاح

األنشطة التشغيلية:

الربح قبل الضريبة – قائمة (ب)
تعديالت بنود غير نقدية

استهالكات وإطفاءات

مخصص خسائر ائتمانية موقعة

 13و14

2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

62,530,208

52,144,544

11,025,351

10,332,667

10,935,812

15,776,785

1,002,899

()432,207

20

1,048,709

107,496

36

()208,038

-

تغيرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

()1,914,563

84,946,789

()2,796,196

77,138,120

(الزيادة) النقص في األرصدة مقيدة السحب

()736,983

119,351

مخصص تدني عقارات مستملكة

خسائر (أرباح) موجودات مالية غير متحققة
خسائر بيع ممتلكات ومعدات
مخصصات متنوعة

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

(أرباح) بيع موجودات مستملكة وفاء لديون مستحقة
أثر استبعاد شركة تابعة

28

للسنة المنتهية في  31كانـــــــون األول

15

34

38

12

الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات

(الزيادة) النقص في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

200,000

315,651
()8,356

19,116

()6,972,111

1,753,468
268,463
()16,900
-

16,223,509

النقص (الزيادة) في اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر

4,065,637

(الزيادة) في التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة

()221,433,607

()113,291,334

297,613,624

78,304,949

8,500,000

النقص في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر

()25,403,942

(الزيادة) في الموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء

(النقص) الزيادة في تأمينات نقدية

()68,274,174

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل الضريبة والمخصصات المدفوعة

89,379,605

الزيادة في مطلوبات أخرى
ضريبة الدخل المدفوعة

مخصصات متنوعة مدفوعة

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

17,074,372
/21أ

20

األنشطة االستثمارية

(شراء) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
(شراء) موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
(شراء) ممتلكات ومعدات

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

13

توزيعات نقدية مقبوضة في شركة حليفة

(الزيادة) في موجودات غير ملموسة
النقد المتحصل نتيجة االستحواذ

صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

()3,232,271
3,000,000

()7,349,025

25,701,024

6,925,865

83,540,188

()18,402,776

()17,920,819

70,926,114

65,619,369

()603,655

()2,178,302

()50,715

-

()147,474,105

()90,729,136

408,117

167,284

()11,949,707

()9,417,583

14

()4,558,579

()1,760,039

12

9,000

10,000

األنشطة التمويلية

أرباح موزعة على المساهمين

-

()164,168,929

60,946,805

()18,522,953

()12,498,396

-

35,000,000

(النقص) الزيادة في أموال مقترضة

()2,975,733

الزيادة في عالوة اإلصدار

-

زيادة رأس المال

رسوم زيادة رأس المال

164,854,581

31,342,749
8,750,000

-

()824,087

صافي (االستخدامات النقدية في) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()21,498,686

61,644,266

تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

1,914,563

-

حقوق غير المسيطرين

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

النقد وما في حكمه في بداية السنة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

40

()126,000

()114,741,501

188,210,440

600,016,203

409,009,567

487,189,265

2,796,196

600,016,203

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ()50
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

 .1معلومات عامة
•إن بنــك االتحــاد شــركة مســاهمة عامــة أردنيــة تأســس خــال عــام  .1978بموجــب قانــون الشــركات رقــم ( )12لسنــــة (،)1964
ومركــزه الرئيســي مدينــة عمــــان هــذا وقــد تــم تحويلــه إلــى بنــك خــال عــام .1991

•يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال المصرفيــة والماليــة المتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه وفروعــه داخــل المملكــة وعددهــا
ثمانيــة وأربعــون فرعـ ًـا والشــركات التابعــة فــي األردن.
•إن أسهم البنك مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية  -األردن.

•تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة مـــن قبــل لجنــة التدقيــق بتاريــخ  7شــباط  2019بموجــب تفويــض مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك
وهــي خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمين.

 .2أهم السياسات المحاسبية:
أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
ً
وفقــا للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
•تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك والشــركات التابعــة
والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ووفقـ ًـا للقوانيــن
المحليــة النافــذة وتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

•تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل والموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل والمشــتقات الماليــة التــي تظهــر
بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم التحــوط
لمخاطــر التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة.
•إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

•إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة متماثلــة مــع السياســات المحاســبية التــي تــم اتباعهــا فــي
إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2017وباســتثناء أثــر مــا يــرد فــي اإليضــاح (( – 3أ) و(ب)).

أسس توحيد القوائم المالية
•تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للبنــك والشــركات التابعــة لهــا والخاضعــة لسيطرتهـــا ،وتتحقــق الســيطرة عندمــا
يكــون للشــركة الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وتكــون الشــركة معرضــة لعوائــد متغيــرة أو تمتلــك حقــوق لقــاء مشــاركتها
فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ويتمكــن البنــك مــن اســتخدام ســلطته علــى الشــركة المســتثمر فيهــا بمــا يؤثــر علــى عائداتهــا.

•يعيــد البنــك تقييــم مــدى ســيطرته علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الوقائــع والظــروف تشــير إلــى وجــود تغييــرات علــى عناصــر
الســيطرة المذكــورة أعاله.

•عندمــا تكــون حقــوق التصويــت لــدى بنــك مــا أقــل مــن حقــوق األغلبيــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ،ويتمتــع البنــك بالســلطة علــى
الشــركة المســتثمر فيهــا عندمــا يمتلــك حقــوق تصويــت كافيــة تمنحهــا القــدرة العمليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة بالشــركة
المســتثمر فيهــا مــن جانــب واحــد .ينظــر البنــك فــي جميــع الوقائــع والظــروف ذات العالقــة عنــد قيامهــا بتقييــم مــا إذا كانــت حقــوق
التصويــت التــي يملكهــا كافيــة لكــي تمنحــه الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا أم ال ،ويشــمل ذلــك:
	-حجم ما يملكه البنك من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم.
	-حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك.

	-الحقوق الناشئة من جراء أي ترتيبيات تعاقدية أخرى.

	-أي وقائــع أو ظــروف أخــرى تشــير إلــى أن الشــركة قــادرة أو غيــر قــادرة فــي الوقــت الحالــي علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة حيــن
يقتضــي األمــر اتخــاذ القــرار .بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة.

•يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة.
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•يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للبنــك باســتخدام نفــس السياســات المحاســبية المتبعــة فــي
البنــك ،إذا كانــت الشــركة التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي البنــك فيتــم إجــراء التعديــات الالزمــة علــى
القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي البنــك.
•يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة بقائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه فعليـ ًـا انتقــال
ســيطرة البنــك علــى الشــركات التابعــة ،ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة التــي تــم التخلــص منهــا فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة حتــى تاريــخ التخلــص منهــا وهــو التاريــخ الــذي يفقــد البنــك فيهــا الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.
•تمثــل حقــوق غيــر المســيطرين ذلــك الجــزء غيــر المملــوك مــن قبــل البنــك مــن حقــوق الملكيــة فــي الشــركات التابعــة .يتــم إظهــار
حقــوق غيــر المســيطرين فــي صافــي موجــودات الشــركات التابعــة فــي بنــد منفصــل ضمــن قائمــة حقــوق الملكيــة للبنــك.
يمتلك البنك كما في  31كانون األول  2018الشركات التابعة التالية:
اسم الشركة

رأس المال المدفوع

نسبة ملكية البنك

دينـــــــــار

%

شركة االتحاد للوساطة المالية 5.000.000
شركة االتحاد للتأجير التمويلي 7.500.000

شركة االتحاد اإلسالمي
لالستثمار

65.562.636

100
100
58

طبيعة عمل الشركة

سنة
التأسيس

مكان
عملها

وساطة مالية

2006

األردن

تملك األسهم والسندات والحصص بالشركات
واقتراض األموال الالزمة لها من البنوك

2016

األردن

تأجير تمويلي

2015

األردن

وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:
المستثمر بها؛
•القدرة على السيـطرة على المنشأة
َ

المستثمر بها؛ و
•تتعرض للعوائد المتغيرة ،أو لها الحق في العوائد المتغيرة ،الناتجة من ارتباطاتها مع المنشآة
َ
المستثمر بها.
•لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة
َ

ـتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف أن ثمــة تغيــرات علــى
ويعيــد البنــك تقديــره بشــأن مــا إذا كان يســيطر علــى الشــركات المسـ َ
واحــد أو أكثــر مــن نقــاط تحقــق الســيطرة المشــار إليهــا أعــاه.
ـتثمر بهــا ،فيكــون لــه القــدرة
وفــي حــال انخفضــت حقــوق تصويــت البنــك عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي أي مــن الشــركات المسـ َ
عــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت لمنــح البنــك القــدرة علــى توجيــه أنشــطة الشــركة التابعــة ذات الصلــة مــن جانــب واحــد.
ويأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للبنــك حقــوق تصويــت فــي المنشــأة المســتثمر بهــا تكفــي
لمنحــه القــدرة علــى الســيطرة مــن عدمهــا .ومــن بيــن تلــك الحقائــق والظــروف:
•حجم حقوق التصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى؛

•حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت آخرين أو أطراف أخرى؛
•الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و

•أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أنــه يترتــب للبنــك ،أو ال يترتــب عليــه ،مســؤولية حاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة وقــت
اتخــاذ القــرارات المطلوبــة ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة الســابقة.
عندما يفقد البنك السيطرة على أي من الشركات التابعة ،يقوم البنك بــ:
•إلغاء االعتراف بموجودات الشركة التابعة (بما فيها الشهرة) ومطلوباتها؛
•إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطر عليها؛

•إلغاء االعتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية؛
•إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛

•إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛
•إلغاء االعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الدخل؛
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•إعــادة تصنيــف بحقــوق ملكيــة البنــك المقيــدة سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الدخــل أو األربــاح المــدورة كمــا هــو
مالئــم.

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس الفتــرة الماليــة للبنــك باســتخدام نفــس السياســات المحاســبية المتبعــة فــي
البنــك ،وإذا كانــت الشــركات التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي البنــك فيتــم إجــراء التعديــات الالزمــة
علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي البنــك.
تمثل حقوق غير المسيطرين الجزء غير المملوك من قبل البنك من حقوق ملكية الشركات التابعة.

معلومات القطاعات
•قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــا فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر
وعوائــد تختلــف عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى والتــي يتــم قياســها وفقـ ًـا للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل المديــر
التنفيــذي وصانــع القــرار الرئيســي لــدى البنــك.

•القطــاع الجغرافــي يرتبــط فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك
المتعلقــة بقطاعــات تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

صافي إيرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات ومصروفــات الفوائــد لجميــع األدوات الماليــة باســتثناء تلــك المصنفــة كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو تلــك المقاســة أو
المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الموحــدة فــي "صافــي إيــرادات الفوائــد" كـــ "إيــرادات فوائــد" و"مصروفــات فوائــد"
فــي قائمــة الدخــل باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة .كمــا تُ ــدرج الفوائــد علــى األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الدخــل الموحــد ضمــن حركــة القيمــة العادلــة خــال الفتــرة.
معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــأداة الماليــة خــال العمــر المتوقــع
لــأداة الماليــة أو ،عنــد اإلقتضــاء ،لفتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو المطلوبــات الماليــة .كمــا تقــدر
التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة.
تُ حتســب إيــرادات الفوائــد  /مصروفــات الفوائــد مــن خــال العمــل بمبــدأ معــدل الفائــدة الفعــال علــى القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة
للموجــودات الماليــة غيــر المتدنيــة ائتمانيـ ًـا (أي علــى أســاس التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي قبــل التســوية ألي مخصــص خســارة
ائتمانيــة متوقعــة) أو إلــى التكلفــة المطفــأة للمطلوبــات الماليــة .وبخصــوص الموجــودات الماليــة المتدنيــة ائتمانيـ ًـا ،تُ حتســب إيــرادات
الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة الفعــال علــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة المتدنيــة ائتمانيـ ًـا (أي إجمالــي القيمــة
الدفتريــة مطروحـ ًـا منــه مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة) .أمــا بخصــوص الموجــودات الماليــة التــي نشــأت أو تــم االســتحواذ عليهــا
وهــي متدنيــة ائتمانيـ ًـا ،فــإن معــدل الفائــدة الفعــال يعكــس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المتوقــع اســتالمها مــن األصــل المالــي.
تتضمــن إيــرادات ومصروفــات الفوائــد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للبنــك أيضـ ًـا الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة للمشــتقات
المصنفــة كأدوات تحــوط فــي تحوطــات التدفقــات النقديــة لمخاطــر ســعر الفائــدة .وبخصــوص تحوطــات القيمــة العادلــة لمخاطــر
أســعار الفائــدة حــول مصاريــف وإيــرادات الفوائــدُ ،يــدرج أيضـ ًـا الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادلــة للمشــتقات المحــددة ،وتــدرج
كذلــك تغيــرات القيمــة العادلــة للمخاطــر المحــددة للبنــد المتحــوط لــه فــي إيــرادات ومصروفــات الفوائــد.

صافي إيرادات العموالت
ـوما غيــر الرســوم التــي تشــكل جـ ً
يتضمــن صافــي إيــرادات ومصروفــات العمــوالت رسـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــال .كمــا
تتضمــن العمــوالت المدرجــة فــي هــذا الجــزء مــن قائمــة الدخــل الموحــد للبنــك العمــوالت المفروضــة علــى خدمــة القــرض ،وعمــوالت
عــدم االســتخدام المتعلقــة بالتزامــات القــروض عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى ترتيــب محــدد لإلقــراض وعمــوالت
التمويــل المشــترك للقــروض.
تُ حتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات.
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صافي إيرادات المتاجرة
يشــمل صافــي إيــرادات المتاجــرة جميــع المكاســب والخســائر مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لألصــول الماليــة والمطلوبــات الماليــة
المحتفــظ بهــا للمتاجــرة .لقــد اختــار البنــك عــرض حركــة القيمــة العادلــة الكاملــة ألصــول ومطلوبــات المتاجــرة فــي دخــل المتاجــرة ،بمــا
فــي ذلــك أي إيــرادات ومصروفــات وأربــاح أســهم ذات صلــة.

صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
يشــمل صافــي الدخــل مــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل جميــع المكاســب والخســائر الناتجــة عــن
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل باســتثناء الموجــودات
المحتفــظ بهــا للمتاجــرة .ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺎر اﻟبنــك عــرض اﻟﺤﺮكــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
قائمــة الدخــل فــي هــذا الســطر ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وأرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
تُ عــرض حركــة القيمــة العادلــة للمشــتقات المحتفــظ بهــا للتحــوط االقتصــادي حيثمــا ال تُ َ
ط َبــق محاســبة التحــوط فــي "صافــي الدخل من
أدوات ماليــة أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل " .وﻣﻊ ذﻟك ،وفيمــا يتعلــق بعالقــات اﻟﺗﺣوط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،تُ عــرض اﻟﻣﻛﺎﺳب واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ أداة اﻟﺗﺣوط ﻓﻲ ﻧﻔس ﺳطــر البنــد ﻓﻲ قائمــة الدخــل ﻛﺑﻧد متحــوط لــه .وبخصــوص التدفقات
المعينــة والفعالــة وعالقــات محاســبة التحــوط بشــأن صافــي االســتثمار ،تــدرج أربــاح وخســائر أداة التحـ ّـوط ،بمــا فــي ذلــك أي
النقديــة
ّ
تحوطيــة مدرجــة فــي قائمــة الدخــل ،فــي نفــس البنــد كبنــد متحــوط لــه يؤثــر علــى قائمــة الدخــل.
ـة
ـ
الي
فع
ّ
عــدم ّ

إيراد توزيعات األرباح
تتحقــق إيــرادات توزيعــات األربــاح عنــد إثبــات حــق اســتالم المدفوعــات ،وهــو التاريــخ الســابق ألربــاح األســهم المدرجــة ،وعــادةً التاريــخ
الــذي يوافــق فيــه المســاهمون علــى توزيعــات أربــاح األســهم غيــر المدرجــة.
يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الدخل الموحد على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ،أي:
•بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة ،تــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل ضمــن بنــد أربــاح
(خســائر) الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل؛ و

•بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،تُ ــدرج أربــاح األســهم فــي قائمــة
الدخــل ضمــن بنــد توزيعــات أربــاح مــن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر؛ و

صنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وغيــر المحتفظ ألغــراض المتاجرة،
الم ّ
•بخصــوص أدوات حقــوق الملكيــة غيــر ُ
تُ ــدرج إيــرادات توزيعــات األربــاح كدخــل صافــي مــن أدوات أخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخل.

األدوات الماليـة
االعتـراف المبدئـي والقياس:
ُيعتــرف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد للبنــك عندمــا يصبــح البنــك طرفـ ًـا فــي األحــكام التعاقديــة
لــأداة ويتــم االعتــراف بالقــروض والســلف للعمــاء حــال قيدهــا إلــى حســاب العمــاء.
تُ قــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيـ ًـا بالقيمــة العـــادلة ،وتضــاف تكاليــف المعامــات التـــي تعــود مباشــرة إلــى االستحـــواذ
أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجــوات الماليــة أو المطلوبــات الماليـــة ،أو خصمهــا منهــا ،حســب
الضــرورة ،عنــد االعتـــراف المبدئـــي ،كمــا تُ ثبــت تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل مباشــرة فــي قائمــة الدخــل.
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إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعتراف األولي ،فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي:
ـاء علــى أســلوب تقييــم يســتخدم
•إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة بســعر محــدد فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنـ ً
فقــط مدخــات يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق ،فإنــه ُيعتــرف بالفــرق فــي الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف األولــي (أي ربــح أو خســارة
اليوم األول)؛

•فــي جميــع الحــاالت األخــرى ،تُ عــدل القيمــة العادلــة لتتماشــى مــع ســعر المعاملــة (أي أنــه ســيتم تأجيــل ربــح أو خســارة اليــوم األول
مــن خــال تضمينــه  /تضمينهــا فــي القيمــة الدفتريــة األوليــة لألصــل أو االلتــزام).

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

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

القياس الالحق
يتطلــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9الحقـ ًـا
بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة
التعاقديــة للموجــودات الماليــة.

وعلى وجه التحديد:
•أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة ،والتــي يكــون لهــا
تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ،ويتــم قياســها الحقـ ًـا بالتكلفــة
المطفــأة؛

•أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع أدوات الديــن،
والتــي يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ،ويتــم
قياســها الحقـ ًـا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر؛

•يتــم قيــاس جميــع أدوات التمويــل األخــرى (مثــل أدوات الديــن المــدارة علــى أســاس القيمــة العادلــة ،أو المحتفــظ بهــا للبيــع)
ً
الحقــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.
واالســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة

ومــع ذلــك ،يمكــن للبنــك أن يقــوم باختيــار /تحديــد غيــر القابــل لإللغــاء بعــد االعتــراف األولــي باألصــل المالــي علــى أســاس كل أصــل
علــى ِحــدة كمــا يلــي:
•يمكــن للبنــك القيــام باختيــار  -بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء  -إدراج التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي حقــوق
الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للتــداول أو االســتبدال المحتمــل المعتــرف بــه مــن قبــل المشــتري ضمــن إندمــاج األعمــال التــي ينطبــق
عليهــا المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)3فــي الدخــل الشــامل اآلخــر؛ و

•يمكــن للبنــك تحديــد بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء أدوات التمويــل التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن قائمــة الدخــل إذا كان ذلــك يقــوم بإلغــاء أو يخفــض بشــكل كبيــر عــدم
التطابــق فــي المحاســبة (المشــار إليهــا بخيــار القيمــة العادلــة).

132

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يقــوم البنــك بتقييــم تصنيــف وقيــاس األصــل المالــي وفــق خصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة ونمــوذج أعمــال البنــك إلدارة
األصــل.
بالنســبة لألصــل الــذي يتــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن شــروطه
التعاقديــة ينبغــي أن تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم.
لغايــات اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIفــإن األصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل المالــي
عنــد االعتــراف األولــي .قــد يتغيــر هــذا المبلــغ األساســي علــى مــدى عمــر األصــل المالــي (علــى ســبيل المثــال؛ إذا كان هنــاك تســديد
ألصــل الديــن) .تتكــون الفائــدة مــن البــدل للقيمــة الزمنيــة للنقــود ،ولمخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي القائــم خــال فتــرة
معينــة مــن الوقــت وخيــارات ومخاطــر اإلقــراض األساســية األخــرى ،باإلضافــة إلــى هامــش الربــح .يتــم إجــراء تقييــم لمدفوعــات أصــل
الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم بالعملــة المقــوم بهــا األصــل المالــي.
إن التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تمثــل مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم والتــي تتوافــق مــع ترتيــب
التمويــل األساســي والشــروط التعاقديــة التــي تنطــوي علــى التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر
المرتبطــة بترتيــب التمويــل األساســي ،مثــل التعــرض للتغيــرات فــي أســعار األســهم أو أســعار الســلع ،ال تــؤدي إلــى تدفقــات نقديــة
تعاقديــة والتــي تكــون فقــط مــن مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة .كمــا يمكــن أن يكــون األصــل المالــي الممنــوح أو المســتحوذ عليــه
عبــارة عــن ترتيــب التمويــل األساســي بغــض النظــر عمــا إذا كان قرضـ ًـا فــي شــكله القانونــي.

تقييم نموذج األعمال
ـرا أساسـ ً
يعتبــر تقييــم نمــاذج األعمــال إلدارة الموجــودات الماليــة أمـ ً
ـيا لتصنيــف األصــل المالــي .يحــدد البنــك نمــاذج األعمــال علــى
ً
مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات الماليــة معــا لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن .وال يعتمــد نمــوذج األعمــال الخــاص
بالبنــك علــى نوايــا اإلدارة فيمــا يتعلــق بــأداة فرديــة ،وبالتالــي يتــم تقييــم نمــوذج األعمــال عنــد مســتوى جماعــي وليــس علــى أســاس
كل أداة علــى ِحــدة.
يتبنــى البنــك أكثــر مــن نمــوذج أعمــال واحــد إلدارة أدواتــه الماليــة التــي تعكــس كيفيــة إدارة البنــك لموجوداتــه الماليــة مــن أجــل توليــد
التدفقــات النقديــة .تحــدد نمــاذج أعمــال البنــك مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة ســوف تنتــج عــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة
أو بيــع الموجــودات الماليــة أو كليهمــا.
يأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع المعلومــات ذات العالقــة المتاحــة عنــد إجــراء تقييــم نمــوذج العمــل .ومــع ذلــك ،ال يتــم إجــراء هــذا
التقييــم علــى أســاس الســيناريوهات التــي ال يتوقــع البنــك حدوثهــا بشــكل معقــول ،مثــل مــا يســمى بســيناريوهات "الحالــة األســوأ" أو
"حالــة اإلجهــاد" .كمــا يأخــذ البنــك فــي االعتبــار جميــع األدلــة ذات العالقــة المتاحــة مثــل:
•السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتطبيــق تلــك السياســات مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى الحصــول علــى
اإليــرادات التعاقديــة ،والحفــاظ علــى معــدل ربــح محــدد ،ومطابقــة فتــرة الموجــودات الماليــة مــع فتــرة المطلوبــات الماليــة التــي
تمــول تلــك الموجــودات أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع الموجــودات.

•كيفيــة تقييــم أداء نمــوذج األعمــال واألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال هــذا وإبــاغ موظفــي اإلدارة الرئيســيين
بذلــك؛ و

•المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات الماليــة الموجــودة فــي ذلــك النمــوذج) ،وعلــى وجــه الخصــوص
الطريقــة التــي تــدار بهــا تلــك المخاطــر؛ و

•كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال (علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة لألصــول المــدارة أو علــى
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلــة).

عنــد االعتــراف المبدئــي باألصــل المالــي ،يقــوم البنــك بتحديــد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا مؤخـ ً
ـرا هــي جــزء مــن
نمــوذج أعمــال قائــم أو فيمــا إذا كانــت تعكــس بدايــة نمــوذج أعمــال جديــد .يقــوم البنــك بإعــادة تقييــم نمــاذج أعمالــه فــي كل فتــرة تقريــر
لتحديــد فيمــا إذا كانــت نمــاذج األعمــال قــد تغيــرت منــذ الفتــرة الســابقة.
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عندمــا يتــم إلغــاء االعتــراف بــأداة الديــن التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /
الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة .فــي المقابــل،
بالنســبة لالســتثمار فــي حقــوق الملكيــة الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،فــإن الربــح  /الخســارة
المتراكمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ال يتــم إعــادة تصنيفهــا الحقـ ًـا إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة بــل يتــم تحويلهــا
مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة.
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الختبار التدني.
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي:
•موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم؛ أو /و

•موجــودات محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال غيــر تلــك المحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة أو المحتفــظ بهــا
للتحصيــل والبيــع؛ أو
•موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة.

يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ،مع االعتراف بأية أرباح  /خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمة الدخل الموحدة.

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

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﮐل ﻓﺗرة ﺗﻘرﯾر .وعلى وجه التحديد:
ً
جــزءا مــن عالقــة تحوطيــة محــددة ،فإنــه يعتــرف
•فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة والتــي ليســت
بفروقــات العملــة فــي قائمــة الدخــل؛ و

•فيمــا يتعلــق بــأدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي هــي ليســت جـ ً
ـزءا مــن عالقــة تحوطيــة
محــددة ،فإنــه ُيعتــرف بفروقــات الصــرف علــى التكلفــة المطفــأة ألداة الديــن فــي قائمــة الدخــل .كمــا ُيعتــرف بفروقــات الصــرف
األخــرى فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات؛ و

ً
جــزءا مــن عالقــة
•فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل والتــي هــي ليســت
محاســبية تحوطيــة محــددة ،فإنــه ُيعتــرف بفروقــات الصــرف مــن ربــح أو خســارة فــي قائمــة الدخــل؛

•فيمــا يتعلــق بــأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻟﮐﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخــل الشــاملُ ،يعتــرف بفروقــات أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻓﻲ الدخــل
الشــامل اآلخر ﻓﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات.

خيار القيمة العادلة
يمكــن تصنيــف أداة ماليــة ذات قيمــة عادلــة يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل (خيــار القيمــة
العادلــة) عنــد االعتــراف األولــي بهــا حتــى إذا لــم يتــم اقتنــاء األدوات الماليــة أو تكبدهــا بشــكل أساســي لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء.
ﯾﻣﮐن اﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﮐﺎن ﯾﻘﺿﻲ أو ﯾﻘﻟل ﺑﺷﮐل ﮐﺑﯾر ﻣن عــدم تطابــق اﻟﻘﯾﺎس أو االعتــراف اﻟذي
ﮐﺎن ﺳﯾﻧﺷﺄ ﺑﺧﻼف ذﻟك ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻟوﺑﺎت ،أو اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷرﺑﺎح والخســائر ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻋﻟﯽ أﺳﺎس مختلــف ("ﻋدم
التطابــق المحاســبي") .يمكــن اختيــار خيــار القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة فــي الحــاالت التاليــة:
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•إن كان االختيار يؤدي إلى عدم التطابق المحاسبي.

•إن كانــت المطلوبــات الماليــة تمثــل جـ ً
ـزءا مــن محفظــة تُ ــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة ،وفقـ ًـا الســتراتيجية موثقــة إلدارة المخاطــر
أو االســتثمار؛ أو
ً
ً
وثيقا بالعقد األساسي.
ارتباطا
•إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق

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

التدني
يقــوم البنــك باالعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــن خــال قائمــة الدخــل:
•األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية.

•تسهيالت ائتمانية مباشرة (قروض ودفعات مقدمة للعمالء).
•موجودات مالية بالتكلفة المطفأة (أوراق أدوات الدين).

•موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.

•تعرضات خارج قائمة المركز المالي خاضعة لمخاطر االئتمان (عقود الضمان المالي الصادرة).
ال يتم إثبات خسارة تدني في أدوات حقوق الملكية.
باســتثناء الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة االئتمانيــة المنخفضــة (والتــي تــم أخذهــا باالعتبــار بشــكل منفصــل
أدنــاه) ،يجــب قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خــال مخصــص خســارة بمبلــغ يعــادل:
ً
شــهرا ،أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن تلــك األحــداث
•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ()12
االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي غضــون ( )12شـ ً
ـهرا بعــد تاريــخ اإلبــاغ ،ويشــار إليهــا بالمرحلــة األولــى؛ أو

ً
شــهرا ،أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن جميــع األحــداث
•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ()12
االفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة والمشــار إليهــا فــي المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة.

يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة لــأداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك األداة
الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي .وبخصــوص جميــع األدوات الماليــة األخــرى ،تقــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ
يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
ـهرا.
ً
ً
محتمــا للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتمــان .يتــم قيــاس هــذه القيمــة علــى أنهــا
مرجحــا
تقديــرا
تعتبــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
ً
القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للبنــك بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك اســتالمها
والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ،مخصومــة وفقـ ًـا لســعر الفائــدة الفعــال ألصــل.
بالنســبة للســقوف غيــر المســتغلة ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة
التعاقديــة المســتحقة للبنــك إذا قــام المقتــرض بســحب التمويــل والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع البنــك تلقيهــا إذا تــم اســتغالل
التمويــل؛ و
بالنســبة لعقــود الضمــان المالــي ،فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي الفــرق بيــن المدفوعــات المتوقعــة لتســديد حامــل أداة الديــن
المضمونــة مطروحـ ًـا منهــا أي مبالــغ يتوقــع البنــك اســتالمها مــن حامــل األداة أو العميــل أو أي طــرف آخــر.
يقــوم البنــك بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس المحفظــة للقــروض التــي تتقاســم خصائــص
المخاطــر االقتصاديــة المماثلــة .يســتند قيــاس مخصــص الخســارة إلــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة لألصــل باســتخدام
معــدل الفائــدة الفعــال األصلــي لألصــل ،بغــض النظــر عمــا إذا تــم قياســها علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس المحفظــة.
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ً
ائتمانيا
الموجودات المالية المتدنية
يعتبــر األصــل المالــي "متدنــي ائتمانيـ ًـا" عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل
المالــي .يشــار إلــى الموجــودات الماليــة المتدنيــة إئتمانيـ ًـا كموجــودات المرحلــة الثالثــة .تشــمل األدلــة علــى التدنــي االئتمانــي بيانــات
يمكــن مالحظتهــا حــول األحــداث التاليــة:
•صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛

•إخالل في العقد ،على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد؛

تنازال؛ أو
•قيام البنك بنمح المقترض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض،
ً
•إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو
•شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة.

ـدال مــن ذلــك ،قــد يتســبب التأثيــر المشــترك لعــدة أحــداث فــي تحــول الموجــودات الماليــة إلــى
وفــي حــال تعــذر تحديــد حــدث منفــرد ،وبـ ً
موجــودات ذات قيمــة ائتمانيــة متدنيــة .يقــوم البنــك بتقييــم فيمــا إذا ﮐﺎن قــد حصل تدنــي ائتمانــي ألدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ المقاســة ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخــل الشــامل اآلخــر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐل ﺗﻘرﯾر .ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﮐﺎن هنــاك تدنــي
ائتمانــي فــي أدوات اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ والعائــدة للشــركات ،ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻣﺛل ﻋﺎﺋدات اﻟﺳﻧدات واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﻗدرة
اﻟﻣﻘﺗرض ﻋﻟﯽ زﯾﺎدة اﻟﺗﻣوﯾل.
يعتبــر القــرض قــد تدنــى ائتمانيـ ًـا عنــد منــح المقتــرض امتيـ ً
ـازا بســبب تدهــور وضعــه المالــي ،مــا لــم يتوفــر دليــل علــى أنــه نتيجــة لمنــح
ً
االمتيــاز ،فــإن خطــر عــدم اســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد إنخفــض إنخفاضــأ كبيــرا ،وال توجــد هنــاك مؤشــرات أخــرى للتدنــي.
وبخصــوص الموجــودات الماليــة التــي يكــون هنــاك تفكيــر فــي إجــراء تنــازالت حولهــا ولكنهــا ال تمنــح ،يعتبــر األصــل قــد تدنــى ائتمانيـ ًـا
عندمــا يتوفــر دليــل واضــح علــى تدنــي االئتمــان بمــا فــي ذلــك الوفــاء بتعريــف التخلــف عــن الســداد .يشــمل تعريــف التخلــف عــن الســداد
مؤشــرات احتماليــة عــدم الســداد والتوقــف إذا كانــت المبالــغ مســتحقة الدفــع لمــدة ( )90يومـ ًـا أو أكثــر .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن
الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا االعتــراف بانخفــاض القيمــة للموجــودات بعــد ( )90يومـ ًـا مــن االســتحقاق يتــم دعمهــا بمعلومــات معقولــة.

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

تعريف التخلف في السداد
ُيعتبــر تعريــف التخلــف عــن الســداد أمـ ً
ـرا فــي غايــة األهميــة عنــد تحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .يســتخدم تعريــف التخلــف عــن
الســداد فــي قيــاس قيمــة الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وفــي تحديــد مــا إذا كان مخصــص الخســارة يســتند إلــى الخســارة االئتمانيــة
المتوقعــة لمــدة  12شـ ً
ـهرا أو لمــدى الحيــاة ،ألن التخلــف عــن الســداد هــو أحــد مكونــات احتماليــة التخلــف عــن الســداد (Probability of
)Default؛ التــي تؤثــر علــى كل مــن قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أدنــاه.
يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد:
ً
يوما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك؛ أو
•تخلف المقترض عن السداد ألكثر من 90
•من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية للبنك بالكامل.

ُيصمــم تعريــف التخلــف عــن الســداد بشــكل مناســب ليعكــس الخصائــص المختلفــة ألنــواع مختلفــة مــن األصــول .وتعتبــر الســحوبات
ـدا محـ ً
علــى المكشــوف مســتحقة الدفــع بمجــرد انتهــاك العميــل حـ ً
ـددا أو تــم إعالمــه بحــد أصغــر مــن المبلــغ الحالــي غيــر المســدد.
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عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع المقتــرض التزامــه االئتمانــي ،يأخــذ البنــك فــي الحســبان المؤشــرات النوعيــة
والكميــة .وتعتمــد المعلومــات المقيمــة علــى نــوع األصــل ،وعلــى ســبيل المثــال فــي اإلقــراض للشــركات ،فــإن المؤشــر النوعــي
المســتخدم هــو خــرق العهــود ،وهــو أمــر غيــر مناســب لإلقــراض بالتجزئــة .إن المؤشــرات الكميــة ،مثــل التأخــر فــي الســداد وعــدم ســداد
التــزام آخــر للطــرف المقابــل ،هــي مدخــات رئيســية فــي هــذا التحليــل .كمــا يســتخدم البنــك مصــادر معلومــات متنوعــة لتقييــم التخلــف
عــن الســداد والتــي تطــور داخليـ ًـا أو يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة والتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمــان المالــي التــي تخضــع لمتطلبــات
انخفــاض القيمــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي .إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي
ـدال مــن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة
مخاطــر االئتمــان ،ســيقوم البنــك بقيــاس مخصــص الخســارة علــى أســاس مــدى الحيــاة بـ ً
( )12شـ ً
ـهرا.
ال يقــوم البنــك باعتبــار الموجــودات الماليــة ذات المخاطــر االئتمانيــة "المنخفضــة" بتاريــخ التقريــر المالــي أنــه لــم يحصــل لهــا زيــادة هامــة
فــي مخاطــر االئتمــان .نتيجـ ًـة لذلــك ،يقــوم البنــك بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة والتزامــات القــروض الصــادرة وعقــود الضمــان
المالــي التــي تخضــع إلنخفــاض القيمــة للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان.
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت ارتفاعـ ًـا كبيــرا منــذ االعتــراف األولــي ،يقــوم البنــك بمقارنــة
مخاطــر حــدوث التخلــف فــي الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر اسـ ً
ـتنادا إلــى االســتحقاق المتبقــي لــأداة مــع وجــود خطــر
حــدوث تخلــف عــن الســداد كان متوقعـ ًـا لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي عندمــا تــم االعتــراف بــاألداة الماليــة ألول
كل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة التــي تكــون معقولــة وقابلــة للدعــم ،بمــا فــي
مــرة .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،يأخــذ البنــك باالعتبــار ٍ
ـاء علــى الخبــرة التاريخيــة للبنــك وتقييــم
ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه ،بنـ ً
الخبيــر االئتمانــي بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية.
تمثــل الســيناريوهات االقتصاديــة المتعــددة أســاس تحديــد احتماليــة التخلــف فــي الســداد عنــد االعتــراف األولــي وفــي تواريــخ التقاريــر
الالحقــة .ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة احتماليــة مختلفــة للتخلــف عــن الســداد .إن ترجيــح الســيناريوهات المختلفــة
يشــكل أســاس متوســط االحتمــال المرجــح للتخلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد ارتفعــت
بشــكل كبيــرة.
بالنســبة إلــى تمويــل الشــركات ،تشــمل المعلومــات اإلستشــرافية اآلفــاق المســتقبلية للصناعــات التــي تعمــل فيهــا األطــراف المقابلــة
للبنــك ،والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن تقاريــر الخبــراء االقتصادييــن والمحلليــن المالييــن والهيئــات الحكوميــة ومراكــز الفكــر ذات
الصلــة وغيرهــا مــن المنظمــات المماثلــة ،باإلضافــة إلــى األخــذ فــي االعتبــار المصــادر الداخليــة والخارجيــة المتنوعــة للمعلومــات
االقتصاديــة الفعليــة والمتوقعــة .وبخصــوص تمويــل األفــراد ،تتضمــن معلومــات اإلقــراض اإلستشــرافية التوقعــات االقتصاديــة
عينهــا مثــل اإلقــراض المؤسســي وتوقعــات إضافيــة للمؤشــرات االقتصاديــة المحليــة ،خاصــة للمناطــق التــي تركــز علــى صناعــات
معينــة ،باإلضافــة إلــى معلومــات داخليــة عــن ســلوك العمــاء المتعلقــة بالســداد .يخصــص البنــك لنظائــره درﺟﺔ ﻣﺧﺎطــر اﺋﺗﻣﺎن داﺧﻟيــة
ـرا أساسـ ً
ذات ﺻﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ ﺟودﺗﮭﺎ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ .وتعــد المعلومــات الكميــة مؤشـ ً
ـيا علــى الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وهــي تســتند
ـاء علــى التغيــر فــي احتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة مــن خــال مقارنــة:
إلــى التغييــر فــي احتماليــة التخلــف عــن الســداد بنـ ً
•احتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و

•احتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة المتبقيــة بهــذه النقطــة مــن الزمــن الــذي تــم تقديرهــا علــى أســاس الحقائــق والظــروف
عنــد االعتــراف األولــي للتعــرض.
تُ عتبــر احتماليــات التخلــف عــن الســداد إستشــرافية ،ويســتخدم البنــك المنهجيــات والبيانــات ذاتهــا المســتخدمة فــي قيــاس مخصصــات
الخســارة االئتمانيــة المتوقعة.
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إن العوامــل النوعيــة التــي تشــير إلــى زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان تنعكــس فــي نمــاذج احتماليــة التخلــف عــن الســداد فــي
الوقــت المناســب .ومــع ذلــك ،ال يــزال البنــك ينظــر بشــكل منفصــل فــي بعــض العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان
قــد زادت زيــادة كبيــرة .وفيمــا يتعلــق باإلقــراض للشــركات ،فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى األصــول التــي تشــملها "قائمــة المراقبــة"
حيــث يــدرج التعــرض فــي قائمــة المراقبــة عندمــا يكــون هنــاك مخــاوف حــول تدهــور الجــدارة االئتمانيــة للطــرف المقابــل .وبشــأن
إﻗﺮاض األفــراد ،يــأﺧﺬ البنــك ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر توقعــات ﺤﺼﻮل فتــرات عــدم ســداد وتحمــل عــدم حصولــه ،وﻋﻼﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻷﺣﺪاث ﻣﺜﻞ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أو اﻹﻓﻼس أو اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة.
وحيــث أن الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي هــي مقيــاس نســبي ،فــإن تغييـ ً
ـرا معينـ ًـا ،بالقيمــة المطلقــة ،فــي
احتماليــة عــدم الســداد ســيكون أكثــر أهميــة بالنســبة ألداة ماليــة ذات احتماليــة عــدم ســداد أولــي أقــل مقارنـ ًـة بــأداة ماليــة ذات احتماليــة
عــدم ســداد أعلــى.
وكصمــام أمــان عنــد تجــاوز اســتحقاق أصــل ألكثــر مــن ( )45يومـ ًـا ،يعتبــر البنــك أن زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد حدثــت ،ويكــون
األصــل فــي المرحلــة الثانيــة مــن نمــوذج انخفــاض القيمــة ،بمعنــى أن مخصــص الخســارة يقــاس كرصيــد خســارة ائتمانيــة متوقعــة
مــدى الحيــاة.

تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتــم التعديــل علــى األصــل المالــي عندمــا يتــم إعــادة التفــاوض علــى الشــروط التعاقديــة التــي تنظــم التدفقــات النقديــة ألصــل مالــي أو
يتــم تعديلهــا بطريقــة أخــرى بيــن االعتــراف األولــي واســتحقاق األصــل المالــي .يؤثــر التعديــل علــى مبلــغ و /أو توقيــت التدفقــات النقديــة
التعاقديــة إمــا فـ ً
ـا حتــى
ـورا أو فــي تاريــخ مســتقبلي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،سيشــكل إدخــال أو تعديــل العهــود القائمــة لقــرض قائــم تعديـ ً
ـاء علــى
إذا لــم تؤثــر هــذه التعهــدات الجديــدة أو المعدلــة علــى التدفقــات النقديــة علــى الفــور ولكنهــا قــد تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة بنـ ً
ً
ـتوفيا أم ال (علــى ســبيل المثــال تغييــر فــي الزيــادة فــي معــدل الفائــدة الــذي ينشــأ عندمــا يتــم فســخ التعهــدات).
مــا إذا كان التعهــد مسـ
يقــوم البنــك ﺑﺈﻋﺎدة التفــاوض علــى القــروض مــع العمــاء الذيــن يواجهــون صعوبــات ماليــة لزيــادة التحصيــل وتقليــل مخاطــر التعثــر فــي
الســداد .يتــم تيســير شــروط ســداد القــرض فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا المقتــرض قــد بــذل كل الجهــود المعقولــة للدفــع بموجــب
الشــروط التعاقديــة األصليــة ،وأن يكــون خطــر هــام مــن التعثــر فــي الســداد أو التقصيــر قــد حــدث بالفعــل ومــن المتوقــع أن يتمكــن
المقتــرض مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة .تشــمل الشــروط المعدلــة فــي معظــم الحــاالت تمديــد فتــرة اســتحقاق القــرض ،التغييــرات
فــي توقيــت التدفقــات النقديــة للقــرض (تســديد األصــل والفائــدة) ،تخفيــض مبلــغ التدفقــات النقديــة المســتحقة (األصــل واإلعفــاء
مــن الفائــدة) وتعديــات التعهــدات .ينتهــج البنــك سياســة انتظــار وتطبــق علــى إقــراض الشــركات واألفــراد.
عندمــا يتــم تعديــل أصــل مالــي ،يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان هــذا التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف .وفقـ ًـا لسياســة البنــك ،فــإن
التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف عندمــا يــؤدي إلــى اختــاف كبيــر فــي الشــروط.
•اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ عــدم بقــاء اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ علــى أنهــا فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة
علــى المبلــغ األصلــي القائــم ( ،)SPPIأو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ أو التغييــر فــي اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،أو ﻣﺪى اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،أو
االســتحقاق ،أو اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ .وإذا كانــت هــذه ال تشــير بوضــوح إلــى تعديــل جوهــري ،إذن؛

•إجــراء تقييــم كمــي لمقارنــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المتبقيــة فــي إطــار الشــروط األصليــة مــع التدفقــات
ً
وفقــا للشــروط المعدلــة ،وخصــم كال المبلغيــن علــى أســاس الفائــدة الفعليــة األصليــة.
النقديــة التعاقديــة

فــي حالــة إلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي ،يتــم إعــادة قيــاس مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ إلغــاء االعتــراف لتحديــد
صافــي القيمــة المدرجــة لألصــل فــي ذلــك التاريــخ .إن الفــرق بيــن هــذه القيمــة المدرجــة المعدلــة والقيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة
الجديــدة مــع الشــروط الجديــدة ســوف يــؤدي إلــى ربــح أو خســارة عنــد إلغــاء االعتــراف .ســيكون لألصــل المالــي الجديــد مخصــص خســارة
ـاء علــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
ـهرا باســتثناء الحــاالت النــادرة التــي يعتبــر فيهــا القــرض الجديــد قــد نشــأ
يتــم قياســه بنـ ً
متدنــي ائتمانيــا .ينطبــق هــذا فقــط فــي الحالــة التــي يتــم فيهــا االعتــراف بالقيمــة العادلــة للقــرض الجديــد بخصــم كبيــر لمبلــغ القيمــة
االســمية المعــدل حيــث ال يــزال هنــاك خطــر كبيــر للتعثــر عــن الســداد ولــم يتــم تخفيضــه نتيجــة التعديــل .يراقــب البنــك مخاطــر االئتمــان
للموجــودات الماليــة المعدلــة مــن خــال تقييــم المعلومــات النوعيــة والكميــة ،مثــل مــا إذا كان المقتــرض فــي حالــة تعثــر ســابقة
بموجــب الشــروط الجديــدة.
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عنــد تعديــل الشــروط التعاقديــة ألصــل مالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى إلغــاء االعتــراف ،يحــدد البنــك مــا إذا كانــت مخاطــر ائتمــان
الموجــودات الماليــة قــد زادت زيــادة كبيــرة منــذ االعتــراف األولــي مــن خــال مقارنــة:
•احتمالية عدم السداد للفترة المتبقية مقدرة على أساس البيانات عند االعتراف األولي والشروط التعاقدية األصلية؛ مع
ً
استنادا إلى الشروط المعدلة.
•احتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير

وبخصــوص الموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة التحمــل للبنــك ،عندمــا ال ينتــج عــن التعديــل إلغــاء االعتــراف ،فــإن تقديــر
احتماليــة عــدم الســداد يعكــس مــدى قــدرة البنــك علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة المعدلــة مــع مراعــاة خبــرات البنــك الســابقة مــن
إجــراءات التحمــل المماثلــة ،وكذلــك مختلــف المؤشــرات الســلوكية ،بمــا فــي ذلــك أداء الدفــع للمقتــرض فــي ظــل الشــروط التعاقديــة
ً
متوقعــا عنــد االعتــراف األولــي ،فــإن مخصــص الخســارة يقــاس بمبلــغ
المعدلــة .إذا بقيــت مخاطــر االئتمــان أعلــى بكثيــر ممــا كان
ً
يســاوي الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة .وعمومــا ،يقــاس مخصــص الخســارة للقــروض التــي يتــم تحملهــا علــى أســاس
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
ـهرا عندمــا يتوفــر دليــل علــى تحســن ســلوك المقتــرض فــي الســداد بعــد التعديــل ممــا
يــؤدي إلــى عكــس الزيــادة الكبيــرة الســابقة فــي مخاطــر االئتمــان.
عندمــا ال يســفر التعديــل عــن إلغــاء االعتــراف ،يقــوم البنــك باحتســاب ربــح  /خســارة التعديــل لمقارنــة إجمالــي القيمــة الدفتريــة قبــل
التعديــل وبعــده (باســتثناء مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة) .ويقــوم البنــك بعــد ذلــك بقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة
المعــدل حيــث تُ ــدرج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناشــئة مــن األصــل المالــي المعــدل فــي حســاب العجــز النقــدي المتوقــع
لألصــل ُ
مــن األصــل األصلــي.
يقــوم البنــك بإلغــاء االعتــراف باألصــل المالــي عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن األصــل ،أو
عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي وكافــة المخاطــر وعوائــد ملكيــة الموجــودات إلــى طــرف آخــر .أمــا فــي حالــة عــدم قيــام البنــك
بالتحويــل أو االحتفــاظ بمخاطــر ومنافــع الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمراره بالســيطرة علــى األصــل المحــول ،يقــوم البنــك باالعتــراف
بحصتــه المتبقيــة فــي األصــل المحــول والمطلوبــات المتعلقــة بــه فــي حــدود المبالــغ المتوقــع دفعهــا .أمــا فــي حالــة احتفــاظ البنــك
بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المالــي المحــول بشــكل جوهــري ،فــإن البنــك يســتمر باالعتــراف باألصــل المالــي وبأيــة
اقتراضــات مرهونــة للعوائــد المســتلمة.
كل مــن المبلــغ المســتلم
عنــد إلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي بالكامــل ،يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة المدرجــة لألصــل ومجمــوع ٍ
والمســتحق والمكاســب أو الخســائر المتراكمــة والتــي تــم االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة
فــي قائمــة الدخــل ،مــع اســتثناء االســتثمار فــي حقــوق الملكيــة المحــدد الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر ،حيــث ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح /الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الدخــل الحقـ ًـا.

الشطب
ﯾﺗم ﺷطب الموجودات المالية ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﮐون هناك ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ،ﻣﺛل ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧطﺔ دﻓﻊ ﻣﻊ
البنــك .يقــوم البنــك بتصنيــف األمــوال أو المبالــغ المســتحقة لشــطبها بعــد اســتنفاد جميــع طــرق الدفــع الممكنــة .ولكــن فــي حــال تــم
شــطب التمويــل أو الذمــم المدينــة ،يســتمر البنــك فــي نشــاط اإلنفــاذ لمحاولــة اســترداد الذمــة المدينــة المســتحقة ،والتــي يتــم إثباتهــا
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد اســتردادها.

عرض مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:
•للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛

•ألدوات الديــن التــي تقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :ال يتــم إثبــات مخصــص خســارة فــي قائمــة المركــز
المالــي الموحــدة حيــث أن القيمــة الدفتريــة هــي بالقيمــة العادلــة .ومــع ذلــك ،يتــم تضميــن مخصــص الخســارة كجــزء مــن مبلــغ إعــادة
التقييــم فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات
•التزامات القروض وعقود الضمان المالي :كمخصص؛ و
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•عندمــا تشــتمل األداة الماليــة علــى مكــون مســحوب وغيــر مســحوب ،وال يمكــن للبنــك تحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى
مكــون التــزام القــرض بشــكل منفصــل عــن تلــك علــى المكــون المســحوب :فــإن البنــك يقــدم مخصــص خســارة مجمــع لــكال
المكونيــنُ .يعــرض المبلــغ المجمــع كخصــم مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة للمكــون المســحوب .تُ عــرض أي زيــادة فــي مخصــص
الخســارة عــن المبلــغ اإلجمالــي للمكــون المســحوب كمخصــص.

المطلوبات المالية وحقوق الملكية
ً
وفقا لمضمون الترتيب التعاقدي.
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية
إن المطلوبــات الماليــة هــي التــزام تعاقــدي بتســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر أو لتبــادل أصــول ماليــة أو مطلوبــات ماليــة مــع كيــان آخــر
وفــق شــروط قــد تكــون غيــر مواتيــة للبنــك أو عقــد ســيتم تســويته أو ربمــا يتــم تســويته بــأدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك وهــو
عقــد مــن غيــر المشــتقات حيــث يكــون البنــك ملــزم أو قــد يكــون ملــزم بتســليم عــدد متغيــر مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بــه ،أو
عقــد المشــتقات علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة التــي ســيتم أو يمكــن تســويتها بخــاف تبــادل مبلــغ محــدد مــن النقــد (أو أصــل مالــي
آخــر) لعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالبنــك.

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

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

أدوات مركبة
تصنــف األجــزاء المكونــة لــأدوات المركبــة (مثــل األوراق القابلــة للتحويــل) الصــادرة مــن البنــك بشــكل منفصــل كمطلوبــات ماليــة
وحقــوق ملكيــة وفقـ ًـا لمضمــون الترتيبــات التعاقديــة وتعريفــات االلتزامــات الماليــة وأدوات حقــوق الملكيــة .إن خيــار التحويــل الــذي
ســيتم تســويته مــن خــال تبديــل مبلــغ نقــدي ثابــت أو أصــل مالــي آخــر بعــدد محــدد مــن أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة هــو
أداة حقــوق ملكيــة.
فــي تاريــخ اإلصــدار ،تُ قــدر القيمــة العادلــة لمكــون المطلوبــات باســتخدام معــدل الفائــدة الســائد فــي ســوق األدوات المماثلــة غيــر
أوال وتســجل باقــي المطلوبــات الماليــة علــى
القابلــة للتحويــل .وفــي حالــة وجــود مشــتقات غيــر مضمنــة ذات صلــة ،يتــم فصلهــا ً
أســاس التكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة حتــى إطفائهــا عنــد التحويــل أو فــي تاريــخ اســتحقاق األداة.
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المطلوبات المالية
تُ صنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو المطلوبات المالية األخرى.

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ﺗُ ﺻﻧف اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الدخــل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮐون اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( )1ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﮭﺎ ﻟﻟﻣﺗﺎﺟرة أو ()2
ﺗﺻﻧف ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الدخــل .يصنــف االلتــزام المالــي كمحتفــظ بــه للمتاجــرة إذا كان:
•تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب؛ أو

•عنــد االعتــراف األولــي ،يعــد هــذا جـ ً
ـزءا مــن محفظــة األدوات الماليــة المحــددة التــي يديرهــا البنــك ولديــه نمــط فعلــي حديــث لجنــي
األربــاح علــى المــدى القصيــر؛ أو
•هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط.

يمكــن تحديــد االلتــزام المالــي بخــاف االلتــزام المالــي المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة أو االعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن أن يدفعــه
مشــتري كجــزء مــن دمــج األعمــال بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل عنــد االعتــراف األولــي إذا:
ً
خالفا لذلك؛ أو
•كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ

•كان االلتــزام المالــي ُيشــكل جـ ً
ـزءا مــن مجموعــة موجــودات الماليــة أو مطلوبــات ماليــة أو كليهمــا ،والتــي تــدار ويقيــم أداؤهــا علــى
أســاس القيمــة العادلــة ،وفقـ ًـا الســتراتيجية إدارة المخاطــر أو االســتثمار الموثقــة للبنــك ،وكانــت المعلومــات المتعلقــة بتشــكيل
المجموعــة مقدمــة داخليــا علــى هــذا األســاس؛ أو

•إذا كان االلتــزام المالــي يشــكل جـ ً
ـزءا مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق واحــد أو أكثــر مــن المشــتقات ،ويســمح المعيــار الدولــي للتقاريــر
الماليــة ( )9بعقــد هجيــن بالكامــل (المركــب) ليتــم تحديــده بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.
تــدرج المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل بالقيمــة العادلــة ،ويعتــرف بــأي أربــاح أو خســائر تنشــأ مــن إعــادة
القيــاس فــي قائمــة الدخــل إلــى الحــد الــذي ال تكــون فيــه جـ ً
ـزءا مــن عالقــة تحــوط محــددة .يشــتمل صافــي األربــاح  /الخســائر المعتــرف
بهــا فــي قائمــة الدخــل علــى أي فوائــد مدفوعــة علــى المطلوبــات الماليــة ويجــري تضمينهــا فــي بنــد "صافــي الدخــل مــن األدوات
الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.
ومــع ذلــك ،فيمــا يتعلــق بالمطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــلُ ،يــدرج مبلــغ التغييــر
فــي القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة والــذي نتــج عــن التغيــرات فــي المخاطــر االئتمانيــة لتلــك االلتزامــات فــي الدخــل الشــامل
اآلخــر ،مــا لــم يــؤدي االعتــراف بآثــار التغييــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى خلــق أو زيــادة عــدم
التوافــق محاسـ ً
ـبيا فــي قائمــة الدخــل الموحــدةُ .يعتــرف بالمبلــغ المتبقــي مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لاللتــزام فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة ،وال يعــاد تصنيــف التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المنســوبة إلــى مخاطــر ائتمــان المطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل
ـدال مــن ذلــك ،تحــول إلــى أربــاح محتجــزة عنــد إلغــاء االعتــراف بااللتــزام المالــي.
الشــامل اآلخــر الحقـ ًـا قائمــة الدخــل .وبـ ً
وبخصــوص إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل قائمــة الدخــل ،تــدرج كافــة
اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ قائمــة الدخــل الموحــدة.
عنــد تحديــد مــا إذا كان االعتــراف بالتغيــرات فــي مخاطــر ائتمــان المطلوبــات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ســيخلق أو يزيــد مــن عــدم
التطابــق المحاســبي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ،فــإن البنــك يقييــم مــا إذا كان يتوقــع تعويــض آثــار التغييــرات فــي مخاطــر االئتمــان
الخاصــة بالمطلوبــات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة بتغييــر فــي القيمــة العادلــة ألداة ماليــة أخــرى تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الدخــل الموحــدة.

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

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

األدوات المالية المشتقة
يدخــل البنــك فــي مجموعــة متنوعــة مــن األدوات الماليــة المشــتقة والتــي ُيحتفــظ ببعضهــا للتــداول بينمــا ُيحتفــظ بأخــرى إلدارة
التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة ،ومخاطــر االئتمــان ،ومخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تتضمــن المشــتقات الماليــة العقــود
اآلجلــة للعمــات األجنبيــة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة ،ومقايضــات أســعار الفائــدة عبــر العمــات ،ومقايضــات العجــز االئتمانــي.
يتــم إثبــات المشــتقات الماليــة مبدئيـ ًـا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات ويعــاد قياســها الحقـ ًـا إلــى قيمتهــا العادلــة
فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي .يتــم إثبــات األربــاح  /الخســائر الناتجــة فــي قائمــة الدخــل علــى الفــور مــا لــم تحــدد المشــتقة وتكــون
فعالــة كأداة تحــوط ،وفــي هــذه الحالــة يعتمــد توقيــت االعتــراف فــي قائمــة الدخــل علــى طبيعــة عالقــة التحــوط .يحــدد البنــك بعــض
المشــتقات إمــا كتحوطــات القيمــة العادلــة لألصــول أو للمطلوبــات المعتــرف بهــا أو اللتزامــات الشــركة (تحوطــات القيمــة العادلــة)
أو تحوطــات معامــات التنبــؤ المحتملــة أو تحوطــات مخاطــر العمــات األجنبيــة لاللتزامــات الثابتــة (تحوطــات التدفقــات النقديــة) أو
تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة (تحوطــات االســتثمار الصافــي).
ُيعتــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الموجبــة كأصــل مالــي فــي حيــن ُيعتــرف بالمشــتقات ذي القيمــة العادلــة الســالبة كمطلوبــات
ماليــة .تُ عــرض المشــتقات كأصــول غيــر متداولــة أو مطلوبــات غيــر متداولــة إذا كانــت فتــرة االســتحقاق المتبقيــة لــأداة أكثــر مــن ()12
ـهرا وال يتوقــع تحقيقهــا أو تســويتها خــال ( )12شـ ً
شـ ً
ـهرا .كمــا تُ عــرض المشــتقات األخــرى كأصــول متداولــة أو مطلوبــات متداولــة.

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

عقود الضمان المالي
عقــد الضمــان المالــي هــو عقــد يتطلــب مــن المصــدر أن يســدد دفعــات محــددة لتعويــض حاملــه عــن الخســارة التــي تكبدهــا بســبب
إخفــاق المديــن المحــدد فــي ســداد المدفوعــات عنــد اســتحقاقها وفقـ ًـا لشــروط أداة الديــن.
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تقــاس عقــود الضمانــات الماليــة الصــادرة مــن كيــان يعــود للبنــك مبدئيـ ًـا بالقيمــة العادلــة لهــا ،وفــي حالــة عــدم تحديدهــا بالقيمــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل والتــي ال تنتــج عــن تحويــل أصــل مالــي ،يتــم قياســها الحقـ ًـا:
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد

ً
ً
ً
ً
وفقــا لسياســات
مناســبا ،مبلــغ الدخــل المتراكــم المعتــرف بــه
مطروحــا منــه ،عندمــا يكــون ذلــك
مبدئيــا،
•المبلــغ المعتــرف بــه
تحصيــل اإليــرادات للبنــك ،أيهمــا أكبــر.
تُ عــرض ﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل قائمــة الدخــل ﮐمخصصــات ﻓﻲ قائمــة اﻟﻣرﮐز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد
ويعــرض إعــادة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻷﺧرى.
لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق
تقــاس االلتزامــات بتقديــم قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق مبدئيـ ًـا بقيمتهــا العادلــة ،وإذا لــم تحــدد بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الدخــل ،فإنهــا تُ قــاس الحقـ ًـا:
ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9؛ و
•بمبلغ مخصص الخسارة المحدد

ً
ً
ً
ً
وفقــا لسياســات
مناســبا ،مبلــغ الدخــل المتراكــم المعتــرف بــه
مطروحــا منــه ،عندمــا يكــون ذلــك
مبدئيــا،
•المبلــغ المعتــرف بــه
تحصيــل اإليــرادات للبنــك ،أيهمــا أعلــى.
تُ عــرض االلتزامــات بتوفيــر قــرض بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر الســوق غيــر المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
كمخصصــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد ويعــرض إعــادة القيــاس فــي اإليــرادات األخــرى.
لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

محاسبة التحوط
ُيحــدد البنــك بعــض المشــتقات كأدوات تحــوط فيمــا يتعلــق بمخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر ســعر الفائــدة فــي تحوطــات القيمــة
العادلــة أو تحوطــات التدفقــات النقديــة أو تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة حســب االقتضــاء .كما يتم المحاســبة
عــن تحوطــات مخاطــر الصــرف األجنبــي علــى التزامــات البنــك كتحوطــات للتدفــق النقــدي .ال يطبــق البنــك محاســبة التحــوط للقيمــة
العادلــة علــى تحوطــات محفظــة مخاطــر ســعر الفائــدة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ لــذﻟك ،ﻻ يســتخدم البنــك اﻹﻋﻔﺎء ﻟﻣواﺻﻟﺔ اﺳﺗﺧدام ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺗﺣوط باســتخدام ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ( ،)39أي أن البنك يطﺑق ﻗواﻋد ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدولي رقم (.)9
عنــد بدايــة عالقــة التحــوط ،يوثــق البنــك العالقــة بيــن أداة التحــوط والبنــد المتحــوط لــه ،باإلضافــة إلــى أهــداف إدارة المخاطــر
واســتراتيجيتها للقيــام بمعامــات تحــوط متنوعــة .عــاوة علــى ذلــك ،عنــد بدايــة التحــوط وعلــى أســاس مســتمر ،يوثــق البنــك مــا إذا
كانــت أداة التحــوط فعالــة فــي تقــاص التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة للبنــد المتحــوط لــه التــي يمكــن أن تعــزى
للخطــر المتحــوط لــه ،والتــي تلبــي عندهــا جميــع عالقــات التحــوط متطلبــات فعاليــة التحــوط التاليــة:
•توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط؛ و

•ﻻ ﯾﮭﯾﻣن أﺛر ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻟﯽ ﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ و

•نســبة التحــوط لعالقــة التحــوط هــي نفســها الناتجــة عــن كميــة البنــد المتحــوط لــه والتــي يقــوم البنــك بالتحــوط لــه فعليـ ًـا وكميــة أداة
التحــوط التــي يســتخدمها البنــك بالفعــل للتحــوط لتلــك الكميــة مــن البنــد المتحــوط لــه.
يقــوم البنــك بإعــادة تــوازن عالقــة التحــوط مــن أجــل االمتثــال لمتطلبــات نســبة التحــوط عنــد الضــرورة .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،قــد
يتــم تطبيــق اإليقــاف علــى جــزء فقــط مــن عالقــة التحــوط .علــى ســبيل المثــال ،قــد تُ عــدل نســبة التحــوط بطريقــة تجعــل جــزء مــن بنــد
ـزءا مــن عالقــة التحــوط ،وبالتالــي ال يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط إال لحجــم بنــد التحــوط الــذي لــم يعــد جـ ً
التحــوط ال يعــد جـ ً
ـزءا مــن
عالقــة التحــوط.
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إذا ﺗوﻗﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻟﺑﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﻟﮐن مــا زال ھــدف إدارة اﻟﻣﺧﺎطــر لعالقــة
التحــوط هــذه هــو ذات الشــيء ،ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌدل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط لعالقــة اﻟﺗﺣوط (ﻣﺛل إﻋﺎدة ﺗوازن اﻟﺗﺣوط) ﺑﺣﯾث ﺗﺟﺗﻣﻊ معاييــر
التأهيــل مــرة أخــرى.
فــي بعــض عالقــات التحــوط ،يحــدد البنــك القيمــة الحقيقيــة للخيــارات فقــط .وفــي هــذه الحالــة ،يؤجــل تغييــر القيمــة العادلــة لمكــون
القيمــة الزمنيــة لعقــد الخيــار فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،علــى مــدى فتــرة التحــوط ،إلــى الحــد الــذي يتعلــق بــه بالبنــد المتحــوط لــه ويعــاد
تصنيفــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل عندمــا ال يــؤدي البنــد المتحــوط لــه إلــى االعتــراف بالبنــود غيــر الماليــة .ال تتضمــن
سياســة البنــك إلدارة المخاطــر تحوطــات البنــود التــي تــؤدي إلــى االعتــراف بالبنــود غيــر الماليــة ،وذلــك ألن مخاطــر البنــك تتعلــق
بالمــواد الماليــة فقــط.
إن البنــود المتحــوط لهــا والتــي يحددهــا البنــك هــي بنــود تحــوط ذات صلــة بالفتــرة الزمنيــة ،ممــا يعنــي أنــه تُ طفــأ القيمــة الزمنيــة
األصليــة للخيــار المتعلــق بالبنــد المتحــوط لــه مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل علــى أســاس رشــيد (علــى ســبيل المثــال ،وفقـ ًـا
لطريقــة القســط الثابــت) علــى مــدى فتــرة عالقــة التحــوط.
ﻓﻲ ﺑﻌض ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﺣوط ،يســتبعد البنــك ﻣن التحديــد اﻟﻌﻧﺻر اﻵﺟل ﻟﻟﻌﻘود اﻵﺟﻟﺔ أو الفــرق علــى أســاس اﻟﻌﻣﻼت ﻷدوات اﻟﺗﺣوط
عبــر العمــات .فــي هــذه الحالــة ،تُ طبــق معاملــة مماثلــة للحالــة المطبقــة علــى القيمــة الزمنيــة للخيــارات .وتعتبــر معالجــة العنصــر
اآلجــل للعقــد اآلجــل والعنصــر علــى أســاس العملــة أمـ ً
ـرا اختياريـ ًـا ويطبــق الخيــار علــى أســاس كل تحــوط علــى ِحــدة ،بخــاف معالجــة
القيمــة الزمنيــة للخيــارات التــي تعتبــر إلزاميــة .وبخصــوص عالقــات التحــوط والمشــتقات اآلجلــة أو العمــات األجنبيــة مثــل مقايضــات
أســعار الفائــدة عبــر العمــات ،عندمــا ُيســتبعد العنصــر اآلجــل أو الفــرق علــى أســاس العملــة مــن التصنيــف ،فــإن البنــك يعتــرف عمومـ ًـا
بالعنصــر المســتبعد فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.
تحدد تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستخدمة ألغراض التحوط والحركات في احتياطي التحوط في حقوق الملكية.

التحوطات بالقيمة العادلة
ُيعتــرف بتغيــر القيمــة العادلــة ألدوات التحــوط المؤهلــة فــي قائمــة الدخــل فيمــا عــدا عندمــا تحــوط أداة التحــوط أداة حقــوق الملكيــة
المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،وفــي هــذه الحالــةُ ،يعتــرف بــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .ﻟﻢ يحــدد اﻟبنــك
ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺤﻮط اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ عندمــا ﺗحــوط أداة اﻟﺘﺤﻮط أداة حقــوق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
ﺗُ ﻌدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للبنــد المتحــوط لــه الــذي لــم ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ بالتغييــر فــي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ الــذي يمكــن أن يعــزى إﻟﯽ
اﻟﻣﺧﺎطــر اﻟﻣتحــوط لهــا وإجــراء قيــد ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ قائمــة الدخــل .وبخصــوص أدوات الديــن التــي تُ قــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر ،ال تُ عــدل القيمــة الدفتريــة كمــا هــي بالفعــل بالقيمــة العادلــة ،ولكــن ُيــدرج جــزء الربــح أو الخســارة مــن القيمــة العادلــة
ـدال مــن الدخــل الشــامل اآلخــر .عندمــا يكــون البنــد المتحــوط
علــى البنــد المتحــوط لــه المرتبــط بالخطــر المتحــوط لــه فــي قائمــة الدخــل بـ ً
لــه أداة حقــوق ملكيــة محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،تبقــى أربــاح  /خســائر التحــوط فــي الدخــل الشــامل
اآلخــر لمطابقــة أداة التحــوط.
عندما ُيعترف بمكاسب  /خسائر التحوط في قائمة الدخل ،فإنه ُيعترف بها في نفس البند مثل البند المتحوط له.
ال يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط إال عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة (بعــد إعــادة
التــوازن ،إن وجــدت) .يتضمــن ذلــك حــاالت انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها ،ويحتســب االســتبعاد لألثــر
المســتقبلي .كمــا ﻳﺘﻢ إﻃﻔﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط لهــا واﻟﺘﻲ تُ ســتخدم بشــأنها ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﻔﻌال (أي أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر) اﻟﻨﺎﺗج ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﺤﻮط
ً
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ال يتجــاوز تاريــخ التوقــف عــن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط.
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ قائمــة الدخــل

تحوطات التدفق النقدي
ُيســتدرك الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات وأدوات التحــوط األخــرى المؤهلــة والتــي تحدد وتؤهــل كتحوطات
ً
محصــورا بالتغيــر
للتدفقــات النقديــة فــي احتياطــي التحــوط للتدفقــات النقديــة ،وهــو مكــون منفصــل فــي الدخــل الشــامل اآلخــر،
التراكمــي فــي القيمــة العادلــة للبنــد المتحــوط لــه مــن بدايــة التحــوط مطروحـ ًـا منــه أي مبالــغ أعيــد تدويرهــا إلــى قائمــة الدخــل.
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يعــاد تصنيــف المبالــغ المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتراكــم فــي حقــوق المســاهمين فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرات
التــي يؤثــر فيهــا بنــد التحــوط علــى الربــح أو الخســارة ،فــي نفــس ســطر البنــد المتحــوط لــه المســتدرك .إذا ﻟم يعــد البنــك يتوقــع ﺣدوث
ً
ﻓورا إﻟﯽ قائمــة الدخــل.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻟﺔ ،فإنــه يعــاد ﺗﺻﻧﯾف ھــذا اﻟﻣﺑﻟﻎ
يتوقــف البنــك عــن محاســبة التحــوط فقــط عندمــا تتوقــف عالقــة التحــوط (أو جــزء منهــا) عــن الوفــاء بالمعاييــر المؤهلــة (بعــد إعــادة
التــوازن ،إن وجــدت) .ويشــمل ذلــك الحــاالت التــي تنتهــي فيهــا أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها ،أو عندمــا ال يعتبــر
حــدوث معاملــة تحــوط محــددة أمـ ً
ويحتســب التوقــف بأثــر مســتقبلي .تبقــى أي أربــاح  /خســائر معتــرف بهــا
ـرا محتمـ ً
ـا بدرجــة كبيــرةُ ،
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ومراكمــة فــي حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت فــي حقــوق الملكيــة ويعتــرف بهــا عنــد تســجيل المعاملــة
المتوقعــة فــي النهايــة فــي الربــح أو الخســارة .عندمــا يصبــح حــدوث معاملــة كانــت متوقعــة غيــر متوقــع ،فإنــه يعــاد تصنيــف األربــاح /
الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق المســاهمين ويعتــرف بهــا مباشــرة فــي قائمــة الدخــل.

تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية
تُ عالــج تحوطــات صافــي االســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة محاسـ ً
ـبيا علــى نحــو مشــابه لتحوطــات التدفقــات النقديــة .ويعتــرف ﺑﺄي
أرﺑاح  /ﺧﺳﺎئر ﻋﻟﯽ أداة اﻟﺗﺣوط اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل للتحوط في الدخل الشــامل اآلخر وﺗراﮐم ﻓﻲ اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.
ُيعــاد تصنيــف األربــاح والخســائر الناتجــة عــن أداة التحــوط المتعلقــة بالجــزء الفعــال للتحــوط المتراكــم فــي احتياطــي تحويــل العمــات
األجنبيــة إلــى األربــاح أو الخســائر بنفــس الطريقــة كفروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة العائــدة للعملــة األجنبيــة كمــا هــو موضــح
أعــاه.

ممتلكات ومعدات
•تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وأي تدنــي فــي قيمتهــا ،ويتــم اســتهالك الممتلــكات
والمعــدات (باســتثناء األراضــي) عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا
باســتخدام النســب المئويــة التاليــة:
مباني

4-2

%

معدات وأجهزة وأثاث

15 - 7

أجهزة الحاسب اآللي

20

وسائط نقل
أخرى

15

20 - 2.5

•عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا
إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

•يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام ،فــاذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات
المعــدة سـ ً
ـابقا ،يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.
•يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يكــون هنالــك منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها أو
مــن التخلــص منهــا.

القيمة العادلة
تُ عــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن معاملــة
منظمــة بيــن المتشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه بطريقــة مباشــرة أو مــا
إذا كان مقـ ً
ـدرا بفضــل أســلوب تقييــم أخــر .وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أوالمطلوبــات ،يأخــذ البنــك بعيــن االعتبــار
عنــد تحديــد ســعر أي مــن الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كان يتعيــن علــى المتشــاركين بالســوق أخــذ تلــك العوامــل بعيــن االعتبــار
فــي تاريــخ القيــاس .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بشــأن أغــراض القيــاس و/أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات الماليــة وفــق تلــك األســس،
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وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بإجــراءات القيــاس التــي تتشــابه مــع إجــراءات القيمــة العادلــة ولســيت قيمــة عادلــة مثــل القيمــة العادلــة كمــا
هــو مســتعمل بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (.)36
ـاء علــى مــدى
إضافــة إلــى ذلــك ،تُ صنــف قياســات القيمــة العادلــة ،ألغــراض إعــداد التقاريـــر الماليــة ،إلــى المســتوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنـ ً
وضــوح المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة بالكامــل ،وهــي محــددة
كما يـــلي:
مدخالت المستوى ()1

المعدلــة) لموجــودات أو مطلوبــات مطابقــة فــي
وهــي المدخــات المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة (غيـــر
ّ
أســواق نشــطة والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس؛

مدخالت المستوى ()2

وهــي المدخــات المســتنبطة مــن البيانــات عــدا عــن األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي المســتوى 1
والمالحظــة للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة؛ و

مدخالت المستوى ()3

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

المخصصــات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ناشــئة عــن أحــداث ســابقة
وأن تســديد االلتزامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

ضريبة الدخل
•تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

•تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن األربــاح
المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل
فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيـ ًـا أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل
ألغــراض ضريبيــة.
•تحســب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في المملكة األردنية الهاشمية.

•إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة الموجــودات أو
المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها .يتــم احتســاب الضرائــب
المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقـ ًـا للنســب الضريبيــة التــي
يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

•يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة
توقــع عــدم إمكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيـ ًـا أو كليـ ًـا.

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

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
•يتــم تحقــق اإليــرادات واالعتــراف بالمصاريــف علــى أســاس مبــدأ االســتحقاق باســتثناء فوائــد وعمــوالت التســهيالت االئتمانيــة غيــر
العاملــة التــي ال يتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات ويتــم قيدهــا لحســاب الفوائــد والعمــوالت المعلقــة.
•يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

•يتــم قيــد العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة بهــا ،ويتــم االعتــراف بأربــاح أســهم الشــركات عنــد تحققهــا (إقرارهــا
مــن الهيئــة العامــة للمســاهمين).
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تاريخ االعتراف بالموجودات المالية
يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع أو شراء الموجودات المالية).

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

عقود إعادة الشراء أو البيع
•يســتمر االعتــراف فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالموجــودات المباعــة والتــي تــم التعهــد المتزامــن بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ
مســتقبلي ،وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا ،ويســتمر
ً
وفقــا للسياســات المحاســبية المتبعــة .تــدرج المبالــغ المســتلمة لقــاء هــذه الموجــودات ضمــن المطلوبــات فــي بنــد
تقييمهــا
األمــوال المقترضــة ،ويتــم االعتــراف بالفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.
•أمــا الموجــودات المشــتراة مــع التعهــد المتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــا يتــم االعتراف بهــا في القوائــم المالية
الموحــدة ،وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع ال تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا .وتــدرج
المبالــغ المدفوعــة لقــاء هــذه الموجــودات ضمــن الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة األخــرى أو ضمــن التســهيالت
االئتمانيــة حســب الحــال ،ويتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد تســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة.

وفاء لديون مستحقة
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك
ً
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ضمــن بنــد "موجــودات أخــرى" وذلــك بالقيمــة التــي
آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل ،ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي،
ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد .يتــم تســجيل الزيــادة الالحقــة
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله سـ ً
ـابقا.

الموجودات غير الملموسة
•تقيد الموجودات غير الملموسة المشتراة بالتكلفة.

•يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة .ويتــم إطفــاء
الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة باســتخدام
طريقــة القســط الثابــت خــال فتــرة ال تزيــد عــن خمــس ســنوات مــن تاريــخ الشــراء .أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا
الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة.
•ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس الفترة.

•تشــمل الموجــودات غيــر الملموســة برامــج وأنظمــة الحاســب اآللــي ورخصــة بنــك صفــوة وودائــع العمــاء وتقــوم إدارة البنــك بتقديــر
العمــر الزمنــي لــكل بنــد حيــث يتــم إطفــاء تلــك الموجــودات بطريقــة القســط الثابــت مــن  3إلــى  7ســنوات .وفيمــا يتعلــق برخصــة
بنــك صفــوة اإلســامي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد وال يتــم إطفاءهــا.
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تملك شركات تابعة والشهرة
•يتــم تســجيل تملــك شــركات تابعــة باســتخدام طريقــة التملــك .يتــم احتســاب كلفــة التملــك بالقيمــة العادلــة للمبالــغ الممنوحــة
بتاريــخ التملــك باإلضافــة إلــى قيمــة حقــوق غيــر المســيطرين فــي الشــركة المتملكــة.

•يتــم تســجيل حقــوق غيــر المســيطرين فــي الشــركة المتملكــة بقيمتهــا العادلــة أو بحصتهــم من صافي موجــودات الشــركة المتملكة.
يتــم تســجيل التكاليــف المتعلقــة بعمليــة التملــك كمصاريــف فــي قائمة الدخــل الموحدة.

•يتــم تســجيل الشــهرة بالكلفــة ،والتــي تمثــل زيــادة المبالــغ الممنوحــة باإلضافــة إلــى قيمــة حقــوق غيــر المســيطرين عــن صافــي
القيمــة العادلــة للموجــودات وااللتزامــات المتملكــة بعــد إنقــاص قيمــة التدنــي.

•تقــوم المجموعــة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة المتملكــة للتأكــد مــن أن تصنيفهــا قــد تــم وفقـ ًـا للظــروف
االقتصاديــة والشــروط التعاقديــة المتعلقــة بهــذه الموجــودات والمطلوبــات بتاريــخ التملــك

استثمار في شركات حليفة
ً
فعــاال علــى القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة
تأثيــرا
•الشــركات الحليفــة هــي تلــك الشــركات التــي يمــارس فيهــا البنــك
ً
والتشــغيلية ،وغيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة وتظهــر االســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة.

•تظهــر االســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة ضمــن قائمــة المركــز المالــي بالكلفــة ،باإلضافــة إلــى حصــة البنــك مــن التغيــرات فــي
صافــي موجــودات الشــركة الحليفــة .يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن االســتثمار فــي شــركات حليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار
فــي الشــركة الحليفــة وال يتــم إطفاؤهــا .يتــم تســجيل حصــة البنــك مــن أربــاح الشــركات الحليفــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .فــي
حــال وجــود تغيــر علــى حقــوق ملكيــة الشــركة الحليفــة فإنــه يتــم إظهــار هــذه التغيــرات إن وجــدت فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق
الملكيــة للبنــك .يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــات بيــن البنــك والشــركات الحليفــة بحــدود حصــة البنــك فــي
الشــركات الحليفــة.

العمالت األجنبية
عبــر عــن النتائــج والوضــع المالــي لــكل شــركة مــن المجموعــة بوحــدة العملــة الوظيفيــة للبنــك،
لغــرض القوائــم الماليــة الموحــدةُ ،ي ّ
وعملــة العــرض للقوائــم الماليــة الموحــدة.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركات التابعــة للبنــك ،وتُ عــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل شــركة مــن المجموعــة
بعملــة الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــا .تُ ســجل المعامــات بعمــات غيــر عملتهــا الوظيفيــة للبنــك وفقـ ًـا ألســعار
الصــرف الســائدة فــي تواريــخ تلــك المعامــات .وفــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ،يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة
بالعمــات األجنبيــة وفقـ ًـا ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .كمــا ﺗﺣول اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقـ ًـا ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال يتــم إعــادة تصنيــف تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي
تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.
تُ سجل فروقات الصرف في قائمة الدخل الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
•فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية.

•فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى البنــود النقديــة المطلوبــة مــن  /إلــى عمليــة أجنبيــة التــي مــن غيــر المخطــط تســويتها
أو مــن غيــر المحتمــل تســويتها فــي المســتقبل القريــب (وبالتالــي تشــكل هــذه الفروقــات جـ ً
ـزءا مــن صافــي االســتثمار فــي العملــة
األجنبيــة) ،والتــي ُيعتــرف بهــا مبدئيـ ًـا فــي حســاب الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد ويعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة
الدخــل عنــد البيــع أو التصــرف الجزئــي بصافــي االســتثمار.
ومــن أجــل عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للبنــك وفقـ ًـا ألســعار الصــرف
الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي .كمــا تحــول اإليــرادات وفقـ ًـا لمتوســط أســعار الصــرف للفتــرة ،مــا لــم تتغيــر أســعار الصــرف
ـرا كبيـ ً
تغيـ ً
ـرا خــال تلــك الفتــرة ،وفــي هــذه الحالــة تُ ســتخدم أســعار الصــرف فــي تاريــخ المعامــات .كمــا تُ ســتدرك فروقــات التحويــل
الناشــئة ،إن وجــدت ،فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد وتجمــع فــي بنــد منفصــل لحقــوق الملكيــة.
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عنــد اســتبعاد عمليــات أجنبيــة (أي التخلــص مــن كامــل حصــة البنــك مــن عمليــات أجنبيــة ،أو الناتــج مــن فقــدان الســيطرة علــى شــركة
تابعــة ضمــن عمليــات أجنبيــة أو االســتبعاد الجزئــي بحصــة فــي ترتيــب مشــترك أو شــركة زميلــة ذات طابــع أجنبــي تصبــح فيهــا الحصــة
ـا ماليـ ًـا) ،فإنــه يعــاد تصنيــف جميــع فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة المتراكمــة فــي البنــد المنفصــل تمثــل
المحتفــظ بهــا أصـ ً
حقــوق الملكيــة بخصــوص تلــك العمليــة العائــدة لمالكــي البنــك إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة.
باإلضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بالتخلــص الجزئــي مــن شــركة تابعــة تتضمــن عمليــات أجنبيــة ال ينتــج عنهــا فقــدان البنــك للســيطرة
علــى الشــركة التابعــة ،تعــاد حصتهــا مــن فروقــات الصــرف المتراكمــة إلــى صافــي الدخــل الشــامل بنســبة التــي تــم اســتبعادها وال
يعتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .أمــا بخصــوص جميــع التصفيــات الجزئيــة األخــرى (مثــل التصفيــات الجزئيــة للشــركات الحليفــة
أو المشــاريع المشــتركة التــي ال تــؤدي إلــى فقــدان البنــك لتأثيــر مهــم أو ســيطرة مشــتركة) ،فإنــه يعــاد تصنيــف الحصــة مــن فروقــات
الصــرف المتراكمــة إلــى قائمــة الدخــل الموحــد.

عقود اإليجار
تصنــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عندمــا تنــص شــروط اإليجــار علــى تحويــل جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بالتملــك
المســتأجر بشــكل جوهــري .أمــا جميــع عقــود اإليجــار األخــرى فتصنــف كإيجــارات تشــغيلية.

البنك كمؤجر
يتــم قيــد دخــل اإليجــارات التشــغيلية باســتخدام طريقــة القســط الثابــة علــى مــدى عمــر اإليجــار .كمــا تضــاف التكاليــف المباشــرة األوليــة
المتكبــدة فــي مناقشــة وترتيــب العقــد التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات المؤجــرة وتقيــد وفقـ ًـا لطريقــة القســط الثابــت
علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

البنك كمستأجر
تســجل الموجــودات المقتنــاة مــن خــال عقــود اإليجــار التمويليــة عنــد االعتــراف األولــي بقيمتهــا العادلــة عنــد بدايــة عقــد اإليجــار أو
بالقيمــة الحاليــة للحــد األدنــى مــن دفعــات اإليجــار ،أيهمــا أقــل .كمــا يتــم تســجيل مطلوبــات التأجيــر التمويلــي بنفــس القيمــة .وتــوزع
دفعــات اإليجــار بيــن مصاريــف تمويــل وتخفيــض مطلوبــات التأجيــر التمويلــي مــن أجــل تحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد
المتبقــي مــن مطلوبــات التأجيــر التمويلــي ،وتقيــد مصاريــف التمويــل المباشــر فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
ً
وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى عمر اإليجار.
تقيد دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف

النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد واألرصــدة لــدى بنــوك مركزيــة واألرصــدة لــدى
البنــوك والمؤسســات المصرفيــة ،وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر واألرصــدة
المقيــدة الســحب مــن تاريــخ إقتنائهــا.
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 .3تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ .تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للبنك:
تـــم اتبـــاع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو
بعــد أول كانــون الثانــي  2018أو بعــد ذلــك التاريــخ ،فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك ،والتــي لــم تؤثــر بشــكل جوهــري علــى
المبالــغ واإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليـــــة الموحــدة للســنة والســنوات الســابقة ،علمـ ًـا بأنــه قــد يكــون لهــا تأثيــر على المعالجــــة
المحاسبيـــــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة:
المعايير الجديدة والمعدلة

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة
خــال األعــوام .2016 – 2014

تشــمل التحســينات تعديــات علــى كل مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (" )1تطبيــق
المعاييــر الدوليــة ألول مــرة" ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )28اســتثمارات فــي شــركات
حليفــة ومشــاريع مشــتركة (.")2011
توضــح التعديــات أن خيــار تنظيــم المشــاريع االســتثمارية وغيــره مــن المنشــآت المماثلــة
لقيــاس االســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الدخــل متــاح بشــكل منفصــل لــكل شــركة حليفــة أو مشــروع مشــترك ،وأنــه ينبغــي إجــراء
االختيــار عنــد االعتــراف األولــي.
وبخصــوص خيــار المنشــأة التــي ليســت منشــآت اســتثمارية ،اإلبقــاء علــى قيــاس القيمــة
العادلــة الــذي تطبقــه الشــركات الحليفــة والمشــاريع المشــتركة التــي هــي منشــآت اســتثمارية
ـا بــأن هــذا الخيــار متــاح
عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تقــدم التعديــات توضيحـ ًـا مماثـ ً
لــكل شــركة حليفــة ذات طبيعــة اســتثمارية أو مشــروع مشــترك لــه طبيعــة اســتثمارية.

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم (:)22
"المعامــات بالعملــة األجنبيــة
والدفعــات المقدمــة”.

يتنــاول هــذا التفســير كيفيــة تحديــد "تاريــخ المعاملــة" لغــرض تحديــد ســعر الصــرف الــذي يتعيــن
اســتخدامه عنــد االعتــراف األولــي باألصــل أو المصــروف أو اإليــراد ،عندمــا يؤخــذ بعيــن االعتبــار
بــأن ذلــك البنــد قــد ســدد أو اســتلم مقدمــا بعملــة أجنبيــة أدت إلــى االعتــراف باألصــول غيــر
النقديــة أو بمطلوبــات غيــر نقديــة.
ويحــدد التفســير ان تاريــخ المعاملــة هــو تاريــخ االعتــراف األولــي باألصــول غيــر النقديــة أو
ً
مقدمــا .وإذا كانــت هنــاك
االلتزامــات غيــر النقديــة الناشــئة عــن دفــع أو اســتالم الدفعــات
مدفوعــات أو مقبوضــات متعــددة مقبوضــة مقدمــا ،فــإن التفســير يتطلــب مــن البنــك ان
ً
مســبقا.
يحــدد تاريــخ المعاملــة لــكل دفعــة أو اســتالم المقابــل النقــدي
يتعلــق هــذا التفســير بالمعامــات التــي تتــم بالعملــة األجنبيــة أو أجــزاء مــن تلــك المعامــات
فــي حــال:
•وجود مقابل بالعملة األجنبية أو مسعر بالعملة األجنبية؛

ً
مقدما أو بمطلوبات اإليــرادات المؤجلة المتعلقة
•تعتــرف المنشــأة بالموجــودات المدفوعــة
بذلــك المقابــل فــي موعــد يســبق االعتــراف بالموجــودات أو اإليــرادات أو المصاريــف ذات
الصلة؛
ً
مقدما أو مطلوبات اإليرادات المؤجلة غير نقدية.
•وأن الموجودات المدفوعة
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التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

التعديــات علــى معيــار المحاســبة
الدولــي رقــم (“ :)40االســتثمارات
العقاريــة”.

توضــح التعديــات أن التحويــل إلــى االســتثمارات العقاريــة أو منهــا يســتلزم إجــراء تقييــم يبيــن
فيمــا إذا كانــت العقــارات تســتوفي أو لــم تعــد تســتوفي بتعريــف االســتثمارات العقاريــة،
ومعــززة بأدلــة يمكــن مالحظتهــا تشــير إلــى حــدوث تغيــر فــي االســتخدام .وتوضــح التعديــات
كذلــك أن الحــاالت المدرجــة فــي المعيــار ليســت شــاملة وأنــه يمكــن إجــراء تغيــر فــي االســتخدام
فيمــا يتعلــق بالعقــارات تحــت اإلنشــاء (أي أن تغييــر االســتخدام ال يقتصــر علــى العقــارات
المكتملــة).

تعديــات علــى المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()2
“الدفــع علــى أســاس الســهم”.

تتعلــق هــذه التعديــات بتصنيــف وقيــاس معامــات الدفــع علــى أســاس الســهم وتوضــح
هــذه التعديــات مــا يلــي:
 .1عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للدفعــة علــى أســاس األســهم التــي تســدد نقـ ً
ـدا ،ينبغــي أن ْتت َبع
محاســبة آثــار شــروط االســتحقاق وغيــر االســتحقاق لنفــس النهــج المتبــع فــي المدفوعــات
علــى أســاس األســهم التــي تســدد مــن حقــوق الملكيــة.

 .2إذا كان قانــون الضريبــة /القوانيــن تتطلــب مــن الشــركة إبقــاء عــددٍ محـ ٍ
ـدد مــن أدوات حقــوق
الملكيــة مسـ ً
ـاويا للقيمــة النقديــة لاللتــزام الضريبــي للموظــف للوفــاء بالتزاماتــه الضريبيــة
والتــي تُ َحـ ّـول بعــد ذلــك إلــى هيئــة الضرائــب (فــي العــادة نقــد) ،أي أن ترتيــب الدفعــة علــى
أســاس األســهم لــه “ميــزة التســوية بالصافــي” ،فإنــه يجــب تصنيــف هــذا الترتيــب بكاملــه
علــى أنــه تســديد مــن حقــوق الملكيــة ،بشــرط أنــه كان باإلمــكان تصنيــف الدفعــة علــى
أســاس األســهم علــى أنهــا تســديد مــن حقــوق الملكيــة حتــى لــو لــم تشــمل ميــزة التســوية
بالصافــي.
 .3يجــب إجــراء المعالجــة المحاســبية لتعديــل الدفعــة علــى أســاس األســهم الــذي ُيعــدل
المعاملــة مــن ســداد نقــدي إلــى ســداد مــن حقــوق الملكيــة علــى النحــو التالــي:
أ.

إلغاء االعتراف بااللتزام األصلي.

ب .االعتــراف بالدفعــة علــى أســاس األســهم فــي تاريــخ تعديــل القيمــة العادلــة ألداة
حقــوق الملكيــة الممنوحــة بقــدر مــا تكــون الخدمــات قــد ُقدمــت حتــى تاريــخ التعديــل.
ج .االعتــراف بــأي فــرق بيــن القيمــة الحاليــة لاللتــزام فــي تاريــخ التعديل والمبلــغ المعترف
بــه فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل.

التعديــات علــى المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم (“ :)4عقــود
التأميــن”.

تتعلــق هــذه التعديــات بالفــرق مــا بيــن تاريــخ ســريان كل مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )9والمعيــار الجديــد لعقــود التأميــن.
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التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

معيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
(“ )15اإليــرادات مــن العقــود مــع
العمــاء”.

صــدر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )15فــي أيــار  2014الــذي وضــع نموذجـ ًـا
شــامل للمنشــآت الســتخدامه فــي المحاســبة عــن اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع
ً
العمــاء .وســيحل هــذا المعيــار محــل إرشــادات تحقــق اإليــرادات الحاليــة بمــا فــي ذلــك معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم (" )18اإليــرادات" ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )11عقــود اإلنشــاء"
والتفســيرات ذات الصلــة.
إن المبــدأ األساســي لهــذا المعيــار هــو أنــه يجــب علــى المنشــأة االعتــراف باإليــرادات لتوضيــح
نقــل الســلع أو الخدمــات الموعــودة للعميــل بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة
الحصــول عليــه مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات .وعلــى وجــه التحديــد ،يقــدم المعيــار منهجـ ًـا
مــن خمــس خطــوات إلثبــات اإليــرادات:
الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) المبرمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر البيع.

الخطوة  :4تخصيص سعر للبيع اللتزامات األداء في العقد.

الخطوة  :5االعتراف باإليراد عندما تستوفي (أو لدى استيفاء) المنشأة التزام األداء.

بموجــب هــذا المعيــار ،تعتــرف المنشــأة عنــد (أو لــدى) الوفــاء بالتــزام األداء ،أي عندمــا تُ َحـ ّـول
"الســيطرة" علــى الســلع أو الخدمــات التــي يقــوم عليهــا التــزام األداء المحــدد إلــى العميــل .وقــد
أضيفــت إرشــادات أكثــر إلزامـ ًـا فــي المعيــار للتعامــل مــع ســيناريوهات محــددة .وعــاوة علــى
ذلــك ،يتطلــب المعيــار إفصاحــات شــاملة.
التعديــات علــى المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
(“ )15اإليــرادات مــن العقــود مــع
العمــاء”.

تتعلــق هــذه التعديــات بتوضيــح ثالثــة جوانــب مــن المعيــار (تحديــد التزامــات األداء ،واعتبــارات
المــوكل مقابــل الوكيــل ،والترخيــص) وبعــض اإلعفــاء االنتقاليــة للعقــود المعدلــة والعقــود
المنجــزة.

ب .تعديالت أثرت على القوائم المالية الموحدة للبنك:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )9األدوات المالية"
صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9فــي تشــرين الثانــي  2009وطــرح متطلبــات جديــدة لتصنيــف وقيــاس الموجــودات
الماليــة .والحقـ ًـا تــم تعديــل المعيــار فــي تشــرين األول  2010ليشــمل متطلبــات حــول تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة وإلغــاء
االعتــراف بهــا .كمــا تــم تعديــل المعيــار فــي تشــرين الثانــي  2013ليتضمــن متطلبــات جديــدة حــول محاســبة التحــوط العــام .وصــدرت
نســخة معدلــة مــن المعيــار فــي تمــوز  2014لتتضمــن( :أ) متطلبــات التدنــي للموجــودات الماليــة ،و(ب) تعديــات محــدودة علــى
متطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــال طــرح فئــة قيــاس "القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر" لبعــض أدوات الديــن
البســيطة.
تـــم اتبـــاع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (“ )9األدوات الماليــة” الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر المحاســبة فــي تمــوز
 ،2014حيــث كان تاريــخ التطبيــق المبدئــي لهــذا المعيــار فــي أول كانــون األول  .2018وقــد ترتــب علــى تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم ( )9إحــداث تغيــرات علــى السياســات المحاســبية وتعديــات علــى المبالــغ المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة ،علمــا بــأن البنــك قــام بالتطبيــق المبكــر للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (( )9المرحلــة األولــى) الصــادر فــي العــام 2009
والمتعلقــة بتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة منــذ بدايــة العــام .2010
قــام البنــك ،بحســب مــا تجيــزه األحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9بعــدم إعــادة إدراج أرقــام المقارنــة،
وتــم االعتــراف بــأي تعديــات علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي تاريــخ االنتقــال فــي األرصــدة االفتتاحيــة
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لألربــاح المــدورة وحقــوق غيــر المســيطرين للفتــرة الحاليــة .كمــا اختــار البنــك مواصلــة تطبيــق متطلبــات محاســبة التحــوط الخاصــة
بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39األدوات الماليــة :االعتــراف والقيــاس ،حــول تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (.)9
لقــد أســفر عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9إحــداث تغييــرات فــي السياســات المحاســبية لتحديــد الموجودات
والمطلوبــات الماليــة وتصنيفهــا وقياســها وكذلــك االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة .كمــا يقــوم المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم ( )9بتعديــل المعاييــر األخــرى التــي تتنــاول األدوات الماليــة مثــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 7
"األدوات الماليــة :اإلفصاحــات".
تحتــوي النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9علــى المتطلبــات المحاســبية لــأدوات الماليــة وحلــت محــل معيــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( :)39االعتــراف والقيــاس .وتتضمــن النســخة الجديــدة مــن المعيــار المتطلبــات التاليــة:

التصنيف والقياس:
ـاء علــى نمــوذج اإلعمــال وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة .وقدمــت نســخة  2014تصنيــف
تصنــف الموجــودات الماليــة بنـ ً
جديــد لبعــض أدوات الديــن حيــث يمكــن تصنيفهــا ضمــن "الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر".
وتصنــف المطلوبــات الماليــة تصنيفــا مماثــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39إال أن هنالــك إختالفــات بالمتطلبــات المطبقــة علــى
قيــاس مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالمنشــأة.

التدني:
قدمــت نســخة  2014نمــوذج "الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة" لقيــاس خســارة تدنــي الموجــودات الماليـــة ،وعليــه أصبــح مــن غيــر
الضــروري زيــادة المخاطــر االئتمانيــة قبــل االعتــراف بخســارة االئتمــان.

محاسبة التحوط:
قدمــت نســخة  2014نموذجـ ًـا جديـ ً
ـدا لمحاســبة التحــوط صمــم ليكــون أكثــر مالءمــة مــع كيفيــة قيــام المنشــأة بــإدارة المخاطــر عنــد
التعــرض لمخاطــر التحــوط المالــي وغيــر المالــي.

إلغاء االعتراف:
تــم اتبــاع متطلبــات إلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة كمــا هــي واردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم
(.)39
•قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (( )9المرحلــة األولــى) الصــادر فــي العــام  2009والمتعلقــة بتصنيــف
وقيــاس الموجــودات الماليــة منــذ بدايــة العــام  .2010قــام البنــك بتطبيــق النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم
( )9اعتبـ ً
ـارا مــن األول مــن كانــون الثانــي  2018بأثــر رجعــي وبمــا يتماشــى مــع متطلبــات المعيــار ،ولــم يقــم البنــك بتعديــل ارقــام
المقارنــة وتــم االعتــراف باألثــر التراكمــي للتطبيــق البالــغ  11.539.158دينــار بالصافــي بعــد أثــر موجــودات الضريبــة المؤجلــة والبالغــة
 6.168.660دينــار كتعديــل علــى الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المــدورة و 122.931دينــار كتعديــل علــى الرصيــد االفتتاحــي لحقــوق غيــر
المســيطرين كمــا فــي أول كانــون الثانــي  2018كمــا يلــي:
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أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
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المبلغ كما في
 31كانون األول 2017

المبلغ المعاد
تصنيفه

الخسارة االئتمانية
المتوقعة *

الرصيد كما في أول كانون الثاني
 2018بعد تطبيق الـمعيار الدولي
للتقارير المالية ()9

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

326,075,874

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

8,325,098

أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية
بالتكلفة المطفأة

617.696.128

سقوف غير مستغلة

383.471.409

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

كفاالت مالية

اعتمادات مستندية وقبوالت

*

2.084.327.989

-

-

()125,765

-

()235,192

-

()2.547.271

-

178.422.988

()390,482

()14.778.272

-

377.970.169

()1.472.030
()741.420

-

325,685,392
8,199,333

2,069,549,717
617,460,936

175.875.717

381.999.379

377.228.749

تم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة للبند بعد إجراء عملية التصنيف.

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9على األرصدة األفتتاحية لعام :2018
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المبلغ كما في  31المبلغ المعاد تصنيفه
كانون األول )Reclassification( 2017

دينـــــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

338,311,743

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

أرصدة وإيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

334,400,972

منه المحول إلى محفظة موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل

منه المحول إلى محفظة موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

كفاالت مالية

سقوف غير مستغلة

اعتمادات مستندية وقبوالت
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-

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

338,311,743

()516,247

333,884,725

دينـــــــــــــــــار

-

-

األرباح المدورة

األرباح المدورة

7,509,280

-

-

7,509,280

-

األرباح المدورة

30,877,736

-

-

30,877,736

-

األرباح المدورة

-

(- 2,069,549,717 )14,778,272

()235,192

617,460,936

-

األرباح المدورة

-

-

-

-

-

األرباح المدورة

-

-

-

-

-

األرباح المدورة

178,422,988

-

()2,547,271

175,875,717

-

األرباح المدورة

377,970,169

-

()741,420

377,228,749

-

األرباح المدورة

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة2,084,327,989 :

أدوات دين ضمن محفظة موجودات
مالية بالكلفة المطفأة

-

دينـــــــــــــــــــار

الخسارة
األئتمانية
المتوقعة
()ECL

الرصيد كما في أثر التطبيق
الناتج
أول كانون الثاني
 2018بعد تطبيق عن إعادة
التصنيف
معيار رقم ()9

بنود المركز
المالي التي
تأثرت بالتطبيق

617,696,128

383,471,409

-

-

()1,472,030

381,999,379

-

األرباح المدورة

األرباح المدورة
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الرصيد االفتتاحي لمبلغ المخصصات بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (:)9
البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أرصدة لدى بنوك مركزية

مبلغ المخصصات الحالي كما
في  31كانون األول2017

الفرق نتيجة إعادة احتساب

الرصيد وفق معيار ) (9كما
في  31كانون األول2018

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

1,390,625

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

أدوات دين ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر
كفاالت مالية

سقوف غير مستغلة

اعتمادات مستندية وقبوالت
أخرى

-

516,247

-

516,247

72,295,950

14,778,272

87,074,222

-

-

-

-

2,547,271

2,547,271

-

741,420

741,420

-

-

235,192

1,472,030
-

1,625,817

1,472,030
-

ج .معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لــم يطبــق البنــك المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة لكــن غيــر ســارية المفعــول بعــد كمــا بتاريــخ
القوائــم الماليــة الموحــدة وتفاصيلهــا كمــا يلــي:
المعايير الجديدة والمعدلة

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة الصــادرة
خــال األعــوام 2017 – 2015

تشــمل التحســينات تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقم (" )3اندمــاج األعمال"
و(" )11الترتيبــات المشــتركة" ومعاييــر المحاســبة الدوليــة رقــم (" )12ضرائــب الدخــل" و()23
"تكاليــف االقتــراض".

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019
تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
( )23عــدم التيقــن حــول معالجــة
ضريبــة الدخــل
(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

يوضــح التفســیر تحدیــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضریبیــة) ،واألســس الضریبیــة،
والخســائر الضریبیــة غیــر المســتخدمة ،والمنافــع الضریبیــة غیــر المســتخدمة ،ومعــدالت
الضریبــة عندمــا یکــون ھنــاك عــدم تيقــن بشــأن معالجــة ضریبــة الدخــل بموجــب معیــار
المحاســبة الدولــي رقــم ( )12وهــي تتنــاول علــى وجــه التحديــد:
•ما إذا كانت المعالجة الضريبية يجب أن تعتبر بشكل إجمالي؛
•افتراضات تتعلق بإجراءات فحص السلطات الضريبية؛

•تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضريبيــة) ،واألســاس الضريبــي ،والخســائر
الضريبيــة غيــر المســتخدمة ،واإلعفــاءات الضريبيــة غيــر المســتخدمة ،ومعــدالت الضريبــة؛
•وأثر التغيرات في الوقائع والظروف.
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المعايير الجديدة والمعدلة

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم (" )16عقــود اإليجــار"

یحــدد المعیــار الدولــي إلعــداد التقاریــر المالیــة رقــم ( )16کیــف يمكــن لمعــد التقاريــر ياالعتــراف
ً
ً
محاســبيا
نموذجــا
بعقــود اإليجــار وقیاســها وعرضھــا واإلفصــاح عنهــا .كمــا یوفــر المعیــار
ً
منفــردا للمســتأجرين یتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات لجمیــع

التعديــات علــى المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم (" )9األدوات
الماليــة".

ً
مقدمــا مــع التعويــض الســلبي ،حيــث تــم تعديــل
تتعلــق هــذه التعديــات بمزايــا الدفــع
المتطلبــات الحاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9فيمــا يتعلــق بحقــوق إنهــاء
ـاء علــى نمــوذج األعمــال ،بالقيمــة
الخدمــة وذلــك للســماح بالقيــاس بالتكلفــة المطفــأة (أو بنـ ً
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر) حتــى فــي حالــة مدفوعــات التعويضــات الســلبية.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة
الدولــي رقــم (" )28االســتثمار فــي
المنشــآت الحليفــة والمشــاريع
ا لمشــتر كة "

تتعلــق هــذه التعديــات بالحصــص طويلة األجل في المنشــآت الحليفة والمشــاريع المشــتركة.
وتوضــح هــذه التعديــات أن المنشــأة تقــوم بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم (“ )9األدوات الماليــة” للحصــص طويلــة األجــل فــي منشــأة حليفــة أو مشــروع مشــترك
والتــي تشــكل جـ ً
ـزءا مــن صافــي االســتثمار فــي المنشــأة الحليفــة أو المشــروع المشــترك فــي
حــال لــم تطبــق طريقــة حقــوق الملكيــة بشــأنها

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم (" )19منافــع
ا لمو ظفيــن "

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على الخطط أو التخفيضات أو التسويات.

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019

عقــود اإلیجــار إال إذا کانــت مــدة اإلیجــار ( )12شــھرا أو أقــل أو کان األصــل ذو قیمــة منخفضــة.
ويواصــل المؤجــرون تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية أو تمويليــة ،حيــث لــم يتغيــر
ـرا كبيـ ً
منهــج المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16حــول محاســبة المؤجــر تغيـ ً
ـرا عــن
ســابقه معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (.)17

(يبدأ من أول كانون الثاني )2019
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم (" )1عــرض القوائــم
الماليــة".

تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.

(يبدأ من أول كانون الثاني )2020
تعديــات علــى المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة (" )3إندمــاج
ا أل عمــا ل "
(يبدأ من أول كانون الثاني )2020
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توضــح هــذه التعديــات تعريــف األعمــال حيــث نشــر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة "اإلطــار
المفاهيمــي إلعــداد التقاريــر الماليــة" المعــدل .يشــمل ذلــك التعريفــات المعدلــة للموجــودات
والمطلوبــات باإلضافــة إلــى إرشــادات جديــدة بشــأن القيــاس وإلغــاء االعتــراف والعــرض
واإلفصــاح.
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،إلــى جانــب اإلطــار المفاهيمــي المعــدل ،تعديــات
علــى المراجــع الخاصــة باإلطــار المفاهيمــي فــي معاييــر المعايير الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية،
حيــث تحتــوي الوثيقــة علــى تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ( 2و 3و6
و )14والمعاييــر المحاســبية الدوليــة أرقــام ( 1و 8و 34و 37و )38وتفســيرات لجنــة المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقــام ( 12و )19وتفســير و( 20و )22وتفســير اللجنــة الدائمــة لتفســير
المعاييــر رقــم ( )32مــن أجــل تحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارات واالقتباســات
مــن إطــار العمــل أو لإلشــارة إلــى مــا تشــير إليــه مــن نســخة مختلفــة مــن اإلطــار المفاهيمــي
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المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم (" )17عقــود التأميــن"

ويوفــر منهــج قيــاس وعــرض أكثــر اتســاقا لجميــع عقــود التأميــن .وتهــدف هــذه المتطلبــات
إلــى تحقيــق هــدف المحاســبة المتســقة القائمــة علــى المبــادئ لعقــود التأميــن .ويحــل المعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )17محــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
(" )4عقــود التأميــن".

(يبدأ من أول كانون الثاني )2022
تعديــات علــى المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
(" )10القوائــم الماليــة الموحــدة"
ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم
(" )28االســتثمارات فــي المنشــآت
الحليفــة والمشــاريع المشــتركة
( ")2011

يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )17قيــاس مطلوبــات التأميــن بالقيمــة
الحاليــة للوفــاء.
تتعلــق هــذه التعديــات بمعاملــة بيــع أو مســاهمة الموجــودات مــن المســتثمر فــي المنشــأة
الحليفــة أو المشــروع المشــترك.

(تــم تأجيــل تاريــخ الســريان إلــى أجــل
غيــر مســمى .ومــا يــزال التطبيــق
مســموحا بــه)
تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك عندمــا تكــون قابلــة
للتطبيــق واعتمــاد هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة قــد اليكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للبنــك فــي فتــرة التطبيــق األولــي باســتثناء أثــر تطبيــق المعايــر الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16وكمــا هــو موضــح أدنــاه:

أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود اإليجار"
ـتأجرين.
المؤجريــن
يقــدم المعيــار نموذجــا شــامال لتحديــد ترتيبــات اإليجــار ومعالجتهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لــكل مــن
والمسـ ِ
ّ
ُ
كمــا ســيحل محــل المعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (“ )17عقــود اإليجــار” والتفســيرات ذات الصلــة عندمــا يصبــح ســاري المفعــول
للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد األول مــن كانــون الثانــي .2019
قــام البنــك ،بحســب مــا تجيــزه األحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( ،)16بعــدم إعــادة إدراج أرقــام المقارنــة،
وتــم االعتــراف بــأي تعديــات علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات فــي تاريــخ االنتقــال فــي األرصــدة االفتتاحيــة لألرصــدة
ذات العالقــة.
ال يوجــد إختــاف جوهــري للمعالجــة المحاســبية فــي ســجالت المؤجــر مــا بيــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16والمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم (.)17
يتعلــق التغييــر فــي تعريــف عقــد اإليجــار بشــكل أساســي بمفهــوم الســيطرة .ويميــز المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()16
بيــن عقــود اإليجــارات وعقــود الخدمــات علــى أســاس مــا إذا كان العميــل يتحكــم فــي اســتخدام أصــل محــدد ويعتبــر عنصــر التحكــم
موجــودا إذا كان لــدي العميــل:
•الحق في الحصول على قدر كبير من جميع الفوائد االقتصادية الناجمة عن استخدام موجودات محددة؛ و
•الحق في توجيه استخدام هذا األصل.
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األثر على المعالجة المحاسبية في سجالت المستأجر
اإليجارات التشغيلية
تــم بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )16تغييــر المعالجــة المحاســبية لعقــود اإليجــار التــي كانــت تُ َص ّنــف سـ ً
ـابقا علــى أنهــا
عقــود إيجــار تشــغيلية حســب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ،)17والتــي كانــت تصنــف علــى أنهــا بنــود خــارج قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة.
عنــد التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (( )16باســتثناء مــا هــو مشــار إليــه أدنــاه) ســيقوم البنــك بمــا يلــي
لجميــع عقــود اإليجــار:
أ.

االعتــراف بموجــودات “حــق االســتخدام” والتزامــات اإليجــار فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ،وتقــاس فــي البدايــة علــى أســاس
القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المدفوعــة.

ب .االعتراف باستهالك موجودات “حق االستخدام” والفائدة على التزامات اإليجار في قائمة الدخل الموحدة.

ج .فصــل المبلــغ اإلجمالــي للنقــد المدفــوع إلــى جــزء رئيســي (المعــروض فــي إطــار أنشــطة التمويــل) والفائــدة (المعروضــة فــي إطــار
األنشــطة التشــغيلية) فــي قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة.
امــا فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار القصيــرة األجــل (مــدة اإليجــار التــي تبلــغ  12شــهرا أو أقــل) وعقــود إيجــار األصــول ذات القيمــة
المنخفضــة (مثــل الحواســيب الشــخصية وأثــاث المكاتــب) ،فــإن البنــك ســيختار االعتــراف بنفقــات اإليجــار علــى أســاس القســط الثابــت
علــى النحــو الــذي يســمح بــه المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (.)16
كمــا فــي  31كانــون األول  2018كان لــدى البنــك التزامــات عقــود إيجــار تشــغيلية غيــر قابلــة لإللغــاء بقيمــة
 3.8مليون دينار.
ـاء علــى التقديــرات األوليــة إلدارة البنــك هنــاك عقــود إيجــار تشــغيل بقيمــة  3.7مليــون دينــار عــدا عقــود اإليجــار التشــغيلي قصيــرة
بنـ ً
األجــل واألصــول ذات القيمــة المنخفضــة وعليــه ســيقوم البنــك بتســجيل حــق انتفــاع باألصــول بقيمــة  21.4مليــون دينــار ومقابلهــا
التزامــات عقــود تأجيــر تشــغيلي بقيمــة  17.8مليــون دينــار ،إن األثــر علــى قائمــة الدخــل يتمثــل بتخفيــض مصــروف اإليجــار بقيمــة 3.7
مليــون دينــار وزيــادة مصــروف االســتهالك بقيمــة  3.2مليــون دينــار وزيــادة مصــروف الفائــدة بقيمــة  0.8مليــون دينــار.
سيتم إلغاء االعتراف بمخصص عقود اإليجار المرهقة التي كانت مطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (.)17
ســيتم إلغــاء االعتــراف بحوافــز التــزام اإليجــار التــي اعتــرف بهــا سـ ً
وسيحتســب المبلــغ فــي
ـابقا فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار التشــغيلية،
ُ
قيــاس موجــودات ومطلوبــات اإليجــار الخاصــة بحــق االســتخدام.
وبموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( ،)17تُ ْعـ َـرض جميــع مدفوعــات اإليجــار المتعلقــة بعقود اإليجار التشــغيلية كجزء مــن التدفقات
النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية .ســيكون أثــر التغييــرات فــي إطــار المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16هــو تخفيــض
المبالــغ النقديــة المتولــدة عــن أنشــطة التشــغيل دينــار وزيــادة صافــي النقــد المســتخدم فــي تمويــل األنشــطة بنفــس المبلــغ.

اإليجارات التمويلية
االختالفــات الرئيســية بيــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )17فيمــا يتعلــق
بالموجــوات التــي كانــت موجــودة سـ ً
ـابقا بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي هــي قيــاس ضمانــات القيمــة المتبقيــة التــي يقدمهــا المســتأجر
إلــى المؤجــر .ويشــترط المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16علــى البنــك االعتــراف  -كجــزء مــن التزاماتــه اإليجاريــة  -فقــط
بالمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة ،بــدال مــن المبلــغ بالحــد األقصــى المضمــون وفقـ ًـا لمــا يقتضيــه معيــار
ً
ســابقا فــي الممتلــكات
المحاســبة الدولــي رقــم ( .)17وعنــد الطلــب األولــي ،ســيقوم البنــك بعــرض المعــدات التــي كانــت مدرجــة
والمنشــآت والمعــدات ضمــن البنــد المتعلــق بموجــودات "حــق االســتخدام" والتزامــات اإليجــار ،التــي ســبق عرضهــا ضمــن االقتــراض
ليتــم عرضهــا ،ضمــن بنــد منفصــل لمطلوبــات اإليجــار.
واسـ ً
ـتنادا إلــى تحليــل عقــود اإليجــار التمويلــي للبنــك كمــا فــي  31كانــون األول  2018علــى أســاس الوقائــع والظــروف القائمــة فــي ذلــك
التاريــخ ،تــم اعتبــار ان هــذا التغييــر لــن يؤثــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك.
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األثر على المعالجة المحاسبية في سجالت المؤجر
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)16يســتمر المؤجــر بتصنيــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا إمــا إيجــارات تمويليــة أو عقــود
إيجــار تشــغيلية وإجــراء معالجــة محاســبية لهذيــن النوعيــن مــن عقــود اإليجــار بشــكل مختلــف .غيــر أن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
رقــم ( )16قــد غيــر ووســع نطــاق اإلفصاحــات المطلوبــة ،وبشــكل خــاص حــول كيفيــة قيــام المؤجــر بــإدارة المخاطــر الناشــئة عــن حصتــه
المتبقيــة فــي األصــول المؤجــرة.
وبموجــب المعيارالدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)16لغايــات المؤجــر الوســيط يعتبــر عقــد اإليجــار الرئيســي والتأجيــر الفرعــي كعقديــن
منفصليــن.
ويتعيــن علــى المؤجــر الوســيط أن يصنــف التأجيــر الفرعــي كتمويــل أو إيجــار تشــغيلي بالرجــوع إلــى أصــل الحــق فــي االســتخدام الناشــئ
عــن عقــد اإليجــار الرئيســي (وليــس باإلشــارة إلــى األصــل األساســي كمــا كان الحــال فــي إطــار معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (.))17
وبســبب هــذا التغييــر ،ســيقوم البنــك بتصنيــف بعــض اتفاقــات التأجيــر الفرعــي الخاصــة بهــا باعتبارهــا عقــود إيجــار تمويلــي .ووفقـ ًـا لمــا
يقتضيــه المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9ســيتم االعتــراف بمخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة فــي ذمــم اإليجــار التمويلــي
المدينــة ،وســيتم إلغــاء االعتــراف باألصــول المؤجــرة والمبالــغ المســتحقة القبــض علــى أصــول اإليجــار التمويلــي ،وســيؤدي هــذا
التغييــر فــي المحاســبة إلــى تغييــر توقيــت االعتــراف باإليــرادات ذات الصلــة.
تتوقــع اإلدارة تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك للفتــرة التــي تبــدأ فــي
األول مــن كانــون الثانــي .2019

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

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

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر االعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة والموجــودات غيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب
ـاد علــى الحالــة العامــة لتلــك األصــول وتقديــرات االعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل
االســتهالكات واإلطفــاءات الســنوية اعتمـ ً
ويتــم قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة.
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ضريبة الدخل
يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقـ ًـا لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية ويتــم احتســاب
وإثبــات الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الــازم.

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

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم احتساب وتكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة والذي يمثل التزامات البنك تجاه الموظفين حسب لوائح البنك الداخلية.

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقــوم اإلدارة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم قيــد
خســارة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلــب مــن إدارة البنــك اســتخدام اجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا وتقديــر مخاطــر
الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة بعــد االعتــراف األولــي بهــا ومعلومــات القيــاس المســتقبلية لخســائر االئتمــان
المتوقعــة .ان أهــم السياســات والتقديــرات المســتخدمة مــن قبــل إدرة البنــك مفصلــة ضمــن اإليضــاح رقــم (.)44

تقييم نموذج األعمال
يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة ﻋﻟﯽ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم
ً
معــا
واختبــار نمــوذج األعمــال .يحــدد البنــك نمــوذج األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات الماليــة
لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن .ويتضمــن هــذا التقييــم الحكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء
الموجــودات وقيــاس أدائهــا ،والمخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء الموجــودات وكيفيــة إدارتهــا وكيــف يتــم تعويــض مــدراء الموجــودات .يراقــب
المصــرف الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي تــم اســتبعادها
قبــل اســتحقاقها لفهــم ســبب اســتبعادها ومــا إذا كانــت األســباب متفقــة مــع الهــدف مــن األعمــال المحتفــظ بهــا .وتعتبــر المراقبــة
جـ ً
ـزءا مــن التقييــم المتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان نمــوذج األعمــال الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المتبقيــة
مناسـ ً
ـبا ،وإذا كان مــن غيــر المناســب مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي نمــوذج األعمــال وبالتالــي يتــم إدخــال تغييــر مســتقبلي لتصنيــف
تلــك الموجــودات.

زيادة هامة في مخاطر االئتمان
يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة ( )12شـ ً
ـهرا لموجــودات المرحلــة
األولــى ،أو الخســارة االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للموجــودات مــن المرحلــة الثانيــة أو المرحلــة الثالثــة .ينتقــل األصــل إلــى
المرحلــة الثانيــة فــي حــال زيــادة مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي .ال يحــدد المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم ( )9مــا الــذي يشــكل زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان .وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألي مــن الموجــودات قــد
ارتفعــت بشــكل كبيــر ،يأخــذ البنــك فــي االعتبــار المعلومــات الكميــة والنوعيــة المســتقبلية المعقولــة والمدعومــة .ان التقديــرات
والمســتخدمة مــن قبــل إدرة البنــك المتعلقــة بالتغيــر المهــم فــي مخاطــر االئتمــان والتــي تــؤدي إلــى تغيــر التصنيــف ضمــن المراحــل
الثــاث ( 1و 2و )3موضحــة بشــكل مفصــل ضمــن اإليضــاح رقــم (.)44

160

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

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

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

النماذج واالفتراضات المستخدمة
يســتخدم البنــك نمــاذج وافتراضــات متنوعــة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة وكذلــك فــي تقييــم خســارة االئتمــان
المتوقعــة والموضحــة فــي اإليضــاح ( .)44يتــم تطبيــق الحكــم عنــد تحديــد أفضــل النمــاذج المالئمــة لــكل نــوع مــن الموجــودات وكذلــك
لتحديــد االفتراضــات المســتخدمة فــي تلــك النمــاذج ،والتــي تتضمــن افتراضــات تتعلــق بالدوافــع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان.

أ) تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يصنــف البنــك األدوات الماليــة أو مكونــات الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي إمــا كأصــل مالــي أو التــزام مالــي أو كأدة
ملكيــة وفقـ ًـا لجوهــر اتفاقيــات التعاقــد وتعريــف األداة .يخضــع إعــادة تصنيــف األداة الماليــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة لجوهرهــا
وليــس لشــكلها القانونــي.

ويحــدد البنــك التصنيــف عنــد االعتــراف المبدئــي وكذلــك إجــراء إعــادة تقييــم لذلــك التحديــد ،إن أمكــن وكان مناسـ ً
ـبا ،فــي تاريــخ كل
قائمــة مركــز مالــي موحــد.

وعنــد قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــةُ ،يعــاد قيــاس بعــض مــن موجــودات ومطلوبــات البنــك بالقيمــة العادلــة ألغــراض
إعــداد التقاريـــر الماليــة .ويســتعين البنــك عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات ببيانــات الســوق المتاحــة
القابلــة للمالحظــة .وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات المســتوى  ،1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بمقيمييــن مســتقلين
المقيميــن المؤهليــن الخارجيــن لوضــع تقنيــات تقييــم وبيانــات مناســبة علــى
مؤهليــن مهنيـ ًـا .ويعمــل البنــك بتعــاون وثيــق مــع
ّ
نمــوذج تقديــر القيمــة العادلــة.

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

161

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

ج) األدوات المالية المشتقة
يتــم الحصــول بشــكل عــام علــى القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة المشــتقة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق
المدرجــة ونمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا إن كان مناسـ ً
ـبا .وفــي حــال عــدم وجــود األســعار،
تُ حــدد القيــم العادلــة باســتخدام تقنيــات تقييــم تعكــس بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة .وتتضمــن تلــك التقنيــات إجــراء مقارنــة
مــع أدوات مماثلــة عنــد وجــود أســعار الســوق القابلــة للمالحظــة وتحليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة ونمــاذج خيــار التســعير وتقنيــات
ً
عمومــا مــن متشــاركي الســوق .إن العوامــل الرئيســية التــي تأخذهــا اإلدارة باالعتبــار عنــد تطبيــق
التقييــم األخــرى المســتخدمة
النمــوذج هــي:
	-التوقيــت المتوقــع واحتماليــة الحــدوث للتدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى األداة ،حيــث تخضــع تلــك التدفقــات النقديــة
بشــكل عــام إلــى بنــود شــروط األداة وذلــك بالرغــم مــن أن حكــم اإلدارة قــد يكــون مطلوبـ ًـا فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا قــدرة
الطــرف المقابــل لتســديد األداة بمــا يتفــق مــع الشــروط التعاقديــة محــل شــك؛ و

ـاء علــى تقديرهــا لهامــش النســبة بشــأن األداة أعلــى مــن النســبة
	-نســبة خصــم مناســبة لــأداة .تحــدد اإلدارة تلــك النســبة بنـ ً
التــي ال تحمــل مخاطــر .وعنــد تقييــم األداة باإلشــارة إلــى أدوات مقارنــة ،تراعــي اإلدارة اســتحقاق وهيــكل ودرجــة تصنيــف األداة
علــى أســاس النظــام الــذي يتــم معــه مقارنــة المركــز القائــم .وعنــد تقييــم األدوات علــى أســاس النمــوذج باســتخدام القيمــة
العادلــة للمكونــات الرئيســية ،تضــع اإلدارة فــي اعتبارهــا كذلــك ضــرورة إجــراء تعديــات لحســاب عــدد مــن العوامــل مثــل فــروق
العطــاءات وحالــة االئتمــان وتكاليــف خدمــات المحافــظ وعــدم التأكــد بشــأن النمــوذج.

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

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

احتمالية التعثر
ً
ـا رئيسـ ً
ﺗﻘدﯾرا الحتماليــة التعثــر عــن
ـيا فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .وتعتبــر احتماليــة التعثــر
تشــكل احتماليــة التعثــر مدخـ ً
الســداد علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة ،والتــي تشــمل احتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات والتوقعــات المتعلقــة بالظــروف
المســتقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر
تعتبــر الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة ﻋن التعثــر فــي اﻟﺳداد .وهــي تســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة
التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع الممــول تحصيلهــا ،مــع األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضمانــات اإلضافيــة
والتعديــات االئتمانيــة المتكاملــة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة يســتخدم البنــك ،بيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للمالحظــة.
وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات المســتوى ( ،)1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بنمــاذج تقييــم مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة
لــأدوات الماليــة.
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 .5نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني
 31كانــــــــــــــــــــــــون األول

نقد في الخزينة

2018

2017

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

92,196,682

أرصدة لدى البنك المركزي األردني:
حسابات جارية وتحت الطلب

41,419,234

55,759,508

199,589,584

181,725,910

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

-

المجمــوع

333,205,500

متطلبات االحتياطي النقدي

55,826,325

45,000,000

338,311,743

 ال يوجد أرصدة مقيدة السحب باستثناء االحتياطي النقدي كما في  31كانون األول  2018و 31كانون األول .2017 ال يوجد مبالغ تستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في  31كانون األول  2018و 31كانون األول .2017 ان جميــع األرصــدة لــدى البنــك المركــزي األردنــي مصنفــة ضمــن المرحلــة األولــى وفقـ ًـا لمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( ،)9كمــا ال يوجــدتحويــات بيــن المراحــل (األولــى والثانيــة والثالثــة) أو أرصــدة معدومــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول .2018

الحركة على إجمالي األرصدة لدى البنك المركزي األردني:
المرحلة األولى  -إفـرادي
إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

282,485,418

األرصدة المسددة

()45,000,000

األرصدة الجديدة خالل السنة

دينـــــــــــار

3,523,400

241,008,818

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

 .6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
بنــــــــــــــــــوك ومؤسســـــــــــــــــــات
مصرفيــــــــــــــــة محليـــــــــــــــــــــــة

بنــــــــــــــــــوك ومؤسســـــــــــــــــــات
مصرفـيــــــــــــــــة خارجيـــــــــــــــــة

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
حسابات جارية وتحت الطلب

100,300,855

229,036,500

101,122,722

821,867

821,867

613,846

247,584,203

325,462,028

248,406,070

326,075,874

821,867

613,846

247,442,244

325,462,028

248,264,111

326,075,874

ودائع تستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل
مخصص التدني

-

صافي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

229,650,346

-

المجموع

2018

2017

2018

2017

2018

2017

613,846

-

147,283,348
()141,959

96,425,528
-

147,283,348
()141,959

96,425,528
-

 بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد  27.033.140دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  48.064.730( 2018دينــاركمــا فــي  31كانــون األول .)2017
 بلغــت األرصــدة مقيــدة الســحب لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة  9.234.477دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  8.497.494( 2018دينــار كمــا فــي 31كانــون األول .)2017
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فيما يلي الحركة على إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:
المرحلة األولى
إفــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

326,075,874

-

األرصدة المسددة

()292,595,594

-

األرصدة الجديدة خالل السنة

إجمالي الرصيد في نهاية السنة

214,925,790

248,406,070

-

-

-

214,925,790

-

-

326,075,874
()292,595,594
248,406,070

-

إفصاح الحركة على مخصص التدني:
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2018

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

-

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

-

390,482

-

141,959

-

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني 2018

390,482

المسترد من خسارة التدني على األرصدة المسددة

()390,482

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

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

األرصدة واإليداعات المعدومة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
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-

-

141,959

-

-

-

-

-

-

-

390,482

390,482

141,959

()390,482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

141,959

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

 .7إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان

إيداعات تستحق خالل فترة من  3أشهر إلى
 6أشهر
أكثر من  6أشهر إلى  9أشهر

-

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

-

-

3,000,000

المجموع

صافي إيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

2018

2017

2018

2017

2018

2017

3,000,000

أكثر من  9أشهر إلى  12شهر

مخصص التدني

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــون األول

-

-

أكثر من سنة

بنــــــــــــــــوك ومؤسســــــــــــــــات
مصرفيـــــــــــــــة محليـــــــــــــــة

بنــــــــــــوك ومؤسســـــــــــــــــات
مصرفـيــــــــــــــة خارجيــــــــــــــة

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

1,259,461
-

-

4,261,598
-

-

-

-

1,063,500

1,259,461

4,261,598

3,000,000

-

-

4,063,500

-

-

3,000,000

3,000,000

1,259,461

5,325,098

4,259,461

8,325,098

3,000,000

3,000,000

1,258,890

5,325,098

4,258,890

8,325,098

-

-

()571

-

()571

-

فيما يلي الحركة على إجمالي إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:
المرحلة األولى
إفـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

8,325,098

اإليداعات المسددة

()5,325,098

اإليداعات الجديدة خالل السنة

إجمالي الرصيد في نهاية السنة

1,259,461

4,259,461

-

-

-

-

8,325,098
1,259,461

()5,325,098
4,259,461
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إفصاح الحركة على مخصص التدني:
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2018

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

-

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

125,765

-

-

125,765

571

-

-

571

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني 2018

125,765

خسارة التدني على اإليداعات الجديدة خالل السنة

-

-

-

-

125,765

-

المسترد من خسارة التدني على اإليداعات المسددة

()69,003

-

-

()69,003

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

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

األرصدة واإليداعات المعدومة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الرصيد كما في نهاية السنة

-

-

()56,762

-

-

-

-

-

-

571

-

-

-

-

-

()56,762

-

-

-

-

-

571

-

 .8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

سندات حكومية مدرجة في األسواق المالية

65,641

أسهم شركات مدرجة في األسواق المالية

5,815,710

3,658,948

13,478,492

7,509,280

سندات شركات مدرجة في األسواق المالية
صناديق استثمارية

المجموع
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688,489

6,908,652

-

-

3,850,332

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018
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 .9تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــــــون األول

األفراد (التجزئة)

حسابات جارية مدينة

2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

14,128,985

11,727,365

قروض وكمبياالت *

425,192,861

346,626,917

القروض العقارية

676,724,409

582,624,848

بطاقـات االئتمان
الشركات الكبرى

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت *
منشآت صغيرة ومتوسطة

حسابات جارية مدينة

قروض وكمبياالت *

10,047,891

115,962,039

861,212,816
32,977,931

109,222,969

الحكومة والقطاع العام

136,294,904

ينزل :فوائد وعوائد معلقة

16,198,168

المجمـــــــوع

ينزل :الخسائر االئتمانية المتوقعة

صافي التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة

7,967,050

121,778,528

835,326,438
37,256,005

94,077,515

135,307,843

2,381,764,805

2,172,692,509

87,648,181

72,295,950

2,277,918,456

16,068,570

2,084,327,989

* صافــي بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المقبوضــة مقدمـ ًـا البالغــة  3,026,798دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  1.874.992( 2018دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول .)2017
 بلغــت التســهيالت االئتمانيــة والتمويــات ضمــن المرحلــة الثالثــة  117,508,889دينــار أي ما نســبته  %4/93من رصيد التســهيالت االئتمانية والتمويالتالمباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  )107,481,008( 2018دينــار أي مــا نســبته  %4/95مــن رصيــد التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون
األول .)2017
 بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة ضمــن المرحلــة الثالثــة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة  101,310,721دينــار أي مــا نســبته  %4/28مــن رصيــدالتســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول  91,412,438( 2018دينــار أي مــا نســبته %4/24
مــن رصيــد التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد المعلقــة كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
 بلغــت التســهيالت والتمويــات االئتمانيــة الممنوحــة للحكومــة األردنيــة وبكفالتهــا  103,848,914دينــار أي مــا نســبته  %4/36مــن إجمالــي التســهيالتوالتمويــات االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  107,331,399( 2018دينــار أي مــا نســبته  %4/94مــن إجمالــي التســهيالت والتمويــات
االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
 بلغــت التمويــات وفقـ ًـا للشــريعة اإلســامية والتــي تخــص بنــك صفــوة اإلســامي  773,335,043دينــار أي مــا نســبته  %32.47مــن رصيــد التســهيالتوالتمويــات االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي  31كانــون األول  678.302.346( 2018دينــار أي مــا نســبته  %31.22كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
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إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت:
 31كانون الثاني

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

التسهيالت الجديدة خالل السنة

التسهيالت المسددة

المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

330,462,462 1,540,548,219

()325,111,740

()64,813,740

()86,956,596

()4,677,650

()19,045,670

()147,103,698

()8,220,289

148,118,028

8,690,412

()1,484,453

-

-

-

-

548,646,548

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()13,121,943

التسهيالت المعدومة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

دينــــــــــــــــار

187,530,992

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

التغيرات الناتجة عن تعديالت

المرحلة الثالثة

6,669,828

22,594,023

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

-

125,489,679

307,505

()423,011

-

-

36,601,793

()21,980,780

()17,720,986

-

-

382,802,606 1,626,451,409

-

245,592,451

580,927

()302,034

المجموع
دينــــــــــــــــار

107,481,008

2,172,692,509

()500,605,396

-

9,810,256

()618,714

721,129,203

-

()1,552,033

32,817,973

-

-

()11,451,511

()11,451,511

117,508,889

2,381,764,805

-

9,409,450

-

-

-

-

 -فيما يلي الحركة على مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة:

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

األفراد

دينــــــــــار

7,618,092

القروض
العقارية

الكبرى

الصغيرة
والمتوسطة

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

3,700,092

الشــــــركــــــــــــات

56,838,583

الحكومة
والقطاع العام

4,139,183

-

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

1,911,832

9,529,924

5,383,896

خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل
العام

1,491,378

2,130,436

8,683,792

()1,638,022

()1,635,033

()5,788,040

()987,795

359,874

()13,367

()449,023

()79,191

-

()468,354

()133,233

31,421

73,786

-

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني
2018

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت
المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

التغيرات الناتجة عن تعديالت

108,480

دينــــــــــار

1,683,804

10,332,629

766,929

4,906,112

83,078

694,929

280,000

13,280,535

()186

()10,049,076
()181,707

()496,380

146,600

67,171,212

417,602

5,405

-

2,485,717

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

11,753,092

6,826,408

61,932,663

6,788,777

المخصصات على مستوى إفرادي

11,420,511

6,824,371

61,932,663

6,709,244

347,241

11,753,092

6,826,408

61,932,663

6,788,777

347,241

إعادة التوزيع

المخصصات على مستوى تجميعي
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332,581

72,295,950

83,078

1,111,522

التسهيالت المعدومة

دينــــــــــار

14,778,272

1,485,816

()115,905

المجمـــــــــوع

()164,413

2,037

()9,620,117

-

87,074,222

678,087

2,215,690

()15,651

7,283,094

347,241

87,648,181

87,234,030
87,648,181

()40,159

79,533

-

-

()9,940,594

414,151
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للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

الرصيد في بداية السنة

األفراد

دينــــــــــار

الشــــــركــــــــــــات

القروض
العقارية

الكبرى

الصغيرة
والمتوسطة

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

الحكومة
والقطاع العام

4,703,668

3,793,242

48,573,823

1,397,828

-

الفائض إلى صندوق مواجهة مخاطر االستثمار

-

-

()843,358

-

-

الديون المشطوبة

()1,982

الناتج عن استحواذ بنك صفوة اإلسالمي
المقتطع خالل السنة من اإليرادات

الرصيد في نهاية السنة

مخصص تدني التسهيالت تحت المراقبة

مخصص تدني التسهيالت غير العاملة على
أساس العميل الواحد
الرصيد في نهاية السنة

-

1,108,733

7,957,745

-

دينــــــــــار

-

المجمـــــــــوع

دينــــــــــار

58,468,561

9,066,478

()843,358

1,807,673

()90,937

10,719,216

2,793,333

-

7,618,092

3,700,092

56,838,583

4,139,183

-

7,414,498

3,689,785

55,418,389

4,102,553

-

70,625,225

7,618,092

3,700,092

56,838,583

4,139,183

-

72,295,950

()2,213

10,307

203,594

()9,568,843

1,420,194

()51,978

36,630

15,229,285

-

()9,625,016

-

1,670,725

72,295,950

 تــم خــال الســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2018تحويــل مبلــغ  10.485.181دينــار إلــى بنــود خــارج المركــز المالــي ( 8.964.834دينــار كمــا فــي 31ً
وفقــا لقــرارات مجلــس اإلدارة بذلــك الخصــوص
كانــون األول  )2017وشــطب تســهيالت وتمويــات ائتمانيــة مباشــرة بمبلــغ  966.328دينــار وذلــك
( 1.031.597دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
* قــام البنــك بتطبيــق تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي المتعلقــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9اعتبـ ً
ـارا مــن األول مــن كانــون الثانــي
 2018بأثــر رجعــي وتــم االعتــراف باألثــر التراكمــي للتطبيــق للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة البالغــة  14,778,272دينــار قبــل الضريبــة كتعديــل علــى الرصيــد
االفتتاحــي لمخصــص تدنــي التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة كمــا فــي أول كانــون الثانــي .2018

الفوائد المعلقة
فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

للعام 2018

الرصيد في بداية السنة

األفراد

دينــــــــــار

1,661,408

176,893

1,263,222

71,123

42,831

3,776,288

8,802,669

الفوائد المعلقة التي تم شطبها

الرصيد في بداية السنة

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

4,809,524

88,482

للعام 2017

الكبرى

الصغيرة
والمتوسطة

8,779,001

يضاف :الفوائد والعوائد المعلقة خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

الشــــــركــــــــــــات

703,075

988,161

ينزل :الفوائد والعوائد المحولة لإليرادات

القروض
العقارية

2,384,194

649,945

419,959

964,338

869,547

592,138

132,927

1,119,455

البنوك والمؤسسات
المصرفيـــــــة
دينــــــــــار

115,562

-

-

-

115,562

اإلجمالي

دينــــــــــار

16,068,570

3,194,582

1,554,069

1,510,915

16,198,168

1,190,119

4,440,522

8,983,839

459,877

115,562

15,189,919

يضاف :الفوائد والعوائد المعلقة خالل السنة

618,502

707,304

1,312,477

325,494

-

2,963,777

الفوائد المعلقة التي تم شطبها

53,122

36,846

250,134

31,313

-

الناتج عن استحواذ بنك صفوة اإلسالمي

ينزل :الفوائد والعوائد المحولة لإليرادات
الرصيد في نهاية السنة

150,326

244,417

1,661,408

-

301,456

4,809,524

489,084

1,756,265

8,779,001

-

50,983

703,075

-

-

115,562

639,410

2,353,121
371,415

16,068,570
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فوائــــد

إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

المتوقعــــــــــــة

فوائــــد

معلقــــة

المرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة

حسب المعيـــــــار الدولـــــــــي للتقاريــــــــــــر الماليــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم ()9
الخسائر

فوائــــد

معلقــــة

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة
إجمالــــــي

ً
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية (:)9
فيما يلي التعرضات االئتمانية

كما في  31كانون األول 2018

المرحلـــــــــة األولــــــــــــــــــــــــى

إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

المتوقعــــــــــــة

معلقــــة

االئتمانية

دينــــــــــــــــار

المتوقعــــــــــــة

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

المتوقعــــــــــــة
دينــــــــــــــــار

فوائــــد

معلقــــة
دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

لألفراد

دينــــــــــــــــار

424,819,242

دينــــــــــــــــار

1,186,778

دينــــــــــــــــار

-

411,947

8,190,527

-

2,384,194

16,359,968

القروض العقارية

10,154,367

591,439,446

2,384,194

109,348

449,369,737

-

11,753,092

68,164,691

6,826,408

2,541,438

3,776,288

-

الشركات الكبرى

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

17,120,272

745,078,413

111,622,010

4,175,622

347,630

3,776,288

10,822,336

676,724,409

-

-

-

69,750,315
14,278,334

977,174,855
142,200,900

6,215,539

6,788,777

49,479,635

61,932,663
-

8,918,231

8,918,231
1,119,455
136,294,904

1,119,455

16,300,556

للحكومة والقطاع العام

225,608

136,294,904

1,630,692 162,346,127

347,241

347,241
16,198,168

-

2,381,764,805

-

70,025,163 117,508,889

87,648,181

فوائــــد

معلقــــة

16,198,168

المرحلـــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة
إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

فوائــــد

معلقــــة

إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

-

-

2,009,254,015

-

المرحلـــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة
إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

معلقــــة

فوائــــد

حسب المعيـــــــار الدولـــــــــي للتقاريــــــــــــر الماليــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم ()9

4,809,685 255,001,901

-

12,813,333

فوائــــد

معلقــــة

-

-

كما في األول من كانون الثاني 2018

المرحلـــــــــة األولــــــــــــــــــــــــى

إجمالــــــي

الخسائر

االئتمانية

المتوقعــــــــــــة

المتوقعــــــــــــة

المتوقعــــــــــــة

المتوقعــــــــــــة

دينــــــــــــــــار
10,497,587

لألفراد

7,419,676

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

345,823,837

1,661,408

1,668,534

9,999,908

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار
-

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار
366,321,332

441,714

9,529,924

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

587,873

-

-

1,661,408

-

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

17,985,370

القروض العقارية

4,478,441

521,625,817

4,809,524

317,582

582,624,848

-

5,383,896

-

4,223,167 194,200,820

43,013,661

4,809,524

70,757,593

الشركات الكبرى

55,460,458

756,551,844

8,894,563

8,668,908

957,104,966

151,734

-

67,171,212

-

3,041,846 129,795,529

8,894,563

8,240,458

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

4,102,611

111,701,340

703,075

651,767

131,333,520

-

-

4,906,112

-

11,391,722

703,075

-

للحكومة والقطاع العام
-

135,307,843

-

83,078

135,307,843

-

83,078

-

-

1,871,010,681

16,068,570

11,389,869

2,172,692,509

-

87,074,222

71,461,186 107,481,008

16,068,570

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت بشكل تجميعي كما في نهاية السنة:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

548,646,548

125,489,679

إجمالي التعرضات في بداية السنة 330,462,462 1,540,548,219
التعرضات الجديدة خالل السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

187,530,992
36,601,793

التعرضات المسددة خالل السنة

()325,111,740

()64,813,740

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()147,103,698

()8,220,289

148,118,028

إجمالي األثر على حجم التعرضات ()137,631,618
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

22,594,023

()13,121,943

التغيرات الناتجة عن تعديالت

-

تعديالت نتيجة تغيير أسعار
الصرف

-

التعرضات المعدومة

إجمالي التعرضات في نهاية
السنة

-

307,505

()423,011

()86,956,596

()21,980,780

580,927

107,481,008

9,810,256

دينـــــــــــــــــــار

2,172,692,509

721,129,203

()4,677,650

()19,045,670

()500,605,396

8,690,412

()1,484,453

-

()302,034

()618,714

-

()8,335,795

108,416,262

()1,552,033
6,836,345

32,817,973

-

-

-

-

-

-

-

-

()17,720,986

6,669,828

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

المجموع

-

-

()11,451,511

()11,451,511

245,592,451

9,409,450

117,508,889

2,381,764,805

-

382,802,606 1,626,451,409

30,714,806

-

-

-

-

إفصاح الحركة على خسارة التدني بشكل تجميعي كما في نهاية السنة:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات
الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على
التعرضات المسددة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني
نتيجة تغيير التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن
تعديالت
خسارة التدني على التعرضات
المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار
الصرف

إجمالي رصيد الخسارة االئتمانية
المتوقعة في نهاية السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

11,235,480
7,012,145

154,389

4,185,528

37,639

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

71,461,186

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

87,074,222

13,280,535

151,950

2,327,408

20,416

3,768,616

()3,929,556

()25,695

()1,355,853

()917

()4,737,055

()10,049,076

1,118,859

3,753

()784,996

()3,753

()333,863

-

418,322

-

()1,190,747

()12,590

1,594,422

189,754

()580,839

()169,789

()11,918

536,329

141,758

()496,380

-

()1,615,589

11,916

()1,017,236

()65,387

9,969,390

7,283,094

-

-

-

-

()9,940,594

()9,940,594

-

-

-

-

-

-

12,532,691

280,642

4,676,176

133,509

70,025,163

87,648,181

()97,901

()3,081

()273,097

()44,243

-
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القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت والتمويالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك لألفراد:
2018
المرحلة األولى
إفـــــــــــــرادي

المرحلة األولى
تجميعـــــــــي

المرحلة الثانية
إفـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
تجميعـــــــــي

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف

المجموع

2017

1,149,338

6,579,002

3,018,137

3,258,328

-

-

47,469

-

155,227

-

167,220

-

1,634,766

-

438,271

-

282,301,868

125,774,531

665,001
-

299,044,711

650,503

-

125,774,531

3,173,364

-

-

-

6,626,471

-

-

-

5,829,367

-

-

705,130

4,103,818

-

-

-

-

-

-

1,149,338

3,425,548

2,285,269

-

-

-

-

2,361,160
2,361,160

1,572,580

14,787,388
16,359,968

-

-

-

34,492
7,628

1,370,131

77,124

1,572,580

-

438,271

429,328,765
449,369,737

-

366,202,088
366,321,332

إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت المتعلقة باألفراد كما يلي:
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي التعرضات في بداية السنة

8,189,367 108,587,999 237,235,838

التعرضات المسددة خالل السنة

()1,899,598( )29,805,279( )55,825,031

التعرضات الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي التعرضات في نهاية السنة
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49,456,454 120,925,920
3,241,277

()3,897,385

88,436

464,492

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,388,759

()473,456

-

1,350,161

-

-

-

5,829,367 125,774,531 299,044,711

173,406,301

()915,757

5,331,392

()3,292,016

366,321,332

()1,686,028

()2,144,955

()2,464,643

دينـــــــــــــــــــار

()90,131,693

()955,633

()924,894

()2,635,908

116,215

2,443,220

()2,936,017

()2,173,996
()379,083

1,810,541

10,497,587

()82,965

4,156,078

-

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

()310,731

6,115,579

-

-

-

()226,203

()226,203

2,361,160

16,359,968

449,369,737

-

-

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح الحركة على مخصص التدني لألفراد كما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن تعديالت
خسارة التدني على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

إجمالي رصيد الخسارة االئتمانية المتوقعة في
نهاية السنة

المرحلة الثالثة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

1,521,846
351,012

146,688
99,634

405,061
31,330

36,653

9,529,924

1,004,308

()623,680

()11,527

()37,571

()421

()964,823

()1,638,022

444,888

3,753

()187,873

()3,753

()257,015

-

()33,204

()1,522

()75,257

()40,175

187,062

()361,497

-

367,541

()7,667

()34,654

143,134

()468,354

-

()646,702

()10,367

()68,039

()68,640

3,279,465

2,485,717

-

-

-

-

-

-

-

970,017

228,476

()9,898

5,094

7,419,676

دينـــــــــــــــــــار

1,491,378

()44,143

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المجموع

-

-

296,127

216,761

-

115,820

150,158

()115,905

10,154,367

-

()115,905

11,753,092

إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت والتمويالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك العقارية:
2018
المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف

المجموع

856,232

15,759,032

14,621,774

43,971,081

53,399,890

-

-

-

-

-

12,871,693

-

-

-

2,514,011

-

دينـــــــــــــــــــار
-

130,348

1,474,627

1,435,346

8,438,093

18,196,570

20,864,736
-

10,951,887 244,750,976 202,694,757
61,491,607 244,750,976 346,688,470

2017
المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار
-

-

-

-

-

-

-

-

6,673,084
6,673,084

-

-

-

-

-

-

-

5,232,609

11,887,663
17,120,272

856,232

15,889,380

16,096,401

45,406,427

61,837,983

31,068,263

23,378,747
5,232,609

-

3,347,429

13,890,093

16,044,823

43,868,282

30,877,343

12,620,825
2,966,391

459,009,662 476,958,367
582,624,848 676,724,409
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت المتعلقة بالعقارية كما يلي:
المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

64,623,322 108,811,030

16,302,454

131,784

()7,713,340

()219,069

إجمالي التعرضات في بداية السنة

38,536,747 218,028,593 303,597,224

التعرضات المسددة خالل السنة

()3,460,695( )11,335,952( )32,150,502( )42,950,373

التعرضات الجديدة خالل السنة

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي التعرضات في نهاية السنة

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

4,476,914

17,985,370
1,365,820

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

582,624,848

191,234,410

()6,674,770

()96,572,292

()5,969,506( )27,809,638

28,199,157

6,224,866

()644,879

-

()5,750,437( )22,769,411

17,988,358

5,525,081

5,006,409

-

-

-

-

-

8,013,447

219,069

()2,973,220

-

-

-

-

-

-

()2,497,459

-

-

-

61,491,607 244,750,976 346,688,470

()480,716

()300,107

5,951,395

-

-

-

()562,557

()562,557

6,673,084

17,120,272

676,724,409

-

-

-

إفصاح الحركة على مخصص التدني للعقارية كما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن تعديالت
خسارة التدني على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

إجمالي رصيد الخسارة االئتمانية المتوقعة في
نهاية السنة

174

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المرحلة الثالثة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

317,354
22,290

228

587,873

-

4,478,441

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

5,383,896

2,130,436

377

2,080,276

-

27,493

()16,630

-

()632,434

-

()985,969

()1,635,033

81,348

-

()9,346

-

()72,002

-

()86,578

()9

190,575

9

()103,997

-

()13,358

()9

146,591

9

()133,233

-

()202,320

1,416

359,107

16

953,303

1,111,522

-

-

-

-

-

()8,128

-

107,336

-

-

2,012

()34,638

-

2,541,413

-

-

25

42,766

-

()164,413

()164,413

4,175,622

6,826,408

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت والتمويالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك لشركات الكبرى:
2017

2018
المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف
المجموع

-

26,079,425

-

-

-

2,662,885

8,371,855

- 213,884,201

5,381,781

- 189,145,978

- 180,637,284
31,684,771

205,719

-

-

-

-

-

18,300,519
-

149,902,325 222,256,056

406,352

87,578,284 194,934,111

-

172,797,885 142,123,553

193,460,710 198,937,803

-

-

26,397,693

26,397,693

- 162,346,127

69,750,315

957,104,966 977,174,855

17,190,305

- 745,078,413

34,971,287

59,120,004 106,103,920

-

-

-

26,079,425

-

-

-

-

-

- 110,438,782

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار
-

-

- 103,441,035

-

دينـــــــــــــــــــار

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

المجموع

42,946,270

-

-

259,274,471

60,342,294

إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت المتعلقة بالشركات الكبرى كما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات المسددة خالل السنة

(- )179,316,406

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

(- )104,112,694

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي التعرضات في نهاية السنة

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

756,551,844

التعرضات الجديدة خالل السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

-

265,502,319

-

10,080,825

-

()3,627,475

-

- 129,795,529
12,492,127

-

(- )64,387,555

(- )10,080,825

- 104,451,004
()9,924,153

-

70,757,593
4,100,693

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

957,104,966

282,095,139

()7,831,624

()251,535,585

()338,310

-

-

13,551,628

-

-

()97,659,344

-

84,446,026

-

13,213,318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()10,489,665( )10,489,665

745,078,413

-

- 162,346,127

977,174,855

-

-

-

-

69,750,315

175

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح الحركة على مخصص التدني للشركات الكبرى كما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن تعديالت
خسارة التدني على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

إجمالي رصيد الخسارة االئتمانية المتوقعة في
نهاية السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المرحلة الثالثة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

8,668,908

-

3,041,846

-

6,173,000

-

146,083

()2,909,522

-

()625,013

-

576,384

-

()576,384

-

()1,000,859

-

()24,548

67,171,212

-

()2,253,505

()5,788,040

-

-

1,090,213

()89,354

-

()449,023

-

417,602

-

120,775
31,421

()661,027

-

()1,349,826

-

3,496,669

1,485,816

-

-

-

-

10,822,336

-

-

-

1,630,692

-

8,683,792

-

-

-

دينـــــــــــــــــــار

2,364,709

-

()96,227

55,460,458

المجموع

-

-

()9,620,117

()9,620,117

-

49,479,635

61,932,663

-

-

إفصــاح بتوزيــع إجمالــي التســهيالت والتمويــات حســب فئــات التصنيــف االئتمانــي الداخلــي للبنــك لشــركات الصغيــرة والمتوســطة
(:)SMEs
2018
المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف

المجموع
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-

371,505

28,502,989

27,148,674

22,195,743

-

-

-

-

-

15,961,923

-

-

-

5,164,077

-

99,344,911

-

12,277,099

12,277,099

دينـــــــــــــــــــار
-

-

405,822

2,797,663

1,262,702

3,224,559

-

-

-

-

-

-

6,816,463

1,418,141

375,206

15,925,350

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

-

2017

-

375,206

-

-

-

-

-

-

-

-

371,505

28,908,811

29,946,337

23,458,445

19,186,482

-

737,762

30,411,754

28,334,296

19,271,397

25,687,388

11,980,540

20,877,903

20,881,384

6,013,020

7,467,396

7,467,396

14,278,334

131,333,520 142,200,900

6,810,938

-
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إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsكما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

32,758,762

11,409,903

7,342,720

1,258,474

-

()1,250,598

()3,885,340

()43,928

-

-

إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات المسددة خالل السنة

()2,857,959( )27,358,474

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()76,787( )11,283,981

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي التعرضات في نهاية السنة

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

3,845,870 107,855,470

التعرضات الجديدة خالل السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

()120,715( )13,910,847

11,009,349
()9,333,491

382,373

332,928

8,240,458

1,900,523

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

131,333,520
53,744,836

()301,198

()2,853,248

()42,704,370

11,311,789

76,787

()27,808

-

6,906,772

()38,897

()3,154,419

-

-

()7,876

-

-

()115,684

7,199,371

7,163,687

-

-

-

-

-

-

-

-

()173,086

()173,086

99,344,911

12,277,099

15,925,350

375,206

14,278,334

142,200,900

-

-

-

-

-

-

إفصاح الحركة على مخصص التدني للشركات الصغيرة والمتوسطة ( )SMEsكما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن تعديالت
خسارة التدني على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

إجمالي رصيد الخسارة االئتمانية المتوقعة في
نهاية السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المرحلة الثالثة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

644,294

7,473

150,748

986

185,843

51,939

69,719

()379,538

()14,168

()60,835

()496

16,239

-

()11,393

-

()74,949

()4,242

()66,975
6,790

()4,068

()59,167

()32,021

()2,683

دينـــــــــــــــــــار

4,906,112

15,322

372,106

()532,758

()987,795

()4,846

-

2,683

()25,991

694,929

-

()1,385

104,623
73,786

-

()89,889

20,867

41,522

3,237

2,239,953

2,215,690

-

-

-

-

-

-

-

285,761

()1,559

85,158

4,102,611

المجموع

-

61,869

-

207,944

-

17,664

()40,159

6,215,539

-

()40,159

6,788,777
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت والتمويالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك الحكومة والقطاع العام:
2017

2018
المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
تجميعـــــــــي
إفـــــــــــــرادي
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف

المجموع

89,551,625

-

12,363,769

-

-

دينـــــــــــــــــــار
-

-

15,708,671

-

14,185,767

-

-

-

-

- 136,294,904

-

4,373,551
-

111,521

-

15,708,671

-

14,185,767

34,671

-

-

-

-

-

-

135,307,843 136,294,904

-

-

-

4,373,551

-

-

-

12,363,769

9,844,831

-

12,344,713

-

-

89,551,625

107,290,073

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار
-

-

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

المجموع

-

-

-

111,521

-

5,786,884
6,657

14

إفصاح الحركة على التسهيالت والتمويالت المتعلقة بالحكومة والقطاع العام كما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى
إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي التعرضات في بداية السنة
التعرضات المسددة خالل السنة

(- )19,661,456

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على حجم التعرضات نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
التغيرات الناتجة عن تعديالت
التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف
إجمالي التعرضات في نهاية السنة

178

20,648,517

-

-

-

-

-

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

- 135,307,843

التعرضات الجديدة خالل السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

135,307,843
20,648,517

()19,661,456
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 136,294,904

-

-

-

136,294,904

-

-

-

-

-

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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إفصاح الحركة على مخصص التدني للحكومة والقطاع العام كما يلي:
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

رصيد بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المسددة خالل السنة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير
التصنيف بين المراحل
األثر على المخصص الناتج عن تعديالت
خسارة التدني على التعرضات المعدومة

تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

إجمالي رصيد الخسارة االئتمانية المتوقعة في
نهاية السنة

المرحلـــــــة الثانيــــــــــــــــة

المرحلة الثالثة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفـــــــــــــرادي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

83,078

-

-

-

-

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

83,078

280,000

-

-

-

-

280,000

()186

-

-

-

-

()186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()15,651

-

-

-

-

()15,651

-

-

-

347,241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

347,241

-

-

-

-

 .10الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن تفاصيل هذا البند ما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــــون األول

أسهم مدرجة في أسواق نشطة

أسهم غير مدرجة في أسواق نشطة

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

22,038,515
6,492,405

28,530,920

26,751,131
4,126,605

30,877,736

 بلغــت الخســائر المحولــة نتيجــة بيــع موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر مبلــغ  170,199دينــار كمــا فــي  31كانــون األول 1,117,743( 2018دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
 بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة علــى الموجــودات الماليــة أعــاه مبلــغ  1,026,133دينــار للســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول  938,772( 2018دينــارللســنة المنتهيــة فــي  31كانــون األول .)2017
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 .11موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند مما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــــون األول

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
سندات خزينة أجنبية

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

47,858,829
63,262,689

سندات واسناد قروض شركات

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
سندات مالية حكومية وبكفالتها
سندات واسناد قروض شركات

614,264,340
766,560,858

619,086,753

-

-

ينزل :مخصص تدني موجودات مالية ضمن المرحلة األولى

618,668

مخصص تدني موجودات مالية ضمن المرحلة الثالثة

250,000

تحليل السندات:
ذات عائد ثابت

ذات عائد متغير
تحليل السندات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
المرحلة األولى
المرحلة الثانية
المجموع

-

1,390,625

765,692,190

746,889,318

618,000,425

766,560,858

619,086,753

766,310,858

616,099,253

250,000

2,987,500

-

المرحلة الثالثة

43,487,500

617,696,128

19,671,540

المجموع

46,058,847
496,187,965

41,175,000

مخصص تدني موجودات مالية ضمن المرحلة الثانية

33,352,441

766,560,858

1,086,328

-

619,086,753

فيما يلي الحركة على الموجوات المالية بالتكلفة المطفأة:
 31كانون الثاني 2018

اإلجمالي كما في بداية السنة

المرحلة األولى
إفـــــــــــــرادي

المرحلة الثانية
إفـــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

616,099,253

االستثمارات الجديدة خالل السنة

263,084,420

التغير في القيمة العادلة

-

االستثمارات المستحقة

-

2,987,500

-

-

-

-

619,086,753
263,084,420

()112,872,815

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

-

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
التغيرات الناتجة عن تعديالت
االستثمارات المعدومة

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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-

-

766,310,858

-

-

()2,737,500

()115,610,315
-

-

-

250,000

-

-

-

766,560,858

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجوات المالية بالتكلفة المطفأة:
2018
المرحلة األولى المرحلة الثانية
إفـــــــــــــرادي
إفـــــــــــــرادي
-

الرصيد في بداية السنة

دينـــــــــــــــــــار

-

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

235,192

خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

411,505

-

-

-

الرصيد المعدل في بداية السنة

235,192

المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

()38,162

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

دينـــــــــــــــــــار

-

المرحلة الثالثة
إفـــــــــــــرادي

المجموع

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

1,390,625

-

-

-

1,390,625

-

1,390,625

1,625,817

843,125

()1,140,625

()1,178,787

-

-

-

-

-

-

843,125

235,192

-

-

-

2017

-

-

411,505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,133

-

-

10,133

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

-

-

-

-

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

618,668

-

250,000

868,668

1,390,625

التغيرات الناتجة عن تعديالت

-

االستثمارات المعدومة

-

المقتطع خالل الفترة من االيردات

-

-

-

-

-

-

547,500

-

 .12استثمار في شركة حليفة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
اســــــــــم الشركــــــــــة

الشركة األردنية لتجهيز األسمدة

بلد اإلقامة

األردن

رصيد بداية السنة

نسبة الملكية

%25

 31كانـــــــــــــــون األول

طبيعة النشاط

صناعية

377,262

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

377,262

الناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي
توزيعات نقدية مقبوضة

()9,000

الرصيد في نهاية السنة

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

376,618

-

حصة المجموعة من أرباح السنة

2018

2017

8,356

-

370,362

16,900

376,618

()10,000

377,262

إن تفاصيل موجودات ومطلوبات الشركة الحليفة كما يلي:
2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

مجموع الموجودات

1,907,964

صافي الموجودات

1,506,472

مجموع المطلوبات

()401,492

1,905,096
()396,052

1,509,044

181

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

 .13ممتلكات ومعدات
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

الكلفة:

أراضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

معــــــدات
وأجهزة وأثاث

وسائــط نقـــل

أجهـــــــــــــزة
الحاسب اآللي

المجمـــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

20,678,588

22,629,802

45,384,622

1,204,497

12,007,837

101,905,346

استبعادات

-

()118,112

()987,950

()174,027

()538,478

()1,818,567

إضافات

300,443

-

9,310,298

280,995

3,633,976

13,525,712

الرصيد في نهاية السنة

20,979,031

22,511,690

53,706,970

1,311,465

15,103,335

113,612,491

الرصيد في بداية السنة

-

6,902,105

21,816,001

632,203

7,334,621

36,684,930

استبعادات

-

()118,082

()361,018

()129,130

()486,569

()1,094,799

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

20,979,031

15,301,883

27,165,696

637,504

6,230,432

صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

20,979,031

15,301,883

30,013,669

االستهالك المتراكم:
استهالك السنة

االستهالك المتراكم في نهاية السنة

دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات

-

-

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

الكلفة:

425,784

7,209,807
-

26,541,274

673,961

2,847,973

-

8,872,903

43,297,945

1,323,666

4,171,639

70,314,546

637,504

7,554,098

أراضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

معــــــدات
وأجهزة وأثاث

وسائــط نقـــل

أجهـــــــــــــزة
الحاسب اآللي

المجمـــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

14,761,236

9,138,250

إضافات

1,023,795

107,572

الناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي* 4,893,557

استبعادات

5,086,291

170,888

2,024,851

7,707,814

-

74,486,185

28,324,870

851,076

6,940,677

60,016,109

6,482,861

396,000

2,623,107

10,633,335

13,403,439

11,281,916

()19,459

()705,025

302,944

()345,523

2,793,001
()348,948

32,674,857
()1,418,955

الرصيد في نهاية السنة

20,678,588

22,629,802

45,384,622

1,204,497

12,007,837

101,905,346

الرصيد في بداية السنة

-

5,587,863

11,047,674

555,406

4,446,863

21,637,806

-

431,679

4,629,830

149,812

1,615,245

6,826,566

االستهالك المتراكم:

الناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي

-

استبعادات

-

()17,033

20,678,588

15,727,697

23,568,621

20,874,588

15,727,697

28,679,434

استهالك السنة

الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات **
صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

-

196,000

899,596

6,902,105
-

6,530,073
()391,576

156,748

1,617,349

()229,763

()344,836

572,294

4,673,216

21,816,001

632,203

5,110,813

-

572,294

9,203,766
()983,208

7,334,621

36,684,930

440,831

5,747,644

5,114,047

65,220,416

70,968,060

* يتضمن هذا البند الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة الناتجة عن استحواذ على بنك صفوة اإلسالمي (إيضاح .)43
** تتضمن دفعات على حساب شراء ممتلكات ومعدات بمبلغ  1,070,727دينار ناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي.
 تتضمــن الممتلــكات والمعــدات موجــودات تــم اســتهالكها بالكامــل بقيمــة  15,167,630دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  10,508,522( 2018دينــار كمــافــي  31كانــون األول  )2017ومــا زالــت مســتخدمة مــن قبــل البنــك.
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 .14موجودات غير ملموسة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

رخصة بنك
أنظمـــــــة
حاسوب وبرامج (قيمة عادلة) *
دينــــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

6,512,560

اإلطفاء للسنة

()2,692,704

إضافات

الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
الرصيد في بداية السنة

4,558,579

8,378,435

-

-

3,124,167

-

()624,833

20,945,239

1,380,512

4,558,579

-

()3,317,537

-

9,928,000

2,499,334

1,380,512

5,891,223

-

-

-

5,891,223

1,760,039

-

الناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي *

اإلطفاء للسنة

()2,881,268

الرصيد في نهاية السنة

9,928,000

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

22,186,281

1,742,566

إضافات

دينــــــــــــــــار

ودائع العمالء

الشهرة *

المجمـــــــــوع

6,512,560

9,928,000

3,749,000

1,380,512

16,800,078

-

()624,833

-

()3,506,101

9,928,000

-

3,124,167

1,760,039

-

20,945,239

1,380,512

* تمثــل هــذه البنــود الموجــودات غيــر الملموســة نتيجــة اســتحواذ المجموعــة علــى بنــك صفــوة اإلســامي خــال عــام  ،2017باإلضافــة إلــى ذلــك يمثــل
بنــد الموجــودات غيــر الملموســة (أخــرى) القيمــة العادلــة لودائــع عمــاء أساســية كأصــل غيــر ملمــوس والناتــج مــن عمليــة توزيــع مبلــغ شــراء بنــك صفــوة
اإلســامي (إيضــاح .)43

 .15موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

فوائد وإيرادات برسم القبض

12,963,625

وفاء لديون مستحقة *
موجودات آلت ملكيتها للبنك
ً

40,501,004

31,992,554

حواالت وشيكات برسم التحصيل

213,790

18,434

أوراق تجارية مخصوصة

19,636,744

6,793,343

87,713,743

62,301,763

ً
مقدما
مصروفات مدفوعة

شيكات مقاصة

تأمينات كفاالت مدفوعة
أخرى

المجموع

4,099,033
69,571

4,865,274

5,364,702

10,592,220

3,803,129
161,360

5,174,311

3,766,412

ـاء لديــون مســتحقة علــى العمــاء خــال فتــرة أقصاهــا
* تتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي التخلــص مــن العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفـ َ
ســنتين مــن تاريــخ اســتمالكها ،وللبنــك المركــزي فــي حــاالت اســتثنائية ان يمــدد هــذه المــدة إلــى ســنتين متتاليتيــن كحــد أقصــى.
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وفاء لديون مستحقة هي كما يلي:
 ان تفاصيل الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنكً

رصيد بداية السنة

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

31,992,554

الرصيد المضاف من االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي

-

استبعادات

()3,413,659

إضافات

(خسارة) التدني

رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص العقارات المستملكة:
رصيد بداية السنة

12,186,490
()264,381

()1,753,468

()1,748,273

40,501,004

31,992,554

3,690,239

1,593,330

200,000

1,753,468

3,954,620

3,690,239

الرصيد المضاف من االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي
المقتطع من صندوق مواجهة المخاطر  /شركة تابعة

64,381

رصيد نهاية السنة

3,969,355

4,110,783

-

المضاف خالل السنة

27,414,157

343,441

-

 بلــغ مخصــص التدنــي مقابــل العقــارات المســتملكة مبلــغ  1,313,575دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  2018كمــا بلــغ مخصــص العقــارات التــي تملكهــاالبنــك لمــدة تزيــد عــن ( )4ســنوات مبلــغ  2,641,045دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .2018

 .16ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
2018
داخل المملكة

خارج المملكة

المجموع

داخل المملكة

خارج المملكة

المجموع

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

34,144,327

37,144,327

21,457,052

24,457,052

حسابات جارية وتحت الطلب

266,546

المجموع

3,266,546

ودائع ألجل
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2017

3,000,000

59,276,955

93,421,282

59,543,501

96,687,828

28

3,000,000

3,000,028

34,416,840

55,873,892

34,416,868

58,873,920
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 .17ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

حسابات جارية وتحت الطلب

األفراد

الشركات الكبرى

الشركات
الصغرى
والمتوسطة

الحكومة والقطاع
العام

المجموع

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

267,566,939

180,788,367

88,564,540

1,601,014

538,520,860

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

887,002,197

481,432,204

92,465,559

187,769,788

1,648,669,748

المجموع

683,178,029 1,907,457,125

195,176,200

203,138,191

2,988,949,545

ودائع توفير

شهادات إيداع

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017
حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع توفير

ودائع آلجل وخاضعة إلشعار

شهادات ألجل وخاضعة إلشعار
المجموع

-

549,342,450

203,545,539

19,539,458
1,418,000

767,389

6,199,819

7,946,282

13,000,000

575,849,116

225,909,821

254,620,894

231,955,524

71,692,522

3,873,495

795,684,084

328,202,529

91,862,127

184,661,100

1,400,409,840

175,979,292

213,645,145

2,691,335,921

512,087,556
153,655,116

10,126,781
15,379,000

585,663,834 1,716,047,650

6,327,419

6,097,224

562,142,435

17,110,550

8,000,000

545,652,306

183,131,340

بلغــت ودائــع الحكومــة األردنيــة والقطــاع العــام داخــل المملكــة  203,138,191دينــار أي مــا نســبته  %6.80مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول
 213.645.145( 2018دينــار أي مــا نســبته  %7.94كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
بلغــت الودائــع التــي ال تحمــل فوائــد  564,675,631دينــار أي مــا نســبته  %18.89مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول 573,155,164( 2018
دينــار أي مــا نســبته  %21.30كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
بلغــت الودائــع المحجــوزة (مقيــدة الســحب)  1,974,041دينــار أي مــا نســبته  %0.07مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول 1,068,100( 2018
دينــار أي مــا نســبته  %0.04كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
بلغــت الودائــع الجامــدة  55,457,285دينــار أي مــا نســبته ( )%1.86مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي  31كانــون األول  65,946,533( 2018دينــار أي مــا نســبته
 %2.45كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
تشــمل ودائــع العمــاء مبلــغ  777,719,768دينــار والــذي يمثــل اســتثمارات العمــاء المشــتركة تخــص بنــك صفــوة اإلســامي كمــا فــي  31كانــون األول
.2018

 .18تأمينات نقدية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــون األول

تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

87,115,535

98,837,068

تأمينات مقابل تسهيالت غير مباشرة

43,760,287

101,187,443

تأمينات أخرى

5,832,440

6,049,053

تأمينات التعامل بالهامش
المجموع

5,106,274

141,814,536

4,015,146

210,088,710
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 .19أمـوال مقترضـة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانون األول 2018
اقتراض من البنك المركزي األردني *

اقتراض من البنك المركزي األردني *

اقتراض من البنك المركزي األردني *

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير **

اقتراض من الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ***

اقتراض من الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ***

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
****

األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

بنوك محلية (يعود لشركة تابعة)
المجمــوع

 31كانون األول 2017
اقتراض من البنك المركزي األردني

اقتراض من البنك المركزي األردني

اقتراض من البنك المركزي األردني

اقتراض من البنك المركزي األردني

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

اقتراض من الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي

عدد األقساط

المبلغ

الكلية

دينــــار

5419 28,699,815

المتبقية

3524

381,197

34

5,400,000

40

36

2,370,000

15

12

نصف سنوية

55,004

9

استحقاق األقساط
شهرية

1

3

الضمانات

سعر فائدة
اإلقراض

كمبياالت بنكية

%1.00 - %2.25

كمبيالة بنكية

%2.00

ربع سنوية

كمبيالة بنكية

ً
اعتبارا
نصف سنوية
من  15أيلول 2018

كمبيالة بنكية

سنوية

%1.75 - %2.25

%4.370

كمبيالة بنكية

%2.500

1,589,016

84

84

نصف سنوية

كمبيالة بنكية

%3.000

4,385,713

14

9

نصف سنوية

كمبيالة بنكية

%5.750

4

دفعة واحدة

كمبياالت بنكية %4.50 - %6.0

4 40,000,000
2,355,517

85,236,262

697

المبلغ

عدد األقساط

دينــــار

الكلية

4595 28,717,090

312,500

573

16

المتبقية

3118

15

1,677,508

4

6,000,000

40

40

2,790,000

15

14

1,589,151

84

84

110,008

4

4

3

شهرية  /ربع سنوية

-

استحقاق األقساط

%6.00 - %7.5

الضمانات

سعر فائدة
اإلقراض

كمبياالت بنكية

%2.75 - %1.00

دفعة واحدة

كمبيالة بنكية

%1.75

ً
اعتبارا
نصف سنوية
من  15أيلول 2018

كمبيالة بنكية

شهرية

ربع سنوية

سنوية

كمبيالة بنكية

%2.00

اليبور  6أشهر
+%1.8

كمبيالة بنكية

%2.50

كمبيالة بنكية

%3.00

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

6,578,571

14

12

نصف سنوية

كمبيالة بنكية

%5.25

بنك محلي (يعود لشركة تابعة)

437,167

48

47

شهرية  /ربع سنوية

-

%6.00

اقتراض من الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي

األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري
المجمــوع

4 40,000,000
88,211,995

4

نصف سنوية

كمبيالة بنكية

%2.25

دفعة واحدة

كمبياالت بنكية %6.00 - %4.5

 جميع المبالغ المقترضة لها دفعات ثابتة.* تــم إعــادة إقــراض المبالــغ المقترضــة مــن البنــك المركــزي األردنــي لقطاعــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبــرى بســعر فائــدة يتــراوح مــن
 %3.75إلــى .%6.5
** تــم إعــادة إقــراض المبالــغ المقترضــة مــن البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر لقطاعــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات الكبــرى بســعر فائــدة
يتــراوح مــن  %7إلــى .%11.75
*** تــم إعــادة إقــراض المبالــغ المقترضــة مــن الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي لقطاعــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والشــركات
الكبــرى بســعر فائــدة يتــراوح مــن  %6إلــى .%8.25
**** تــم إعــادة إقــراض المبالــغ المقترضــة مــن البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة لقطاعــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بســعر يتــراوح مــن %7.25
إلى .%9.25
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 .20مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
للعام 2018

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص القضايا المقامة ضد البنك
والمطالبات المحتملة

مخصصات التزامات أخرى

المجموع

للعام 2017

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص القضايا المقامة ضد البنك
والمطالبات المحتملة
المجموع

رصيد بداية
السنــــــــة

الناتج عن االستحواذ
على بنك صفوة
اإلسالمي

المكون خالل
السنــــــــة

المدفوع خالل
السنــــــــة

ما تم رده
لإليرادات

رصيد نهاية
السنــــــــة

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

23,818

-

210,797

-

-

-

234,615

-

-

8,554

774,953

42,161

30,980

320,000

-

-

1,094,953

50,715

-

23,818

-

-

42,516

60,785

112,496

-

42,516

84,603

15,264

112,496

46,244

-

912,609
320,000

1,232,609
23,818

5,000
5,000

-

210,797
234,615

 .21ضريبة الدخل
أ .مخصص ضريبة الدخل
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:

رصيد بداية السنة

2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

14,773,872

الناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي

-

ضريبة الدخل المستحقة

20,974,275

ضريبة الدخل المدفوعة

مخصص ضريبة دخل سنوات سابقة
رصيد نهاية السنة

10,595,594
2,438,733

()18,402,776

()17,920,819

853,748

2,433,912

18,199,119

17,226,452

14,773,872

تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:
2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

20,974,275

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

()383,726

ضريبة الدخل سنوات سابقة

853,748

21,444,297

17,226,452
2,433,912

()2,314,903

17,345,461
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ب .موجودات  /مطلوبات ضريبية مؤجلة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
موجودات ضريبية مؤجلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

2017

2018
رصيـد بدايـة
السنة

أثر تطبيق
معيار رقم ()9

المحـــررة

المضــافـــــــة

الرصيد في
نهاية السنة

الضريبة
المؤجلة

الضريبة
المؤجلة

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

()2,295,554

1,577,289

432,207

-

991,531

457,395

()101,929

212,589

()31,644

1,375,256

-

1,375,256

-

-

-

481,340

مخصص عقارات مستملكة

3,690,239

-

-

200,000

3,890,239

1,478,291

1,291,583

مصاريف صيانة رأسمالية
2012

231,248

-

77,083

154,165

58,583

80,937

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

مخصص التسهيالت
والتمويالت االئتمانية تحت
المراقبة

مخصص مكافآت

مصاريف صيانة رأسمالية
2013

مخصص القضايا المقامة ضد
البنك

مخصص تسهيالت وتمويالت
ائتمانية

مخصص عام

مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة

460,785

2,549,468

المجـموع

-

2,549,468

2,999,996

2,999,996

-

1,139,998

892,314

129,515

-

43,171

-

86,344

32,811

45,330

210,797

-

73,141

774,953

912,609

346,791

73,779

1,182,598

-

1,182,598

356,550

356,550

135,489

413,909

349,106

-

17,624,744

349,106

767,098

-

-

-

122,187

-

23,818

-

10,497,150

5,097,435

-

مخصص تعويض نهاية الخدمة 23,818

مصاريف قانونية

-

3,064,880

308,541

731,010

1,500,000

12,135,037

-

17,624,744

-

-

-

16,857,646

6,405,905

-

-

-

8,336

570,000

1,500,000

11,957,746

24,360,066

450,000

4,559,081

إن الحركة على حساب الموجودات  /المطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي:
موجـــــــــــــــــــــــــــودات
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

رصيد بداية السنة

الناتج عن االستحواذ على بنك صفوة اإلسالمي

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

2018

2017

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

4,559,081
-

6,168,660

1,602,674
599,815

-

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني 2018

10,727,741

2,202,489

المستبعد

()2,200,243

()537,656

المضاف

رصيد نهاية السنة

188

3,430,248

11,957,746

2,894,248

4,559,081
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ج .ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

الربح المحاسبي

أرباح غير خاضعة للضريبة

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

62,530,208

()10,224,635

()7,988,082

()155,925

()115,004

ً
ضريبيا
مصروفات غير مقبولة

8,482,830

الربح الضريبي

60,632,478

خسائر مدورة سنوات سابقة
نسبة ضريبة الدخل الفعلية

-

-

52,144,544

%34.29

7,593,115

51,634,573
%33.26

تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نتائج أعمال بنك االتحاد حتى عام .2014
قــام بنــك االتحــاد (الشــركة األم) بتقديــم اإلقــرار الضريبــي لألعــوام  2016 ،2015و .2017هــذا ويوجــد قضيــة منظــورة فــي محكمــة البدايــة تخــص عــام
 2015ولــم يصــدر بهــا قــرار بعــد .ولــم تقــم دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمراجعــة الســجالت المحاســبية للبنــك عــن عــام  2016و 2017بعــد.
تــم الحصــول علــى مخالصــة نهائيــة مــن دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى عــام  2013لبنــك صفــوة اإلســامي (شــركة تابعــة)  ,وفيمــا يتعلــق باألعــوام
 2014و 2015فقــد تــم تدقيقهــا مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات وهــي منظــورة أمــام المحكمــة ،حيــث قامــت الدائــرة بعــدم قبــول مصاريــف
قانونيــة لألعــوام المذكــورة باإلضافــة إلــى عــدم تنزيــل أربــاح بيــع أراضــي علــى اعتبــار أنهــا دخــل مــن أربــاح رأســمالية .هــذا وتــم إجــراء تســوية مــع دائــرة ضريبــة
الدخــل والمبيعــات قبــل نهايــة العــام  2018بخصـــــوص جــــزء مــن هــذه القضيــة يتعلــق بإيــراد بيــع عقــار مســتملك خــال العــام  .2015تــم تقديــم كشــوفات
الضريبــة لألعــوام  2016و 2017ولــم يتــم تدقيقهــا مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حتــى تاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمال شركة االتحاد للوساطة المالية حتى عام  2014وعام  2016و.2017
تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمال شركة االتحاد للتأجير التمويلي حتى عام .2016
مستقبال.
بلغت نسبة الضرائب المؤجلة  %38و %13وفي تقدير إدارة البنك أن هذه الضرائب يمكن تحقيقها
ً

 .22مطلوبات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

فوائد ومصاريف برسم الدفع

27,373,621

ذمم دائنة

355,329

ً
مقدما
إيرادات مقبوضة

1,341,001

21,748,139
1,205,293
194,978

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

8,157,279

6,633,949

شيكات برسم الدفع

7,380,522

4,172,457

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لبنود خارج قائمة المركز المالي

3,294,904

-

المجموع

68,702,089

حواالت واردة

رصيد صندوق مواجهة مخاطر االستثمار
مطلوبات أخرى

477,596

3,834,712
16,487,125

9,367

5,344,209
10,936,795
50,245,187
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إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما في نهاية السنة:
إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلة
الثالثة

المرحلــــــــــــة األولـــــــى
دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

- 28,678,215

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

927,607,279

التعرضات المستحقة

()640,691,358

-

()10,685,336

-

-

-

التعرضات الجديدة خالل السنة

603,968,593

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

1,569,071

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()245,315

التسهيالت المعدومة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

- 10,057,049

(- )9,117,077

-

()99,163

-

-

-

-

-

-

881,522,934

-

- 40,204,360

-

-

1,504,488
-

1,469,908

-

-

245,315

-

-

-

2,211,056

923,938,350

-

-

-

939,864,566

634,151,296

-

-

-

دينـــــــــــــــــــار

()651,547,420( )1,738,985

- 10,685,336

-

2,200,238

المجموع

-

-

-

إفصاح الحركة على خسارة التدني للتسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما في نهاية السنة:
المرحلــــــــــــة األولـــــــى

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

-

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

المرحلة
الثالثة

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

133,182

-

1,981,057

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

2,646,482

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني
2018

-

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

-

-

-

المجموع

-

دينـــــــــــــــــــار

4,760,721

2,646,482

-

133,182

-

1,981,057

4,760,721

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

2,167,278

-

115,647

-

723,619

3,006,544

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

-

-

المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المستحقة
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

()2,167,910

-

()103,329

-

6,274

-

()6,274

-

()70,843

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()1,860

التغيرات الناتجة عن تعديالت

()212,371

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

-

-

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

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

190

-

2,367,050

-

70,843

-

-

-

-

-

-

-

1,860
-

-

()9,440

-

1,746

()220,065

-

-

-

-

-

-

-

200,629

-

()4,252,296( )1,981,057

-

-

-

727,225

-

-

3,294,904
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت غير المباشرة (الكفاالت) حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
2018
المرحلــــــــــــة األولـــــــى

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف
المجموع

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2017

11,000

20,060,255

28,037,600

18,889,730

27,467,789

-

41,801

-

-

-

47,500

1,747,968

-

14,671,595

-

-

-

21,444,768

- 152,478,662

18,931,531

-

-

4,935,904

28,037,600

-

-

-

20,060,255

-

-

دينـــــــــــــــــــار
11,000

-

-

المجموع

دينـــــــــــــــــــار
-

-

-

-

28,211,021

24,285,083

-

-

-

5,516,184

-

-

-

المرحلة الثالثة

27,515,289

-

29,958,989

-

المجموع
دينـــــــــــــــــــار
-

2,275,834

36,952,337

15,173,625

33,977,015

29,649,859

10,452,088

11,979,620

40,072,386

48,414,698

-

1,095,348

1,095,348

-

2,211,056

178,422,988 176,134,486

1,115,708

-

إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة  -الكفاالت
المرحلــــــــــــة األولـــــــى
إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

- 175,188,818

التعرضات المستحقة

(- )20,636,475

التعرضات الجديدة خالل السنة

6,105,117

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

260,440

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

()245,315

التسهيالت المعدومة

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

()8,193,923

-

-

-

-

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

-

-

-

- 152,478,662

1,033,932

-

13,102,862

-

()260,440

-

()625,509

-

8,193,923

-

-

-

-

2,200,238

1,504,488

دينـــــــــــــــــــار

178,422,988
20,712,467

()1,738,985

()23,000,969

-

-

-

-

245,315

-

-

-

-

-

21,444,768

-

2,211,056

176,134,486

-

-

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

المجموع

-

-

-

-

-
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إفصاح الحركة على مخصص التسهيالت غير المباشرة  -الكفاالت
المرحلــــــــــــة األولـــــــى

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

-

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني
2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ()9

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المستحقة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

560,955

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

-

-

5,259

-

-

المرحلة الثالثة

-

دينـــــــــــــــــــار

1,981,057

-

دينـــــــــــــــــــار

2,547,271

560,955

-

5,259

-

1,981,057

2,547,271

103,347

-

7,053

-

723,619

834,019

()100,967

-

()2,298

-

()1,981,057

()2,084,322

1,155

-

()1,155

-

-

-

()61,841

-

-

()1,860

-

-

-

1,860
-

()65,681

-

7,531

-

1,746

()56,404

-

-

-

-

-

-

435,108

-

61,841

-

-

-

-

-

-

78,231

-

-

-

-

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

المجموع

-

-

-

727,225

-

-

1,240,564

إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت غير المباشرة (سقوف غير مستغلة) حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
2018
المرحلــــــــــــة األولـــــــى
إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف
المجموع
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

335,032

73,220,389

80,017,261

49,051,819

68,933,336

-

-

-

-

-

63,725,504

-

-

-

9,348,889

78,605,191

-

-

- 423,237,421

-

-

-

-

-

73,507

-

-

-

-

-

-

3,671,650

-

5,457,342

-

-

9,202,499

2017
المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــــــــار
-

-

-

-

-

-

-

المجموع

دينـــــــــــــــــــار
335,032

73,220,389

80,017,261

49,051,819

68,933,336

63,799,011

دينـــــــــــــــــــار
-

19,823,263
8,811,980

6,434,136

38,001,561

23,968,922

13,020,539

16,824,667

84,062,533

269,606,880

-

-

-

-

-

383,471,409 432,439,920

-

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة  -سقوف غير مستغلة
المرحلــــــــــــة األولـــــــى
إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

375,106,489

التعرضات المستحقة

(- )310,323,164

التعرضات الجديدة خالل السنة

-

358,747,224

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

734,954

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

التسهيالت المعدومة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

()1,028,082

-

-

-

-

8,364,920

7,045,956

-

-

()7,971,413

-

1,028,082

-

-

-

734,954
-

المرحلة الثالثة

-

دينـــــــــــــــــــار

-

383,471,409

()318,294,577

-

1,469,908

-

-

دينـــــــــــــــــــار

365,793,180

-

-

المجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

423,237,421

-

9,202,499

-

-

432,439,920

-

-

-

-

-

-

إفصاح الحركة على مخصص التسهيالت غير المباشرة  -سقوف غير مستغلة
المرحلــــــــــــة األولـــــــى

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

1,347,839

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني
2018

المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المستحقة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

-

-

-

124,191

-

-

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــــــار

-

-

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

-

1,472,030

1,347,839

-

124,191

-

-

1,472,030

1,707,173

-

87,256

-

-

1,794,429

()1,411,169

-

()100,552

-

-

()1,511,721

4,735

-

()4,735

-

-

-

-

-

()4,858

-

-

-

4,858

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()122,426

-

()14,102

-

-

()136,528

-

-

-

-

-

1,521,294

-

-

-

96,916

-

-

-

-

-

1,618,210

-

-
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القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت غير المباشرة (اعتمادات وقبوالت) حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
2018
المرحلــــــــــــة األولـــــــى

2

3

4

5

6

7

8

غير مصنف

المجموع

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

بناء على نظام البنك الداخلي:
فئات التصنيف االئتماني ً
1

2017

-

33,901,758

25,575,116

57,640,852

80,096,193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 305,806,851

65,771,076

80,096,193

-

-

-

-

-

-

377,970,169 315,363,944

9,377,603

-

-

47,939,817

32,920,540

179,490

9,557,093

62,497,045

18,260,465

-

-

20,983,071

57,640,852

-

-

-

25,575,116

-

-

دينـــــــــــــــــــار

33,901,758

-

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

-

المجموع

دينـــــــــــــــــــار
-

-

-

-

32,920,540

72,866,989

-

-

-

2,805,403

-

-

-

المرحلة الثالثة

المجموع

-

2,984,893

-

11,704,888

150,813,807

82,244,592

إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة  -اعتمادات وقبوالت
المرحلــــــــــــة األولـــــــى
إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

377,311,972

التعرضات المستحقة

(- )309,731,719

التعرضات الجديدة خالل السنة

-

239,116,252

-

ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

573,677

-

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-

التسهيالت المعدومة

ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
التغيرات الناتجة عن تعديالت

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

()1,463,331

-

-

-

-

658,197

-

8,529,397

-

()573,677

-

()520,155

-

1,463,331

-

-

-

-

-

المرحلة الثالثة

-

-

-

-

-

-

-

دينـــــــــــــــــــار

المجموع
دينـــــــــــــــــــار

377,970,169

247,645,649

()310,251,874
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

305,806,851

-

9,557,093

-

-

315,363,944

-

-

-

-

-

-
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إفصاح الحركة على مخصص التسهيالت غير المباشرة  -اعتمادات وقبوالت
المرحلــــــــــــة األولـــــــى

الرصيد كما في األول من كانون الثاني 2018

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني
2018
خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل
السنة
المسترد من خسارة التدني على التعرضات
المستحقة
ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

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

تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

-

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــة

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

إفــــــــــــرادي

تجميعــــــــي

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

-

-

المرحلة الثالثة

-

دينـــــــــــــــــــار

المجموع

-

دينـــــــــــــــــــار

737,688

-

3,732

-

-

741,420

737,688

-

3,732

-

-

741,420

356,758

-

21,338

-

-

378,096

()655,774

-

()479

-

-

()656,253

384

-

()384

-

-

-

()4,144

-

-

-

4,144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()24,264

-

()2,869

-

-

()27,133

-

-

-

-

-

410,648

-

-

-

25,482

-

-

-

-

-

436,130

-

-

 .23رأس المــال المكتتب به وعالوة اإلصدار
رأس المال
يبلــغ رأس المــال المصــرح بــه  160مليــون دينــار موزعـ ًـا علــى  160مليــون سـ ً
ـهما قيمــة الســهم االســمية دينــار واحــد كمــا فــي  31كانــون
األول  2018و 31كانون األول .2017

عالوة اإلصدار
تبلغ عالوة اإلصدار  80,213,173دينار كما في  31كانون األول  2018و 31كانون األول .)2017

األرباح الموزعة
بلغت األرباح الموزعة على المساهمين  16,000,000دينار عن عام  12,500,000( 2017دينار عن العام .)2016
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 .24االحتياطيـات
إن تفاصيل االحتياطيات كما في  31كانون األول  2018و 2017هي كما يلي:

أ .احتياطي قانوني
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة  %10خــال الســنة والســنوات
الســابقة وفقـ ًـا لقانــون البنــوك وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.

ب .احتياطي اختياري
تمثــل المبالــغ المتجمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة ال تزيــد عــن  %20خــال الســنة
والســنوات الســابقة .يســتخدم االحتياطــي االختيــاري فــي األغــراض التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة ويحــق للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل
أو أي جــزء منــه كأربــاح علــى المســاهمين.

ج .احتياطي مخاطر مصرفية عامة
ً
وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني.
يمثل هذا البند احتياطي مخاطر مصرفية عامة
إن االحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــون األول

اســم االحتياطــي

2018

2017

دينــــــــــــار

دينــــــــــــــار

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

احتياطي القيمة العادلة

()727,049

احتياطي قانوني

49,410,187

14,034,670

42,668,849
1,191,589

طبيعـــــــة التقييـــــــد

بموجب تعليمات البنك المركزي األردني
بموجب قانون البنوك وقانون الشركات

بموجب تعليمات البنك المركزي األردني
وهيئة األوراق المالية

 .25األرباح المقترح توزيعها
بلغــت نســبة األربــاح المقتــرح توزيعهــا علــى المســاهمين للعــام الحالــي  %14مــن رأس مــال البنــك أي مــا يعــادل 22,400,000
دينــار وبلغــت نســبة األربــاح النقديــة الموزعــة علــى المســاهمين فــي العــام الســابق  %10مــن رأس مــال البنــك أي مــا يعــادل مبلــغ
 16,000,000دينــار.
بلغت األرباح القابلة للتوزيع حوالي  41مليون دينار.

196

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

 .26احتياطي القيمة العادلة  -بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــون األول

الرصيد في بداية السنة

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

1,191,589
-

الرصيد المعدل في بداية السنة كما في أول كانون الثاني 2018

1,191,589

موجودات ضريبية مؤجلة

846,279

أرباح (خسائر) غير متحققة
المحول إلى االحتياطيات

خسائر بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الرصيد في نهاية السنة

1,555,417
-

1,555,417

()2,932,070

()1,523,260

-

-

167,153

41,689

1,117,743
1,191,589

()727,049

 .27أرباح مدورة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 31كانـــــــــــــــــــــون األول

الرصيد في بداية السنة

احتياطي مخاطر مصرفية عامة

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

43,243,353
14,034,670

35,055,974
-

الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات ( )ECLنتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

()17,707,818

-

الرصيد المعدل كما في األول من كانون الثاني 2018

45,738,865

35,055,974

(خسائر) بيع موجودات مالية من خالل الدخل الشامل

()167,153

()1,117,743

أرباح موزعة

()16,000,000

()12,500,000

6,851

-

أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )9على الموجودات الضريبية المؤجلة
الربح للسنة

المحول إلى االحتياطيات

رسوم زيادة رأس المال

أثر استبعاد شركة تابعة

الرصيد في نهاية السنة

6,168,660

35,736,582

()11,749,096
-

53,566,049

-

31,364,269
()8,971,844
()587,303

43,243,353

 يشمل رصيد األرباح المدورة مبلغ  82,382دينار والذي يمثل أرباح فروقات إعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يحظــر التصــرف بمبلــغ  11,957,746دينــار مــن األربــاح المــدورة كمــا فــي  31كانــون األول  4,559,081( 2018دينــار كمــا فــي  31كانــون األول )2017ـاء علــى تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي يحظــر التصــرف بهــا إال بموافقــة مســبقة منــه.
والتــي تمثــل موجــودات ضريبيــة مؤجلــة ،وبنـ ً
 -يحظر التصرف بمبلغ يوازي احتياطي القيمة العادلة السالب والبالغ  727,049دينار.
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أثر التطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9على الموجودات  /المطلوبات الضريبية المؤجلة كما في  31كانون األول :2018
البند

الزيادة (النقص) الخسائر األئتمانية المتوقعة للموجودات ()ECL
إعادة تصنيف الموجودات المالية

موجودات

مطلوبات

ضريبية مؤجلة

ضريبية مؤجلة

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

6,168,660

-

-

 .28مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية
ـداء مــن األول كانــون الثانــي  2018والــذي تطلــب مــن البنــك احتســاب
قــام البنــك بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9ابتـ ً
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الموجــودات الماليــة وفيمــا يلــي تفاصيــل هــذا البنــد:

أرصدة إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

()83,843

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

-

تسهيالت ائتمانية مباشرة

13,064,868

15,229,285

10,935,812

15,776,785

موجودات مالية بالكلفة المطفأة

ارتباطات والتزامات محتملة

()744,309

()1,300,904

-

547,500

-

ً
جزئيا
 .29الشركات التابعة الجوهرية والمملوكة
أوال :النسبة المملوكة من قبل غير المسيطرين
ً
 31كانون األول 2018
اســــــــــــم الشركــــــــــــــة
بنك صفوة اإلسالمي (مملوك من
شركة االتحاد اإلسالمي)

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار
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بلد االقامة

نسبة الملكية
لغير المسيطرين

األردن

%64.16

األردن

%42.00

طبيعة النشاط
تقديم جميع األعمال المالية والمصرفية وأعمال
ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية
االستثمار المنظمة

تملك األسهم والسندات والحصص في الشركات

التوزيعات
5,000,000
1,648,445
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ثانيا :فيما يلي معلومات مالية مختارة للشركات التابعة الجوهرية والتي تتضمن حقوق غير المسيطرين
أ .قائمة المركز المالي المختصرة للشركات التابعة قبل إلغاء العمليات المتقابلة
بنـــــك صفـــوة اإلسالمــــي
(شركة االتحاد اإلسالمي
لالستثمار)

بنـــــك صفـــوة اإلسالمــــي
(شركة االتحاد اإلسالمي
لالستثمار)

 31كانــــــــــــون األول 2018

 31كانــــــــــــون األول 2017

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

موجودات مالية

1,078,226,197

إجمالي الموجودات

1,113,134,952

956,732,177

مطلوبات أخرى

28,338,551

21,974,247

موجودات أخرى

مطلوبات مالية

34,908,755

943,501,419

926,008,691
30,723,486

796,612,440

إجمالي المطلوبات

971,839,970

818,586,687

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

1,113,134,952

956,732,177

128,928

()468,004

حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة إلى غير المسيطرين

حصة غير المسيطرين في شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار
مجموع حقوق غير المسيطرين

141,294,982
90,376,684

90,505,612

138,145,490
88,355,989

87,887,985

ب .قائمة الدخل المختصرة للشركات التابعة قبل إلغاء العمليات المتقابلة
بنـــــك صفـــوة اإلسالمــــي
(شركة االتحاد اإلسالمي
لالستثمار)

بنـــــك صفـــوة اإلسالمــــي
(شركة االتحاد اإلسالمي
لالستثمار)

 31كانــــــــــــون األول 2018

 31كانــــــــــــون األول 2017

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

إجمالي الدخل

43,150,943

مجموع الدخل الشامل

8,321,979

الربح للسنة

الحصة العائدة إلى غير المسيطرين

حصة غير المسيطرين في أرباح (خسائر) شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

حقوق غير المسيطرين

8,350,661

5,339,326

1,289,279

6,628,605

36,149,557

5,713,955

5,713,379

3,665,665

()231,221

3,434,444
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 .30الفوائد والعوائد الدائنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة
لألفراد (التجزئة)

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

حسابات جارية مدينة

1,154,574

بطاقات ائتمانية

1,202,149

قروض وكمبياالت
القروض العقارية
الشركات الكبرى

حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت

الحكومة والقطاع العام

أرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

36,162,776

28,803,199

53,040,298

41,830,891

9,580,213

59,488,439

1,304,124

9,652,680

57,323,240

3,273,069

2,897,509

8,762,407

7,343,783

8,600,437

810,495

7,415,507

872,863

3,146,088

1,955,179

30,686,797

25,661,508

216,761,089

186,859,033

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

48,670

أخرى

804,677

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

1,040,007

415,970

342,573

 .31الفوائد والمصاريف المدينة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء:

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

1,862,618

1,354,308

حسابات جارية وتحت الطلب

907,186

ودائع آلجل وخاضعة إلشعار

60,096,814

49,130,145

تأمينات نقدية

2,735,637

2,776,029

ودائع توفير

شهادات إيداع

أموال مقترضة

رسوم مؤسسة ضمان الودائع
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7,008,603

9,698,042

3,268,683

3,231,428

88,809,011

1,071,645

6,453,230

5,706,236

2,597,660

3,079,806

72,169,059
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 .32صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عموالت تسهيالت وتمويالت مباشرة

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

7,290,667

عموالت تسهيالت وتمويالت غير مباشرة

9,193,251

ينزل :عموالت مدينة

()951,020

أخرى

9,956,637

8,316,506

صافي إيرادات العموالت

4,748,536
7,434,979

23,849,404

()741,107

21,399,045

 .33أرباح العمالت األجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

ناتجة عن التداول  /التعامل

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

3,939,443

ناتجة عن التقييم

1,914,563

2,729,208

2,796,196

5,525,404

5,854,006

( .34خسائر) أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2018

(خسائر) أرباح
متحققـــــــــــة

(خسائر) أرباح
غير متحققـــــة

عوائد توزيعات
أسهــــــــــــــم

المجموع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

أدونات خزينة وسندات

20,345

مشتقات مالية

658,071

أسهم شركات

صناديق استثمارية
2017

()2,268,189

()1,005,135

161,637

()3,111,687

()24,762

()17,193

-

()41,955

()1,614,535

أدونات خزينة وسندات

115,960

مشتقات مالية

()2,382

أسهم شركات

صناديق استثمارية

19,429

-

39,774

-

()1,002,899
-

-

161,637
-

658,071

()2,455,797
115,960

2,617,768

()46,304

194,806

2,766,270

-

478,511

-

478,511

2,731,346

-

432,207

-

194,806

()2,382

3,358,359
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 .35توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عوائد توزيعات أسهم الشركات

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

1,026,133

938,772

 .36إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

إيجار صناديق األمانات

144,622

أرباح بيع موجودات مستملكة

208,038

-

إيرادات ديون معدومة مستردة

322,480

375,292

حسابات جامدة
إيرادات البوندد

إيرادات تصفية شركات مستثمر بها
إيرادات أخرى

107,157
298,720

55,468

200,711

1,337,196

124,535
85,121

321,029

120,000

175,452

1,201,429

 .37نفقات موظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

33,518,579

مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

3,609,843

نفقات طبية

1,587,423

االدخار
مساهمة البنك في صندوق ّ

مياومات السفر

1,372,538

326,608

31,252,997
3,342,818
1,280,000

1,403,009
329,732

نفقات تدريب الموظفين

736,691

حوافز بيعية وتسويقية

1,704,228

1,211,172

6,024

120,990

مالبس المستخدمين

نفقات التأمين على حياة الموظفين
أخرى
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80,525
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 .38مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

بريد وهاتف ورويتر

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

2,117,044

2,053,363

لوازم قرطاسية ومطبوعات

1,159,377

1,249,199

كهرباء ومياه ومحروقات

1,274,053

1,461,754

اإليجارات

إصالح وصيانة اآلالت واألجهزة

مصاريف التأمين على الموجودات وعمليات البنك

3,894,694
7,529,647
805,888

أتعاب محاماة وتدقيق وصيانة وبرامج واستشارات

1,664,303

خسارة بيع ممتلكات ومعدات

315,651

رسوم حكومية ورخص مهن

3,511,546
5,634,548
713,005

2,430,230

1,172,793

1,479,558

أتعاب وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

1,275,991

1,244,851

وتبرعات
اشتراكات
ّ

957,227

667,894

دعاية وإعالن

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أخرى

5,067,065

108,438

1,363,017

28,705,188

268,463

4,731,743

110,000

1,477,930

27,034,084

 .39حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

الربح للسنة  -قائمة (ب)

المتوسط المرجح لعدد األسهم *

حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك:
أساسي ومخفض

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

35,736,582

31,364,269

160,000,000

150,364,284

0.223

0.209

* تــم احتســاب المتوســط المرجــح لعــدد األســهم لحصــة الســهم مــن الربــح للســنة العائــد لمســاهمي البنــك علــى عــدد األســهم المصــرح بهــا للعــام 2018
ـاء علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم مــن تاريــخ الزيــادة بــرأس المــال.
وتــم احتســاب المتوســط المرجــح للعــام  2017بنـ ً

 .40النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل ثالثة أشهر

يضاف :أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

ينزل :ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر
أرصدة مقيدة السحب

2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

333,205,500

338,311,743

248,406,070

326,075,874

9,234,477

8,497,494

85,187,828

487,189,265

55,873,920

600,016,203
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 .41المشتقات
يظهر الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات المالية إلى جانب توزيع القيمة االسمية لها حسب آجالها.
آجال القيمــــــــة االسميـــــــــة حسب االستحقــــــــــــاق

2018

تعهدات العمالء مقابل عقود
الشراء اآلجلة

عقود مبادلة أسعار الفائدة

تعهدات البنك مقابل عقود
الشراء اآلجلة
2017

تعهدات العمالء مقابل عقود
الشراء اآلجلة

عقود مبادلة أسعار الفائدة

تعهدات البنك مقابل عقود
الشراء اآلجلة

قيمة عادلة
موجبة

قيمة عادلة
سالبة

مجموع القيمة
االسمية

خالل 3
أشهر

من 12 - 3
شهر

من سنة إلى
 3سنوات

أكثر من 3
سنوات

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

379,397

50,551,832

34,672,955

15,878,877

-

20,150

103,747

20,561,000

-

2,127,000

18,434,000

-

122,458

334,016

8,158,951 101,464,913 109,623,864

-

-

522,005

64,516

502,279

-

153,362

136,895

36,066,406

25,565,776

7,600,950

2,899,680

-

849

19,841

9,926,000

3,545,000

-

6,381,000

-

201,832

79,068

80,534,667

80,534,667

-

-

-

356,043

235,804

 -تدل القيمة االعتبارية (االسمية) على قيمة المعامالت القائمة في نهاية السنة وهي ال تدل على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

 .42األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركة التابعة التالية:
اســـــــــــــم الشركـــــــــــة

نسبة الملكية %

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار

58

شركة االتحاد للوساطة المالية محدودة المسؤولية

100

بنك صفوة اإلسالمي

شركة االتحاد للتأجير التمويلي

رأس مال الشركــــــــــة
2018

2017

دينــــــــــار

دينــــــــــار

113,039,028

113,039,028

35.8

100,000,000

100,000,000

100

7,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

تم استبعاد األرصدة والمعامالت فيما بين البنك والشركة التابعة.
قــام البنــك بالدخــول فــي معامــات مــع كبــار المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك
وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة .إن جميــع التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة للجهــات ذات العالقــة تعتبــر عاملــة ولــم
يؤخــذ لهــا أي مخصصــات باســتثناء مــا ورد أدنــاه:
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إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
الجهــــــــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــــــــــــــــة

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة:

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

الودائع

ودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

كفاالت

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

1,506,915

3,543,392

-

-

192,603

2,565,583 75,241,692

اعتمادات

قبوالت

أعضاء
مجلـس
اإلدارة

أعضاء اإلدارة
التنفيذية العليـــا
وكبار المساهمين

الشركات
التابعة

أخرى (أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذية في
البنك وذوي الصلة بهم)

2018

2017

950,000

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:

المجمـــــــــــــوع

7,607,732

38,748,195 48,909,746

42,909,439

21,131,537 91,952,412

6,537,405

192,603

-

33,281

-

-

409,956

1,614,209

2,024,165

18,000

-

2,589,000

11,353,278

4,432,629 13,960,278

-

-

-

3,680,288

3,680,288

247,157

145,024

للسنة المنتهية في
 31كانون األول

عناصر قائمــــة الدخـــل الموحدة:
فوائد وعوائد وعموالت دائنة

فوائد ومصاريف وعموالت مدينة

54,913

1,888,560

189,671

28,855

معلومات إضافية

تسهيالت وتمويالت ائتمانية تحت المراقبة

مخصص تدني تسهيالت وتمويالت ائتمانية تحت المراقبة

-

51,745

28,151

-

-

-

-

2,803,234

175,434

2018

2017

دينــــــــــار

دينــــــــــار

3,099,563

3,613,368

2,121,000

-

-

-

-

1,200,843

1,917
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تتــراوح أســعار الفائــدة الدائنــة علــى التســهيالت االئتمانيــة مــا بيــن  %3.5إلــى  ،%17وتتــراوح أســعار الفائــدة المدينــة علــى ودائــع
العمــاء مــا بيــن  %0.5إلــى .%4.75

فيما يلي ملخص لمنافع اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:
للسنة المنتهية في  31كانون األول

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا

بدل أتعاب وتنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المجموع

2018

2017

دينــــــــــار

دينــــــــــار

5,056,160

1,303,483

6,359,643

5,375,095

1,302,777

6,677,872
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 .43شراء حصة مسيطرة في بنك صفوة اإلسالمي
قامــت الشــركة التابعــة (شــركة االتحــاد اإلســامي لالســتثمار) المملوكــة مــن قبــل بنــك االتحــاد بنســبة  %58فــي بدايــة شــهر كانــون
الثانــي  2017بتملــك حصــة مســيطرة بلغــت  %61.8مــن أســهم بنــك صفــوة اإلســامي مقابــل  113مليــون دينــار نقـ ً
ـدا .وحيــث أن
البنــك يمتلــك الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وبنــك صفــوة اإلســامي فقــد تــم توحيــد حســاباتهما ضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة
للمجموعــة .تــم خــال العــام  2017االنتهــاء مــن توزيــع مبلــغ الشــراء وانعكــس أثــر ذلــك علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
الجــدول أدنــاه يلخــص القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات لبنــك صفــوة اإلســامي بتاريــخ االســتحواذ  3كانــون الثانــي  2017بعــد
إجــراء التعديــات الالزمــة علــى القوائــم الماليــة لتتطابــق مــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي بنــك االتحــاد:

الموجودات:

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

القيمة الدفترية

تعديالت القيمة العادلة

القيمة العادلة

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

204,028,358

-

5,092,827

-

28,530,937

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,695,710

استثمارات في شركات حليفة

370,362

موجودات مالية بالكلفة المطفأة  -بالصافي

-

-

47,904,288

-

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

600,599,852

-

موجودات غير ملموسة  -بالصافي

1,742,566

-

موجودات أخرى

6,569,373

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

28,530,937
5,092,827

1,695,710

47,904,288
370,362

600,599,852

2,763,337

24,541,817

-

599,815

مجموع الموجودات

918,912,568

2,763,337

921,675,905

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

2,142,078

-

2,142,078

تأمينات نقدية

8,224,198

موجودات ضريبية مؤجلة

المطلوبات:

ودائع عمالء

مخصصات متنوعة

21,778,480

-

204,028,358

599,815

-

756,257,366

-

84,603

-

-

1,742,566

6,569,373

756,257,366
8,224,198
84,603

مخصص ضريبة الدخل

2,438,733

-

2,438,733

مجموع المطلوبات

770,880,457

-

770,880,457

-

-

مطلوبات أخرى

صافي الموجودات المستحوذ عليها

ينزل :حصة بنك االتحاد من المبلغ المدفوع
حقوق غير المسيطرين

موجودات غير ملموسة ناتجة عن االستحواذ *
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1,733,479

148,032,111
-

-

1,733,479

2,763,337

150,795,448

-

()84,690,324

()65,562,636
15,057,512
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* إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

دينــــــــــار

رخصة بنك صفوة **

9,928,000

شهرة **

1,380,512

ودائع عمالء **

3,749,000

15,057,512
تحليل التدفقات النقدية عند االستحواذ:

صافي النقد المستحوذ من الشركة التابعة
صافي النقد المدفوع

صافي التدفقات النقدية

230,417,217

()65,562,636

164,854,581

** قــام البنــك بتقييــد عمليــات توحيــد األعمــال بالقيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات بنــك صفــوة اإلســامي ،وبعــد اكتمــال عمليــة توزيــع مبلــغ الشــراء
وفقـ ًـا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )3وتــم االعتــراف وتســجيل األصــول المعنويــة المذكــورة أعــاه (إيضــاح .)14

 .44إدارة المخاطر
يقــوم البنــك بالتطويــر المســتمر لهيــكل إدارة المخاطــر واالئتمــان لضمــان اإلدارة الفعالــة لــه فــي كافــة عملياتــه لضمــان كفــاءة عمليــة
إدارة المخاطــر واالئتمــان والتطبيــق الســليم للضوابــط الرقابيــة فــي كافــة عمليــات البنــك .تتــوزع مســؤولية إدارة المخاطــر واالئتمــان
علــى عــدة مســتويات يمكــن تلخيصهــا بالتالــي:

 .1وحدات العمل:
تتكــون وحــدات العمــل مــن الموظفيــن الذيــن يقومــون مــن خــال عملهــم اليومــي بقبــول المخاطــر فــي كافــة أعمــال البنــك وذلــك
حســب المســتويات المقبولــة مــن قبــل البنــك والمحــددة فــي سياســاته وإجراءاتــه.
ولضمــان اإلدارة الكفــؤة للمخاطــر يعمــل البنــك علــى الفصــل الكامــل لوظائــف وحــدات األعمــال عــن وظائــف إدارة المخاطــر وعلــى
ســبيل المثــال فــإن دراســة وإدارة الرقابــة علــى االئتمــان مفصولــة بشــكل كامــل عــن إدارة عالقــات العمــاء ضمــن وحــدات األعمــال،
األمــر الــذي يضمــن اســتقاللية الدراســات والقــرارات االئتمانيــة والتطويــر المســتمر لكفاءتهــا ونوعيــة أعمالهــا باإلضافــة لذلــك يتــم
وتبعيتــه إلدارة مخاطــر الســوق عــن الخزينــة.
فصــل المكتــب الوســطي ()Middle Office
ّ

 .2إدارة المخاطر:
تــم تفعيــل عمــل هــذه الدائــرة حيــث تعمــل بشــكل مســتقل عــن كافــة خطــوط األعمــال وتكــون متصلــة بمجلــس اإلدارة مــن خــال
لجنــة المخاطــر لضمــان اســتقالليتها وقدرتهــا علــى كشــف وقيــاس وضبــط ومراقبــة المخاطــر ضمــن المســتوى المقبــول مــن
البنــك ورفــع التقاريــر الدوريــة بهــا لمجلــس اإلدارة.

 .3التدقيق الداخلي:
ـا مــن خــال اتصالهــا بلجنــة التدقيــق فــي مجلــس اإلدارة حيــث تقــوم هــذه
إن دائــرة التدقيــق الداخلــي جهــة مســتقلة اسـ
ـتقالل كامـ ً
ً
الدائــرة بــدور خــط الدفــاع األخيــر مــن خــال تطبيــق خطــة تدقيــق تشــمل التدقيــق الــدوري علــى كافــة أعمــال البنــك بمــا يضمــن
اكتشــاف أي حالــة مــن حــاالت الخــرق للنظــام أو عــدم االلتــزام بسياســات وإجــراءات البنــك أو األســس المحــددة مــن قبــل الجهــات
الرقابيــة.
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 .4لجنة إدارة المخاطر:
تعمــل لجنــة إدارة المخاطــر بموجــب ميثاقهــا المقــر مــن قبــل مجلــس اإلدارة والــذي تــم تطويــره اسـ ً
ـتنادا إلــى أفضــل الممارســات
فــي إدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى المتطلبــات الرقابيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي .وقــد تــم تشــكيلها بعضويــة أعضــاء مــن مجلس
اإلدارة باإلضافــة إلــى مديــر إدارة المخاطــر بحيــث يتــم رفــع كافــة تقاريــر إدارة المخاطــر إلــى هــذه اللجنــة بشــكل دوري بمــا يضمــن
أول بــأول ،األمــر الــذي يمكنــه مــن اتخــاذ أي قــرارات أو
اطــاع مجلــس اإلدارة علــى مســتوى المخاطــر فــي جميــع أعمــال البنــك ً
إجــراءات لتعديــل مســتوى هــذه المخاطــر فــي حالــة عــدم توافقهــا مــع المســتوى المقبــول للمخاطــر للبنــك ورفــع تقاريــر بذلــك
لمجلــس اإلدارة.

 .5مجلس اإلدارة:
ّ
يطلع مجلس اإلدارة بالمسؤوليات التالية في مجال إدارة المخاطر:
	-تحديد مستوى المخاطر المقبول في عمليات البنك المختلفة.
	-مراجعة سياسات المخاطر المختلفة والموافقة عليها.

	-الرقابة على هذه المخاطر والتأكد من تطبيق الضوابط الالزمة من خالل لجنة إدارة المخاطر.

	-تفويــض الصالحيــات الخاصــة بالموافقــة علــى منــح وتعديــل وتجديــد االئتمــان للجــان االئتمــان المختلفــة ومــن ثــم مراجعــة أداء
هــذه اللجــان وصحــة قراراتهــا االئتمانيــة وبالتالــي انعــكاس ذلــك علــى نوعيــة المحفظــة االئتمانيــة.

	-إقــرار السياســات االســتثمارية واتخــاذ قــرارات االســتثمار التــي تقــع ضمــن صالحيتــه والموافقــة علــى ســقوف االســتثمار
والمتاجــرة والتــداول.

 .6لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات:
تتشــكل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة وعضويــة المديــر العــام وكل مــن مــدراء وحــدات األعمــال
ومديــر اإلدارة الماليــة ومديــر إدارة المخاطــر .تقــوم اللجنــة بمراجعــة بنيــة قائمــة المركــز المالــي والتوصيــة بإجــراء أي تعديــات عليهــا
لمجلــس اإلدارة باإلضافــة إلــى الموافقــة علــى أســس إدارة مخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق كمــا تقــوم اللجنــة بمراجعــة سياســات
إدارة هــذه المخاطــر والتوصيــة للمجلــس باعتمادهــا واســتالم تقاريــر المخاطــر المختلفــة التخــاذ أي قــرارات الزمــة لتعديــل مســتوى
هــذه المخاطــر حســب المســتوى المقبــول للبنــك.
كمــا تقــوم اللجنــة بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتخصيــص رأس المــال لنشــاطات البنــك المختلفــة بمــا يضمــن اكفــأ اســتخدام لــرأس
المــال.

أ .مخاطر االئتمان:
يتم ضبط مخاطر االئتمان ضمن المستوى المقبول من قبل البنك من خالل:
 .1السياســة االئتمانيــة التــى تحــدد بشــكل دقيــق أســس منــح االئتمــان ومســتوى المخاطــر االئتمانيــة المقبولــة لــدى البنــك
وأســس تســعير مخاطــر االئتمــان والضمانــات المقبولــة باإلضافــة إلــى أســس وإجــراءات الرقابــة علــى االئتمــان لضمــان
الكشــف المبكــر عــن أي تراجــع فــي نوعيــة المحفظــة االئتمانيــة.
 .2التدريــب والتطويــر المســتمر لجميــع موظفــي االئتمــان ومــدراء العالقــات االئتمانيــة للعمــاء بمــا يضمــن فهــم متطلبــات
العمــاء بشــكل أفضــل ووجــود خبــرات تحليــل ائتمانــي عالــي المســتوى بمــا يكفــل الفهــم الســليم لهــذه المخاطــر عنــد التوصية
بقبولهــا وإدارة هــذه الحســابات بشــكل كفــؤ.
 .3صالحيــات منــح االئتمــان :تتــم الموافقــة علــى منــح االئتمــان مــن خــال لجــان االئتمــان المختصــة ،حيــث يتــم تشــكيل هــذه
اللجــان ومنحهــا صالحيــات مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
 .4تطبيــق أنظمــة قيــاس مخاطــر االئتمــان :يقــوم البنــك باســتخدام نظــام لتصنيــف مخاطــر االئتمــان للشــركات الكبيــرة
والمتوســطة ،باإلضافــة إلــى نظــام تقييــم المخاطــر بالنقــاط لكافــة منتجــات التجزئــة ليمثــل األســاس فــي القــرار االئتمانــي
لعمــاء التجزئــة والمؤسســات الصغيــرة.
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 .5تطبيــق نظــام التقييــم الداخلــي لمــدى كفايــة رأس المــال :طــور البنــك نمــوذج لعملية قيــاس كفايــة رأس المــال الداخلــي
ـاد علــى بيانــات البنــك المتوقعــة للســنوات الخمســة القادمــة الحتســاب متطلبــات رأس المــال المحتملــة وتأثيــر األوضــاع
اعتمـ ً
الضاغطــة علــى كفايــة رأس المــال للبنــك والربــح والســيولة.
 .6الرقابة على االئتمان:

تقوم وحدة مختصة تابعة إلدارة المخاطر بالرقابة على المحفظة االئتمانية وإعداد التقارير الالزمة بهذا الخصوص.

يبــدأ دور هــذه الوحــدة بــإدارة المخاطــر القانونيــة الناتجــة عــن منــح االئتمــان حيــث تقــوم الوحــدة وبالتعــاون مــع المستشــار
القانونــي للبنــك بالتأكــد مــن اســتيفاء كافــة عقــود التســهيالت والضمانــات لكامــل الشــروط القانونيــة التــى تضمــن حقــوق
البنــك.
تقــوم هــذه الوحــدة ومــن خــال دورهــا المســتقل بالتأكــد مــن اســتيفاء كافــة الشــروط الخاصــة بمنــح االئتمــان قبــل تمكيــن
المقتــرض مــن تنفيــذ التســهيالت موضــوع الموافقــة االئتمانيــة وذلــك انطالقـ ًـا مــن أهميــة وجــود أكثــر مــن جهــة رقابيــة علــى
هــذا اإلجــراء عالــي الحساســية.

تقــوم إدارة المخاطــر ومــن خــال نظــام اإلنــذار المبكــر عــن مخاطــر االئتمــان بالتحــري مــا أمكــن عــن أي مؤشــرات يمكــن أن
تشــكل داللــة علــى تراجــع الوضــع االئتمانــي للعميــل ،حيــث تشــمل هــذه المؤشــرات مؤشــرات خاصــة بالعميــل مــن حيــث
عملياتــه وأدائــه المالــي وأداء قطاعــه االقتصــادي باإلضافــة إلــى مؤشــرات متعلقــة بــأداء الحســاب لدينــا حيــث يمكننــا هــذا
النظــام مــن الكشــف المبكــر عــن أي تراجــع فــي أداء الحســاب وبالتالــي يمكننــا مــن اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بالحــد مــن أي
خســائر مــن الممكــن أن تنتــج عــن ذلــك.

 .7إدارة المحفظة االئتمانية:

تقوم كافة الجهات المعنية باالئتمان بالمراجعة المستمرة للمحفظة االئتمانية لضمان الحفاظ على نوعية جيدة للتعرضات
االئتمانية.

ويراعــى فــي إدارة المحفظــة أن تكــون موزعــة بشــكل متــوازن لتجنــب أي تركــز مــن الممكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة مســتوى
المخاطــر فــي المحفظــة ،وضمــن هــذا اإلطــار يراعــى التوزيــع القطاعــي والتوزيــع الجغرافــي للمحفظــة باإلضافــة إلــى تجنــب
التعرضــات االئتمانيــة الكبيــرة للعميــل الواحــد إال فــي الحــاالت االســتثنائية وللعمــاء المميزيــن.

 .8مخففات مخاطر االئتمان:

كخطــوة أساســية للتحــوط لمخاطــر االئتمــان يتــم مراعــاة التدفقــات النقديــة للمشــاريع الممولــة عنــد تحديــد برنامــج الســداد
ألي تســهيالت ممنوحــة لعمالئنــا وتحديــد الضوابــط الالزمــة للســيطرة علــى هــذه التدفقــات النقديــة الســتخدامها للســداد كما
يتــم الحصــول علــى ضمانــات عينيــة حيثمــا تطلــب مســتوى مخاطــر التســهيالت ذلــك حيــث يراعــى عنــد الحصــول علــى هــذه
الضمانــات نوعيتهــا والســيولة العاليــة لهــا باإلضافــة إلــى التطبيــق الكفــؤ لإلجــراءات التــى تضمــن الســيطرة الســليمة علــى
هــذه الضمانــات والرقابــة علــى قيمتهــا وســهولة تســييلها حيــث يتطلــب األمــر.

مخاطر العمليات:
تقــوم الدائــرة المختصــة بتطبيــق نظــام شــامل علــى مســتوى البنــك يســعى لتحديــد المخاطــر التشــغيلية التــي تواجــه البنــك وعملياتــه
باإلضافــة إلــى مخاطــر الســمعة ،وأفضــل اإلجــراءات واألدوات الرقابيــة التــي تحــد مــن أثــر هــذه المخاطــر ،للوصــول إلــى المســتوى
األمثــل مــن التــوازن بيــن المخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة .وتقــوم الدائــرة بعمــل مراجعــة دوريــة لإلجــراءات والضوابــط الرقابيــة التــي يقــوم
بهــا البنــك وبالتعــاون مــع دائــرة التدقيــق الداخلــي ،للتأكــد مــن مــدى االلتــزام بهــذه اإلجــراءات ومــدى فعاليتهــا.
وتعمــل الدائــرة بالتنســيق مــع كافــة دوائــر البنــك علــى جمــع البيانــات المتعلقــة بالخســائر الناتجــة عــن مخاطــر العمليــات لبنــاء قاعــدة
ـتقبال وبشــكل أكثــر دقــة وكفــاءة.
بيانــات كافيــة للتنبــؤ بهــذه المخاطــر مسـ
ً
ً
وفقــا ألفضــل المعاييــر والممارســات الدوليــة ،ويقــوم
وتقــوم الدائــرة بتطبيــق سياســة شــاملة لحمايــة معلومــات وأصــول البنــك
موظــف أمــن المعلومــات بالدائــرة بمتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة مــن خــال إجــراءات العمــل المتبعــة وبالتنســيق مــع دوائــر البنــك
ً
وخصوصــا دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات ودائــرة التدقيــق الداخلــي.
قامــت الدائــرة بتجهيــز خطــة الطــوارئ واســتمرارية العمــل وجــاري العمــل علــى تجهيــز موقــع جديــد بكامــل المتطلبــات حســب أفضــل
المعاييــر الدوليــة ،ألهميــة هــذه الترتيبــات فــي حــال وقــوع أزمــات مــن الممكــن أن تؤثــر علــى ســير أعمــال البنــك.
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اختبارات األوضاع الضاغطة
ضمــن إطــار إدارة البنــك للمخاطــر المتوقعــة والتحــوط لهــذه المخاطــر ،بحيــث يتــم تحديــد األوضــاع الضاغطــة الســلبية التــي يمكــن أن
تواجــه البنــك وأعمالــه وقيــاس أثرهــا علــى مــاءة البنــك وســيولته وســمعته .باإلضافــة إلــى توضيــح مكامــن الضعــف التــي يواجههــا
البنــك نتيجــة هــذه األوضــاع الضاغطــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،لوضــع خطــة اســتراتيجية للحــد مــن أثرهــا ومواجهتهــا عنــد
حدوثهــا أو تجنبهــا ،كمــا وتهــدف عمليــة اختبــارات األوضــاع الضاغطــة لتحســين وتعزيــز اإلدارة الســليمة لمخاطــر البنــك عــاوة علــى
االلتــزام بتعليمــات الجهــات الرقابيــة الصــادرة بهــذا الخصــوص ،والممارســات العالميــة الفضلــى.

آلية اختيار سيناريوهات األوضاع الضاغطة.
يتــم اختيــار ســيناريوهات األوضــاع بحيــث تغطــي جميــع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك ،حيــث يتــم قيــاس أثــر األوضــاع الضاغطــة
ـواء علــى مســتوى محفظــة التســهيالت أو االســتثمارات وكمــا يلــي:
علــى اســتثمارات البنــك المختلفــة ،سـ ً
 .1قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى المحفظــة االئتمانيــة للبنــك مــن حيــث ارتفــاع نســبة الديــون غيــر العاملــة نتيجــة لعــدة عوامــل
منهــا التركــز فــي منــح االئتمــان ،تراجــع القطاعــات االقتصاديــة نتيجــة لألزمــات الماليــة ،نوعيــة المحفظــة االئتمانيــة ،انخفــاض
قيمــة الضمانــات المقدمــة وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى .ويتــم احتســاب أثــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى بيــان الدخــل
والميزانيــة العموميــة ونســبة كفايــة رأس المــال.
 .2قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى اســتثمارات البنــك مــن حيــث انخفــاض ســيولة األســواق المســتثمر بهــا وانخفــاض قيمــة
االســتثمارات بســبب األزمــات الماليــة واالقتصاديــة .ويتــم احتســاب أثــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى بيــان الدخــل والميزانيــة
العموميــة ونســبة كفايــة رأس المــال.
 .3قياس تأثير األوضاع الضاغطة على موجودات ومطلوبات البنك في حال تغير أسعار صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية.

 .4قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى ســيولة البنــك نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا خســارة اســتثمارات البنــك بالودائــع لــدى البنــوك
المراســلة ،تركــز ودائــع عمــاء البنــك وودائــع البنــوك المودعــة لدينــا ،عمليــات ســحب مكثفــة للودائــع ،تغيــر أســعار صــرف الدينــار
مقابــل العمــات األجنبيــة وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى .ويتــم احتســاب أثــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى نســبة الســيولة
القانونيــة وعلــى الســيولة حســب ســلم االســتحقاق.
 .5قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى مخاطــر التشــغيل الخاصــة بعمليــات البنــك .ويتــم احتســاب أثــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر
علــى نســبة كفايــة رأس المــال.
ـاء علــى نتائــج هــذه االختبــارات يتــم وضــع خطــط طــوارئ لمواجهــة األزمــات الماليــة واالقتصاديــة ،وسياســات تحــدد تركز التســهيالت
وبنـ ً
واالســتثمارات ،باإلضافــة إلــى سياســات لمواجهــة موجــودات ومطلوبــات البنــك ،وتفعيــل أدوات تخفيــض المخاطــر مثــل التحــوط
والتقــاص للبنــود داخــل الميزانيــة والضمانــات المقبولــة ،وبمــا يتــاءم مــع نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة.
حاكمية تطبيق اختبارات األوضاع الضاغطة:

مسؤولية مجلس اإلدارة
 .1االطــاع علــى نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة للبنــك بشــكل نصــف ســنوي (كل ســتة أشــهر) ،التخــاذ القــرارات التــي تتــاءم مــع
هــذه النتائــج والتــي مــن شــأنها ضمــان ســامة البنــك فــي حــال تعرضــه إلــى أي مــن هــذه األوضــاع.
 .2التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية بااللتزام بالخطط والسياسات الموضوعة لمواجهة أية أوضاع ضاغطة يتعرض لها البنك.

 .3علــى المجلــس التأكــد مــن أن دائــرة إدارة المخاطــر تقــوم بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري وأن يكــون للمجلــس
ـاء
دور رئيســي فــي اعتمــاد الفرضيــات والســناريوهات المســتخدمة وتحليــل نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنـ ً
علــى هــذه النتائــج.
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مسؤولية اإلدارة التنفيذية
 .1وضع التوصيات المناسبة وعرضها على مجلس اإلدارة والمبنية على نتائج االختبارات الضاغطة التي قامت اإلدارة بتنفيذها.
 .2تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة والمتعلقة بنتائج اختبارات األوضاع الضاغطة للبنك ،وإعالم المجلس بنتائجها.
 .3تنفيذ ومراقبة اختبارات األوضاع الضاغطة ,وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

 .4أخــذ نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بعيــن االعتبــار عنــد القيــام بالتخطيــط لــرأس المــال ( )Capital Planningبهــدف الوصــول
إلــى رأس المــال الــذي يتــواءم مــع اســتراتيجية البنــك وهيــكل مخاطــره ،باإلضافــة إلــى مراعــاة هــذه النتائــج عنــد القيــام بعمليــة
التقييــم الداخلــي لمــدى كفايــة رأس المــال (.)ICAAP
 .5التعــاون الكامــل بيــن دوائــر البنــك المختلفــة بالتنســيق مــع إدارة المخاطــر للتوصــل بالقــدر الممكــن للنتائــج الواقعيــة الختبــارات
األوضــاع الضاغطــة والتــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك نتيجــة األوضــاع الماليــة واالقتصاديــة المحليــة والعالميــة.
تعريف تطبيق البنك للتعثر وآلية معالجة التعثر:
يلتــزم البنــك بتعليمــات الجهــات الرقابيــة وأفضــل الممارســات فــي القطــاع المصرفــي فيمــا يخــص تطبيــق التعثــر وآليــة معالجــة
الديــون المتعثــرة.
تعــرف التســهيالت المتعثــرة بأنهــا تلــك التســهيالت التــي تحمــل درجــات مخاطــر تحــت المراقبــة أو أســوأ ،وتاليـ ًـا وصــف مختصــر لهــذه
الدرجات:

•	 تحت المراقبة:
المقتــرض الــذي ليــس لديــه أربــاح مؤكــدة وإيراداتــه التشــغيلية متذبذبــة بشــكل كبيــر .وأصولــه تشــهد انخفاضـ ًـا مــع ارتفــاع الديــون
المشــكوك فــي تحصيلهــا مــع عــدم وجــود مخصصــات كافيــة لهــا ومديونتــه علــى ارتفــاع مســتمر أعلــى مــن المعاييــر المقبولــة لــدى
القطــاع التــي ينتمــي لــه .أيضـ ًـا اإلدارة والتحكــم لديــه ضعيفــة .الديــون المصنفــة تحــت المراقبــة تبقــى لفتــرة مــن الزمــن تحــت هــذا
التصنيــف لمراقبتهــا بحيــث يتــم تحســين تصنيفهــا االئتمانــي بحــال تغيــرت المعطيــات التــي أدت إلــى تصنيفهــا تحــت المراقبــة أو
تخفيــض تصنيفهــا االئتمانــي.

•	 دون المستوى:
مقتــرض غيــر مقبــول اســتمرار التعامــل معــه ائتمانيـ ًـا حيــث أن اســترداد التســهيالت اسـ ً
ـتنادا إليــرادات العميــل التشــغيلية قــد أصبــح
مــكان تســاؤل وموجوداتــه غيــر محميــة بدرجــة مقبولــة بصافــي حقــوق الملكيــة وقدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه أو تقديــم ضمانــات
ً
وفقــا لتعليمــات
إضافيــة ضعيفــة .التســهيالت المصنفــة تحــت هــذه الدرجــة مــن المخاطــر تتطلــب التحــوط بمخصــص خــاص
البنــك المركــزي األردنــي.

•	 مشكوك في تحصيله:
فــرص اســترداد البنــك للديــن الممنــوح للمقتــرض أصبــح مــكان شــك وهنــاك احتماليــة لخســارة جــزء مــن أصــل الديــن وذلــك
فــي ضــوء الظــروف والمعطيــات المتوفــرة والتــي تظهــر عــدم قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه البنــك .التســهيالت
ً
وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
المصنفــة تحــت هــذه الدرجــة مــن المخاطــر تتطلــب التحــوط بمخصــص خــاص

•	 خسارة:
ـتقبال ولــم تتوفــر القناعــة التامــة لــدى البنــك بانعــدام فــرص التحصيــل بعــد ،األمــر
هنالــك احتمــال الســترداد جــزء مــن الديــن مسـ
ً
الــذي ال يشــجع البنــك علــى القيــام بإعــدام الديــون إعدامـ ًـا نهائيـ ًـا وتركــه وعــدم اســتمرار المطالبــة بــه .التســهيالت المصنفــة تحــت
هــذه الدرجــة مــن المخاطــر تتطلــب التحــوط بمخصــص خــاص وفقـ ًـا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.
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القواعد العامة التي يتم اتباعها في معالجة الديون المتعثرة:
•أي جدولــة مقترحــة يجــب أن تســتند إلــى قــدرة العميــل علــى االلتــزام بهــا ،ذلــك أن هــدف البنــك يجــب أن يســتند إلــى اســترداد أموالــه
وليــس فقــط إلــى تحســين التصنيــف االئتمانــي للمحفظــة.

•عنــد جدولــة المديونيــة يتوجــب دراســة التدفقــات النقديــة لــدى المقتــرض وخصوصـ ًـا إذا كان يترتــب علــى المقتــرض التزامــات تجــاه
دائنيــن غيــر البنــك وهــذا يســتلزم الوقــوف علــى دراســة التدفقــات النقديــة للعميــل ،وضماناتــه الحاليــة ،وأيــة موجــودات إضافيــة
يمكــن تســيلها كمصــدر إضافــي فــي الســداد أو الحصــول عليهــا كضمانــة إضافيــة تخفــف مــن المخاطــر االئتمانيــة للعميــل .كمــا
يتــم دراســة معاييــر أخــرى مثــل قــدرة العميــل علــى إدارة التســهيالت وســامة المســتندات القانونيــة والعقــود التــي بحــوزة البنــك مــن
حيــث كونهــا تحفــظ حــق البنــك بحــال اللجــوء إلــى إجــراءات قانونيــة بحــق المقتــرض.

•فــي حــال التــزام العميــل بالســداد بعــد جدولــة القــرض ولفتــرة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر يتــم تحســين تصنيــف الحســاب إلــى ديــن
عامــل.

نظام التصنيف االئتماني الداخلي:
يعتمــد البنــك نظــام التصنيــف االئتمانــي لعمــاء الشــركات الكبــرى والشــركات الصغيــرة والمتوســطة .إن الهــدف مــن هــذا النظــام
هــو تقييــم مخاطــر االئتمــان علــى مســتوى العميــل والتســهيل الممنــوح لــه والتعبيــر عنهــا بشــكل كمــي بحيــث يعطــى كل عميــل
ممنــوح تســهيالت تصنيــف مــن  10 – 1تعبــر عــن مســتوى مخاطــرة بحيــث يكــون المســتوى ( )1أقــل مســتوى خطــورة ،وبحيــث تكــون
مســؤولية تصنيــف العمــاء مــن مســؤوليات دائــرة االئتمــان.
وعند تطبيق هذا النظام يمكن ضمان األمور التالية:
•القــدرة علــى االحتفــاظ بجــودة عاليــة لمحفظــة البنــك االئتمانيــة ومراقبــة أداء هــذه المحفظــة وتحديــد االســتراتيجية والخطــط الفعالــة
المســقبلية إلدارة المخاطــر االئتمانيــة.
•الربط بين جودة االئتمان وكفاءة األداء والتسعير.

•تحديد الجهة ذات الصالحية بالموافقة على منح و/أو تجديد التسهيالت.
والجدول التالي يوضح المعايير التي تم اعتمادها بأوزان مختلفة لغايات تصنيف العمالء:
المحدد

البنود المالية
اإلدارة

كمي

طبيعة المحدد

نوعي

الشركة

القطاع االقتصادي

نوعي
نوعي

وللقيــام باحتســاب التصنيــف يجــب توفيــر قوائــم ماليــة تغطــي ثــاث ســنوات باإلضافــة إلــى توفــر معلومــات حــول أداء القطــاع
االقتصــادي والخصائــص النوعيــة إلدارة العميــل ،وبحيــث يتــم تصنيــف عمــاء البنــك الممنوحيــن تســهيالت حســب الجــدول التالــي:
ممتاز
قوي

جيد

مستويات المخاطر

1
2
3

مرضي

4

مرتفع

6

مقبول

تحت المراقبة
غير عامل
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5
7
8

درجة المخاطر
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اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية ولكل بند على حدة
يتــم احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مســتوى إفــرادي ( )Individual Basisعلــى النظــام الــذي تــم تطبيقــه مــن قبــل البنــك
حســب منهجيــة االحتســاب التــى تــم اعتمداهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمدقــق الخارجــي عنــد إعــداد البيانــات الماليــة المرحليــة
والختاميــة.

أ .احتمالية التعثر (:)PD
يتــم قيــاس احتماليــة التعثــر لغايــات احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
( )9باســتخدام نمــاذج إحصائيــة تعتمــد علــى بيانــات تعثــر تارخيــة والتصنيــف االئتمانــي للتعرضــات باإلضافــة إلــى اختبــارات األوضــاع
الضاغطــة المرتبطــة بمؤشــرات االقتصــاد الكلــى لمحفظــة تســهيالت الشــركات الكبــرى والشــركات المتوســطة والصغــرى .أمــا
بالنســبة إلــى محفظــة التســهيالت لألفــراد ،تــم اعتمــاد نمــاذج إحصائيــة تعتمــد علــى خصائــص المنتــج والســلوك االئتمانــي
للعميــل.
يقوم النظام باحتساب احتمالية التعثر ( )PDباتباع الخطوات التالية:
تبــدأ العمليــة باحتســاب أثــر المؤشــرات االقتصاديــة باســتخدام عامــل مؤشــر أســعار المســتهلك ( )CPIالثنــا عشــر شـ ً
ـهرا بالمعادلــة
التاليــة .)CPI/CPI t-12 months( :ويتــم إضافــة مؤشــر الدوريــة المركــب الســنوي إلــى مصفوفــة احتماليــة التعثــر .بعــد إضافــة مؤشــر
الدوريــة المركــب الســنوي ،يتــم تحويــل قيــم المصفوفــة الناتجــة إلــى احتمــاالت مــن خــال تطبيــق “التوزيــع الطبيعــي”.
يتــم تحويــل قيــم المصفوفــة الناتجــة كذلــك إلــى احتمــاالت التعثــر ( )PITمــن خــال احتســاب االحتمــاالت الهامشــية لــكل عمليــة
انتقــال تصنيــف.
إضافــة إلــى احتســاب احتماليــة التعثــر  ،PITيتــم الحصــول علــى متوســط المــدى الحتماليــة االنتقــال علــى المــدى البعيــد للفتــرات
 t, t+1, t+2, t+3, t+4باســتخدام طريقــة سلســلة ماركــوف .كمــا أنــه يتــم دمــج احتماليــة التعثــر ( )PDلــكل صــف مــن  PITإلــى
الفتــرات .t, t+1, t+2, t+3, t+4
ً
وفقــا إلــى مــا تضمنــه المعيــار ( )9جميــع التعرضــات االئتمانيــة وأدوات الديــن المدرجــة فــي المرحلــة األولــى .يتــم األخــذ بعيــن
ـهرا اعتبـ ً
االعتبــار احتماليــة التعثــر للتعــرض /األداة لمــدة ( )12شـ ً
ـارا مــن تاريــخ البيانــات الماليــة .أمــا بالنســة إلــى التعرضــات االئتمانيــة
المدرجــة فــي المرحلــة الثانيــة فإنــه يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار احتماليــة التعثــر علــى مــدى العمــر الزمنــي المتبقــي للتعــرض االئتمانــي.

ب .الخسارة بافتراض التعثر (( )LGDالضمانات/مخففات المخاطر):
عنــد احتســاب الخســارة بافتــراض التعثــر يتــم تقييــم الضمانــات المقدمــة مقابــل منــح التعــرض االئتمانــي ويتــم األخــذ بعيــن
االعتبــار فقــط الضمانــات التــي تصنــف كمخففــات مخاطــر (الموثقــة قانونيــا ضمــن عقــود ائتمــان وال يوجــد أي مانــع قانونــي يحــول
دون وصــول البنــك للضمانــة) لغايــات احتســاب القيمــة القابلــة لالســترداد مــن التعــرض االئتماتــي بعــد تطبيــق نســب االقتطــاع
المحــددة فــي تعليمــات تصنيــف الديــون رقــم ( )47/2009للبنــك المركــزي األردنــي .يتــم تطبيــق نســب الخســارة بافتــراض التعــرض
ـاد علــى نســب تاريخيــة الســتردادات ماليــة وتحويــل إلــى نقــد نتيجــة
( )LGDsعلــى الجــزء غيــر المغطــى مــن التعــرض االئتمانــي اعتمـ ً
التنفيــذ علــى الضمانــة بســبب التعثــر مــع األخــذ بعيــر االعتبــار البعــد الزمنــي.

ج .التعرض االئتماني عند التعثر (:)EAD
يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار المبالــغ التــي ســيتم اســتغاللها مــن قبــل الطــرف المديــن ونــوع أداة الديــن عنــد احتســاب التعــرض
االئتمانــي عنــد التعثــر لغايــات احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لــكل مرحلــة مــن مراحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
( .)9يتــم احتســاب معامــل االســتغالل بعــد إجــراء دراســة علــى نســب الســحوبات واالســتغالالت التاريخيــة للعمــات وانــواع الديــن
المختلفــة.
تعتبــر أيضـ ًـا التعرضــات االئتمانيــة الغيــر المباشــرة (غيــر الممولــة) بمثابــة تعرضــات ائتمانيــة متحققــة يتــم احتســاب خســارة االئتمانية
ً
بنــاء علــى دراســة تاريخيــة علــى نســب التعثــر واحتمــاالت
أيضــا احتســاب نســب تعثــر ( )PDsخاصــة بهــذه التعرضــات
لهــا ويتــم
ً
الســحب.
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د .القيمة الزمنية للنقود
يتــم احتســاب القيمــة الحاليــة للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة واســتخدام العمــر الزمنــي وســعر الفائــدة الفعــال ( )EIRالممنــوح علــى
التعــرض االئتمانــي كمعامــل خصــم.
حاكميــة تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة وبمــا يتضمــن مســوؤليات اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة لضمــان االلتــزام
بمتطلبــات تطبيــق المعيــار الدولــي.
مجلس اإلدارة
ســوف يقــوم مجلــس اإلدارة باإلطــاع علــى عمليــة ونتائــج احتســاب المخصصــات حســب المعيــار الدولــي التخــاذ القــرارات التــي تتــاءم
مــع هــذه النتائــج والتأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة بااللتــزام بالعمليــات والسياســات الموضوعــة لكفايــة المخصصــات ويتــم اعتمــاد
 والموافقــة علــى  -سياســة معتمــدة تحــدد الحــاالت اإلســتثنائية والمبــررة التــي يتــم فيهــا التعديــل علــى نتائــج ومخرجــات النظــاموأن تحــدد جهــة مســتقلة تكــون صاحبــة الصالحيــة فــي اتخــاذ قــرار االســتثناء أو التعديــل ويتــم عــرض هــذه الحــاالت علــى المجلــس
والموافقــة عليهــا.
لجنة المخاطر
تقوم لجنة المخاطر باإلشراف على عملية احتساب المخصصات حسب المعيار الدولي والتأكد من اآلتي:
•ضمان تغطية المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة.

•نسبة كفاية رأس المال ضمن المستوى المطلوب وضمان عدم انخفاضها عن الحد المسموح به.
•آلية التسعير تغظي تكاليف المخصصات.
لجنة التدقيق
يتــم عــرض نتائــج احتســاب المخصصــات حســب المعيــار الدولــي علــى لجنــة التدقيــق حيــث تقــوم اللجنــة بالتحقــق مــن كفايــة الخســارة
االئتمانيــة المتوقعــة المرصــودة مــن قبــل البنــك والتأكــد مــن كفايتهــا علــى جميــع البيانــات الماليــة.
اإلدارة التنفيذية
تقــوم اإلدارة العليــا بإظهــار وعــرض المخاطــر عنــد تســعير التعــرض االئتمانــي ،ويتــم تنفيــذ وتحديــث السياســات واإلجــراءات المناســبة
ليتــم التواصــل بمــا يخــص عمليــة تقييــم المخاطــر االئتمانيــة وعمليــة القيــاس لجميــع األفــراد المعنييــن.
اإلدارة العليــا هــي بدورهــا مســؤولة عــن تنفيــذ اســتراتيجية مخاطــر االئتمــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتطويــر السياســات
والعمليــات المذكــورة أعــاه.
دائرة إدارة المخاطر
تحــرص دائــرة إدارة المخاطــر علــى أن المخصصــات تغطــي التعرضــات االئتمانيــة بشــكل كافــي والتأكــد مــن عمليــة  -ومخرجــات  -نظــام
المعيــار الدولــي وعــرض نتائــج المعيــار الدولــي علــى مجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر واإلدارة التنفيذيــة.

214

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

 .1توزيع التعرضات االئتمانية
درجة التصنيف
الداخلي لدى البنك

فئة التصنيف حسب
تعليمات ()47/2009

إجمالي قيمة
التعرض

الخسائر االئتمانية
المتوقعـــــــــــة

مستوى احتمالية
الخســــــارة

تعرضات عاملة

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

%

1

ديون عاملة

2

91,903,227

ديون عاملة

ديون عاملة

3
4

ديون عاملة

5
6
7

غير مصنف
المجموع

تعرضات غير عاملة

8

3,223,300

%63.41 - %0.34

4,439,512,084
42,171,978

119,969,945

4,559,482,029

المجموع الكلي

%25.88 - %0.34

430,689

%30.58 - %0.34

2,525,022
4,693,637

8,409,381

20,951,895

10,632,519
71,002,388

318,000,000

2,927,000,000
38,000,000

%100

%46.6
%43.2
%47.3

%53.3

%57.51

82,000,000

120,000,000

91,954,283

%45.5

%47.6

1,585,000,000

%100

%59.9

193,000,000

104,000,000

%63.41 - %0.01

%

%44.6

242,000,000

%30.58 - %0.34

60,369,869

77,797,967

غير عامل

المجموع

442,283,122

1,244,517

%63.02 - %0.34

307,000,000

2,379,488,005

غير عامل

غير مصنف

175,798,316

204,199,141

ديون عاملة

%4.55 - %0.34

416,539

385,248,780

ديون عاملة

83,000,000

%63.02 - %0.34

460,602,992

ديون عاملة

دينـــــــــــــــار

95,000,000

299,988,501

ديون عاملة

8,810

التعرض عند التعثر متوسط الخسارة
عند التعثـــــر

%49.20

3,047,000,000

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

صناعة

تجارة

عقارات

زراعة

أسهم

أفراد

حكومة وقطاع
عام

أخرى

إجمالــــــــــــي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك مركزية - 241,008,818

-

-

-

-

-

-

-

241,008,818

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

- 248,264,111

-

-

-

-

-

-

-

248,264,111

إيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

4,258,890

-

-

-

-

-

-

-

-

4,258,890

تسهيالت وتمويالت
ائتمانية مباشرة

11,057,339

40,154,281 666,121,713 481,939,942 238,594,289

48,978,202

2,277,918,456 287,198,930 135,947,663 367,926,097

سندات وأسناد وأذونات
وكما يلي:

90,845,345

7,698,181

5,310,156

-

-

-

-

709,278 661,883,360

766,446,320

ضمن الموجودات المالية 688,489
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

-

-

-

-

-

-

65,641

-

754,130

ضمن الموجودات المالية -
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن الموجودات المالية 90,156,856
بالكلفة المطفأة

7,698,181

5,310,156

-

-

-

-

709,278 661,817,719

3,744,027

8,283,109

2,897,992

7,791,932

الموجودات األخرى

1,849,534

اإلجمالي

47,946,213 669,019,705 495,533,207 250,036,497 597,284,037
-

7,114,447

12,559,984

765,692,190

43,019

579,689

49,021,221

3,582,760,328 300,468,192 804,945,470 368,505,786

44,863,733

الكفاالت المالية

7,878,143

11,047,204

63,771,196

489,128

640,881

20,584,234

3,500

71,720,200

176,134,486

اآلعتمادات المستندية
والقبوالت

330,961

30,101,838

443,612 114,878,397

24,942,085

-

45,724,832

-

46,868,023

263,289,748

االلتزامات األخرى

3,547,212

45,339,455

- 206,329,228

6,661,534

2,547,316

29,522,693

1,189,719

432,439,920 137,302,763

المجموع الكلي

80,038,960 669,463,317 880,512,028 336,524,994 609,040,353

52,209,418

4,454,624,482 556,359,178 806,138,689 464,337,545
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ب .توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار رقم ()9
المرحلـــــــة األولــــــــــــى

مالي

المرحلـــــــة الثانيـــــــــــــــة

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

إفــــــــــرادي

تجميعـــــــــي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

602,145,797

-

6,893,246

صناعة

290,716,516

عقارات

349,922,738

244,748,964

أسهم

13,079,506

37,861,779

622,336

حكومة وقطاع عام

806,138,689

-

-

المجموع

3,748,209,328

تجارة
زراعة

أفراد

أخرى

806,044,761
63,545,120

-

المرحلة الثالثة
دينـــــــــــــــار

1,310

1,565,999

41,209,424

1,532

58,950,194

6,673,059

9,168,362

343,705

302,092

57,740,790

7,543,813
-

369,987,741

81,823,899

446,628,460

8,977,510

15,333,626

382,521,964

234,072

دينـــــــــــــــار

609,040,353

3,031,523

336,524,994
669,463,317
52,209,418

8,948,592

-

المجموع

1,160,214

880,512,028
80,038,960

9,472,751

1,303,777

1,749,377

464,337,545

90,898,268

719,796

9,135,144

556,359,178

281,120,635

-

-

33,496,614

9,275,941

806,138,689

4,454,624,482

 .3توزيع التعرضات حسب التوزيع الجغرافي:
أ .التوزيع الكلي للتعرضات حسب المناطق الجغرافية  -بالصافي:
داخل المملكة

دول الشرق

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

األوسط األخرى

أوروبا

آسيا *

إفريقيا

أمريكا

دول أخرى

إجمالـــــــــــي

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى البنك المركزي األردني

241,008,818

-

-

-

-

-

-

241,008,818

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات

821,867

81,863,565

84,733,014

37,391,298

-

40,225,671

3,228,696

248,264,111

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات

3,000,000

-

1,258,890

-

-

-

-

4,258,890

تسهيالت وتمويالت ائتمانية

2,277,918,456

-

-

-

-

-

-

2,277,918,456

سندات وأسناد وأذونات وكما يلي:

655,172,909

26,668,470

28,562,350

2,790,894

-

51,834,212

1,417,485

766,446,320

ضمن الموجودات المالية بالقيمة

-

-

688,489

-

-

65,641

-

754,130

ضمن الموجودات المالية بالقيمة

-

-

-

-

-

-

-

-

مصرفية

مصرفية

مباشرة

العادلة من خالل قائمة الدخل

العادلة من خالل قائمة الدخل
الشامل اآلخر

ضمن موجودات مالية بالكلفة

655,172,909

26,668,470

27,873,861

2,790,894

-

51,768,571

1,417,485

765,692,190

مشتقات أدوات المالية

-

-

-

-

-

-

-

-

الموجودات المالية المرهونة (أدوات -

-

-

-

-

-

-

-

المطفأة

الدين)

الموجودات األخرى

44,863,733

-

-

-

-

-

-

44,863,733

اإلجمالي

3,222,785,783

108,532,035

114,554,254

40,182,192

-

92,059,883

4,646,181

3,582,760,328

الكفاالت المالية

176,134,486

-

-

-

-

-

-

176,134,486

االعتمادات المستندية والقبوالت

263,289,748

-

-

-

-

-

-

263,289,748

االلتزامات األخرى

432,439,920

-

-

-

-

-

-

432,439,920

المجموع

4,094,649,937

108,532,035

114,554,254

40,182,192

-

92,059,883

4,646,181

4,454,624,482
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ب  -توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9
المرحلـــــــــــة األولــــــــــــــــى

داخل المملكة

دول الشرق األوسط
األخرى

أوروبا

المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة

إفــــــــــــــرادي

تجميعـــــــــــي

إفــــــــــــــرادي

تجميعـــــــــــي

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

3,388,234,783

382,521,964

108,532,035

-

9,275,941

281,120,635

-

-

33,496,614

-

4,094,649,937

108,532,035

114,554,254

-

-

-

-

114,554,254

إفريقيا

-

-

-

-

-

-

دول أخرى

4,646,181

-

-

-

4,646,181

آسيا

أمريكا

المجموع

40,182,192

-

-

92,059,883

-

3,748,209,328

382,521,964

-

-

-

-

-

281,120,635

40,182,192

-

9,275,941

92,059,883

33,496,614

4,454,624,482

 .4التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:
أ .إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تصنيفها:
نسبة
إجمالي
المرحلـــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة
التعرضات التي التعرضات التي
التعرضات
إجمالي قيمة
تم تعديل
تم تعديل
التي تم تعديل
التعرض
تصنيفها
تصنيفها
تصنيفها

المرحلــــــــــة الثانيــــــــــــــــة

أرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

-

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

سندات وأسناد وأذونات وكما يلي:

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

إجمالي قيمة
التعرض

التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها
-

-

-

-

دينـــــــــــــــار

-

-

-

دينـــــــــــــــار

-

-

32,817,973 117,508,889 156,808,440 255,001,901

-

دينـــــــــــــــار

-

-

%0.00

%0.00

%0.00

%7.96 189,626,413

-

-

250,000

-

-

-

250,000

-

-

-

-

-

-

-

%0.00

الموجودات المالية المرهونة (أدوات الدين)

-

-

-

-

-

%0.00

المجموع

32,817,973 117,758,889 156,808,440 255,001,901

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

ضمن موجودات مالية بالكلفة المطفأة

مشتقات أدوات المالية

الموجودات األخرى
الكفاالت المالية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,444,768

8,193,923

2,211,056

245,315

9,202,499

1,028,082

-

-

االعتمادات المستندية والقبوالت

9,557,093

المجموع الكلي

33,063,288 119,969,945 167,493,776 295,206,261

االلتزامات األخرى

1,463,331

-

-

-

%0.00

%0.00

-

-

%0.00

%0.00

-

%0.00

8,439,238

%4.79

1,028,082

%0.24

%5.02 189,626,413

1,463,331

%0.56

%4.31 200,557,064
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ب .الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:
الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها

التعرضات التي تم تعديل تصنيفها
إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها -
المرحلة الثانية

إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها -
المرحلة الثالثة

إجمالي
التعرضات
التي تم تعديل
تصنيفها

المرحلة
الثانية -
إفـــــــــــــــرادي

المرحلة الثانية -
تجميعــــــــــــــي

المرحلة
الثالثة -
إفـــــــــــــــرادي

المرحلة الثالثة -
تجميعــــــــــــــي

المجموع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

-

-

إيداعات لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

-

-

-

-

-

-

-

-

تسهيالت وتمويالت
ائتمانية مباشرة

156,808,440

32,817,973

189,626,413

1,594,422

189,754

370,998

47,324

2,202,498

سندات وأسناد وأذونات
وكما يلي:

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن الموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن الموجودات المالية
بالكلفة المطفأة

-

-

-

-

-

-

-

-

مشتقات أدوات المالية

-

-

-

-

-

-

-

-

الموجودات المالية
المرهونة (أدوات الدين)

-

-

-

-

-

-

-

-

الموجودات األخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

156,808,440

32,817,973

189,626,413

1,594,422

189,754

370,998

47,324

2,202,498

الكفاالت المالية

8,193,923

245,315

8,439,238

61,841

-

1,860

-

63,701

االعتمادات المستندية
والقبوالت

1,463,331

-

1,463,331

4,144

-

-

-

4,144

االلتزامات األخرى

1,028,082

-

1,028,082

4,858

-

-

-

4,858

المجموع الكلي

167,493,776

33,063,288

200,557,064

1,665,265

189,754

372,858

47,324

2,275,201
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 .5التعرضــات لمخاطــر االئتمــان (بعــد مخصــص التدنــي والفوائــد والعوائــد المعلقــة وقبــل الضمانــات ومخففــات
المخاطــر األخــرى):
 31كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة
أرصدة لدى البنك المركزي

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت والتمويالت االئتمانية المباشرة  -بالصافي:
لألفراد

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

241,008,818

248,264,111

4,258,890

435,232,451

282,485,418

326,075,874

8,325,098

357,041,832

القروض العقارية

666,121,713

الشركات الكبرى

905,976,720

891,371,820

136,294,904

135,307,843

للشركات:

574,115,232

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

134,292,668

المجموع

2,277,918,456

2,084,327,989

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

754,130

-

الموجودات األخرى

44,863,733

للحكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات:

ضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة
كفاالت

126,491,262

765,692,190

617,696,128

3,582,760,328

3,346,667,664

176,134,486

178,422,988

96,110,081

182,116,425

27,757,157

اعتمادات

167,179,667

سقوف تسهيالت وتمويالت غير مستغلة

432,439,920

383,471,409

إجمالي بنود داخل وخارج قائمة المركز المالي الموحدة

4,454,624,482

4,252,893,773

قبوالت

إجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي

871,864,154

162,215,287

906,226,109

الجدول أعاله يمثل الحد األقصى لمخاطر التعرض االئتماني للبنك كما في  31كانون األول  2018و 2017دون أخذ الضمانات أو مخففات مخاطر
االئتمان األخرى بعين االعتبار.
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 .6الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31كانون األول :2018
البنـــــــــــــــــــــــــــد

أرصدة لدى بنوك مركزية

المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية
 إفـــــــــــــرادي  -تجميعـــــــــي  -إفـــــــــــــرادي  -تجميعـــــــــيدينـــــــــــــــــــار

-

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

142,530

أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية
بالكلفة المطفأة

618,668

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

أدوات دين ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

كفاالت مالية

سقوف غير مستغلة

اعتمادات مستندية وقبوالت

أخرى

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

-

-

142,530

12,532,691

280,642

4,676,176

133,509

70,025,163

87,648,181

-

-

-

-

-

-

435,108

-

78,231

-

727,225

1,240,564

-

25,482

-

-

436,130

-

1,521,294

-

-

-

410,648

-

96,916

-

-

-

-

250,000

-

-

868,668

1,618,210

-

الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في األول من كانون الثاني 2018
البنـــــــــــــــــــــــــــد

أرصدة لدى بنوك مركزية

المرحلة األولى المرحلة األولى المرحلة الثانية المرحلة الثانية
 إفـــــــــــــرادي  -تجميعـــــــــي  -إفـــــــــــــرادي  -تجميعـــــــــيدينـــــــــــــــــــار

-

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

516,247

أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية
بالكلفة المطفأة

235,192

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة

11,235,480

أدوات دين ضمن موجودات مالية بالقيمة العادلة -
من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر

كفاالت مالية

سقوف غير مستغلة

اعتمادات مستندية وقبوالت
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560,955

1,347,839

737,688

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

المرحلة الثالثة

المجموع

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

-

-

-

516,247

154,389

4,185,528

37,639

71,461,186

87,074,222

-

-

-

-

-

-

5,259

-

1,981,057

2,547,271

-

3,732

-

-

741,420

-

-

-

124,191

-

-

1,390,625

-

1,625,817

1,472,030

تأمينات نقدية

عقارية

كفاالت بنكية
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل إجمالي التعرضات االئتمانية:

البنــــــــــــــــــــد

التعرض

إجمالي قيمة
أسهم متداولة

سيارات واليات
مقبولة

أخـــــــرى

الضمانات

إجمالي قيمة

صافي التعرض
بعد الضمانات

الخسارة

االئتمانية

المتوقعـــــــــة

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

2018

241,008,818

دينـــــــــــــــار
-

دينـــــــــــــــار
-

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

دينـــــــــــــــار

248,406,070

4,259,461

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار

-

-

دينـــــــــــــــــــار
-

دينـــــــــــــــــــار
-

-

دينـــــــــــــــــــار
-

79,200
1,270,500
49,099,090
4,847,609
58,296,399

134,534,318
43,367,084
4,993,397
10,177,637
193,072,436

22,756,429
573,700,706
297,166,730
80,756,745
974,380,610

-

865,600
486,480
38,967,600
1,660,433
41,980,113

19,100,834
662,539
20,987,458
14,009,510
54,760,341
16,769,882
16,917,783

449,369,737

676,724,409

977,174,855

142,200,900

977,174,855

-

754,130

-

766,560,858

44,863,733

4,528,497,826

176,134,486

263,289,748

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
()SMEs

للحكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات وكما يلي:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ضمن موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

الموجودات األخرى

المجموع

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية والقبوالت

241,008,818
3,000,000

دينـــــــــــــــــــار
3,000,000

248,406,070
1,259,461

دينـــــــــــــــار
141,959
571

177,336,381
619,487,309
411,214,275
111,451,934
1,322,489,899

-

لألفراد

272,033,356
57,237,100
565,960,580
30,748,966
977,174,855
754,130
766,560,858
44,863,733
3,206,007,927

-

التسهيالت والتمويالت االئتمانية:
11,753,092
6,826,408
61,932,663
6,788,777
347,241
868,668
88,659,379

-

االلتزامات األخرى

المجموع الكلي

-

432,439,920

5,400,361,980

-

88,448,006

-

41,980,113

-

-

16,769,882

974,380,610

16,917,783

193,072,436

159,364,604

58,296,399

246,371,965

1,356,177,564

436,130

432,439,920
4,044,184,416

1,240,564
1,618,210
91,954,283
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البنــــــــــــــــــــد

إجمالي قيمة
التعرض

إجمالي قيمة
الضمانـــات

أخــــــــرى

سيارات واليات

عقارية

كفاالت بنكية
مقبولة

أسهم متداولة

تأمينات نقدية

القيمــــــــــــــــة العادلــــــــــــة للضمانــــــــــــــــــــــــــــــات

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل إجمالي التعرضات االئتمانية ضمن المرحلة الثالثة:

2018

صافي التعرض
بعد الضمانـــات

الخسارة
االئتمانية
المتوقعــــــــــة

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات
مصرفية

التسهيالت والتمويالت االئتمانية:

لألفراد

القروض العقارية

الشركات الكبرى

المنشآت الصغيرة والمتوسطة
()SMEs

للحكومة والقطاع العام

سندات وأسناد وأذونات وكما يلي:

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ضمن موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

الموجودات األخرى

المجموع

الكفاالت المالية

االعتمادات المستندية والقبوالت

االلتزامات األخرى

المجموع الكلي

دينـــــــــــــــار

-

-

-

-

16,359,968

17,120,272

69,750,315

14,278,334

-

-

-

-

250,000

-

117,758,889

2,211,056

-

-

119,969,945

دينـــــــــــــــار
58,827
76,853
919,987
1,055,667
1,055,667

دينـــــــــــــــار
39,013
39,013
39,013

دينـــــــــــــــــــار
12,481
405,178
417,659
417,659

دينـــــــــــــــــــار
4,910,226
9,543,928
20,863,122
7,843,072
43,160,348
43,160,348

دينـــــــــــــــــــار
3,117,726
6,393,045
393,263
9,904,034
9,904,034

دينـــــــــــــــــــار
90,000
25,136
115,136
115,136

دينـــــــــــــــــــار
8,138,273
9,543,928
27,423,020
9,586,636
54,691,857
54,691,857

دينـــــــــــــــــــار
8,221,695
7,576,344
42,327,295
4,691,698
250,000
63,067,032
2,211,056
65,278,088

دينـــــــــــــــار
4,175,622
4,175,622
49,479,635
6,215,539
250,000
64,296,418
727,225
65,023,643

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

الديون المجدولة:
هــي الديــون التــي ســبق وأن صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة ضمــن المرحلــة الثالثــة وأخرجــت بموجــب جدولــة أصوليــة وقــد بلغــت قيمتهــا
 12,422,821دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  46,969,590( 2018دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
الديون المعاد هيكلتها:
يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت االئتمانيــة أو
تاجيــل بعــض األقســاط أو تمديــد فتــرة الســماح ،وقــد بلغــت  109,125,670دينــار خــال عــام  26,837,518( 2018دينــار خــال عــام
.)2017

سندات وأسناد وأذونات:
يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات األسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:
مؤسسة التصنيف

درجة التصنيف

AA+

S&P

AA-

S&P

A

S&P

AA
A+

ضمن الموجودات المالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل 2018

ضمن الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة 2018

المجموع
2017

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

-

S&P

-

S&P

-

S&P

-

-

40,179,840

-

2,126,763

4,409,155

29,765,384
709,390

1,066,008

4,166,926

-

9,514,101

9,120,409

BBB+

S&P

-

13,669,029

10,826,713

BBB-

S&P

-

4,977,758

-

BB

S&P

A-

BBB
BB+

S&P

S&P

BB-

S&P

غير مصنف

S&P

B+

حكومية

المجموع

S&P
S&P

-

7,181,497

5,363,679
4,126,581

668,489

1,409,492

65,641

9,632,349

-

614,264,340

-

-

754,130

3,867,347

44,970,259

765,692,190

8,511,226
2,529,483

3,188,348

-

3,587,058
937,784

47,099,434

496,187,965
617,696,128

ب .مخاطر السوق:
تعــرف مخاطــر الســوق علــى أنهــا المخاطــر الناتجــة عــن تغييــر أســعار الســوق بشــكل يؤثــر علــى أربــاح البنــك أو علــى حقــوق الملكيــة فيــه
ويشــمل هــذا التعريــف التغيــر فــي أســعار صــرف العمــات وأســعار األســهم باإلضافــة إلــى أســعار الفائــدة.
يعتمــد البنــك سياســة متحفظــة فــي إدارة هــذه المخاطــر حيــث يتــم ضبــط هــذه المخاطر من خالل اعتماد سياســات واضحــة بخصوصها
واعتمــاد ســقوف للتعــرض لــكل نــوع مــن أنــواع هــذه المخاطــر وتهــدف سياســتنا إلــى تخفيــض هذه المخاطــر إلى أدنى المســتويات.
 .1مخاطر أسعار الفائدة:
يعتمــد البنــك فــي إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة علــى سياســة متحفظــة حيــث أن معظــم موجــودات ومطلوبــات البنــك قابلــة إلعــادة
التســعير فــي المــدى القصيــر ممــا يحــد مــن أثــر التغيــر فــى أســعار الفائــدة علــى أربــاح البنــك أو علــى أســعار موجوداتــه واســتثماراته.
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تتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة مــن قبــل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات حيــث يتــم تزويــد هــذه اللجنــة بتقاريــر فجــوة إعــادة تســعير
الفائــدة بشــكل دوري باإلضافــة إلــى تقاريــر الحساســية للتغيــر فــي أســعار الفائــدة التــى يتــم إعدادهــا لــكل عملــة علــى ِحــدة ،حيــث يتضــح
مــن هــذه التقاريــر أن أثــر هــذه المخاطــر ضمــن الحــد األدنــى.
للعام 2018
التغير زيادة
بسعر الفائدة

العملــــــــــــــة

حساسية حقوق
الملكية

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)
بــــــــــــــــــــاآلالف
دينــــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــــار

دوالر أمريكي

%1

736

736

جنيه استرليني

%1

()5

عمالت أخرى

%1

200

دينار أردني

%1

يورو

3,870

%1

ين ياباني

326
163

%1

3,870
326
()5

163
200

للعام 2017
التغير زيادة
بسعر الفائدة

العملــــــــــــــة

حساسية إيراد الفائدة
(األرباح والخسائر)
بــــــــــــــــــــاآلالف

حساسية حقوق
الملكية

دينــــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــــار

دوالر أمريكي

%1

1,084

1,084

جنيه استرليني

%1

()24

()24

عمالت أخرى

%1

دينار أردني
يورو

ين ياباني

%1

%1

%1

3,358
446

149
247

3,358
446

149
247

في حال هنالك تغير سلبي في سعر الفائدة يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
 .2مخاطر العمالت:
تقــوم سياســة البنــك علــى التحــوط الكامــل لمخاطــر العمــات حيــث ال يتــم االحتفــاظ بمراكــز مفتوحــة بالعمــات األجنبيــة إال ضمــن
الحــدود الدنيــا وحســب سياســة واضحــة تقــوم علــى الحــد مــن حساســية أربــاح البنــك للتغيــرات فــي أســعار العملــة ،كمــا يتــم وضــع
ســقوف للمراكــز المفتوحــة لــكل عملــة علــى حــدة وإلجمالــي العمــات وتقييــم هــذه المراكــز علــى أســاس يومــي للتقليــل مــن مخاطــر
أســعار صــرف العمــات إلــى حدودهــا الدنيــا.
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العملــــــــــــــــة
للعام 2018

التغير في سعر
صرف العملة

األثر على األرباح
والخسائـــــــــــــر
دينــــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــــار

()159,740

-

دوالر أمريكي

%1

()132,248

جنيه استرليني

%1

()88,260

عمالت أخرى

%1

247,420

%1

يورو

%1

ين ياباني

للعام 2017

األثر على حقوق
الملكية

118,395

28,199
-

دوالر أمريكي

%1

158,867

35,691

جنيه استرليني

%1

()8,958

-

عمالت أخرى

%1

%1

يورو

%1

ين ياباني

()85,968

151,506

768

-

-

في حال انخفاض سعر صرف العمالت بمقدار  %1فإنه سيكون له نفس األثر المالي أعاله مع عكس اإلشارة.
 .3مخاطر التغير بأسعار األسهم:
تتــم إدارة المخاطــر لمحفظــة األســهم مــن خــال اعتمــاد سياســة تقــوم علــى التنويــع ضمــن المحفظــة االســتثمارية حيــث نقــوم بتوزيــع
اســتثماراتنا علــى أســاس قطاعــي ضمــن القطاعــات األكثــر اســتقرارا وعلــى عــدة أســواق ماليــة لتخفيــض المخاطــر ضمــن مســتوى
مقبــول كمــا تتــم الرقابــة بشــكل دقيــق علــى هــذه المخاطــر مــن خــال:
•تحديد سقوف االستثمار المختلفة.

•تحديد سقوف لوقف الخسارة لكل استثمار على حدة والرقابة عليه بشكل يومي.
•التقييم الدوري لمحفظة االستثمار من قبل جهة مستقلة (المكتب الوسطي).

•إجــراء تحليــل حساســية لقيــاس مــدى تأثــر اســتثماراتنا فــي حــال حــدوث تراجــع فــي األســواق التــى نقــوم باالســتثمار فيهــا بهــدف
اإلبقــاء علــى هــذه المخاطــر ضمــن مســتويات مقبولــة للبنــك.
يتــم إدارة هــذه المخاطــر مــن قبــل إدارة المخاطــر بالتعــاون مــع دائــرة الخزينــة ويتــم رفــع التقاريــر والتوصيــات للجنــة إدارة الموجــودات
والمطلوبــات.
الســـــــــــــــــــوق
للعام 2018

سوق عمان المالي

التغير في المؤشر

%5

بورصة القدس (فلسطين)

%5

Hang Seng Index

%5

)Swiss Market index (SMI

%5

FTSE 100

Borsa Italiana
للعام 2017

سوق عمان المالي

بورصة القدس (فلسطين)

%5

%5

%5

%5

األثر على األرباح
والخسائـــــــــــــر
دينــــار

األثر على حقوق
الملكيـــــــــــــة
دينــــار

271,041

379,061

4,765

-

-

722,865

7,023

-

7,557

-

401

159,561
23,386

-

504,846

832,710

في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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ج .مخاطر السيولة:
يعمــل البنــك بشــكل مســتمر علــى توســيع قاعــدة المودعيــن لديــه وتنويــع مصــادر األمــوال بهــدف الحفــاظ علــى اســتقرارها حيــث
يحــرص علــى الحفــاظ علــى مســتوى الســيولة ضمــن حــدود واضحــة تضمــن تخفيــض مخاطــر الســيولة ألدنــى مســتوى ممكــن.
ً
أيضــا فــي إدارة مخاطــر الســيولة علــى االحتفــاظ بســقوف لــدى البنــوك المراســلة تضمــن ســهولة وصولنــا إلــى
وتقــوم سياســتنا
الســيولة بالســرعة والكلفــة المقبولتيــن فــي حالــة حــدوث أي طلــب غيــر متوقــع علــى الســيولة.
ولقيــاس مســتويات الســيولة القائمــة لــدى البنــك نقــوم بإعــداد جــدول االســتحقاق بشــكل دوري للتأكــد مــن بقــاء مســتويات الســيولة
ضمــن المســتوى المقبــول باإلضافــة إلــى احتســاب نســب الســيولة بشــكل يومي للتأكــد من االلتــزام بالمتطلبات الرقابية والسياســات
الداخليــة ،كمــا يتــم تحديــد وقيــاس آثــار ســيناريوهات ضاغطــة علــى محفظــة البنــك للتأكــد مــن قابليــة البنــك علــى التصــدي الضطرابــات
وتقلبــات األســواق المالية.
تقــوم دائــرة الخزينــة بــإدارة الســيولة لــدى البنــك فــي ضــوء سياســة الســيولة المقـ ّـررة مــن قبــل لجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات
وتقــوم برفــع تقاريــر دوريــة للجنــة حــول إداراتهــا للســيولة ،باإلضافــة إلــى ذلــك تتم الرقابة على مســتويات الســيولة وااللتــزام بالتعليمات
الداخليــة فــي إدارتهــا مــن قبــل إدارة المخاطــر.
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المجمــــــــــــــــوع

بدون استحقاق

أكثر من  3سنوات

من سنـــة إلى
 3سنــــــــــوات

من  6شهور
إلــــــى سنــــــــة
دينـــــــــــــــار

من  3شهور
إلى  6شهور
دينـــــــــــــــار

من شهر
لغاية  3شهور
دينـــــــــــــــار

أقل من شهر

دينـــــــــــــــار

8,500,000

دينـــــــــــــــار

8,069,041

3,300,000

1,500,000

487,544,200

261,135,115
18,996,265

37,064,002

97,291,290

-

-

70,855,843
32,229,995

-

91,243,948

146,676,871

-

دينـــــــــــــــار

-

دينـــــــــــــــار

75,922,249

1,029,398,623

592,960,395

650,723,577

8,725,025

10,225,081

10,327,847

11,656,953

-

-

-

-

1,232,609

1,232,609

-

-

-

-

-

-

-

-

68,702,089

18,199,119

68,702,089

18,199,119

3,021,761,910

دينـــــــــــــــار

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

كما في  31كانون األول 2018

المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

25,757,707

12,014,184

أموال مقترضة

67,917

-

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

المجموع

-

-

-

1,131,078,579

509,794,306

258,193,077

674,208,377

269,040,269

325,695,382

272,318,727

3,264,167
236,546,375

-

-

-

-

22,469,837
53,884,552

109,075,657
40,050,711

-

-

103,085,838
631,761,064

-

467,440,106
14,352,916
909,912

88,133,817
1,373,670,849

-

422,991,020
14,094,202
722,710

-

-

-

-

234,615

59,217,598

2,712,747,799
226,096,873

96,147,903

234,615

-

-

-

-

-

-

50,245,187

14,773,872

50,245,187

437,807,932

482,702,934

174,632,825

316,164,931

207,959,684

149,126,368

226,295,242

65,253,674

539,141,221

3,159,463,847

1,273,595,955

14,773,872

3,445,107,836
190,210,648

12,039,035
557,376,558

3,868,069,132

-

613,111,537

مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها
المتوقعة)

43,914,396

1,028,393,740

872,874,498

كما في  31كانون األول 2017

المطلوبات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع العمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

56,572,130

465,576

9,532,131
114,442

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

مطلوبات أخرى

المجموع

-

-

-

1,129,345,842

مجموع الموجودات (حسب استحقاقاتها
المتوقعة)

168,385,530

-

579,062,166

982,264,796

3,572,275,253

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018
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فجوة إعادة تسعير الفائدة:

أقل من شهر

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

من شهر
لغاية  3شهور

أكثر من  3شهور
إلى  6شهور
دينـــــــــــــــــــــار

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

ان حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:

كما في  31كانون األول 2018

الموجــــــــــــــــودات

نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

أكثر من  6شهور
إلى سنــــــــة
دينــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــــار

من سنـــة إلى
 3سنــــــــــوات

أكثر من  3سنوات
دينــــــــــــــــــــار

عناصر بدون
فائـــــــــــدة

دينـــــــــــــــــــــــار

المجمــــــــــــــــوع
دينـــــــــــــــــــــار

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

-

6,535,930

-

-

-

-

-

-

-

-

26,891,181

333,205,500

248,264,111

333,205,500

214,837,000

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

تسهيالت ائتمانية مباشرة-بالصافي
-

-

-

56,979,760
-

-

75,135,907

1,259,461

1,593,301,505

3,000,000
-

77,912,952

-

688,489
198,573,296
-

-

65,641
262,352,496
-

()571

12,724,362
13,662,540
28,530,920

4,258,890

13,478,492
2,277,918,456
28,530,920

استثمارات في شركات تابعة

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

-

11,098,089
-

62,371,577
-

61,696,163
-

68,697,328
-

210,973,707

-

351,473,996

-

-

960,213

-

ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

-

516,179

2,296,771

-

-

موجودات أخرى

المطلوبات
4,500,000

402,200

-

موجودات ضريبية مؤجلة

إجمالي الموجودات

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

7,000,000

-

-

-

283,431,028

17,144,327

ودائع عمالء

تأمينات نقدية

8,500,000

-

-

146,340,185

1,066,678,618

أموال مقترضة

-

1,657,217,342

431,464,549

-

71,481,393

-

-

-

-

150,012,480

352,509,724

67,500

-

-

-

-

410,235,492

514,549,301

10,085,761

-

-

-

-

83,538,380

70,333,143

1,232,609

87,713,743

96,687,828

85,236,262

141,814,536

1,232,609

-

-

-

-

-

18,199,119
68,702,089

()292,191,864

18,199,119

68,702,089

1,294,621,857

362,595,485
()380,384,672

112,844,274

530,397,152
308,031,789

1,505,635,366

102,203,703
584,788,964

105,097,090

()301,895,829

295,061,315

29,103,169
()175,745,620

374,615,121

1,210,574,051

365,112,706

782,686,092

467,247,144

560,709,884

()260,015,616

82,159,396

36,260,921

777,844,275

3,400,821,988

553,856,019

292,455,725

-

22,186,281
-

613,892,133

-

59,071,722

11,347,851

376,618

()618,670
74,486,185

59,543,501

-

34,631,981

-

()871,873,310

22,186,281
11,957,746

606,940,472

564,675,631

29,103,169

376,618

765,692,190
74,486,185
11,957,746

3,868,069,132

2,988,949,545
-

مطلوبات أخرى

مخصصات متنوعة

مخصص ضريبة الدخل

إجمالي المطلوبات

فجوة إعادة تسعير الفائدة

-

-

1,155,304,338

359,517,499

3,572,275,253

524,448,963

-

438,532,049

إجمالي الموجودات

كما في  31كانون األول 2017

إجمالي المطلوبات

فجوة إعادة تسعير الفائدة

()783,068,005

1,142,585,504
()223,988,256

414,740,103
458,511,033

3,113,764,220
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التركز في مخاطر العمالت األجنبية
دوالر أمريكي

يورو

جنيه استرليني

ين ياباني

أخـــــــــــرى

المجمـــــــــــوع

كما في  31كانون األول 2018

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

92,930,243

19,346,775

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

-

-

الموجــــــــــــــــودات

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

23,487,062 189,278,265

1,217,443

7,654,374

-

27,867,078

141,361,539

3,756,021

23,714,601

247,890,323
8,057,681

3,293,513

1,259,461
95,290

-

-

291,595

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي 1,558,120 195,394,837

69,540

19,447,426

15,269,209

231,739,132

22,778,004 191,642,387

911,777

-

-

215,332,168

71,148,356 694,637,416

11,225,088

23,209,922

77,573,640

9,873

10,744,377

21,970,558

-

4,332,353

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

موجودات أخرى

مجموع الموجودات

المطلوبات

4,377,283

9,039,750

11,974,651

-

684,882

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

23,585,906

13,205,016

تأمينات نقدية

31,984,550

3,657,877

ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

مجموع المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة
التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي
الموحدة
كما في  31كانون األول 2017
إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات

صافي التركز داخل قائمة المركز المالي الموحدة
التزامات محتملة خارج قائمة المركز المالي
الموحدة

69,781,418 645,891,938

6,399,824

478,064

-

17,203

-

6,475

19,876,298

604,216

36,824

21,792

128,049

-

-

10,431,157

1,259,461

9,039,750

23,114,368

877,794,422
69,515,730

26,477,705

762,631,575

51,068

6,987,572

40,102,829

87,122,375 707,862,218

20,051,044

11,370,385

52,831,684

879,237,706

38,264,533 387,086,298

300,089

20,753,884

27,229,349

473,634,153

()8,825,956( )15,974,019( )13,224,802

78,027,248 663,013,601

86,624,097 647,126,865
15,886,736

()8,596,849

39,129,602 419,477,650

9,750,544

11,839,537

22,648,535

59,408,438

832,848,366

15,150,620

76,786

21,621,522

10,646,315

7,497,915

157,346

20,247,501

()895,771

24,741,956

()1,443,284

59,331,652
8,618,502

811,226,844
487,630,601

229

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة كما في  31كانون االول 2018

ً
ثانيا :بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة:
كما في  31كانون األول 2018

االعتمادات والقبوالت

لغاية سنة

من سنة لغاية
 5سنوات

أكثر من
 5سنوات

المجمــــــــــــــــوع

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

301,642,587

السقوف غير المستغلة

432,439,920

المجموع

897,176,455

الكفاالت

كما في  31كانون األول 2017

االعتمادات والقبوالت

163,093,948

-

12,749,315
26,470,672

-

291,223
291,223

432,439,920

176,134,486
923,938,350

376,197,669

1,772,500

-

377,970,169

165,916,765

12,289,300

216,923

178,422,988

السقوف غير المستغلة

383,471,409

المجموع

925,585,843

الكفاالت

13,721,357

-

315,363,944

-

14,061,800

-

216,923

383,471,409

939,864,566

 .45التحليل القطاعي
أ .معلومات عن أنشطة أعمال البنك:
يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إداريــة بحيــث يتــم قيــاس القطاعــات وفقـ ًـا للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل المديــر العــام وصانــع
القــرار الرئيســي لــدى البنــك وذلــك مــن خــال قطاعــات األعمــال الرئيســية التاليــة:
•حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.

•حســابات المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لعمــاء هــذا القطــاع
والمصنفيــن بحســب حجــم الودائــع والتســهيالت بموجــب التعليمــات والسياســات القائمــة فــي البنــك وبمــا يتناســب مــع تعليمــات
الجهــات الرقابيــة.

•حســابات الشــركات الكبــرى :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لعمــاء هــذا القطــاع والمصنفيــن بحســب
حجــم الودائــع والتســهيالت بموجــب التعليمــات والسياســات القائمــة فــي البنــك وبمــا يتناســب مــع تعليمــات الجهــات الرقابيــة.

•الخزينــة :يشــمل هــذا القطــاع تقديــم خدمــات التــداول والخزينــة وإدارة أمــوال البنــك واالســتثمارات طويلــة األجــل بالكلفــة المطفــأة
والمحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.

•إدارة االســتثمارات والعمــات األجنبيــة :يشــمل هــذا القطــاع اســتثمارات البنــك المحليــة واألجنبيــة والمقيــدة بالقيمــة العادلــة
باإلضافــة إلــى خدمــات المتاجــرة بالعمــات األجنبيــة.

•أخــرى :يشــمل هــذا القطــاع كافــة الحســابات غيــر المدرجــة ضمــن القطاعــات أعــاه ومثــال ذلــك حقــوق المســاهمين واالســتثمارات
فــي الشــركات الحليفــة والممتلــكات والمعــدات واإلدارة العامــة واإلدارات المســاندة.
•الخزينة.
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:
البيـــــان

إجمالي اإليرادات

(مخصص) تدني التسهيالت والتمويالت
االئتمانية المباشرة الممنوحة للعمالء

نتائج أعمال القطاع

مصاريف غير موزعة على القطاعات

األفراد

الشركات

الخزينة

أخــــــــــــرى

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

86,490,698

41,433,687 118,542,159
()6,989,814

-

30,807,541

83,681,503

31,281,657

()3,945,998

853,470
-

853,470

الربح من التشغيل

المجمـــــــــــــــــــــــــــوع للسنة المنتهية
في  31كانـون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

247,320,014

220,023,149

146,624,171

131,883,698

62,521,852

52,127,644

()10,935,812

()84,102,319

()15,229,285

()79,756,054

حصة البنك من أرباح شركة حليفة

8,356

ضريبة الدخل

()21,444,297

()17,345,461

16,508,286

11,177,622

62,530,208

الربح للسنة قبل الضرائب
الربح للسنة

41,085,911

مصاريف رأسمالية

11,025,351

استهالكات وإطفاءات

16,900

52,144,544

34,799,083

10,332,667

 31كانــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

موجودات غير موزعة على
القطاعات

920,687,116

1,347,106,668

1,250,271,320

-

3,518,065,104

3,279,921,356

-

-

-

350,004,028

350,004,028

292,353,897

مطلوبات القطاع

-

3,291,637,791

3,048,561,067

109,184,197

65,203,153

معلومات أخرى

موجودات القطاع

مجموع الموجودات

مطلوبات غير موزعة على
القطاعات
مجموع المطلوبات

2,008,092,104

1,013,351,006

1,250,271,320
270,194,681

350,004,028

920,687,116

-

-

-

109,184,197

2,008,092,104

1,347,106,668

1,013,351,006

270,194,681

109,184,197

3,868,069,132

3,400,821,988

3,572,275,253

3,113,764,220
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ب .معلومات التوزيع الجغرافي
يمثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع الجغرافــي ألعمــال البنــك ،يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي المملكــة التــي تمثــل األعمــال
المحليــة.
فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:
داخــــــــــل المملكـــــــــــــة

إجمالي اإليرادات

المصروفات الرأسمالية

مجموع الموجودات

خـــــــــارج المملكــــــــــــة

المجمــــــــــــــــــــــوع

2018

2017

2018

2017

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

242,067,364

16,508,286

211,811,157

11,177,622

5,252,650

-

8,211,992

-

247,320,014

16,508,286

220,023,149

11,177,622

داخــــــــــل المملكـــــــــــــة

خـــــــــارج المملكــــــــــــة

المجمــــــــــــــــــــــوع

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول

2018

2017

2018

2017

2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

3,572,275,253 3,868,069,132 427,025,374 359,974,545 3,145,249,879 3,508,094,587

 .46إدارة رأس المال
بنــاء علــى مقــررات لجنــة بــازل
أ .تــم احتســاب نســبة كفايــة رأس المــال كمــا فــي  31كانــون األول  2018و2017
ً
 IIIحيــث يتكــون رأس المــال التنظيمــي للبنــك مــن رأس المــال األساســي لألســهم العاديــة ( )CET1ورأس المــال
اإلضافــي والشــريحة الثانيــة .Tier 2
ب .متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال لألسهم العادية
تتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي بــأن يكــون الحــد األدنــى لــرأس المــال التنظيمــي مــا يعــادل ( )%12مــن الموجــودات والبنــود
خــارج الميزانيــة المرجحــة بالمخاطــر وكذلــك مخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل ،وتعتبــر هــذه النســبة الحــد األدنــى لكفايــة رأس المــال
حيــث يلتــزم البنــك فــي كافــة األوقــات المحافظــة علــى نســبة كفايــة تتجــاوز الحــد األدنــى بهامــش مناســب وبمــا يتــاءم أيضـ ًـا مــع
متطلبــات لجنــة بــازل .III

ج .كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال
تتمثــل إدارة رأس المــال فــي التوظيــف األمثــل لمصــادر األمــوال بهــدف تحقيــق أعلــى عائــد ممكــن علــى رأس المــال وضمــن منظومــة
حــدود المخاطــر المقبولــة والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة مــع المحافظــة علــى الحــد األدنــى المطلــوب بحســب القوانيــن واألنظمة
حيــث يقــوم البنــك باتبــاع سياســة مبنيــة علــى الســعي لتخفيــض تكلفــة األمــوال  Cost of Fundإلــى أدنــى حــد ممكــن مــن خــال إيجــاد
مصــادر أمــوال قليلــة الكلفــة والعمــل علــى زيــادة قاعــدة العمــاء والتوظيــف األمثــل لهــذه المصــادر فــي توظيفــات مقبولــة المخاطــر
لتحقيــق أعلــى عائــد ممكــن علــى رأس المــال.
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د .كفاية رأس المال
كال مــن االحتياطــي القانونــي ،االحتياطــي االختيــاري ،عــاوة
تتضمــن حســابات رأس المــال باإلضافــة إلــى رأس المــال المكتتــب بــه ً
اإلصــدار ،األربــاح المــدورة ،احتياطــي القيمــة العادلــة ،احتياطــي المخاطــر المصرفيــة العامــة ،وأســهم الخزينــة .يلتــزم البنــك بتطبيــق
متطلبــات الجهــات الرقابيــة بخصــوص رأس المــال وكمــا يلــي:
 .1تعليمات البنك المركزي األردني بخصوص نسبة كفاية رأس المال والتي يجب أن ال تقل عن .%12
 .2التزام بالحد األدنى لرأس المال المدفوع للبنوك األردنية بأن ال يقل عن  100مليون دينار أردني.

 .3استثمارات البنك في األسهم والحصص والتي يجب أن ال تزيد عن  %50من رأسماله المكتتب به.
 .4نسب حدود االئتمان “تركزات االئتمان” إلى رأس المال التنظيمي.

 .5قانون البنوك والشركات المتعلق باقتطاع االحتياطي القانوني وبنسبة  %10من أرباح البنك قبل الضرائب.
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

حقوق حملة األسهم العادية

رأس المال المكتتب به (المدفوع)

2018

2017

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

160,000,000

160,000,000

()727,049

1,191,589

األرباح المدورة بعد طرح قيمة التوزيعات المتوقعة

31,166,049

عالوة اإلصدار

80,213,173

80,213,173

34,279,172

29,271,414

األرباح (الخسائر) المرحلية بعد الضريبة وطرح قيمة التوزيعات المتوقعة

-

-

إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادية

382,918,353

364,012,468

الشهرة والموجودات غير الملموسة

22,186,281

20,945,239

التغير المتراكم في القيمة العادلة بالكامل
االحتياطي القانوني

االحتياطي االختياري

حقوق غير المسيطرين المسموح باالعتراف بها

التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس المال)

49,410,187
28,576,821

27,243,353

42,668,849
23,424,090

موجودات ضريبية مؤجلة ناتجة عن االستثمارات ضمن الحد األول ()%10

11,957,746

4,559,081

صافي حقوق حملة األسهم العادية

348,774,326

338,508,148

رأس المال اإلضافي

حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

5,042,968

4,133,663

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

353,817,294

342,641,811

الشريحة الثانية من رأس المال Tier 2
احتياطي مخاطر مصرفية عامة

-

14,034,670

مخصصات أدوات الدين المدرجة في المرحلة األولى

14,095,732

-

إجمالي رأس المال المساند

20,819,690

19,546,221

رأس المال التنظيمي

374,636,984

362,188,032

مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

2,653,984,734

2,464,358,929

نسبة كفاية رأس المال األساسي

%13/14

%13/74

حقوق غير المسيطرين المسموح باالعتراف بها

نسبة كفاية رأس المال ()CET 1

نسبة كفاية رأس المال المساند

6,723,958

%14/12
%0/78

5,511,551

%14/70
%0/79
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نسبة الرافعة المالية

الشريحة األولى من رأس المال

مجموع الموجودات داخل وخارج قائمة المركز المالي بعد استبعاد البنود المقتطعة من الشريحة
األولى

نسبة الرافعة المالية

2018

2017

دينـــــار

دينـــــار

353,817,294

342,641,811

4,463,642,028

4,127,174,086

%7/93

%8/30

بناء على مقررات لجنة بازل .III
تم احتساب نسبة كفاية رأس المال كما في  31كانون األول  2018و 31كانون األول ً 2017

 .47تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
ً
وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات
 31كانـــــــــــــــــــون األول 2018
الموجودات:

لغاية سنة

دينــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

333,205,500

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

4,258,890

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أكثر من سنة
دينــــــــــــــــار

-

المجمـــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

333,205,500

248,264,111

-

854,170,590

1,423,747,866

2,277,918,456

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

28,530,920

28,530,920

استثمار في شركة حليفة

376,618

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

13,478,492

-

-

248,264,111
4,258,890

13,478,492

186,273,320

579,418,870

765,692,190

-

74,486,185

74,486,185

-

-

376,618

22,186,281

22,186,281

1,579,868

87,713,743

موجودات ضريبية مؤجلة

11,957,746

-

إجمالي الموجودات

1,738,119,142

2,129,949,990

3,868,069,132

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

96,687,828

-

96,687,828

تأمينات نقدية

56,484,374

موجودات أخرى

المطلوبات:

ودائع العمالء

86,133,875

11,957,746

2,920,589,768

68,359,777

21,501,112

63,735,150

85,236,262

مخصص ضريبة الدخل

18,199,119

-

18,199,119

إجمالي المطلوبات

3,181,608,356

219,213,632

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى

الصافي
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1,232,609

66,913,546

()1,443,489,214

85,330,162
-

1,788,543

1,910,736,358

2,988,949,545
141,814,536
1,232,609

68,702,089

3,400,821,988

467,247,144
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 31كانـــــــــــــــــــون األول 2017
الموجودات:

لغاية سنة

دينــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني

338,311,743

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

4,261,598

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

أكثر من سنة
دينــــــــــــــــار

-

المجمـــــــــــوع
دينــــــــــــــــار

338,311,743

326,075,874

-

796,417,355

1,287,910,634

2,084,327,989

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-

30,877,736

30,877,736

استثمار في شركة حليفة

-

تسهيالت وتمويالت ائتمانية مباشرة  -بالصافي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ممتلكات ومعدات

موجودات غير ملموسة

7,509,280

98,453,408
-

70,968,060

70,968,060

-

إجمالي الموجودات

1,635,469,107

60,778,153

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

55,873,920

تأمينات نقدية

80,991,592

ودائع العمالء

أموال مقترضة

مخصصات متنوعة

377,262

20,945,239

1,523,610

62,301,763

897,385

1,936,806,146
3,000,000

2,208,739,069

482,596,852

1,870,611

86,341,384

234,615

58,873,920

2,691,335,921

-

234,615

إجمالي المطلوبات

2,408,578,436

705,185,784

الصافي

3,572,275,253

129,097,118

مخصص ضريبة الدخل

()773,109,329

4,559,081

210,088,710

14,773,872

46,094,757

377,262

20,945,239

-

مطلوبات أخرى

7,509,280

519,242,720

موجودات ضريبية مؤجلة

المطلوبات:

-

8,325,098

617,696,128

3,661,696

موجودات أخرى

4,063,500

326,075,874

4,150,430

1,231,620,362

88,211,995

14,773,872

50,245,187

3,113,764,220
458,511,033
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 .48ارتباطات والتزامات محتملة
أ .ارتباطات والتزامات ائتمانية:
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــون األول

2018

اعتمادات
قبوالت

كفاالت:
 -دفع

دينــــــــــــــــــار
219,253,863

96,110,081
43,473,574

2017

دينــــــــــــــــــار
195,853,744
182,116,425
48,260,272

 -حسن تنفيذ

67,548,002

سقوف تسهيالت وتمويالت ائتمانية
غير مستغلة

432,439,920

383,471,409

923,938,350

939,864,566

 -أخرى

المجمــــــوع

65,112,910

71,307,780

58,854,936

ب .التزامات تعاقدية:
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:
 31كانــــــــــــــــــــون األول

2018

عقود شراء ممتلكات ومعدات

عقود شراء موجودات غير ملموسة

دينــــــــــــــــــار

486,338

1,418,008

2017

دينــــــــــــــــــار

1,898,007

1,505,882

 .49القضايا المقامة على البنك
بلــغ مجمــوع القضايــا المقامــة علــى المجموعــة  3,916,023دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  3,497,551( 2018دينــار كمــا فــي 31
كانــون األول  )2017وبلغــت المخصصــات المعــدة إزاءهــا  912,609دينــار كمــا فــي  31كانــون األول  210,797( 2018كمــا فــي 31
كانــون األول  )2017وفــي تقديــر إدارة البنــك والمستشــار القانونــي أن المخصصــات المقتطعــة لقــاء هــذه القضايــا تعتبــر كافيــة.
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 .50مستويات القيمة العادلة
أ .الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
إن بعــض الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للبنــك مقيمــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة ،والجــدول التالــي
يوضــح معلومــات حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة (طــرق التقييــم والمدخــات
المســتخدمة):
الموجــــــــودات الماليـــــــة

القيمــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــــة
 31كانــــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينار

دينار

مدخالت هامة العالقة بين المدخالت
طــــــريقة التقييم
مستوى القيمة
والمدخالت المستخدمة غير ملموسة الهامة غير الملموسة
العادلــــــــة
والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل:

سندات حكومية مدرجة في
األسواق المالية

65,641

-

المستوى األول

688,489

-

المستوى األول

5,815,710

3,658,948

المستوى األول

صناديق استثمارية

6,908,652

3,850,332

المستوى الثاني

المجموع

13,478,492

7,509,280

22,038,515

26,751,131

المستوى األول

أسهم غير متوفر لها أسعار
سوقية

6,492,405

4,126,605

عن طريق استخدام
طريقة حقوق الملكية
وحسب آخر معلومات
المستوى الثالث مالية متوفرة

المجموع

28,530,920

30,877,736

مجموع الموجودات المالية
بالقيمة العادلة

42,009,412

38,387,016

سندات شركات مدرجة في
األسواق المالية
أسهم شركات مدرجة في
األسواق المالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل:
أسهم متوفر لها أسعار سوقية

األسعار المعلنة في
األسواق المالية
األسعار المعلنة في
األسواق المالية

األسعار المعلنة في
األسواق المالية

تقييم مدير الصندوق
للقيمة العادلة

األسعار المعلنة في
األسواق المالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة المنتهية في  31كانون األول .2018
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ب .الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك وغير المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
باســتثناء مــا يــرد فــي الجــدول أدنــاه إننــا نعتقــد أن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة للبنــك تقــارب قيمتهــا العادلــة:

موجودات مالية غير محددة بالقيمة
العادلة

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار وشهادات
إيداع لدى البنك المركزي

أرصدة حسابات جارية وودائع لدى بنوك
ومؤسسات مصرفية

تسهيالت ائتمانية مباشرة بالكلفة
المطفاة

موجودات مالية أخرى بالكلفة المطفأة
مجموع الموجودات المالية غير محددة
بالقيمة العادلة
مطلوبات مالية غير محددة القيمة
العادلة

ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
ودائع عمالء

تأمينات نقدية

أموال مقترضة

مجموع المطلوبات المالية غير محددة
بالقيمة العادلة

 31كانـــــــــــــــــــــــــــون األول 2018
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القيمة الدفترية

القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

مستوى القيمة العادلة

-

-

45,000,000

45,007,397

المستوى الثاني

252,523,001

252,846,007

334,400,972

334,514,049

المستوى الثاني

2,277,918,456

2,281,749,449

2,084,327,989

2,100,310,512

المستوى الثاني

765,692,190

774,304,399

617,696,128

624,646,198

المستوى األول والثاني

3,296,133,647

3,308,899,855

3,081,425,089

3,104,478,156

96,687,828

97,040,430

58,873,920

58,985,911

المستوى الثاني

2,988,949,545

3,015,013,034

2,691,335,921

2,712,076,501

المستوى الثاني

85,236,262

86,115,199

88,211,995

89,101,327

المستوى الثاني

141,814,536

3,312,688,171

141,875,100

3,340,043,763

210,088,710

3,048,510,546

210,094,536

3,070,258,275

المستوى الثاني

للبنــود المبينــة أعــاه تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمســتوى الثانــي وفقـ ًـا لنمــاذج تســعير متفــق عليهــا
والتــي تعكــس مخاطــر االئتمــان لــدى األطــراف التــي يتــم التعامــل معهــا.
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شبكة الفروع والشركات التابعة
ومكاتب النقد العاملة
في المملكة األردنية الهاشمية

فروع العاصمة عمان:
فرع الشميساني
شارع عبد الرحيم الواكد  -هاتف  - 5607011فاكس  - 5622573ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع جبل عمان
شارع ابن خلدون (الخالدي)  -هاتف  5607011فرعي  - 8802فاكس  - 4647218ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع دابوق
شارع جمعة الشبلي مبنى رقم ( - )6هاتف  5607011فرعي  - 8826فاكس  - 5413086ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع الجاردنز
شارع وصفي التل /مجمع البركة التجاري  -هاتف  5607011فرعي  - 8805فاكس  - 5539039ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع الصويفية
شــارع علــي نصــوح الطاهــر /مجمــع عــادل حجــرات  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8806فاكــس  5818516-ص.ب  - 850222عمــان
11185

فرع شارع مكة
شارع مكة /مجمع نسيم الدادا  -هاتف  5607011فرعي  - 8817فاكس  - 5512603ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع الجبيهة
شارع ياجوز /إشارة المنهل  -هاتف  5607011فرعي  - 8819فاكس  - 5340790ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع سيتي مول
سيتي مول /شارع الملك عبدالله الثاني  -هاتف  5607011فرعي  - 8821فاكس  - 5824573ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع ضاحية الياسمين
شارع البادية /مجمع اسماء  -هاتف  5607011فرعي  - 8820فاكس  - 4201637ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع مرج الحمام
مجمع النهار التجاري /دوار الدلة  -هاتف  5607011فرعي  - 8824فاكس  - 5731993ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع وسط البلد
شارع الرضا  -هاتف  5607011فرعي  - 8803فاكس  - 4639669ص.ب  - 477عمان 11180
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فرع الوحدات
شارع عباد بن بشر /مجمع ابو عبدو التجاري  -هاتف  5607011فرعي  - 8804فاكس  - 4752831ص.ب  - 52112عمان 11180

فرع ماركا الشمالية
شارع الملك عبدالله األول /دوار الطيارة  -هاتف  5607011فرعي  - 8807فاكس  - 4874231ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع تاج مول
تاج مول /شارع سعد عبد شموط -هاتف  5607011فرعي  - 8839فاكس  - 5930574ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع عبدون
شارع سلمان القضاة /مقابل  - Crumzهاتف  5607011فرعي  8830فاكس  5929367-ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع عبدون الشمالي
شــارع علــي ســيدو الكــردي /مجمــع الفايــز التجــاري -هاتــف  5607011فرعــي  - 8838فاكــس  5926753-ص.ب  - 35104عمــان
11180

فرع أم أذينة
ســوق الذهــب  -شــارع ســماترا /مجمــع كــرم امســيح  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8835فاكــس  - 5516783ص.ب  - 35104عمــان
11180

فرع جو بارك
شارع االميرة تغريد /الصويفية  -هاتف  5607011فرعي  - 8808فاكس  - 5811132ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع جبل الحسين
شــارع جمــال الديــن االفغانــي /مقابــل ســي تــاون  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8841فاكــس  - 4635703ص.ب  - 35104عمــان
11180

فرع الرينبو
جبل عمان /شارع الرينبو  -هاتف  5607011فرعي  - 8843فاكس  4639648-ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع البيادر
شارع جمال قيتوقة /مجمع االماني  -هاتف  5607011فرعي  - 8840فاكس  - 5819406ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع الرابية
شارع صقليه  -هاتف  5607011فرعي  - 8842فاكس  - 5516857ص.ب  - 35104عمان 11180
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فرع خلدا
شــارع وصفــي التــل /مجمــع ابنــاء المرحــوم نقــوال جريســات  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8847فاكــس  - 5546185ص.ب 35104
 -عمــان 11180

فرع سحاب
مدينــة الملــك عبــد اللــه الثانــي الصناعيــة /ســحاب  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8850فاكــس  4024145-ص.ب  - 35104عمــان
11180

فرع طبربور
شارع ثمانة بن اليماني /بالقرب من كارفور  -هاتف  5607011فرعي  - 8849فاكس  - 5062837ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع الهاشمي الشمالي
شارع البطحاء /بالقرب من مخابز تفاحة  -هاتف  5607011فرعي  - 8832فاكس  - 5051842ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع ضاحية الرشيد
شارع عاكف الفايز /بالقرب من سكن أميمة  -هاتف  5607011فرعي  - 8864فاكس  - 5160980ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع صويلح
شــارع االميــرة رايــة بنــت الحســين /مجمــع المجدالنــي  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8881فاكــس  - 5356193ص.ب  - 35104عمــان
11180

فرع العبدلي مول
مشروع العبدلي الجديد /العبدلي مول  -هاتف  5607011فرعي  - 8884فاكس  - 5666149ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع المقابلين
شــارع اإلذاعــة والتلفزيــون مقابــل أســواق الجملــة  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8885فاكــس - 4386982ص.ب  - 35104عمــان
11180

فرع هاي وي مول
هاي وي مول  -اوتستراد الزرقاء  -هاتف  50607011فرعي  - 8886فاكس  - 4891632ص ب  35104عمان 11180

فرع أبو علندا
شارع الحزام الدائري أسواق النهار مول  -هاتف  - 5607011فاكس - 4386982ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع مجمع الملك حسين لألعمال
مجمع الملك حسين لألعمال  -هاتف  - 5607011فاكس - 4386982ص.ب  - 35104عمان 11180
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فرع المدينة الرياضية
شارع الشهيد قرب محطة توتال للمحروقات  -هاتف  - 5607011فاكس - 4386982ص.ب  - 35104عمان 11180

فروع المحافظات األخرى:
فرع مادبا
شارع اليرموك  -هاتف  5607011فرعي  - 8825فاكس  53242296-ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع الزرقاء
شارع السعادة  -هاتف  5607011فرعي  - 8809فاكس  - 053935808ص.ب  - 150771الزرقاء 13115

فرع الزرقاء الجديدة
شــارع مكــة المكرمــة /مجمــع الكــردي بــازا  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8827فاكــس  - 053861494ص.ب  - 150771الزرقــاء
13115

فرع الرمثا
شارع خط الشام  -هاتف  5607011فرعي  - 8811فاكس  - 027382497ص.ب  - 583إربد 21410

فرع إربد
شارع الحصن  -هاتف  5607011فرعي  - 8810فاكس  - 027270197ص.ب  - 216إربد 21110

فرع الحصن
شارع الملك طالل  -هاتف  5607011فرعي  - 8813فاكس  - 02 7010906ص.ب  - 472إربد 21510

فرع العقبة
شارع السعادة  -هاتف  - 032016700فاكس  - 032016701ص.ب  - 1702العقبة 77110

فرع ماحص
شارع البلدية /مبنى حسين الشياب  -هاتف  5607011فرعي  - 8846فاكس  - 4720680ص.ب  - 35104عمان 11180

فرع مجمع عمان /إربد
شارع مجمع عمان الجديد /مبنى الصيداوي  -هاتف  5607011فرعي  - 8822فاكس  027258949-ص.ب  - 216إربد 21110

فرع المفرق
شارع جرش /مقابل شركة خيرات الشمال  -هاتف  5607011فرعي  - 8860فاكس  026230595-ص.ب  - 216إربد 21110
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فرع السلط
الســلط – مدخــل مدينــة الســلط  /مجمــع دبابنــة  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8877فاكــس  - 053532799ص ب  35104عمــان
 11180األردن

فرع الكرك
الكــرك  -مدخــل محافظــة الكــرك  -منطقــة الثنيــة /مجمــع مدانــات  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8890فاكــس  032386855-ص ب
 35104عمــان  11180األردن

فرع إربد – شارع جامعة اليرموك
إربــد  -شــارع جامعــة اليرمــوك مقابــل بوابــة كليــة االقتصــاد /مجمــع نميــر بــدر  -هاتــف  5607011فرعــي  - 8893فاكــس 027241790
 -ص ب  35104عمــان  11180األردن

وحدة الصرافة:
وحدة الصرافة المركزية – الشميساني/عمان
شارع عبد الرحيم الواكد  -هاتف  - 5607011فاكس  - 5666149ص.ب  - 35104عمان 11180

البوندد:
مستودعات البوندد
مدينة عمان الصناعية  -سحاب  -هاتف  5607011فرعي  - 8816فاكس  - 4023474ص.ب  - 35104عمان11180

الشركـــــات التابعــــة:
شركة االتحاد للوساطة المالية
مجمع بنك اإلسكان /عمان  -هاتف  - 5675558فاكس  - 5606996ص.ب  - 35104عمان 11180

شركة االتحاد للتأجير التمويلي
شارع مكة /مجمع الغيث -هاتف  5607011فرعي  - 8880فاكس  - 5824061ص.ب  - 35104عمان 11180

شركة االتحاد اإلسالمي لالستثمار
شارع عبد الرحيم الواكد  -هاتف  - 5607011فاكس  - 5622573ص.ب  - 35104عمان 11180
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شبكة الصرافات اآللية الخارجية
في المملكة األردنية الهاشمية

العاصمة عمان:
1 .1مكة مول  -شارع مكة
2 .2تاج مول طابق المطاعم  -تاج مول
3 .3كوزمو  -الدوار السابع
4 .4مستشفى الخالدي  -شارع ابن خلدون
5 .5فارمسي ون  -صويلح  -شارع المدينة الطبية
6 .6فارمسي ون  -وادي صقرة مقابل كازية توتال
7 .7مستشفى العيون التخصصي  -شارع المدينة المنورة
8 .8ركن التسوق مول  -ابو نصير  /بالقرب من السوق الشعبي
9 .9سرايا مول  -ضاحية االمير حسن
1010كلية القدس  -مرج الحمام  /شارع المطار
1111مستشفى ابن الهيثم  -شارع المدينة المنورة
1212سيفوي /الشميساني
1313سيفوي  /شفا بدران
1414كارفور /الشميساني
1515كارفور  /المختار مول شارع الجامعة
1616سيتي مول الخارجي
1717كارفور  /شارع المدينة المنورة
1818كازية جلف شارع الجامعة األردنية
1919كازية جلف شارع المدينة الطبية
2020كازية جلف القسطل طريق المطار
2121جامعة العلوم التطبيقية  -شفا بدران
2222كازية جلف شارع ترخيص ماركا
2323جاليريا مول الصويفية
2424مجمع األعمال King Hussein Business Park -
2525امسيح للمجوهرات  -أم أذينة
2626كازية جلف خلدا
2727مستشفى فرح
2828االستقالل مول
2929ترخيص ماركا شركة ترست
3030سيفوي الجامعة األردنية  -على البوابة الرئيسية للجامعة األردنية
3131كارفور أبو علنده
3232ناعور السوق التجاري
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3333ضاحية الرشيد مول بضاحية الرشيد Grace Mall near Islamic College School -
3434سوبر ماركت زيت وزعتر دير غبار بالقرب من صيدلية ندى
3535كارفور مرج الحمام  -مرج الحمام مجمع الديري التجاري
3636مصنع ناب الفيل الضليل  -داخل مجمع الضليل الصناعي
3737شركة الوالء لالعاشة
3838نادي الديونز  -طريق المطار
3939فاملي باسكت عبدون
4040الصيدلة الشرقية الشيراتون
4141كازية جوبترول العلوم والتكنولوجيا
4242فندق عمان انترناشونال
4343كازية المناصير وادي الرمم  -شارع اليرموك
4444سيتي مول الخارجي  -سيتي مول

المحافظات األخرى:
1 .1محطة توتال للمحروقات  -الفحيص.
2 .2إربد سيتي سنتر  -إربد.
3 .3إربد مول  -إربد.
4 .4محطة الدجاني للمحروقات  -إربد.
5 .5شركة كهرباء العقبة  -العقبة.
6 .6الجامعة األمريكية  -مادبا.
7 .7مادبا وسط البلد  -السوق التجاري لمدينة مادبا
8 .8محطة  Goللمحروقات  -الجيزة.
9 .9كازية توتال إربد شارع الثالثين
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