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ميثــاقنـــــا

ميثــاقنـــــا
أهدافنا االسرتاتيجية

رسالتنا
مؤسسة مالية متخصصة بتقديم
خدمات متمزية من خالل اإلبداع
والكفاءة والرتكزي عىل احتياجات العمالء.

رؤيتنا
ملزتمــون ببنــاء مجتمــع واقتصــاد مزدهــر
يحقــق االشــتمال املــايل ،وخدمــة العمــاء
بإبــداع وتمــز وابتــكار وتعز يــز والء وانتمــاء
املوظفــن ،وتحقيــق نمــو مســتدام وعائــد
مجــد للمســاهمني.
ٍ

قيمنا
االزدهار املشرتك.
الشفافية واملصداقية يف التعامل.
إرضاء العمالء هو محور اهتمامنا.
االلزتام التام بالقوانني والتعليمات
وأسس احلوكمة الرشيدة.
خلق بيئة إبداعية قائمة عىل مواكبة
التطور التكنولويج.
املوظف هو أساس النجاح.

إرشاك أصحاب املصلحة

املوارد البرش ية

نمتلــك يف البنــك األهــي األردين اســراتيجية شــاملة إلدارة عالقتنــا
مــع جميــع األطــراف ذات العالقــة املبــارشة وغــر املبــارشة ،والــي
تصــاغ وتتجــدد باالرتــكاز عــى نتائــج التواصــل الدائــم مــع هــذه
األطــراف عــر قنــوات عديــدة مــن اجــل الوقــوف عــى احتياجــات
كل منهــم وتلبيتهــا ،وذلــك مــن اجــل توفــر قيمــة مضافــة وقابلــة
للقيــاس ،تتحقــق معهــا مصلحــة جميــع األطــراف .ومــع هــذه
االســراتيجية املتجــددة باســتمرار خاصــة يف ظــل أســس احلاكميــة
املؤسســية الفعالــة واملشــتملة عــى منظومــة مــن املبــادئ الراســخة
والراميــة لتدعيــم ثقــة كافــة األطــراف ذات العالقــة ،فإننــا نحــرص
عــى تحديــد أولويــات كل طــرف وعــى االســتجابة هلــا.

تطويــر القــدرات والتمكــن وتوفــر فــرص العمــل وتنويعهــا لضمان
مســتقبل مؤســي واعد.

املساهمون
ضمان استثمار آمن وتعظيم حقوق املساهمني.

تعزيز املزايا التنافسية املمنوحة هلم ضمن بيئة عمل مثالية.
التواصل الدائم عىل الصعيد الداخيل واخلاريج عرب عدة قنوات.
تعزيز االنخراط املجتميع.

املجتمع والبيئة
خدمــة وتعزيــز هــدف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة
املســتدامة مــن خــال منتجــات وخدمــات وبرامــج تعــود بالفائــدة
املبــارشة عــى مختلــف قطاعــات املجتمــع وعــى البيئــة ورعايــة
االحتياجــات االجتماعيــة والثقافيــة والوطنيــة للبــاد.

تزويــد املســاهمني بكافــة املعلومــات املؤسســية بشــفافية ودقــة
ً
وبشــكل دوري لضمــان العدالــة بينهــم جميعــا عــر اجتماعــات
اهليئــة العامــة ،والتقاريــر الســنوية وغريهــا.

اجلهات الرسمية والرقابية

تنظيــم العالقــة مــع أصحــاب املصــاحل األخــرى واجلهــات الرقابيــة
واإلرشافيــة.

االمتثــال التــام لقوانــن وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة الرســمية
واإلفصــاح بشــفافية.

العمالء
تقديــم تجربــة فريــدة مــع باقــة مــن احللــول واخلدمــات واملنتجــات
املرصفيــة وغــر املرصفيــة املبتكــرة وغــر املســبوقة.
احلفــاظ عــى عالقــة متمــزة عــر أنظمــة إدارة متفوقــة تعــزز املــزات
التنافســية الــي يعــد مــن أهمهــا الرسيــة التامــة جلميــع حســابات
العمــاء وودائعهــم وأماناتهــم ،وبرامــج املكافــآت وغريهــا.

دعــم اجلهــود الرســمية يف مختلــف املجــاالت وعــى جميع األصعدة
بمــا يخــدم املجتمع.

املوردون
بناء عالقة طويلة األمد مبنية عىل الشفافية وجودة األداء.
احلفــاظ عــى رشاكات فعالــة ملزيــد مــن اجلــودة والكفــاءة يف إدارة
القيمــة وتحســن الكفــاءة اإلنتاجيــة.

الرشكاء (اإلعالم ومنظمات املجتمع املدين)
بناء عالقات رشاكة اسرتاتيجية.
التعاون املثمر والتواصل الدائم بشفافية.
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ميثــاقنـــــا

محاور االسرتاتيجية
تنطلــق أهــداف البنــك األهــي األردين اإلســراتيجية مــن إرادة حازمــة لالرتقــاء بالبنــك وتطويــره مــن خــال تطبيــق أفضــل األســس املرصفيــة
املعتمــدة عامليــا ،حيــث تســتند خطتنــا االســراتيجية إىل ثــاث محــاور:

رئيس مجلس اإلدارة

السيد سعد نبيل يوسف املعرش

نائب رئيس مجلس اإلدارة

معايل الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

األعضاء

السيد نديم يوسف عيىس املعرش
السيد رفيق صاحل عيىس املعرش
ممثل السادة رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
معايل السيد واصف يعقوب نرص عازر
ممثل السادة رشكة مركز املستثمر األردين
السيد عماد يوسف عيىس املعرش
ممثل السادة رشكة املعرش لالستثمارات والتجارة

العميل
محور اهتمامنا

الكفاءة
التشغيلية

التطوير
و اإلبداع

السيد محمود بن زهدي بن محمود ملحس
السيد إياد عبد السالم رشاد أبو محمد  -اعتبارا من 2019/07/30
ممثل السادة املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
السيد آالن فؤاد ونا
ممثل بنك بيبلوس
السيد عالء الدين ر ياض سامي
ممثل السادة رشكة ZI&IME
الفاضلة ابتسام "محمد صبيح" إبراهيم األيويب
السيد طارق ز ياد منري اجلالد
السيد عزت راشد عزت الدجاين
اعتبارا من 2019/04/29
أمني رس مجلس اإلدارة

األستاذة ميساء ز ياد محمد الرتك

مدقق احلسابات

السادة أرنست اند يونغ -األردن

13

14

البنك األهيل األردين 2019

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حرضات املساهمني الكرام،

إسرتاتيجية اإلزدهار املشرتك

بإســمي وبإســم الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أحييكــم أجمــل تحيــة وأقــدم

إننــا يف البنــك األهــي األردين حريصــون كل احلــرص عــى ترســيخ مفهــوم اإلســتدامة وتعميــم مبادئهــا يف كافــة جوانــب أعمالنــا وأنشــطتنا

تقر يــر مجلــس اإلدارة لنتائــج أعمــال البنــك وأهــم نشــاطاته وحســاباته اخلتاميــة

وتطلعاتنــا املســتقبلية واحلفــاظ عــى إنجازاتنــا والبنــاء عليهــا .ومــن هنــا ،فــإن عامــل اإلســتدامة هــو العنــوان األبــرز يف منظورنــا لإلزدهــار

لكــم التقريــر الســنوي الرابــع والســتني للبنــك األهــي األردين ،والــذي يتضمــن
لعــام  ،2019باإلضافــة إىل اخلطــة املســتقبلية للعــام .2020

املؤسســية لقناعتنــا املطلقــة بأهميــة تطبيــق هــذه املبــادئ ومأسســتها لتكــون خارطــة الطريــق يف إطــار ســعينا لتحقيــق أهدافنــا اإلســراتيجية

يســعدين ان أكــون بينكــم اليــوم ونحــن نســتعرض إنجــازات مؤسســتكم العر يقــة

املشــرك والــذي نســى مــن خاللــه لتعظيــم مســاهمتنا اإلقتصاديــة واملجتمعيــة وتعميــق دورنــا يف عمليــة النهــوض باملجتمــع املحــي
ً
وإثــراء تجربتــه خدمــة لرســالتنا وتعزيــزا ملســؤوليتنا تجــاه جميــع االطــراف ذات العالقــة وكذلــك احلفــاظ عــى مكانتنــا كمؤسســة ماليــة
ً
ً
رائــدة محليــا ودوليــا.

املؤسســية اجلديــدة الــي جــاءت لتعــزز مــن موقعنــا الر يــادي وتؤكــد إلزتامنــا

ويف هــذا الســياق ،فإننــا ندعوكــم لإلطــاع عــى تقريرنــا الثــاين لإلســتدامة الــذي تــم إصــداره خــال العــام املــايض والــذي يلقــي الضــوء

وأبــرز املحطــات الــي مررنــا بهــا العــام املــايض والــذي شــهد إطــاق هويــة البنــك
ورؤيتنــا يف أن نكــون الرش يــك املــريف الــذي يخــدم أرسة املجتمــع األردين بكافــة

فئاتهــا ورشائحهــا ،وكذلــك إلطالعكــم عــى خططنــا للتحــول اإلســراتييج القائــم
ُ
عــى محــاور ثالثــة رئيســية يه تعز يــز احلاكميــة املؤسســية ،وتوســيع أطــر عملنــا
ضمــن منظــور اإلزدهــار املشــرك باإلضافــة إىل تعز يــز دورنــا عــى صعيــد اإلبتــكار

والر يــادة يف القطــاع املــريف وتلبيــة تطلعــات مســاهمينا مدعمــن بالثقــة الــي

أوليتمونــا إياهــا لنكمــل وإياكــم مســرة النمــو والتطويــر.

عــى القضايــا اجلوهريــة والقــرارات املتعلقــة بأعمــال البنــك وأنشــطته حيــث ســعينا جاهديــن لتحديــد اكــر عــدد مــن مــؤرشات االداء فيمــا

يتعلــق بأعمــال البنــك واخلدمــات الــي يقدمهــا ووضــع االليــات املناســبة لقيــاس مــدى فعاليتهــا يف خدمــة جميــع االطــراف ذات العالقــة
مــن مســاهمني وعمــاء وموظفــن ورشكاء باالضافــة للمجتمــع املحــي وذلــك يف إطــار اجلهــود املبذولــة لدفــع عجلــة التنميــة وإســتدامتها
ً
ً
بإعتبــاره دليــا إسرتشــاديا للتخطيــط اإلســراتييج والتشــغييل قائــم عــى درجــة اعــى مــن املســؤولية يخــدم عالقتنــا مــع جميــع األطــراف
ويعــزز مــن قدرتنــا عــى إتخــاذ القــرارات الرشــيدة وبمــا يتوافــق وأهــداف التنميــة املســتدامة والشــاملة.

وهــا هــو البنــك االهــي االردين اليــوم يخطــو بخطــوات متســارعة نحــو تطبيــق اســراتيجية التحــول يف إطــار رؤيتنــا املســتقبلية لبيئــة االعمــال

املرصفيــة ،تجلــت ابــرز مالمحهــا يف اســراتيجية هيكلــة الفــروع اجلديــدة وعمليــة تطويرهــا وخطــة انتشــارها والــي توجــت بإفتتــاح فــرع

احلاكمية املؤسسية

العبــديل بوليفــارد بحلتــه اجلديــدة  Ahli Flagship Branchوالــذي يتمــز بتصميمــه العــري بإســتخدام أحــدث التقنيــات الرقميــة وآخــر

إننــا يف البنــك األهــي األردين حر يصــون عــى تعز يــز مبــادئ العدالــة والشــفافية

فر يــدة واســتثنائية لنمــوذج متقــدم ومتكامــل مــن رحلــة العميــل الــي تعتــر االوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى القطــاع املــريف االردين .ويف

مــن إنتهــاج إســراتيجية مســتدامة وطويلــة األمــد تســتهدف تقديــم قيمــة

فإننــا نعمــل عــى نقــل تجربــة الفــرع اجلديــد لبــايق فــروع البنــك املنتــرة يف جميــع محافظــات اململكــة لتعكــس هويــة الفــروع اجلديــدة

يف إطــار مــن احلاكميــة الرشــيدة القائمــة عــى املســؤولية واملســاءلة والــي تمكننــا
مضافــة جلميــع األطــراف ذات العالقــة .ونحــن ســعداء بإنجــازات مجلــس اإلدارة

والــذي أثمــرت جهــود أعضــاءه خــال الســنوات الثــاث املاضيــة يف تطويــر بيئــة
حوكمــة ممــزة تتوافــق مــع أفضــل املمارســات الدوليــة وذلــك بالتعــاون مــع

رشكــة ديلويــت  Deloitte’s global consultancyمــن خــال اإلمتثــال

والتطبيــق للمعايــر العامليــة يف مجــال حوكمــة الــركات .ومــن هنــا فإننــا نؤكــد
ُ
حرصنــا عــى إبقــاء هــذا الزخــم يف تطويــر أســس احلاكميــة الرشــيدة وتعز يــز

فــرص نجاحهــا ومواكبــة تطورهــا يف إطــار جهودنــا الــي تســتهدف الوصــول اىل
مســتويات متقدمــة مــن نضــوج احلاكميــة  .Governance Maturityويف هــذا
الســياق ،تــم خــال العــام  2019إســناد مهمــة مراجعــة مهــام مجلــس اإلدارة

يف اإلرشاف واملراقبــة لتشــمل إدارات املخاطــر واإلمتثــال والتدقيــق الداخــي اىل
ً
رشكــة ديلويــت والــي إمتــدت طيلــة العــام  2019تقريبــا ونتــج عنهــا مقرتحــات
تفصيليــة لكيفيــة تحســن قــدرات ومهــام مجلــس اإلدارة .وفيمــا نعمــل اليــوم

عــى تطبيــق هــذه املقرتحــات ،فإننــا بصــدد الوصــول اىل تطبيــق كامــل هلــا بنهايــة

العــام  2020اىل جانــب تبــي عــدد إضــايف مــن املبــادرات الــي مــن شــأنها أن
ترتقــي ببيئــة احلاكميــة املؤسســية لتقديــم البنــك يف إطــار عاملــي منافــس يف هــذا

املجــال ولترتجــم هــذه املقرتحــات واملبــادرات اىل قيمــة مضافــة حقيقيــة تصــب يف
ً
مصلحــة جميــع األطــراف ذات العالقــة وخصوصــا مســاهمينا األعــزاء.

املنتجــات املرصفيــة املبتكــره يف بيئــة معــارصة ومســاحات مفتوحــة لضمــان أكــر قــدر مــن املرونــة والتفاعــل مــع العمــاء لتقديــم تجربــة
إطــار تعزيــز البنــك هلويتــه املؤسســية اجلديــدة ومســاعيه املســتمرة للتمــز وتســخري كافــة الوســائل والتقنيــات العرصيــة يف خدمــة عمــاءه،
ضمــن رؤيــة معــارصه بالتــوازي مــع اجلهــود املبذولــة إلحــال منصــة اخلدمــات اإللكرتونيــة اجلديــدة كبديــل يحقــق الغــرض مــن اإلنتشــار

اجلغــرايف وذلــك ترجمــة خلططنــا وتطلعاتنــا لتوســيع نطــاق اإلشــتمال املــايل للمجتمعــات املحليــة.

ً
ً
ويف ســبيل تحقيــق تطلعاتنــا لإلزدهــار املشــرك ،فقــد قطــع البنــك األهــي األردين شــوطا طويــا نحــو توســيع نطــاق اإلشــتمال املــايل والــذي

يعــد مــن املحــاور الرئيســية الــي إرتكــزت عليهــا إســراتيجية البنــك بإعتبــاره محطــة أساســية نحــو تفعيــل مشــاركتنا يف تحقيــق التنميــة

املســتدامة .ونحــن فخــورون اليــوم بالقفــزة التقنيــة والنوعيــة الــي حققهــا البنــك مــن خــال إطــاق نظامــه البنــي اجلديــد وأنظمتــه
التشــغيلية والــي أسســت لبنيــة تحتيــة تكنولوجيــة متطــورة قائمــة عــى اإلبــداع التقــي ســاهمت وبشــكل ملمــوس يف تمكــن البنــك مــن

الوصــول اىل رشائــح جديــدة كانــت تفتقــر للشــمول املــايل ،وبالتــايل توســيع شــبكة املســتفيدين مــن اخلدمــات املرصفيــة واملاليــة ممــا مكننــا
ً
مــن تلبيــة إحتياجاتهــا بكفــاءة وفعاليــة أكــر خصوصــا يف ظــل التوجــه املزتايــد نحــو اخلدمــات الذكيــة يف عــامل الصناعــة املاليــة واملرصفيــة .األمــر
الــذي اكــد ريادتنــا عــى الســاحة املرصفيــة وعــزز مــن فــرص نجاحنــا يف مواكبــة ثــورة التطــور التكنولــويج وأســهم يف زيــادة فعاليــة النشــاطات

املؤسســية الــي يقدمهــا البنــك ممــا أثــرى تجربتنــا يف محــور التنميــة وعــزز مــن أدائنــا املــريف.
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االبتكار والر يادة

املؤرشات املالية

إن العمــل عــى تبــي أفضــل املمارســات العامليــة يف إطــار تطويــر بيئــة احلاكميــة املؤسســية واإلرتقــاء بهــا باإلضافــة اىل نهجنــا املؤســي

وعــى صعيــد االداء املــايل للبنــك ،فقــد إســتمرت جهــود اإلدارة العليــا يف تقويــة املركــز املــايل للبنــك وتعزيــز مالءتــه املاليــة وتدعيــم احتياطاتــه،

اهلــادف خللــق قيمــة مشــركة حقيقيــة لكافــة األطــراف ذات العالقــة يعتــر إلــزام إســراتييج نؤمــن بــه ونعمــل عــى مأسســته ضمــن
ً
أهدافنــا الشــمولية وبعيــدة املــدى تحقيقــا ملفهــوم التنميــة املســتدامة .باملقابــل ،ويف ظــل قرائتنــا ملســتقبل العمــل املــريف والواقــع اجلديــد

الــذي فرضتــه رشكات التكنولوجيــا املاليــة والتغــرات اجلذر يــة الــي أوجدهــا هــذا التســارع التكنولــويج والتقــي عــى الســاحة املرصفيــة ،فقــد
بــات عنــر اإلبتــكار مــن األدوات الرضور يــة الــي ال بــد مــن تبنيهــا كجــزء مــن الثقافــة املرصفيــة احلديثــة ليــس فقــط مــن أجــل مواكبــة هــذه
ً
التغــرات بــل ولإلســتفادة منهــا يف تحصــن أولوياتنــا وتعز يــز قدراتنــا التنافســية مســتقبال .ومــن هنــا ،فــإن إســراتيجيتنا املتعلقــة باإلبتــكار

والريــادة تمتــد لتشــمل املنظومــة الداخليــة للبنــك مــن خــال برنامــج التحــول الثقــايف باإلضافــة اىل رشكــة األهــي للتكنولوجيــا املاليــة
ومــرع األعمــال.

برنامج التحول الثقايف

حيــث ســاهمت السياســة االئتمانيــة الــي ينتهجهــا البنــك والــي ترتكــز عــى جــودة االئتمــان وســامة ادارة املوجــودات واملطلوبــات واســتقرار
االيــرادات وبنــاء املخصصــات وإعتمــاد أســس احلوكمــة الرشــيدة والشــفافية يف تعزيــز نتائــج البنــك والــي تمثلــت بإرتفــاع اجمــايل الدخــل
بنســبة  7.56%وزيــادة ايــرادات الفوائــد الدائنــة بنســبة  6.20%وكذلــك انخفــاض نســبة الديــون غــر العاملــة اىل اجمــايل التســهيالت

لتســجل  ، 5.20%وتحســن نســبة تغطيــة التســهيالت غــر العاملــة الــي ارتفعــت اىل  .76.8%يف حــن حافــظ البنــك عــى حجــم ودائــع

عمالئــه عنــد مســتوى  1.86مليــار دينــار ،هــذا وســجلت إجمــايل موجــودات البنــك حــوايل  2.76مليــار دينــار .وفيمــا يخــص أهــم املــؤرشات

املاليــة للبنــك فقــد وصلــت نســبة العائــد عــى متوســط حقــوق امللكيــة اىل  7.3%يف حــن بلــغ العائــد عــى متوســط إجمــايل املوجــودات

 ،0.8%أمــا نســبة كفايــة رأس املــال فقــد بلغــت  15.66%متخطيــة النســبة املطلوبــة مــن قبــل البنــك املركــزي نتيجــة إرتفــاع حقــوق امللكيــة
ً
والــي وصلــت اىل  307.8مليــون دينــار .يف حــن ســجلت صــايف األربــاح قبــل الرضيبــة للبنــك نمــوا بنســبة  9%لتصــل اىل حــوايل 36.2

مليــون دينــار مقارنــة مــع  33.2مليــون دينــار للعــام  .2018يف حــن حافــظ البنــك عــى إتبــاع سياســة توزيــع أربــاح مســتقره وثابتــة تجــاه
مســاهميه بمعــدل  7%خــال الســنوات العــر املاضيــة كمصــدر دخــل يتمتــع بالدفاعيــة العاليــة والنمــو ألرباحــه مكافــاة ملســاهميه وبمــا

يعــزز مــن املرونــة العاليــة لقــدرات البنــك التشــغيلية ليحقــق قــوة إيراديــة منتظمــة يف مواجهــة التقلبــات اإلقتصاديــة.

إىل جانــب حرصنــا يف البنــك األهــي األردين عــى إنجــاح تجر يــة العميــل وتطويرهــا بالشــكل املطلــوب والــذي يعــزز مــن هويتنــا املؤسســية،
ً
فنحــن أيضــا حريصــن بالقــدر نفســه عــى تطويــر تجربــة موظفينــا وتعز يــز تفاعلهــم اإليجــايب وتحفــز املمارســات واالفــكار االبداعيــة مــن
ً
داخــل البنــك وذلــك مــن خــال تنظيــم ِفــرق مــن موظفــن البنــك االهــي مــن ذوي اخلــرات املاليــة والتكنولوجيــة وأيضــا مــن خــال
ُ
برنامــج تطويــر الثقافــة املؤسســية والــذي أعلنــا إطــاق املرحلــة الثانيــة منــه مطلــع العــام  2020والقائــم عــى أســس التعــاون واإلنســجام

واحلفــاظ عــى مكانتهــا يف طليعــة البنــوك االردنيــة .كمــا أتوجــه بالشــكر جلميــع اجلهــات الرقابيــة يف االردن واشــيد بجهــود وتعــاون البنــك

موظفينــا وتخــدم تطورهــم الوظيفــي وتعــزز مــن انتمائهــم.

يف ظــل صاحــب اجلاللــة اهلاشــمية امللــك عبــد هللا الثــاين بــن احلســن املعظــم.

وروح الفر يــق يف بيئــة تحكمهــا الشــفافية والعدالــة يف إطــار رؤيتنــا نحــو تعز يــز مشــاركة كل فــرد مــن أفــراد هــذه املؤسســة يف بنــاء مســرتنا
ً
الــي نعــز ونفتخــر بهــا وذلــك إنطالقــا مــن إيماننــا العميــق بــأن املوظــف هــو أســاس نجــاح هــذه املؤسســة وتمزيهــا ،لتكــون ثقافتنا املؤسســية
ً
ً
محــورا أساســيا نحــو إطــاق طاقــات أبنائنــا وتوجيههــا يف إرســاء قواعــد لبيئــة عمــل تصبــو نحــو اإلبــداع واإلبتــكار وتعمــق مــن تجربــة

ويف نهايــة كلمــي ،أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر إىل عمالئنــا ومســاهمينا الكــرام وكافــة اجلهــات الداعمــة للبنــك عــى ثقتهــم الكبــرة
وإين ألوكــد حــرص وإلــزام اإلدارة العليــا عــى بــذل كافــة اجلهــود للعمــل عــى ترجمــة طموحــات مؤسســتنا الرائــده وتحقيــق تطلعاتهــا

املركــزي االردين وهيئــة االوراق املاليــة ودائــرة مراقبــة الــركات عــى حرصهــم عــى تعزيــز متانــة اجلهــاز املــريف يف اململكــة وســامة اولوياتــه،
ً
كمــا أعــر عــن شــكري وتقديــري أيضــا جلهــود محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية .إعــزازي وشــكري موصــول لكافــة كــوادر البنــك واالدارة
ً
ً
التنفيذيــة جلهودهــم املتواصلــة وعملهــم الــدؤوب آمــا باملزيــد مــن العطــاء والتفــاين بالعمــل .وفقنــا هللا جميعــا تحــت قيادتنــا اهلاشــمية

رشكة االهيل للتكنولوجيا املالية ومرسع االعمال
وكمــا تعلمــون فــإن البنــك األهــي االردين يعــد مــن أوائــل البنــوك الــي تبنــت وطبقــت التكنولوجيااملاليــة عــى مســتوى القطــاع املــريف
املحــي ،باإلضافــة إىل امتالكــه رشكــة للتكنولوجيــا املاليــة “ ”Ahli Fintechويه إحــدى الــركات التابعــة للبنــك األهــي األردين واململوكــة
لــه بالكامــل وتعمــل بمثابــة حاضنــة لترسيــع نمــو األعمــال والــركات الر ياديــة االبتكار يــة الناشــئة ليــس فقــط يف اململكــة وإنمــا يف العــامل.

يف حــن تــم إطــاق مــرع األعمــال “ ”Ahli Fintech Acceleratorيف العــام  2019لتكــون بمثابــة بيئــة مبتكــرة لــرواد األعمــال

وحاضنــة للمشــار يع الر ياديــة والــركات الناشــئة يف مجــال التكنولوجيــا املاليــة ،حيــث تــم اســتقبال مــا يز يــد عــن  116مــن املشــاريع الر ياديــة
مــن اكــر مــن  12دولــة حــول العــامل وســيتم اإلعــان يف العــام  2020عــن املشــار يع الــي تــم احتضانهــا والــي ســيتم تعزيــز قدراتهــا ودعــم
فــرص نجاحهــا مــن قبــل فر يقنــا وترسيــع ولوجهــا لالســواق املحليــة والعامليــة.

سعد نبيل املعرش
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
 /املدير العام
السيدات والسادة األفاضل،
يــرين أن أقــدم لكــم تقر يــر البنــك األهــي األردين الســنوي لعــام 2019
والــذي نســتعرض فيــه أبــرز اإلنجــازات والنجاحــات الــي شــهدها البنــك
خــال العــام املــايض ،حيــث جــاءت نتائــج العــام املــايض متوائمــة مــع
ً
نتائــج األعــوام الســابقة والــي لعــب فيهــا البنــك األهــي دورا محوريــا
واضحــا يف القطــاع املــريف األردين ،عــن طر يــق مشــاركته يف بنــاء
اقتصــاد ومجتمــع مزدهــر يحقــق االشــتمال املــايل ،يف الوقــت الــذي
يتــم فيــه خدمــة العمــاء بإبــداع وتمــز وكفــاءة باالعتمــاد عــى االبتــكار
والتكنولوجيــا احلديثــة ،وتقديــم منتجــات مرصفيــة متجــددة وبأســعار
ً
تنافســية ،مرتكــزا عــى العديــد مــن القيــم والــي تعــد مــن أهمهــا
اســراتيجية البنــك لالزدهــار املشــرك.
ً
انطالقــا مــن رؤيــة وتوجيهــات مجلــس إدارة البنــك ،عمــل البنــك عــى
االســتمرار يف تطبيــق وترســيخ اســراتيجية “االزدهــار املشــرك” كأســاس
جلميــع عملياتــه ،حيــث عملنــا عــى خلــق قيمــة مشــركة حقيقيــة
جلميــع اصحــاب املصــاحل والــي تضــم معايــر واضحــة للعمــل والتنفيــذ،
باإلضافــةاىل تعزيــز دور القطــاع اخلــاص وز يــادة فعاليــة النشــاطات
املؤسســية مــن خــال االرتقــاء باالســتثمار املجتمــي لتكــون بذلــك
ً
ً
محــورا اساســيا لعمليــات البنــك واســراتيجيته وبمــا يضمــن تحقيــق
االثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة املرجــوة وتوســيع نطاقهــا وشــموليتها
وذلــك عــى طر يــق تعزيــز التمكــن االقتصــادي واالجتمــايع وإثــراء
املجتمعــات املحليــة.
ً
وتحقيقــا هلــذه االســراتيجية ،تــم إطــاق اهلويــة املؤسســية اجلديــدة
للبنــك وذلــك ضمــن ســعينا املســتمر للتمــز وأخــذ األســبقية عــى
ً
مســتوى القطــاع املــريف األردين ومواكبــة للتطــور الرسيــع احلاصــل
يف القطــاع املــايل ودمــج التكنولوجيــا املتطــورة يف خدماتنــا ،متطلعــن
ملشــاركة فئــة الشــباب وتلبيــة طموحاتهــم وتطلعاتهــم ،ومــن شــأن
ً
ذلــك دعــم موقــع البنــك الريــادي يف الســوق ليصبــح مرصفــا يخــدم
كافــة فئــات املجتمــع بطر يقــة عرص يــة وجذابــة مــن خــال تقديــم باقــة
ممــزة مــن اخلدمــات واملنتجــات والرتكــز عــى اإللكرتونيــة منهــا.
وعــى صعيــد األداء املــايل فقــد إســتمر البنــك يف تحقيــق تقــدم يف
مؤرشاتــه املاليــة خــال العــام  2019الــي إتســمت بثبــات وإســتقرار
مــؤرشات الدخــل وتــوازن أمثــل ملزيانيتــه وجــودة آصولــه باإلضافــة
اىل متانــة وصالبــة أداءه اإلئتمــاين بالرغــم مــن ظــروف عــدم اليقــن
والتحديــات الــي فرضتهــا الظــروف اإلقتصاديــة وإنعكاســاتها عــى
األنشــطة اإلقتصاديــة وأســواق رأس املــال .حيــث ســاهمت السياســة
اإلئتمانيــة الــي ينتهجهــا البنــك والــي تســتند إىل محــاور رئيســة أهمهــا
جــودة اإلئتمــان ،خلــق قيمــة مضافــة ،ثبــات وإســتقرار اإليــرادات،
التحــوط وبنــاء املخصصــات ،باالضافــة اىل الشــفافية واحلوكمــة
الرشــيدة يف تعز يــز نتائــج البنــك املاليــة والــي تمثلــت يف إرتفــاع الربــح
مــن التشــغيل بنســبة حــوايل  9%يف حــن ســجل صــايف الربــح بعــد
الرض يبــة  22.24مليــون دينــار بنمــو بلغــت نســبته  4.5%مقارنــة بالعــام

ً
 ،2018يف الوقــت الــذي شــهدت فيــه النتائــج االوليــة لقطــاع البنــوك املدرجــة تراجعــا لصــايف االربــاح بنســبة  2.3%خــال العــام 2019
مقارنــة بالعــام .2018
اىل ذلــك ،فقــد عــززت نتائــج البنــك مــن قدرتــه عــى تدعيــم معــدالت كفايــة رأس املــال وارتفــاع نســبة تغطيــة املخصصــات للديــون املتعــرة
وانخفــاص نســبة الديــون غــر العاملــة االمــر الــذي يعــزز املــاءة املاليــة للبنــك.
ً
واســتكماال خلطــوة إطــاق اهلويــة املؤسســية اجلديــدة تــم االنتهــاء خــال العــام املــايض مــن أعمــال فــرع العبـــــديل (Ahli Flagship
 )Branchوالــذي يقــدم تجربــة فريــدة وجديــدة تعتــر األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى القطــاع املــريف األردين ،والــي يه بمثابــة
االنطالقــة الفعليــة واحلقيقيــة للهويــة املؤسســية اجلديــدة ،حيــث ســيتم نقــل هــذه التجربــة لتشــمل كافــة فــروع البنــك املنتــره يف اململكــة.
هــذا ويقــدم الفــرع اجلديــد نمــوذج عمــل مبتكــر إلثــراء تجربــة العميــل حيــث تبــدأ رحلــة العميــل مــن منطقــة اخلدمــات اإللكرتونيــة والــي
تحتــوي عــى الــراف اآليل التفاعــي ( )ITMباإلضافــة اىل الــراف اآليل التقليــدي ،ومــن ثــم ينتقــل إىل منطقــة عــرض املنتجــات والــي
تعتــر منطقــة متكاملــة يتــم فيهــا عــرض مختلــف املنتجــات الــي تهــم كافــة فئــات املجتمــع وبالتعــاون مــع رشكاء البنــك االســراتيجيني،
وتســتمر رحلــة العميــل عنــد انتقالــه اىل منطقــة أمنــاء الصناديــق والــي قــام البنــك األهــي بإعــادة تصميمهــا بشــكل مبتكــر يســمح بإنجــاز
مختلــف التعامــات املرصفيــة التقليديــة بشــكل عــري وبــدون أيــة حواجــز بــن العميــل وأمــن الصنــدوق ،ومــن بعدهــا ينتقــل العميــل
اىل منطقــة املستشــارين الذيــن يقدمــون النصــح واملشــورة اىل زوار الفــرع حــول كافــة األمــور املتعلقــة باحتياجاتهــم املعيشــية ،وتقديــم
أفضــل الوســائل لربــط هــذه االحتياجــات بمختلــف املنتجــات واخلدمــات املرصفيــة الــي يقدمهــا البنــك .ويختتــم العميــل وزوار الفــرع
تجربتهــم املمــزة يف الفــرع اجلديــد بمنطقــة اللقــاءات املجتمعيــة الــي يســتضيف فيهــا البنــك الــزوار مــن مختلــف رشائــح املجتمــع سـ ً
ـواء
كانــوا مــن عمــاء البنــك أو غريهــم.
ً
ً
كمــا تــم البــدء بتنفيــذ أعمــال مبــى البنــك األهــي املوحــد اجلديــد والــذي يضــم عــددا كبــرا مــن املرافــق الــي ســتخدم العمــاء واملوظفــن
واملجتمــع وذلــك يف إطــار تعزيــز جهودنــا لتطويــر ثقافتنــا املؤسســية  Corporate Cultureوالــي تنطلــق مــن رؤيــة ورســالة البنــك يف خلــق
بيئــة لإلبــداع واالبتــكار.
ويف إطــار جهودنــا لتطويــر ورفــع كفــاءة خدماتنــا املختلفــة ،تــم إطــاق مجموعــة مــن اخلدمــات املمــزة واملبتكــرة مــن ضمنهــا خدمــة
” ”What’s app for businessوالــي تمكــن عمــاء البنــك مــن التواصــل معــه يف أي وقــت وعــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع،
كمــا تــم اطــاق املوقــع اإللكــروين اجلديــد للبنــك والــذي يتمــز بســهولة اســتخدامه ،كمــا تــم إطــاق النســخة الثانيــة مــن برنامــج ahli777
والــي مل تقتــر عــى طــاب اجلامعــات فقــط بــل امتــدت لتشــمل اخلريجــن منهــم والذيــن مل يحالفهــم احلــظ بإيجــاد فــرص العمــل حــى
اآلن ،حيــث ســيتم تدريبهــم وإتاحــة الفرصــة هلــم للعمــل يف دوائــر البنــك املختلفــة مــن خــال حصوهلــم عــى وظائــف بــدوام جــزيئ يف
البنــك.
وال يســعين يف نهايــة كلمــي إال أن أشــكر جميــع موظفــي البنــك األهــي عــى اخالصهــم وتفانيهــم يف العمــل ،والذيــن كان هلــم الــدور
األبــرز يف تحقيــق البنــك لنتائجــه املمــزة كمــا أود التأكيــد عــى أن املوظــف هــو محــور اهتمامنــا وأســاس نجاحنــا ،وقــد أولينــا جــل اهتمامنــا
لتوفــر بيئــة عمــل نموذجيــة تحقــق االســتقرار والثبــات الوظيفــي وبمــا يضمــن تحســن تجربــة املوظــف واالرتقــاء بــه إىل أعــى املســتويات،
كمــا أتوجــه بالشــكر اىل مجلــس إدارتنــا الــذي مل يتــواىن يف تقديــم جميــع أنــواع الدعــم جلميــع العاملــن يف البنــك.
ً
متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

محمد موىس داود

الرئيس التنفيذي /املدير العام
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أهم املؤرشات االقتصادية

أهم املؤرشات االقتصادية للعام 2019
اإلنتاج واألسعار والتشغيل
ســجل الناتــج املحــي االجمــايل ( )GDPنمــوا بأســعار الســوق الثابتــة بنســبة  % 2.0خــال عــام  ،2019مقابــل نمــو بنســبة  % 1.9لنفــس
الفــرة مــن العــام .2018
ً
ارتفــع املســتوى العــام لالســعار (التضخــم) مقاســا بالتغــر النســي يف الرقــم القيــايس ألســعار املســتهلك ( )CPIبنســبة  % 0.3خــال
العــام  ،2019باملقارنــة مــع  % 4.5خــال العــام .2018
بلغ معدل البطالة خالل الربع الرابع من العام  2019ما نسبته  % 19.0مقابل  % 18.7خالل نفس الفرتة من العام .2018

القطاع النقدي واملرصيف
بلــغ رصيــد إجمــايل االحتياطيــات االجنبيــة لــدى البنــك املركــزي (بمــا فيهــا الذهــب وحقــوق الســحب اخلاصــة) يف نهايــة العــام 2019
حــوايل  14.3مليــار دوالر.
بلــغ رصيــد اجمــايل التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك املرخصــة يف نهايــة العــام  2019حــوايل  27.08مليــار دينــار ،مقابــل
 26.11مليــار دينــار يف نهايــة عــام .2018
بلــغ رصيــد اجمــايل الودائــع لــدى البنــوك املرخصــة يف نهايــة العــام  2019حــوايل 35.30مليــار دينــار ،مقابــل  33.85مليــار دينــار يف نهايــة
عام .2018

املالية العامة
ً
ســجلت املوازنــة العامــة للحكومــة املركزيــة عجــزا ماليــا بعــد املنــح واملســاعدات بنهايــة العــام  2019بمقــدار  1.058مليــار دينــار (% 3.4
مــن الناتــج املحــي االجمــايل) باملقارنــة مــع عجــز مقــداره  727.6مليــون دينــار ( % 2.4مــن الناتــج املحــي االجمــايل) بنهايــة العــام .2018
ارتفــع رصيــد اجمــايل الديــن العــام الداخــي (موازنــه عامــة ومؤسســات مســتقلة) يف نهايــة العــام  2019عــن مســتواه يف نهايــة عــام
 2018بمقــدار  1.52مليــار دينــار ليصــل اىل حــوايل  17.74مليــار دينــار ،كمــا ارتفــع الرصيــد القائــم للديــن العــام اخلــاريج (موازنــة ومكفــول)
بحــوايل  250.7مليــون دينــار ليصــل اىل حــوايل  12.34مليــار دينــار .وعليــه ،فقــد ارتفعــت نســبة اجمــايل الديــن العــام (الداخــي واخلــاريج)
يف نهايــة عــام  2019عــن مســتواها املتحقــق يف نهايــة عــام  2018لتصــل اىل  % 96.6مــن الناتــج املحــي االجمــايل.

القطاع اخلاريج
تراجع عجز املزيان التجاري بنسبة  12.2%بنهاية العام  2019مقارنة مع نهاية العام 2018ليصل اىل حوايل  7.83مليار دينار.
ارتفعــت مقبوضــات الســفر بنهايــة العــام  2019بنســبة  10.2%مقارنــة مــع العــام  2018لتصــل اىل  4.11مليــار دينــار ،كمــا وارتفعــت
مدفوعــات الســفر بنســبة  5.4%خــال نفــس فــرة املقارنــة لتســجل  1.04مليــار دينــار.
ً
ســجلت إجمــايل تحويــات األردنيــن العاملــن يف اخلــارج كمــا بنهايــة العــام  2019ارتفاعــا بنســبة  0.9%مقارنــة بالعــام  2018لتســجل
 2.63مليــار دينــار.
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تقر ير مجلس اإلدارة
انجازات البنك الرئيسية

الرشكات الصغرى واملتوسطة

يقدم البنك األهيل األردين جميع اخلدمات املرصفية واملالية واالئتمانية الشاملة وجلميع القطاعات االقتصادية.

انطالقــا مــن إيمــان البنــك األهــي بأهميــة الشــمول املــايل يف األردن وانســجاما مــع اســراتيجية البنــك الفاعلــة يف اخــذ دور بنــاء يف ذلــك،
قــام البنــك وكأول بنــك يف األردن عــام  2006بتأســيس دائــرة الــركات الصغــرى واملتوســطة كدائــرة مختصــه يف خدمــة وتمويــل
الــركات الصغــرى واملتوســطة ضمــن منظومــة عمــل متكاملــة تــم الحقــا اســتكماهلا بتأســيس مراكــز أعمــال متخصصــه يف مناطــق
جغرافيــة مختلفــة شــملت عمــان الغربيــة والرشقيــة باإلضافــة إىل بــايق املحافظــات لتشــمل الكــرك ،اربــد ،العقبــة والزرقــاء وبحيــث يقــوم
الــكادر بــإدارة حســابات العمــاء وخدمتهــم بــكل مهنيــه وفعاليــة ،ويف هــذا الصــدد ويف ضــوء التطــور املتســارع فقــد قمنــا خــال العــام
 2019بعمــل قفــزة متمــزة لكامــل منتجاتنــا وخدماتنــا املقدمــة للقطــاع ،لنكــون اخليــار األول دومــا للعميــل.

قطاع األعمال
يعتــر قطــاع األعمــال مــن اهــم قطاعــات البنــك األهــي األردين والــذي يقــدم العديــد مــن اخلدمــات البنكيــة اخلاصــة يف ســوق املــال
ويديــر العالقــات املرصفيــة مــن قطــاع الــركات واملؤسســات املاليــة الكــرى والصغــرى واملتوســطة واألفــراد حيــث يقــدم احللــول املرصفيــة
والتمويليــة والــي تناســب متطلباتهــم وتطويــر وتعز يــز العالقــات القائمــة وفــق النهــج املؤســي املعمــق املتبــع مــن قبــل البنــك للولــوج إىل
أهــداف البنــك املحور يــة واملندرجــة ضمــن إطــار االزدهــار املشــرك.

الرشكات الكربى وتمويل املشار يع
تعتــر دائــرة الــركات الكــرى وتمويــل املشــاريع احــدى الدوائــر الرئيســية يف البنــك األهــي األردين ضمــن قطــاع األعمــال باعتبارهــا أحــد
اهــم الروافــد لإليــرادات والربحيــة .تقــوم دائــرة الــركات الكــرى وتمويــل املشــار يع بــإدارة العالقــات املرصفيــة مــع العمــاء مــن قطــاع
الــركات واجلهــات احلكوميــة واملؤسســات املاليــة وذلــك مــن خــال تقديــم مجموعــة واســعة مــن احللــول املرصفيــة الــي تلــي احتياجاتهــم،
باإلضافــة إىل املســاهمة يف تمويــل املشــار يع احليويــة بشــكل مبــارش أو مــن خــال اإلدارة أو املشــاركة يف قــروض التجمــع البنــي.
اســتطاعت دائــرة الــركات الكــرى و تمويــل املشــار يع مــن اســتقطاب و بنــاء عالقــات جديــدة مــن عمــاء الــركات الكــرى مــن
خــال تقديــم اخلدمــات املرصفيــة الــي تناســب احتياجاتهــم ،باإلضافــة إىل تطويــر وتعز يــز العالقــات القائمــة مــع الرتكــز عــى جــودة
املحفظــة االئتمانيــة مــن خــال اتبــاع سياســة ائتمانيــة حصيفــة وتحقيــق التــوازن بــن العائــد واملخاطــر بمــا يكفــل رفــع مســتوى جــودة
ونوعيــة املحفظــة االئتمانيــة.
واســتمر البنــك خــال عــام  2019باملشــاركة يف تحفــز وتنميــة االقتصــاد الوطــي مــن خــال تقديــم باقــة ممــزة مــن احللــول املرصفيــة
املتكاملــة والــي تتناســب مــع أنشــطة عمــاء قطــاع الــركات وتتواكــب مــع التغــر الرس يــع يف بيئــة العمــل وبمســتويات عاليــة مــن
اجلــودة.
ونتيجــة الســتمرار التأثــر الســليب للمتغــرات واألحــداث اإلقليميــة عــى االقتصــاد األردين فقــد واصلــت دائــرة الــركات الكــرى يف
تقديــم برامــج التســهيالت واخلدمــات املرصفيــة لدعــم عمالئهــا مــن خــال منتجــات اإلقــراض املتخصصــة ومنتجــات التمويــل التجــاري
املبــارش وغــر املبــارش ممــا ســاهم يف مســاعدة العديــد مــن العمــاء بمعاجلــة الفجــوات التمويليــة الــي طــرأت نتيجــة تلــك املتغــرات
واألحــداث اإلقليميــة ممــا أدى ذلــك إىل احلــد مــن نســبة التســهيالت غــر املنتظمــة.

أطلقنــا هويتنــا تحــت عنــوان “رشيــكك للنجــاح “  SME Partner bankأي أننــا “رشكاء حقيقيــن” لنجــاح العميــل ابتــداء مــن مرحلــة
ً
مــا قبــل تأســيس الرشكــة ،ملرحلــة التأســيس والنهــوض والنمــو وتطويــر األعمــال وريادتهــا وصــوال إىل النجــاح عــى كامــل األصعــدة
للرشكة.
قمنــا بإطــاق منتجــات الــركات الصغــرى واملتوســطة املتخصصــة لتمويــل أعمــال الرشكــة املختلفــة مــن مشــار يع أو عطــاءات
أومشــر يات أو مبيعــات أو أصــول ثابتــة منقولــة وغــر منقولــة ســواء أكانــت للتوســعة أو للتملــك .هــذه املنتجــات شــملت برنامــج
ً
مــول احتياجاتــك ،برنامــج أمــايك وبرنامــج مــرويع ،والــي تأتــت جنبــا إىل جنــب مــع برامــج حــزم وباقــات الــركات ،والــي تتمــز بأنهــا
مخصصــة لفئــات عديــدة متنوعــة مســتهدفة لتالئــم مختلــف القطاعــات مــن رشكات الناشــئة ورياديــن ورشكات صغــرى ومتوســطة
إضافــة إىل األعمــال الــي تــدار مــن املــرأة.
تــم تقديــم برامــج باقــات حلــول أعمــال حســب مراحــل عمــر الرشكــة واحتياجاتهــا وتشــمل باقــة حلــول رياديــو األعمــال ،باقــة حلــول
منشــأيت وباقــة حلــول أعمــايل ،وكل باقــة تحــوي مجموعــة مــن التســهيالت االئتمانيــة املقدمــة للــركات املــدارة مــن رجل/امــرأة
كاجلــاري مديــن وقــروض تمويــل املشــر يات وقــروض تمويــل املبيعــات وقــروض تمويــل املشــاريع واالتفاقيــات والتمويــل املتخصــص
إضافــة إىل التســهيالت غــر املبــارشة يف االعتمــادات والكفــاالت ،كل حســب احتياجــات الرشكــة .كمــا ويتــم تقديــم مجموعــة حلــول
مرصفيــة استشــارية للعميــل مــن ضمــن باقــة اخلدمــات االستشــارية املقدمــة مــن الدائــرة.
اســتمرينا يف توجيــه مصــادر األمــوال املقرتضــة إلعــادة إقراضهــا إىل الــركات الصغــرى واملتوســطة بأســعار فوائــد منافســة لتنميــة
القطــاع ،إضافــة إىل احلــرص الدائــم عــى تنويــع القطاعــات املقرتضــة مــن ناحيــة التنــوع اجلغــرايف وتنميــة األعمــال املــدارة مــن املــرأة
واألعمــال الــي تســاهم يف خلــق فــرص عمــل جديــدة وتوظيــف األردنيــن .مثــال ذلــك القــروض الــي تــم اقرتاضهــا مــن البنــك
األورويب لإلنشــاء والتعمــر والصنــدوق العــريب لإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــايع ،والبنــك الــدويل ،حيــث تمــزت هــذه القــروض بإعــادة
إقراضهــا بــروط ميــرة وأســعار فائــدة مخفضــة وفــرات الســماح املرنــة إضافــة إىل ســلف البنــك املركــزي املوجهــة إىل قطاعــات
حيويــة.
تعزيــز رشكاتنــا االســراتيجية لتســهيل وصــول الــركات الصغــرى واملتوســطة والــركات الناشــئة والرياديــن إىل التمويــل مــن خــال
ً
الرشاكــة االســراتيجية مــع الرشكــة األردنيــة لضمــان القــروض ،تســهيال للوصــول إىل التمويــل للرشائــح املســتهدفة الذيــن تنطبــق
عليهــم معايــر التمويــل ولكــن ال تتوفــر لديهــم ضمانــات عينيــة انطالقــا مــن املســؤولية املجتمعيــة لتنميــة القطــاع ،مشــرين إىل أن
محفظــة القــروض املضمونــة موزعــة مــا بــن أعمــال مــدارة مــن إنــاث وذكــور وموزعــة توزيعهــا جيــدا عــى محافظــات اململكــة وغــر
محتكــرة لقطاعــات محــددة.
اســتمر البنــك األهــي باالنخــراط يف كافــة املبــادرات والتعــاون االســراتييج لغايــات تســهيل حصــول الــركات الصغــرى واملتوســطة عــى
التمويــل ومثــال ذلــك نذكــر مبــادرة الــرق األوســط لالســتثمار  MEIIوالــي تعــى باملنصــة اإللكرتونيــة «تمويــي» لتســهيل تقديــم
طلبــات التمويــل مــن خــال املنصــة واالســتفادة مــن اخلدمــات االستشــارية املقدمــة مــن اجلهــة صاحبــة املبــادرة.
الرتكــز عــى تطويــر كوادرنــا مــن خــال برامــج التدريــب املكثفــة الــي تؤثــر عــى خدمــة العميــل حيــث تــم عقــد برامــج تدر يبيــة مــع منــح
شــهادات مهنيــة متخصصــة يف مختلــف املواضيــع املتعلقــة بالشــأن املــايل واالئتمــاين والفــي وغريهــا  ،هــذه الــدورات تــم عقدهــا مــع
مدبــن وخــراء مــن أصحــاب االختصــاص ،حيــث تــم خــال العــام  2019عقــد  2345ســاعة تدريــب لـــ  211موظــف كمــا وتــم املشــاركة
يف عــدد مــن املنتديــات وورشــات عمــل مختلفــة متخصصــة بالقطــاع يف مواضيــع مختلفــة.
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اخلدمات املرصفية لألفراد
اســتمرت إدارة اخلدمــات املرصفيــة لألفــراد بتنفيــذ اخلطــة االســراتيجية للبنــك واخلاصــة بإعــادة هيكلــة الفــروع ســواء بدمجهــا أو نقلهــا اىل
مواقــع ممــزة ،وذلــك لرفــع الكفــاءة التشــغيلية وخفــض النفقــات كمــا تــم افتتــاح الفــرع اجلديــد والرائــد يف منطقــة العبــديل (البوليفــارد)
َ
كمعلــم خــاص يقــوم بتقديــم اخلدمــات البنكيــة وغــر البنكيــة بطر يقــة غــر تقليديــة وبشــكل معــارص .أمــا فيمــا يتعلــق بمنتجــات البنــك
فقــد تــم عمــل رشاكات اســراتيجية مــع العديــد مــن الــركاء لتحقيــق املســتهدفات املاليــة وغــر املاليــة للبنــك والــي تعــود بالنفــع املتبــادل
عــى كافــة األطــراف ممــا وفــر حلــوال ماليــة وغــر ماليــة بمــزات مرنــة ومنافســة تتوائــم مــع احتياجــات كافــة فئــات املجتمــع  ،وقــد شــملت
املنتجــات املقدمــة البطاقــات ،القــروض العقاريــة والربامــج االســتثمارية وقــروض االطبــاء  .أمــا فيمــا يتعلــق بتحســن رحلــة العمــاء فقــد
قــام البنــك بأتمتــة العديــد مــن اخلدمــات املرصفيــة األمــر الــذي الــذي َ
انعكَـ َ
ـس عــى تقديــم افضــل اخلدمــات لعمــاء البنــك وســاهم
بز يــادة رضاهــم عــن اخلدمــات املقدمــة .
اطــاق مشــار يع جديــدة لالســتمرار و تنفيــذ خطــط البنــك االســراتيجية لرفــع الكفــاءة التشــغيلية وتلبيــة حاجــات العمــاء مــن حلــول
ماليــة و غــر املاليــة وتشــمل منتــج البطاقــات االئتمانيــة وإطــاق خدمــات الكرتونيــة معــارصة ومبتكــرة للرتكــز عــى تحســن رحلــة
العمــل وخدمــة أكــر رش يحــة ممكنــة مــن املجتمــع.

اخلزينة واالستثمار
واصلــت دائــرة اخلز ينــة واالســتثمار انتهاجهــا لسياســة متحفظــة يف إدارة موجوداتهــا ومطلوباتهــا اتســمت بالتــوازن النمــوذيج لقنواتهــا
التشــغيلية ممــا حقــق التكامــل والشــمولية يف إدارة موجوداتهــا وتجســر خدماتهــا التقليديــة واخلاصــة .وعــى جانــب إدارة املوجــودات
واملطلوبــات قامــت اإلدارة باالســتغالل األمثــل والتفعيــل لــأدوات املاليــة املتاحــة يف الســوق النقــدي وســوق رأس املــال املحــي لز يــادة
إيراداتهــا وخفــض كلــف مصــادر أمواهلــا يف آن واحــد مــن خــال اســتغالهلا ألدوات ماليــة وتقنيــات اخلز ينــة يف ظــل إعــادة دراســة
لسياســتها االســتثمار ية ملواجهــة التقلبــات احلــادة يف أســواق رأس املــال بمــا يحقــق املرونــة العاليــة والقــدرة عــى تذليــل ومواجهــة
التحديــات االقتصاديــة وانعكاســاتها عــى أســعار الفوائــد حيــث ركــزت عــى أدوات الدخــل الثابــت لز يــادة إيراداتهــا وتدعيــم احتياطاتهــا
األوليــة ذات الســيولة والبيعيــة العاليــة ملوجوداتهــا املقتنــاه ،األمــر الــذي عــزز مــن انتظــام تدفقاتهــا النقديــة وقدرتهــا عــى ز يــادة
إيراداتهــا وتعظيــم عوائدهــا كمحصلــة ضمــن مخاطــر متدنيــة تحقــق احلفــاظ عــى املكتســبات وتضمــن حقــوق املســاهمني.

انجازات البنك الرئيسية

يتألــف القطــاع مــن عــدة دوائــر يه دائــرة تنفيــذ االئتمــان والــي تعــى بأعمــال التوثيــق والتفعيــل والتأكــد مــن اكتمــال الوثائــق واســتيفائها
القانــوين حســب األصــول قبــل التفعيــل .دائــرة الرقابــة عــى االئتمــان والــي تعــى بعمليــة اإلنــذار املبكــر للتنبــؤ بــاي حــاالت عــر قبــل
وقوعهــا وبالتــايل احلفــاظ عــى جــودة املحفظــة .دائــرة مراجعــة االئتمــان والــي تعــى بدراســة الطلبــات االئتمانيــة املرســلة مــن اجلهــات
البيعيــة املختلفــة لتحديــد قــدرة العميــل عــى الســداد بمــا يف ذلــك تحليــل الوضــع املــايل والتجــاري وبمــا يتناســب وتعليمــات البنــك املركــزي
األردين .باإلضافــة إىل دائــرة معاجلــة االئتمــان والــي تعــى بمعاجلــة االئتمــان يف حــال وجــود عــر مزمــن يف أي مــن التســهيالت وبالتــايل
إعادتهــا للمســار الصحيــح لتصبــح عاملــة ،باإلضافــة إىل معاجلــة وتحصيــل االلزتامــات مــن خــال التســويات الوديــة أو القضائيــة.

قطاع الدعم
العمليات واخلدمات املركزية املشرتكة
ُتعــى إدارة العمليــات واخلدمــات املركزيــة املشــركة بتنفيــذ املعامــات البنكيــة وتشــمل فتــح احلســابات وصيانتهــا ،اســتالم وإصــدار احلــواالت
الــواردة والصــادرة ودفــع الرواتــب ،ربــط الودائــع وصيانتهــا ،تنفيــذ أوامــر الدفــع ،عمليــات البطاقــات ،عمليــات الشــيكات ،عمليــات
التســهيالت والقــروض ،التوثيــق القانــوين لتســهيالت األفــراد ،عمليــات اخلزينــة ،عمليــات اخلدمــات التجاريــة وإدارة النقــد.
إيمانــا منــا بأهميــة االتمتــة يف تحســن جــودة خدماتنــا ،اســتكملنا يف العــام  2019أتمتــة التنفيــذ الفــوري Straight Through
 Possessingلكافــة احلــواالت الــواردة كمــا قمنــا بإتاحــة التحويــل باحلــزم لعمــاء قطــاع الــركات لتمكينهــم مــن ســداد دفعــات
مورديهــم ،رواتــب موظفيهــم وتوزيعــات األربــاح النقديــة ملســاهميهم مــن خــال القنــوات اإللكرتونيــة مبــارشة ودون احلاجــة ملراجعــة
أي مــن فــروع البنــك.
كمــا اســتفدنا مــن كــون البنــك األهــي األردين مــن أوائــل البنــوك العامليــة الــي قامــت بتطبيــق نظــام  SWIFT GPIوالــذي أحــدث
نقلــة نوعيــة يف مجــال إرســال واســتقبال احلــواالت اخلارجيــة بشــكل امــن ورسيــع وبشــفافية مطلقــة وأتــاح لنــا إمكانيــة تتبــع احلــواالت
املرصفيــة اخلارجيــة الــي تخــص عمالئنــا يف أي وقــت مــن األوقــات ومعرفــة العمــوالت املقتطعــة منهــا مــن قبــل البنــوك املراســلة
واخلارجيــة.
وحرصــا منــا عــى زيــادة رىض العمــاء ورفــع مســتوى اخلدمــات املقدمــة هلــم بدأنــا يف العــام  2019بإرســال إشــعارات الكرتونيــة إىل
العمــاء تتضمــن تفاصيــل عملياتهــم املرصفيــة املنفــذة عــى عناوينهــم الربيديــة اإللكرتونيــة وبشــكل آمــن عوضــا عــن اإلشــعارات
الورقيــة الــي كان معمــوال بهــا بالســابق.

أمــا مــن ناحيــة إدارة األصــول ألدوات امللكيــة ،فقــد أثمــرت جهــود هيكلــة املحفظــة عــى املحافظــة عــى اســتثماراتها االســراتيجية الــي
تتســم بالقطاعــات الدفاعيــة والدخــل الثابــت إىل جانــب زيــادة اســتثمارها يف قطــاع التكنولوجيــا املاليــة كفرصــة بديلــة تخــدم باتجاهــن
النمــو كاســتثمار والقيمــة املضافــة .كمــا وتمكنــت اإلدارة مــن ز يــادة انتشــارها ور يادتهــا للحصــة الســوقية يف مجــال اخلدمــات املســاندة
كخدمــات ماليــة الــركات تتضمــن املشــورة املاليــة وإدارة اإلصــدارات واحلفــظ األمــن ووكيــل الدفــع والتســجيل حيــث تجــاوزت
إجمــايل قيمــة األوراق املاليــة الــي تتــوىل اإلدارة مهــام حفظهــا عــن  500مليــون دينــار أردين لــركات ومؤسســات ماليــة ضمــن
قطاعــات مختلفــة.

تقنية املعلومات

ً
كمــا ووجهــت جهودهــا مــن خــال دائــرة عالقــات املســتثمر ين عــى تعز يــز حضــور البنــك عامليــا وضمــان تواصلــه مــع الصناديــق
االســتثمارية العامليــة واملنصــات االســتثمار ية املتخصصــة يف مجــال االســتثمار بــأدوات امللكيــة وذلــك يف إطــار توســيع قاعــدة املســاهمني
وشــمولية االســتثمار املؤســي عــى النطــاق اإلقليمــي والعاملــي واالرتقــاء بالبنــك ضمــن مصــاف البنــوك العامليــة.

تعــى دائــرة تقنيــة املعلومــات بالدعــم واملســاندة لقطاعــات األعمــال يف تقديــم احللــول التقنيــة وصيانتهــا وااللــزام باســتدامة عمــل احللــول
التقنيــة عــى مســتوى األجهــزة واخلــوادم واألنظمــة والشــبكات بمــا يف ذلــك احلفــاظ عــى اعــى درجــات األمــان مــن املخاطــر اإللكرتونيــة.
ويه مركــز التمــز  Center of Excellenceالســتخدام االبتــكارات املتعلقــة بتقنيــة املعلومــات مــن اجــل دعــم وإنجــاح أهــداف البنــك.

وعــى صعيــد ز يــادة خدماتهــا يف مجــال تمويــل التجــارة واتســاع نطــاق مراســليها حرصــت إدارة املؤسســات املاليــة عــى تطويــر أعماهلــا
وتوســيع نطــاق خدماتهــا وتدعيــم عالقاتهــا املهنيــة الــي أثمــرت عــن فتــح آفــاق جديــده وإعــادة تفعيــل مــع بنــوك ومؤسســات ماليــة
أدت بمجملهــا إىل الشــمولية يف التغطيــة وتنــوع يف اإليــرادات.
هــذا وتــم يف نهايــة العــام  2019تفعيــل خدمــة إدارة الــروات  Wealth Managementتلبيــة لتطلعــات العمــاء القائمــن
واملســتثمرين املحتملــن لتقديــم توليفــة اســتثمار ية متكاملــة مــن الربامــج االســتثمارية الــي تتوائــم وتطلعاتهــم املاليــة وتخــدم
تطلعاتهــم االســتثمار ية واالدخاريــة يف آن واحــد.

قطاع االئتمان
ً
يعــى قطــاع االئتمــان بالعمليــة االئتمانيــة بالكامــل وذلــك بــدءا مــن عمليــة املنــح وحــى الســداد الكامــل ومــا يتخلــل هــذه العمليــة مــن
أعمــال التوثيــق والتفعيــل وأعمــال الرقابــة وذلــك للحفــاظ عــى جــودة املحفظــة االئتمانيــة ،كمــا يعــى أيضــا بكافــة أعمــال تحصيــل الديــن
يف حــال التعــر وذلــك مــن خــال إجــراء التســويات الوديــة أو عــن طر يــق املحاكــم املختصــة.

تحديث البنية التحتية خلوادم النظام البنيك  IBM P9إضافة إىل تحديث نظام التشغيل.
ترقية النظام البنيك  T24اىل النسخة  R18من خالل كوادر البنك.
تحديث قواعد بيانات النظام البنيك وتطبيق نظام رقابة وحماية قواعد البيانات.
تجهزي البنية التحتية للموقع البديل.
املشاركة يف تطوير القنوات اإللكرتونية  KONYوتطبيقاتها.
إضافة خدمات التحويل للحسابات وتسديد البطاقات وتسديد الفواتري عرب .ATM
ترقية نظام  SWIFTوإضافة اخلدمات اجلديدة مثل .GPI
إضافة خدمات عىل األنرتنت البنيك للرشكات لتسديد الرواتب وفواتري املوردين وأرباح املساهمني عرب تحميل ملفات.
إدخال نظام طباعة اإلشعارات وكشوفات احلسابات وإرساهلا عرب الرب يد اإللكرتوين.
تطبيق نظام املوارد البرشية من .Oracle
اعتمــاد وتطبيــق برنامــج التكيــف مــع املخاطــر الســيربانية توافقــا مــع تعليمــات البنــك املركــزي الــذي يشــمل توفــر ضوابــط حمايــة
لألنظمــة والربمجيــات و الشــبكات واألجهــزة الشــبكية مــن اهلجــوم الســيرباين.
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املوارد البرش ية

باالعتبــار ربــط مفهــوم االســتدامة بربامــج املســؤولية املجتمعيــة وعمليــات البنــك ،و الــي ُترجمــت مــن خــال إصــدار تقر يــر االســتدامة
ً
للعــام الثــاين عــى التــوايل وفقــا ألحــدث معايــر التقريــر الدوليــة “ ”Global Reporting Initiativeوالــذي يمكنكــم االطــاع عليــه
مــن خــال زيــارة املوقــع اإللكــروين للبنــك.

انطالقــا مــن إيمــان البنــك بــأن املــوارد البرشيــة يه املفتــاح الرئيــي لنجــاح املؤسســات ،تهــدف إدارة املــوارد البرشيــة إىل تطبيــق أفضــل
املعايــر خلــرة املوظــف ابتــداء مــن اســتقطاب وتوظيــف وتطويــر املــوارد البرشيــة ذات الكفــاءات العاليــة ،واملحافظــة عــى تلــك الكفــاءات
بتطويــر أنظمــة متطــورة تســى لتحقيــق الــرىض الوظيفــي وتعز يــز ثقافــة مؤسســية ذات تحديــات عاليــة تدعــم اإلبــداع واالبتــكار وتوفــر
برامــج مكافــآت وحوافــز منافســة.
يف إطــار ســي البنــك لتحقيــق اســراتيجية االزدهــار املشــرك فقــد عملــت إدارة املــوارد البرش يــة خــال العــام  2019عــى ركائــز هــذه
االســراتيجية مــع مراعــاة املحــاور االســراتيجية الثــاث ويه اإلبــداع واالبتــكار والكفــاءة يف العمليــات والتمــز يف خدمــة العميــل مــن
خــال الرتكــز عــى خــرة املوظــف .وحيــث أن البنــك يســى إىل توفــر بيئــة عمــل نموذجيــة تحقــق الراحــة واالســتقرار والثبــات واألمــن
الوظيفــي تــم إطــاق مــروع تطويــر الثقافــة املؤسســية بالرتكــز عــى مجموعــة مــن القيــم املثــى الواجــب توفرهــا ضمــن بيئــة البنــك.
وألن البنــك يعتمــد عــى اســتقطاب واملحافظــة عــى أفضــل الكفــاءات خاصــة الداخليــة فقــد تــم تحســن منظومــة اســتقطاب
الكفــاءات وتطويــر نظــام آيل ملســاندة هــذه العمليــة .كمــا وتــم منــح األولويــة وإتاحــة فــرص التطــور الوظيفــي الداخــي والرتقيــة
ملوظفــي البنــك وخلــق مســارات وظيفيــة ( )Career Pathمــن خــال االنتقــال إىل وظائــف أخــرى لتنويــع خــرات املوظفــن وإثرائهــا
ضمــن رشوط تحقــق العدالــة والشــفافية وتكافــؤ الفــرص ومــن ثــم االعتمــاد عــى الكفــاءات اخلارجيــة يف حالــة عــدم توفــر املــوارد
الداخليــة.
ً
كمــا تــم تحديــث إجــراءات املــوارد البرش يــة وفقــا ألفضــل املمارســات اإلدار يــة العامليــة لالرتقــاء بمــوارد البنــك البرش يــة ،وتحقيــق أهــداف
املؤسســة ودعــم العمــل املــريف وفقــا ألعــى املعايــر املهنيــة واالســتدامة وتــم العمــل عــى متابعــة النظــام املعتمــد لتقييــم وتوصيــف
الوظائــف ،وذلــك حســب آليــة إعــداد ومراجعــة واعتمــاد األوصــاف الوظيفيــة ،ممــا ســاهم يف تحديــد املهــام واملســؤوليات للوظائــف
بــكل شــفافية ووضــوح وحســب متطلبــات العمــل.
وشــهد العــام  2019تركــزا كبــرا عــى عمليــة التعليــم والتطويــر حيــث تــم إطــاق العديــد مــن الربامــج الر ياديــة يف مجــال التدريــب مــن
أهمهــا :برنامــج تأهيــل موظفــي خدمــة العمــاء وأمنــاء الصناديــق وإطــاق مجموعــة مــن الربامــج التطوير يــة بهــدف تطويــر املوظفــن
الواعديــن لوظائــف قياديــة وبالتــايل تعزيــز فــرص التطــور والتــدرج الوظيفــي ملوظفــي البنــك الواعديــن .وفيمــا يخــص املهــارات القياديــة
واإلدار يــة للموظفــن شــاغيل املناصــب القياديــة واإلدار يــة ،فقــد تــم عقــد برامــج تطويــر القيــادات لالرتقــاء بكافــة دوائــر البنــك للنهــوض
ً
باملمارســات اإلدار يــة املتبعــة والــي تنعكــس إيجابــا عــى األداء املؤســي.

اطالق املوقع اإللكرتوين اجلديد للبنك والذي يتمزي بسهولة استخدامه.
إطــاق النســخة الثانيــة مــن برنامــج  ahli777والــي مل تقتــر عــى طــاب اجلامعــات فقــط بــل امتــدت لتشــمل اخلر يجــن منهــم
والذيــن مل يحالفهــم احلــظ بإيجــاد فــرص العمــل حــى اآلن ،حيــث ســيتم تدريبهــم وإتاحــة الفرصــة هلــم للعمــل يف دوائــر البنــك املختلفــة
مــن خــال حصوهلــم عــى وظائــف بــدوام جــزيئ ومــرن يف البنــك.

مكتب االسرتاتيجيات و إدارة املشاريع
يعتمــد مكتــب االســراتيجيات وإدارة املشــاريع يف تنفيــذ وإدارة مشــاريع ومبــادرات البنــك األهــي األردين عــى املرتكــزات واألهــداف املنبثقــة
مــن اســراتيجية البنــك األهــي األردين ،حيــث تتــم إدارة املشــاريع بــأدوات وأســاليب خالقــة ،ابتــداء مــن العامــل البــري وهــو العامــل
األغــى ،باإلضافــة إىل األســاليب واألدوات والــي تعتمــد عــى أرىق املعايــر الدوليــة بهــذا اخلصــوص.
قامــت الدائــرة بــإدارة مجموعــة كبــرة مــن الربامــج واملشــاريع خــال عــام  ،2019وقامــت بإنجــاز غــر مســبوق حيــث تــم إنجــاز 70
مــروع بنجــاح.
ً
إيمانــا بــدور إدارة املشــاريع يف توحيــد الــرؤى واألهــداف واجلهــود فقــد تــم اســتحداث وظيفــة هندســة البنيــة املؤسســية ،الــي تهــدف
إىل املوائمــة مــا بــن أهــداف دوائــر األعمــال ودوائــر اخلدمــات التقنيــة.
تــم اســتكمال تدريــب كافــة موظفــن الدائــرة عــى الربامــج احلرفيــة املتعلقــة بــإدارة املشــاريع باإلضافــة إىل نخبــة مــن موظفــي البنــك
والذيــن يعملــون يف تنفيــذ مشــاريع املؤسســة املختلفــة.

التدقيق الداخيل
التطوير و اإلبداع
ً
ضمــن ســعينا املســتمر للتمــز وأخــذ األســبقية عــى مســتوى القطــاع املــريف األردين ومواكبــة للتطــور الرس يــع احلاصــل يف القطــاع املــايل
ودمــج التكنولوجيــا املتطــورة يف خدماتنــا ،تــم إطــاق اهلويــة املؤسســية اجلديــدة للبنــك خــال العــام  2019والوصــول لفئــة الشــباب والعمل
ً
عــى تلبيــة طموحاتهــم وتطلعاتهــم ،ومــن شــأن ذلــك دعــم موقــع البنــك الر يــادي يف الســوق ليصبــح مرصفــا يخــدم كافــة فئــات املجتمــع
بطريقة عرص ية وجذابة من خالل تقديم باقة ممزية من اخلدمات واملنتجات والرتكزي عىل اإللكرتونية منها.
كمــا تــم االنتهــاء خــال العــام  2019مــن أعمــال فــرع العبــديل ( )ahli Flagship Branchوالــذي يقــدم تجربــة فر يــدة وجديــدة
تعتــر األوىل مــن نوعهــا عــى مســتوى القطــاع املــريف األردين واإلقليمــي ،والــي تعتــر االنطالقــة الفعليــة واحلقيقيــة للهوية املؤسســية
اجلديــدة ،حيــث ســيتم نقــل هــذه التجربــة لكافــة فــروع البنــك.
ويف إطــار جهودنــا لتطويــر ورفــع كفــاءة خدماتنــا املختلفــة ،تــم إطــاق مجموعــة مــن اخلدمــات املمــزة واملبتكــرة مــن ضمنهــا خدمــة
” ”What’s app for businessوالــي تمكــن عمــاء البنــك مــن التواصــل معــه يف أي وقــت وعــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام
ً
األســبوع ،كمــا تــم اطــاق املوقــع اإللكــروين اجلديــد للبنــك والــذي يتمــز بســهولة اســتخدامه ،ونظــرا للنجــاح الكبــر لربنامــج Ahli777
لتمكــن طــاب اجلامعــات يف نســخته األوىل ،تــم إطــاق النســخة الثانيــة مــن الربنامــج والــي مل تقتــر عــى طــاب اجلامعــات بــل
امتــدت لتشــمل اخلر يجــن منهــم والذيــن مل يحالفهــم احلــظ بإيجــاد فــرص العمــل حــى اآلن ،حيــث ســيتم تدر يبهــم وإتاحــة الفرصــة
هلــم للعمــل يف دوائــر البنــك املختلفــة مــن خــال حصوهلــم عــى وظائــف بــدوام جــزيئ يف البنــك.
وانطالقــا مــن رؤيــة البنــك األهــي األردين ضمــن نمــوذج االزدهــار املشــرك فقــد تــم اتبــاع دائــرة املســؤولية املجتمعيــة لقطــاع اإلبــداع
واالبتــكار والــي تعمــل جاهـ ً
ـدة للمحافظــة عــى مكانــة البنــك الرائــدة يف مجــال االســتدامة واملســؤولية املجتمعيــة املؤسســية وذلــك
مــن خــال اطــاق ودعــم املبــادرات املتنوعــة لتحقيــق أقــى املنافــع املمكنــة والوصــول إىل اكــر عــدد مــن املســتفيدين ضمــن خمســة
ركائــز أساســية معتمــدة للعمــل ويه التمكــن املجتمــي ،االبتــكار واإلبــداع ،التعليــم و الشــباب ،البيئــة والفــن والثقافــة ،آخذيــن

دائــرة التدقيــق الداخــي خاضعــة لــإرشاف املبــارش مــن جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وتــأيت أهميــة دور دائــرة التدقيــق
الداخــي كــون املدققــن الداخليــن مســتقلني ومؤهلــن للقيــام بواجباتهــم تحقيقــا للحاكميــة املؤسســية للبنــك حيــث تقــوم بالتحقــق
مــن توفــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة كافيــة ألنشــطة البنــك وبــأن إدارة مــوارد البنــك تــدار بشــكل كفــؤ وفعــال لتحقيــق أهــداف البنــك
االســراتيجية لكافــة األطــراف ذوي املصــاحل.
كمــا تعــى دائــرة التدقيــق الداخــي بتقديــم التوصيــات واحللــول الــي مــن شــأنها اســتخدام واســتغالل هــذه املــوارد بالشــكل األمثــل وبمــا
ً
يحقــق أهــداف البنــك االســراتيجية وبأقــل درجــة مخاطــرة ممكنــة وخصوصــا بعــد التســارع الكبــر يف تطــور وتغــر بيئــات العمــل نتيجــة
التطــور التكنولــويج واإلبــدايع ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن ظهــور الكثــر مــن التحديــات واملخاطــر عــى كافــة القطاعــات.
ضمــن الــدور الرقــايب التوكيــدي واالستشــاري لدائــرة التدقيــق الداخــي ،فقــد تــم خــال العــام 2019متابعــة تطبيــق وااللــزام
بتعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا املعلومــات ( )COBITوحاكميــة ادارة البنــك بشــكل عــام وغريهــا مــن التطبيقــات الــي مــن شــأنها
حمايــة حقــوق املســاهمني والعمــاء والبنــك وموظفيــه.
التعــاون والتنســيق مــع كافــة دوائــر البنــك والدوائــر الرقابيــة لتعزيــز وتقويــة البيئــة الرقابيــة عــى مســتوى البنــك والــركات التابعــة
والفــروع اخلارجيــة.
متابعة حثيثة ملعاجلة الفجوات الرقابية ان وجدت والتاكد من صحة التصويبات واالدوات واالنظمة اليت تم االستعانة بها.
اتمتة اعمال التدقيق ضمن خطة طموحة واكبها تأهيل وتدريب لكافة كوادر التدقيق والرقابة بشكل عام.
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ً
أماكــن تواجــد البنــك جغرافيا وعدد املوظفني

البنك األهيل األردين 2019

إدارة املخاطر

الرقابة الداخلية

تتبــع إدارة املخاطــر إىل مجلــس اإلدارة وذلــك اســتنادا إىل تعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردين ،ويقــع عــى
عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية اعتمــاد إســراتيجية وسياســات وإجــراءات إدارة املخاطــر يف البنــك والــي تعــر عــن اإلطــار العــام إلدارة
املخاطــر ،ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ويقــوم مجلــس اإلدارة بتفويــض صالحيــة الرقابــة عــى كافــة أنشــطة إدارة املخاطــر إىل جلنــة إدارة
املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

قــام البنــك األهــي األردين بتطويــر نطــاق العمــل وأدوات الرقابــة ومنهجيــات التقييــم املتبعــة مــن قبــل دائــرة الرقابــة الداخليــة كخــط
دفــاع رئيــي مســتقل عــن كافــة الوحــدات التنظيميــة التنفيذيــة يف البنــك فهــي جــزء مــن اســراتيجيات االســتجابة الفعالــة للمخاطــر
الــي تواجــه البنــك والــي تعتمــد باألســاس عــى فصــل املهــام ،وتحديــد الصالحيــات ،ودمــج العمليــات واألدوار الرقابيــة ضمــن اإلجــراءات
وســر العمليــات وذلــك بهــدف تحقيــق كفــؤ لألهــداف االســراتيجية والتشــغيلية للبنــك والتأكــد مــن أن األنشــطة والعمليــات تتوافــق مــع
األنظمــة والتعليمــات والتعاميــم الصــادرة عــن كافــة اجلهــات الرقابيــة والترشيعيــة املرشفــة عــى أعمــال البنــك.

ً
إن نهــج إدارة املخاطــر يف البنــك ينبثــق مــن خــال اخلــرة واملعرفــة وثقافــة املخاطــر الــي يكــون فيهــا كل موظــف مســؤوال عــن املخاطــر
املحتملــة ضمــن نطــاق عملــه.
توفــر إدارة املخاطــر الرقابــة املســتقلة والدعــم الــذي يهــدف إىل إنشــاء ونــر مفهــوم إدارة املخاطــر ككل وعــى جميــع املســتويات اإلدار يــة
وتســاعد بشــكل اســتبايق يف إدراك اخلســائر املحتملــة وتضــع خطــة لــردود األفعــال املناســبة واإلجــراءات الــازم اتخاذهــا ملواجهــة هــذه
املخاطــر يف حــال حدوثهــا ممــا يســاهم يف تقليــل التكاليــف واخلســائر املحتملــة.
وتنــدرج أعمــال إدارة املخاطــر ضمــن سياســة عامــة إلدارة املخاطــر تمكــن البنــك مــن تحديــد املخاطــر ووضــع حــدود مالئمــة هلــا ،ولتكــون
اإلطــار العــام إلدارة املخاطــر الرئيســية الــي يتعــرض هلــا البنــك باإلضافــة إىل عــدد مــن السياســات املنفصلــة لــكل نــوع مــن أنــواع املخاطــر
والــي تشــمل:
سياسات إدارة مخاطر االئتمان ،إدارة مخاطر السوق وإدارة مخاطر التشغيل.
سياسة مخاطر السيولة وسياسة مخاطر أسعار الفائدة.
سياسة التقييم الداخيل لكفاية رأس املال.
سياسة اختبارات األوضاع الضاغطة.
هــذا وتعتــر كل مــن السياســات االئتمانيــة والسياســة االســتثمار ية جــزء مكمــل لسياســة إدارة املخاطــر لغايــات إدارة وضبــط املخاطــر
األخــرى.
كمــا تــويل إدارة البنــك أهميــة خاصــة ملتطلبــات بــازل وأفضــل املمارســات الدوليــة إلدارة املخاطــر وذلــك باعتبارهــا إطــار لرتســيخ وتعز يــز
قــدرة البنــك عــى االرتقــاء بالبيئــة الرقابيــة ومجابهــة مختلــف أنــواع املخاطــر (التشــغيلية والســوق واالئتمــان) وقــد اتخــذت اخلطــوات
العمليــة لتطبيــق مــا جــاء فيهــا وذلــك بتأســيس وحــدات متخصصــة إلدارة مختلــف املخاطــر تكــون مهامهــا التعــرف و القيــاس واإلدارة
والرقابــة والســيطرة عــى أنــواع املخاطــر ومــدى الــزام البنــك باألنظمــة والقوانــن والترشيعــات واملعايــر واملتطلبــات الصــادرة عــن مختلــف
ً
اجلهــات املحليــة منهــا أو الدوليــة وفقــا ألفضــل املمارســات املتعــارف عليهــا وبمــا يتناســب مــع حجــم البنــك وعملياتــه وأنــواع املخاطــر الــي
يتعــرض هلــا.

االمتثال ومكافحة غسل األموال
تمثــل إدارة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال جهــة مســتقلة تعمــل عــى إدارة مخاطــر االمتثــال يف مجموعــة البنــك األهــي األردين،
مــن خــال اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات الــي تتضمــن « التعــرف والتقييــم وتقديــم النصــح والرقابــة ورفــع التقار يــر بخصــوص مخاطــر
عــدم االمتثــال اخلاصــة باملجموعــة».
تطويــر منظومــة إدارة االمتثــال مــن خــال متابعــة تلبيــة املتطلبــات الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة الناظمــة ألعمــال البنــك ،وتبليغهــا
للجهــات املعنيــة يف البنــك ومتابعــة االمتثــال هلــا وتعز يــز ثقافــة االمتثــال يف البنــك.
املشاركة يف رفع وتحسني مستوى اخلدمات املقدمة للعمالء من خالل إدارة شكاوى العمالء.
تقديم النصح واإلرشاد جلميع أعضاء املجموعة بخصوص املواضيع ذات العالقة باالمتثال ،واإلجابة عىل استفساراتهم.
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باالمتثال جلميع املتطلبات واملستجدات اخلاصة بمتطلبات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة باالمتثال القوانني العاملية اليت يخضع هلا أعضاء املجموعة كقانون الـ  FATCA MiFiD IIو.GDPR
عقد ورشات تدر يبية ملوظفي البنك حول جميع مواضيع االمتثال.

تطويــر وتوثيــق إطــار متكامــل للنظــام الرقــايب وحوكمــة تقنيــة املعلومــات وفــق أفضــل املمارســات الرائــدة (& COSO Framework
 )COBIT 2019جمــع بــن كافــة األدوار التأكيديــة والرقابيــة واالستشــارية الــي تقدمهــا الدوائــر الرقابيــة التابعــة للجــان املنبثقــة عــن
مجلــس اإلدارة واملمارســات الرقابيــة الواجــب تنفيذهــا مــن قبــل كافــة الوحــدات التنظيميــة التنفيذيــة وفــق أطــار حوكمــي رشــيد نابــع
مــن عمــق الــدور اإلرشايف ملجلــس اإلدارة ،حيــث ســاهم ذلــك برفــع كفــاءة العمليــات التشــغيلية وتطويــر أدلــة سياســات وإجــراءات
ً
العمــل الــي انعكــس أثرهــا جليــا عــى تجربــة العميــل.

قسم شؤون املساهمني والعالقة معهم
يقــوم البنــك باإلجــراءات الالزمــة لضمــان فعاليــة االتصــال املســتمر مــع املســاهمني مــن خــال قســم شــؤون املســاهمني التابــع لدائــرة
أمانــة رس املجلــس وفقــا للممارســات الفضــى إذ يحــرص قســم شــؤون املســاهمني عــى تدعيــم ثقــة مالــي األســهم بالبنــك مــن خــال
تنفيــذ ومتابعــة تفاصيــل مســاهماتهم وتوزيــع مــا يســتحق هلــم مــن أربــاح نقديــة و/أو أســهم مجانيــة .كمــا يتــم تزويــد املســاهمني بدعــوة
اجتمــاع اهليئــة العامــة وجــدول األعمــال ونســخة مــن التقريــر الســنوي عــى عناوينهــم الربيديــة مــع اإلفصــاح عــن كافــة وثائقهــا عــى
املوقــع اإللكــروين للبنــك واجلهــات اإلعالنيــة الالزمــة.
ولغايــات توطيــد معرفــة املســاهمني بكافــة أمــور البنــك فقــد تــم اعتمــاد آليــة الســتقبال االقرتاحــات املقدمــة مــن قبــل املســاهمني وتــم
ً
نــره عــى املوقــع اإللكــروين للبنــك تحــت مســمى تعامــات مالــي األســهم؛ وتنفيــذا للتعليمــات بــرورة اإلفصــاح ضمــن رؤيــة البنــك
األهــي األردين واســراتيجية االزدهــار املشــرك.

ً
أماكن تواجد البنك جغرافيا وأعداد املوظفني يف كل منها
يمــارس البنــك نشــاطاته مــن خــال فروعــه املنتــرة يف األردن وفلســطني وقــرص ورشكاتــه التابعــة حيــث بلــغ عــدد الفــروع يف األردن
وفلســطني وقــرص  65فــرع وقــد وردت عناويــن الفــروع بشــكل مفصــل بنهايــة التقريــر ،كمــا بلــغ عــدد موظفــي البنــك  1418موظفــا
كمــا يف نهايــة  ،2019وفيمــا يــي تفاصيــل أعــداد املوظفــن:
عدد الفروع

عدد املوظفني كما يف
2019/12/31

اململكة األردنية اهلاشمية

53

1186

فلسطني

11

218

قربص

1

14

املجموع

65

1418

ً
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توز يع الفروع واملوظفني
كمــا كان توز يــع فــروع البنــك االهــي االردين وعــدد موظفيــة يف االردن حســب املحافظــات املختلفــة والفــروع اخلارجيــة بنهايــة عــام 2019
عــى النحــو التــايل:

داخل اململكة األردنية اهلاشمية
الفرع

عدد املوظفني

خارج اململكة األردنية اهلاشمية
الفرع

عدد املوظفني

الفرع

عدد املوظفني

الفرع

العاصمة عمان

فلسطني

وسط عمان

عدد املوظفني

الفرع

عدد املوظفني

الفرع

عدد املوظفني

اإلدارة اإلقليمية

115

جنني

12

رام هللا

11

الرئييس

14

عبدون

8

شارع وادي صقرة

6

نابلس

16

طولكرم

8

بيت حلم

14

الرشكات الكربى

22

تاج مول

13

شارع ابن خلدون

5

الشاللة -اخلليل

3

بيت ساحور

8

املاصيون

9

العمالء املمزي ين

16

جبل عمان

7

العبديل  -بوليفارد

10

السالم -اخلليل

13

بتونيا

9

شارع الثقافة

4

قربص

رشق عمان
سحاب

6

طرببور

6

ضاحية الياسمني

6

مادبا

11

اهلاشمي الشمايل

5

ماركا

7

شارع احلر ية

7

وسط البلد

6

جبل احلسني

8

خريبة السوق

6

دوار الرشق األوسط

7

مرج احلمام

8

ليماسول

14

غرب عمان
سوق أم أذينة

5

مكة مول

10

شارع مكة

9

البيادر

7

شارع وصفي التل

8

شارع امللكة رانيا

6

الصويفية

8

خلدا

9

سييت مول

9

عبد هللا غوشة

9

إقليم البلقاء
دير عال

6

بوابة السلط

7

جامعة البلقاء
التطبيقية

8

السلط

8

الفحيص

6

اجلبيهة

9

إقليم الزرقاء والشمال
الزرقاء الرئييس

7

الرمثا

7

اربد

10

الزرقاء اجلديدة

7

املفرق

7

جرش

7

املنطقة احلرة

4

شارع اهلاشمي /اربد

7

ارابيال مول  -اربد

11

الرصيفة

5

إقليم اجلنوب
الطفيلة

9

مؤته

8

معان

8

العقبة

13

الكرك

7

حجم االستثمار الرأسمايل
بلــغ حجــم االســتثمار الرأســمايل للبنــك األهــي األردين مــا قيمتــه  105مليــون دينــار وتمثــل املوجــودات الثابتــة – بالصــايف بقيمــة 91.6
مليــون دينــار ،وموجــودات غــر ملموســة بالصــايف وبقيمــة  13.5مليــون دينــار كمــا بنهايــة عــام .2019
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الرشكات التابعة للبنك األهيل األردين

الرشكات التابعة للبنك األهيل األردين

رشكة األهيل للتأجري التموييل م.خ.م

كشف معلومات تفصيلية حول الرشكات التابعة

رشكــة مســاهمة خاصــة محــدودة ومملوكــة بالكامــل مــن البنــك األهــي األردين ،وتعــد مــن رشكات التأجــر التمويــي الرائــدة يف األردن،
تأسســت يف العــام  2009يف األردن ،حيــث بــارشت الرشكــة نشــاطاتها يف العــام  ،2010يبلــغ رأســماهلا  17,500,000دينــار أردين كمــا يف
نهايــة العــام  .2019وتقــدم الرشكــة خدمــات متكاملــة مــن التأجــر التمويــي واحللــول التمويليــة البديلــة وغــر التقليديــة وفــق أســلوب
تمويــل عــري لكافــة القطاعــات اإلنتاجيــة ســواء أفــراد أو رشكات ،مــن خــال تمويــل األصــول الرأســمالية مثــل العقــارات واملعــدات
واملكائــن الصناعيــة باإلضافــة إىل األجهــزة الطبيــة ووســائط النقــل باالعتمــاد عــى األصــول كمصــدر رئيــي للســداد و كضمانــة مــن خــال
إعــداد الدراســات املاليــة والفنيــة لألصــول املمولــة ولديهــا فــرع واحــد يف اململكــة األردنيــة اهلاشــمية.

كبار ماليك األسهم ( % 5أو أكرث من رأسمال الرشكة)

اسم
الرشكة

نوع
الرشكة

العنوانالتفصييل

طبيعة
عمل
الرشكة

رأسمال
الرشكة
بالدينار
األردين

عدد
فروع
عدد
املوظفني الرشكة

رشكة
األهيل
للتأجري
التموييل

رشكة
مساهمة
خاصة
محدودة

عمان-األردن
هاتف:
06-5003333

تأجري
تموييل

17,500,000

12

1

االسم

عدد
األسهم
كما يف
2018/12/31

النسبة
%

عدد
األسهم
كما يف
2019/12/31

النسبة
%

البنك األهيل % 100 17,500,000 % 100 17,500,000
دينار/حصة
دينار/حصة
األردين

الرشكة
األهلية
للتمويل
األصغر

رشكة
ذات
مسؤولية
محدودة

عمان -األردن
هاتف:
06-9706558
فاكس
06-5952586

تمويل
أصغر

6,000,000

265

25

البنك األهيل 6,000,000
دينار/حصة
األردين

% 100

6,000,000
دينار/حصة

% 100

رشكة
األهيل
للوساطة
املالية

رشكة
مساهمة
خاصة
محدودة

عمان -األردن
هاتف:
06-5624471
فاكس:
06-5651359

وساطة
مالية

3,000,000

7

1

البنك األهيل 3,000,000
دينار/حصة
األردين

% 100

3,000,000
دينار/حصة

% 100

رشكة
رشكة
مساهمة
األهيل
للتكنولوجيا خاصة
محدودة
املالية

عمان -األردن
هاتف:
06-5206000

خدمات
تكنولوجيا
مالية

100,000

% 100

100,000
دينار/حصة

% 100

1
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األردين

100,000
دينار/حصة

اإلنجــازات الــي حققتهــا الرشكــة
خــال عــام :2019
منــح تأجــر تمويــي بمبلــغ  31مليــون
دينــار بموجــب  271عقــد تأجــر تمويــي.
حققــت الرشكــة إيــرادات بمبلــغ 7,455
مليــون دينــار ،وبلــغ صــايف أرباحهــا قبــل
الرضيبــة  4,124مليــون دينــار.
بلغــت إجمــايل موجــــــــودات الرشكــــــــة
 87,589مليــون دينــــــار.
بلغــت حقــوق ملكيــة الرشكــة 32,868
مليــون دينــار.
حققــت الرشكــة عائــد عــى حقــوق امللكيــة
بنســبة  % 9.5وعــى األصــول بنســبة
.% 3.3

اخلطة املستقبلية لعام 2020
توســيع قاعــدة العمــاء باســتقطاب
عمــاء جــدد مــن خــال عقــد لقــاءات
موســعة عــى مســتوى محافظــة
العاصمــة ومحافظــة الزرقــاء ملطــوري
القطــاع العقــاري بالتعــاون مــع جمعيــة
املســتثمرين يف رشكات اإلســكان.
إطــاق منصــة إلكرتونيــة لتســويق
وتمويــل العقــارات و اإلســكانات املمولــة
مــن قبــل الرشكــة وأيــة عقــارات أخــرى
يرغــب عمــاء الرشكــة بتســويقها.

35

36

البنك األهيل األردين 2019

الرشكات التابعة للبنك األهيل األردين

رشكة األهلية للتمويل األصغر ذ.م.م

اإلنجــازات الــي حققتهــا الرشكــة
خــال عــام :2019

رشكــة تابعــة مملوكــة بالكامــل مــن البنــك األهــي األردين ،وتعــد أول رشكــة ربحيــة تعمــل يف مجــال تمويــل املشــار يع الصغــرى ومتناهيــة
الصغــر يف القطــاع اخلــاص تأسســت يف العــام  1999يف األردن .يبلــغ رأســمال رشكــة األهليــة للتمويــل األصغــر  6مليــون دينــار أردين كمــا
يف نهايــة العــام  ،2019وتهــدف إىل تنميــة املجتمعــات املحليــة مــن خــال دعــم وتمويــل الفقــراء املنتجــن وذوي الدخــل املحــدود مــن
أصحــاب املشــار يع الصغــرى ومتناهيــة الصغــر غــر املخدومــن مــن قبــل املؤسســات املاليــة األخــرى (البنــوك) ،واملســاهمة يف التقليــل مــن
معضلــي البطالــة والفقــر عــن طر يــق مســاعدة األفــراد يف بــدء مشــار يعهم وخلــق فــرص عمــل ذاتيــة (التشــغيل الــذايت) بالتــايل خلــق
ً
بيئــة اقتصاديــة ،واجتماعيــة وتعليميــة أفضــل ألفــراد املجتمــع ممــا ينعكــس إيجابــا عــى مســتوى االزدهــار والرفــاه للمجتمــع وخــال فــرة
ً
عملهــا قدمــت الرشكــة قروضــا إجماليــة بقيمــة تجــاوزت  192مليــون دينــار وقامــت بخدمــة أكــر مــن  225ألــف عميــل مــن خــال 25
ً
فرعــا منتــرة يف اململكــة.

هيئة املدير ين
وحدة معاجلة الشكاوى
سكرترية تنفيذية

دائرة تطوير
األعمال
والتسويق

دائرة تكنولوجيا
املعلومات

املدير العام

وحدة التدقيق الداخيل

نائب املدير العام

اإلدارة العامة
البنك األهيل األردين
دائرة التدقيق الداخيل

دائرة االئتمان

دائرة العمليات

الدائرة املالية

وحدة االتصال
والتسويق

وحدة األرشفة

وحدة العمليات
املركزية

قسم
املحاسبة

وحدة تطوير
األعمال

وحدة املتابعة
والتحصيل

وحدة املبيعات
الصغرى

قسم الرقابة
والتحليل املايل

الوحدة
القانونية

وحدة العمليات
و إدارة الفروع

قسم
مراجعة
االئتمان
قسم
توثيق
العقود
قسم
الرقابة عىل
االئتمان

وحدة مراجعة
االئتمان

قسم
اإلدارة
اإلقليمية
قسم
الدعم
ومساندة
الفروع

دائرة املوارد
البرشية

تحقيق األهداف املالية للرشكة.

التوسع واالنتشار بفتح فروع جديدة.

تطويــر البنيــة التحتيــة وتطبيــق معايــر
األمــن الســيرباين.

تحقيق األهداف املالية.

افتتاح فرع يف محافظة جرش.
مشــاركات متعــددة لتعزيــز املســؤولية
املجتمعيــة وتقديــم خدمــات استشــارية
غــر ماليــة لتوســيع مفهــوم الشــمول
املــايل.
تنفيــذ خطــة تدريبيــة شــاملة للموظفــن
شــملت مــا يقــارب  % 75منهــم لصقــل
مهاراتهــم ورفــع كفاءتهــم.

جلنة التدقيق

الدائرة
اللوجستية
الوحدة
اهلندسية

تطوير منتجات مالية جديدة.

دائرة املخاطر

اخلطة املستقبلية لعام 2020

االســتمرار بنهــج تطويــر منتجــات
وخدمــات جديــدة ســتطلق خــال العــام.
رفع الكفاءة التشغيلية.
نــر وتعزيــز مفهــوم الثقافــة املؤسســية
واالزدهــار املشــرك بــن موظفــي الرشكــة
واالســتمرار بالنهــج التدريــي ورفــع
الكفــاءات.
تطويــر األعمــال وإيجــاد حلــول تكنولوجية
مبتكرة.
االســتمرار برفــع جهوزيــة البنيــة التحتيــة
للرشكــة مــن خــال تحديــث املنهجيــات
وإجــراءات العمــل وحمايــة أمــن
املعلومــات.
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الرشكات التابعة للبنك األهيل األردين

رشكة األهيل للوساطة املالية م.خ.م

فروع الرشكة :
رقم اهلاتف

عدد املوظفني

الفرع

العنوان

7

البيادر

شارع البيادر  -اشارة عطا عيل -
مقابل البنك األردين الكوييت  -الطابق األريض

)06( 5820993

الزرقاء

شارع السعادة  -عمارة رقم  - 20الطابق الرابع فوق البنك االهيل

)05( 3980083

10

الرشق الوسط

شارع خولة بنت االزور  -مجمع االنطالق املوحد -
بجانب كازية توتال  -الطابق االريض

)06( 4777310

9

اربد

شارع احلصن  -عمارة رائد احلجازي -
مقابل البنك االهيل  -الطابق االريض

)02( 7251072

11

صويلح

شارع االمرية هيا  -مجمع اجلود -
بجانب كازية جو برتول  -الطابق االريض

)06( 5347594

10

الزرقاء اجلديدة

شارع  - 36عمارة رقم 37
بجانب حلويات نورام الشام  -الطابق االريض

)50( 3863354

8

الرصيفة

شارع امللك حسني  -عمارة رقم 100الطابق االريض

)05( 3755115

5

الرصيفة
(اجلبل الشمايل)

شارع ياجوز  -مقابل مستشفى االمري فيصل  -الطابق االريض

)05( 3756844

5

هاشمي

شارع البطحاء  -عمارة املنترص -
بجانب اشارة العنبتاوي  -الطابق االريض

)06( 5064990

10

البقعة

شارع الشوؤن  -مقابل مدارس الوكالة  -الطابق االريض

)06( 4727124

10

ماركا

شارع العيساوية  -عمارة رقم  8الطابق االريض

)06( 4884123

7

جبل احلسني

شارع خالد بن الوليد  -عمارة رقم 130
مقابل دار االبرا  -الطابق االريض

)06( 4657201

16

العقبة

شارع البرتاء  -مقابل سوبر ماركت همام  -الطابق االريض

)03( 2030320

8

إربد  -ايدون

شارع األمري حسن  -املجمع اجلديد  -مجمع الصيداوي -
بجانب النب األردين الكوييت الطابق األريض

)02( 7070260

9

مادبا

شارع بلدية مادبا الكربى  -بجانب العالونة للرصافة  -الطابق االريض

)05( 3244432

8

الكرك

شارع مثلث الثنية  -عمارة صربي الضالعني  -الطابق االريض

)03( 2386082

11

عجلون

شارع اشتفينا  -تحت وزارة العدل  -الطابق االريض

)02( 6440344

9

مرج احلمام

شارع االمري نايف  -عمارة ابو خالد املناصري -
بجانب فارميس ون  -الطابق االريض

)06( 5733984

8

أبو نصري

شارع ابو نصري  -بجانب بنك القاهرة عمان -
عمارة رقم  224الطابق االريض

)06( 5105786

7

يح نزال

شارع الدستور  -عمارة رقم 207
بالقرب من الربيد االردين  -الطابق االريض

)06( 4370999

9

الفحيص

شارع احلمر  -عمارة مهيار الداوود -
بجانب بنك سوستية جرنال  -الطابق االريض

)06( 4721157

5

احلر ية

شارع احلرية  -عمارة رقم 95
بجانب الوطنية للدواجن  -الطابق االريض

)06( 4205072

4

جبل النرص

شارع عدن  -بجانب مطعم فالمنجو  -الطابق االريض

)06( 4967529

7

رشكــة ماليــة مســاهمة خاصــة محــدودة تعمــل يف مجــال الوســاطة حلســاب الغــر مملوكــة للبنــك األهــي األردين بنســبة ،100%
تأسســت يف العــام  2006يف األردن .يبلــغ رأســمال الرشكــة التابعــة  3,000,000دينــار أردين كمــا يف نهايــة العــام  2019وتقــدم الرشكــة
لعمالئهــا خدمــات الوســاطة املاليــة لــأوراق املاليــة بنوعيهــا األســهم والســندات املدرجــة يف بورصــة عمــان ،ويه حاصلــة عــى تراخيــص
الوســيط حلســابه ،الوســيط املــايل ،التمويــل عــى اهلامــش.

مجلس اإلدارة
املستشار القانوين
ضابط االمتثال

اإلدارة العامة
البنك األهيل األردين
االمتثال ومكافحة
غسل األموال

الوساطة املالية

جلنة التدقيق
املدير العام

الشؤون املالية واإلدارية

اإلنجــازات الــي حققتهــا الرشكــة
خــال عــام :2019
اســتمرت الرشكــة عــى نهــج اســراتيجية
متحفظــة يف ظــل ظــروف عــدم اليقــن اليت
تمــر بهــا املنطقــة وانعكاســاتها عــى اململكــة
والــي أدت بمجملهــا إىل انخفــاض أحجــام
التــداول بشــكل ملحــوظ يف ســوق عمــان
املــايل ممــا انعكــس عــى أداء رشكات
اخلدمــات املاليــة يف اململكــة ،إال أن رشكــة
األهــي للوســاطة املاليــة تعاملــت مــع تلــك
التحديــات بمهنيــــــــة عاليــة وبمــا يتوائــم
مــع الظــروف الســائدة واملحافظــة عــى
نسبــــة مــاءة ماليــة مريحـــة بلغــت بحــدود
 % 117.5نهايـــــة عــــــام  2019لتتجــاوز احلــد
األدىن املقبــول مــن هيئــة األوراق املاليــة
والبالغـــــة .% 75

التسويق وخدمة العمالء

اخلطة املستقبلية لعام 2020
االســتمرار ببــذل اجلهــود الالزمــة لتوســيع
قاعــدة العمــاء وزيــادة حصــة الرشكــة
الســوقية مــن أحجــام التــداول الســائدة
لتعزيــز مركــز الرشكــة التنافــي يف
ســوق رأس املــال وذلــك مــن خــال
الرتكــز عــى اإلبــداع واالبتــكار يف تقديــم
وتســخري خدمــات التكنولوجيــا املاليــة
لتلبيــة احتياجــات ورغبــات العمــاء ،حيــث
ســيتم اطــاق نظــام معلومــات الســوق
( )MISوالــي مــن شــأنها تزويــد العمــاء
باملعلومــات املتعلقــة بالــركات املدرجــة يف
ســوق عمــان املــايل والــي أهمهــا مــا يــي:
النسب واملــــــؤرشات املاليـــــة للرشكـــــات.
إجراءات الرشكــــات.
معلومــات عــن الرشكـــــــــات وأعضــــــاء
مجالــس إدارتهــــــــا وممثليهــــــم.

طرببور

طرببور  -شارع طارق  -مقابل مكتب بريد طارق

)06( 5059350

7

جرش

شارع حسن الكايد  -قرب دوار القريوان -
مقابل مجمع السفريات  -مجمع الربكة التجاري

)02( 6342070

6

تــداوالت كبـــــــــار مســاهمي الرشكـــــــات
وأعضــاء مجالــس إدارتهــا وممثليهــم
باإلضافــة إىل نســب امللكيــة.

املكتب الرئييس

الدوار الثامن  -شارع امللك عبدهللا الثاين
بإتجاه صويلح  -بناية رقم 449

)06( 5865970

58

افصاحــات وتعاميــم جميــع الرشكـــــــات
املدرجــة.
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أعضـاء مجلـس اإلدارة

رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية م.خ.م ()AHLI FINTECH
رشكــة تابعــة ومملوكــة بالكامــل مــن البنــك األهــي األردين ،تأسســت يف العــام  2017يف األردن ،ويبلــغ رأســمال الرشكــة  100ألــف دينــار
أردين حــى نهايــة العــام  ،2019وتقــدم الرشكــة خدمــات التكنولوجيــا املاليــة وتطويرهــا ،وتعمــل الرشكــة كحاضنــة لترس يــع نمــو أعمــال
رشكات التكنولوجيــا املاليــة الر ياديــة االبتكاريــة الناشــئة مــن خــال برنامــج مســارع األعمــال .AHLI FINTECH-Seed Accelerator

مجلس اإلدارة
أمني رس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي /املدير العام
ِفرق مشاريع التطوير واالبداع

اإلنجازات اليت حققتها الرشكة خالل عام :2019
 :AHLI FINTECH - Hackathonقامــت الرشكــة بعمــل العديــد مــن األنشــطة
للمشــاركني وقــد تمكنــوا مــن خالهلــا مــن احلصــول عــى الدعــم واالرشــاد مــن خــال
اجتماعــات دور يــة مــع فريــق  AHLI FINTECHوفر يــق االبتــكار يف البنــك األهــي إضافــة
اىل رشح كامــل حــول اخلدمــات املرصفيــة مــن خــراء األهــي يف مختلــف اإلدارات
برنامــج  :AHLI FINTECH-Seed Acceleratorتــم خــال عــام  2019اســتعراض
ً
طلبــا تــم تقديمــه للمشــاركة يف برنامــج مــرع األعمــال AHLI
وتقييــم أكــر مــن 115
 FINTECHمــن  12دولــة حــول العــامل  ،كمــا تــم إجــراء العديــد مــن املقابــات مــع أكــر
ً
مــن  35شــخصا مــن املتقدمــن ،حيــث تــم تقييــم الــركات عــن طر يــق جلنــة اســتثمار
 ،AHLI FINTECHHوقــد أدى ذلــك إىل توقيــع اتفاقيــات مــع  5رشكات ناشــئة مــن �Fin
 techللمشــاركة يف الدفعــة األوىل مــن مــرع أعمــال  ،AHLI FINTECHبمجمــوع
اســتثمارات يصــل إىل  490ألــف دينــار أردين لدعمهــم يف تطويــر وتوســيع رشكاتهــم
الناشــئة يف مجــال الـــ .Fintech

أعضـــــــــــــــاء مجلـــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة
ونبذة تعر يفية عن كل واحد منهم

االسم

السيد سعد نبيل يوسف املعرش

املنصب

رئيس مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

تاريخ العضوية

2014

تاريخ امليالد

1974/10/26

الشهادات العلمية

ماجستري إدارة أعمال  -جامعة ستانفورد.
بكالوريوس إدارة أعمال .Northwestern University -

اخلربات العملية

النائب األول ملدير عام البنك األهيل األردين بعد أن شغل عدة مناصب خالل فرتة 20
ً
عاما.
رشيك إداري يف رشكة النبيل القابضة اخلاصة.
زميل معهد آسنب وعضو شبكة آسنب القيادية العاملية.
عضو يف  Endeavor Venture Corpsومرشد ناشط للرياديني ولألعمال حديثة
النشأة.
مؤسس وعضو مجلس إدارة فعال يف العديد من املؤسسات الوطنية غري الربحية
منها مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية ومنتدى االسرتاتيجيات األردين و”نوى”
أول مؤسسة ريادية تهدف إىل تطوير مبادرات املجتمع املدين.
عضو مجلس أمناء يف مؤسسة ويل العهد.
نائب رئيس هيئة مديرين رشكة النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات ذ.م.م.
رئيس هيئة مديرين رشكة العطاء للتنمية املستدامة (ال تهدف إىل ربح).
نائب رئيس هيئة مديرين رشكة النماء للدعاية واإلعالن ذ.م.م.
نائب رئيس هيئة مديرين رشكة األصناف إلدارة املشاريع السياحية ذ.م.م( -ممثل
عن رشكة النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات).
عضو هيئة مديرين رشكة األيدي الناعمة للمنتوجات الزراعية ذ.م.م.
نائب رئيس هيئة مديرين رشكة التني للمطاعم السياحية ذ.م.م (ممثل عن رشكة
النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات).
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أعضـاء مجلـس اإلدارة

االسم

معايل الدكتور أمية صالح عالءالدين طوقان

االسم

السيد نديم يوسف عيىس املعرش

املنصب

نائب رئيس مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | مستقل

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

تاريخ العضوية

2017

تاريخ العضوية

1997

تاريخ امليالد

1946/02/26

تاريخ امليالد

1950/08/07

الشهادات العلمية

دكتوراه يف االقتصاد يف مجال االقتصاد النقدي (النقود واألسواق املالية)

 -جامعة كولومبيا.

دبلوم دراسات عليا يف التنمية االقتصادية  -جامعة أكسفورد.
ماجستري إدارة أعمال  -اجلامعة األمريكية يف بريوت.

اخلربات العملية

الشهادات العلمية

عضو يف مجلس األعيان  -حىت تار يخه.

رئيس اللجنة املالية واالقتصادية  -مجلس األعيان  -حىت تار يخه.

محافظ للبنك املركزي األردين خالل الفرتة  2010 - 2001ولفرتتني متتاليتني.
وزير مالية سابق.

سفري لدى االتحاد األورويب.

مدير غري تنفيذي يف البنك األورويب العريب.
عمل ضمن فر يق اخلرباء لدى صندوق النقد الدويل لعام .2011

ممثل األردن يف األمم املتحدة (اللجنة الثانية االقتصادية واملالية.
مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء.
مدير عام للسوق املايل.

عضو مجلس إدارة الرشكة الدولية للفنادق واألسواق التجار ية.

اخلربات العملية

ماجستري هندسة مدنية  -جامعة ستانفورد.
بكالوريوس هندسة معمارية من إنجلرتا.

عضو سابق يف مجلس األعيان

عضو جلنة الشؤون املالية واالقتصادية واللجنة السياحية.
قنصل فخري جلمهورية قربص سابقا.

مقرر للجنة االستثمار  /املجلس االقتصادي االستشاري ورئيس جلنة تعميق االستثمار
 /األجندة الوطنية.
رئيس اللجنة التوجيهية لالسرتاتيجية الوطنية للسياحة سابقا.

يعمل يف مجال إدارة األعمال احلرة واملال واالستثمار والصناعة والتجارة باإلضافة إىل
عضويته يف مجالس إدارات رشكات أخرى .
رئيس مجلس إدارة الرشكة العربية الدولية للفنادق.

رئيس مجلس إدارة الرشكة الدولية للفنادق واألسواق التجارية.
رئيس مجلس إدارة رشكة الزي لصناعة األلبسة.

رئيس مجلس إدارة رشكة مركز املستثمر األردين.

رئيس مجلس إدارة رشكة الشواطئ للفنادق واملنتجعات السياحية.
نائب رئيس مجلس إدارة رشكة األعمال السياحية.

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة مصانع األجواخ األردنية.

مدير عام رشكة رانكو لالستثمارات املتعددة -لتاريخه.

نائب رئيس هيئة مديرين رشكة األيدي الناعمة للمنتوجات الزراعية ذ.م.م.
رئيس هيئة مديرين الرشكة األردنية للتعليم الفنديق والسيايح.

نائب رئيس مجلس أمناء الرشكة األردنية للتعليم الفنديق والسيايح.

يحمل وسام الكوكب من الدرجة الثالثة ووسام فارس القرب املقدس.
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أعضـاء مجلـس اإلدارة

االسم

السيد رفيق صاحل عيىس املعرش

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

املنصب

تاريخ العضوية

1997

تاريخ العضوية

1997

تاريخ امليالد

1949/09/01

تاريخ امليالد

1936/01/01

ممثل السادة رشكة رجايئ املعرش وإخوانه

الشهادات العلمية

ماجستري هندسة إنشائية من الواليات املتحدة االمر يكية.

اخلربات العملية

يعمل يف مجال إدارة األعمال واالستثمارات.

ماجستري إدارة املشار يع اهلندسية من الواليات املتحدة االمر يكية.

الرشكة األهلية لألوراق املالية  1988حىت تار يخه.

عضو مجلس إدارة يف رشكة رجايئ املعرش وإخوانه.

شغل مناصب يف رشكة رانكو للتعهدات والتجارة .1980
رشكة رجايئ املعرش و إخوانه من  1980ولغاية .1985

االسم

معايل السيد واصف يعقوب نرص عازر

عضو مجلس اإلدارة | عضو غري تنفيذي | غري مستقل

الشهادات العلمية

ممثل السادة رشكة مركز املستثمر األردين

ماجستري إدارة تنمية واقتصاد  -اجلامعة األمريكية يف بريوت.

دراسات عليا اقتصاد واإلحصاء  -جامعة ايوا  -الواليات املتحدة األمريكية.
بكالوريوس قانون  -جامعة دمشق.

اخلربات العملية

عضو سابق يف مجلس األعيان.
وزير الصناعة والتجارة سابق.

مدير عام رشكة مناجم الفوسفات.

مدير عام للمؤسسة األردنية لالستثمار.
مدير عام لصندوق التقاعد.

مدير عام لدائرة اإلحصاءات العامة.

رئيس قسم االقتصاد بدائرة اإلحصاءات العامة.
مدير عام للتعداد السكاين العام.
مدير عام للبنك األهيل األردين.

األمني العام للمجلس القومي للتخطيط الذي تحول الحقا إىل وزارة التخطيط.
مدير األبحاث والدراسات  -اجلمعية العلمية امللكية.
محام أستاذ.

عضو مجلس ادارة رشكة الرشق األوسط للتأمني.

عضو مجلس ادارة رشكة بيت املال لالدخار واالستثمار لإلسكان.
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أعضـاء مجلـس اإلدارة

االسم

السيد عماد يوسف عيىس املعرش

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

املنصب

تاريخ العضوية

1997

تاريخ العضوية

1997

تاريخ امليالد

1957/09/21

تاريخ امليالد

1938/08/26

ممثل رشكة املعرش لالستثمارات والتجارة

الشهادات العلمية

ماجستري إدارة أعمال دولية من الواليات املتحدة االمر يكية.

اخلربات العملية

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة األعمال السياحية (ممثل عن رشكة املعرش
لالستثمارات والتجارة).

بكالوريوس علوم اقتصادية من الواليات املتحدة االمر يكية.

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة الشواطئ للفنادق واملنتجعات السياحية (ممثل عن
الرشكة العربية الدولية للفنادق).
رئيس هيئة املديرين رشكة األيدي الناعمة للمنتوجات الزراعية ذ.م.م.
نائب رئيس جمعية أجنحة األمل.

االسم

السيد محمود بن زهدي بن محمود ملحس

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

الشهادات العلمية

بكالوريوس اقتصاد من اجلامعة األمريكية يف بريوت.

اخلربات العملية

اقتصادي ورجل أعمال ويملك رشكة املحمودية للتجارة اليت تعمل بالتجارة العامة
والوكاالت التجارية.
نائب رئيس مجلس إدارة رشكة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية.

رئيس هيئة مديرين رشكة املحمودية للطاقة الشمسية.
رئيس هيئة مديرين رشكة املحمودية التجارية.

رئيس هيئة مديرين رشكة املحمودية لتجارة الساعات واملجوهرات.
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أعضـاء مجلـس اإلدارة

االسم

السيد إياد عبد السالم رشاد أبو محمد

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

املنصب

تاريخ العضوية

عضوية الشخص االعتباري1997 :

تاريخ العضوية

1997

عضوية ممثل الشخص االعتباري2019/07/30 :

تاريخ امليالد

1969/11/18

1969/07/31

الشهادات العلمية

ماجستري علوم مالية ومرصفية.

اخلربات العملية

نائب املدير العام  -بنك بيبلوس.

تاريخ امليالد

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتمايع

الشهادات العلمية

بكالوريوس إدارة أعمال وعلوم سياسية.

اخلربات العملية

الرئيس التنفيذي لرشكة دارات االردنية القابضة من  2013ولغاية تار يخه.

املدير العام لرشكة نور االردنية الكويتية لالستثمار املايل من  2006ولغاية .2010
نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة املطار الدولية والرئيس التنفيذي باإلنابة من
 2007ولغاية .2010
نائب مدير الدائرة االقتصادية الديوان املليك اهلاشمي العامر من  2004ولغاية
.2006

مستشار مايل البنك السعودي الفرنيس  -اخلري السعودية من  2001ولغاية .2003

مستشار مايل بنك مريي لينش الدويل  -البحر ين من  1998ولغاية .2001
ضابط ائتمات بنك االستثمار العريب االردين من  1994ولغاية .1998

مساعد مدير دائرة االئتمان بنك ظفار العماين الفرنيس-سلطنة عمان من 1992
ولغاية .1994

االسم

السيد آالن فؤاد ونا

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

ممثل بنك بيبلوس

بكالوريوس اقتصاد.

عضو مجلس إدارة بنك بيبلوس أفريقيا.

49

50

البنك األهيل األردين 2019

أعضـاء مجلـس اإلدارة

االسم

السيد عالء الدين ر ياض سامي

االسم

الفاضلة ابتسام “محمد صبيح” إبراهيم األيويب

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | غري مستقل

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | مستقل

تاريخ العضوية

1997

تاريخ العضوية

2015

تاريخ امليالد

1953/05/16

تاريخ امليالد

1959/04/01

ممثل رشكة ZI&IME

الشهادات العلمية

ماجستري إدارة مالية والتمويل الدوايل  -اجلامعة األمريكية يف القاهرة.

الشهادات العلمية

ماجستري علوم النقد واملصارف (اجلامعة األمريكية/بريوت).

اخلربات العملية

شغل منصب مدير فرع “البنك األول” ونائب رئيس مجموعة الزاهد القابضة
ومجموعة الزاهد للسفر.

اخلربات العملية

نائب املدير العام لكابيتال بنك سابقا.

بكالور يوس محاسبة  -اقتصاد  -جامعة القاهرة.

نائب رئيس مجموعة رشكات الزاهد السعودية.

رئيس مجلس إدارة الرشكة العربية السودانية للشاحنات.

عضو مجلس إدارة الرشكة العربية للشاحنات والسيارات  -السعودية.
عضو مجلس إدارة رشكة الجونا للتنمية السياحية – مرص.

عضو مجلس إدارة الرشكة املتحدة الدولية للمواصالت -بدجت السعودية.

بكالوريوس محاسبة.

مدير إدارة املساندة  -كابيتال بنك.

خربة يف القطاع املرصيف يف البنك العريب والبنك التجاري األردين.

عضو مجلس إدارة سابق يف رشكة الرشق األوسط خلدمات الدفع.
أستاذ ممارس  -جامعة احلسني التقنية.
عضو  -تجمع جلان املرأة الوطين األردين.
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أعضـاء مجلـس اإلدارة

االسم

السيد طارق ز ياد منري اجلالد

االسم

السيد عزت راشد عزت الدجاين

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | مستقل

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | مستقل

تاريخ العضوية

2015

تاريخ العضوية

2019/04/29

تاريخ امليالد

1979/09/12

تاريخ امليالد

1953/11/22

الشهادات العلمية

ماجستري اقتصاد .London School of Economics

الشهادات العلمية

ماجستري إدارة عامة  -جامعة هارفارد  -الواليات املتحدة االمريكية.

اخلربات العملية

نائب رئيس هيئة مديرين رشكة اجلرارات واملعدات األردنية.

اخلربات العملية

رئيس مجلس إدارة/الرتناتيف للتأجري  -تركيا.

بكالوريوس اقتصاد  -جامعة بنسلفانيا.

نائب رئيس هيئة مدير ين رشكة الكرتون للمولدات الكهربائية واملعدات.
رئيس مجلس إدارة مجموعة اجلالد.

بكالوريوس صيدلة  -جامعة ليفربول جون مور  -بريطانيا.

مستشار مجلس اإلدارة-البنك العريب املتحد  -اإلمارات.
الرئيس التنفيذي  -سييت بنك  -قطر.

رئيس قسم العمالء الرئيسيني  -مسؤول إدارة االستثمار  -بنك جولدمان ساكس.
الرئيس التنفيذي  -مكتب االستثمار والتطوير  -حكومة راس اخليمة.
عضو مجلس إدارة آي ام كابيتال ديب.
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اإلدارة التنفيذية العليا

أعضاء مجلس اإلدارة املستقيلون خالل العام 2019

أعضـــــــــــــــاء اإلدارة التنفيذية العليا
ونبذة تعر يفية عن كل واحد منهم

االسم

معايل السيد عماد نجيب عايد فاخوري

السيد محمد موىس داود عيىس

الرئيس التنفيذي | املدير العام

املنصب

عضو مجلس اإلدارة | غري تنفيذي | مستقل

تاريخ التعيني

2015/11/08

تاريخ العضوية

2018/06/28

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2015/11/08

تاريخ امليالد

1968/01/25

تاريخ امليالد

1956/02/01

الشهادات العلمية

شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من .Northwestern University
شهادة اإلدارة العامة من جامعة هارفرد.

شهادة اإلدارة اهلندسية من جامعة .Case Western Reserve

شهادة البكالور يوس يف اهلندسة الطبية من جامعة بريكيل كاليفورنيا.
اخلربات العملية

وز ير للتخطيط والتعاون الدويل من  2015ولغاية .2018
عضو مجلس أعيان من  2014ولغاية .2015

رئيس مجلس أمناء صندوق امللك عبدهللا للتنمية .2014

مدير مكتب جاللة امللك عبدهللا الثاين بن احلسني من  2011ولغاية .2014

الشهادات العلمية
بكالوريوس رياضيات فريع إدارة أعمال من اجلامعة األردنية يف .1978/01/01
اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

جميعها ضمن مجموعة البنك العريب:

 -نائب رئيس تنفيذي -مدير منطقة األردن من  2012/12/16ولغاية .2015/11/05

وزير تطوير القطاع العام ووز ير دولة للمشاريع الكربى من  2009ولغاية .2011

 -نائب رئيس تنفيذي  -مدير مرشوع ليبيا من  2012/09ولغاية .2012/11

مدير أبحاث /مستشار اقتصادي لعملية السالم يف وزارة اخلارجية من  1995ولغاية
.1999

 -نائب رئيس أول  -مدير ائتمان الرشكات /األردن وفلسطني من  2006/10ولغاية .2009/03

املنسق العام لشؤون التخطيط وبرماج جاللة امللك عبدهللا الثاين.

 نائب رئيس تنفيذي  -مدير إدارة األعمال املرصفية واالستثمارية للرشكات/األردن وفلسطني من  2009/04ولغاية .2012/07 -مدير ائتمان الرشكات  /األردن وفلسطني من  2004/08ولغاية .2006/09

 عدة مناصب رئيسية يف البنك العريب  -األردن ومنها مدير التسهيالت التجارية والتجزئة ،مسؤول قروض التجمع البنيكمن  1983/10ولغاية .2004/07

 -رئيس قسم الكفاالت  -العريب الوطين  /السعودية من  1982/08ولغاية .1983/09

 مسؤول تسهيالت  /دائرة التمويل واالستثمار من  1978/11ولغاية .1982/07شغل عضويات مجالس إدارة للعديد من البنوك والرشكات أهمها:
نائب رئيس مجلس إدارة البنك العريب اإلسالمي الدويل.
نائب رئيس هيئة مديري الرشكة العربية للتأجري.

عضو مجلس إدارة البنك العريب سوريا.

عضو مجلس إدارة الرشكة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري.
عضو مجلس إدارة الرشكة األردنية لضمان القروض.
عضو مجلس إدارة رشكة الفنادق والسياحة األردنية

يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

رئيس مجلس إدارة رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية.

رئيس مجلس إدارة رشكة األهيل للتأجري التموييل.

عضو مجلس إدارة الرشكة الدولية للفنادق واالسواق التجارية.

عضو مجلس إدارة الرشكة العربية الدولية للفنادق.
عضو مجلس إدارة جمعية البنوك.
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اإلدارة التنفيذية العليا

الدكتور أحمد عوض عبد احلليم احلسني

نائب الرئيس التنفيذي | املدير العام

الفاضلة لينا نجيب البخيت الدبابنة

مدير قطاع األعمال

تاريخ التعيني

2015/11/10

تاريخ التعيني

1998/04/01

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2015/11/10

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2019/01/01

تار يخ امليالد

1966/07/16

تاريخ امليالد

1963/04/28

الشهادات العلمية
بكالوريوس إدارة أعمال يف .1987/06/07
ماجستري تمويل يف .1993/08/29

الشهادات العلمية
بكالوريوس علوم سياسية وإدارة أعمال من اجلامعة األمريكية  -بريوت يف .1984/07/11

دكتوراة تمويل من جامعة عمان العربية للدراسات العليا يف .2005/12/19
اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

البنك العريب من  1994/12/03ولغاية  2015/11/10وكان آخر وظيفة شغلها مسؤول ائتمان رئييس (رشق املتوسط) ضمن
درجة «نائب رئيس أول»

وخالل مدة خدمته لدى البنك العريب شغل الوظائف التالية:
 -مسؤول تسهيالت.

 مرشف تسهيالت تجار ية. -مدير مراجعة االئتمان.

 مدير إدارة ائتمان الرشكات (األردن وفلسطني).بنك األردن واخلليج من  1994/01/02ولغاية .1994/11/30

بنك القاهرة عمان من  1991/03/03ولغاية .1994/01/01
بنك األردن من  1989/07/18ولغاية .1991/03/10

شغل عضويات مجالس إدارة للعديد من الرشكات أهمها:
عضو مجلس إدارة البنك العريب اإلسالمي الدويل.
عضو مجلس إدارة البنك العريب  /سور يا.

عضو هيئة مدير ين الرشكة العربية للتأجري.

عضو مجلس إدارة رشكة اخلطوط البحرية الوطنية.

عضو مجلس إدارة رشكة فلسطني لالستثمار العقاري.

عضو مجلس إدارة رشكة فلسطني إلعادة تمويل الرهن العقاري.
يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

رئيس هيئة مديرين الرشكة األهلية للتمويل األصغر.

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة األهيل للتأجري التموييل.

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية.
عضو مجلس إدارة رشكة األعمال السياحية.

عضو مجلس إدارة رشكة مصانع األجواخ األردنية.

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك األهيل من :2018/12/31 - 1998/04/01

نائب الرئيس التنفيذي /نائب املدير العام اخلزينة واالستثمارات واملؤسسات املالية.

اخلربات السابقة:

مدير دائرة اخلزينة ودائرة إدارة املحافظ االستثمارية العاملية  -غرفة التداول /البنك األردين لالستثمار والتمويل.

من  1990/04/17ولغاية .1998/02/20

متداول /بنك البرتاء من  1985/04/16ولغاية .1989/12/23

تشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

نائب رئيس هيئة مديرين الرشكة األهلية للتمويل األصغر.
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اإلدارة التنفيذية العليا

السيد ماجد عبد الكر يم محمود حجاب

مدير اخلز ينة واالستثمار

السيد ز يد واصف شمس الدين اخلطيب

مدير اخلدمات املرصفية لألفراد

تاريخ التعيني

1998/02/07

تاريخ التعيني

2016/12/18

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2019/01/01

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2018/01/21

تار يخ امليالد

1967/02/11

تاريخ امليالد

1976/08/08

الشهادات العلمية
بكالور يوس اقتصاد /علوم مالية ومرصفية .1988/08/22

ماجستري مصارف من األكاديمية العربية للعلوم املالية واملرصفية يف .1997/09/24

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك االهيل من :31/12/2018 – 7/2/1998

الشهادات العلمية
بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان األهلية يف .2000/02/02

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك األهيل من كانون أول  2016ولغاية اآلن:

اخلز ينة واالستثمار  Head of Investments -من  2016/9/1ولغاية .2018/12/31

مدير قطاع األفراد من شهر يناير  2018ولغاية اآلن

مدير وحدة إدارة اإلصدارات وهيكلة الرشكات من  2008/1/1ولغاية .2012/3/31

مدير تطوير االعمال واالتصاالت املؤسسية من شهر كانون أول  2016ولغاية سبتمرب 2017

مدير اول االستثمارات من  2012/1/4ولغاية .2016/8/31

مدير وحدة تمويل الرشكات من  2007/07/01ولغاية .2007/12/31
مراقب تمويل الرشكات من  2007/6/01ولغاية .2007/06/30

دائرة االستثمارات والتحليل املايل من 1998/9/12ولغاية .2007/05/31

ضابط اول فرع الدوار الرشق االوسط من  1998/02/07ولغاية .1998/9/11

يشغل حاليا عضوية مجالس اإلدارة التالية:

رئيس مجلس ادارة رشكة األهيل للوساطة املالية.

عضو مجلس إدارة رشكة الشواطئ للفنادق واملنتجعات السياحية.

عضو مجلس إدارة رشكة مجموعة البنوك التجارية االردنية لالستثمار م.خ.م.

عضو مجلس إدارة رشكة البنوك التجار ية للمساهمة يف الرشكات م.خ.م( .استقال بتار يخ )2019/11/21
عضو مجلس إدارة رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية.

مدير دائرة إدارة الفروع واملبيعات من شهر سبتمرب  2017ولغاية شهر كانون ثاين 2017

اخلربات السابقة:

مدير إقليمي للرشق األوسط واخلليج يف رشكة Emerging Markets Payments

مدير تنفيذي إلدارة قبول املدفوعات يف األردن من عام  2013ولغاية عام 2016
مدير منطقة /قطاع األفراد يف البنك العريب من عام  2009ولغاية عام 2013
مدير تطوير املنتجات يف بنك االسكان من عام  2006ولغاية عام 2009

مدير قروض السيارات /قطاع األفراد يف بنك ستاندرتشارترد من عام  2005ولغاية عام 2006
يشغل حاليا عضوية مجالس اإلدارة للعديد من الرشكات أهمها:
رشكة الرشق األوسط خلدمات الدفع م.خ.م.
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اإلدارة التنفيذية العليا

السيد سفيان عايد محمد دعيس

مدير الرشكات الكربى وتمويل املشار يع

السيد عمار محمد سعيد رشيد السعيد

مدير دائرة الرشكات الصغرى

تاريخ التعيني

2016/02/14

تاريخ التعيني

2017/11/01

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2019/01/01

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2017/11/01

تاريخ امليالد

1976/10/30

تاريخ امليالد

1980/05/04

الشهادات العلمية
بكالور يوس محاسبة من اجلامعة األردنية يف .1998/01/25

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك االهيل من 2018/12/31 - 2016/02/14

واملتوسطة

الشهادات العلمية
بكالوريوس محاسبة  /علوم مالية ومرصفية من جامعة الريموك يف .2004/08/31

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

 Deputy Head of Corporate Banking and Projects Financeمن  2018/01/01ولغاية .2018/12/31

رئيس اخلدمات املرصفية التجارية – بنك أبو ظيب الوطين  /األردن من  2014/04/20ولغاية .2017/10/30

مدير أول عالقات عمالء الرشكات الكربى وتمويل املشار يع  2016/02/14ولغاية .2016/06/30

مدير تسهيالت رشكات  /بنك الكويت الوطين من  2007/01/07ولغاية .2012/07/05

مساعد مدير عام دائرة الرشكات الكربى وتمويل املشار يع  2016/07/01ولغاية .2017/12/31

اخلربات السابقة:

مسؤول عالقة عمالء رئييس – قطاع الرشكات الكربى  -البنك العريب من  2009/10/20ولغاية .2016/02/09

مسؤول عالقة عمالء رشكات  -تنمية اعمال الرشكات بنك األردن من  2008/11/23ولغاية .2009/10/20
مسؤول عالقة عمالء  /رشكات  -البنك العريب من  1998/10/10ولغاية .2008/11/10

شغل عضويات مجالس إدارة للعديد من الرشكات أهمها:

نائب رئيس مجلس إدارة الرشكة العربية للتأمني  -األردن.
عضو هيئة مديري رشكة االهيل للتأجري التموييل.

مدير عالقات عمالء رئييس  /البنك االستثماري من  2012/09/02ولغاية .2014/04/23
محلل ائتمان  /البنك العريب من  2005/02/19ولغاية .2007/01/10
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اإلدارة التنفيذية العليا

السيد رضار شبيل خلف حدادين

مدير اإلدارة املالية

السيد معني عز يز نصيف البهو

مدير قطاع االئتمان

تاريخ التعيني

2018/09/02

تاريخ التعيني

2004/09/13

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2018/09/02

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2017/05/01

تار يخ امليالد

1973/10/22

تاريخ امليالد

1967/03/24

الشهادات العلمية
بكالور يوس محاسبة  /إدارة أعمال .1995/06/11

ماجستري محاسبة وإدارة مالية من  University of Essexيف .2009/11/30

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

مساعد مدير عام املالية /بنك االستثمار العريب األردين من  2013/01/02ولغاية .2018/08/31

مدير دائرة التخطيط والدراسات /البنك التجاري األردين من  2002/10/06ولغاية .2013/01/01

ضابط تكاليف وتحليل مايل /بنك اإلسكان للتجارة والتمويل من  1995/10/21ولغاية .2002/10/01
يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

عضو مجلس إدارة رشكة األهيل للوساطة املالية.

الشهادات العلمية
بكالوريوس علوم مالية ومرصفية  /محاسبة من جامعة الريموك يف .1989/01/22

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك االهيل من :2017/04/30 - 2004/09/13

مساعد مدير عام دائرة مراجعة االئتمان من  2013/11/01ولغاية .2017/04/30

نائب مساعد مدير عام تسهيالت اخلدمات البنكية للرشكات الكربى من  2010/08/15ولغاية .2013/10/31
نائب مساعد مدير عام تمويل انشطة خارج االردن من  2010/06/01ولغاية .2010/8/14
مدير تنفيذي تمويل انشطة خارج االردن من  2008/09/21ولغاية .2010/05/31
مدير تنفيذي التجمعات البنكية من  2008/05/01ولغاية .2008/09/20
مدير التجمعات البنكية من  2008/01/01ولغاية .2008/04/30

مدير إدارة عالقات عمالء للرشكات الكربى من  2004/09/13ولغاية .2007/12/31
اخلربات السابقة:

مراقب تسهيالت مركزية  /بنك القاهرة عمان من  1995/11/11ولغاية .2004/9/12

بنك اي ان زد كرندلزي من  1992/3/1ولغاية .1995/10/31
يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة األهيل للوساطة املالية.
عضو مجلس إدارة رشكة األهيل للتأجري التموييل.
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اإلدارة التنفيذية العليا

السيد خالد زهري جميل أبو الشعر

مدير االمتثال

تاريخ التعيني

2016/02/01

تاريخ التعيني

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2016/02/01

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2017/05/01

تاريخ امليالد

1968/06/11

تاريخ امليالد

1971/04/09

ومكافحة غسل األموال

الشهادات العلمية
بكالوريوس ادارة اعمال يف .1995/06/07

ماجستري  Electronic Commerce & Marketingمن  Victoria Universityيف .2006/06/07

السيد إياد توفيق نعمة عماري

مدير التدقيق الداخيل

1996/04/01

الشهادات العلمية
بكالوريوس محاسبة من جامعة مؤتة يف .1994/09/18

ماجستري ادارة اعمال من  Victoria Universityيف .2006/06/07

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك االهيل من :2017/04/30 - 1996/04/01

مدير تنفيذي  -دائرة االمتثال  /البنك االستثماري من  2006/07/16ولغاية .2016/01/31

قائم بأعمال مدير التدقيق الداخيل من  2016/11/14ولغاية .2017/04/30

مساعد مدقق  /مكتب طعمة ابو الشعر لتدقيق احلسابات من  1995/07/01ولغاية .1996/07/01

مدير تدقيق من  2011/04/01ولغاية .2016/01/19

موظف خدمة عمالء  /بنك اإلسكان من  1996/07/06ولغاية .2002/01/01

قائم بأعمال مدير التدقيق الداخيل من  2016/01/20ولغاية .2016/07/18
مساعد مدير فرق التدقيق من  2009/05/01ولغاية .2011/03/31
مدقق رئييس من  2007/07/01ولغاية .2009/04/30
مدقق اول من  2004/01/01ولغاية .2007/6/30

مدقق من  1996/04/01ولغاية .2003/12/31
اخلربات السابقة:

محاسب  /الرشكة التجارية الصناعية من  1995/06/01ولغاية .1996/03/30
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اإلدارة التنفيذية العليا

السيد طه موىس طه ز يد

قائم بأعمال مدير إدارة املخاطر

السيد رامي مروان عبد اهلادي الكرمي

مدير التطوير و اإلبداع

تاريخ التعيني

2013/12/08

تاريخ التعيني

2017/04/09

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2019/08/21

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2017/04/09

تاريخ امليالد

1985/08/23

تاريخ امليالد

1976/06/06

الشهادات العلمية
بكالور يوس إدارة مخاطر وتأمني من اجلامعة اهلاشمية يف .2007/01/29

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك االهيل:

الشهادات العلمية
بكالوريوس يف اهلندسة الكهربائية من اجلامعة األردنية يف .1998/06/14

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

 AVP - Baselمن  2018/01/01ولغاية .2019/08/20

الرئيس التنفيذي  -الرشيك املؤسس  F03 Venture Partners /من  2013ولغاية .2017

مرشف بازل من  2013/12/08ولغاية .2015/5/31

الرئيس التنفيذي  /شبكة االردن من  2005ولغاية .2010

مدير بازل من  2015/06/01ولغاية .2017/12/31

اخلربات السابقة:

رئيس وحدة  /قسم مخاطر السوق واملكتب الوسطي لدى البنك االستثماري من  2012/03/01ولغاية .2013/12/03
رئيس وحدة مخاطر السوق لدى كابيتال بنك من  2010/11/01ولغاية .2012/02/23

مسؤول مخاطر السوق لدى بنك االردن من  2009/01/13ولغاية .2010/10/25
بنك االستثمار العريب االردين  AJIBمن  2007/08/19ولغاية .2009/01/12

وسيط مايل لدى املؤسسة اخلماسية للخدمات واالستشارات املالية من  2007/02/01ولغاية .2007/07/01

الرئيس التنفيذي  N2V Labs /من  2010ولغاية .2013

مدير عام  Alternatives /من  2004ولغاية .2005

مستشار معايل وزير الصحة من  2003ولغاية .2004

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا  Sigma Soft /من  1999ولغاية .2003
مدير تطوير الربامج  Ihorizons /من  1998ولغاية .1999

يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

عضو مجلس إدارة رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية.
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اإلدارة التنفيذية العليا

السيد رامي (محمد مرشد) خلف دعنا

مدير العمليات

تاريخ التعيني

2017/01/02

تاريخ التعيني

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2017/01/02

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2017/08/01

تاريخ امليالد

1973/03/26

تاريخ امليالد

1971/12/21

واخلدمات املركز ية املشرتكة

الشهادات العلمية
بكالور يوس يف إدارة األعمال من اجلامعة األردنية يف .1995/01/22

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

رئيس العمليات  /بنك اخلليج التجاري (اخللييج  -قطر) من  2011/12/22ولغاية .2016/12/15

رئيس التوثيق القانوين  -إدارة مراقبة االئتمان /البنك السعودي لالستثمار من  1999/06/10ولغاية .2011/12/20

مسؤول استثمارات وقروض  -دائرة تسهيالت فروع االردن  /البنك العريب من  1997/03/15ولغاية .1999/06/14

يشغل حاليا عضويات مجالس اإلدارة التالية:

عضو مجلس إدارة رشكة حماية االردنية لنقل االموال.

السيد جواالنت فاساين

مدير تقنية املعلومات

2017/08/01

الشهادات العلمية
بكالوريوس هندسة  /فريع كمبيوتر يف .1993/12/15

ماجستري يف إدارة األعمال من  University of Puneيف .1995/04/01

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

رئيس تطوير االنظمة والدعم  /بنك اخلليج التجاري اخللييج من  2013/07/07ولغاية .2017/07/20

بنك اخلليج األول SVP-Information Technologyمن  2006/4/15ولغاية .2010/5/17
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أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا املستقيلني
خالل العام 2019

الفاضلة مها خالد فتح هللا الددو

قائم بأعمال مدير إدارة

املوارد البرش ية

السيد محمد بشار عبد الوهاب البكري كان يشغل منصب مدير املوارد البرش ية

تاريخ التعيني

2005/05/15

تاريخ التعيني

2003/11/16

تاريخ مبارشة العمل بالوظيفة احلالية

2019/06/02

تاريخ االستقالة

2019/06/30

تاريخ امليالد

1980/06/05

تاريخ امليالد

1963/04/06

الشهادات العلمية
بكالوريوس هندسة صناعية من اجلامعة األردنية يف .2003/02/17

اخلربات العملية
اخلربات داخل البنك االهيل من :2019/06/01 - 2005/05/15

 AVP Talent Programsمن  2018/01/01ولغاية .2019/06/01

مدير أول تطوير برامج املوارد البرش ية من  2015/04/01ولغاية .2017/12/31
مدير تطوير برامج املوارد البرش ية من  2011/03/08ولغاية .2013/01/31

مدير تقييم األداء والرواتب واالمتيازات من  2010/05/01ولغاية .2011/03/07

مساعد مدير تقييم األداء من  2008/08/01ولغاية .2010/4/30
مراقب تقييم األداء من  2007/11/01ولغاية .2008/07/31

رئيس قسم تقييم األداء من  2005/05/15ولغاية .2007/10/31
اخلربات السابقة:

مستشار اداري لدى مجموعة فيالدلفيا لالستشارات االدارية من  2003/02/01ولغاية .2005/05/01

الشهادات العلمية
بكالوريوس يف إدارة األعمال واالقتصاد من اجلامعة األردنية يف .1983/02/06

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

املدير اإلداري لرشكة مكشف للخدمات يف الرياض من  1998/10/04ولغاية .2003/11/01

املوارد البرشية لدى امللكية األردنية من  1983/06/13ولغاية .1998/01/17
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الوضع التنافيس للبنك ضمن قطاع نشاطه

الوضع التنافيس للبنك ضمن قطاع نشاطه
إحتــل البنــك األهــي األردين املرتبــة اخلامســة مــن حيــث إجمــايل املوجــودات واملرتبــة السادســة مــن حيــث صــايف التســهيالت االئتمانيــة
املبــارشة ،كمــا إحتــل املرتبــة اخلامســة مــن حيــث ودائــع العمــاء.
الدكتور ميشيل زيك نعمان

كان يشغل منصب مدير املخاطر وامني الرس

يعمــل البنــك األهــي األردين مــن خــال شــبكة فروعــه املمتــدة داخــل اململكــة وخارجهــا ،حيــث بلغــت احلصــة الســوقية للبنــك بــن البنــوك
املرخصــة يف اململكــة مــا نســبته  % 4.12مــن حيــث التســهيالت اإلئتمانيــة املمنوحــة ،كمــا بلغــت احلصــة الســوقية مــا نســبته  % 5مــن حيــث
الودائــع لــدى البنــوك املرخصــة يف اململكــة.

تاريخ التعيني

2013/09/25

وعــى صعيــد املســتوى التنافــي للبنــك يف فلســطني ،فقــد بلغــت احلصــة الســوقية للبنــك  2.21%مــن حيــث التســهيالت اإلئتمانيــة
املمنوحــه ،ومــا نســبته  % 2.51مــن حيــث ودائــع العمــاء .باإلضافــة اىل تفرعــه يف قــرص بمــا يخــدم عمــاؤه..

تاريخ االستقالة

2019/08/31

تار يخ امليالد

1973/10/04

الشهادات العلمية
شهادة الدكتوراه يف اإلدارة املالية من جامعة العلوم املالية املرصفية يف .2012/06/20

شهادة ماجستري يف اإلدارة املالية من األكاديمية العربية للعلوم املالية املرصفية يف .2002/10/22
شهادة باكالور يوس إقتصاد من اجلامعة األردنية يف .1995/06/20

اخلربات العملية
اخلربات السابقة:

شغل عدة مناصب لدى البنك االستثماري من  2010ولغاية .2013

مساعد مدير عام يف كابيتال بنك من  1999ولغاية .2010
مدير يف بنك  HSBCمن  1995ولغاية .1999

درجة االعتماد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسيني
ً

ً

ال يوجد اعتماد عىل موردين محددين أو عمالء رئيسيني محليا أو خارجيا يشكلون  % 10فأكرث من إجمايل املشرتيات و/أو املبيعات.

احلمايــة احلكوميــة أو االمتيــازات الــي يتمتــع بهــا البنــك أو أي مــن منتجاتــه بموجــب القوانــن
واألنظمــة وغريهــا
ال توجد أية حماية حكومية أو امتيازات يتمتع بها البنك األهيل األردين أو أي من منتجاته بموجب القوانني واألنظمة أو غريها.
كما ال توجد أية براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصل البنك عليها.

القــرارات الصــادرة عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غريهــا الــي هلــا أثــر مــادي عــى عمــل
البنــك أو منتجاتــه أو قدرتــه التنافســية
ال توجــد أيــة قــرارات صــادرة عــن احلكومــة أو املنظمــات الدوليــة أو غريهــا هلــا أثــر مــادي عــى عمــل البنــك أو منتجاتــه أو قدراتــه التنافســية،
ويلــزم البنــك بكافــة القوانــن واألنظمــة والتعليمــات واملعايــر القابلــة للتطبيــق والــي هلــا عالقــة بأعمالــه ،حيــث يتبــع البنــك معايــر جــودة
ألنشــطته وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتدقيــق الداخــي واخلدمــات .كمــا ال توجــد أيــة حقــوق امتيــاز حصــل عليهــا البنــك مــن املنظمــات الدوليــة
واملحلية.
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أعداد موظفي البنك والرشكات التابعة له

أعداد موظفي البنك والرشكات التابعة له

اهليكل التنظيمي للبنك األهيل األردين

املؤهل
العلمي

مجلس االدارة
سعد نبيل املعرش (الرئيس)
أمانة رس املجلس

فروع األردن

فروع
فلسطني

دكتوراه

7

0

0

1

1

0

-

ماجستري

110

11

5

4

4

0

-

دبلوم عال

3

0

0

0

0

0

-

بكالوريوس

863

173

5

6

197

5

-

دبلوم

48

18

3

0

34

0

-

ثانوية عامة

81

10

1

1

21

0

-

دون الثانويـــــــة
العامــة

74

6

0

0

8

2

-

1186

218

14

12

265

7

-

جلان املجلس
جلنة التسهيالت العليا

اللجان اليت يرأسها

فرع قربص

رشكة األهيل
للتأجري
التموييل

الرشكة
األهلية
للتمويل
األصغر

رشكة األهيل
للوساطة
املالية

رشكة األهيل
للتكنولوجيا
املالية

محمد موىس داود
الرئيس التنفيذي /املدير العام

جلنة احلاكمية املؤسسية

جلان اإلدارة العليا ()GEXCO

جلنة الرتشيح واملكافآت

جلنة التسهيالت املشرتكة ()JCC

جلنة االسرتاتيجيات وحاكمية
تكنولوجيا املعلومات

جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات
()ALCO

جلنة إدارة املخاطر واالمتثال

جلنة استمرارية العمل ()BCC

جلنة التدقيق

إجمايل

جلنة املشرتيات العليا
التدقيق الداخيل
جلنة معاجلة االئتمان
جلنة اخلزينة واالستثمار
واملؤسسات املالية

توزيع املوظفني حسب اخلربات العلمية

ماجستري
دكتوراه

أحمد عوض احلسني
نائب الرئيس التنفيذي /املدير العام

دون الثانويـــــة العامة

جلنة العقارات

مكتب االسرتاتيجيات
وإدارة املشار يع

رشكة األهيل
للتأجري التموييل

رشكة األهيل
للتكنولوجيا املالية

فروع فلسطني

فرع قربص

دبلوم

االمتثال ومكافحة
غسل األموال

الرقابة الداخلية

رشكة األهيل
للوساطة املالية

بكالوريوس

ثانوية عامة

املخاطر

الرشكة األهلية
للتمويل األصغر

دبلوم عال

برامج التدر يب ملوظفي البنك
اإلدارة املالية

إدارة املوارد
البرشية

التطوير واالبداع

قطاع الدعم

قطاع االئتمان

قطاع األعمال

املسؤولية
املجتمعية وبرامج
االستدامة

تقنية
املعلومات

مراجعة
االئتمان

الرشكات الكربى
وتمويل املشاريع

العمليات املركزية
املشرتكة واخلدمات

تنفيذ
االئتمان

الرشكات الصغرى
واملتوسطة

اللوجستيات

معاجلة
االئتمان

اخلدمات املرصفية
لألفراد

املشرتيات
والعقود
التنظيم
واالجراءات
البنكية

اخلزينة
واالستثمار

نوع الربامج

عدد الربامج

عدد الفرص
التدر يبية

عدد الذكور

عدد اإلناث

داخل اململكة األردنية اهلاشمية
برامج داخل مركز التدريب

86

1708

879

829

برامج مع رشكات وهيئات تدريب محلية /أجنبية

162

1647

958

689

الربامج التدريبية  /معهد الدراسات املرصفية

42

99

71

28

خارج اململكة األردنية اهلاشمية
برامج مع رشكات وهيئات تدريب اجنبيه

24

40

34

6

الربامج التدريبية  /فلسطني

44

221

153

68
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املجموع

مخاطر االئتمان
تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال منظومــة مــن السياســات
واإلجــراءات ،بمــا يتمــاىش مــع توجهــات واســراتيجيات البنــك
وأفضــل املمارســات الســليمة بهــذا اخلصــوص ،والــي تتضمــن
سياســة شــاملة إلدارة مخاطــر االئتمــان تحــدد أنــواع املخاطــر
وأســاليب ضبــط وقيــاس ومراقبــة تلــك املخاطــر ،وسياســة ائتمانيــة
وإجــراءات عمــل تحــدد أســس وضوابــط منــح االئتمــان والرتكــزات
االئتمانيــة وأســس الضمانــات املقبولــة ،وفصــل قــرارات تنفيــذ
االئتمــان عــن قــرارات منــح االئتمــان بمــا يحقــق مبــدأ الرقابــة،
إضافــة إىل عنــارص وإجــراءات الرقابــة عــى االئتمــان بجميــع
مراحلــه ،إضافــة إىل نظــام تصنيــف للمخاطــر االئتمانيــة لقيــاس
اجلــدارة االئتمانيــة لعمــاء البنــك.
وتهــدف سياســة مخاطــر االئتمــان إىل التنويــع عــى مســتوى
العمــاءو القطاعــات االقتصاديــة واملناطــق اجلغرافيــة والــذي
يســاهم يف التخفيــف مــن املخاطــر االئتمانيــة املحتملــة .هــذا و
تعقــد جلنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة اجتماعــات
دور يــة ملناقشــة كافــة األمــور املتعلقــة بمخاطــر االئتمــان ويتــم
تزويدهــا بتقاريــر ربــع ســنوية شــاملة لتحليــل نوعيــة املحفظــة
االئتمانيــة لبيــان مــؤرشات األداء وتحديــد مواطــن الضعــف والرتكــز
يف القطاعــات االقتصاديــة والقطاعــات البنكيــة ونســب التعــر،
وتســى دائــرة مخاطــر االئتمــان إىل االســتمرار بمراقبــة ومتابعــة
أوضــاع التعرضــات االئتمانيــة وتقييــم مخاطــر االئتمــان والرتكــزات
االئتمانيــة ،إضافــة إىل مراقبــة حــدود مســتويات املخاطــر املقبولــة
والتحقــق مــن بقائهــا ضمــن حــدود املخاطــر املحــددة مــن قبــل
مجلــس إدارة البنــك.
ً
وامتثــاال للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  IFRS9والصــادر عــن
مجلــس املعايــر املحاســبة الــدويل  IASBوتعليمــات البنــك املركــزي
بهــذا اخلصــوص ،فقــد شــاركت إدارة مخاطــر االئتمــان البنــك
بإطــاق مــروع لتطبيــق نظــام الحتســاب اخلســائر االئتمانيــة
املتوقعــة بمــا يتوافــق مــع التعليمــات الصــادرة مــع بدايــة العــام
 ،2018وتــم تطبيــق معظــم مراحــل املــروع بالتعــاون مع الرشكة
املتخصصــة املــزودة للنظــام ،كمــا تضمــن ذلــك تطويــر منهجيــة
العمــل واألســس واملعايــر املســتخدمة يف عمليــة التطبيــق ووضــع
سياســة خاصــة تحــدد مهــام ومســؤوليات الدوائــر املختلفــة وبمــا
يتوافــق مــع منهجيــة العمــل املعتمــدة لعمليــة التطبيــق.

دائرة بازل
تتــوىل دائــرة بــازل القيــام باحتســاب نســبة كفايــة رأس املــال وفقــا
ملعيــار بــازل  ،IIIفيمــا يتعلــق بــرأس املــال التنظيمــي واملوجــودات
املرجحــة باملخاطــر عــى مســتوى الدعامــة األوىل (مخاطــر االئتمــان،
الســوق ،التشــغيل) بهــدف مواكبــة تطــورات القطاعــات املرصفيــة
وتعزيــز نوعيــة رأس املــال عاليــة اجلــودة ،باإلضافــة إىل إعــداد
ســيناريوهات اختبــارات األوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى

الســيناريوهات ذات احلساســية والســيناريوهات التحليليــة وعكــس
أثرهــا عــى نســبة كفايــة راس املــال واألربــاح واخلســائر املتوقعــة
للبنــك مــن خــال مجموعــة مــن املســتويات الــي تنــدرج ضمــن
(املعتدلــة ،املتوســطة ،احلــادة).
كمــا تتــوىل دائــرة بــازل القيــام بإعــداد اإلطــار العــام ملســتويات
املخاطــر املقبولــة الــذي يهــدف إىل إدارة وقياســومراقبة مســتويات
املخاطــر املقبولــة ضمــن إطــار حوكمــي معتمــد مــن قبــل مجلــس
اإلدارة مــن خــال تحديــد مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة ،وتحديــد قائمــة بمســتويات املخاطــر املقبولــة
لــكل مــن )راس املــال ،املوجــودات ،الربحيــة ،الســيولة ،املحفظــة
االئتمانيــة ،املحفظــة االســتثمارية( وإعــداد سياســة وتقر يــر التقييــم
الداخــي لكفايــة رأس املــال بمــا يلــي متطلبــات بــازل  IIIالــي مــن
شــأنها تعزيــز عمليــة إدارة املخاطــر واالرتقــاء بالبيئــة الداخليــة
مــن خــال تحديــد األهــداف الرئيســية هلــذه العمليــة وأســاليب
القيــاس املســتخدمة لعنــارص املخاطــر الكميــة والنوعيــة بمــا يتــواءم
مــع دليــل احلاكميــة املؤسســية وأفضــل املمارســات املتبعــة بهــذا
اخلصــوص ،باإلضافــة إىل عكــس متطلبــات املعيــار املحاســي الــدويل
رقــم  9عــى عمليــة احتســاب نســبة كفايــة رأس املــال واختبــارات
األوضــاع الضاغطــة وعمليــة التقييــم الداخــي لكفايــة رأس املــال.
وتطويــر منظومــة إدارة املخاطــر بمــا يتــواءم مــع آخــر التطــورات
واملســتجدات املحليــة والعامليــة مــن خــال عمليــة إدارة ،وقيــاس،
ومراقبــة أنــواع املخاطــر الــي مــن املمكــن أن يتعــرض هلــا البنــك.

مخاطر السوق
تقــوم دائــرة مخاطــر الســوق بــإدارة مخاطــر الســوق الناتجــة عــن
اخلســائر الــي قــد يتعــرض هلــا البنــك نتيجــة أي مراكــز ماليــة داخــل
أو خــارج املزيانيــة جــراء تغــرات تحــدث يف أســعار الســوق عــى
مســتوى أســعار الفائــدة ،أســعار الــرف ،أســعار أدوات امللكيــة،
ً
واســتمرارا لســي البنــك األهــي األردين لتطبيــق
وأســعار الســلع
افضــل املمارســات املحليــة والعامليــة يف عمليــة تحديــد ،إدارة و
تقييــم و ومراقبــة مخاطــر الســوق وامتثــاال لتعليمــات البنــك
املركــزي األردين املتعلقــة بــإدارة املخاطــر وتعليمــات بــازل ،الــي
تهــدف إىل تعزيــز وتفعيــل منظومــة الرقابــة الداخليــة ،ودور إدارة
املخاطــر لــدى البنــك ،قامــت إدارة مخاطــر الســوق بإعــداد سياســة
إدارة مخاطــر الســوق وسياســة مخاطــر أســعار الفائــدة يف املحفظــة
البنكيــة ومخاطــر الســيولة الــي تتضمــن األهــداف الرئيســية هلــذه
العمليــة بمــا يتــواءم مــع دليــل احلاكميــة املؤسســية وافضــل
املمارســات املتبعــة يف عمليــة إدارة املخاطــر.
ولتطويــر أســاليب الرقابــة فقــد تــم تحديــد مجموعــة مــن التقار يــر
الرقابيــة الــي مــن خالهلــا يتــم مراقبــة كافــة العمليــات االســتثمار ية
لــدى البنــك وتقييــم اخلســائر اليوميــة عــى مســتوى محفظــة
األســهم املســتثمر بهــا واملراكــز املاليــة املفتوحــة ومراقبــة واحتســاب
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مســتويات املخاطــر املقبولــة باإلضافــة إىل مجموعــة مــن التقاريــر
الرقابيــة الــي تــم تطويرهــا إلدارة ومراقبــة مخاطــر الســوق ،وتتطلع
دائــرة مخاطــر الســوق إىل مراجعــة وتطويــر البيئــة الرقابيــة لــدى
البنــك بمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك املركــزي وبمــا يتمــاىش مــع
التطــورات االقتصاديــة وتعز يــز دور الدائــرة يف الرقابــة عــى الفــروع
اخلارجيــة.

مخاطر أمن املعلومات
يتمحــور دور دائــرة أمــن املعلومــات يف البنــك يف التقليــل مــن
املخاطــر املرتبطــة بأمــن وتكنولوجيــا املعلومــات ورفــع مســتوى
التكيــف مــع املخاطــر الســيربانية الــي قــد تواجــه البنــك ،مــن خــال
تعز يــز تطبيــق الضوابــط الرقابيــة واألمنيــة عــى بيئــة األنظمــة
والبنيــة التحتيــة ،وتطبيــق السياســات واإلجــراءات األمنيــة وبنــاء
منظومــة اســتجابة للحــوادث الســيربانية ،بمــا يضمــن املحافظــة
عــى رس يــة وســامة ودقــة املعلومــات ،كمــا تســى الدائــرة إىل
تشــجيع العمــل باملمارســات األمنيــة الســليمة واملقبولــة واملتعلقــة
باســتخدام التكنولوجيــا ضمــن بيئــة األعمــال البنكيــة .كمــا تســاهم
الدائــرة برفــع مســتوى الــويع بمخاطــر أمــن املعلومات واملمارســات
األمنيــة الســليمة وعقــد الــدورات التدر يبيــة والتوعويــة ملوظفــي
البنــك ،.باإلضافــة إىل ذلــك تقــوم دائــرة أمــن املعلومــات بمهامهــا
ضمــن املعطيــات التاليــة:
االســتمرار بتطبيــق برنامــج األمــن الســيرباين يف البنــك األهــي
األردين وحســب متطلبــات تعليمــات التكيــف مــع املخاطــر
الســيربانية الصــادرة عــن البنــك املركــزي .2018

املخاطر

مخاطر التشغيل
تعــرف مخاطــر التشــغيل بأنهــا خطــر اخلســارة الناجمــة عــن فشــل
أو عــدم كفايــة العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو النظــم ،أو
الناجمــة عــن أحــداث خارجيــة بمــا يف ذلــك املخاطــر القانونيــة.
وبنـ ً
ـاء عليــه فقــد قــام البنــك األهــي بتبــي منهجيــة التقييــم الــذايت
للمخاطــر واإلجــراءات الرقابيــة ( )RCSAإلدارة مخاطــر التشــغيل،
ويتــوىل البنــك إدارة مخاطــر التشــغيل لديــه ضمــن املعطيــات
التاليــة:
سياســة معتمــدة إلدارة مخاطــر التشــغيل حيــث تغطــي
اإلطــار العــام إلدارة مخاطــر التشــغيل عــى مســتوى البنــك
ومهــام ومســؤوليات جميــع اجلهــات.
تطبيق نظام متخصص إلدارة مخاطر التشغيل.
إنشــاء ملفــات مخاطــر  Risk Profileتتضمــن كافــة أنــواع
مخاطــر التشــغيل واإلجــراءات الرقابيــة الــي تحــد منهــا،
ً
وتقييمهــا ذاتيــا لتحديــد نقــاط الضعــف وقيــاس مــدى مســتوى
فعاليــة اإلجــراء الرقــايب ،ويهــدف تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة إىل
التحقــق مــن مــدى فعاليــة وكفــاءة هــذه اإلجــراءات بحيــث
يتــم تحســن اإلجــراءات الرقابيــة الضعيفــة أو وضــع إجــراءات
ً
رقابيــة جديــدة تهــدف إىل درء املخاطــر أو تخفيــف حدتهــا .علمــا
بــأن إدارة مخاطــر التشــغيل تقــوم بالعمــل وفــق خطــة إلعــداد
ملفــات املخاطــر ملختلــف دوائــر البنــك.

تطبيــــــــق مــروع قانــون الالئحـــــة العامـــــة حلمايــة البيانــــــــات
الشخصيـــــــة  GDPRيف األردن.

بنــاء قاعــدة بيانــات حــول اخلســائر الناتجــة عــن املخاطــر
التشــغيلية وذلــك لتقييــم حجــم التعــرض الــذي يواجــه البنــك
مــن املخاطــر التشــغيلية باإلضافــة إىل فعاليــة اإلجــراءات
الرقابيــة املطبقــة.

تطبيــق متطلبــات مــروع تعليمــات حاكميــة املعلومــات
والتكنولوجيــا املصاحبــة هلــا  COBIT 2019فيمــا يخــص
عمليــة إدارة املخاطــر وعمليــة إدارة أمــن املعلومــات.

مراجعــة سياســات وإجــراءات عمــل البنــك وأبــداء الــرأي حوهلــا
وذلــك لبيــان املخاطــر الــواردة فيهــا ومــدى كفايــة اإلجــراءات
الرقابيــة املرتبطــة بهــا.

تفعيــل مركــز مراقبــة العمليــات األمنيــة واالســتجابة للحــوادث
السيربانية.

تزويــد إدارة البنــك التنفيذيــة وجلنــة إدارة املخاطــر واالمتثــال
املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بالتقار يــر الالزمــة حــول مخاطــر
التشــغيل.

عقــد دورات توعيــة لكافــة دوائــر وموظفــي البنــك حــول مخاطــر
أمــن املعلومــات واألمن الســيرباين
تطبيــق برنامــج أمــن املعلومــات يف البنــك مــن خــال مجموعــة
مــن املشــار يع املتعلقــة بأمــن املعلومــات كاســتجابة للمتطلبــات
الرقابيــة أو للتخفيــف مــن املخاطــر.

هــذا وباإلضافــة إىل ذلــك وانطالقــا مــن حــرص البنــك عــى إدارة
اســتمرارية العمــل لديــه تقــوم دائــرة مخاطــر التشــغيل بالعمــل
مــع الدوائــر واجلهــات ذات العالقــة يف البنــك لتطويــر وتنفيــذ خطــط
الســتمرار ية العمــل ( )Business Continuity Plansبشــكل
يــؤدي إىل توفــر اخلدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة وبمــا يتناســب مــع
اســراتيجيات وسياســات البنــك.
باإلضافــة إىل ذلــك ســتقوم دائــرة مخاطــر التشــغيل بالعمــل عــى
مراجعــة وتحديــث نتائــج تحليــل األثــر عــى األعمــال (Business
 )Impact Analysisإلبقــاء خطــط اســتمرارية العمــل لديــه
ً
محدثــة تمهيــدا للقيــام بفحــص خطــط اســتمرار ية العمــل لــدى
البنــك وذلــك للتأكــد مــن فعاليتهــا.
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منظومة إدارة املخاطر
قــام البنــك بتحديــد املســتويات الرقابيــة وذلــك مــن خــال وضــع
اإلطــار العــام هلــذه املســتويات كااليت:

إعــداد منهجيــة التقييــم الداخــي لكفايــة رأســمال البنــك،
وبحيــث تكــون هــذه املنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة عــى
تحديــد املخاطــر الــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار خطــة البنــك االســراتيجية وخطــة رأس
املــال.

املســتوى األول :حيــث تمثــل وحــدات العمــل خــط الدفــاع األول
وبحيــث يكونــوا مســؤولني بشــكل مبــارش عــن إدارة املخاطـــــر
وتقييــم اإلجــراءات الرقابيــة املتعلقــة بهــا.

إعداد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.

املســتوى الثــاين :حيــث تمثــل إدارة املخاطـــــر وإدارة االمتثــال
ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال خــط الدفــاع الثــاين وبحيــث
يكونــوا مســؤولني عــن تنســيق جهـــــــود إدارة املخاطــر واإلرشاف
عــى اآلليــات املســتخدمة واملتبعــة مــن قبــل البنــك إلدارة املخاطــر
باإلضافــة إىل مــن االمتثــال للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات.

مراقبــة الــزام دوائــر البنــك التنفيذيــة باملســتويات املحــددة
للمخاطــر املقبولــة.
التأكــد مــن وجــود خطــة اســتمرارية العمــل وفحصهــا بشــكل
دوري.
رفــع تقاريــر باملخاطــر املرتتبــة عــى أي توســع يف أنشــطة البنــك
إىل جلنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

املســتوى الثالــث :تمثــل إدارة التدقيــق الداخــي خــط الدفـــــــــــاع
الثالــث ويكونــوا مســؤولني عــن إجــراء عمليــة املراجعــة املســتقلة.

القيــام بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري
لقيــاس قــدرة البنــك عــى تحمــل الصدمــات ومواجهــة املخاطر
املرتفعــة واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.

كمــا تــويل إدارة البنــك أهميــة خاصــة ملتطلبــات بــازل وأفضــل
املمارســات الدوليــة إلدارة املخاطــر وذلــك باعتبارهــا إطــار لرتســيخ
وتعزيــز قــدرة البنــك عــى االرتقــاء بالبيئــة الرقابيــة ومجابهــة
مختلــف أنــواع املخاطــر )التشــغيلية والســوق واالئتمــان( وقــد
اتخــذت اخلطــوات العمليــة لتطبيــق مــا جــاء فيهــا وذلــك بتأســيس
وحــدات متخصصــة إلدارة مختلــف املخاطــر تكــون مهامهــا
التعــرف ،القيــاس ،اإلدارة والرقابــة والســيطرة عــى أنــواع املخاطــر
ومــدى الــزام البنــك باألنظمــة والقوانــن والترشيعــات واملعايــر
واملتطلبــات الصــادرة عــن مختلــف اجلهــات املحليــة منهــا أو الدوليــة
ً
وفقــا ألفضــل املمارســات املتعــارف عليهــا وبمــا يتناســب مــع حجــم
البنــك وعملياتــه وأنــواع املخاطــر الــي يتعــرض هلــا.

رفــع تقاريــر دوريــة للجنــة إدارة املخاطــر تتضمــن معلومــات
عــن منظومــة املخاطــر ( )Profile Riskالفعليــة لكافــة أنشــطة
البنــك باملقارنــة مــع وثيقــة املخاطــر املقبولــة ()Risk Appetite
ومتابعــة معاجلــة االنحرافــات الســلبية.
التحقــق مــن تكامــل آليــات قيــاس املخاطــر مــع أنظمــة
املعلومــات اإلداريــة املســتخدمة.
نــر الــويع فيمــا يتعلــق بــإدارة املخاطــر لوحــدات البنــك لتعز يــز
البيئــة الرقابيــة ونــر ثقافــة الــويع باملخاطــر وتحقيــق فهــم
عميــق مــن كافــة املســتويات اإلداريــة للمخاطــر الــي يواجههــا
البنــك.

هذا وتتوىل إدارة املخاطر املهام الرئيسية التالية:

مراجعــة القــرارات االســراتيجية مــع إمكانيــة تقديــم توصيــات
لتجنــب املخاطــر وضمــان التوظيــف األمثــل لــرأس املــال.

إعــداد إطــار إدارة املخاطــر (�Risk Management Frame
 )workيف البنــك.

التنســيق مــع مختلــف دوائــر البنــك الرقابيــة للتحقــق مــن
وجــود الضوابــط الرقابيــة للســيطرة عــى املخاطــر أو نقــل إدارة
هــذه املخاطــر جلهــات خارجيــة أو التامــن عليهــا.

إعــداد وتنفيــذ اســراتيجية إدارة املخاطــر باإلضافــة إىل تطويــر
سياســات وإجــراءات عمــل تحــدد األدوار واملســؤوليات اخلاصــة
بــكل طــرف مــن األطــراف وعــى جميــع املســتويات اإلداريــة.

وبنـ ً
ـاء عليــه فقــد تــم العمــل عــى اعتمــاد اهليــكل التنظيمــي التــايل
إلدارة املخاطــر:

إعــداد سياســات املخاطــر ومراجعتهــا بشــكل دوري للتأكــد مــن
فعاليتهــا وتعديلهــا بمــا يســتوجب.

مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي/
املدير العام
نائب الرئيس التنفيذي/
املدير العام

مخاطر التشغيل
والعمليات

مخاطر السوق

جلنة إدارة املخاطر واالمتثال املنبثقة عن
مجلس اإلدارة

إدارة املخاطر

مخاطر االئتمان

بـــــازل

أمن املمعلومات
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مستويات املخاطر املقبولة
تتــم عمليــة تحديــد مســتويات املخاطــر املقبولــة للبنــك وفــق
أســاليب القيــاس الكميــة واســتنادا إىل طبيعــة وخصوصيــة
املخاطــر املتنوعــة وبمــا يوضــح طبيعــة املخاطــر الــي يقبلهــا
البنــك يف ســبيل تحقيــق أهدافــه اإلســراتيجية وبحيــث يتــم
عكــس هــذه احلــدود ضمــن وثيقــة املخاطــر املقبولــة املعتمــدة
لــدى البنــك والــي تخضــع آلليــة مراقبــة بشــكل دوري وآليــة
ملعاجلــة االنحرافــات والتجــاوزات إن وجــدت.
يتــم تحديــد اإلطــار العــام ملســتويات املخاطــر املقبولــة بمــا
ينســجم مــع خطــة البنــك االســراتيجية ،تعليمــات اجلهــات
الرقابيــة ،اإلدارة الســليمة ملخاطــر االئتمــان والســيولة وإدارة
رأس املــال بمــا يدعــم النمــو والتطــور يف أعمــال البنــك.

اختبارات األوضاع الضاغطة
تشــكل اختبــارات األوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى البنــك
ً
ككل جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة مراجعــة املخاطــر وتقييمهــا
حيــث توفــر هــذه االختبــارات معلومــات حــول الســامة املاليــة
ً
ومنظومــة املخاطــر لــدى البنــك ،كمــا توفــر أيضــا مــؤرشات
تحذيــر مبكــرة للتهديــدات املحتملــة عــى رأس مــال البنــك.
كمــا تعتــر اختبــارات األوضــاع الضاغطــة ()Stress Testing
جــزء مكمــل وأســايس يف منظومــة احلاكميــة املؤسســية ويف
عمليــة إدارة املخاطــر لــدى البنــك ملــا هلــا مــن أهميــة يف تنبيــه
إدارات البنــك ألثــر األحــداث الســلبية غــر املتوقعــة واملرتبطــة
بالعديــد مــن املخاطــر ،باإلضافــة إىل مــدى تأثريهــا يف صناعــة
القــرارات عــى املســتوى اإلداري واالســراتييج ودورهــا الكبــر يف
تزويــد كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بمــؤرشات
عــن حجــم رأس املــال املطلــوب ملواجهــة اخلســائر الناتجــة عــن
الصدمــات أو التغــرات الــي قــد تطــرأ والــي تؤثــر عــى وضــع
البنــك ومالءتــه املاليــة ،وتعــود أهميــة اختبــارات األوضــاع
الضاغطــة كونهــا ذات بعــد مســتقبيل يف تقييــم املخاطــر
بعكــس النمــاذج املعتمــدة عــى البيانــات التار يخيــة والــي ال
تأخــذ بعــن االعتبــار األحــداث املســتقبلية غــر املتوقعــة.
ويتــم إجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى
الســينار يوهات ذات احلساســية والســيناريوهات التحليليــة
وعكــس أثرهــا عــى نســبة كفايــة رأس املــال واألربــاح واخلســائر
مــن خــال مجموعــة مــن املســتويات الــي تنــدرج ضمــن
(املعتدلــة ،املتوســطة واحلــادة).
يتــم تحليــل وتقييــم نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة
وأثرهــا عــى نوعيــة أصــول البنــك والوضــع املــايل ســواء مــن
خــال حجــم اخلســارة املتوقعــة و /أو مــن خــال التأثــر عــى
ســمعة البنــك وكفايــة رأس املــال واســتخدام نتائــج اختبــارات
األوضـ�اع الضاغطـ�ة يف عمليـ�ة التخطيـ�ط لـ�رأس املـ�ال( (�Capi
 )tal Planningواألثــر املحتمــل هلــا يف بنــاء رأس مــال إضــايف،
ً
وفقــا ملعطيــات عمليــة التقييــم الداخــي ملــدى كفايــة رأس املــال
(.)ICAAP

األثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة للسنة املالية 2019
يتــم افــراض ســيناريوهات تتناســب مــع حجــم وطبيعــة
ً
املخاطــر الــي تواجــه البنــك وعــى أن تنــدرج مــن األقــل تأثــرا
ً
إىل األكــر تأثــرا بمــا يف ذلــك الســيناريوهات الــي قــد تحــدد
حجــم اخلســائر الــي مــن املمكــن إن يتعــرض هلــا البنــك وذلــك
بهــدف التعــرف عــى املخاطــر غــر املغطــاة ،عــى أن يتــم مراعــاة
تحديــد نطــاق الســينار يوهات بشــكل دقيــق ومراجعتهــا
بشــكل دوري وتعديلهــا حســب املســتجدات الــي تطــرأ عــى
مســتوى البنــك بشــكل خــاص وعــى مســتوى القطــاع املــريف
واالقتصــاد بشــكل عــام.

قــام البنــك ببيــع عقــار مبــى إدارة االئتمــان (عمــارة فيالدلفيــا ســابقا) ،قطعــة األرض رقــم ( )621حــوض ( )14اللويبــده الوســطاين مــن
أرايض عمــان ومســاحتها ()1930م 2و البنــاء املقــام عليهــا وبمبلــغ  5.3مليــون دينــار األمــر الــذي ينعكــس أثــره إيجابــا عــى البيانــات املاليــة
لســنة  2019دينــار.

السلسلة الزمنية ألهم املؤرشات املالية
البيان  /السنة

2015

2016

2017

2018

2019

مجموع املوجودات

2495

2816

2729

2783

2763

ودائع العمالء

1782

2067

1919

1912

1864

القروض والتسهيالت االئتمانية
(بالصايف)

1227

1447

1484

1425

1370

التقييم الداخيل لكفاية رأس املال

حقوق امللكية

314

303

306

301

308

األرباح قبل الرضيبة

32.5

8.2

20.1

33.2

36.2

تهدف عملية التقييم الداخيل لكفاية رأس املال إىل ما ييل:

األرباح بعد الرضيبة

22.8

6.3

13.3

21.3

22.2

األرباح النقدية املوزعة عىل املساهمني

17.5

8.8

9.2

11.6

*0

احلصة األساسية من ربح السنة EPS

0.13

0.034

0.069

0.106

0.111

حصة السهم من األرباح املوزعة (دينار)

0.10

0.05

0.05

0.06

-

األسهم املجانية املوزعة عىل املساهمني

%0

%5

%5

%4

%0

سعر السهم يف نهاية العام (دينار)

1.25

1.15

1.18

1.08

0.95

يتــم إجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل نصــف ســنوي
بمــا يلــي متطلبــات الســلطات الرقابيــة ويمكــن إجــراء هــذه
ً
االختبــارات أكــر مــن ذلــك بنــاءا عــى توصيــة مــن جلنــة إدارة
ً
املخاطــر وفقــا ملعطيــات وظــروف القطــاع املــريف واالقتصــاد
بشــكل عــام.

اســتخدام أســاليب أفضــل إلدارة املخاطــر ،لضمــان كفايــة رأس
املال.
تحديــد مســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يف
تطويــر عمليــة التقييــم الداخــي لــرأس املــال ،ووضــع أهــداف
لــرأس املــال تتناســب مــع هيــكل مخاطــر البنــك والبيئــة الرقابيــة
لديــه.

* املبالغ باملليون دينار

التقييــم الشــامل لعنــارص املخاطــر (الكميــة والنوعيــة) الــي
مــن املمكــن أن يتعــرض هلــا البنــك يف ظــل األوضــاع احلاليــة
واألوضــاع الضاغطــة.

* بموجــب تعميــم البنــك املركــزي األردين رقــم  4693/1/1بتاريــخ  ,2020/4/9فقــد تقــرر تأجيــل قيــام البنــوك األردنيــة بتوز يــع أربــاح عــى
املســاهمني لعــام .2019

معاجلــة املخاطــر الــي مل يتــم تغطيتهــا ضمــن الدعامــة األوىل
(مخاطــر الســيولة ،الفائــدة ،الرتكــز ،الســمعة ،االســراتيجية،
دورة األعمــال).

وســط منافســة حــادة وبيئــة متقلبــة وصعبــة ويف ظــل اضطــراب األوضــاع السياســية واالقتصاديــة يف املنطقــة ،تمكــن البنــك األهــي مــن
مواصلــة األداء اجليــد خــال العــام  2019وتحقيــق نتائــج ماليــة جيــدة.

فهــم طبيعــة ومســتويات املخاطــر الــي قــد يواجههــا البنــك،
وكيفيــة الربــط بــن تلــك املخاطــر ومســتويات رأس املــال.
التأكــد مــن اســتمرار إدارة البنــك يف تحمــل مســؤولية ضمــان
توفــر رأســمال كاف ملواجهــة املخاطــر وبمــا يز يــد عــن متطلبــات
احلــدود الدنيــا املقــررة.

باملليون دينار

األرباح قبل الرضيبة

األرباح بعد الرضيبة

2018

33.2

21.3

2019

36.2

22.2

نسبة النمو

9%

4.5%

79

80

البنك األهيل األردين 2019

التوزيع النسيب لألرباح قبل الرض يبة

تحليل املركز املايل للبنك

الرشكات التابعة
16

فروع األردن
82
الفروع اخلارجية
(فلسطني وقربص)
2

تحليل املركز املايل للبنك ونتائج أعماله خالل السنة املالية
ً

يتضمــن هــذا اجلــزء مــن تقريــر مجلــس اإلدارة ملخصــا ألهــم املعلومــات الــواردة يف القوائــم املاليــة املوحــدة يف البنــك األهــي األردين
للعــام  2019والــي أعــدت وفقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة وتفســرات التقاريــر املاليــة الدوليــة املنبثقــة عــن مجلــس معايــر املحاســبة
الدوليــة وبموجــب القوانــن والتعليمــات النافــذة يف البلــدان الــي يعمــل بهــا البنــك األهــي األردين وتعليمــات البنــك املركــزي األردين،
ويعتــر هــذا التحليــل املــايل جــزء ال يتجــزأ مــن القوائــم املاليــة واإليضاحــات حــول القوائــم املاليــة.
كمــا ان البنــك األهــي األردين يوفــر انظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة تضمــن اجلــودة و شــفافية املعلومــات و البيانــات املاليــة املنشــورة وذلــك
وفقــا لتعليمــات انظمــة الضبــط و الرقابــة الداخليــة (.)2007/35

أهم بنود املركز املايل
* املبلغ باملليون دينار أردين

أسباب إرتفاع أرباح البنك قبل الرض يبة
 - 1ارتفــاع اجمــايل الدخــل خــال عــام  2019بمقــدار  8.3مليــون دينــار ومــا نســبته  % 7.6ليصــل اىل  118.1مليــون دينــار مقارنــة مــع
 109.8مليــون دينــار خــال العــام الســابق.

 - 1تسهيالت ائتمانية مبارشة  -صايف:

1,864

وهذا االرتفاع يف اجمايل الدخل محصلة ملا ييل:
املحافظــة عــى صــايف اإليــرادات مــن الفوائــد والعمــوالت عنــد حــدود  100مليــون دينــار ،والــذي يعكــس نجــاح البنــك يف مواكبــة
التحديثــات الــي طــرأت عــى أســعار الفوائــد عــى مصــادر وتوظيفــات األمــوال متماشــيا مــع مــا هــو ســائد يف القطــاع املــريف وااللــزام
الدائــم بمبــدأ الشــفافية مــع العمــاء.
ارتفــاع اإليــرادات مــن غــر الفوائــد والعمــوالت مــن  8.9مليــون دينــار خــال عــام  2018اىل  18.2مليــون دينــار خــال عــام 2019
أي بارتفــاع قــدره  9.3مليــون دينــار ونســبته  .% 105حيــث تضمنــت اإليــرادات األخــرى خــال عــام  2019بنــود غــر متكــررة ،أبرزهــا:
 أربــاح بيــع موجــودات ثابتــة بمبلــغ  5.4مليــون دينــار ويه ناتجــة عــن بيــع احــد مبــاين البنــك اململوكــة الســتخدامات البنــك التشــغيليةمقارنــة مــع  0.4مليــون دينــار خــال عــام .2018
 تحصيالت من الديون املعدومة بمبلغ  7.3مليون دينار مقارنة مع  2.4مليون دينار خالل عام .2018 - 2تمكــن البنــك مــن املحافظــة عــى مســتوى االنفــاق للعــام الســابق مــا يقــارب  74.5مليــون دينــار والــذي يعكــس السياســة الناجحــة
يف تقليــص النفقــات الــي يمكــن الســيطرة عليهــا وعــى الرغــم مــن ز يــادة النفقــات غــر املســيطر عليهــا نتيجــة تنامــي احتياجــات البنــك
التشــغيلية األخــرى ،األمــر الــذي نجــم عنــه تحســنا يف مــؤرش الكفــاءة التشــغيلية حيــث انخفــض مــن  68%خــال عــام  2018اىل 63%
خــال عــام .2019
 - 3ارتفــاع نفقــه مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة مــن  1مليــون دينــار خــال عــام  2018إىل  6.9مليــون دينــار خــال عــام  2019وذلــك
نتيجــة اللــزام البنــك بتطبيــق املعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة  IFRS 9وتعز يــز جــودة املحفظــة االئتمانيــة.
 - 4انخفاض مخصص تدين هبوط عقارات من  1مليون دينار خالل عام  2018اىل  0.6مليون دينار خالل عام . 2019

 - 2ودائع العمالء:

1,370

2019

 - 3اجمايل املوجودات:
1,912
2,763

1,425

2018

2019

2018

 - 4موجودات مالية بالكلفة املطفأة:

 - 5حقوق املساهمني:

2,783

308

301

755

2019

2018

2019

654
2018

2019

2018

81

82
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تحليل املركز املايل للبنك

أبرز مؤرشات األداء

تركيبة املوجودات

% 13

% 50

نقد وأرصدة لدى البنوك واملؤسسات املرصفية

 - 1مؤرش الكفاءة التشغيلية:

% 63.0

2019

 - 3معدل العائد عىل متوسط حقوق
امللكية:

 - 2نسبة السيولة:

%5

% 27

تسهيالت ائتمانية مبارشة  -صايف

بنسبة% 15 :

موجودات مالية بالقيمة العادلة

2018

% 127

% 129

2019

2018

% 7.3

% 7.0

2019

2018

 - 5نسبة كفاية راس املال:

موجودات ثابتة  -بالصايف
موجودات أخرى

% 0.77

% 15.66

2018

2019

2018

بنسبة% 19 :

2019

%5

%4

 - 6نسبة التسهيالت  -ودائع العمالء:

% 78.5
% 14.73

أكرب انخفاض كان يف
النقـــــــــــــد واألرصدة

%1

% 15

% 0.8

أكرب زيـــــــادة كانت يف
حجم املوجودات املطفأة

موجودات مالية بالكلفة املطفأه

% 67.9

 - 4معدل العائد عىل متوسط
املوجودات:

%4

% 51

% 79.5

% 24

%1

2019

2019

2018
2018

 - 7حجم التسهيالت غري العاملة ونسبة التغطية:
* املبلغ باملليون دينار أردين

2018
2019
2019
% 76.8

2019
% 0.5

2019
75.3

% 72.2
2018

% 0.1
2018

88.2
2018

نسبة
التغطية

نسبة نفقة
مخصص
الديون

حجم الديون
غري العاملة

نسبة الديون غري العاملة

1.370

1.425

* املبلغ باملليون دينار أردين

2018: % 5.82
2019: % 5.20

755

654
357

151

138

موجودات أخرى

105

98

موجودات ثابتة -
بالصايف

25

موجودات مالية
بالكلفة املطفأه

441

27

موجودات مالية
بالقيمة العادلة

تسهيالت ائتمانية
مبارشة  -صايف

نقد وأرصدة لدى
البنوك واملؤسسات
املرصفية

83

84
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تحليل املركز املايل للبنك

تركيبة املطلوبات

%6

%2

تركيبة ودائع العمالء

%6
%9

% 76

ودائع البنوك واملؤسسات املرصفية

أكرب زيــــــادة كانت يف
ودائع البنـــــــــــــــــــوك

%1

ودائع العمالء

بنسبة% 53 :

التأمينات النقدية
األموال املقرتضة

ودائع ألجل وخاضعة الشعار

% 25

ودائع التوفري

مطلوبات أخرى

حسابات جارية وتحت الطلب

%4

% 12

%6

2018
2019

% 10
% 77

% 14

بنسبة% 18 :

2019

%2

% 62

2018

أكرب انخفاض كان يف
التأمينات النقديــــــة

اسناد قرض

% 24

* املبلغ باملليون دينار أردين

%1

1,168

1,192

462

2018

234

ودائع ألجل
وخاضعة الشعار

2018
2019

1,864

* املبلغ باملليون دينار أردين

59

47

مطلوبات أخرى

25

25

اسناد قرض

145

143

األموال املقرتضة

212

1,912

257

التأمينات النقدية

150

ودائع العمالء

98

ودائع البنوك
واملؤسسات
املرصفية

449

271

ودائع التوفري

% 63

حسابات جار ية
وتحت الطلب

2019

85

86
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اخلطة املستقبليـة للعــــــام 2020
الرشكات الكربى وتمويل املشاريع
بالرغــم مــن اســتمرار الظــروف االقتصاديــة الصعبــة والركــود االقتصــادي يف املنطقــة بشــكل عــام نتيجــة للظــروف السياســية يف الــدول
اإلقليميــة وانعكاســاتها الســلبية عــى احليــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة يف األردن إال انــه تــم إعــداد خطــة عمــل للعــام
القــادم تســتند إىل بــذل اجلهــد والعمــل بــروح الفر يــق الواحــد لتحقيــق اقــى درجــات النمــو بمــا يضمــن تحقيــق النتائــج املســتهدفة
للبنــك يف كافــة اجلوانــب.

الرشكات الصغرى واملتوسطة
تــم التعاقــد مــع رشكــة عامليــة للعمــل عــى أتمتــة عمليــات اإلقــراض للــركات الصغــرى واملتوســطة كاملــة بهــدف ترسيــع اخلدمــة
املقدمــة للعميــل وتعز يــز تجربتــه االســتثنائية مــع البنــك األهــي األردين ضمــن محــاور خطتنــا االســراتيجية والــي تشــمل خدمــة
العميــل ،التمــز يف العمليــات ،واالبتــكار واإلبــداع حيــث ســيتم اإلطــاق يف العــام .2020
ً
نســى دومــا إىل التمــز يف تقديــم حلــول دائمــة ال متناهيــة للــركات الصغــرى واملتوســطة واملشــار يع الناشــئة والر ياديــن واملــرأة
العاملــة ،هــذه احللــول نطمــح بــأن تعكــس صــورة مرشقــة عــن البنــك األهــي األردين وفريــق عملــه ،هــذا الفر يــق عــى أتــم االســتعداد
خلدمــة العميــل يف أي مــكان و أي وقــت ،وبــه نســى أن يكــون البنــك األهــي هــو اخليــار األول واخليــار األفضــل للعميــل والرش يــك
احلقيقــي للنجــاح ،مــع البنــك األهــي األردين ســيتمتع العميــل بتجربــة فر يــدة ومتمــزة ال مثيــل هلــا.

اخلدمات املرصفية لألفراد
العمــل عــى تطويــر النمــوذج التشــغييل للفــروع مــن خــال أتمتــة العديــد مــن اخلدمــات املرصفيــة املقدمــة للعمــاء ،وذلــك لتقديــم
أفضــل تجربــة للعمــاء وتلبيــة جميــع احتياجاتهــم بأقــل وقــت وأفضــل جــودة ممكنــة كمــا ســنعمل عــى تقديــم معظــم خدماتنــا
املرصفيــة عــن طر يــق القنــوات اإللكرتونيــة وتقديــم خدمــات جديــدة دون احلاجــة إىل ز يــارة الفــرع وضمــن أعــى معايــر األمــن
واألمــان ،إضافــة إىل تقديــم خدمــات الكرتونيــة خلدمــات مرصفيــة مختلفــة تتــاح للعمــاء بشــكل فــوري.
تطويــر بيئــة عمــل خاليــة مــن األوراق”  ”Paperless Environmentضمــن جميــع فــروع البنــك ،حيــث ســنعمل عــى تطويــر
نمــوذج عمــل مبتكــر دون احلاجــة الســتخدام األوراق ولكافــة طلبــات العمــاء وبمــا يضمــن حصوهلــم عــى مختلــف اخلدمــات البنكيــة
بصــورة رسيعــة ودقيقــة وصديقةللبيئــة.
العمــل عــى توســيع قاعــدة عمــاء البنــك مــن خــال تطويــر منتجــات وخدمــات مرصفيــة وغــر مرصفيــة متمــزة وبمــا يضمــن تلبيــة
احتياجاتهــم وبمزايــا تنافســية عاليــة.
تطوير شبكة الرصافات االلية اخلاصة بالبنك من خالل التوسع يف اضافة مناطق جديدة وتحديث األجهزة املوجودة حاليا.
تطويــر بعــض فــروع البنــك لتقديــم تجربــة فر يــدة ومبتكــرة وبحيــث تكــون شــبيهة بمــا تــم تطويــره يف فــرع العبــديل – بوليفــارد حيــث
َ
يعتــر الفــرع مركــزا يجمــع العديــد مــن اخلــراء واملستشــار ين ليقــدم رحلــة عميــل متمــزة ومتكاملــة للعمــاء إضافــة إىل تقديــم
خدمــات استشــار ية مــن خــال نخبــة مــن موظفــي البنــك ملنــح العمــاء تجربــة ممــزة.

اخلزينة واالستثمار
االستمرار والسيع لزيادة العائد الكيل ملحفظة الدخل الثابت عىل املدى املتوسط والبعيد.
ز يادة االستثمار يف مجاالت التكنولوجيا املالية.
إعادة تفعيل منتجات وخدمات إدارة الرثوات لتكامل اخلدمات البنكية اخلاصة يف سوق رأس املال كمحصله.
إطالق التطبيق الذيك اخلاص بالصريفه االستثمار ية بما يحقق مبدأ االشتمال املايل واالستثماري جلمهور املتعاملني واملحتملني.

اخلطة املستقبلية للعام 2020

قطاع االئتمان
قــام قطــاع االئتمــان مــن خــال دوائــره املختلفــة وتواجــده بشــكل فعــال يف كافــة مراحــل الــدورة االئتمانيــة ومــا رافــق ذلــك مــن
اعمــال اتمتــه جلميــع عملياتــه ،بمراقبــة املحفظــة االئتمانيــة للبنــك بشــكل فعــال وبالتــايل التنبــؤ املســبق عــن حــاالت العــر وضــع
احللــول املناســبة ومراقبتهــا بشــكل فعــال مــن خــال دوائــره املختلفــة وجلــان التســهيالت املعنيــة ،كمــا اســتمر قطــاع االئتمــان بتقييــم
املحفظــة االئتمانيــة للبنــك بشــكل دوري واجــراء التعديــات الرضوريــة عــى السياســة االئتمانيــة اينمــا دعــت احلاجــة وذلــك ملواكبــة
املخاطــر املحتملــة ممــا ادى اىل رفــع جــودة املحفظــة االئتمانيــة للبنــك وتخفيــض نســب التعــر بشــكل كبــر.

قطاع الدعم
العمليات واخلدمات املركزية املشرتكة
إيمانــا منــا بأهميــة االبتــكار يف تطويــر أعمالنــا املرصفيــة ســنقوم يف العــام  2020باالســتفادة مــن تكنولوجيــا Robotics Process
 Automationيف أتمتــة كافــة العمليــات املرصفيــة بمــا يضمــن دقــة ورسعــة إنجازهــا باإلضافــة إىل خفــض تكاليفهــا ورفــع معــدالت
الكفــاءة بشــكل كبــر ،األمــر الــذي ســينعكس إيجابــا عــى جــودة ونوعيــة اخلدمــات املرصفيــة املقدمــة لعمالئنــا ويرتقــي بهــا إىل مســتوى
تطلعاتهم.
كمــا ســنقوم بإتاحــة  SWIFT GPIإىل عمالئنــا مــن خــال القنــوات اإللكرتونيــة للبنــك لتمكينهــم مــن تتبــع حواالتهــم اخلارجيــة
الصــادرة والــواردة منــذ حلظــة إصدارهــا وحلــن اســتالمها مــن قبــل املســتفيد.

تقنية املعلومات
تحديث النظام البنيك لقربص إىل النسخة .R19
تطبيق نظام  T24لدى فروع فلسطني.
إكمال تطبيق املشاريع املتعلقة بربنامج التكيف مع املخاطر السيربانية لعام .2020
تطبيق نظام تواقيع جديد.
تطبيق نظام  Loan Originationلعمالء الرشكات.
تطبيق نظام  Moody’sاملحدث.
تطبيق نظام  Contact Centerجديد.
تطبيق نظام  IT Service Managementجديد.

املوارد البرشية
يف صــدد توجهــات إدارة املــوارد البرشيــة للعــام  2020فســيتم العمــل عــى االســتمرار بتعزيــز الثقافــة املؤسســية عــى مختلــف
املســتويات واإلداريــة لضمــان تحقيــق ثقافــة مؤسســية موحــدة تعــزز الفاعليــة واملرونــة والتكامــل ،وبحيــث يتــم عكســها عــى كافــة
املمارســات .وســيتم العمــل عــى مراجعــة قامــوس اجلــدارات الفنيــة واإلدارة ( )Competenciesلتعكــس مبــادئ ومفاهيــم
الثقافــة املؤسســية املنشــودة كمــا وسيســى البنــك إىل تطبيــق منهجيــة اإلدارة الفاعلــة للقــوى العاملــة مــن خــال إطــاق مــروع
تخطيــط القــوى العاملــة.
ويف إطــار ســي البنــك إىل تعزيــز االســتثمار يف العنــر البــري وتطويــر مهــارات وقــدرات املوظفــن بصفتهــا املحــرك الرئيــس لــأداء
املســتدام ألعمــال البنــك ،فســيتم إطــاق منظومــة التعليــم اإللكــروين وســتواصل الدائــرة مهمــة التطويــر النــويع وتوســيع نطــاق
عملهــا لتلبيــة االحتياجــات املتناميــة لــرأس املــال البــري ،مســتندة إىل اخلطــط االســراتيجية الــي تتضمــن العديــد مــن املبــادرات
واملشــاريع الــي ســتعزز مــن دورهــا يف النهــوض بمســتوى خــرة املوظــف وتحقيــق االزدهــار املشــرك.
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التطوير واإلبداع
السري بأعمال مسارع أعمال األهيل فنتك وإطالق الربنامج للفوج الثاين.

أتعاب مدققي احلسابات للبنك والرشكات التابعة

مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال
االســتمرار يف نــر الــويع اخلــاص بثقافــة االمتثــال باعتبارهــا مســؤولية مشــركة ،وتلبيــة جميــع متطلبــات االمتثــال الرقابيــة املحليــة
والعامليــة ضمــن أفضــل املمارســات املرصفيــة.

التوســع بخدمــة أبطــال الــكاش ( )Heroes of Cashوالــي تهــدف لتنميــة مهــارات ومعرفــة وتوعيــة األطفــال حــول املــال وكيفيــة
التعامــل بهــا مــن حيــث رصفهــا وتوفريهــا واتخــاذ قــرارات ماليــة مدروســة وذلــك مــن خــال برامــج ثقافيــة ممتعــة.

تطوير منظومة إدارة االمتثال لتواكب أهم املستجدات بصورة ديناميكية.

النمــو بقاعــدة مســتخدمي هويــة “أنــا مــن” الرقميــة يف جميــع أنحــاء اململكــة  ،والتوســع بعــدد وفئــآت املؤسســات املشــاركة يف “عــامل
مــن” لالســتفادة مــن خدمــة “إعــرف عميلــك” الرقمــي ( )eKYC-as-a-Serviceوالــذي يتــم بشــكل فــوري والكــروين.

تطويــر عمليــة إدارة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا يتمــاىش وآخــر املســتجدات باخلصــوص ويلــي املنهــج املبــي عــى
املخاطــر.

التحــول الرقمــي باخلدمــات املرصفيــة والــي يتــم توفرهــا لعمــاء البنــك ومــن أهمهــا حلــول خاصــة بالبطاقــات البنكيــة واخلدمــات
املرصفيــة عــر االنرتنــت وتطبيــق األهــي موبايــل وغريهــا.

املشاركة يف رفع مستوى تجربة العميل مع البنك ،من خالل إدارة شكاوى العمالء بطريقة فعالة.

مكتب االسرتاتيجيات و إدارة املشاريع
تــم االنتهــاء مــن تطبيــق نظــام محوســب لكافــة عمليــات إدارة املشــار يع ،وســيقوم مكتــب إدارة املشــاريع باســتخدام هــذا النظــام
ابتـ ً
ـداء مــن عــام  2020يف عمليــة إدارة مشــار يع املؤسســة املختلفــة والــذي مــن شــأنه أن يوفــر األدوات الالزمــة للتخطيــط والتنفيــذ
ً
لكافــة املشــار يع ضمــن نظــام واحــد  ،والــذي يوفــر أيضــا قاعــدة موحــدة لكافــة التوثيقــات والتقار يــر .هــذا باإلضافــة إىل تطويــر دور
دائــرة إدارة املشــاريع ليصبــح دور توجيهــي أكــر مــن دور رقــايب.

التدقيق الداخيل
االســتعداد لالنتقــال إىل األداء الرقمــي والتدقيــق الــازم لذلــك والــي يه حاليــا يف مقدمــة خطــط التحــول التدر يــي االســراتييج للبنــك
تواكبــا مــع التقــدم التكنولــويج يف العــامل عامــة ويف الصناعــة املرصفيــة خاصــة.
وســيغطي االســتعداد هلــذا التحــول التأهيــل والتدر يــب عــى أحــدث األنظمــة والتطبيقــات والنظر يــات والــي مــن شــانها أيضــا تغيــر
يف طريقــة أداء التدقيــق وكيفيــة التعامــل مــع التكنولوجيــا والعمليــات اجلديــدة.

املخاطر
االرتقاء بعملية إدارة املخاطر من خالل تطوير وتحديث أساليب قياس املخاطر بجميع أنواعها.
زيــادة كفــاءة عمليــة اإلرشاف عــى أنشــطة إدارة املخاطــر لــدى الــركات التابعــة والفــروع اخلارجيــة وبشــكل يضمــن مواكبــة أي
تغيــرات أو متطلبــات رقابيــة قــد تطــرأ عــى الــركات التابعــة والفــروع اخلارجيــة.
االســتمرار بالعمــل عــى تحديــث ومراجعــة سياســات وإجــراءات عمــل إدارة املخاطــر وبشــكل يضمــن مواكبــة أي تغيــرات قــد تحــدث
أو متطلبــات أو تعليمــات تصــدر عــن البنــك املركــزي األردين واجلهــات التنظيميــة .
االستمرار بالعمل عىل تحسني تقار ير إدارة املخاطر وبما يتناسب مع تطورات األعمال ومتطلبات جلنة إدارة املخاطر واالمتثال.
االســتمرار يف نــر ثقافــة إدارة املخاطــر عــى جميــع املســتويات اإلدار يــة وجلميــع دوائــر البنــك مــن خــال عقــد الــدورات التدر يبيــة وورش
العمــل جلميــع أنــواع املخاطــر وبحيــث تصبــح إدارة املخاطــر مســؤولية جميــع موظفــي البنــك عــى اختــاف مســتوياتهم ووظائفهــم،
والســي لبنــاء ملــف مخاطــر موحــد جلميــع أنــواع املخاطــر.

الرقابة الداخلية
هــذا وسيســتمر البنــك يف عــام  2020بتطويــر نمــوذج تكامــي يضمــن االنســجام بــن نمــوذج تشــغييل فعــال ومــرن ويحــايك أفضــل
املمارســات املرصفيــة وتصــب مخرجاتــه يف تطويــر مســتمر لتصميــم وتنظيــم ســر العمليــات املرصفيــة ،واإلطــار املتكامــل للنظــام
الرقــايب الداخــي وحوكمــة تقنيــة املعلومــات.

أتعاب مدقق احلسابات اخلاريج للبنك والرشكات التابعة للعام 2019
الرقم

اسم الرشكة

أتعاب التدقيق بالدينار األردين

1

البنك األهيل األردين

2

الرشكة األهلية للتمويل األصغر

16,008

3

رشكة األهيل للوساطة املالية

9,860

4

رشكة األهيل للتأجري التموييل

10,846

5

رشكة األهيل للتكنولوجيا املالية

1,740

املجموع

305,208

343,662

* كما بلغ بدل اتعاب االستشارات االخرى  66,640دينار أردين خالل العام .2019
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األوراق املالية اململوكة

أ  )2(-عــدد األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل الــركات املســيطر عليهــا مــن قبــل أعضــاء
مجلس اإلدارة

أ  )1( -األوراق املالية اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
االسم

املنصب

اجلنسية

أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم كما يف
2019

2018

السيد سعد املعرش

رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

2,442,882

2,348,925

معايل الدكتور أميه طوقان

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

أردنية

116,953

112,455

السيد نديم املعرش

عضو مجلس إدارة

أردنية

7,296,542

7,015,906

بنك بيبلوس

عضو مجلس إدارة

لبنانية

20,829,355

20,028,226

-----

-----

11,151,938

10,721,518

112,681

108,348

529,240

508,885

7,329,722

7,047,810

13,097

12,594

2,625,000

2,625,000

20,067,580

19,295,750

-----

-----

السيد محمود ملحس

عضو مجلس إدارة

سعودية

91,088

2,152,200

رشكة ZI & IME

عضو مجلس إدارة

بهامية

1,559,759

1,499,769

مرصية

-----

-----

الفاضلة ابتسام األيويب

عضو مجلس إدارة

أردنية

2,293

2,205

السيد طارق اجلالد

عضو مجلس إدارة

أردنية

908,951

873,992

السيد عزت الدجاين

عضو مجلس إدارة

أردنية

2,600

0

يمثلها السيد آالن ونا
رشكة مركز املستثمر األردين

عضو مجلس إدارة

أردنية

يمثلها معايل السيد واصف عازر
رشكة معرش لالستثمارات والتجارة

عضو مجلس إدارة

أردنية

يمثلها السيد عماد املعرش
رشكة رجايئ املعرش وإخوانه

عضو مجلس إدارة

أردنية

يمثلها السيد رفيق املعرش
املؤسسة العامة للضمان االجتمايع

عضو مجلس إدارة

أردنية

يمثلها السيد إياد أبو محمد

يمثلها السيد عالء الدين سامي

الرشكات املسيطر عليها

عدد أسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل
أي منهم
2019/12/31

2018/12/31

2,846,598

2,747,114
4,921,882

السيد سعد املعرش

النبيل للتجارة وإدارة االستثمارات

السيد نديم املعرش
عضو مجلس إدارة

رشكة تصنيع األقمشة واألجواخ األردنية

5,118,757

الرشكة العربية الدولية للفنادق

1,580,277

1,519,498

رشكة الزي لصناعة األلبسة اجلاهزة

671,580

645,750

رشكة رانكو لالستثمارات املتعددة

1,194,582

1,148,637

114,917

110,498

رشكة مركز املستثمر األردين

11,151,938

10,721,518

رشكة مصانع األجواخ األردنية

12,945,315

12,295,750

رشكة مصانع األجواخ األردنية

12,945,315

12,295,750

الرشكة العربية الدولية للفنادق

1,580,277

1,519,498

رشكة الزي لصناعة األلبسة اجلاهزة

671,580

645,750

رشكة الرشق األوسط للتأمني

133,767

128,623

رشكة مصانع األجواخ األردنية

12,945,315

12,295,750

الرشكة العربية الدولية للفنادق

1,580,277

1,519,498

الرشكة التجارية لتسويق األزياء العاملية

رشكة رجايئ املعرش واخوانه
عضو مجلس ادارة

رشكة مركز املستثمر األردين
يمثلها السيد واصف عازر

رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
عضو مجلس ادارة

رشكة تصنيع األقمشة واألجواخ األردنية

5,118,757

4,921,882

الرشكة العربية الدولية للفنادق

1,580,277

1,519,498

رشكة الزي لصناعة األلبسة اجلاهزة

671,580

645,750

رشكة رانكو لالستثمارات املتعددة

1,194,582

1,148,637

114,917

110,498

رشكة مركز املستثمر األردين

11,151,938

10,721,518

رشكة مصانع األجواخ األردنية

12,945,315

12,295,750

62,949

60,528

2,147,200

0

الرشكة التجارية لتسويق األزياء العاملية

محمود ملحس

الرشكة املحمودية للتجارة
MAHMOUD MALHAS INVESTMENTS LTD
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األوراق املالية اململوكة

ب -األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء مجلــس اإلدارة والــركات املســيطر
عليهــا مــن قبــل أي منهــم مقارنــة مــع الســنة الســابقة
االسم

الصلة

اجلنسية

عدد األسهم كما يف

2019

2018

عدد األسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل
أي منهم
2019

الفاضلة تانيا أنور بولص حرب

2019

الزوجة

األردنية

256,698

246,825

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة

-----

األوالد القرص

-----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
السيد إياد أبو محمد
عضو مجلس إدارة
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد محمود ملحس
عضو مجلس إدارة
الزوجة

-----

107,420

103,289

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

-----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

رشكة ZI & IME
السيد عالء الدين سامي
عضو مجلس إدارة

بنك بيبلوس
السيد آالن ونا
عضو مجلس إدارة
الزوجة

-----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

-----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الفاضلة ابتسام األيويب
عضو مجلس إدارة

رشكة مركز املستثمر األردين
معايل السيد واصف عازر
عضو مجلس إدارة
الزوجة

األردنية

105,222

101,175

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة

األردنية

101,019

97,134

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الزوج

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد طارق اجلالد
عضو مجلس إدارة

رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
السيد عماد املعرش
عضو مجلس إدارة
الفاضلة ندين وديع خليل هلسة

2018

2019

2018

ال يوجد

السيد نديم املعرش
عضو مجلس إدارة

الفاضلة عبال سامل يعقوب املعرش

االسم

الصلة

اجلنسية

عدد األسهم كما يه يف

عدد األسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل
أي منهم

رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
السيد رفيق املعرش
عضو مجلس إدارة

معايل الدكتور أميه طوقان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفاضلة رانيا عيىس مبدا دلل

ب -األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء مجلــس اإلدارة والــركات املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم مقارنــة مــع الســنة
الســابقة  /تابــع

2018

السيد سعد املعرش
رئيس مجلس اإلدارة

93

الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد عزت الدجاين
عضو مجلس إدارة
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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األوراق املالية اململوكة

ج -األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل أشــخاص اإلدارة التنفيذيــة العليــا والرشكات املســيطر
عليهــا مــن قبلهم
عدد األسهم كما يه يف
2019

2018

الرشكات
عدد األسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل املسيطر عليها
من قبل أي
أي منهم
2018
2019
منهم

السيد محمد عيىس
الرئيس التنفيذي /املدير العام

أردنية

11,466

11,025

1,580,277

1,519,498

الرشكة العربية
الدولية للفنادق

الدكتور أحمد احلسني
نائب الرئيس التنفيذي /املدير العام

أردنية

0

0

12,945,315

12,295,750

رشكة مصانع
األجواخ األردنية

الفاضلة لينا الدبابنة
مدير قطاع األعمال

أردنية

10,260

9,866

0

0

-----

السيد ماجد حجاب
مدير إدارة اخلزينة واالستثمار

أردنية

196

189

0

0

-----

السيد سفيان دعيس
مدير دائرة الرشكات الكربى وتمويل املشاريع

أردنية

0

0

0

1,293,356

-----

السيد عمار السعيد
مدير دائرة الرشكات الصغرى واملتوسطة

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد ز يد اخلطيب
مدير دائرة اخلدمات املرصفية لألفراد

أردنية

9,420

9,058

0

0

-----

السيد رضار حدادين
مدير اإلدارة املالية

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد معني البهو
مدير إدارة االئتمان

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد خالد أبو الشعر
مدير االمتثال ومكافحة غسل األموال

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد إياد عماري
مدير التدقيق الداخيل

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد طه ز يد
قائم بأعمال مدير إدارة املخاطر

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد رامي الكرمي
مدير التطوير واإلبداع

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد رامي دعنا
مدير العمليات واخلدمات املركزية املشرتكة

أردنية

0

0

0

0

-----

السيد جواالنت فاساين
مدير تقنية املعلومات

هندية

0

0

0

0

-----

الفاضلة مها الددو
قائم بأعمال مدير إدارة املوارد البرشية

أردنية

0

0

0

0

-----

االسم

اجلنسية
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د -األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا والــركات
املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم مقارنــة مــع الســنة الســابقة
االسم

الصلة

اجلنسية

عدد األسهم كما يه يف

2019

2018

عدد األسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل
أي منهم
2019

2018

السيد محمد عيىس
الرئيس التنفيذي /املدير العام
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الدكتور أحمد احلسني
نائب الرئيس التنفيذي /املدير العام
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الفاضلة لينا الدبابنة
مدير قطاع األعمال
الزوج

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد ماجد حجاب
مدير إدارة اخلزينة واالستثمار
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد سفيان دعيس
مدير دائرة الرشكات الكربى
وتمويل املشاريع
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد عمار السعيد
مدير دائرة الرشكات الصغرى واملتوسطة
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد
ز يد اخلطيب
مدير دائرة اخلدمات املرصفية لألفراد
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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كبار ماليك األسهم

د -األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا والــركات املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم مقارنــة مــع
الســنة الســابقة /تابــع

االسم

الصلة

اجلنسية

عدد األسهم كما يه يف

2019

2018

عدد األسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل
أي منهم
2019

د -األوراق املاليــة اململوكــة مــن قبــل أقــارب أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا والــركات املســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم مقارنــة مــع
الســنة الســابقة /تابــع

الصلة

االسم

عدد األسهم كما يه يف

اجلنسية

2019

2018

عدد األسهم اململوكة من قبل
الرشكات املسيطر عليها من قبل
أي منهم

2018

2018

2019

السيد جواالنت فاساين
مدير تقنية املعلومات

السيد رضار حدادين
مدير اإلدارة املالية
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد معني البهو
مدير إدارة االئتمان
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

الفاضلة مها الددو
قائم بأعمال مدير إدارة املوارد البرشية
الزوج

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

أسماء كبار ماليك األسهم  % 5وأكرث

السيد خالد أبو الشعر
مدير االمتثال ومكافحة غسل األموال
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2019

اسم املســـاهم

الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد طه ز يد
قائم بأعمال مدير إدارة املخاطر
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

2018

عدد األسهم كما
يف 2019/12/31

النسبة %

عدد األسهم كما
يف 2018/12/31

النسبة %

بنك بيبلوس

20,829,355

% 10.381

20,028,226

% 10.381

املؤسسة العامة للضمان االجتمايع

20,067,580

% 10.001

19,295,750

% 10.001

رشكة مصانع األجواخ األردنية

12,945,315

% 6.452

12,447,419

% 6.452

رشكة مركز املستثمر األردين

11,151,938

% 5.558

10,721,518

% 5.557

السيد إياد عماري
مدير التدقيق الداخيل
ال يوجد

السيد رامي الكرمي
مدير التطوير واإلبداع
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

السيد رامي دعنا
مدير العمليات
واخلدمات املركزية املشرتكة
الزوجة

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

األوالد القرص

----

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد
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بنك بيبلوس
% 10.381

رشكة مصانع األجواخ األردنية
% 6.452

املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
% 10.001

رشكة مركز املستثمر األردين
% 5.558
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كبار املساهمني

كبــــــــار املســاهمني الذيــن يملكــون نســبة ( )% 1أو أكــر مــن رأســمال البنــك كمــــــــا يف
 ،2019/12/31مــع تحديــــد املستفيــــــد النهـــــــايئ واملرهــون منهــا
اسم املساهم

اجلنسية

عدد األسهم
اململوكة
2018/12/31

نسبة
املساهمة يف
رأس املال %

املستفيد النهايئ

عدد األسهم
املرهونة

نسبة األسهم
املرهونة
من إجمايل
املساهمة

جهة الرهن

بنك بيبلوس

لبنانية

20,829,355

% 10.381

Byblos Invest
Holding S.A
.% 29.43

--

--

--

كبــار املســاهمني الذيــن يملكــون نســبة ( )% 1أو أكــر مــن رأســمال البنــك كمــا يف  ،2019/12/31مــع تحديــد املســتفيد النهــايئ واملرهــون
منهــا /تابــع

اسم املساهم

رشكة مركز
املستثمر األردين

اجلنسية

عدد األسهم
اململوكة
2018/12/31

نسبة
املساهمة يف
رأس املال %

املستفيد النهايئ

عدد األسهم
املرهونة

نسبة األسهم
املرهونة
من إجمايل
املساهمة

جهة الرهن

أردنية

11,151,938

% 5.558

الدولية للفنادق
واألسواق التجار ية
% 7.49

1,513,653

% 13.573

بنك األردن

األعمال السياحية
% 7.49

3,439,779

% 31.195

بنك الكويت
الوطين

نديم يوسف عيىس
املعرش % 7.49

1,615,234

% 14.648

بنك اإلسكان

Luxembourg
.% 11.11
The bank of New
York International
Finance
corporation
.% 8.36
Bassil
Family
% 8.62

املؤسسة
العامة للضمان
االجتمايع

أردنية

20,067,580

% 10.001

نفسها

--

--

مصانع األجواخ
األردنية

أردنية

12,945,315

% 6.452

املؤسسة العامة
للضمان االجتمايع
% 20

--

--

--

البنك األهيل األردين
% 9.98

العربية الدولية للفنادق
% 49.342

-

-

-

11,026,646

99.846%

املجموع

عماد املعرش

أردنية

7,329,722

% 3.653

نفسه

--

--

--

نديم املعرش

أردنية

7,296,542

% 3.636

نفسه

--

--

--

رشكة تصنيع
األقمشة واألجواخ
األردنية

أردنية

5,118,757

% 2.551

مجموعة اململكة
االستثمارية % 50

--

--

--

رشكة النبيل
للتجارة وإدارة
االستثمارات

أردنية

2,846,598

% 1.419

مصانع األجواخ األردنية
% 50
إبراهيم نبيل يوسف
املعرش % 33.333

--

--

--

سعد نبيل يوسف
املعرش % 33.333

البنك العريب % 9.36

يوسف نبيل يوسف
املعرش % 33.333

مركز املستثمر األردين
% 8.26
صديق أبو سيدو
العربية الدولية للفنادق
%6

البنك األهيل األردين
% 10

4,457,980

% 40.429

بنك سوسيته
جرنال

مصانع األجواخ األردنية
% 18.186

--

99

أردنية

2,812,018

% 1.401

نفسه

--

--

--

مصطفى حبيب

عراقية

2,675,397

% 1.333

نفسه

--

--

--

رفيق املعرش

أردنية

2,625,000

% 1.308

نفسه

--

--

--
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املزايا واملكافآت

كبــار املســاهمني الذيــن يملكــون نســبة ( )% 1أو أكــر مــن رأســمال البنــك كمــا يف  ،2019/12/31مــع تحديــد املســتفيد النهــايئ واملرهــون
منهــا /تابــع

اسم املساهم

اجلنسية

عدد األسهم
اململوكة
2018/12/31

نسبة
املساهمة يف
رأس املال %

املستفيد النهايئ

عدد األسهم
املرهونة

نسبة األسهم
املرهونة
من إجمايل
املساهمة

جهة الرهن

سعد املعرش

أردنية

2,442,882

% 1.217

نفسه

--

--

--

يوسف املعرش

أردنية

2,282,800

% 1.138

نفسه

--

--

--

إبراهيم املعرش

أردنية

2,262,616

1.128%

نفسه

--

--

--

باسم شحادة

أردنية

2,185,797

1.089%

نفسه

--

--

--

رشكة الرجاء
لالستثمار

أردنية

2,163,510

1.078%

ماري النا رجايئ صاحل
املعرش 33.333%

--

--

--

جزر العذراء
الربيطانية

2,147,200

% 1.070

صاحل رجايئ صاحل املعرش
33.333%
هدى يوسف عيىس
املعرش 33.333%
Mahmoud
Malhas Investments LTD

محمود ملحس

--

--

--

املزايــا واملكافــآت الــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك األهيل خالل
الســنة املالية 2019
االسم

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت مكافأة حضور
اجتماعات
السنوية
املجلس واللجان
السنوية

السيد سعد املعرش
رئيس مجلس اإلدارة

-

560,000

-

معايل الدكتور أميه طوقان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

-

12,000

105,600

السيد نديم املعرش
عضو مجلس إدارة

-

12,000

24,000

بنك بيبلوس
السيد آالن ونا
عضو مجلس إدارة

-

12,000

4,000

نفقات السفر املكافآت السنوية إجمايل املزايا
السنوية
السنوية

10,693

6,460

5,000

575,693

5,000

122,600

5,000

41,000

5,000

27,460

رشكة مركز املستثمر األردين
معايل السيد واصف عازر
عضو مجلس إدارة

-

12,000

22,000

رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
السيد عماد املعرش
عضو مجلس إدارة

-

12,000

13,600

رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
السيد رفيق املعرش
عضو مجلس إدارة

-

12,000

15,200

5,000

املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
السيد إياد أبو محمد
عضو مجلس إدارة

-

12,000

12,800

5,000

29,800

السيد محمود ملحس
عضو مجلس إدارة

-

12,000

6,400

5,000

23,400

رشكة ZI & IME
السيد عالء الدين سامي
عضو مجلس إدارة

-

12,000

4,000

5,000

28,240

الفاضلة ابتسام األيويب
عضو مجلس إدارة

-

12,000

84,000

5,000

101,000

السيد طارق اجلالد
عضو مجلس إدارة

-

12,000

20,800

5,000

37,800

السيد عزت الدجاين
عضو مجلس إدارة

-

9,000

22,200

570

7,240

34,200

5,000

39,000

5,000

30,600

32,200

65,400
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املزايا واملكافآت

املزايــا واملكافــآت الــي يتمتــع بهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك األهــي
ا ملســتقيلني
االسم

معايل السيد عماد فاخوري
عضو مجلس اإلدارة-
استقال بتار يخ 2019/03/02

الرواتب
السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

مكافأة حضور
اجتماعات
املجلس
واللجان
السنوية

-

1,000

1,800

نفقات السفر
السنوية

املكافآت
السنوية

إجمايل املزايا
السنوية

2,300

5,100

املزايــا واملكافــآت الــي يتمتــع بهــا أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العلياخــال الســنة املاليــة
2019
االسم

الرواتب السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

املكافأة السنوية نفقات سفر سنوية

إجمايل املزايا
السنوية

السيد محمد عيىس
الرئيس التنفيذي /املدير العام

544,800

0

298,000

15,969

858,769

الدكتور أحمد احلسني
نائب الرئيس التنفيذي /املدير العام

382,200

0

190,000

9,707

581,907

الفاضلة لينا البخيت الدبابنة
مدير قطاع األعمال

184,000

0

26,688

3,120

213,808

السيد ماجد حجاب
مدير إدارة اخلزينة واالستثمار

104,000

0

11,900

10,833

126,733

السيد سفيان دعيس
مدير دائرة الرشكات الكربى وتمويل املشاريع

97,600

3,600

16,500

2,200

119,900

السيد عمار السعيد
مدير دائرة الرشكات الصغرى واملتوسطة

72,800

2,400

6,075

0

81,275

السيد ز يد اخلطيب
مدير دائرة اخلدمات املرصفية لألفراد

116,800

2,400

10,041

4,445

133,686

السيد رضار حدادين
مدير اإلدارة املالية

178,336

0

7,294

570

186,200

السيد معني البهو
مدير قطاع االئتمان

105,600

0

12,000

1,300

118,900

السيد خالد أبو الشعر
مدير االمتثال ومكافحة غسل األموال

96,800

0

11,000

685

108,485

السيد إياد عماري
مدير التدقيق الداخيل

64,000

2,400

8,250

0

74,650

السيد طه ز يد
قائم بأعمال مدير إدارة املخاطر

43,904

0

5,276

0

49,180

السيد رامي الكرمي
مدير التطوير واإلبداع

153,680

0

26,415

11,080

191,175

السيد رامي دعنا
مدير العمليات واخلدمات املركزية املشرتكة

137,600

0

24,000

3,740

165,340

السيد جواالنت فاساين
مدير تقنية املعلومات

252,000

0

13,125

1,155

266,280

الفاضلة مها الددو
قائم بأعمال مدير إدارة املوارد البرشية

54,400

0

7,668

0

62,068
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التربعات واملنح

املزايــا واملكافــآت الــي يتمتــع بهــا أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا املســتقيلني

إن تفاصيل التسهيالت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي الصلة كما ييل:

االئتمان املمنوح ألعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ  31كانون األول 2019
الرواتب السنوية
اإلجمالية

بدل التنقالت
السنوية

املكافأة السنوية

نفقات سفر
سنوية

إجمايل املزايا
السنوية

االسم
السيد محمد البكري
مدير املوارد البرش ية –
استقال اعتبارا من 2019/06/30

466,494

0

29,811

1,300

497,605

السيد ميشيل نعمان
مدير إدارة املخاطر –
استقال اعتبارا من 2019/08/31

332,377

0

19,958

570

352,905

السيد سعد املعرش
داخل اململكة

123,394

1,000

-

خارج اململكة

-

-

-

السيد نديم املعرش

التربعات واملنح اليت دفعها البنك األهيل األردين خالل السنة املالية 2019
التصنيف

أعضاء مجلس اإلدارة

املبلغ (بالدينار األردين)

داخل اململكة

1,972,821

-

-

خارج اململكة

428,945

-

-

السيد رفيق املعرش
داخل اململكة

740,650

-

خارج اململكة

840,165

-

-

دعم وتمكني املجتمع (تنمية محلية)

825,831

التعليم والشباب

316,058

الفن والثقافة

133,777

املسؤولية املجتمعية الداخلية

23,151

البيئة

5,953

الريادة واألبداع

7,320

اخرى ودعم األعمال

10,594
1,322,684

معامالت مع أطراف ذات عالقة
العقــود واملشــار يع واالرتباطــات الــي عقدهــا البنــك مــع الــركات التابعــة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء املجلــس أو املديــر العــام أو أي
موظــف يف الرشكــة وأقاربهــم.
جميــع العقــود أو املشــاريع أو االرتباطــات الــي عقدهــا البنــك مــع الــركات التابعــة أو أعضــاء املجلــس أو املديــر العــام أو أي موظــف يف الرشكــة أو
أقاربهــم منســجمة مــع أنظمــة البنــك والسياســات الداخليــة وتعليمــات البنــك املركــزي األردين وقانــون البنــوك.

ممثل رشكة رجايئ املعرش
وإخوانه
-

رشكة مركز املستثمر األردين

املجموع

التسهيالت املبارشة

التسهيالت الغري
مبارشة

التعرضات األخرى
(االستثمارات يف
األسهم والسندات)

مالحظات

داخل اململكة

28,887

-

3,525,000

خارج اململكة

2,988,435

-

-

معايل السيد واصف عازر

ممثل رشكة
مركز املستثمر األردين

داخل اململكة

53,979

-

-

خارج اململكة

-

-

-

رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
داخل اململكة

104,601

-

-

خارج اململكة

-

-

-

السيد عماد املعرش

ممثل رشكة معرش
لالستثمارات والتجارة

داخل اململكة

990

-

-

خارج اململكة

-

-

-

بنك بيبلوس
داخل اململكة

-

50,000

-

خارج اململكة

-

-

-
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التربعات واملنح

االئتمان املمنوح ألعضاء مجلس اإلدارة كما بتار يخ  31كانون األول / 2019تابع
التسهيالت املبارشة

أعضاء مجلس اإلدارة

التسهيالت الغري
مبارشة

االئتمان املمنوح لذوي الصلة بأعضاء مجلس إدارة البنك و/أو بكفالتهم كما يف / 2019/12/31تابع
مالحظات

التعرضات األخرى
(االستثمارات يف
األسهم والسندات)

املجموعة

مكان تواجد االسم
التسهيالت

التسهيالت
املبارشة

السيد محمود ملحس
داخل اململكة

2,346,527

-

-

خارج اململكة

-

-

-

مجموعة
السيد رفيق
املعرش

السادة عماد ونديم يوسف املعرش
وأبناء يوسف املعرش
داخل اململكة

978,403

5,000

-

خارج اململكة

-

-

-

مجموعة
السيد عماد
يوسف املعرش

داخل
اململكة

رشكه الرواد لألمن واحلماية محدودة املسؤولية

-

50,000

-

رفيق صاحل عيىس املعرش

740,650

-

-

خارج
اململكة

رفيق صاحل عيىس املعرش

840,165

-

-

داخل
اململكة

الرشكة العربية الدولية للفنادق

9,140,609

12,000

4,279,887

الرشكة الدولية للفنادق واألسواق التجارية

6,997,231

-

2,138,580

رشكه األعمال السياحية م خ م

4,241,064

10,500

4,330,613

-

50,000

3,516,259

28,887

-

3,525,000

عماد ونديم يوسف املعرش وأبناء يوسف املعرش

978,403

5,000

-

رشكه مصانع األجواخ األردنية املساهمة العامة

502,583

-

3,443,100

رشكه تصنيع األقمشة واألجواخ األردنية

-

500,000

-

رشكه الكرم للمنتوجات الزراعية ذ م م

365,159

-

-

رشكه األيدي الكريمة للمنتوجات الزراعية

142,906

10,000

-

رشكه معرش لالستثمارات والتجارة

104,601

-

-

رشكه مركز االزدهار للتجارة واالستثمار ذ م م

20,407

-

-

990

-

-

خارج
اململكة

رشكه مركز املستثمر األردين املساهمة اخلاصة

2,988,435

-

-

داخل
اململكة

رشكه مركز املستثمر األردين املساهمة اخلاصة

28,887

-

3,525,000

الرشكة األردنية للتعليم الفنديق والسيايح ذم م

952,524

3,000

-

رشكه مركز االزدهار للتجارة واالستثمار ذ م م

20,407

-

-

رشكه الرشق األوسط للتامني املساهمة العامة

-

523,947

-

رشكه الرواد لألمن واحلماية محدودة املسؤولية

-

50,000

-

53,979

-

-

2,988,435

-

-

رشكه الشواطئ للفنادق واملنتجعات السياحية
رشكه مركز املستثمر األردين املساهمة

االئتمان املمنوح لذوي الصلة بأعضاء مجلس إدارة البنك و/أو بكفالتهم كما يف 2019/12/31
املجموعة

مجموعة
السيد نديم
املعرش

مكان تواجد االسم
التسهيالت

داخل
اململكة

التسهيالت الغري االتعرضات
األخرى
مبارشة
(االستثمارات
يف األسهم
والسندات)

رشكه الزي لصناعه األلبسة اجلاهزة

20,346,512

832,134

192,773

الرشكة العربية الدولية للفنادق

9,140,609

12,000

4,279,887

الرشكة الدولية للفنادق واألسواق التجارية

6,997,231

-

2,138,580

رشكه األعمال السياحية م خ م

4,241,064

10,500

4,330,613

-

50,000

3,516,259

28,887

-

3,525,000

رشكه مصانع األجواخ األردنية املساهمة العامة

502,583

-

3,443,100

نديم يوسف عيىس املعرش

1,972,821

-

-

رشكه رانكو لالستثمارات املتعددة ذ م

1,279,808

-

-

عماد ونديم يوسف املعرش وأبناء يوسف املعرش

978,403

5,000

-

الرشكة التجارية لتسويق األزياء العاملية

537,137

388,192

-

الرشكة األردنية للتعليم الفنديق والسيايح

952,524

3,000

-

رشكه تصنيع األقمشة واألجواخ األردنية

-

500,000

-

رشكه الكرم للمنتوجات الزراعية ذ م م

365,159

-

-

رشكه ستوديو التصاميم الداخيل ذ م م

182,565

-

-

رشكه األيدي الكريمة للمنتوجات الزراعية

142,906

10,000

-

رشكه الشواطئ للفنادق واملنتجعات السياحية
رشكه مركز املستثمر األردين املساهمة

خارج
اململكة

التسهيالت
املبارشة

عماد يوسف عيىس املعرش

مجموعة
مركز املستثمر
األردين

واصف يعقوب نرص عازر وعبال سامل يعقوب املعرش
خارج
اململكة
مجموعة
السيد سعد
املعرش

التسهيالت الغري االتعرضات
األخرى
مبارشة
(االستثمارات
يف األسهم
والسندات)

سعد نبيل يوسف املعرش

123,394

1,000

-

إبراهيم نبيل يوسف املعرش

86,138

-

-

عماد ونديم يوسف املعرش وأبناء يوسف املعرش

978,403

5,000

-

شاكر نديم املعرش وشاكر نديم املعرش

21,648

-

-

رشكه النبيل للتجارة وأداره االستثمارات

124,051

-

-

رشكه مركز االزدهار للتجارة واالستثمار ذ م م

20,407

-

-

رشكه الكرم للمنتوجات الزراعية ذ م م

365,159

-

-

رشكه مركز املستثمر األردين املساهمة اخلاصة

2,988,435

-

-

428,945

-

-

محمود بن زهدي بن محمود ملحس

2,346,527

-

-

رشكه املحمودية لتجاره السيارات ذ م م

494,263

-

-

رشكه املحمودية لتجاره الساعات واملجوهرات ذ م م

-

826

-

رشكه املحمودية التجارية محدودة املسؤولية

-

826

-

نديم يوسف عيىس املعرش

مجموعة
السيد محمود
ملحس

داخل
اململكة

رشكه مركز املستثمر األردين املساهمة اخلاصة

داخل
اململكة
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املسؤولية املجتمعية وملخص تقرير االستدامه

االئتمان املمنوح لذوي الصلة بأعضاء مجلس إدارة البنك و/أو بكفالتهم كما يف / 2019/12/31تابع

املجموعة

مجموعة
السيد طارق
اجلالد

مكان تواجد االسم
التسهيالت

التسهيالت
املبارشة

109

مساهمة البنك يف حماية البيئة
التسهيالت الغري االتعرضات
األخرى
مبارشة
(االستثمارات
يف األسهم
والسندات)

داخل
اململكة

رشكه اجلرارات واملعدات األردنية ذ م م

500,000

-

-

خارج
اململكة

M, Ezzat Jallad & Fils S,A,L

3,044,942

-

-

يلــزم البنــك األهــي األردين بإيجــاد طــرق اســتهالك املــوارد الطبيعيــة
تتســم بأكــر قــدر ممكــن مــن املســؤولية واالســتفادة مــن التكنولوجيــا
وتقليــل بصمتنــا البيئيــة عــى الكوكــب .فعــى مــر الســنني عــزز البنــك
مســؤوليته البيئيــة بتحديــد طــرق إلدارة اســتهالك املــوارد بشــكل أكــر
كفــاءة ،مــن خــال إيجــاد طــرق لتقليــل األثــر البيــي املبــارش وتقديــم
مجموعــة مــن املنتجــات واخلدمــات الصديقــة للبيئــة ولعمالئنــا.
ولكــون املحافظــة عــى البيئــة جــزء مــن اســراتيجية االســتدامة ،اســتمر
البنــك بدعمــه ملبــادرة «بصمــات خــراء» والــي تنفــذ مــن خــال
مؤسســة األمــرة عاليــة بالتعــاون مــع جمعيــة البنــوك األردنيــة والــي
الــزم البنــك بموجبهــا بتخصيــص إيــراد بيــع الــورق املســتخدم لغايــات
إعــادة تدويــره لزتويــد املــدارس احلكوميــة بحاجتهــا مــن الــورق لدعــم
العمليــة التعليميــة ،كمــا واصــل تعاونــه مــع اجلمعيــة العربيــة حلمايــة
الطبيعــة لدعــم برامجهــم مــن خــال زراعــة أشــجار مــن احلمضيــات
املتنوعــة الــي تمتــاز بقدرتهــا اإلنتاجيــة يف أراض تعــود ملكيتهــا ملزارعــن
مــن العائــات العفيفــة.
تركــز اســراتيجيتنا البيئيــة املوضحــة فيمــا يــي ،عــى الركائــز األربــع التاليــة:
املجــال التشــغييل ،املجــال البــري ،املنتجــات واخلدمــات املاليــة والغــر
ماليــة واملــوارد الطبيعيــة

املجال البرشي

املجال التشغييل

املنتجات واخلدمات املالية
وغري املالية

املساهمات
النوعية واملشاركة

إدارة املوارد
وترشيد
استخدامها

مراعاة االعتبارات
البيئية يف تقديم
منتجاتنا وخدمتنا

كمــا يــدرك البنــك األهــي األردين أهميــة حمايــة البيئــة ورضورتهــا ولــذا
يــويل اهتمامــا وثيقــا برعايــة البيئــة وجميــع مواردهــا

املوا رد الطبيعية

املساهمات
العامة
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مساهمة البنك يف خدمة املجتمع املحيل  -املسؤولية املجتمعية واالستدامة يف البنك
األهيل األردين
ً
مــع نهايــة العــام  2019وصــل عــدد املســتفيدين إىل  124,440فــردا مــن األرس العفيفــة تــم تأمينهــم بكســوة املالبــس مــن خــال مــا
جمعــه «بــاص جمــع املالبــس» املهــدى مــن البنــك األهــي جلمــع التربعــات العينيــة مــن الصناديــق املوزعــة عــى كافــة محافظــات اململكــة
والــي تعــرض يف صــاالت العــرض التابعــة لبنــك املالبــس وذلــك ضمــن إطــار التعــاون االســراتييج مــع اهليئــة اخلرييــة اهلاشــمية.
وبصفتنــا رشيــك اســراتييج ملؤسســة احلســن للرسطــان واصــل البنــك دعمــه لربامــج وحمــات املؤسســة املختلفــة ومنهــا الرعايــة الفضيــة
حلفــل املوســيقار ز يــد ديــراين ،إىل جانــب تطــوع املوظفــن جلمــع التربعــات لصــاحل حملــة «احلصالــة الورديــة» الــي أطلقتهــا املؤسســة بمناســبة
ً
الشــهر العاملــي للتوعيــة برسطــان الثــدي ،ومشــاركة فر يــق موظفــي البنــك لكــرة القــدم يف بطولــة «هــدف مــن اجــل احليــاة» دعمــا لقضيــة
الكفــاح ضــد مــرض الرسطــان .كمــا نحــن مســتمر ين يف دعمنــا لــــ “برنامــج رعايــة” مــن خــال تســخري جميــع قنواتنــا التســويقية وفروعنــا
املنتــرة يف عمــان ومحافظــات اململكــة الســتقبال الراغبــن باالشــراك أو تجديــد اشــراكهم يف الربنامــج ســواء مــن عمــاء البنــك وغــر
العمــاء مــع إمكانيــة تقســيط مبالــغ االشــراك لعمالئنــا.
وبنـ ً
ـاء عــى النتائــج اإليجابيــة الــي حققتهــا رشاكتنــا مــع جمعيــة تكيــة أم عــي خــال األعــوام األربعــة املاضيــة جــدد البنــك رشاكتــه بكفالــة
 100أرسة مــن األرس العفيفــة لتأمينهــم باحتياجاتهــم الغذائيــة وعــى مــدار العــام عــدا عــن تطــوع موظفينــا يف حملــة توز يــع طــرود اخلــر
وســكب الطعــام يف موقــع موائــد الرحمــن الــي تقيمهــا اجلمعيــة خــال شــهر رمضــان الفضيــل.
ً
بدعــم مــن البنــك األهــي افتتــح متحــف األطفــال -األردن املعروضــة التفاعليــة التعليميــة ”البنــك” بعد تطويرها وتحديثهــا كليا واليت تهدف
إىل تعز يــز الثقافــة املاليــة وتطبيقاتهــا عنــد األطفــال الذيــن قــارب عددهــم خــال العــام  202,000طفــل بحيــث صممــت الســتعراض
أبعــاد عــامل املــال املختلفــة كتار يــخ النقــد وماهيــة املــال ومصــادره باإلضافــة إىل الوســائل التفاعليــة.
ســاهمنا بدعــم حملــة “حقائــب اخلــر” الــي أطلقتهــا مؤسســة األمــرة عاليــة ،حيــث امتــدت حملــة جمــع التربعــات بمشــاركة متطوعينــا
مــن املوظفــن إىل جانــب فر يــق برنامــج  Ahli777عــى مــدار  3أســابيع كمــا قــام البنــك بــدوره بمضاعفــة مبلــغ إيــراد احلملــة مــن التربعــات
لينتفــع منــه أكــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة يف مختلــف محافظــات اململكــة .كمــا وتعــاون البنــك مــع مؤسســة فلســطني الدوليــة لتقديــم
العــون لألشــقاء يف فلســطني لتلبيــة احتياجاتهــم الطبيــة املختلفــة.
ّ
وبهــدف خلــق فــرص متســاوية لألطفــال تمكــن  1000طالــب مــن ز يــارة مركــز هيــا الثقــايف واملشــاركة يف الفعاليــات والربامــج الثقافيــة
ً
والفنيــة املتنوعــة .فضــا عــن دعــم دورة ألعــاب غــرب آســيا الباراملبيــة الثانيــة بمشــاركة  12دولــة تحــت رعايــة صاحــب الســمو امللــي األمــر
فيصــل بــن احلســن ،باإلضافــة إىل رعايــة بطولــة أجنحــة األمــل الرابعــة عــرة الســنوية لكــرة الســلة للطلبــة بتنظيــم مــن جمعيــة أجنحــة
ً
األمــل الــي تقــام يف مدرســة البكالوريــا بمشــاركة عــدد مــن فــرق الســلة مــن املــدراس األقــل حظــا ومشــاركني مــن دولــة لبنــان الشــقيقة.
وللعــام الثالــث عــى التــوايل ،قـ ّ
ـدم البنــك دعمــه ملســابقة أكاديميــة حكيــم الســنوية اهلادفــة إىل تعز يــز املشــار يع واألعمــال الر ياديــة املعنيــة
بتطويــر الرعايــة الصحيــة عــن طر يــق التكنولوجيــا والــي تســتهدف طلبــة وخر يــي اجلامعــات األردنيــة لتحفزيهــم عــى الر يــادة واالبتــكار يف
مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واملعلوماتيــة الصحيــة مــن خــال تقديــم جوائــز للفائز يــن باملراكــز الثالثــة األوىل باإلضافــة إىل تخصيــص مبلــغ
مــايل (  )Follow-on cashليتمكــن الفائــزون مــن التطويــر عــى الفكــرة وتطبيــق مشــاريعهم عــى ارض الواقــع.
أمــا فيمــا يخــص شــؤون املــرأة اكتمــل يف العــام  2019مــروع الدراســة املســحية املتعلقــة بموضــوع اجلندريــة الــي كان البنــك األهــي
ُ
الســباق عــى مســتوى القطــاع املــريف يف اململكــة املنضــم للدراســة الــي تقــوم عليهــا مؤسســة  ،Freedom Houseحيــث اطلقــت حملــة
“أنــت قــدويت” اهلادفــة إىل تعز يــز نســبة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل وتأثــر مســاهمتها يف التنميــة املســتدامة وعــى الناتــج املحــي
اإلجمــايل باعتبــار املــرأة العاملــة قــدوة لــكل مــن حوهلــا ،ونفتخــر يف كوننــا احــد البنــوك الرائــدة يف مجــال النــوع االجتمــايع حيــث أن نســبة
الكفــاءات النســائية تبلــغ  % 40مــن مجمــوع العاملــن والــي تعــد نســبة مرتفعــة مقارنــة بالقطــاع املــريف وأعــى بكثــر مــن النســبة
الوطنيــة والــي تقــارب  % 15كمــا وقــدم البنــك رعايتــه املاســية ملؤتمــر “املــرأة يف مجالــس اإلدارة :ملــاذا وكيــف؟” بتنظيــم مــن جمعيــة املــرأة
يف مواقــع صنــع القــرار بحضــور محــي وإقليمــي ممــز.
هــذا وحصلــت  32ســيدة مــن منطقــة األغــوار اجلنوبية/غــور فيفــا عــى فرصــة عمــل يف مــروع “إحيــاء حرفــة الصــوف /اللبــاد”
( )PURE FELTبرشاكــة اســراتيجية مــع مؤسســة األمــرة تغريــد للتنميــة والتدر يــب ،فضــا عــن دعــم مشــاركة  10ســيدات مــن مختلــف
املحافظــات يف الســوق احلــريف الثقــايف واالجتمــايع “ســوق قر يــة” الــذي نظمتــه املؤسســة بهــدف تعز يــز إنتاجيتهــن وفتــح افــاق تســويقية
ً
ً
هلــن محليــا ودوليــا.

ً
والحقــا للنجــاح الــذي حققتــه املرحلــة األوىل مــن مــروع «اكتفــاء ذايت مــن خــال الزراعــة املزنليــة» اســتكمل البنــك دعمــه للمرحلــة
الثانيــة ليكــون بذلــك مجمــوع املنتفعــن  20أرسة مــن منطقــة اجلوفــة يف األغــوار ،أصبحــت حدائقهــم بمثابــة مصــدرا للغــذاء ودخــل
مــايل بعــد بيــع املحاصيــل الفائضــة عــن حاجــة املــزل ،وجــاء ذلــك ضمــن الرشاكــة الــي تجمــع البنــك مــع رشكــة نــوى للتنميــة املســتدامة
والــي تعــد احــدى مبــادرات مؤسســة ويل العهــد ،اهلادفــة إىل ترســيخ ثقافــة العطــاء يف املجتمــع مــن خــال ربــط املتربعــن مــع اجلمعيــات
واملؤسســات اخلرييــة يف اململكــة.
ً
ســعيا لتعزيــز الــراث الثقــايف لــأردن دعــم البنــك فعاليــات اجلمعيــة الوطنيــة للمحافظــة عــى البــراء ومنهــا افتتــاح “بيــت يعيــش” الكائــن
ً
يف منطقــة جبــل اللويبــدة والــذي يعتــر مقصــدا النعقــاد النشــاطات الثقافيــة والفنيــة.
واصــل البنــك تعاونــه مــع الصنــدوق األردين اهلاشــمي للتنميــة البرشيــة لدعــم “حملــة الــر واإلحســان” الســنوية ومســابقة امللكــة عليــاء
ً
للمســؤولية املجتمعيــة اهلادفــة لزيــادة الــويع باملواضيــع الــي تمــس املجتمــع ،حيــث اختــرت “العدالــة االجتماعيــة” موضوعــا ملســابقة
العــام  2019لرفــع ويع الطلبــة باملواضيــع املرتبطــة بمبــادئ العدالــة االجتماعيــة وممارســتها يف حياتهــم اليوميــة.
مــن خــال برنامــج التطـ ّـوع الداخــي “كلنــا أهــل” الــذي نســى مــن خاللــه إىل تحفــز املوظفــن عــى املشــاركة وتــرك أثــر مجتمــي ملمــوس،
تضاعفــت مــع نهايــة العــام أعــداد املتطوعــن والســاعات التطوعيــة مقارنــة بالعــام املــايض حيــث شــارك  432متطــوع يف  21فعاليــة متنوعــة
وعــى مــدار العــام وبمجمــوع ســاعات تطوعيــة بلغت  1368ســاعة.
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املسؤولية املجتمعية وملخص تقرير االستدامه

تقر ير االستدامة 2019

قبــل بدايــة رحلتنــا لدمــج االســتدامة ،قامــت اإلدارة العليــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة بتســليط الضــوء عــى أهميــة إظهــار الــزام البنــك
األهــي األردين باالســتدامة وتقديــم املزيــد مــن التفاصيــل بشــأن أدائنــا البيــي واالجتمــايع واحلوكمــي ( .)ESGبدأنــا عــام  2017بدمــج
االســتدامة يف اســراتيجية أعمالنــا وذلــك تماشــيا مــع توصيــة قيادتنــا.
يف عــام  ،2019قمنــا بتعديــل اســم دائــرة املســؤولية املجتمعيــة ليصبــح املســؤولية املجتمعيــة وبرامــج االســتدامة  ،وذلــك للتأكيــد عــى
دمــج نهجنــا لالســتدامة يف اســراتيجية أعمالنــا وتطويــر اســراتيجية البنــك لالســتدامة عــى املــدى الطويــل ،إيمانــا منــا بقــدرة القطــاع
املــريف للتصــدي للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئــة .نحــن ملزتمــون بتعز يــز التنــوع والشــمولية للمســاعدة يف خلــق مســتقبل
أفضــل لعمالئنــا ومجتمعاتنــا.

أبرز األحداث يف :2019

نهج البنك األهيل األردين نحو االستدامة
نؤمــن يف البنــك األهــي األردين بأهميــة االســتدامة الســراتيجية أعمالنــا وأهدافنــا طويلــة األجــل .نحــن ملزتمــون بدمــج االســتدامة يف
عملياتنــا املرصفيــة ،وتطبيــق أنشــطة مرصفيــة مســؤولة وخلــق قيمــة أكــر ألصحــاب املصلحــة لدينــا .نقــوم مــن خــال نهــج االســتدامة لدينــا
ً
بإظهــار الزتامنــا تجــاه البيئــة والتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة يف األردن .يلــزم البنــك بدعــم املورديــن والــركات املحليــن ســعيا منــه
للمســاعدة يف توفــر املزيــد مــن فــرص العمــل واالســتثمار يف مجتمعاتنــا املحليــة إلحــداث تغيــر إيجــايب يف حيــاة النــاس .عــاوة عــى ذلــك،
نركــز عــى تعزيــز مجتمعنــا مــن خــال تشــجيع االبتــكار وتمكــن الشــباب والتعليــم وحمايــة البيئــة والفــن والثقافــة.

األمور اجلوهرية للبنك األهيل

 % 54انخفــاض يف إجمــايل عــدد شــكاوي
العمــاء يف عــام  2019مقارنــة بعــام .2018

أكــر مــن  11,000طلــب تــم اســتالمه مــن
طلبــة و خريــي اجلامعــات لالنضمــام إىل فر يــق
البنــك األهــي األردين مــن خــال برنامجنــا Ahli777
للعــام الثــاين.

 % 6نســبة ز يــادة االســتثمار يف تدريــب وتطويــر
املوظفــن يف  2019عــن .2018

 % 40نســبة اإلنــاث مــن إجمــايل القــوى العاملــة
يف البنــك ،ملــدة ثــاث ســنوات متتاليــة ،حافظنــا عــى
نســبة مرتفعــة مــن معــدل توظيــف اإلنــاث.

 1.1مليــون  +عــدد املعامــات اآلليــة يف عــام
 2019والــي تمــت مــن خــال قنــوات اإلنرتنــت
واهلواتــف املحمولــة وأجهــزة الــراف اآليل و إي
فواتريكــم.

% 79.17

 % 53نســبة زيــادة إجمــايل ســاعات التدر يــب
املقدمــة عــام  2019ملوظفينــا مقارنــة بعــام .2018

 432موظفــا قامــوا بالتطــوع مــن خــال مبادراتنــا
لدعــم املجتمــع املحــي خــال عــام  .2019ويمثــل
هــذا العــدد مــا يقــارب  3أضعــاف عــدد املتطوعــن
يف عــام .2018

أول بنك يف األردن يطلق خدمة “WhatsApp
ً
 ،”for Businessمضيفــا بذلــك قنــاة اتصــال
رقميــة جديــدة.

 FINTECHاملرحلــة الثانيــة مــن برنامــج
 AHLI FINTECH HACKATHONالــذي
اطلقنــاه يف عــام  ،2019حيــث تأهــل مــن املرحلــة
ً
ً
الســابقة  14فر يقــا ( 35طالبــا مــن  7جامعــات) .تــم
اختيــار أفضــل  5فــرق ليقومــوا بعــرض أفكارهــم
ً
عــى جلنــة االســتثمار ،جنبــا إىل جنــب مــع التصفيــات
العامليــة النهائيــة لربنامــج AHLI FINTECH Seed
.Accelerator

نسبة رضا عمالئنا يف .2019

كجــزء مــن اســراتيجية االســتدامة لدينــا ،نقــوم بالرتكــز عــى إعــداد التقاريــر واإلعــان عــن  16أمــر جوهــري يعتــر ذو أهميــة للبنــك لتحقيــق
االســتدامة .تــم تحديــد هــذه القضايــا األكــر أهميــة يف تقييمنــا املــادي األخــر مــن خــال أصحــاب املصلحــة اخلارجيــن والداخليــن.

إطار عمل االستدامة
قمنــا بتجميــع هــذه األمــور اجلوهريــة يف الركائــز اخلمــس إلطــار عمــل االســتدامة للبنــك األهــي األردين :أخالقيــات العمــل  ،الصريفــة
املســؤولة  ،صاحــب العمــل املفضــل  ،التأثــر االجتمــايع اإليجــايب واحلمايــة البيئــة( .الرســم يف الصفحــة التاليــة)

أولويات  2020السرتاتيجية االستدامة
االبتــكار الرقمــي  -ســيواصل البنــك األهــي األردين إطــاق مبــادرات مبتكــرة لتعزيــز جهودنــا الراميــة إىل ترويــج اخلدمــات املرصفيــة الرقميــة.
نحــن نهــدف إىل تطبيــق تجــارة إلكرتونيــة متعــددة القنــوات لتعزيــز تجربــة العمــاء وإقامــة عالقــات أفضــل مــع عمالئنــا مــن خــال دمــج
قنــوات االتصــال املختلفــة بمــا يف ذلــك الفــروع واخلدمــات املرصفيــة عــر اهلاتــف املحمــول واخلدمــات املرصفيــة عــر اإلنرتنــت وأجهــزة
الــراف اآليل .نســى إىل أتمتــة عملياتنــا الداخليــة مــن خــال التشــغيل اآليل للمهــام العمليــة املتكــررة باســتخدام حلــول التشــغيل اآليل
للعمليــات ،وبالتــايل تبســيط عملياتنــا والقضــاء عــى احلاجــة إىل إســتخدام الــورق.
الشــمول املــايل  -سنســتمر يف تقديــم املنتجــات واخلدمــات للــركات الصغــرة واملتوســطة الــي تحقــق أعــى مســتويات االســتدامة البيئيــة
واالجتماعيــة وتعــزز املعرفــة املاليــة .باإلضافــة إىل ذلــك  ،نهــدف إىل توفــر برامــج تدريبيــة للــركات الصغــرة واملتوســطة داخــل أكاديميــة
البنــك األهــي األردين .ستشــمل الربامــج دورات تدريبيــة وورش عمــل متخصصــة حــول مواضيــع مختلفــة بهــدف تحقيــق الشــمول املــايل.
يتطلــع البنــك إىل تقديــم املزيــد مــن املنتجــات واخلدمــات املتنوعــة لــذوي اإلعاقــة بحيــث تلــي احتياجاتهــم اخلاصــة ،وذلــك مــن خــال تجهــز
العديــد مــن الفــروع  ،وتخصيــص أجهــزة الــراف اآليل وموقعنــا عــى اإلنرتنــت.
حمايــة البيئــة – يــرى البنــك األهــي أن البيئــة تعتــر أولويــة ال غــى عنهــا وجــزءا ال يتجــزأ مــن اســراتيجياته تجــاه مســؤولية الــركات
املســتدامة .عــى هــذه اجلبهــة  ،ســنقوم بتكويــن رشاكات اســراتيجية مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني إلطــاق مبــادرات مختلفــة تهــدف
إىل حمايــة البيئــة  ،واحلــد مــن اســتهالك الطاقــة  ،وتشــجيع املنتجــات الصديقــة للبيئــة.
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تابع /إطار عمل االستدامة:

السياسة اخلاصة بمنح املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب

السياسة اخلاصة بمنح املكافآت واملزايا واحلوافز والرواتب يف البنك
تضمنــت سياســة املكافــآت واالحتفــاظ باملوظفــن والــذي اعتمدهــا مجلــس اإلدارة مطلــع عــام  2019العديــد مــن النقــاط وذلــك عــى
اعتبــار أن املــوارد البرشيــة أهــم دعائــم عمــل أي مؤسســة ،وتؤثــر بشــكل مبــارش عــى ازدهارهــا ونجــاح أعماهلــا ضمــن ظــروف العمــل
البيئيــة والتنافســية املتغــرة عــى الــدوام؛ وحــى تضمــن املؤسســة أن تحافــظ عــى موقعهــا املتمــز فــا بــد مــن أن تعمــل عــى االهتمــام
بسياســاتها اتجــاه مواردهــا البرشيــة وأن تقــرن تلــك السياســات بممارســات تعكــس عــى أرض الواقــع جديــة هــذا االهتمــام الــذي يكفــل
احلفــاظ عــى املوظفــن األكفــاء وضمــان االســتدامة يف النجــاح واالســتمرارية.
مــن هنــا يــأيت الــدور اهلــام لوضــع سياســات شــاملة للحوافــز واملكافــآت والــي تعتــر مــن أهــم السياســات الــي تهــدف لالحتفــاظ باملوظفــن
وتحفزيهــم لتحقيــق أهــداف املؤسســة العامــة واالســراتيجية وخلــق الشــعور بامللكيــة لــدى ســائر املوظفــن تجــاه تلــك األهــداف لكــون ركائــز
تلــك السياســات تضطلــع لإليفــاء بمتطلبــات املوظفــن واحتياجاتهــم واإلســهام بشــكل خــاص يف تحقيــق الــرىض الوظيفــي بشــكل عــام .ال
ســيما إذا ارتبطــت احلوافــز باجلهــد واألداء الــذي ال يقتــر عــى املــدى القصــر فحســب ،بــل عــى املــدى املتوســط والبعيــد إىل جانــب وجــوب
وضــوح مــؤرشات األداء الفــردي وانســجامها بــاألداء املؤســي.

اإلطار العام واألسس الرئيسية لسياسة املكافآت
هدفــت هــذه السياســة إىل وضــع األطــر العامــة للحوافــز واملكافــآت إضافــة إىل اجلوانــب اخلاصــة باالحتفــاظ باملوظفــن ،وتســتند األطــر
العامــة الــي تنطلــق منهــا سياســات احلوافــز واملكافــآت واملحافظــة عــى موظفــي البنــك إىل األســس الرئيســية التاليــة:
تعرب عن رؤيا وأهداف البنك وقيمه.
تتســم بالشــفافية واملوضوعيــة وتهــدف للمحافظــة عــى املوظفــن ذوي الكفــاءات واملهــارات واخلــرات الالزمــة واســتقطابهم
وتحفزيهــم واالرتقــاء بأدائهــم.
ترتبط باألداء الفردي (املوظف) مع األخذ بعني االعتبار مساهمة الوظيفة اليت يشغلها املوظف باألداء العام للبنك
توفر أهداف واضحة وذات عالقة باألهداف العامة للبنك لكل وظيفة من الوظائف العاملة يف البنك
التــوازن بــن خطــط احلوافــز املاليــة وغــر املاليــة مــن جهــة واخلطــط قصــرة املــدى وطويلــة املــدى للبنــك مــن جهــة أخــرى بحيــث ال
ً
يســتند عنــر منــح املكافــأة فقــط عــى أداء الســنة احلاليــة ،بــل أن يســتند أيضــا عــى أدائــه يف املــدى املتوســط والطويــل ( )3-5ســنوات.
تكون مصممة لضمان عدم استخدامها بشكل يؤثر عىل مالءة وسمعة البنك.
تأخذ باالعتبار املخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها.
ُتحدد شكل املكافآت كأن تكون عىل شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عالوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
تتضمــن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة معقولــة مــن املكافــآت ،بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفــرة التأجيــل عــى أســاس طبيعــة
العمــل ومخاطــره ونشــاطات املوظــف املعــي.
تأخــذ بعــن االعتبــار تضــارب املصــاحل ملوظفــي املجموعــات الرقابيــة (إدارة املخاطــر ،التدقيــق ،االمتثــال ،وغريهــا) وأن ال تعتمــد مكافــآت
موظفــي هــذه املجموعــات عــى نتائــج أعمــال املجموعــات الــي يراقبونهــا.
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اسرتاتيجيات العمل
تم إقرار خمس اسرتاتيجيات للمكافآت واحلوافز واالحتفاظ باملوظفني وتوضيح ما يرتبط بتلك االسرتاتيجيات حيث شملت:
بيئة العمل
العالقات الداخلية
الدعم واملساندة
النمو والتطور الوظيفي
التعويض املايل
كمــا تــم توضيــح كل جانــب مــن هــذه اجلوانــب االســراتيجية عــى نحــو واف إضافــة إىل تمريــر املســؤوليات املناطــة بكافــة األطــراف املعنيــة
(مســؤولية مجلــس اإلدارة ،مســؤولية الرئيــس التنفيذي/املديــر العــام ،مســؤولية املــوارد البرش يــة ،مســؤولية الدوائــر الرقابيــة ،مســؤولية
مــدراء الدوائــر)
تم تقسيم السياسة إىل خطتني مختلفني وذلك عىل النحو التايل:
خطــط احلوافــز :تــم تحديــد برنامــج للحوافــز الســنوية الــذي اعتمــد ربــط احلافــز املــايل بــاألداء ومســتوى تحقيــق األهــداف املقــرة للموظــف
دون إغفــال األهــداف الســنوية للبنــك.
كمــا تــم تحديــد خطــط احلوافــز طويلــة املــدى لــإدارة التنفيذيــة ومــن يف حكمهــم مــن اإلدارة الوســطى وغريهــم مــن املوظفــن املعرفــن
بالتمــز  High Flyersبحيــث اتصفــت باملوضوعيــة والشــفافية ،بحيــث تعتمــد سياســتها مــن قبــل املجلــس وتــم تحديــد برنامــج املشــاركة
يف األربــاح الســنوي والــذي يطبــق عندمــا يقــرر املجلــس ذلــك ويف احلــاالت الــي يتــم تحقيــق أربــاح اســتثنائية يف البنــك،
برامــج املكافــآت :يهــدف برنامــج املكافــآت بشــكل رئيــي إىل مكافــأة األفــراد ذوي األداء املمــز وتحفزيهــم عــى االســتمرار ية يف العطــاء
ورفــع مســتوى أداءهــم باســتمرار باإلضافــة إىل رفــع معنوياتهــم وتعز يــز انتمائهــم للبنــك مــع األخــذ بعــن االعتبــار دقــة قــرار املكافــأة
التقدير يــة وموضوعيتــه وقــد حــددت السياســة أهــداف برنامــج املكافــآت ورشوطهــا وأنواعهــا

إدارة ومعاجلة شكاوى العمالء

إدارة ومعاجلة شكاوى العمالء
ً
اســتنادا لتعليمــات التعامــل مــع شــكاوى عمــاء مــزودي خدمــات املاليــة واملرصفيــة رقــم ( )2017/1وتعليمــات التعامــل مــع العمــاء
بعدالــة وشــفافية رقــم ( )2012/56فقــد تــم تأســيس وحــدة مســتقلة إلدارة ومعاجلــة شــكاوى العمــاء ورفدهــا بالكــوادر البرش يــة املؤهلــة
واألنظمــة اآلليــة وتتبــع إداريــا لدائــرة االمتثــال والــي تقــوم باســتقبال والتعامــل مبــارشة مــع شــكاوى العمــاء الــي تــرد مــن خــال
القنــوات الــواردة أدنــاه.

يوفر البنك قنوات متعددة للعميل إليصال شكواه ومتابعتها وبحسب اآليت:
www.ahli.com
065656300
065007777
complaints@ahli.com
عن طريق زيارة وحدة شكاوى العمالء يف مبىن اإلدارة العامة -الشميساين خالل أوقات الدوام
الرسمي
ص.ب 3103 :عـمـــان  11181األردن

صفحة التواصل
هاتف
الرب يد اإللكرتوين
احلضور الشخيص
الرب يد العادي

بلغ عدد شكاوى العمالء للعام  )417( 2019شكوى منها ( )160شكوى حقيقية و ( )257شكوى غري حقيقية.

عدد الشكاوى باإلجمايل

التصنيف
اخلدمات اإللكرتونية

%3

العموالت والرسوم

%4

سلوك التعامل املهين

% 17

البطاقات البنكية

%1

أسعار الفوائد/العوائد

% 7.5

العقود ورشوط التعامل

% 31.5

بيئة العمل

% 30

احلواالت

% 1.5

أخرى

% 4.5

% 30

% 31.5

% 17
% 7.5
% 4.5

% 1.5

%1

%4

%3

تــم التعامــل مــع شــكاوى العمــاء املســتلمة مــن خــال قنــوات االتصــال املبينــة أعــاه وتــم العمــل عــى اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لالنتهــاء
مــن حــل الشــكاوى ضمــن املــدة املحــددة بحســب اإلجــراءات الداخليــة للتعامــل مــع شــكاوى العمــاء وبمــا يتوافــق وتعليمــات التعامــل
مــع شــكاوى عمــاء مــزودي اخلدمــات املاليــة واملرصفيــة رقــم (.)2017/1
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القوائم
املالية
املوحدة
واإليضاحات
حوهلا
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تقرير مدقق احلسابات املستقل
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تقرير مدقق احلسابات املستقل
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القوائم املالية املوحدة للبنك
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قائمة املركز املايل املوحدة

كما يف  31كانون األول 2019

ايضاحات

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــــــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

املوجودات
نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

4

212,324,788

248,221,805

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

5

135,787,335

173,568,186

إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

6

8,520,926

19,414,579

تسهيالت ائتمانية مبارشة  -بالصايف

7

1,369,737,583

1,424,510,189

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل االخر

8

25,014,042

27,344,278

موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -بالصايف

9

754,893,973

654,335,587

إستثمارات يف رشكات حليفة

10

3,516,259

3,531,147

ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد االنجاز -بالصايف

11

91,633,021

81,224,526

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

12

13,502,104

16,478,637

موجودات أخرى

13

138,352,740

125,228,773

موجودات رضيبية مؤجلة

20

9,540,754

9,630,207

2,762,823,525

2,783,487,914

مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات -
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

14

150,146,290

98,159,977

ودائع عمالء

15

1,864,020,376

1,911,770,121

تأمينات نقدية

16

211,783,599

257,416,155

أموال مقرتضة

17

145,009,726

142,471,809

أسناد قرض

18

25,000,000

25,000,000

مخصصات متنوعة

19

3,551,062

3,609,508

مخصص رضيبة الدخل

20

10,097,921

7,222,551

مطلوبات أخرى

21

45,404,684

36,525,459

2,455,013,658

2,482,175,580

مجموع املطلوبات
حقوق امللكيــة -
حقوق مساهمي البنك
رأس املال املكتتب به واملدفوع

22

200,655,000

192,937,500

احتياطي قانوين

23

60,964,485

57,344,171

احتياطي اختياري

23

15,761,637

15,761,637

احتياطي التقلبات الدورية

23

3,678,559

3,678,559

احتياطي القيمة العادلة  -بالصايف

24

()7,388,412

()3,225,878

أرباح مدورة

25

34,138,598

34,816,345

307,809,867

301,312,334

2,762,823,525

2,783,487,914

مجموع حقوق امللكية
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
ً

تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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القوائم املالية املوحدة للبنك
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قائمة الدخل الشامل املوحدة

قائمة الدخـل املوحدة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

2019

2018

2019

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الفوائد الدائنة

26

164,583,280

154,970,443

يزنل :الفوائد املدينة

27

80,755,724

70,773,780

22,236,385

21,277,280

83,827,556

84,196,663

16,067,225

16,694,500

99,894,781

100,891,163

أرباح عمالت أجنبية

29

2,511,192

2,814,590

عوائد توز يعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

8

686,497

908,047

ايرادات اخرى

31

14,999,787

5,173,841

18,197,476

8,896,478

118,092,257

109,787,641

32

40,257,255

41,234,749

 11و12

11,774,331

10,156,015

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -بالصايف

30

6,908,437

1,016,077

مخصص تدين هبوط عقارات مستملكة

13

575,361

1,018,074

مصار يف أخرى

33

22,358,845

23,154,452

إجمايل املرصوفات

81,874,229

76,579,367

الربح من التشغيل

36,218,028

33,208,274

()14,888

2,481

36,203,140

33,210,755

()13,966,755

()11,933,475

22,236,385

21,277,280

ايضاحات

صايف إيرادات الفوائد
صايف ايرادات العموالت

28

صايف إيرادات الفوائد والعموالت

إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
استهالكات واطفاءات

حصة البنك من (خسائر) أرباح االستثمار يف رشكة
حليفة

10

الربح للسنة قبل الرضائب
رض يبة الدخل

20

صايف ربح السنة

الربح للسنة
ً
البنود غري القابلة للتحويل الحقا لقائمة الدخل املوحدة
التغري يف احتياطي القيمة العادلة ،بالصايف

()4,162,602

()3,781,896

مجموع الدخل الشامل للسنة

18,073,783

17,495,384

ويعود إىل:
مساهمي البنك

18,073,783

ويعود إىل:
مساهمي البنك

22,236,385

21,277,280

صايف ربح السنة

22,236,385

21,277,280

حصة السهم من ربح السنة العائد ملساهمي البنك

فلس /دينـــار

فلس /دينـــار

0/111

0/106

احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

34

ً
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

ً
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة /تابع

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

االحتياطيـــات

االحتياطيـــات
رأس املال
املكتتــــــب به
واملدفــــــــــوع

قانونــــــــــي

اختيــــــــاري

التقلبات
الدور ية

مخاطر
مرصفية
عامة*

احتياطي
القيمة
العادلة -
بالصايف

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

اجمايل الدخل الشامل
للسنة

-

-

-

-

-

192,937,500

57,344,171

15,761,637

3,678,559

-

()3,225,878

301,312,334 34,816,345

املحول اىل االحتياطيات

الربح للسنة

-

-

-

-

-

-

22,236,385 22,236,385

االرباح املوزعة
(إيضاح رقم )22

رأس املال
املكتتــــــب به
واملدفــــــــــوع

قانونــــــــــي

اختيــــــــاري

التقلبات
الدور ية

مخاطر
مرصفية
عامة*

احتياطي
القيمة
العادلة -
بالصايف

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

مجمـوع
أرباح مدورة
حقوق امللكية

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

للسنة املنتهية يف
 31كانون االول 2019
الرصيد كما يف
أول كانون الثاين 2019
خسائر بيع موجودات
مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

68

()68

-

صايف التغري يف احتياطي
القيمة العادلة

-

-

-

-

-

()4,162,602

-

()4,162,602

اجمايل الدخل الشامل
للسنة

-

-

-

-

-

()4,162,534

22,236,317

18,073,783

املحول اىل االحتياطيات

-

3,620,314

-

-

-

-

()3,620,314

-

7,717,500

-

-

-

-

-

()11,576,250( )19,293,750

15,761,637

3,678,559

-

()7,388,412

307,809,867 34,138,598

االرباح املوزعة
(إيضاح رقم )22
الرصيد كما يف
 31كانون األول 2019

60,964,485 200,655,000

للسنة املنتهية يف
 31كانون االول 2018
الرصيد كما يف
أول كانون الثاين 2018

دينــــــــــــــــــار

2,612,649

15,353,859

912,985

املحول من احتياطي
مخاطر مرصفية

-

-

-

-

()15,353,859

-

15,353,859

أثر تطبيق معيار التقار ير
املالية الدويل رقم ()9

-

-

-

-

-

()330,204

()12,851,607

()13,181,811

24,949,137

2,612,649

-

582,781

54,023,096 183,750,000

(17,495,384 21,304,043 )3,808,659

-

3,321,075

-

1,065,910

-

-

9,187,500

-

()9,187,500

-

-

-

()9,187,500( )9,187,500

15,761,637

3,678,559

-

57,344,171 192,937,500

الربح للسنة

-

-

-

-

-

-

21,277,280

أرباح بيع موجودات
مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

-

-

-

()26,763

26,763

-

صايف التغري يف احتياطي
القيمة العادلة

-

-

-

-

-

()3,781,896

-

()3,781,896

ً
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

-

(301,312,334 34,816,345 )3,225,878

* أصــدر البنــك املركــزي األردين تعميمــا رقــم  7702\1\10بتاريــخ  6حزيــران  2018والــذي طلــب مــن خاللــه نقــل رصيــد حســاب املخاطــر املرصفيــة
العامــة حلســاب األربــاح املــدورة للتقــاص مــع أثــر معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ( )9املســجل عــى الرصيــد اإلفتتــايح حلســاب األربــاح املــدورة
كمــا يف  1كانــون الثــاين  ,2018كمــا ونــص التعميــم عــى اإلبقــاء عــى رصيــد بنــد احتياطــي مخاطــر مرصفيــة عامــة مقيــد التــرف بــه وال يجــوز
توز يعــه كأربــاح عــى املســاهمني وال يجــوز اســتخدامه ألي أغــراض أخــرى اال بموافقــة مســبقة مــن البنــك املركــزي األردين ,هــذا وبلــغ الرصيــد
املقيــد التــرف بــه مبلــغ  3,125,029دينــار.
 تتضمــن األربــاح املــدورة مبلــغ  9,540,754دينــار والــي تمثــل صــايف املوجــودات الرضيبيــة املؤجلــة كمــا يف 31كانــون األول  2019وبنــاءعــى تعليمــات البنــك املركــزي يحظــر التــرف بهــا.
 -يحظر الترصف باحتياطي التقلبات الدورية اال بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية.

293,004,450 27,086,787

21,277,280

دينــــــــــــــــــار

()4,386,985

306,186,261 24,584,535
-

الرصيد كما يف
أول كانون الثاين 2018
(معدل)

الرصيد كما ف
 31كانون األول 2018

مجمـوع
أرباح مدورة
حقوق امللكية

 -يحظر الترصف برصيد إحتياطي القيمة العادلة السالب و البالغ  7,388,412دينار بموجب تعليمات هيئة األوراق املايل.

24,949,137 54,023,096 183,750,000

129

ً
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

130

البنك األهيل األردين 2019

القوائم املالية املوحدة للبنك

البنك األهيل األردين

البنك األهيل األردين

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة /تابع

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

إيضاحات

2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل:

36,203,140

الربح للسنة قبل الرضائب

33,210,755

تعديالت بنود غري نقدية:

استهالكات واطفاءات

االنشطة االستثمار ية

الزيادة يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل

()1,832,366

()1,127,198

(الزيادة) النقص يف موجودات مالية بالكلفة املطفأة

()100,589,550

()112,106,859

()10,692,125

()32,200,745

عوائد توزيعات

()686,497

()908,047

املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

8,328,395

859,868

()105,472,143

()145,482,981

رشاء ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد االنجاز
وموجودات غري ملموسة

11و12

11,774,331

10,156,015

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -بالصايف

30

6,908,437

1,016,077

مخصصات متنوعة

19

928,737

785,302

مخصص تدين هبوط عقارات مستملكة

13

575,361

1,018,074

عوائد توز يعات

8

686,497

908,047

االنشطة التمويلية

(أرباح) بيع ممتلكات ومعدات

31

()5,489,410

()367,032

الزيادة يف أموال مقرتضة

حصة البنك من خسائر (أرباح) االستثمار يف رشكات
حليفة

10

14,888

()2,481

صايف ايرادات الفوائد
تأثري تغري اسعار الرصف عىل النقد وما يف حكمه

29

الربح قبل التغيريات يف املوجودات واملطلوبات

صايف التدفق النقدي (املستخدم يف) االنشطة
االستثمارية

2,537,917

35,695,544

أرباح موزعة عىل املساهمني

()11,576,250

()9,187,500

()6,537,819

()4,464,481

صايف التدفق النقدي (املستخدم يف) من االنشطة
التمويلية

()9,038,333

26,508,044

()406,153

()590,460

تأثري تغري أسعار الرصف عىل النقد وما يف حكمه

406,153

590,460

44,658,009

41,669,816

صايف (النقص) يف النقد وما يف حكمه

()111,652,164

()54,846,140

النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

324,493,872

379,340,012

212,841,708

324,493,872

التغري يف املوجودات واملطلوبات-

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

الز يادة يف أرصدة لدى بنوك مركز ية تستحق خالل مدة
تزيد عن ثالثة أشهر

-

()2,410,600

10,891,484

()14,400,840

-

270,305

تسهيالت ائتمانية مبارشة

49,438,136

44,078,326

موجودات اخرى

2,672,905

1,533,740

الز يادة يف ودائع بنوك تستحق خالل مدة تزيد عن
ثالثة اشهر

14,012,017

11,498,858

ودائع عمالء

()47,749,745

()6,890,251

تأمينات نقدية

()45,632,556

5,456,639

مطلوبات أخرى

()13,848,976

()8,521,757

صايف التغري يف املطلوبات واملوجودات

()30,216,735

30,614,420

14,441,274

72,284,236

رض يبة الدخل املدفوعة

20

()11,001,932

()7,684,980

تعويض نهاية اخلدمة املدفوع وأخرى

19

()987,183

()1,060,919

2,452,159

63,538,337

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية يز يد
استحقاقها عن  3أشهر
النقص يف األرصدة مقيدة السحب

صايف التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية قبل
رض يبة الدخل

صايف التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية
ً
تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم  1إىل رقم  48جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقرأ معها

11و12

29

35

ً
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اإليضاحات حول القوائم املالية
للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019

 - 1عــــــام

تتمثل الرشكات التابعة للبنك كما يف  31كانون األول  2019فيما ييل :

ً
تأســــس البنـــك األهــي األردين عــام  1955تحــت رقــم تســجيل ( )6بتار يــخ األول مــن تمــوز  1955وفقــا الحــكام قانــون الــركات لســنة
 ،1927وهــو مســجل كرشكــة مســاهمة عامــة محــدودة مركزهــا الرئيــي يف عمــان عنوانهــا شــارع امللكــة نــور ص.ب  ،3103عمــان 11181
االردن ،وقــد تــم دمــج بنــك األعمــال مــع البنــك اعتبــارا مــن األول مــن كانــون األول  ،1996كمــا تــم دمــج رشكــة بنــك فيالدلفيــا لإلســتثمار
ً
يف رشكــة البنــك األهــي األردين املســاهمة العامــة املحــدودة اعتبــارا مــن األول مــن تمــوز .2005

ً
أ -الرشكة االهلية للتمويل األصغر (الرشكة االهلية لتنمية وتمويل املشاريع الصغرية (سابقا))

بموجــب قــرار اهليئــة العامــة املنعقــد بتار يــخ  29نيســان  2019قــد تمــت املوافقــة عــى ز يــادة رأس املــال بنســبة  ٪ 4ليصبــح رأس املــال
بعــد الز يــادة  200,655,000ســهم /دينــار وذلــك عــن طر يــق توز يــع أســهم مجانيــة عــى املســاهمني مــن االربــاح املــدورة للبنــك وقــد تــم
احلصــول عــى موافقــة مراقــب الــركات بتار يــخ  19أيــار  2019ومجلــس مفــويض هيئــة األوراق املاليــة بتار يــخ  7تمــوز .2019
يقــوم البنــك بتقديــم جميــع األعمــال املرصفيــة واملاليــة املتعلقــة بنشــاطه مــن خــال مركــزه وفروعــه داخــل اململكــة وعددهــا ثالثــة
وخمســون فرعــا وفروعــه اخلارجيــة يف كل مــن فلســطني وقــرص وعددهــا تســعة ورشكاتــه التابعــة يف األردن.
إن أسهم البنك مدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية  -األردن.
تــم إقــرار القوائــم املاليــة املوحــدة مـــن قبــل مجلــس إدارة البنــك يف جلســته رقــم ( )1املنعقــدة بتار يــخ  29كانــون الثــاين  2020ويه خاضعــة
ملوافقــة اهليئــة العامة للمســاهمني.

ُ
 1 - 2أسس إعداد القوائم املالية املوحدة

ان الرشكــة األهليــة للتمويــل األصغــر يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنـــك األهــي األردين ،وتقــــوم بمنــح قـــروض لـــذوي الدخـــل املحـــدود
ويبلــغ رأسماهلـــا  6مليــون دينــار .ان مجمــوع موجوداتهـــا  20,438,672دينــار ومجمــوع مطلوباتهــا  9,689,126دينــار كـــما يف  31كانــون
االول  ،2019ويبلــغ مجمــوع ايراداتهــا  7,287,129دينــار ومجمــوع مرصوفاتهــا  5,918,273دينــار للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول
 2019قبــل اســتبعاد املعامــات واالرصــدة وااليــرادات واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــن البنــك.

ب -رشكة االهيل للوساطة املالية
رشكــة االهــي للوســاطة املاليــة يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنــك االهــي االردين ويبلــغ رأســماهلا  3مليــون دينــار .إن مجمــوع موجوداتهــا
 4,314,340دينــار ومجمــوع مطلوباتهــا  786,899دينــار كمــا يف  31كانــون األول  ،2019ويبلــغ مجمـــوع ايراداتهـــا  163,179دينـــــار
ومجمـــــوع مرصوفاتهــا  302,657دينــــار للســنة املنتهيــــة فــــي 31كانــون األول  2019قبــل اســتبعاد املعامــات واالرصــدة وااليــرادات
واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــن البنــك.

ج -رشكة االهيل للتأجري التموييل
رشكــة االهــي للتأجــر التمويــي يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنــك االهــي االردين ويبلــغ رأســماهلا  17.5مليــون دينــار .إن مجمــوع
موجوداتهــا  87,589,635دينــار كمــا يف  31كانــون األول  2019ومجمــوع مطلوباتهــا  54,721,278دينــار ،ويبلــغ مجمــوع ايراداتــــها
 5,074,446دينــار ومجمــوع مرصوفاتهــا  2,119,438دينــــار للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  2019قبــل اســتبعاد املعامــات واالرصــدة
وااليــرادات واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــن البنــك.

ً
تــم اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة للبنــك ورشكاتــه التابعــة وفقــا ملعايــر التقار يــر املاليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معايــر املحاســبة
ً
الدوليــة والتفســرات الصــادرة عــن جلنــة تفســرات التقار يــر املاليــة الدوليــة املنبثقــة عــن مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة ووفقــا للقوانــن
املحليــة النافــذة وتعليمــات البنــك املركــزي االردين.

د -رشكة االهيل للتكنولوجيا املالية

ً
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التار يخيــة  ،باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل
واملوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل واملشــتقات املاليــة الــى تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم
املاليــة املوحــدة  ،كمــا تظهــر بالقيمــة العادلــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة الــى تــم التحــوط ملخاطــر التغــر يف قيمتهــا العادلــة.

 رشكــة االهــي للتكنولوجيــا املاليــة يه رشكــة مملوكــة بالكامــل للبنــك االهــي االردين ويبلــغ رأســماهلا  100الــف دينــار .إن مجمــوعموجوداتهــا  121,030دينــار كمــا يف  31كانــون األول  2019ومجمــوع مطلوباتهــا  701دينــار ،ويبلــغ مجمــوع ايراداتــــها 4,448
دينــار ومجمــوع مرصوفاتهــا  3,424دينــــار للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  2019قبــل اســتبعاد املعامــات واالرصــدة وااليــرادات
واملرصوفــات فيمــا بينهــا وبــن البنــك.

ان الدينار األردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للبنك.

ُ
 2 - 2أسس توحيد القوائم املالية
تتضمــن القوائــم املاليــة القوائــم املاليــة للبنــك والــركات التابعــة لــه واخلاضعــة لســيطرته وتتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للبنــك القــدرة
عــى التحكــم يف السياســات املاليــة والتشــغيلية للــركات التابعــة وذلــك للحصــول عــى منافــع مــن أنشــطتها ،ويتــم اســتبعاد املعامــات
واألرصــدة وااليــرادات واملرصوفــات فيمــا بــن البنــك والــركات التابعــة امــا املعامــات يف الطر يــق فتظهــر ضمــن بنــد موجــودات أخــرى
او مطلوبــات أخــرى يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة.

ً
 يتــم توحيــد نتائــج عمليــات الــركات التابعــة يف قائمــة الدخــل مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه فعليــا انتقــال ســيطرةالبنــك عــى الــركات التابعــة ،ويتــم توحيــد نتائــج عمليــات الــركات التابعــة الــي تــم التخلــص منهــا يف قائمــة الدخــل حــى تار يــخ
التخلــص منهــا وهــو التاريــخ الــذي يفقــد البنــك فيــه الســيطرة عــى الــركات التابعــة.
 يتــم إعــداد القوائــم املاليــة للــركات التابعــة لنفــس الســنة املاليــة للبنــك بإســتخدام نفــس السياســات املحاســبية املتبعــة يف البنــك ،وإذاكانــت الــركات التابعــة تتبــع سياســات محاســبية تختلــف عــن تلــك املتبعــة يف البنــك فيتــم إجــراء التعديــات الالزمــة عــى القوائــم املاليــة
للــركات التابعــة لتتطابــق مــع السياســات املحاســبية املتبعــة يف البنــك.
 -تمثل حقوق غري املسيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف الرشكات التابعة.

ً
 يف حــال إعــداد قوائــم ماليــة منفصلــة للبنــك كمنشــأة مســتقلة يتــم إظهــار اإلســتثمارات يف الــركات التابعــة وفقــا لطر يقــة حقــوقامللكيــة.
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 1 - 3التغريات يف السياسات املحاسبية
ان السياســات املحاســبية املتبعــة يف اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة متفقــة مــع تلــك الــي اتبعــت يف اعــداد القوائــم املاليــة للســنة املنتهيــة يف
ً
 31كانــون األول  ،2018باســتثناء أن البنــك قــام بتطبيــق التعديــات التاليــة ابتــداءا مــن  1كانــون الثــاين :2019

معيار التقارير املالية الدويل رقم (« )16اإليجارات»
ً
 يحــل معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم (« )16اإليجــارات» بــدال مــن معيــار املحاســبة الــدويل رقــم (« )17عقــود اإليجــار» وتفســر جلنــةتفســر معايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم (« )4تحديــد مــا إذا كان الرتتيــب يحتــوي عــى عقــد ايجــار» وتفســرات جلنــة تفســر معايــر
املحاســبة الدوليــة رقــم (« )15عقــود اإليجــار التشــغيلية – احلوافــز» ورقــم (« )27تقييــم محتــوى العمليــات الــي تتضمــن الصيغــة
القانونيــة لعقــود التأجــر» .يحــدد املعيــار املبــادئ املتعلقــة باالعــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح لإليجــارات .ويتطلــب املعيــار مــن
ً
املســتأجر ين االعــراف بمعظــم عقــود اإليجــار وفقــا لنمــوذج موحــد يؤثــر عــى قائمــة املركــز املــايل.
 إن االعــراف بعقــود اإليجــار للمؤجريــن بموجــب معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ( )16مل يتغــر إىل حــد كبــر باملقارنــة مــع متطلبــاتمعيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( .)17سيســتمر املؤجــر يف تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا كعقــود تشــغيلية أو تمويليــة باســتخدام مبــادئ
مماثلــة لتلــك املبــادئ يف معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( .)17وبالتــايل ،مل يؤثــر تطبيــق معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )16عــى عقــود
اإليجــار الــي يكــون فيهــا البنــك هــو املؤجــر.
 قــام البنــك بتطبيــق املعيــار بأثــر رجــي وبمــا يتمــاىش مــع معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( ،)16ومل تقــم بتعديــل ارقــام املقارنــة بتار يــخالتطبيــق يف  1كانــون الثــاين  2019باســتخدام طر يقــة االنتقــال العمليــة ،وبنـ ً
ـاء عليــه مل يتــم تعديــل األرصــدة االفتتاحيــة ومل يتــم تعديــل
القوائــم املاليــة املوحــدة للســنة الســابقة حيــث تــم احتســاب حــق اســتخدام املوجــودات عــى جميــع عقــود االيجــار مــن تار يــخ تطبيــق
ً
املعيــار .قــرر البنــك اســتخدام طر يقــة االنتقــال العمليــة والــي تســمح بتطبيــق املعيــار فقــط عــى العقــود الــي تــم تحديدهــا ســابقا عــى
ً
أنهــا عقــود إيجــار وفقــا ملعيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )17ولتفســر جلنــة تفســر التقار يــر املاليــة الدوليــة رقــم ( )4يف تاريــخ التطبيــق.

اإليضاحات حول القوائم املالية

ان التســوية مــا بــن الزتامــات عقــود اإليجــار املعــرف بهــا عنــد كمــا يف  1كانــون الثــاين  2019والزتامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية كمــا يف
 31كانــون األول  2018يه كمــا يــي:
دينــار
الزتامات كافة عقود اإليجار التشغيلية كما يف  31كانون األول 2018
املتوسط املرجح ملعدل اإلقراض كما يف  1كانون الثاين 2019
قيمة الزتامات كافة عقود اإليجار التشغيلية املخصومة كما يف  1كانون
الثاين 2019

9,214,391
٪5,45
10,464,789

يزنل :االلزتامات املتعلقة بعقود اإليجار قصرية االجل واملستثناة من
تطبيق املعيار

()591,092

الزتامات عقود اإليجار كما يف  1كانون الثاين 2019

9,873,697

تفسري رقم ( - )23جلنة تفسريات معايري التقارير املالية الدولية – عدم التأكد حول معاجلة رض يبة الدخل
يوضــح هــذا التفســر املعاجلــة املحاســبية لرضيبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالرضيبــة والــي تؤثــر عــى تطبيــق
معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( .)12ال ينطبــق التفســر عــى الرضائــب والرســوم غــر املتضمنــة يف نطــاق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ()12
وال تتضمــن متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات املتعلقــة باملعاجلــات الرضيبــة الغــر مؤكــدة .يجــب عــى املنشــأة تحديــد مــا إذا كان يجــب
اعتبــار كل معاجلــة رضيبيــة غــر مؤكــدة عــى حــدا أو اعتبارهــا مــع معاجلــات رض يبيــة أخــرى.
مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عىل القوائم املالية املوحدة للبنك.

 لــدى البنــك عقــود إيجــار لفروعــه .قــام البنــك بتصنيــف عقــود اإليجــار الــي تمثــل فيهــا الطــرف املســتأجر عنــد بدايتهــا إمــا كعقــود إيجــارتمويليــة أو كعقــود إيجــار تشــغيلية وذلــك قبــل تطبيــق معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم (.)16

تعديــات عــى معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )10ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( :)28بيــع أو تحويــل املوجــودات
بــن املســتثمر ورشكاتــه احلليفــة أو مشــاريعه املشــركة

ً
• عقود اإليجار واليت تم االعرتاف بها سابقا كعقود تأجري تشغيلية

تركــز التعديــات عــى التناقــض بــن معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ( )10ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )28فيمــا يتعلــق بفقــدان
الســيطرة عــى الرشكــة التابعــة والناتجــة عــن عمليــة بيــع أو تحويــل االســتثمار يف الرشكــة التابعــة اىل اســتثمار يف رشكــة حليفــة أو مشــار يع
مشــركة .توضــح التعديــات أنــه يتــم االعــراف بكامــل األربــاح أو اخلســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل األصــول الــي ينطبــق عليهــا تعريــف
ً
املنشــأة  -وفقــا ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ( - )3بــن املســتثمر والرشكــة احلليفــة أو املشــاريع املشــركة .يف حــن يتــم االعــراف باألربــاح
أو اخلســائر الناتجــة عــن بيــع أو تحويــل األصــول الــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة بــن املســتثمر والرشكــة احلليفــة أو املشــار يع املشــركة
اىل مــدى حصــة املســتثمر يف الرشكــة احلليفــة أو املشــاريع مشــركة.

ً
 قــام البنــك باالعــراف بحــق اســتخدام املوجــودات والزتامــات عقــود اإليجــار لعقــود اإليجــار الــي تــم تصنيفهــا ســابقا كعقــود إيجــارتشــغيلية ،باســتثناء عقــود اإليجــار قصــرة األجــل وعقــود إيجــار املوجــودات منخفضــة القيمــة .قــام البنــك باالعــراف بحــق اســتخدام
املوجــودات لبعــض عقــود اإليجــار باســتخدام قيمــة الــزام اإليجــار بعــد تعديلهــا بقيمــة مدفوعــات اإليجــار املقدمــة وقيمــة اإليجــارات
ً
ـابقا .تــم االعــراف بالزتامــات اإليجــار بنـ ً
ـاء عــى القيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار املتبقيــة ،مخصومــة
املســتحقة ذات الصلــة واملعــرف بهــا سـ
باســتخدام معــدل االقــراض بتاريــخ التطبيــق.
 قام البنك أيضا باستخدام احللول العملية املتاحة وفقأ للمعيار بحيث:استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار واليت هلا خصائص متشابهة.
استخدم البنك إعفاءات عقود اإليجار قصرية األجل للعقود قصرية االجل واليت تنتهي خالل  12شهرا من تاريخ التطبيق.

قــام املجلــس الــدويل للمحاســبة بتأجيــل تاريــخ تطبيــق هــذه التعديــات إىل أجــل غــر مســمى ،ولكــن يجــب عــى البنــك الــي تطبــق
التعديــات يف وقــت مبكــر وان يتــم تطبيقهــا بأثــر مســتقبيل.
مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عىل القوائم املالية املوحدة للبنك.

استبعد البنك التكاليف املبارشة األولية عند قياس حق استخدام املوجودات يف تاريخ التطبيق.

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)19تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها

استخدم البنك معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود اليت تحتوي عىل خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

توضــح التعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )19املعاجلــة املحاســبية عندمــا يحــدث تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها خــال
ً
ً
الســنة املاليــة .توضــح التعديــات أيضــا أن عــى البنــك أوال تحديــد أي تكلفــة خدمــة ســابقة ،أو ربــح أو خســارة مــن التســوية ،دون األخــذ
بعــن االعتبــار تأثــر ســقف األصــل .يتــم إثبــات هــذا املبلــغ يف قائمــة االربــاح أو اخلســائر.

ً
بناء عىل ما سبق ،كما يف  31كانون الثاين :2019
تــم تســجيل  9,738,850دينــار كحــق اســتخدام املوجــودات واظهارهــا يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة ضمــن ممتلــكات ومعــدات
ومشــار يع قيــد اإلنجــاز بالصــايف (إيضــاح .)11
تــم تســجيل  9,873,697دينــار الزتامــات مقابــل عقــود إيجــار إضافيــة واظهارهــا يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة ضمــن املطلوبــات
األخــرى (إيضــاح .)21
ال يوجد أثر عىل قائمة التغريات يف حقوق امللكية.

بعــد أن يتــم تحديــد االثــر عــى ســقف األصــل بعــد تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها .يتــم إثبــات أي تغيــر ،باســتثناء املبالــغ ضمــن
صــايف الفائــدة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.
مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عىل القوائم املالية املوحدة للبنك.
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تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل يف الرشكات احلليفة واملشار يع املشرتكة

عموالت ورسوم دائنة

توضــح التعديــات أن عــى البنــك تطبيــق متطلبــات معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )9عــى االســتثمارات طويلــة األجــل يف الــركات
ً
ً
احلليفــة واملشــار يع املشــركة الــي ال يتــم االعــراف بهــا وفقــا لطر يقــة حقــوق امللكيــة ولكــن يف جوهرهــا تشــكل جــزءا مــن صــايف االســتثمار
يف الــركات احلليفــة واملشــار يع املشــركة (عــى املــدى الطويــل) .يعتــر هــذا التعديــل مناســب حيــث ان نمــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع
يف معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )9ينطبــق عــى هــذه االســتثمارات طويلــة االجــل.

يمكن تقسيم الرسوم الدائنة اىل الفئتني التاليتني:

ً
توضــح التعديــات أيضــا أنــه عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ( ،)9ال يســجل البنــك أي خســائر للــركات احلليفــة واملشــار يع
املشــركة ،أو أي خســائر انخفــاض يف صــايف قيمــة االســتثمار ،كتعديــات عــى صــايف االســتثمار يف الرشكــة احلليفــة أو املــروع املشــرك الــي
قــد تنشــأ نتيجــة تطبيــق معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )28االســتثمارات يف الــركات احلليفــة واملشــار يع املشــركة.
مل ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت عىل القوائم املالية املوحدة للبنك.

 .2الرسوم الدائنة اليت تشكل جزء ال يتجزأ من األدوات املالية.

رسوم منح القروض ،رسوم االلزتام بالقروض اليت من املحتمل ان يتم استغالهلا والرسوم االئتمانية ذات الصلة األخرى.

األدوات املالية  -االعرتاف األويل
ً

قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن املوجــودات والعمليــات الــي تشــرك معــا يف تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة ملخاطــر وعوائــد
ً
تختلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى  ،والــى تــم قياســها وفقــا للتقاريــر الــى يتــم اســتعماهلا مــن قبــل املديــر العــام وصانــع
القــرار الرئيــي لــدى البنــك.
القطــاع اجلغــرايف يرتبــط يف تقديــم منتجــات أو خدمــات يف بيئــة اقتصاديــة محــددة خاضعــة ملخاطــر وعوائــد تختلــف عــن تلــك املتعلقــة
بقطاعــات تعمــل يف بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

تحقق اإليرادات

مخصــص اخلدمــات املأخــوذ مقابــل الرســوم املتحققــة خــال مــدة زمنيــة محــددة يتــم احتســابه للفــرة ذاتهــا .هــذه الرســوم تشــمل
عمــوالت دائنــة ،الــروة اخلاصــة ،رســوم إدارة املوجــودات ورســوم الوصايــة واإلدارة األخــرى.

تشمل الرسوم اليت يعتربها البنك جزء ال يتجزأ من األدوات املالية ما ييل:

 2 - 3أهم السياسات املحاسبية
معلومات القطاعات

 .1رسوم دائنة تم تحصيلها من خالل خدمات تم تقديمها عىل مدة زمنية محددة.

ً

طر يقــة معــدل الفائــدة الفعليــة :وفقــا للمعيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )9يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل
الفائــدة الفعليــة لكافــة األدوات املاليــة واألدوات املاليــة املحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو اخلســارة الــي تــم تســجيلها بالتكلفــة
املطفــأة .يتــم اثبــات إيــرادات الفوائــد عــى املوجــودات املاليــة الــي تحمــل فائــدة والــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخروفقــآ ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم ( .)9إن معــدل الفائــدة الفعــي هــو الســعر الــذي يخصــم املتحصــات النقديــة
املســتقبلية املقــدرة خــال العمــر املتوقــع لــأداة املاليــة أو ،الفــرة األقــر ،إىل صــايف القيمــة الدفرتيــة لألصــل املــايل.
يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعليــة (وبالتــايل ،التكلفــة املطفــأة لألصــل) مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار أي خصــم أو عــاوة عنــد
االقتنــاء ،إضافــة اىل الرســوم والتكاليــف الــي تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــي .يعــرف البنــك بإيــرادات الفوائــد باســتخدام
معــدل العائــد الــذي يمثــل أفضــل تقديــر ملعــدل العائــد الثابــت عــى مــدى العمــر املتوقــع للقــرض .ومــن ثــم ،يتــم االعــراف بتأثــر أســعار
الفائــدة املختلفــة املحتملــة الــي يتــم فرضهــا عــى مراحــل مختلفــة ،واخلصائــص األخــرى لــدورة حيــاة األصــل (بمــا يف ذلــك الدفعــات
املســبقة ،وفــرض الغرامــات والرســوم).
إذا تــم تعديــل التوقعــات املتعلقــة بالتدفقــات النقديــة عــى املوجــودات املاليــة ألســباب غــر مخاطــر االئتمــان .يتــم إثبــات التعديــات
كإضافــة أو طــرح للقيمــة الدفرت يــة لألصــل يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة مــع ز يــادة أو طــرح الفــرق يف إيــرادات الفوائــد .يتــم إطفــاء
التســوية فيمــا بعــد مــن خــال الفوائــد واإليــرادات املماثلــة يف قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة.

الفائدة واإليرادات واملرصوفات املماثلة
جلميــع األدوات املاليــة املقاســة بالتكلفــة املطفــأة ،بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل وبالقيمــة العادلــة خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــان
الفائــدة الدائنــة واملدينــة عــى هــذه االدوات املاليــة تقيــد بســعر الفائــدة الفعــي.
ان عمليــة احتســاب الفائــدة تأخــذ بعــن االعتبــار الــروط التعاقديــة لــأدوات املاليــة (عــى ســبيل املثــال ،خيــارات الدفــع املســبق) وتتضمــن
أي رســوم او تكاليــف إضافيــة تتعلــق بهــذه األدوات املاليــة بشــكل مبــارش ويه جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعــي ولكنهــا ال تمثــل
خســائر ائتمانيــة مســتقبلية.
عندمــا يتــم تخفيــض قيمــة هــذه املوجــودات املاليــة او مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة املماثلــة مــن خــال خســائر تــدين القيمــة ،فانــه
يســتمر احتســاب قيمــة ايــراد الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة املعمــول بــه خلصــم التدفقــات النقديــة املتوقعــة ألغــراض احتســاب خســارة
قيمــة التــدين.

تار يــخ االعــراف :يتــم إثبــات املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ،باســتثناء القــروض والســلف للعمــاء واألرصــدة املســتحقة للعمــاء يف تاريــخ
ً
املعاملــة ،أي التاريــخ الــذي يصبــح فيــه البنــك طرفــا يف األحــكام التعاقديــة لــأدوات املاليــة .ويشــمل ذلــك الصفقــات االعتياديــة :مشــر يات
أو مبيعــات املوجــودات املاليــة الــي تتطلــب تســليم املوجــودات خــال اإلطــار الزمــي املحــدد عامــة بموجــب قوانــن أو اتفاقيــات يف الســوق.
يتــم إثبــات القــروض والســلف للعمــاء عنــد تحويــل األمــوال إىل حســابات العمــاء .ويعــرف البنــك باألرصــدة املســتحقة للعمــاء عنــد
تحويــل األمــوال إىل البنــك.
القيــاس األويل لــأدوات املاليــة :يعتمــد تصنيــف األدوات املاليــة عنــد االعــراف األويل عــى رشوطهــا التعاقديــة ونمــوذج األعمــال اخلــاص
ً
مبدئيــا بقيمتهــا العادلــة ،باســتثناء املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة املســجلة بالقيمــة
بــإدارة األدوات .يتــم قيــاس األدوات املاليــة
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،بحيــث يتــم إضافــة أو خصــم تكاليــف املعامــات مــن املبلــغ .يتــم قيــاس الذمــم املدينــة التجار يــة بســعر
الصفقــة .عندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــأدوات املاليــة عــن ســعر املعاملــة عنــد اإلثبــات املبــديئ ،يقــوم البنــك باحتســاب ربــح أو خســارة
«لليــوم األول» كمــا هــو موضــح أدنــاه.
اليــوم األول للربــح أو اخلســارة :عندمــا يختلــف ســعر املعاملــة لــأداة عــن القيمــة العادلــة عنــد نشــأتها ،وتعتمــد القيمــة العادلــة عــى
أســلوب تقييــم باســتخدام مدخــات فقــط يمكــن مالحظتهــا يف معامــات الســوق ،يقــوم البنــك بتســجيل الفــرق مــا بــن ســعر املعاملــة
والقيمــة العادلــة يف صــايف الدخــل للبنــك .يف احلــاالت الــي تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إىل نمــاذج ال يمكــن مالحظــة بعــض مدخالتهــا،
يتــم تأجيــل اثبــات الفــرق مــا بــن ســعر املعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم الحقــا االعــراف بهــا يف قائمــة الدخــل فقــط عندمــا تصبــح املدخــات
قابلــة للمالحظــة ،أو عنــد الغــاء االعــراف بــاألداة املاليــة.
فئــات القيــاس للموجــودات واملطلوبــات املاليــة :يقــوم البنــك بتصنيــف املوجــودات املاليــة (أدوات الديــن) عــى أســاس نمــوذج األعمــال
إلدارة املوجــودات والــروط التعاقديــة ،ويتــم قياســها:
بالتكلفة املطفأة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يقــوم البنــك بتصنيــف وقيــاس محفظتهــا التجاريــة ومشــتقاتها املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .ويتــاح للبنــك تصنيــف
األدوات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،إذا أدى ذلــك إىل الغــاء أو التقليــص بشــكل جوهــري مــن حــاالت عــدم الثبــات
يف القيــاس أو االعــراف.
يتــم قيــاس املطلوبــات املاليــة ،عــدا عــن الزتامــات القــروض والضمانــات املاليــة ،بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل عندمــا يتــم االحتفــاظ بهــا لغايــات املتاجــرة واملشــتقات املاليــة.
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املوجودات واملطلوبات املالية
يقــوم البنــك فقــط بقيــاس املبالــغ املســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف للعمــاء واالســتثمارات املاليــة األخــرى بالتكلفــة املطفــأة يف
حــال تحقــق الرشطــن التاليــن معــا:
االحتفاظ باملوجودات املالية ضمن نموذج االعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية
الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة تحــدد توار يــخ التدفقــات النقديــة الــي تعتــر مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة
للفائــدة للمبلــغ القائــم.
تفاصيل هذه الرشوط مبينة أدناه.
تقييــم نمــوذج األعمــال :يقــوم البنــك بتحديــد نمــوذج األعمــال عــى املســتوى الــذي يعكــس عــى أفضــل وجــه كيفيــة إدارة املوجــودات
املاليــة لتحقيــق أهدافهــا التجار يــة.
ال يتــم تقييــم نمــوذج العمــل اخلــاص بالبنــك عــى أســاس كل أداة عــى حــدة ،ولكــن يتــم تقييمــه عــى مســتوى املحفظــة املجمعــة ويســتند
إىل عوامــل ملحوظــة مثل:
كيفيــة تقييــم أداء نمــوذج األعمــال واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال وابالغهــا للعاملــن الرئيســن يف إدارة
املنشــأة
املخاطــر الــي تؤثــر عــى أداء نمــوذج األعمــال (واملوجــودات املاليــة املحتفــظ بهــا يف نمــوذج األعمــال) ،والطريقــة الــي يتــم بهــا إدارة
هــذه املخاطــر
الطر يقــة الــي يتــم بهــا تعويــض مديــري االعمــال (عــى ســبيل املثــال ،إذا كان التعويــض بنــاء عــى القيمــة العادلــة للموجــودات املــدارة
أو عــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة املحصلة)
التكرار املتوقع لتقييم البنك ،مع رضورة األخذ بعني االعتبار قيمة وتوقيت البيع.
يعتمــد تقييــم نمــوذج االعمــال عــى ســينار يوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســينار يوهات «احلالــة األســوأ» أو «احلالــة تحــت
الضغــط» بعــن االعتبــار.

اإليضاحات حول القوائم املالية

يدخــل البنــك بمعامــات مشــتقات ماليــة مــع عــدة أطــراف ،وتشــمل عقــود مقايضــة ألســعار الفائــدة ،وعقــود آجلــة وعقــود مقايضــة
العمــات .يتــم تســجيل املشــتقات بالقيمــة العادلــة وتســجل كأصــل عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة موجبــة وتســجل كالــزام عندمــا تكــون
قيمتهــا العادلــة ســالبة .تــدرج التغــرات يف القيمــة العادلــة للمشــتقات املاليــة يف صــايف الدخــل مــا مل يتــم تطبيــق محاســبة التحــوط.
أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :يقــوم البنــك بتطبيــق هــذه األدوات بموجــب املعيــار التقار يــر املاليــة
الــدويل رقــم ( )9لــأدوات الديــن الــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر عنــد تحقــق الــروط التاليــة:
ً
إذا كانــت تلــك املوجــودات املاليــة (أدوات الديــن) محتفــظ بهــا وفقــا لنمــوذج أعمــال يهــدف إىل االحتفــاظ باملوجــودات بغــرض تحصيــل
التدفقــات النقديــة املتعاقــد عليهــا وبيــع املوجــودات املاليــة.
ً
إذا كان ينشــأ عــن الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة مواعيــد محــددة لتدفقــات نقديــة متمثلــة حرصيــا بأصــل مبلــغ الديــن غــر
املســدد والفوائــد املرتتبــة عليــه.
يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل األربــاح واخلســائر مــن التغــر
يف القيمــة العادلــة الــي تــم االعــراف بهــا يف قائمــة الدخــل الشــامل االخــر .يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد والتغــر يف ســعر العمــات األجنبيــة
يف األربــاح أو اخلســائر بنفــس الطريقــة املتبعــة يف املوجــودات املاليــة الــي يتــم قياســها بالتكلفــة املطفــأة.
عندمــا يحتفــظ البنــك بأكــر مــن اســتثمار يف نفــس الضمــان ،يتــم اســتبعادها عــى أســاس الــوارد أوال-صــادر أوال .يف حالــة الغــاء االعــراف،
ً
يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو اخلســائر املرتاكمــة املعــرف بهــا ســابقا يف الدخــل الشــامل االخــر املوحــدة إىل قائمــة الدخــل املوحــدة.
أدوات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :بعــد االعــراف االويل ،يتــاح للبنــك خيــار تصنيــف ،يف بعــض
األحيــان ،بعــض اســتثماراتها يف حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر عندمــا تســتويف متطلبــات حقــوق
امللكيــة بموجــب معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( )32األدوات املاليــة :العــرض والــي ﻻ يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض املتاجــرة .يتــم تحديــد هــذا
التصنيــف عــى أســاس كل أداة عــى حــدة.
ال يتــم تدويــر األربــاح واخلســائر مــن أدوات حقــوق امللكيــة هــذه إىل قائمــة الدخــل املوحــدة .يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح يف قائمــة الدخــل
املوحــدة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات حــق الدفــع ،مــامل يكــن املتحصــل مــن التوزيعــات الســرداد جــزء مــن كلفــة األدوات ،يف هــذه
احلالــة ،يتــم االعــراف باالربــاح يف الدخــل الشــامل األخــر ،وال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة.

يف حــال تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد االعــراف املبــديئ بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األساســية للبنــك ،ال يقــوم البنــك بتغيــر
تصنيــف املوجــودات املاليــة املتبقيــة املحتفــظ بهــا يف نمــوذج األعمــال ،ولكنهــا تقــوم بأخــذ هــذه املعلومــات عنــد تقييــم املوجــودات املاليــة
ً
الــي تــم رشائهــا حديثــا للفــرات الالحقــة.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل :يتــم تســجيل املوجــودات واملطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الدخــل يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة بالقيمــة العادلــة .ﯾﺗم االعــراف بالتغــر بالقيمــة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻲﻓ قائمــة الدخــل املوحــدة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء إذا
كان التغــر بالقيمــة العادلــة للمطلوبــات املاليــة تــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل نتيجــة التغــر بمخاطــر االئتمــان
للبنــك .يتــم تســجيل هــذه التغــرات يف القيمــة العادلــة يف االحتياطــي االئتمــاين اخلــاص مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر وال يتــم إعــادة
تدويرهــا إىل قائمــة الدخــل املوحــدة .إيــرادات الفوائــد املتحققــة أو املتكبــدة مــن األدوات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل يف إيــرادات أو مرصوفــات الفوائــد ،باســتخدام ســعر الفائــدة الفعــي ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أي عــاوة /خصــم وتكاليــف املعاملــة
والــي تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن األدوات املاليــة .يجــب قيــاس الفوائــد املتحققــة مــن املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة
الدخــل باســتخدام أســعار الفائــدة التعاقديــة .يتــم االعــراف بإيــراد توزيعــات األربــاح مــن أدوات حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
قائمــة الدخــل كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات احلــق يف الســداد.

إن أهــم عنــارص الفوائــد يف اتفاقيــات القــروض تتمثــل يف القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان .لغايــات تقييــم اختبــار مدفوعــات
أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة ،يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام واعتمــاد عوامــل ذات صلــة مثــل العمــات للموجــودات املاليــة
املحــددة ،والفــرة الــي يتــم فيهــا تحديــد ســعر الفائــدة.

الضمانــات املاليــة وخطابــات االعتمــاد وســقوف القــروض غــر املســتغلة :يقــوم البنــك بإصــدار ضمانــات املاليــة وخطابــات ائتمــان
وســقوف للقــروض.

اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة فقــط :كخطــوة الحقــة بعــد عمليــة التصنيــف لــأدوات املاليــة ،يقــوم البنــك
بتقييــم الــروط التعاقديــة للموجــودات املاليــة لتحديــد مــا إذا كانــت تجتــاز اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة.
يعـ ّـرف «أصــل الديــن» لغــرض هــذا االختبــار بالقيمــة العادلــة لألصــل املــايل عنــد األعــراف األويل وقــد يتغــر عــى مــدى عمــر األصــل املــايل
(عــى ســبيل املثــال ،تســديد دفعــات ألصــل الديــن أو إطفــاء عــاوة  /خصــم).

مــن جانــب أخــر ،ال تــؤدي الــروط التعاقديــة الــي تز يــد مــن احلــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات يف التدفقــات النقديــة التعاقديــة غــر
املرتبطــة باتفاقيــات اإلقــراض األساســية إىل وجــود تدفقــات نقديــة تعاقديــة ضمــن مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة
عــى املبلــغ املســتحق .يف مثــل هــذه احلــاالت ،يتــم قيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.
مشــتقات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل :املشــتقات املاليــة يه أدوات ماليــة ،أو عقــود اخــرى ،يتوفــر فيــه اخلصائــص
الثــاث التاليــة:
تتغــر قيمتــه نتيجــة التغــر يف ســعر الفائــدة املحــدد ،ســعر األداة املاليــة ،ســعر الســلعة ،ســعر الــرف األجنــي ،مــؤرش األســعار ،أو
التصنيــف االئتمــاين ومــؤرش االئتمــان ،أو اي متغــرات اخــرى ،رش يطــة أن يكــون ذلــك ،يف حالــة وجــود متغــر غــر مــايل غــر محــدد
لطــرف يف العقــد.
	ﻻ تتطلب استثمار مبديئ ،او استثمار مبديئ بمبلغ أقل من املتوقع ألية عقود يتوقع أن يكون ﻬﻟﺎ نفس األثر لعنارص السوق.
يتم تسويتها يف تار يخ مستقبيل الحق.

ً
مبدئيــا يف البيانــات املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة الحقــا لالعــراف املبــديئ بمــا فيهــا
يتــم اثبــات الضمانــات املاليــة (ومخصصاتهــا)
العــاوات املســتلمة .يقــوم البنــك بأثبــات الزتامــات الضمانــات باملبلــغ األعــى املعــرف بــه ناقــص اإلطفــاء املرتاكــم املعــرف بــه يف قائمــة
الدخــل الشــامل املوحــدة ،مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.
يتــم إثبــات العــاوات املســتلمة يف قائمــة الدخــل الشــامل املوحــدة بصــايف إيــرادات الرســوم والعمــوالت عــى أســاس القســط الثابــت عــى
مــدة الضمــان.
يلــزم البنــك بتحديــد رشوط محــددة للقــروض بســقوف الغــر املســتغلة وخطابــات االعتمــاد عــى مــدار فــرة االلــزام للعميــل ،وبنفــس
البنــود املحــددة لعقــود الضمانــات املاليــة .ويتــم ادراج هــذه العقــود ضمــن نطــاق اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة اعتبــارا مــن  1كانــون الثــاين
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يقــوم البنــك بإصــدار الزتامــات قــروض بمســحوبات اقــل مــن أســعار الفائــدة للســوق ،ويتــم الحقــا قياســها بمعــدل مبلــغ اخلســارة
االئتمانيــة املتوقعــة مطروحــا منهــا اجمــايل اإليــرادات املرتاكمــة املســجلة.
إلغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية :الغاء االعرتاف نتيجة للتعديل اجلوهري يف الرشوط واالحكام.
يقــوم البنــك بإلغــاء االعــراف باملوجــودات املاليــة ،مثــل قــروض العمــاء يف حــال إعــادة التفــاوض عــى الــروط والبنــود للقــروض بحــد
كبــر وجدولتهــا باعتبارهــا قــروض جديــدة .مــع االعــراف بالفــرق كأربــاح وخســائر عــدم تحقــق إىل مــا مل يتــم تســجيل خســائر انخفــاض يف
القيمــة .ويتــم تصنــف القــروض اجلديــدة يف املرحلــة  1ألغــراض قيــاس اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.
يف حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري عىل التدفقات النقدية ،ال ينتج عنه الغاء االعرتاف بالقرض.
يقــوم البنــك بتســجيل أربــاح وخســائر نتيجــة التغــر بالتدفقــات النقديــة املخصومــة بســعر الفائــدة الفعــي ،مــا مل يتــم تســجيل خســائر
انخفــاض يف القيمــة.
إلغاء االعرتاف ألسباب غري وجود تعديالت جوهر ية.

اإليضاحات حول القوائم املالية

ب.املطلوبات املالية
يتــم الغــاء املطلوبــات املاليــة عنــد اعفــاء البنــك مــن االلــزام .عنــد اســتبدال املطلوبــات املاليــة مــن قبــل نفــس املقــرض بــروط مختلفــة أو
تعديــل رشوط االلــزام احلــايل بشــكل جوهــري ،يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التعديــل كإلغــاء االلــزام األصــي واالعــراف بالــزام جديــد.
يتــم إثبــات الفــرق بــن القيمــة الدفرتيــة اللــزام املــايل األصــي واملبلــغ املدفــوع يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

انخفاض قيمة املوجودات املالية
نظرة عامة حول اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
قــام البنــك بتســجيل املخصصــات للخســائر االئتمانيــة املتوقعــة جلميــع القــروض وموجــودات الديــن املاليــة غــر املحتفــظ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ،إضافــة اىل الزتامــات القــروض وﻋﻘود اﻟﺿﻣﺎن املاليــة ،واملشــار اليهــا جميعــا «األدوات املاليــة».
أدوات اﻤﻟﻠﻜﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ الختبار التدين ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻲﻟ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم (.)9

أ.املوجودات املالية

يســتند مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة عــى اخلســائر االئتمانيــة املتوقــع حدوثهــا عــى مــدى عمــر األصــل ،ويف حــال مل يكــن هنــاك
تغــر ملمــوس عــى مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ اإلنشــاء ،ويف هــذه احلالــة ،يســتند املخصــص عــى اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة ملــدة 12
شـ ً
ـهرا.

يتــم الغــاء املوجــودات املاليــة (أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة أو جــزء مــن املوجــودات املاليــة للبنــك) ،عنــد الغــاء حــق البنــك باســتالم
التدفقــات النقديــة مــن املوجــودات املاليــة .ويقــوم البنــك ً
أيضــا بإلغــاء االعــراف باملوجــودات املاليــة إذا قامــت بتحويــل املوجــودات املاليــة
ويتــم تحويــل هــذا اإللغــاء لعــدم التحقــق.

إن اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة املرجحــة باحتماليــة التعــر للتعــرض االئتمــاين خــال  12شــهر يه جــزء مــن اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة عــى
مــدة حيــاة األصــل الناتجــة عــن احــداث فشــل بــاألدوات املاليــة الــي يمكــن حدوثهــا خــال  12شــهر مــن تاريــخ التقريــر.

إذا قام البنك بتحويل حقوقها التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من املوجودات املالية.

يتــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة لــكل مــن اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمــاين واخلســائر االئتمانيــة
ً
املتوقعــة باحتماليــة التعــر للتعــرض االئتمــاين خــال  12شــهرا إمــا عــى أســاس فــردي أو عــى أســاس تجميــي بنــاء عــى طبيعــة األدوات
املاليــة للمحفظــة.

ً
الزتامــا بدفــع التدفقــات النقديــة املســتلمة بالكامــل دون أي
إذا احتفــظ البنــك بحقوقــه يف التدفقــات النقديــة ،مــع افــراض وجــود
تغيــر جوهــري إىل طــرف ثالــث بموجــب اتفاقيــة التمر يــر املبــارش.

قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم ،بشــكل دوري ،فيمــا إذ كانــت مخاطــر االئتمــان لــأداة املاليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس مــن
تاريــخ االعــراف األويل ،مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار التغــر يف مخاطــر التعــر عــى مــدى العمــر املتبقــي لــأدوات املاليــة.

يقوم البنك بتحويل املوجودات املالية فقط:
أو

إن اتفاقيــة التمر يــر املبــارش تمثــل املعامــات الــي يحتفــظ البنــك بموجبهــا باحلقــوق التعاقديــة الســتالم التدفقــات النقديــة مــن املوجــودات
ً
الزتامهــا بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة إىل طــرف ثالــث ،عنــد تحقــق جميــع الــروط الثالثــة التاليــة:
املاليــة ،ولكنهــا تفــرض
البنــك غــر ملــزم بدفــع مبالــغ للطــرف املســتفيد ،مــا مل يكــن قــد حصــل عــى نفــس املبلــغ مــن املوجــودات املاليــة ،باســتثناء الســلف
قصــرة األجــل مــع احلــق يف اســرداد كامــل للمبلــغ املقــرض باإلضافــة إىل الفائــدة املســتحقة بأســعار الســوق.
ال يمكن للبنك بيع أو رهن األصل بخالف األسهم املمنوحة للطرف املستلم.
يلــزم البنــك بتحويــل التدفقــات النقديــة املســتلمة بالنيابــة عــن الطــرف املســتفيد دون اي تأخــر جوهــري ،باســتثناء االســتثمارات يف
النقــد أو النقــد املعــادل بمــا يف ذلــك إيــرادات الفوائــد املســتلمة للفــرة بــن تاريــخ التحصيــل وتار يــخ التحويــل للطــرف املســتفيد.
يعترب التحويل مؤهال إللغاء االعرتاف إذا:
أو

قام البنك بتحويل جميع املزايا واملخاطر من املوجودات املالية.
قام البنك بنقل السيطرة عىل األصل ،دون االحتفاظ أو نقل كافة املزايا واملخاطر من املوجودات املالية.

يعتــر البنــك نقــل امللكيــة فقــط إذا كان للطــرف املســتفيد احلــق يف ببيــع األصــل بالكامــل لطــرف ثالــث مســتقل ويكــون لــه احلــق يف ممارســة
هــذا االجــراء مــن طرفهــا دون فــرض قيــود إضافيــة عــى النقــل.
يف حــال اســتمر البنــك باحتفاظــه بالســيطرة عــى األصــل دون االحتفــاظ بكافــة املزايــا واملخاطــر بشــكل جوهــري ،يتــم إثبــات األصــل فقــط
خــال فــرة البنــك باالســتثمار ،ويف هــذه احلالــة ،يعــرف البنــك ً
أيضــا بااللزتامــات املرتبطــة بهــا .يتــم قيــاس األصــل املحــول وااللــزام املتعلــق
بــه عــى أســاس يعكــس احلقــوق وااللزتامــات الــي يحتفــظ بهــا البنــك .يقــوم البنــك بقيــاس الضمانــات بالقيمــة الدفرت يــة لألصــل واملبلــغ
املمكــن دفعــه مــن قبــل البنــك.
إذا اســتمر البنــك باســتثمار األصــل املحــول املشــرى أو خيــار الــراء (أو كليهمــا) ،يقــوم البنــك بقيــاس االســتثمار باملبلــغ املطلــوب دفعــه
مــن قبــل البنــك عنــد إعــادة الــراء .إذا كان خيــار الــراء لألصــل يقــاس بالقيمــة العادلــة ،يســتمر البنــك باالعــراف بالقيمــة العادلــة
لألصــل املحــول أو خيــار الــراء (ايهمــا أقــل).

ً
بناء عىل ما ذكر أعاله ،يقوم البنك بتصنيف املوجودات املالية إىل املرحلة ( )1واملرحلة ( )2واملرحلة ( ،)3كما هو موضح أدناه:
املرحلــة األوىل :عنــد االعــراف األويل املوجــودات املاليــة للمــرة األوىل ،يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص بنــاء عــى اخلســائر االئتمانيــة
املتوقعــة باحتماليــة التعــر للتعــرض االئتمــاين خــال  12شــهر .تشــمل املرحلــة األوىل ً
أيضــا املوجــودات املاليــة الــي تــم إعــادة تصنيفهــا
مــن املرحلــة الثانيــة.
املرحلــة الثانيــة :عنــد حــدوث زيــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ االعــراف االويل ،يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص اخلســارة
االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمــاين .تتضمــن املرحلــة الثانيــة أيضــا املوجــودات املاليــة الــي شــهدت تحســن بمخاطــر
االئتمــان والــي تــم إعــادة تصنيفهــا مــن املرحلــة الثالثــة.
املرحلــة الثالثــة :القــروض الــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التــدين (التعــر) ،يقــوم البنــك باحتســاب اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة لكامــل عمــر
التعــرض االئتمــاين .بالنســبة للموجــودات املاليــة الــي ال يتوفــر للبنــك توقعــات معقولــة الســرداد امــا كامــل املبلــغ اﻟﻘﺎﺋم ،أو جــزء منــه،
ﯾﺗم تخفيــض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ للموجــودات املاليــة .ويعتــر بمثابــة الغــاء (جــزيئ) للموجــودات املــايل.
إن منهجية تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9موضحة بشكل مفصل باإليضاح رقم ( )3إستخدام التقديرات.
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عقود االيجار (السياسة املطبقة قبل  1كانون الثاين )2019
تصنــف عقــود االيجــار كإيجــارات تمويليــة عندمــا تنــص رشوط االيجــار عــى تحويــل جميــع املخاطــر واملنافــع املتعلقــة بالتملــك للمســتأجر
بشــكل جوهــري .أمــا جميــع عقــود االيجــار االخــرى فتصنــف كإيجــارات تشــغيلية.
 .1البنــك كمؤجــر :يتــم قيــد دخــل االيجــارات التشــغيلية باســتخدام طر يقــة القســط الثابــت عــى مــدى عمــر االيجــار .كمــا تضــاف التكاليــف
املبــارشة االوليــة املتكبــدة يف مناقشــة وترتيــب العقــد التشــغييل اىل القيمــة الدفرت يــة للموجــودات املؤجــرة وتقيــد وفقــا لطر يقــة القســط
الثابــت عــى مــدى فــرة االيجــار.
 .2البنــك كمســتأجر :تســجل املوجــودات املقتنــاة مــن خــال عقــود االيجــار التمويليــة بدايــة بقيمتهــا العادلــة عنــد بدايــة عقــد االيجــار أو
بالقيمــة احلاليــة للحــد االدىن مــن دفعــات االيجــار ،أيهمــا أقــل .كمــا يتــم تســجيل مطلوبــات التأجــر التمويــي بنفــس القيمــة .وتـ ّ
ـوز ع
دفعــات االيجــار بــن مصار يــف تمويــل وتخفيــض مطلوبــات التأجــر التمويــي مــن اجــل تحقيــق معــدل فائــدة ثابــت عــى الرصيــد املتبقــي
مــن مطلوبــات التأجــر التمويــي ،وتقيــد مصار يــف التمويــل مبــارشة يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
ً
تقيد دفعات االيجار التشغييل كمرصوف وفقا لطر يقة القسط الثابت عىل مدى عمر اإليجار.

عقود اإليجار (السياسة املطبقة بعد  1كانون الثاين )2019
يقــوم البنــك بتقييــم العقــود املربمــة عنــد البــدء بهــا لتحديــد اذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي عــى إيجــار .اي انــه إذا كان العقــد ينقــل
احلــق يف التحكــم يف اســتخدام األصــل املحــدد لفــره مــن الزمــن مقابــل املبالــغ املدفوعــة.
ً
ويطبــق البنــك نهجــا موحــدا لالعــراف والقيــاس فيمــا يتعلــق بجميــع عقــود اإليجــار ،باســتثناء عقــود اإليجــار القصــرة األجــل وعقــود إيجــار
األصــول منخفضــة القيمــة .ويعــرف البنــك بالزتامــات اإليجــار لدفعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام الــي تمثــل احلــق يف اســتخدام
األصــول املســتأجرة.

موجودات حق االستخدام
يقــوم البنــك باالعــراف بموجــودات حــق االســتخدام يف تار يــخ بــدء عقــد اإليجــار (أي ،التار يــخ الــذي يكــون األصــل فيــه قابــل لالســتخدام).
يتــم االعــراف بأصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة ،بعــد تزنيــل االســتهالك املرتاكــم وخســائر التــدين يف القيمــة ،ويتــم تعديــل القيمــة عنــد
إعــادة تقييــم الزتامــات اإليجــار.
تتضمــن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام قيمــة الزتامــات اإليجــار املعــرف بهــا ،باإلضافــة اىل التكاليــف املبــارشة األوليــة املتكبــدة ،ودفعــات
ً
مطروحــا منهــا أي حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد االيجــار .يف حــال مل يكــن البنــك متيقــن
اإليجــار الــي تمــت يف أو قبــل تار يــخ بــدء العقــد،
مــن احلصــول عــى ملكيــة األصــل املؤجــر يف نهايــة مــدة العقــد ،يتــم اســتهالك قيمــة حــق اســتخدام االصــل املعــرف بــه عىل أســاس القســط
الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتــايج لألصــل او مــدة اإليجــار ايهمــا اقــل .تخضــع موجــودات أصــول حــق االســتخدام إىل اختبــار التــدين يف
القيمــة.

الزتامات عقود اإليجار
يقــوم البنــك يف تار يــخ بــدء عقــد اإليجــار ،باالعــراف بالزتامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة احلاليــة لدفعــات اإليجــار الــي يتعــن دفعهــا خــال مــدة
ً
مطروحــا منهــا
العقــد .تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة (والــي تتضمــن الدفعــات الــي يف مضمونهــا تعتــر دفعــات إيجــار ثابتــة)
حوافــز اإليجــار املســتحقة ودفعــات اإليجــار املتغــرة الــي تعتمــد عــى مــؤرشات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لــروط العقــد ،واملبالــغ
املتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات القيمــة املتبقيــة .تتضمــن دفعــات اإليجــار ً
أيضــا القيمــة املســتحقة عنــد ممارســة خيــار الــراء والــذي
مــن املؤكــد أن يمارســه البنــك وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا كان البنــك ينــوي ان يمــارس خيــار اإلنهــاء وفقــا لــروط العقــد.
يتــم االعــراف بدفعــات اإليجــار املتغــرة الــي ال تعتمــد عــى مــؤرشات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لــروط العقــد كمصار يــف يف الفــرة
الــي يقــع فيهــا احلــدث أو الــرط الــذي يــؤدي اىل دفــع تلــك املبالــغ.
ً
ً
إســتثمار يف رشكــة حليفــة :الرشكــة احلليفــة يه منشــأة يمــارس البنــك فيهــا تأثــرا جوهر يــا .التأثــر اجلوهــري هــو القــدرة عــى املشــاركة يف
السياســات املاليــة والتشــغيلية للجهــة املســتثمر بهــا وليســت ســيطرة أو ســيطرة مشــركة عــى تلــك السياســات.
إن االعتبــارات املســتخدمة لتحديــد الســيطرة املشــركة مشــابهة إىل حــد مــا لالعتبــارات املســتخدمة لتحديــد الســيطرة عــى الــركات
التابعــة.
يتم اثبات استثمار البنك يف الرشكة احلليفة بموجب طر يقة حقوق امللكية.
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بموجــب طريقــة حقــوق امللكيــة ،تظهــر االســتثمارات يف الــركات احلليفــة بالكلفــة ،يتــم تعديــل القيمــة الدفرتيــة لالســتثمارات يف الرشكــة
احلليفــة ألثبــات حصــة البنــك يف التغــرات يف صــايف موجــودات الرشكــة احلليفــة بتاريــخ التملــك .يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن الرشكــة
احلليفــة كجــزء مــن حســاب االســتثمار وال يتــم اطفاؤهــا وال يتــم اجــراء اختبــار للتــدين هلــا بشــكل منفــرد.
تعكــس قائمــة الدخــل املوحــدة حصــة البنــك مــن نتائــج أعمــال الرشكــة احلليفــة أي تغــرات يف قائمــة الدخــل الشــامل هلــذا االســتثمار،
ويتــم تصنيفــه ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل للبنــك .يف حــال وجــود تغــر عــى حقــوق ملكيــة الرشكــة احلليفــة فإنــه يتــم إظهــار هــذه
التغــرات ان وجــدت يف قائمــة التغــرات يف حقــوق امللكيــة املوحــدة للبنــك .يتــم اســتبعاد األربــاح واخلســائر الناتجــة عــن املعامــات بــن
البنــك والــركات احلليفــة بمقــدار حصــة البنــك يف الرشكــة احلليفــة.
يتــم إظهــار حصــة البنــك مــن أربــاح أو خســائر الرشكــة احلليفــة ضمــن قائمــة الدخــل املوحــدة ضمــن األربــاح التشــغيلية ويمثــل ربــح أو
خســارة بعــد الرضيبــة وحقــوق غــر املســيطرين يف الرشكــة التابعــة للرشكــة احلليفــة.
يتم إعداد القوائم املالية للرشكة احلليفة بنفس الفرتة املالية للبنك وباستخدام نفس السياسات املحاسبية.
ممتلــكات ومعـــدات :تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تزنيــل اإلســتهالك املرتاكــم  ،وأي تــدين يف قيمتهــا  ،ويتــم اســتهالك
املمتلــكات واملعــدات (باســتثناء األرايض) عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتــايج املتوقــع هلــا
الســتخدام النســب املئويــة التاليــة:
%
مباين
معدات وأجهزة وأثاث
وسائط نقل
أجهزة احلاسب اآليل
أخــرى

2
15 - 9
20
15 - 12
12 -2

عندمــا يقــل املبلــغ املمكــن اســرداده مــن أي مــن املمتلــكات واملعــدات عــن صــايف قيمتهــا الدفرتيــة فإنــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إىل القيمــة
املمكــن اســردادها وتســجل قيمــة التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
يتــم مراجعــة العمــر االنتــايج للممتلــكات واملعــدات يف نهايــة كل عــام  ،فــاذا كانــت توقعــات العمــر االنتــايج تختلــف عــن التقديــرات املعــدة
ً
ســابقا يتــم تســجيل التغــر يف التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغــر يف التقديــرات.
يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود أي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها.

تدين املوجودات غري املالية
يقــوم البنــك بتاريــخ إعــداد التقاريــر املاليــة بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه .إذا وجــد أي دليــل عــى
ذلــك ،أو عندمــا يتطلــب إجــراء اختبــار ســنوي لالنخفــاض يف القيمــة ،يقــوم البنــك بتقييــم املبلــغ املمكــن تحصيلــه لألصــل .إن مبلــغ األصــل
ُ
املمكــن تحصيلــه هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــا تكاليــف البيــع وقيمتــه املســتخدمة أيهمــا أعــى ويتــم تحديــده
لألصــل الفــردي ،إال إذا كان األصــل ال يولــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة إىل حــد كبــر عــن تلــك الناتجــة مــن املوجــودات األخــرى
ً
أو موجــودات الرشكــة .عندمــا يتجــاوز املبلــغ املــدرج لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد املبلــغ املمكــن تحصيلــه ،يعتــر األصــل منخفضــا ويتــم
تخفيضــه إىل املبلــغ املمكــن تحصيلــه .أثنــاء تقييــم القيمــة العادلــة املســتخدمة ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية للقيمــة العادلــة
احلاليــة هلــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الرضيبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال واملخاطــر املحــددة
ً
لألصــل .أثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع ،تؤخــذ املعامــات احلديثــة يف الســوق يف االعتبــار إذا كانــت متوفــرة .وإذا مل يكــن
ً
ممكنــا تحديــد مثــل تلــك املعامــات ،يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم املناســب.
يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الرشكات التابعة املتداولة أو مؤرشات القيمة العادلة املتوفرة األخرى.
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املوجودات غري امللموسة
أ  -الشهـــرة :يتــم تســجيل الشــهرة بالتكلفــة الــي تمثــل الز يــادة يف تكلفــة امتــاك او رشاء االســتثمار يف الرشكــة التابعــة عــن حصــة البنــك
يف القيمــة العادلــة لصــايف موجــودات تلــك الرشكــة بتار يــخ االمتــاك  .يتــم تســجيل الشــهرة الناتجــة عــن االستثـــمار يف رشكات تابعــة
ً
يف بنــد منفصــل كموجــودات غــر ملموســة  ،ويتــم الحقــا تخفيــض تكلفــة الشــهرة بــأي تــدين يف قيمــة االســتثمار .
يتم توزيع الشهرة عىل وحدة  /وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدين يف القيمة .
يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة يف تار يــخ القوائــم املاليـــة املوحــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك داللــة عــى أن قيمــة
الشــهرة قــد تدنــت وذلــك يف حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســرداد املقــدرة لوحدة/لوحــدات توليــد النقــد الــي تعــود هلــا الشــهرة أقــل
مــن القيمــة املســجلة يف الدفاتــر لوحدة/وحــدات توليــد النقــد ويتــم تســجيل قيمــة التــدين يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
ب -املوجــودات غــر امللموســة األخــرى :املوجــودات غــر امللموســة الــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة يف
تار يــخ احلصــول عليهــا أمــا املوجــودات غــر امللموســة الــي يتــم احلصــول عليهــا مــن خــال طر يقــة أخــرى غــر االندمــاج فيتــم تســجيلها
بالتكلفــة.
يتــم تصنيــف املوجــودات غــر امللموســة عــى اســاس تقديــر عمرهــا الزمــي لفــرة محــددة أو لفــرة غــر محــــددة  .ويتــم اطفــاء
املوجــودات غــر امللموســة الــي هلــا عمــر زمــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد االطفــاء يف قائمــة الدخــل املوحــدة .أمــا املوجــودات
غــر امللموســة الــي عمرهــا الزمــي غــر محــدد فيتــم مراجعــة التــدين يف قيمتهــا يف تار يــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ويتــم تســجيل أي
تــدين يف قيمتهــا يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
ال يتم رسملة املوجودات غري امللموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نفس السنة .
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التقــاص :يتــم اجــراء تقــاص بــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة واظهــار املبلــغ الصــايف يف القوائــم املاليــه املوحـــدة فقــط عندمــا تتوفــر
احلقــوق القانونيــة امللزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها عــى أســاس التقــاص او يكــون تحقــق املوجــودات وتســوية املطلوبــات يف نفــس
الوقــت.
املوجــودات الــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفـ ً
ـاء لديــون مســتحقة :تظهــر املوجــودات الــي آلــت ملكيتهــا للبنــك يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة
ضمــن بنــد «موجــودات أخــرى» وذلــك بالقيمــة الــي آلــت بهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل  ،ويعــاد تقييمهــا يف تاريــخ القوائــم
املاليــة املوحــدة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي  ،ويتــم قيــد أي تــدين يف قيمتهــا كخســارة يف قائمــة الدخــل املوحــد وال يتــم تســجيل الز يــادة
ً
كإيــراد  .يتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة إىل احلــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التــدين الــذي تــم تســجيله ســابقا.
عقــود إعــادة الــراء أو البيــع :يســتمر االعــراف يف القوائــم املاليــة املوحــده باملوجــودات املباعــة والــي تــم التعهــد املزتامــن بإعــادة رشائهــا
يف تاريــخ مســتقبيل ،وذلــك الســتمرار ســيطرة البنــك عــى تلــك املوجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا ،ويســتمر
ً
تقييمهــا وفقــا للسياســات املحاســبية املتبعــة .تــدرج املبالــغ املقابلــة للمبالــغ املســتلمة هلــذه العقــود ضمــن املطلوبــات يف بنــد األمــوال
املقرتضــة ،ويتــم االعــراف بالفــرق بــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الــراء كمــروف فوائــد يســتحق عــى مــدى فــرة العقــد باســتخدام
طر يقــة الفائــدة الفعليــة.
أمــا املوجــودات املشــراه مــع التعهــد املزتامــن بإعــادة بيعهــا يف تاريــخ مســتقبيل محــدد فــا يتــم االعــراف بهــا يف القوائــم املاليــة املوحــده،
وذلــك لعــدم توفــر الســيطرة عــى تلــك املوجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع ال تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا .وتــدرج املبالــغ املدفوعــة
املتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك واملؤسســات املرصفيــة األخــرى أو ضمــن التســهيالت اإلئتمانيــة حســب احلــال ،ويتــم
معاجلــة الفــرق بــن ســعر الــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد تســتحق عــى مــدى فــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

يتــم مراجعــة أيــة مــؤرشات عــى تــدين قيمــة املوجــودات غــر امللموســة يف تار يــخ القوائــم املاليــة املوحــدة .كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر
الزمــي لتلــك املوجــودات ويتــم اجــراء أيــة تعديــات عــى الفــرات الالحقة .

العمــات االجنبيــة :يتــم إثبــات املعامــات الــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الــرف الســائدة يف تاريــخ إجــراء املعامـــــات.
يتــم تحويــل أرصــدة املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة باســعار العمــات االجنبيــة الوســطية الســائدة يف تاريــخ القوائــم املاليــه املوحــده
واملعلنــة مــن البنــك املركــزي األردين .

تظهــر املوجــودات غــر امللموســة ذات العمــر املحــدد بالتكلفــة بعــد تزن يــل اإلطفــاءات الســنوية ،وتــم إطفــاء هــذه املوجــودات بطر يقـــة
القســط الثابــت عــى مــدى العمــر اإلنتــايج باســتخدام نســب تــراوح مــا بــن  30٪ - 14٪ســنويا.

يتم تحويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

املخصصــات :يتــم االعــراف باملخصصــات عندمــا يكــون عــى البنــك الزتامــات يف تار يــخ القوائــم املاليــه املوحــده ناشــئة عــن احــداث ســابقة
وان تســديد االلزتامــات محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.
مخصــص تعويــض نهايــة اخلدمــة للموظفــن :يتــم تكويــن مخصــص ملواجهــة االلزتامــات القانونيــة والتعاقديــة اخلاصــة بنهايــة اخلدمــة
للموظفــن عــن مــدة اخلدمــة لــكل موظــف بتاريــخ قائمــة املركــز املــايل املوحــدة بموجــب اللوائــح الداخليــة للبنــك.
رض يبة الدخل :تمثل مصار يف الرضائب مبالغ الرضائب املستحقة والرضائب املؤجلة.
تحســب مصار يــف الرضائــب املســتحقة عــى أســاس االربــاح اخلاضعــة للرض يبــة ،وتختلــف االربــاح اخلاضعــة للرض يبــة عــن االربــاح املعلنــة يف
القوائــم املاليــة املوحــدة الن االربــاح املعلنــة تشــمل ايــرادات غــر خاضعــة للرض يبــة او مصار يــف غــر قابلــة للتزنيــل يف الســنة املاليــة وانمــا
يف ســنوات الحقــة او اخلســائر املرتاكمــة املقبولــة رضيبيــا أو بنــود ليســت خاضعــة او مقبولــة التزن يــل الغــراض رض يبيــة .
تحسب الرضائب بموجب النسب الرضائبية املقررة بموجــب القـوانـيـن واالنـظـمـة والتعليـمـات يف البلدان اليت يعمل فيها البنك .
إن الرضائــب املؤجلــة يه الرضائــب املتوقــع دفعهــا او اســردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة املؤقتــة بــن قيمـــة املـوجــــودات او املطلوبــات
يف القوائــم املاليــة املوحــدة والقيمــة الــي يتــم احتســاب الربــح الرض يــي عــى اساســها .يتــم احتســاب الرضائــب املؤجلــة باســتخدام طر يقــة
ً
االلــزام باملزيانيــة وتحتســب الرضائــب املؤجلــة وفقــا للنســب الرضيبيــة الــي يتوقــــع تطـبـيـــقها عـنـــد تسـويـــة االلــزام الرض يــي او تحقيــق
املوجــودات الرض يبيــة املؤجلــة .

يتم إثبات االرباح واخلسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.
يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود املوجــودات واملطلوبــات بالعمــات األجنبيــة غــر النقديــة (مثــل األســهم) كجــزء مــن التغــر يف القيمــة
العادلــة
عنــد توحيــد القوائــم املاليــة املوحــده يتــم ترجمــة موجــودات ومطلوبــات الفــروع والــركات التابعــة يف اخلــارج مــن العملــة الرئيســــية
ً
(االساسية) اىل عملة التقرير وفقا لالسعار الوسطية للعمالت يف تـاريـــخ القوائم املاليه املوحدة واملـعـلـنـــة مـــن الـبـنـــك الـمـركــــزي األردين.
أمــا بنــود االيــرادات واملرصوفــات فيتــم ترجمتهــا عــى اســاس معــدل الســعر خــال الســنة وتظهــر فروقــات العملــة الناجمــة يف بنــد
مســتقل يف قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر املوحــدة وفـــي حـالـــة بـيـــع احـــدى هـــذه الــركات او الفــروع فيتــم قيــد مبلــغ فروقــات تـرجـمـــة
العمـــات االجنـبـيـــة املـتـعـلـــق بهـــا ضـمـــن االيـــرادات /املصاريــف يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
يتــم تســجيل االربــاح واخلســائر الناجمــة عــن فروقــات تحويــل العملــة االجنبيــة الدوات الديــن (الــي تحمــل فوائــد) ضمــن املوجــودات
املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل يف قائمــة الدخــل .يف حــن يتــم تســجيل فروقــات تحويــل العملــة االجنبيــة
الدوات امللكيــة يف بنــد إحتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة ضمــن حقــوق املســاهمني يف قائمــة املركــز املــايل املوحــدة .
القيمة العادلة :يقوم البنك بقياس األدوات املالية بتاريخ القوائم املالية.
تمثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم احلصــول عليــه عنــد بيــع املوجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلــزام يف معاملــة منظمــة
بــن املشــاركني يف الســوق بتاريــخ القيــاس.

تكاليــف اصــدار أو رشاء أســهم البنــك :يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن اصــدار أو رشاء أســهم البنــك عــى األربــاح املــدورة (بالصــايف بعــد
األثــر الرض يــي هلــذه التكاليــف إن وجــد) .اذا مل تســتكمل عمليــة اإلصــدار أو الــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف كمصار يــف عــى قائمــة
الدخــل املوحــدة.

ً
يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاءا عــى فرضيــة أن عمليــة بيــع املوجــودات أو تســوية اإللــزام تتــم مــن خالل األســواق الرئيســية للموجودات
واملطلوبــات .يف حــال غيــاب الســوق الرئيــي ،يتــم اســتخدام الســوق األكــر مالئمــة للموجــودات أو املطلوبات.يحتــاج البنــك المتــاك
فــرص الوصــول للســوق الرئيــي أو الســوق األكــر مالئمــة.

حســابات مــداره لصــاحل العمــاء :تمثــل احلســابات الــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــاء وال تعتــر مــن موجــودات البنــك .يتــم إظهــار
رســوم وعمــوالت إدارة تلــك احلســابات يف قائمــة الدخــل املوحــد  .يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة املحافــظ مضمونــة رأس
املــال املــدارة لصــاحل العمــاء عــن رأس ماهلــا.

يقــوم البنــك بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات باســتخدام اإلفرتاضــات املســتخدمة مــن املشــاركني يف الســوق عنــد تســعري
ً
املوجــودات أو املطلوبــات عــى افــراض أن املشــاركني يف الســوق يترصفــون وفقــا ملصلحتهــم اإلقتصاديــة.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غــر املاليــة يأخــذ بعــن االعتبــار قــدرة املشــاركني يف الســوق عــى توليــد املنافــع اإلقتصاديــة مــن
خــال اســتخدام املوجــودات بأفضــل طريقــة أو بيعــه ملشــارك آخــر سيســتخدم املوجــودات بأفضــل طريقــة.
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يقــوم البنــك باســتخدام أســاليب تقييــم مالئمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر املعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتوضيــح
اســتخدام املدخــات املمكــن مالحظتهــا بشــكل مبــارش وتقليــل اســتخدام املدخــات املمكــن مالحظتهــا بشــكل غــر مبــارش.
جميــع املوجــودات واملطلوبــات الــي يتــم اســتخدام القيمــة العادلــة لقياســها أو تــم اإلفصــاح عنهــا يف القوائــم املاليــة أو تــم شــطبها
ً
باســتخدام املســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة ،وبنــاءا عــى أدىن مســتوى للمدخــات الــي لديهــا تأثــر مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
املستـــــــوى األول :األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة للموجودات واملطلوبات املشابهة.
املســــــتوى الثــاين :تقنيــات تقييــم تأخــذ يف االعتبــار املدخــات ذات التأثــر املهــم عــى القيمــة العادلــة ويمكــن مالحظتهــا بشــكل مبــارش
أو غــر مبــارش.
املســتوى الثالــث :تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــات هلــا تأثــر مهــم عــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة عــى معلومــات
يف الســوق يمكــن مالحظتهــا.
يقــوم البنــك بتحديــد إذا مــا تــم تحويــل أي مــن املوجــودات واملطلوبــات مــا بــن مســتويات القيمــة العادلــة مــن خــال إعــادة تقييــم
ً
التصنيفــات (بنــاءا عــى أدىن مســتوى للمدخــات ذات األثــر اجلوهــري عــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) يف نهايــة كل فــرة ماليــة.
لغايــات إيضــاح القيمــة العادلــة ،يقــوم البنــك بتحديــد تصنيفــات املوجــودات واملطلوبــات حســب طبيعتهــا ومخاطــر املوجــودات أو املطلوبات
ومســتوى القيمــة العادلة.
تحتســب قيمــة التــدين عــى الفــرق بــن القيمــة الدفرت يــة للموجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة والقيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة
َ
الفعالــة األصليــة.
املســتقبلية املتوقعــة مخصومــة باســتخدام نســبة الفائــدة
يتــم تخفيــض القيمــة الدفرت يــة للموجــودات املاليــة بالتكلفــة املطفــأة بمقــدار خســارة التــدين مــن خــال حســاب مخصــص التــدين يف
القيمــة .هــذا ويتــم االعــراف بالتغــر بالقيمــة الدفرت يــة حلســاب املخصــص يف قائمــة الدخــل املوحــد.
النقــد ومــا يف حكمــه :هــو النقــد واألرصــدة النقديــة الــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر ،وتتضمــن :النقــد واألرصــدة لــدى البنــك املركــزي
األردين واألرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املرصفيــة  ،وتــزل ودائــع البنــوك واملؤسســات املرصفيــة الــي تســتحق خــال مــدة ثالثــة أشــهر
واألرصــدة املقيــدة الســحب .

 3 - 3استخدام التقديرات
مخصص التدين /مخصص تدين التسهيالت اإلئتمانية املبارشة:
يتطلــب تحديــد مخصــص تــدين التســهيالت اإلئتمانيــة املبــارشة مــن إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات
النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا ،باإلضافــة اىل تقديــر أي ز يــادة جوهر يــة يف املخاطــر اإلئتمانيــة لألصــول املاليــة بعــد اإلعــراف املبــديئ بهــا،
باإلضافــة اىل األخــذ بعــن اإلعتبــار معلومــات القيــاس املســتقبلية خلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة.
قــام البنــك بحســاب قيمــة مخصــص تــدين املوجــودات املاليــة وفقــا ملعايــر التقاريــر املاليــة الدوليــة واملتوافقــة مــع تعليمــات البنــك املركــزي
األردين.

منهجيــة تطبيــق املعيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم (( )9االدوات املاليــة) :املدخــات ،اآلليــات واإلفرتاضــات املســتخدمة
يف حســاب اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة

اإليضاحات حول القوائم املالية

وتنــدرج اعمــال ادارة املخاطــر ضمــن سياســة عامــة إلدارة املخاطــر يمكــن البنــك مــن تحديــد املخاطــر ووضــع حــدود مالئمــة هلــا  ،ولتكــون
االطــار العــام إلدارة املخاطــر الرئيســية الــي يتعــرض هلــا البنــك باإلضافــة إىل عــدد مــن السياســات املنفصلــة لــكل نــوع مــن أنــواع املخاطــر
والــي تشــمل :
سياسات إدارة مخاطر االئتمان  ،إدارة مخاطر السوق و إدارة مخاطر التشغيل.
سياسة مخاطر السيولة وسياسة مخاطر أسعار الفائدة للمحفظة البنكية.
سياسة التقييم الداخيل لكفاية راس املال.
سياسة اختبارات األوضاع الضاغطة.
هــذا وتعتــر كل مــن السياســات االئتمانيــة والسياســة االســتثمارية جــزء مكمــل لسياســة ادارة املخاطــر لغايــات ادارة وضبــط املخاطــر
األخرى.
كمــا تــويل إدارة البنــك أهميــة خاصــة ملتطلبــات بــازل وافضــل املمارســات الدوليــة إلدارة املخاطــر وذلــك باعتبارهــا اطــار لرتســيخ وتعز يــز
قــدرة البنــك عــى االرتقــاء بالبيئــة الرقابيــة ومجابهــة مختلــف أنــواع املخاطــر (التشــغيلية ،الســوق .االئتمــان) وقــد اتخــذت اخلطــوات
العمليــة لتطبيــق مــا جــاء فيهــا وذلــك بتأســيس وحــدات متخصصــة إلدارة مختلــف املخاطــر تكــون مهامهــا التعــرف  ،القيــاس  ،االدارة
والرقابــة والســيطرة عــى أنــواع املخاطــر ومــدى الــزام البنــك باألنظمــة والقوانــن والترشيعــات واملعايــر واملتطلبــات الصــادرة عــن مختلــف
ً
اجلهــات املحليــة منهــا أو الدوليــة وفقــا ألفضــل املمارســات املتعــارف عليهــا وبمــا يتناســب مــع حجــم البنــك وعملياتــه وأنــواع املخاطــر الــي
يتعــرض هلــا.
هذا وتتوىل مجموعة إدارة املخاطر املهام الرئيسية التالية:
إعداد اطار إدارة املخاطر( )Risk Management Frameworkيف البنك.
إعــداد وتنفيــذ اســراتيجية إدارة املخاطــر باإلضافــة إىل تطويــر سياســات وإجــراءات عمــل تحــدد االدوار واملســؤوليات اخلاصــة بــكل طــرف
مــن االطــراف وعــى جميــع املســتويات اإلداريــة.
إعداد سياسات املخاطر ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من فعاليتها وتعديلها بما يستوجب.
إعــداد منهجيــة التقييــم الداخــي لكفايــة رأســمال البنــك ،وبحيــث تكــون هــذه املنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة عــى تحديــد املخاطــر
الــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار خطــة البنــك االســراتيجية وخطــة رأس املــال.
إعداد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.
مراقبة الزتام دوائر البنك التنفيذية باملستويات املحددة للمخاطر املقبولة.
التأكد من وجود خطة استمرارية العمل و فحصها بشكل دوري.
رفع تقارير باملخاطر املرتتبة عىل أي توسع يف أنشطة البنك اىل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن مجلس االدارة.
القيــام بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك عــى تحمــل الصدمــات ومواجهــة املخاطــر املرتفعــة
واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.
رفــع تقاريــر دوريــة للجنــة إدارة املخاطــر تتضمــن معلومــات عــن منظومــة املخاطــر ( )Profile Riskالفعليــة لكافــة أنشــطة البنــك
باملقارنــة مــع وثيقــة املخاطــر املقبولــة ( )Risk Appetiteومتابعــة معاجلــة االنحرافــات الســلبية.
التحقق من تكامل آليات قياس املخاطر مع أنظمة املعلومات اإلدارية املستخدمة.
نــر الــويع فيمــا يتعلــق بــإدارة املخاطــر لوحــدات البنــك لتعزيــز البيئــة الرقابيــة ونــر ثقافــة الــويع باملخاطــر وتحقيــق فهــم عميــق مــن
كافــة املســتويات االداريــة للمخاطــر الــي يواجههــا البنــك.
مراجعة القرارات االسرتاتيجية مع امكانية تقديم توصيات لتجنب املخاطر وضمان التوظيف االمثل لراس املال.

منظومــة إدارة املخاطــر  :تتبــع إدارة املخاطــر بالبنــك اىل مجلــس اإلدارة وذلــك اســتنادا اىل تعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن
البنــك املركــزي األردين ،ويقــع عــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية اعتمــاد اســراتيجية وسياســات واجــراءات إدارة املخاطــر يف البنــك والــي
تعــر عــن االطــار العــام إلدارة املخاطــر  ،ومراجعتهــا بشــكل ســنوي ويقــوم مجلــس اإلدارة بتفويــض صالحيــة الرقابــة عــى كافــة أنشــطة
إدارة املخاطــر اىل جلنــة إدارة املخاطــر املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

التنســيق مــع مختلــف دوائــر البنــك الرقابيــة للتحقــق مــن وجــود الضوابــط الرقابيــة للســيطرة عــى املخاطــر او نقــل إدارة هــذه املخاطــر
جلهــات خارجيــة او التامــن عليهــا.

ثقافــة ادارة املخاطــر :ان نهــج ادارة املخاطــر يف البنــك ينبثــق مــن خــال اخلــرة واملعرفــة وثقافــة املخاطــر الــي يكــون فيهــا كل موظــف
مســؤول عــن املخاطــر املحتملــة ضمــن نطــاق عملــه.

مســتويات املخاطــر املقبولــة :تتــم عمليــة تحديــد مســتويات املخاطــر املقبولــة للبنــك وفــق اســاليب القيــاس الكميــة واســتنادا اىل طبيعــة
وخصوصيــة املخاطــر املتنوعــة وبمــا يوضــح طبيعــة املخاطــر الــي يقبلهــا البنــك يف ســبيل تحقيــق اهدافــه االســراتيجية وبحيــث يتــم عكــس
هــذه احلــدود ضمــن وثيقــة املخاطــر املقبولــة املعتمــدة لــدى البنــك والــي تخضــع آلليــة مراقبــة بشــكل دوري وآليــة ملعاجلــة االنحرافــات
والتجــاوزات ان وجــدت.

توفــر ادارة املخاطــر الرقابــة املســتقلة والدعــم الــذي يهــدف اىل انشــاء ونــر مفهــوم ادارة املخاطــر ككل وعــى جميــع املســتويات االدار يــة
وتســاعد بشــكل اســتبايق يف ادراك اخلســائر املحتملــة وتضــع خطــة لــردود االفعــال املناســبة واالجــراءات الــازم اتخاذهــا ملواجهــة هــذه
املخاطــر يف حــال حدوثهــا ممــا يســاهم يف تقليــل التكاليــف واخلســائر املحتملــة.
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يتــم تحديــد االطــار العــام ملســتويات املخاطــر املقبولــة بمــا ينســجم مــع خطــة البنــك االســراتيجية  ،تعليمــات اجلهــات الرقابيــة االدارة
الســليمة ملخاطــر االئتمــان والســيولة وادارة رأس املــال بمــا يدعــم النمــو والتطــور يف اعمــال البنــك.
اختبارات األوضاع الضاغطة
تشــكل اختبــارات االوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى البنــك ككل جــزءا ال يتجــزأ مــن عمليــة مراجعــة املخاطــر وتقييمهــا حيــث توفــر هــذه
االختبــارات معلومــات حــول الســامة املاليــة ومنظومــة املخاطــر لــدى البنــك  ،كمــا توفــر ايضــا مــؤرشات تحذيــر مبكــرة للتهديــدات
املحتملــة عــى رأس مــال البنــك.
كمــا تعتــر اختبــارات األوضــاع الضاغطــة (  ) Stress Testingجــزء مكمــل وأســايس يف منظومــة احلاكميــة املؤسســية ويف عمليــة
إدارة املخاطــر لــدى البنــك ملــا هلــا مــن أهميــة يف تنبيــه إدارات البنــك ألثــر األحــداث الســلبية غــر املتوقعــة واملرتبطــة بالعديــد مــن املخاطــر،
باإلضافــة إىل مــدى تأثريهــا يف صناعــة القــرارات عــى املســتوى اإلداري واالســراتييج و دورهــا الكبــر يف تزويــد كل مــن مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة بمــؤرشات عــن حجــم رأس املــال املطلــوب ملواجهــة اخلســائر الناتجــة عــن الصدمــات أو التغــرات الــي قــد تطــرأ والــي
تؤثــر عــى وضــع البنــك ومالءتــه املاليــة  ،وتعــود أهميــة اختبــارات األوضــاع الضاغطــة كونهــا ذات بعــد مســتقبيل يف تقييــم املخاطــر
بعكــس النمــاذج املعتمــدة عــى البيانــات التار يخيــة والــي ال تأخــذ بعــن االعتبــار األحــداث املســتقبلية غــر املتوقعــة.
ويتــم اجــراء اختبــارات االوضــاع الضاغطــة عــى مســتوى الســينار يوهات ذات احلساســية والســيناريوهات التحليليــة وعكــس اثرهــا عــى
نســبة كفايــة رأس املــال واألربــاح واخلســائر مــن خــال مجموعــة مــن املســتويات الــي تنــدرج ضمــن ( املعتدلــة  ،املتوســطة واحلــادة ).
يتــم تحليــل وتقييــم نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة وأثرهــا عــى نوعيــة أصــول البنــك والوضــع املــايل ســواء مــن خــال حجــم
اخلســارة املتوقعــة و /أو مــن خــال التأثــر عــى ســمعة البنــك وكفايــة رأس املــال واســتخدام نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة يف
عمليــة التخطيــط لــرأس املــال ( )Capital Planningواألثــر املحتمــل هلــا يف بنــاء رأس مــال إضــايف ،وفقــا ملعطيــات عمليــة التقييــم
الداخــي ملــدى كفايــة رأس املــال(.)ICAAP
ً
ً
يتــم افــراض ســينار يوهات تتناســب مــع حجــم وطبيعــة املخاطــر الــي تواجــه البنــك وعــى ان تنــدرج مــن األقــل تأثــرا إىل األكــر تأثــرا
بمــا يف ذلــك الســينار يوهات الــي قــد تحــدد حجــم اخلســائر الــي مــن املمكــن ان يتعــرض هلــا البنــك وذلــك بهــدف التعــرف عــى املخاطــر
غــر املغطــاة ،عــى ان يتــم مراعــاة تحديــد نطــاق الســيناريوهات بشــكل دقيــق ومراجعتهــا بشــكل دوري وتعديلهــا حســب املســتجدات
الــي تطــرأ عــى مســتوى البنــك بشــكل خــاص وعــى مســتوى القطــاع املــريف واالقتصــاد بشــكل عــام.
يتــم اجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل نصــف ســنوي بمــا يلــي متطلبــات الســلطات الرقابيــة ويمكــن إجــراء هــذه االختبــارات
ً
ً
أكــر مــن ذلــك بنــاءا عــى توصيــة مــن جلنــة إدارة املخاطــر وفقــا ملعطيــات وظــروف القطــاع املــريف واالقتصــاد بشــكل عــام.
التقييم الداخيل لكفاية رأس املال
تهدف عملية التقييم الداخيل لكفاية راس املال اىل ما ييل:
استخدام أساليب أفضل إلدارة املخاطر ،لضمان كفاية رأس املال.
تحديــد مســؤوليات مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة يف تطويــر عمليــة التقييــم الداخــي لــرأس املــال ،ووضــع أهــداف لــرأس املــال
تتناســب مــع هيــكل مخاطــر البنــك والبيئــة الرقابيــة لديــه.
التقييــم الشــامل لعنــارص املخاطــر (الكميــة والنوعيــة) الــي مــن املمكــن ان يتعــرض هلــا البنــك يف ظــل األوضــاع احلاليــة واألوضــاع
الضاغطــة.
معاجلــة املخاطــر الــي مل يتــم تغطيتهــا ضمــن الدعامــة األوىل (مخاطــر الســيولة  ،الفائــدة ،الرتكــز ،الســمعة ،االســراتيجية ،دورة
األعمــال).
فهم طبيعة ومستويات املخاطر اليت قد يواجهها البنك ،وكيفية الربط بني تلك املخاطر ومستويات رأس املال.
التأكــد مــن اســتمرار إدارة البنــك يف تحمــل مســؤولية ضمــان توفــر رأســمال كاف ملواجهــة املخاطــر وبمــا يزيــد عــن متطلبــات احلــدود
الدنيــا املقــررة.

اإليضاحات حول القوائم املالية

تطبيق البنك للتعرث وآلية معاجلته:
لغايــات تصنيــف احلســابات كديــون متعــرة  /غــر منتظمــة  ،يتــم االلــزام التــام بتعليمــات البنــك املركــزي األردين أو اجلهــات الرقابيــة يف
البلــدان املضيفــة لفــروع البنــك أو البنــوك التابعــة فيمــا يخــص تصنيــف الديــون ،حيــث يتــم تعريــف التســهيالت الغــر منتظمــة  /املتعــرة
بانهــا التســهيالت االئتمانيــة الــي تتصــف بــأي مــن الصفــات التاليــة:
مــى عــى اســتحقاقها أو اســتحقاق أحــد أقســاطها أو عــدم انتظــام الســداد ألصــل املبلــغ و/أو الفوائــد أو جمــود حســاب جــاري
مديــن ملــدة ( )90يومــا فأكــر.
ً
اجلاري مدين املتجاوز للسقف املمنوح بنسبة ( )٪ 10فأكرث وملدة ( )90يوما فأكرث.
ً
التسهيالت االئتمانية اليت مىض عىل تاريخ انتهاء رسيانها مدة ( )90يوما فأكرث ومل تجدد.
التسهيالت االئتمانية املمنوحة ألي عميل أعلن إفالسه أو ألي رشكه تم إعالن وضعها تحت التصفية.
التسهيالت االئتمانية اليت تم هيكلتها لثالث مرات خالل سنة.
ً
احلسابات اجلارية وتحت الطلب املكشوفة ملدة ( )90يوما فأكرث.

ً
قيمة الكفاالت املدفوعة نيابة عن العمالء ومل تقيد عىل حساباتهم ومىض عىل دفعها ( )90يوما فأكرث.

نظــام التصنيــف االئتمــاين الداخــي  :يســتخدم البنــك نمــوذج تصنيــف ائتمــاين داخــي  Moody’sلتقييــم عمــاء الــركات بمــا يعكــس
مخاطــر االئتمــان وتقييــم احتماليــة التعــر للطــرف املقابــل حيــث يســتخدم البنــك نمــاذج تصنيــف داخليــة مصممــة لفئــات مختلفة حســب
طبيعــة التعــرض ،نــوع املقــرض والقطــاع البنــي الــذي يقــوم بإدارتــه  ،و نظــام التصنيــف االئتمــاين مكــون مــن  3نمــاذج اساســية يتــم
اســتخدامها مــن قبــل دوائــر االعمــال لتحليــل وتصنيــف العمــاء مــن خــال االعتمــاد عــى البيانــات املاليــة وغــر املاليــة للعمــاء وتتــم
مراجعتهــا واعتمادهــا وارشــفتها مــن قبــل دوائــر االئتمــان ،حيــث يتيــح النظــام امكانيــة اختيــار نمــوذج مــن اصــل ثــاث نمــاذج متوفــرة،
ويتــم اعتمــاد النمــوذج بنـ ً
ـاء عــى مــدى توفــر ودقــة ووضــوح البيانــات املاليــة املقدمــة مــن قبــل العميــل باإلضافــة اىل مجموعــة مــن
االســئلة النوعيــة املتعلقــة بنشــاط العميــل ويه كالتــايل:
النموذج األول:) )Fundamental Analysis Financials only:
وهــو النمــوذج املســتخدم يف حــال توفــر البيانــات املاليــة الواضحــة والكافيــة واملفصلــة (مدققــة أو غــر مدققــة) ويمكــن االعتمــاد عليهــا
لتعكــس الوضــع املــايل للعميــل وبحيــث يكــون للبيانــات املاليــة والوضــع املــايل للعميــل الــدور األكــر والــوزن األكــر يف عمليــة التصنيــف.
النموذج الثاين:)SME Rating Model- Financial Statements Provided( :
وهــو النمــوذج املســتخدم يف حــال توفــر بيانــات ماليــه غــر مفصلــه (تحتــوي بعــض البنــود فقــط) ويكــون هلــا أهميــه نســبيه اقــل يف
عمليــه التصنيــف وتعطــى األهميــة بشــكل اكــر للجوانــب النوعيــة يف التصنيــف.
النموذج الثالث : )SME Rating Model- No Financial Statements Provided(:
وهــو النمــوذج املســتخدم يف حــال عــدم توفــر بيانــات ماليــه للعميــل ويكــون تصنيــف املخاطــر معتمــدا بشــكل كامــل عــى
اجلوانب النوعيــة.
يتم تطبيق النظام عىل جميع عمالء محفظة الرشكات الكربى واملنشآت الصغرية واملتوسطة لدى فروع االردن وفلسطني وقربص.
أما فيما يتعلق بتعريف درجات التصنيف فهي كالتايل:
يتكــون نظــام التصنيــف االئتمــاين مــن  10درجــات ائتمانيــة بحيــث تزيــد مخاطــر التعــر بشــكل تصاعــدي لــكل درجــة مخاطــر أعــى ،ويوجــد
تعر يــف لــكل درجــة تصنيــف ائتمــاين وحســب مــا هــو معتمــد داخليــا لــدى البنــك.
آلية عمل النظام:
• تتــم عمليــة ادخــال البيانــات بشــكل كامــل لــكل عميــل عــى حــدى مــن قبــل دوائــر االعمــال بصفتهــا االقــدر عــى االتصــال بالعميــل
واالطــاع عــى اوضاعــه ونشــاطه.
• تقــوم دائــرة مراجعــة االئتمــان بمراجعــة بيانــات االدخــال والتصنيــف االئتمــاين للعميــل وذلــك بهــدف التأكــد مــن دقــة وموضوعيــة
ومــدى توافــق البيانــات املدخلــة عــى النظــام مــع البيانــات والدراســة االئتمانيــة املقدمــة للعمــاء بشــكل عــام ،ويمكــن اســتخدام
خاصيــة ال  Overrideداخــل النظــام مــن قبــل صالحيــات محــددة لرفــع او تخفيــض درجــة املخاطــر ضمــن معطيــات معينــة تعــود
جلهــة االئتمــان يف تقديــر اوضــاع املقــرض بمــا يعكــس وضــع التســهيالت ونشــاط العميــل.
• يحتفــظ نظــام التصنيــف االئتمــاين بســجل كامــل لدرجــات املخاطــر للحســابات املؤرشــفة عــى مســتوى العميــل الواحــد منــذ تار يــخ
انشــاء العالقــة االئتمانيــة وتحديثاتهــا الدوريــة الــي تتــم بشــكل ســنوي عــى اقــل تقديــر او عنــد احلاجــة إلعــادة التصنيــف.
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التطبيق واالعرتاف االويل Initial Recognition
التعرضــات االئتمانيــة القائمــة :لغايــات تصنيــف التعرضــات االئتمانيــة مــن خــال نظــام التصنيــف الداخــي  ،يتــم االعتمــاد عــى مقارنــة
درجــة التصنيــف احلــايل للتعرضــات االئتمانيــة مــع درجــة التصنيــف عنــد االعــراف االويل  Initial Recognitionمــن خــال دراســة معــدة
داخــل البنــك لتوثيــق املعلومــات التاريخيــة ملخاطــر كل ديــن لتحديــد درجــة املخاطــر عنــد االعــراف االويل ،امــا للتعرضــات االئتمانيــة غــر
املصنفــة بتار يــخ البيانــات املاليــة يتــم ادراجهــا ضمــن املرحلــة الثانيــة حلــن تصنيفهــا اصوليــا.
التعرضــات االئتمانيــة اجلديــدة :يتوجــب ان تخضــع احلســابات اجلديــدة لعمليــة التصنيــف االئتمــاين عــى نظــام التصنيــف الداخــي ويتــم
التعامــل مــع تصنيفهــا كاعــراف اويل بتار يــخ التصنيــف.
اآللية املعتمدة الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ()ECL
تضمنــت متطلبــات املعيــار الــدويل قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة (خســارة التــدين  /املخصصــات) للتعرضــات االئتمانيــة /ادوات
الديــن الــي تقــع ضمــن نطــاق املعيــار مــن خــال نظــرة مســتقبلية مبنيــة عــى معلومــات تار يخيــة ومعلومــات حاليــة ومتوقعــة ،
كمــا تضمنــت كيفيــة وآليــة ادراج التعرضــات االئتمانيــة  /أدوات الديــن اضافــة اىل منهجيــة واطــار عــام احتســاب اخلســارة االئتمانيــة
املتوقعــة ضمــن منهــج مكــون مــن ثــاث مراحــل حددهــا املعيــار اجلديــد لالعــراف باالنخفــاض يف قيمــة االئتمــان والــذي يعتمــد عــى
التغــرات املهمــة (املؤثــرة) يف جــودة مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ االعــراف األويل ،حيــث تنتقــل التعرضــات بــن هــذه املراحــل الثالثــة وفقــا
للتغــرات يف املخاطــر االئتمانيــة وتحــدد هــذه املراحــل مســتوى االعــراف بخســائر االنخفــاض يف القيمــة.
تــم تطبيــق نمــوذج احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة ألدوات الديــن اخلاضعــة ملتطلبــات املعيــار عــى مســتوى فــروع االردن
والــركات التابعــة والفــروع اخلارجيــة بمــا يتوائــم مــع تعليمــات البنــك املركــزي ومتطلبــات املعيــار الــدويل.
قــام البنــك بإتبــاع منهجيــة قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة عــى أســاس افــرادي (للتعــرض االئتمــاين  /أداة الديــن ) دون اتبــاع
اســلوب تحديــد عنــارص ( مواصفــات) مشــركة عــى اســاس تجميــي بحيــث يتــم احتســاب اخلســائر املتوقعــة عــى مســتوى العقــد
(احلســاب) الواحــد عنــد كل اعــداد بيانــات ماليــة ممــا يظهــر أثــر التفاصيــل اإلفراديــة لــكل عقــد بتحديــد قيــم متغــرات معادلــة
احتســاب اخلســائر املتوقعــة مــن خــال تحديــد الرصيــد عنــد التعــر ،احتماليــة التعــر  ،اخلســارة بافــراض التعــر واالســتحقاق الزمــي
بنــاءا عــى املعلومــات التفصيليــة لــكل عقــد.

اإليضاحات حول القوائم املالية

بإســتخدام نفــس االســلوب يتــم بنــاء مصفوفــات احتماليــة التعــر للتعرضــات االئتمانيــة  /ادوات الديــن عــى اجلهــات الســيادية و
البنــوك يف مختلــف مناطــق العــامل  Regionsمــن خــال اســتخدام مصفوفــة االنتقــال  Transition Matrixللجهــات الســيادية
والبنــوك املتوفــرة مــن خــال التقاريــر املعــدة مــن رشكــة ســتاندرد انــد بــورز واســتخراج احتماليــة التعــر عنــد نقطــة زمنيــة ومــن
خــال نمــوذج احصــايئ  Vasicek Modelيتــم فيــه ربــط متغــرات االقتصــاد الــكيل ( معــدالت النمــو يف الناتــج املحــي وحســب
املنطقــة  ) Regionواعتمــادا عــى البيانــات التاريخيــة لفــرة  10ســنوات و بيانــات متوقعــة لفــرة  5ســنوات للمتغــر األقتصــادي
لبنــاء احتماليــة التعــر املتوقعــة عــى مــدى  12شــهر  .PiT PDومــن خــال النمــوذج الريــايض سلســلة ماركــوف Markov Chain
 Modelوالــذي يأخــذ بعــن االعتبــار متغــرات احصائيــة ومعــدالت التعــر الســابقة يتــم تعديــل احتماليــة التعــر  /عــدم االنتظــام
عنــد النقطــة زمنيــة معينــة PiT PDبحيــث تعكــس تأثــر العوامــل االقتصــادي لبنــاء مصفوفــة احتماليــة التعــر عــى مــدى العمــر
الزمــي . Life Time PD
تــم تطبيــق احتماليــة تعــر ملــا يعــادل درجــة املخاطــر  5جلميــع التعرضــات الــي مل يتــم تصنيفهــا  Unrated Exposureوذلــك بنـ ً
ـاء عــى
رأي الرشكــة االستشــارية املعنيــة بالتطبيــق.
الرصيد عند التعرث ()EAD
يتــم اتبــاع منهجيــة تحديــد الرصيــد عنــد التعــر مــن خــال مــن خــال الســقوف االئتمانيــة املتاحــة للعمــاء او الرصيــد املســتغل ايهمــا
اكــر ســوآءا للتعرضــات املبــارشة وغــر املبــارشة  ،حيــث يؤخــذ بعــن االعتبــار املبالــغ الــي قــد يتــم ســحبها مــن قبــل الطــرف املديــن
مســتقبال  ،مــع معاملــة التســهيالت الغــر مبــارشة ( الكفــاالت املرصفيــة  ،االعتمــادات املســتندية  ) ....اضافــة اىل الســقوف االئتمانيــة
غــر املســتغلة بمعامــل تحويــل ائتمــاين (.% 100 )CCF
يوخــذ بعــن االعتبــار الزمــن املتوقــع الســتمرار الديــن مــن خــال دراســة ســلوك خــاص  Behavioral Analysisتوضــح الفــرة الــي
قــد يســتمر فيهــا الديــن قائمــا خصوصــا تلــك التعرضــات الــي تتســم بامتــداد العمــر الزمــي ملــا بعــد التواريــخ التعاقديــة مثــل اجلــاري
مديــن والبطاقــات االئتمانيــة والــي تــم تطبيــق عمــر زمــي بواقــع  3ســنوات هلــا.
يتــم توزيــع قيمــة الســقوف غــر املســتغلة عــى العقــود اخلاصــة بهــذا الســقف نســبة وتناســب الرصيــد املســتغل للعقــود ضمــن هــذا
الســقف (أي تقســيم قيمــة الرصيــد املســتغل يف العقــد عــى إجمــايل قيمــة الرصيــد للعقــود املســتغلة ضمــن نفــس الســقف) ويتــم
ً
اســتخدام هــذه اآلليــة أيضــا عنــد توزيــع الضمانــات لضمــان تغطيــة التعرضــات االئتمانيــة بمــا يقابهــا مــن ضمانــات بشــكل صحيــح.

تم استخدام النموذج الر يايض الحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة وعىل الشكل التايل:
اخلسائر بإفرتاض التعرث ()LGD

اخلسارة االئتمانية املتوقعة = ECL
احتمالية التعرث  X %PDالتعرض االئتماين عند التعرث  X EADنسبة اخلسارة بافرتاض التعرث ٪LGD
احتمالية التعرث ()PD
يتــم بنــاء مصفوفــة االنتقــال ( )Transition Matrixلقطــاع التســهيالت ( الــركات الكــرى واملتوســطة وصغــرة احلجــم ) مــن
خــال مــا تعكســه بيانــات التصنيــف عــى نظــام التصنيــف الداخــي  Moody’sلســنة واحــدة تغطــي فرتتــن للتعرضــات االئتمانيــة الــي
تنــدرج تحــت مظلــة تلــك القطاعــات لفــروع االردن ،فلســطني وقــرص والــي تكــون عــى مســتوى العميــل  . Singularوبحيــث يتــم
االعتمــاد عــى احتماليــة التعــر  PDsاملتوفــرة ضمــن نظــام  Moody’sوتحديثاتهــا الســنوية لبنــاء القيــم االفرتاضيــة الحتماليــة التعــر
عــى مســتوى القطاعــات البنكيــة الســتخدامها كجــزء مــن املنهجيــة املعتمــدة لنمــوذج اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة .
فيمــا يتــم بنــاء مصفوفــة االنتقــال( ) Transition Matrixلقطــاع االفــراد  /التجزئــة لــدى فــروع االردن والفــروع اخلارجيــة والــركات
التابعــة مــن خــال اســتخدام معلومــات فــرات االســتحقاق  Delinquency Bucketsملــدة  24شــهرا ســابقا وبحيــث يتــم اعــداد
مصفوفــة االنتقــال بحســب نــوع املنتــج ( منتــج مضمــون او غــر مضمــون ) . Secured & Un-Secured
يتــم اعــداد مصفوفــة عــى مســتوى البيانــات املوحــدة لــكل مــن فلســطني وقــرص لعــدم كفايــة البيانــات العمــاء لــكل مــن قــرص
وفلســطني بشــكل احــادي.
يتــم اســتخدام مصفوفــة االنتقــال  Transition Matrixو اســتخراج احتماليــة التعــر عنــد نقطــة معينــة  PiT PDومعــدالت التعــر
الســابقة طويلــة األجــل  LTDRمــن بيانــات البنــك و ربطهــا مــع نمــوذج احصــايئ  Vasicek Modelالــذي يتــم فيــه ربــط متغــرات
االقتصــاد الــكيل ( معــدالت النمــو يف الناتــج املحــي ونســب البطالــة وحســب القطــاع البنــي ) اعتمــادا عــى البيانــات التاريخيــة لفــرة
 10ســنوات و بيانــات متوقعــة لفــرة  5ســنوات للمتغــر األقتصــادي لبنــاء احتماليــة التعــر املتوقعــة عــى مــدى  12شــهر PiT
 PDومــن خــال النمــوذج الر يــايض سلســلة ماركــوف  Markov Chain Modelوالــذي يأخــذ بعــن االعتبــار متغــرات احصائيــة
ومعــدالت التعــر الســابقة يتــم تعديــل احتماليــة التعــر عنــد النقطــة زمنيــة معينــة PiT PDبحيــث تعكــس تأثــر العوامــل االقتصاديــة
لبنــاء مصفوفــة احتماليــة التعــر عــى مــدى العمــر الزمــي. Life Time PD

اجلزء غري املغطى بضمانات
تــم التعامــل مــع البيانــات التاريخيــة للتعرضــات االئتمانيــة املتعــرة للجــزء املغطــى وغــر مغطــى بضمانــات والتحصيــات الــي تمــت
عليهــا للفــرات الالحقــة وبمعــدل زمــي  4ســنوات Cut- In Timeمــن تاريــخ التعــر واســتخدامها لدراســة وتحليل نســب التحصيالت
( )Recovery Rateلــكل قطــاع مــن القطاعــات البنكيــة ( الــركات الكــرى  ،املتوســطة والصغــرة والتجزئــة ) كل عــى حــدى لتحديــد
نســبة اخلســارة بافــراض التعــر .حيــث تــم تطبيــق خســارة بافــراض التعــر للجــزء الغــر مضمــون للقطاعــات البنكيــة املختلفــة وحســب
املنهجيــة املعتمــدة لــدى البنــك.
اجلزء املغطى بضمانات
تــم اســتخدام نمــوذج ( ) Managerial LGDللجــزء املغطــى بضمانــات  ،حيــث يؤخــذ بعــن االعتبــار الضمانــات املاليــة وغــر املاليــة
املقبولــة والــي تعتــر بمثابــة مخففــات ائتمانيــة مقابــل تلــك التعرضــات والــي تكــون موثقــة قانونيــا ضمــن عقــود االئتمــان والــي ال
يوجــد أي مانــع قانــوين يحــول دون وصــول البنــك اليهــا  ،مــع مراعــاة نســب االقتطــاع املعياريــة  Hair-Cutلــكل نــوع مــن انــواع
الضمانــات املقبولــة وحســب تعليمــات البنــك املركــزي بهــذا اخلصــوص .وبحيــث يتــم تطبيــق املعادلــة التاليــة للوصــول اىل اخلســارة
بافــراض التعــر للجــزء املضمــون وعــى الشــكل التــايل:

)LGD = 1 - (Exposure After Mitigation / Exposure Before Mitigation x 100%

كمــا تــم مراعــاة اعتمــاد الفــرة الزمنيــة املتوقعــة لإلســرداد للضمانــات العقاريــة ،الســيارات و األســهم وحســب املنهجيــة املعتمــدة داخــل
البنك.
وتــم تحديــد نســبة اخلســائر بافــراض التعــر لبعــض القطاعــات البنكيــة ضمــن فــروع االردن واملجموعــة البنكيــة و الــركات التابعــة
والفــروع اخلارجيــة وحســب املنهجيــة املتبعــة داخــل البنــك.
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اإليضاحات حول القوائم املالية

نطــاق التطبيــق  :ضمــن املنهجيــة املســتخدمة  ،خضعــت التعرضــات االئتمانيــة واالدوات املاليــة التاليــة لنطــاق اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة
وبمــا يخضــع ملتطلبــات املعيــار الــدويل:
القروض والتسهيالت االئتمانية (املبارشة وغري املبارشة)
• تــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن خــال االعتمــاد عــى الســقوف االئتمانيــة او الرصيــد املســتغل ايهمــا اكــر لتحديــد
الرصيــد عنــد التعــر واســتخدام معامــل تحويــل ائتمــاين ( )CCFبواقــع  ، ٪ 100وفيمــا يتعلــق باحتماليــة التعــر فقــد تــم االعتمــاد
عــى املصفوفــات الــي تــم بناؤهــا لــكل قطــاع مــن القطاعــات البنكيــة ملــدة  12شــهر القادمــة او عــى مــدى العمــر الزمــي املتبقــي
للتعــرض االئتمــاين مــع االخــذ بعــن االعتبــار املراحــل الــي تطلبهــا املعيــار لتصنيــف التعــرض االئتمــاين اعتمــادا عــى محــددات التغــر
املهــم يف املخاطــر االئتمانيــة ،ويتــم تطبيــق نســبة اخلســارة بافــراض التعــر للجــزء الغــر مضمــون حســب الدراســة الــي تــم اعدادهــا
للتحصيــات  Recovery Rateلــكل قطــاع مــن القطاعــات البنكيــة ،واالخــذ بالضمانــات املاليــة وغــر املاليــة املقبولــة املســموح
باســتخدامها للجــزء املضمــون بعــد تطبيــق نســب االقتطــاع املعيار يــة لــكل نــوع مــن انــواع الضمانــات.
• كمــا تــم مراعــاة احتســاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة عــى مــدى العمــر الزمــي للتعــرض االئتمــاين بواســطة ســعر الفائــدة
الفعــال  EIRاملمنــوح بتار يــخ االحتســاب .وتجــدر االشــارة اىل انــه تــم اعتمــاد متوســط عمــر ســنة واحــدة للتعرضــات الــي ال يوجــد هلــا
تار يــخ اســتحقاق محــدد عــدا اجلــاري مديــن والبطاقــات االئتمانيــة فقــد تــم تطبيــق عمــر زمــي بواقــع  3ســنوات.
أدوات الدين املسجلة بالكلفة املطفأة او املسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
• تــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن خــال اعتمــاد ارصــدة ادوات الديــن مــع اعتبــار الفائــدة عــى اســاس اجمــايل اداة الديــن
لتحديــد الرصيــد عنــد التعــر وفيمــا يتعلــق باحتماليــة التعــر فقــد تــم االعتمــاد عــى املصفوفــات الــي تــم بناؤهــا لــكل نــوع مــن انــواع
ادوات الديــن  ،وتــم تطبيــق نســبة اخلســارة بافــراض التعــر بواقــع .% 45
• كمــا تــم مراعــاة احتســاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة عــى مــدى العمــر الزمــي ألداة الديــن بواســطة ســعر الفائــدة الفعــال
.EIR
• هذا وتجدر االشارة اىل ان ادوات الدين ( سندات اخلز ينة ) عىل احلكومة االردنية تم معاملتها دون خسارة ائتمانية متوقعة.
التعرضات االئتمانية عىل البنوك  ،اجلهات السيادية واملؤسسات املالية
• تــم احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن خــال اعتمــاد ارصــدة التعرضــات االئتمانيــة لتحديــد الرصيــد عنــد التعــر وفيمــا يتعلــق
باحتماليــة التعــر فقــد تــم االعتمــاد عــى املصفوفــات الــي تــم بناؤهــا للبنــوك ،اجلهــات الســيادية واملؤسســات املاليــة بحســب توز يعهــا
اجلغــرايف (محليــا  ،اقليميــا او دوليــا) ،وتــم تطبيــق نســبة اخلســارة بافــراض التعــر بواقــع .% 45
• كمــا تــم مراعــاة احتســاب القيمــة احلاليــة للتدفقــات النقديــة عــى مــدى العمــر الزمــي للتعــرض االئتمــاين بواســطة ســعر الفائــدة
الفعــال .EIR

كمــا تخضــع التعرضــات والــي ينطبــق عليهــا مفهــوم قطــاع االفــراد  /تعامــل بطريقــة قيــاس محفظــة االفــراد اىل محــددات معينــة
كمــؤرش العتبارهــا زيــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتمــان ولغايــات انتقــال التعــرض االئتمــاين مــا بــن املراحــل الثــاث فقــد اعتمــد البنــك
املنهجيــة التاليــة ضمــن نمــوذج احتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة والــي تعتــر كمــؤرشات رئيســية:
املتغري

معايري االنتقال للمرحلة الثانية

معيار االنتقال للمرحلة الثالثة

وجود مستحقات

وجود مستحقات للفرتة من  89 – 50يوم
(تخفض تدريجيا لتصل اىل  30يوم )

 احلسابات اليت انطبق عليها التعر يفكديون متعرثة/غري منتظمة.

حالة  /وضع احلساب

احلسابات اليت انطبق عليها التعريف كديون تحت
املراقبة

كمــا يؤخــذ بعــن االعتبــار املــؤرشات األخــرى و الــي تعتــر مالئمــة لتقييــم حــدوث ارتفــاع يف مســتوى مخاطــر االئتمــان او الــي تــدل عــى
وجــود حالــة تعــر والــي ويف حــال توفرهــا يتوجــب ادراج املطالبــات ضمــن املرحلــة الثانيــة  /الثالثــة وحســب مــا أشــار اليــه املعيــار رقــم .9
حاكميــة تطبيــق معيــار التقار يــر املاليــة الدوليــة :تعتــر احلاكميــة املؤسســية احــدى متطلبــات االدارة احلديثــة يف الــركات  ،حيــث
تعتــر احــدى العنــارص املهمــة يف تحديــد املســؤوليات والعالقــات بــن كافــة االطــراف بوضــوح لتحقيــق رؤيــة واهــداف البنــك .كمــا تعتــر
احــدى الوســائل لتوفــر االدوات والوســائل الســليمة واملناســبة ملجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة العليــا للوصــول اىل تحقيــق االهــداف
االســراتيجية وضمــان وجــود بيئــة عمــل رقابيــة فاعلــة.
ويتبــى البنــك االلــزام بتعليمــات احلاكميــة املؤسســية بمــا يتمــاىش مــع تعليمــات البنــك املركــزي االردين وافضــل املمارســات الدوليــة
الــي تضمنتهــا جلنــة بــازل بهــذا اخلصــوص  .وبمــا يحقــق حاكميــة تنفيــذ املعيــار الــدويل  ،وفيمــا يــي مســؤوليات مجلــس االدارة واالدارة
التنفيذيــة العليــا ووحــدات العمــل املشــاركة لضمــان حاكميــة تطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة.
مسؤوليات مجلس االدارة
تحديــد االهــداف االســراتيجية للبنــك وتوجيــه االدارة التنفيذيــة إلعــداد االســراتيجيات لتحقيــق االهــداف واعتمادهــا واعتمــاد خطــط
العمــل الــي تتمــاىش مــع هــذه االســراتيجيات.
تقييــم البنيــة التحتيــة احلاليــة واتخــاذ القــرارات بشــأن التغيــرات او التحســينات املطلوبــة لضمــان اداء احتســاب اخلســائر االئتمانيــة
املتوقعــة بمــا يتمــاىش مــع الترشيعــات ذات العالقــة.
التأكــد ومــن خــال اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس لــإرشاف عــى االدارة التنفيذيــة العليــا مــن توفــر انظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة ،توفــر
سياســات وخطــط واجــراءات عمــل لــدى البنــك والتحقــق مــن االمتثــال لسياســات البنــك الداخليــة واملعايــر الدوليــة والترشيعــات
ذات العالقــة بمــا يغطــي نشــاط تطبيــق املعيــار الــدويل
اتخاذ االجراءات الكفيلة لضمان الرقابة الفاعلة عىل التطبيق السليم للمعيار وحماية االنظمة املستخدمة يف التطبيق.

محددات التغري املهم يف املخاطر االئتمانية
تخضــع جميــع التعرضــات االئتمانيــة  /األدوات املاليــة والــي تخضــع لقيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة اىل محــددات معينــة كمــؤرش
العتبارهــا ز يــادة مؤثــرة يف مخاطــر االئتمــان وبحيــث يتــم انتقــال األداة املاليــة  /التعــرض االئتمــاين مــا بــن املراحــل الثــاث مــن خــال
محــددات التغــر التاليــة وبحيــث تطبــق تلــك املحــددات وفقــا للقطــاع البنــي:
املتغري

معايري االنتقال للمرحلة الثانية

معيار االنتقال للمرحلة الثالثة

التغري يف التصنيف االئتماين
ألداة الدين  /التعرض
االئتماين

 تراجع التصنيف االئتماين للتعرض االئتماين  /اداةالدين بمقدار درجتني عىل نظام التصنيف االئتماين- /
الرتاجع اجلوهري او املتوقع للتصنيف االئتماين اخلاريج

 احلسابات اليت انطبق عليها التعر يفكديون متعرثة/غري منتظمة.

ديون غري مصنفة ائتمانيا

 عدم وجود تصنيف ائتماين للتعرض االئتماين /أداةالدين اليت تخضع لعملية التصنيف االئتماين الداخيل

درجة احتمالية التعرث

درجة التصنيف االئتماين الداخيل للعميل 7

وجود مستحقات

وجود مستحقات للفرتة من  89 – 50يوم
(تخفض تدريجيا لتصل اىل  30يوم)

حالة  /وضع احلساب

احلسابات اليت انطبق عليها التعريف كديون تحت
املراقبة

 حاالت االفالس او اعالن وضع تحتالتصفية للرشكات.
 درجة التصنيف االئتماين الداخيل ,810 ,9

التأكــد مــن قيــام الوحــدات الرقابيــة (ادارة املخاطــر وادارة التدقيــق الداخــي) بكافــة االجــراءات واالعمــال الالزمــة للتأكــد مــن صحــة
وســامة املنهجيــات واالنظمــة املســتخدمة يف اطــار تطبيــق املعيــار وتوفــر الدعــم الــازم
اعتماد نماذج االعمال اليت يتم من خالهلا تحديد اهداف واسس واقتناء وتصنيف االدوات املالية.
اعتمــاد السياســات واالجــراءات املناســبة املتعلقــة بتطبيــق املعيــار واحلــاالت االســتثنائية عــى مخرجــات االنظمــة وأن تحــدد جهــة
مســتقلة تكــون صاحبــة الصالحيــة يف اتخــاذ القــرار يف االســتثناء أو التعديــل وأن تعــرض هــذه احلــاالت عــى مجلــس اإلدارة أو جلنــة
التدقيــق املنبثقــة عنــه واحلصــول عــى موافقتــه.
التأكد من وجود أنظمة تصنيف ائتمانية داخلية وأنظمة آلية الحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة.
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مسؤوليات االدارة التنفيذية

اإليضاحات حول القوائم املالية

مجموعة االئتمان

توفــر البنيــة التحتيــة املناســبة وتقديــم التوصيــات بشــأن التغيــرات او التحســينات املطلوبــة الــي تســاعد عــى تطبيــق املعيــار بشــكل
دقيــق وشــمويل بحيــث تتضمــن كادر مؤهــل ،قاعــدة بيانــات كافيــة مــن حيــث الدقــة والشــمولية و نظــام معلومــات اداري مناســب.

تحديــد املــؤرشات لتقييــم الزيــادة بمخاطــر االئتمــان املتعلقــة بتصنيفــات التعرضــات االئتمانيــة وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك
املركــزي األردين واملعيــار املحاســي بهــذا اخلصــوص.

مراجعة االنظمة والسياسات واالجراءات واية معايري اخرى ذات العالقة وبيان مدى ومالءمتها لتطبيق املعيار.

التأكــد مــن وجــود تصنيــف ائتمــاين و مــن صحــة درجــة تصنيــف مخاطــر العميــل بمــا يعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل ،تعريــف
الدرجــات االئتمانيــة والوضــع االقتصــادي الــذي يمــارس العميــل نشــاطه مــن خاللــه  ،اضافــة اىل اعطــاء التحققــات املطلوبــة عــى
املدخــات لنظــام  MOODYSوضمــان تحديثهــا وأرشــفتها دوريــا .

توز يــع املهــام واملســؤوليات وضمــان تشــاركية جميــع وحــدات العمــل ذات العالقــة يف عمليــة التطبيــق الســليم للمعيــار املحاســي
الــدويل.
متابعــة التقاريــر الدور يــة املتعلقــة بنتائــج احتســاب وتطبيــق املعيــار ،والوقــوف عــى اثــر تطبيــق املعيــار املحاســي الــدويل عــى الوضــع املــايل
للبنــك مــن االطــار الكمــي والنــويع.
تحديد االجراءات التصحيحية املعتمدة من قبل مجلس االدارة.
حماية االنظمة املستخدمة يف عملية التطبيق.
عكس اثر تطبيق املعيار عىل االسرتاتيجية وسياسات التسعري.
دائرة املخاطر

دراسة وتوثيق املعلومات التاريخية ملخاطر كل دين لتحديد درجة التصنيف عند االعرتاف االويل.
التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام تعكــس املراحــل االئتمانيــة ( )Stagingالــي تعكــس الوضــع االئتماين للعميل ومراجعة املخصصات
املحتســبة عليهــا والتغيــرات احلاصلــة عليهــا والتحقق منها.
التأكــد مــن تطبيــق مــؤرشات تقييــم التغــر بمخاطــر االئتمــان عــى التعرضــات االئتمانيــة الــي انطبــق عليهــا مفهــوم تحــت املراقبــة
واملرحلــة الثانيــة ومراجعــة ضماناتهــا حســب املنهجيــة املعتمــدة ملدخــات البيانــات الــي تخضــع لعمليــة االحتســاب.
تحديــد املــؤرشات لتقييــم التغــر بمخاطــر االئتمــان والتأكــد مــن تطبيقهــا عــى احلســابات الــي انطبــق عليهــا مفهــوم التعــر  /املرحلــة
الثالثــة و مراجعــة ضماناتهــا حســب املنهجيــة املعتمــدة ملدخــات البيانــات الــي تخضــع لعمليــة االحتســاب.

التحقق من صحة وسالمة املنهجية والنظام املستخدم يف اطار تطبيق املعيار رقم (.)9

اعــداد االفصاحــات الدوريــة الكميــة املطلوبــة للحســابات الــي تنــدرج ضمــن املرحلــة الثانيــة والثالثــة لغايــات االلــزام بتطبيــق املعيــار
الــدويل للتقاريــر املاليــة.

التحديــث الــدوري ملصفوفــات احتماليــات ال تعــر PDعــى مســتوى املجموعــة البنكيــة ولكافــة القطاعــات املختلفــة وعكــس تعديــات
املصفوفــات عــى النظــام املســتخدم الحتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام تعكــس املراحــل االئتمانيــة ( )Stagingالــي تعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل ومراجعــة التغيــرات
يف املخصصــات والتحقــق منهــا”.

التحديــث الــدوري ملصفوفــة اخلســائر بافــراض التعــر LGDعــى مســتوى املجموعــة البنكيــة ولكافــة القطاعــات املختلفــة وعكــس
املخرجــات عــى النظــام املســتخدم الحتســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة.

التأكد من صحة االنتقال بني املراحل.

مراجعــة منهجيــة عمليــة التقييــم الداخــي  ICAAPواختبــارات االوضــاع الضاغطــة Stress Testingبمــا يلــي االلــزام بمتطلبــات
املعيــار.
اعداد االفصاحات الدور ية النوعية والكمية لغايات االلزتام بمتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية.
التأكد من صحة احتساب املخصصات.
دائرة التدقيق
التحقق من صحة سالمة املنهجيات واالنظمة املستخدمة يف تطبيق املعيار  9والعينات اليت تؤكد سالمة النتائج املستخرجة.
التحقــق مــن أن جميــع أدوات الديــن  /التعرضــات االئتمانيــة قــد تــم قيــاس اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة هلــا والتحقــق مــن كفايــة
اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة (خســارة التــدين) املرصــودة مــن قبــل البنــك عــى كل بيانــات ماليــة.
التحقق من االفصاحات الدورية املطلوبة لغايات االلزتام بتطبيق املعيار الدويل للتقار ير املالية حسب تعليمات البنك املركزي.
دائرة االمتثال
التأكــد مــن االمتثــال للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات املطبقــة واملتعلقــة بإعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق املعيــار الــدويل للتقار يــر املاليــة
رقــم  9واالفصاحــات املطلوبــة حســب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم .7
دوائر األعمال
تعيــن درجــات مخاطــر االئتمــان عــى نظــام التصنيــف االئتمــاين الداخــي والتأكــد مــن تحديــث درجــات االئتمــان الــي يتــم تحديدهــا
للتســهيالت االئتمانيــة دور يــا بمــا يعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل  ،تعر يــف الدرجــات االئتمانيــة والوضــع االقتصــادي الــذي
يمــارس العميــل نشــاطه مــن خاللــه.

إعداد كشف االنتقال بني املراحل (.)ECL Change
االحتفاظ بمعلومات التعرث ودراسة احلسابات اليت سيتم استبعادها خارج املزيانية واحلسابات اليت سيتم شطب الدين عنها.
التحديث الدوري ملعدالت التحصيل ونسب اخلسارة للقطاعات البنكية اعتمادا عىل البيانات التاريخية ضمن املنهجية املعتمدة.
تحديد احلسابات اليت انطبق عليها مفهوم التعرث عىل مستوى البنك.
مسؤوليات الدائرة املالية
تحديد االدوات املالية اليت تخضع ملخصص خسائر االئتمان وذلك حسب ما اشار اليه املعيار املحاسيب رقم .9
توزيع املحافظ والتصنيفات ضمن القطاعات البنكية واعتمادها ضمن نموذج اخلسارة االئتمانية املتوقعة.
مطابقــة االرصــدة املحاســبية لــأدوات املاليــة اخلاضعــة لالحتســاب مــع االســتاذ املحاســي اخلــاص بالبنــك ومقارنــة مــع نتائــج احتســاب
املعيــار.9
املشاركة يف إعداد ومراجعة االفصاحات الدورية املطلوبة لغايات االلزتام بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية.
إعداد اإلفصاحات الدورية للمرحلة األوىل (.)Stage1
مسؤوليات دائرة اخلز ينة واالستثمار
مراجعة وتحديث التصنيفات االئتمانية اخلارجية للبنوك واملؤسسات املالية.
التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام تعكــس املراحــل االئتمانيــة ( )Stagingالــي تعكــس الوضــع االئتمــاين للعميــل واملخصصــات
املحتســبة عليهــا.
اعــداد نموذج/نمــاذج االعمــال الــذي يحــدد اهــداف واســس اقتنــاء وتصنيــف االدوات املاليــة وبمــا يضمــن التكامــل مــع متطلبــات
العمــل األخــرى وبمــا يلــي متطلبــات معيــار .9
املشاركة يف اعداد االفصاحات الدورية املتعلقة باالستثمارات لغايات االلزتام بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية.
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دائرة تقنية املعلومات
إدارة عمليــات تحميــل البيانــات املاليــة وغــر املاليــة وامللفــات الالزمــة مــن األنظمــة البنكيــة واألنظمــة املســاندة املطلوبــة لعمليــة
االحتســاب.
إدارة النظام والتواصل مع الرشكة املزودة يف حال وجود أية أخطاء أو عطل يف النظام .

اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 4نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

ادارة خصائص وصالحيات املستخدمني  User Profileوحسب مصفوفة الصالحيات املعتمدة.
املــؤرشات االقتصاديــة الرئيســية املســتخدمة يف احتســاب اخلســارة االئتمانيــة املتوقعــة  :يتــم األخــذ بعــن االعتبــار عنــد قيــاس احتماليــة
التعــر للقطاعــات املختلفــة املعلومــات التار يخيــة واألوضــاع احلاليــة باإلضافــة اىل االحــداث املســتقبلية املتوقعــة وفقــا ملعلومــات يمكــن
االعتمــاد عليهــا او اجتهــادات جوهريــة مــن قبــل البنــك.
حيــث يتــم اســتخدام نمــوذج احصــايئ ذو متغــر اقتصــادي احــادي واالعتمــاد عــى املتغــرات االقتصاديــة الكليــة والــي تتمثــل يف معــدالت
النمــو يف الناتــج املحــي االجمــايل  GDPومعــدالت االختــاف الســنوية يف نســب البطالــة  Un-Employment Rateلفــرة  10ســنوات
ســابقة وربطهــا بالتوقعــات املســتقبلية للمتغــر االقتصــادي لــل  5ســنوات القادمــة لعكــس اثــر التغــرات عــى النســب املســتقبلية املتوقعــة
الحتماليــات التعــر الســنوية ،حيــث تــم االعتمــاد عــى معــدل النمــو يف الناتــج املحــي لــكل مــن القطاعــات  /املناطــق اجلغرافيــة التاليــة :
االردن  :Jordanللتعرضات  /ادوات الدين عىل قطاع الرشكات الكربى والرشكات املتوسطة والصغرية.
فلسطني  :Palestineللتعرضات  /ادوات الدين قطاع الرشكات الكربى والرشكات املتوسطة والصغرية.
قربص  :Cyprusللتعرضات  /ادوات الدين قطاع الرشكات الكربى والرشكات املتوسطة والصغرية.
امر يكا الشمالية  :North Americaللتعرضات  /ادوات الدين عىل اجلهات السيادية والبنوك.
منطقة اوروبا واسيا الوسطى  :Europe &Central Asiaللتعرضات  /ادوات الدين عىل اجلهات السيادية والبنوك.
منطقة اسيا الرشقية ومنطقة الباسفيك  :East Asia & Pacificللتعرضات  /ادوات الدين عىل اجلهات السيادية والبنوك.
املنطقة العربية  :Arab Worldللتعرضات  /ادوات الدين عىل اجلهات السيادية والبنوك.
كمــا تــم االعتمــاد عــى معــدالت التغــر الســنوية يف نســب البطالــة  Un-Employment Rateلــكل مــن القطاعــات  /املناطــق اجلغرافيــة
التالية:
االردن  :Jordanللتعرضات املمنوحة لقطاع التجزئة  /االفراد.

دينــــار

دينــــار

58,230,973

42,814,521

نقد يف اخلزينة
أرصدة لدى بنوك مركزية :
حسابات جارية وتحت الطلب

5,377,533

10,607,440

ودائع الجل وخاضعة الشعار

38,445,126

60,662,656

متطلبات االحتياطي النقدي

110,271,156

107,237,188

-

26,900,000

مجموع أرصدة لدى بنوك مركزية

154,093,815

205,407,284

مجموع نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

212,324,788

248,221,805

شهادات إيداع

باســتثناء االحتياطــي النقــدي لــدى بنــوك مركزيــة والوديعــة الرأســمالية لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية و البالغــة  10،635،000دينــار
ال يوجــد ارصــدة مقيــدة الســحب كمــا يف  31كانــون االول  2019و 31كانــون االول .2018
ال يوجد أرصدة تستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة أشهر كما يف  31كانون األول  2019و  31كانون األول .2018
ان توزيع اجمايل األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:
2019
البند

الرشكات التابعة داخل االردن  :Subsidiariesللتعرضات املمنوحة من خالل الرشكات التابعة.
فلسطني  :Palestineللتعرضات املمنوحة لقطاع التجزئة  /االفراد.
قربص  :Cyprusللتعرضات املمنوحة لقطاع التجزئة  /االفراد.

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة
الثانية
(فردي)

دينار

دينار

2018
املرحلة
الثالثة

دينار

املجموع

املجموع

دينار

دينار

حكومية

154,093,815

-

-

154,093,815

205,407,284

املجموع

154,093,815

-

-

154,093,815

205,407,284

فيما ييل احلركة عىل األرصدة لدى البنوك املركزية:
2019
البند

املرحلة األوىل
(فردي)

2018

املرحلة الثانية املرحلة الثالثة
(فردي)
دينار

املجموع

املجموع

دينار

دينار

205,407,284

241,314,750
79,184,462

دينار

دينار

اجمايل الرصيد كما يف بداية
السنة

205,407,284

-

-

األرصدة اجلديدة خالل السنة

41,107,496

-

-

41,107,496

األرصدة املسحوبة

()92,420,965

-

-

()92,420,965

()115,091,928

اجمايل الرصيد كما يف نهاية
السنة

154,093,815

-

-

154,093,815

205,407,284
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 - 5أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية
فيما ييل احلركة عىل األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املرصفية:

بنوك ومؤسسات
مرصفية محلية

البند
حسابات جارية وتحت الطلب

املجموع

مرصفية خارجية

 31كانون
األول

 31كانون
االول

 31كانون
األول

 31كانون
االول

 31كانون
األول

 31كانون
االول

2019

2018

2019

2018

2019

2018

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

108,761

65,610

40,683,675

38,367,245

38,432,855 40,792,436

ودائع تستحق خالل ثالثة
اشهر او اقل

2,118,000

135,162,313 95,024,050 111,610,807 92,906,050 23,551,506

املجموع

2,226,761

23,617,116

173,595,168 135,816,486 149,978,052 133,589,725

1,250

3,043

يزنل :مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة

2,225,511

27,901

23,939

29,151

البند

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
األرصدة وااليداعات املسحوبة
الرصيد كما يف نهاية السنة

26,982

173,568,186 135,787,335 149,954,113 133,561,824 23,614,073

بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املرصفيــة الــي ال تتقــاىض فوائــد  40،792،436دينــار كمــا يف  31كانــون األول 2019
( 38،432،855دينــار كمــا يف  31كانــون األول .)2018

2019
التصنيف

2018

املرحلة
األوىل
(فردي)

املرحلة
الثانية
(فردي)

املرحلة
الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

من  1اىل 6

125,397,889

-

-

125,397,889

172,412,468

7

1,500,000

-

-

1,500,000

-

غري مصنف

8,918,597

-

-

8,918,597

1,182,700

135,816,486

-

-

135,816,486

173,595,168

املجموع

2019
املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة
الثانية
(فردي)

املرحلة
الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

173,595,168

-

-

173,595,168

177,424,795

33,197,169

-

-

33,197,169

123,540,259

()70,975,851

-

-

()70,975,851

()127,369,886

135,816,486

-

-

135,816,486

173,595,168

ان احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية كما ييل:

البند

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما يف  31كانون األول  2019و 31كانون األول .2018
ان توز يع اجمايل األرصدة لدى بنوك و مؤسسات مرصفية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:

2018

2019
املرحلة
األوىل
(فردي)

املرحلة
الثانية
(فردي)

2018
املرحلة
الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

رصيد بداية السنة

26,982

-

-

26,982

10,597

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل األرصدة اجلديدة خالل
السنة

3,305

-

-

3,305

18,168

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل األرصدة
وااليداعات املسددة
اجمايل الرصيد كما يف نهاية
السنة

()1,136

29,151

-

-

-

-

()1,136

29,151

()1,783

26,982
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 - 6إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

ان احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لاليداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية كما ييل:

البند

بنوك ومؤسسات
مرصفية محلية

املجموع

مرصفية خارجية

2019
املرحلة
األوىل
(فردي)

املرحلة
الثانية
(فردي)

املرحلة
الثالثة

 31كانون األول  31كانون االول  31كانون األول  31كانون االول  31كانون األول  31كانون االول
البند

2019

2018

2019

2018

2019

2018

الرصيد كما يف بداية السنة

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

دينـــــــــار

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل االيداعات اجلديدة خالل
السنة

إيداعات تستحق خالل فرتة
من  3أشهر إىل  6أشهر
من  9أشهر إىل سنة
املجموع
يزنل :مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة

5,000,000

5,000,000

3,545,000

14,400,855

8,545,000

19,400,855

-

-

-

37,798

-

37,798

5,000,000

5,000,000

3,545,000

14,438,653

8,545,000

19,438,653

6,877

6,877

17,197

17,197

24,074

24,074

4,993,123

4,993,123

3,527,803

14,421,456

8,520,926

19,414,579

الرصيد كما يف نهاية السنة

دينار

دينار

دينار

دينار

24,074

-

-

24,074

6,743

-

-

-

-

17,331

24,074

-

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

التصنيف

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

تصنيف 3

3,545,000

-

-

3,545,000

14,400,855

تصنيف 4

-

-

-

-

37,798

تصنيف 5

5,000,000

-

-

5,000,000

5,000,000

املجموع

8,545,000

-

-

8,545,000

19,438,653

فيما ييل احلركة عىل االيداعات لدى البنوك واملؤسسات املرصفية:

24,074

-

24,074

 - 7تسهيالت ائتمانية مبارشة – بالصايف
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

ان توز يع اجمايل االيداعات لدى بنوك و مؤسسات مرصفية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:
2019

املجموع

املجموع

دينار

ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما يف  31كانون األول  2019و  31كانون األول .2018

2018

2018

 31كانون األول

 31كانون األول

2019

2018

دينــــار

دينــــار

األفراد
حسابات جارية مدينة

1,762,455

2,661,039

قروض وكمبياالت *

325,235,548

332,902,737

11,277,737

11,397,510

314,887,921

322,816,366

بطاقات إئتمان
القروض العقارية
الرشكات
أ  -الرشكات الكربى :
حسابات جارية مدينة

139,797,925

170,961,542

قروض وكمبياالت *

479,649,797

475,293,402

ب – مؤسسات صغرية ومتوسطة :
2018

حسابات جارية مدينة

37,487,368

60,173,422

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

قروض وكمبياالت *

130,614,170

123,181,791

احلكومة والقطاع العام

22,980,641

21,129,063

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

1,463,693,562

1,520,516,872

الرصيد كما يف بداية السنة

19,438,653

-

-

19,438,653

5,037,813

(يزنل)  :مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

()70,601,047

()75,149,293

االيداعات اجلديدة خالل
السنة

3,545,000

-

-

3,545,000

14,400,855

فوائد معلقة

()23,354,932

()20,857,390

()14,438,653

-

-

()14,438,653

()15

صايف التسهيالت اإلئتمانية املبارشة

1,369,737,583

1,424,510,189

8,545,000

-

-

8,545,000

19,438,653

البند

االيداعات املسحوبة
الرصيد كما يف نهاية السنة

2019

املجموع

ً

* صــايف بعــد تزنيــل الفوائــد والعمــوالت املقبوضــة مقدمــا البالغــة  15,612,939دينــار كمــــا فــــي  31كانــون األول 16,537,152( 2019
دينــــار كمــــا فــــي  31كانـــــون االول .)2018
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بلغــت التســهيالت االئتمانيــة غــر العاملــة  91,879,675دينــار أي مــا نســبته  ٪ 6,28مــن اجمــايل التســهيالت االئتمانيــة كمــا يف 31
كانــون األول  103,639,285( 2019دينــار أي مــا نســبته  ٪ 6,82مــــن اجمــايل التســهيالت االئتمانيــة كمــا يف  31كانــون االول .)2018
بلغــــت التـسـهـيـــات اإلئتـمانيـــة غـــر العاملـــــة بعد تزنيل الــــفوائد والعــــموالت املعلـــقة  75,289,469دينار أي ما نسبته  ٪ 5,20مــــن
رصيــد التســهيالت االئتمانيــة املبــارشة بعــد تزنيــل الفوائــد والعمــوالت املعلقــة كمــا يف  31كانــون األول  88,179,183( 2019دينــار
أي مــا نســبته  ٪ 5,82مــن رصيـــــد التســهيالت االئتمانيــة بعــد تزن يــــل الــــفوائد والعـــــموالت املعلـــقة كمـــــا يف  31كانــون االول .)2018

فيما ييل احلركة عىل مخصص تدين تسهيالت ائتمانية مبارشة كما يف  31كانون األول :2018
 31كانون األول 2018
البند

قروض عقار ية

الرشكات
الكربى

مؤسسات
صغرية
ومتوسطة

احلكومة
والقطاع العام

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما يف بداية السنة

21,842,724

2,523,560

54,501,185

11,610,389

-

90,477,858

تعديالت االنتقال الناتجة عن
تطبيق معيار التقارير املالية
الدويل رقم ()9

3,364,131

694,533

8,399,190

2,038,525

142,815

14,639,194

25,206,855

3,218,093

62,900,375

13,648,914

142,815

105,117,052

4,661,281

1,273,731

1,583,971

2,899,981

-

10,418,964

بلــغ رصيــد الديــون غـــر العاملـــــة املحولــة اىل بنــود خــارج قائمــة املركــز املــايل املوحــدة  109,807,682دينــار كمــا يف  31كانــون األول
 97,402,837( 2019دينــار كمـــــا يف  31كانــون االول  ،)2018علمــا بــأن هــذه الديــون مغطــاة بالكامــل باملخصصــات والفوائــد املعلقــة.
ال يوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها كما يف  31كانون األول  2019و  31كانون األول .2018
ان احلركة احلاصلة عىل مخصص خسائر إئتمانية متوقعة بشكل تجمييع كما ييل:
 31كانون األول 2019
األفراد

قروض عقار ية

الرشكات
الكربى

مؤسسات
صغرية
ومتوسطة

احلكومة
والقطاع العام

املجموع

البند

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما يف بداية السنة

18,971,978

4,788,116

37,421,934

13,882,271

84,994

75,149,293

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل التسهيالت اجلديدة خالل
السنة

3,784,103

736,334

2,749,925

1,646,201

-

8,916,563

()2,324,689

()833,648

()4,712,592

()2,545,219

-

()10,416,148

ما تم تحويله اىل املرحلة
االوىل

648,705

108,459

()7,519

116,149

-

865,794

الرصيد املعدل كما يف 1
كانون الثاين 2018
اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل التسهيالت اجلديدة خالل
السنة
املسرتد من خسائر ائتمانية
متوقعة عىل التسهيالت
املسددة

األفراد

()2,532,744

()958,960

()9,851,436

()1,923,858

()57,821

املجموع

()15,324,819

ما تم تحويله اىل املرحلة
االوىل

281,599

133,378

()169,698

()134,036

84,994

196,237

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()978,226

()364,708

()409,638

()1,048,640

()84,994

()2,886,206

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

696,627

231,330

579,336

1,182,676

-

2,689,969

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()910,057

()102,515

()118,084

()116,019

-

()1,246,675

املحول اىل بنود خارج قائمة
املركز املايل

()9,012,192

()172,330

()2,135,515( )15,180,508

-

()26,500,545

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

261,352

()5,944

125,603

()130

-

380,881

املحول اىل بنود خارج قائمة
املركز املايل

()162,797

()335,929

()8,903,240

()632,095

-

()10,034,061

األثر عىل خسائر ائتمانية
متوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة تغيري التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

3,625,593

174,744

1,099,052

-

4,210,680

األثر عىل خسائر ائتمانية
متوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة تغيري التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

1,866,086

308,298

2,654,991

882,247

-

5,711,622

التغريات الناتجة عن تعديالت

()806,672

1,792,904

()70,660

199,278

7,583

1,122,433

التسهيالت املعدومة

()126,572

()7,777

()150

()68,370

-

()202,869

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

()55,662

48,657

427,997

()66,778

-

354,214

الرصيد كما يف نهاية السنة

21,145,775

6,496,955

29,568,205

13,297,535

92,577

70,601,047

املسرتد من خسائر ائتمانية
متوقعة عىل التسهيالت
املسددة

إعادة توز يع :
املخصصات عىل مستوى
إفرادي

21,145,775

6,496,955

29,568,205

13,297,535

92,577

70,601,047

املخصصات عىل مستوى
تجمييع

-

-

-

-

-

-

()688,709

التغريات الناتجة عن تعديالت

()3,071,332

1,504,737

2,698,785

257,661

-

1,389,851

التسهيالت املعدومة

()323,664

()2,969

()3,698,747

()14,740

-

()4,040,120

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

418,181

()248,930

()341,797

50,776

-

()121,770

الرصيد كما يف نهاية السنة

18,971,978

4,788,116

37,421,934

13,882,271

84,994

75,149,293

إعادة توزيع :
املخصصات عىل مستوى
إفرادي

18,971,978

4,788,116

37,421,934

13,882,271

84,994

75,149,293

املخصصات عىل مستوى
تجمييع

-

-

-

-

-

-

بلغــت قيمــة املخصصــات الــي انتفــت احلاجــة اليهــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون أو إعــدام وحولــت ازاء ديــون أخــرى 10,416,148
دينــار للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  15,324,819( 2019دينــار للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول ,)2018

163

164

البنك األهيل األردين 2019

اإليضاحات حول القوائم املالية

ان احلركة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املمنوحة للرشكات الكربى كما يف  31كانون األول :2019

ان توز يع اجمايل التسهيالت املمنوحة للرشكات الكربى حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:
2019
التصنيف

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

3,716,757

519,508,411

538,851,051

697,593

27,645,044

-

28,342,637

21,750,588

-

-

19,859,132

19,859,132

13,500,394

غري مصنف

38,786,153

8,135,751

4,815,638

51,737,542

72,152,911

املجموع

28,391,527 102,477,054 488,579,141

619,447,722

646,254,944

من  1اىل 6
7
من  8اىل 10

66,696,259 449,095,395

تسهيالت جديدة خالل السنة
تسهيالت املسددة
ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

1,376,243

4,211,866

31,833,825

37,421,934

62,900,375

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل
التسهيالت اجلديدة خالل
السنة

4,632

995,199

1,750,094

2,749,925

1,583,971

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل التسهيالت
املسددة

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

28,256

()28,256

-

-

-

2018

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

()35,437

35,437

-

-

-

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()338

()125,265

125,603

-

-

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

()20,047

604,965

2,070,073

2,654,991

()688,709

90,236,039 514,517,756
89,556,047

34,841,078

646,254,944 41,501,149
798,983

125,196,108

()138,362,760( )5,378,834( )36,108,690( )96,875,236
3,587,454

707,960,833
276,766,300
()308,850,902

()3,587,454

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

(21,803,923 )21,803,923

-

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()402,957

()4,707,842

5,110,799

-

-

-

-

الرصيد كما يف نهاية السنة

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

()4,712,592

-

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز
املايل

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

()4,712,592

2019

الرصيد كما يف بداية السنة

2019

()9,851,436

ان احلركة عىل تسهيالت ائتمانية املبارشة املمنوحة للرشكات الكربى كما يف  31كانون األول :2019

البند

2018

()13,640,570( )13,640,570

()29,621,287

619,447,722

646,254,944

28,391,527 102,477,054 488,579,141

األثر عىل اخلسائر االئتمانية
املتوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة تغيري التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة
التغريات الناتجة عن تعديالت

1,688,663

()682,065

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

-

-

()1,077,258

()70,660

()8,903,390( )8,903,390

2,698,785
()18,879,255

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

-

-

427,997

427,997

()341,797

الرصيد كما يف نهاية السنة

3,041,972

5,011,881

21,514,352

29,568,205

37,421,934
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البنك األهيل األردين 2019

اإليضاحات حول القوائم املالية

ان توز يــع اجمــايل التســهيالت املمنوحــة للمؤسســات الصغــرة و املتوســطة حســب فئــات التصنيــف االئتمــاين الداخــي للبنــك يه كمــا
يــي:
2019
التصنيف

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

292,860

749,676

12,839,735

13,882,271

13,648,914

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل
التسهيالت اجلديدة خالل السنة

-

-

1,646,201

1,646,201

2,899,981

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل
التسهيالت املسددة

-

-

()2,545,219

()2,545,219

()1,923,858

183,355,213

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

15,904,212 100,246,426

5,606,384

121,757,022

137,073,279

7

-

11,556,002

1,950,659

13,506,661

11,222,552

من  8اىل 10

-

-

10,102,430

10,102,430

7,122,121

غري مصنف

13,625,215

779,404

8,330,806

22,735,425

27,937,261

املجموع

113,871,641

28,239,618

168,101,538 25,990,279

إن احلركة عىل تسهيالت ائتمانية املبارشة املمنوحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كما يف  31كانون األول :2019
2019
البند

الرصيد كما يف بداية السنة

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

28,610,165 126,896,408

183,355,213 27,848,640

192,362,502

تسهيالت جديدة خالل السنة

32,105,320

16,627,512

53,429,604

85,963,553

تسهيالت املسددة

()67,443,942( )9,896,895( )19,778,512( )37,768,535

()91,220,133

4,696,772

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

3,058,172

()2,978,240

()79,932

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()6,811,525

7,508,822

()697,297

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()3,608,199

()1,750,129

5,358,328

-

-

-

-

()1,239,337

()1,239,337

()3,750,709

113,871,641

28,239,618

168,101,538 25,990,279

183,355,213

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز
املايل
الرصيد كما يف نهاية السنة

2019

2018

2018
املجموع

املجموع

من  1اىل 6

ان احلركة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املمنوحة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كما يف  31كانون األول :2019

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

128,726

()92,757

()35,969

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

()3,914

4,102

()188

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()8,663

()27,364

36,027

-

-

األثر عىل اخلسائر االئتمانية
املتوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة تغيري التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

()113,913

26,373

969,787

882,247

1,099,052

التغريات الناتجة عن تعديالت

()3,780

()1,520

204,578

199,278

257,661

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

-

-

()700,465

()700,465

()2,150,255

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

-

-

()66,778

()66,778

50,776

الرصيد كما يف نهاية السنة

291,316

658,510

12,347,709

13,297,535

13,882,271

ان توزيع اجمايل التسهيالت املمنوحة لالفراد حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:
2019
التصنيف

من  1اىل 6
7
من  8اىل 10

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

4,622,168

107,822

49,589

4,779,579

12,019,357

27,673

927,501

170

955,344

1,125,485

-

-

86,643

86,643

59,394

غري مصنف

302,812,399

6,860,819

332,454,174 22,780,956

333,757,050

املجموع

307,462,240

7,896,142

338,275,740 22,917,358

346,961,286
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البنك األهيل األردين 2019

اإليضاحات حول القوائم املالية

ان احلركة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة املمنوحة لتسهيالت االفراد كما يف  31كانون األول :2019

إن احلركة عىل تسهيالت ائتمانية املبارشة املمنوحة لالفراد كما يف  31كانون األول :2019
2019
البند

2018

2018

2019

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

الرصيد كما يف بداية السنة

317,562,765

9,935,412

370,824,137

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

1,739,246

2,443,424

14,789,308

18,971,978

25,206,855

تسهيالت جديدة خالل السنة

61,249,065

1,540,178

99,801,891

تسهيالت املسددة

()73,747,101( )2,388,552( )3,506,858( )67,851,691

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل
التسهيالت اجلديدة خالل
السنة

6,128

-

3,777,975

3,784,103

4,661,281

346,961,286 19,463,109
2,746,472

65,535,715

()110,220,255

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

2,952,745

()2,636,817

()315,928

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()4,228,678

4,379,369

()150,691

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()2,221,966

()1,815,142

4,037,108

-

-

-

-

()474,160

()474,160

()13,444,487

307,462,240

7,896,142

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز
املايل
الرصيد كما يف نهاية السنة

338,275,740 22,917,358

346,961,286

املسرتد من خسائر ائتمانية
متوقعة عىل التسهيالت
املسددة

-

()2,324,689( )2,324,689

-

()2,532,744

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

757,764

()577,438

()180,326

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

()63,367

108,054

()44,687

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()45,692

()440,673

486,365

-

-

األثر عىل اخلسائر االئتمانية
املتوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة تغيري التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

()732,389

658,891

1,939,584

1,866,086

3,625,593

التغريات الناتجة عن تعديالت

()740,777

()471,198

405,303

()806,672

()3,071,332

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز
املايل

-

-

()289,369

()289,369

()9,335,856

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

-

-

()55,662

()55,662

418,181

الرصيد كما يف نهاية السنة

920,913

1,721,060

18,503,802

21,145,775

18,971,978

ان توزيع اجمايل القروض العقارية حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:
2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

21,578,625

2,557,138

560,880

24,696,643

32,670,230

7

-

3,038,549

31,547

3,070,096

1,016,720

من  8اىل 10

-

13,460

1,389,492

1,402,952

415,716

من  1اىل 6

غري مصنف

264,376,903

8,742,735

285,718,230 12,598,592

288,713,700

املجموع

14,351,882 285,955,528

314,887,921

322,816,366

14,580,511
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ان احلركة عىل التسهيالت احلكومية كما يف  31كانون األول :2019

إن احلركة عىل القروض العقار ية كما يف  31كانون األول :2019
2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

الرصيد كما يف بداية السنة

291,116,113

16,873,865

تسهيالت جديدة خالل السنة

43,151,192

3,930,735

تسهيالت املسددة

322,816,366 14,826,388
775,858

47,857,785

()54,998,032( )2,454,806( )3,241,453( )49,301,773

308,677,814

الرصيد كما يف بداية السنة

75,272,264

تسهيالت جديدة خالل السنة

()61,113,448

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

10,217,309

()9,472,774

()744,535

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()7,455,729

9,667,197

()2,211,468

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()1,771,584

()3,405,688

5,177,272

-

-

-

-

()788,198

()788,198

()20,264

14,580,511

314,887,921

322,816,366

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز
املايل
الرصيد كما يف نهاية السنة

14,351,882 285,955,528

إن احلركة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للقروض العقار ية كما يف  31كانون األول :2019
2019

2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

تسهيالت مسددة
الرصيد كما يف نهاية السنة

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

21,129,063

-

-

21,129,063

22,695,285

1,851,578

-

-

1,851,578

-

-

-

-

-

()1,566,222

22,980,641

-

-

22,980,641

21,129,063

ان توزيع اجمايل التسهيالت املمنوحة للحكومة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل يه كما ييل:
2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

غري مصنف

22,980,641

-

-

22,980,641

21,129,063

املجموع

22,980,641

-

-

22,980,641

21,129,063

ان احلركة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة لتسهيالت احلكومة كما يف  31كانون األول :2019
2018

2019

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

348,342

276,358

4,163,416

4,788,116

3,218,093

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل
التسهيالت اجلديدة خالل
السنة

-

-

736,334

736,334

1,273,731

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

84,994

-

-

84,994

142,815

املسرتد من خسائر ائتمانية
متوقعة عىل التسهيالت
املسددة

-

-

()833,648

()833,648

()958,960

-

-

-

-

()57,821

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

128,857

()78,975

()49,882

-

-

التغريات الناتجة عن تعديالت

7,583

-

-

7,583

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

()19,346

23,576

()4,230

-

-

الرصيد كما يف نهاية السنة

92,577

-

-

92,577

84,994

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()1,052

()47,116

48,168

-

-

()118,974

383,055

44,217

308,298

174,744

التغريات الناتجة عن تعديالت

79,470

81,900

1,631,534

1,792,904

1,504,737

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

-

-

()343,706

()343,706

()175,299

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

-

-

48,657

48,657

()248,930

الرصيد كما يف نهاية السنة

417,297

638,798

5,440,860

6,496,955

4,788,116

األثر عىل اخلسائر االئتمانية
املتوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة تغيري التصنيف بني
املراحل الثالث خالل السنة

الرصيد كما يف  1كانون الثاين
املسرتد من خسائر ائتمانية
متوقعة
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ان احلركة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل تجمييع كما يف  31كانون األول :2019

ان توز يع اجمايل التسهيالت بشكل تجمييع حسب فئات التصنيف االئتمانية يه كما ييل:
2019
البند

2018

2018

2019

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

85,265,431 575,542,614

9,933,610

670,741,655

720,613,917

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

3,841,685

7,681,324

63,626,284

75,149,293

105,117,052

725,266

43,167,096

1,982,376

45,874,738

35,115,345

-

13,460

31,437,697

31,451,157

21,097,625

غري مصنف

642,581,311

24,518,709

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل
التسهيالت اجلديدة خالل
السنة

10,760

995,199

7,910,604

8,916,563

10,418,964

املجموع

1,463,693,562 91,879,675 152,964,696 1,218,849,191

من  1اىل 6
7
من  8اىل 10

715,626,012 48,525,992

743,689,985
1,520,516,872

إن احلركة عىل تسهيالت ائتمانية املبارشة بشكل تجمييع كما يف  31كانون األول :2019
2019
البند

الرصيد كما يف بداية السنة

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

1,520,516,872 103,639,286 145,655,481 1,271,222,105

1,602,520,571

تسهيالت جديدة خالل السنة

56,939,503 227,913,202

293,870,790

537,804,008

تسهيالت املسددة

()334,551,835( )20,119,087( )62,635,513( )251,797,235

()572,970,960

9,018,085

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

)1,140,395( )18,675,285( 19,815,680

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

(43,359,311 )40,299,855

()3,059,456

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()11,678,801( )8,004,706

19,683,507

-

-

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز
املايل
الرصيد كما يف نهاية السنة

-

-

152,964,696 1,218,849,191

()16,142,265( )16,142,265

1,463,693,562 91,879,675

()46,836,747

1,520,516,872

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل التسهيالت
املسددة

-

-

()10,416,148( )10,416,148

()15,324,819

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

1,043,603

()777,426

()266,177

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

()122,064

171,169

()49,105

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()55,745

()640,418

696,163

-

-

()985,323

1,673,284

5,023,661

5,711,622

4,210,680

األثر عىل اخلسائر االئتمانية
املتوقعة كما يف نهاية السنة
نتيجة
تغيري التصنيف بني املراحل
الثالث خالل السنة
التغريات الناتجة عن تعديالت

1,031,159

()1,072,883

التسهيالت املعدومة واملحولة
اىل بنود خارج قائمة املركز املايل

-

-

1,164,157

1,122,433

()10,236,930( )10,236,930

1,389,851
()30,540,665

تعديالت نتيجة تغري أسعار
الرصف

-

-

354,214

354,214

()121,770

الرصيد كما يف نهاية السنة

4,764,075

8,030,249

57,806,723

70,601,047

75,149,293
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 - 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الفوائد املعلقة
فيما ييل احلركة عىل الفوائد املعلقة:
األفراد

القروض
العقار ية

الرشكات

املنشآت
الصغرية
واملتوسطة

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2019
الرصيد كما يف بداية السنة

2,634,502

1,894,601

11,306,976

5,021,311

20,857,390

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

1,833,846

1,189,930

4,329,314

1,993,488

9,346,578

يزنل :الفوائد املحولة لاليرادات

()90,622

()178,745

()71,778

()587,942

()929,087

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

7,802

14,352

-

-

22,154

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

8,695

()13,646

()501,567

10,848

()495,670

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()16,497

()706

501,567

()10,848

473,516

يزنل :املحول اىل بنود خارج قائمة املركز املايل
املوحدة

()76,011

()428,288

()4,611,342

()144,005

()5,259,646

يزنل :الفوائد املعلقة اليت تم شطبها

()122,286

()16,204

()125,838

()395,975

()660,303

الرصيـد كما يف نهايـة السنة

4,179,429

2,461,294

10,827,332

5,886,877

23,354,932

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:
 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينــــار

دينــــار

أسهم متوفر هلا أسعار سوقية

8,945,265

10,649,493

أسهم غري متوفر هلا أسعار سوقية

16,068,777

14,312,545

-

2,382,240

25,014,042

27,344,278

صندوق إستثماري
مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل

بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة عــى املوجــودات املاليــة أعــاه مبلــغ  686,497دينــار كمــا يف  31كانــون األول  908,047( 2019دينــار
كمــا يف  31كانــون األول .)2018

 - 9موجودات مالية بالكلفة املطفأة
إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2018

 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينــــار

دينــــار

أذونات وسندات خزينة

636,518,949

552,079,399

أسناد قروض الرشكات

118,795,000

102,645,000

755,313,949

654,724,399

()419,976

()388,812

754,893,973

654,335,587

ذات عائد ثابت

754,893,973

654,335,587

754,893,973

654,335,587

754,893,973

654,335,587

الرصيد يف بداية السنة

5,599,893

1,040,621

17,107,587

4,372,227

28,120,328

يضاف :الفوائد املعلقة خالل السنة

2,637,116

1,089,467

5,654,994

2,271,409

11,652,986

يزنل :الفوائد املحولة لاليرادات

()107,061

()101,326

()528,938

()95,576

()832,901

ما تم تحويله اىل املرحلة األوىل

3,911

11,586

2,591

()13,452

4,636

ما تم تحويله اىل املرحلة الثانية

()243

19,917

50,929

()161,102

()90,499

ما تم تحويله اىل املرحلة الثالثة

()3,668

()31,503

()53,520

174,554

85,863

يزنل :املحول اىل بنود خارج قائمة املركز املايل
املوحدة

()4,326,623

()116,447

()7,572,144

()13,429,624( )1,414,410

يزنل :الفوائد املعلقة اليت تم شطبها

()1,168,823

()17,714

()3,354,523

()112,339

()4,653,399

املجموع

الرصيـد يف نهايـة السنة

2,634,502

1,894,601

11,306,976

5,021,311

20,857,390

اذونات وسندات واسناد غري متوفر هلا أسعار سوقية

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
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 - 10استثمارات يف رشكة حليفة

ان توز يع اجمايل املوجودات حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك يه كما ييل:
2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

حكومية

636,518,949

-

-

636,518,949

552,079,399

غري مصنف

118,795,000

-

-

118,795,000

102,645,000

املجموع

755,313,949

-

-

755,313,949

654,724,399

ان احلركة احلاصلة عىل املوجودات كما يف  31كانون األول : 2019
2018

2019
املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

كما يف  1كانون الثاين

654,724,399

-

-

654,724,399

542,617,540

االستثمارات اجلديدة خالل
السنة

262,192,093

-

-

262,192,093

327,851,079

يمتلك البنك رشكة حليفة كما فــي  31كانــون األول  2019و 2018تفاصيلها كما ييل :
حقوق امللكية
 31كانون األول
نسبة
بلـــد التأسيس
املساهمة

رشكة
الشواطئ
للفنادق
واملنتجعات
السياحية

األردن

2019

2018

٪

دينــــار

دينــــار

24/815

3,516,259

3,531,147

3,516,259

طبيعة
النشاط

حصة البنك
من االرباح

طر يقة
االحتساب

تار يخ التملك

٪
خدمات
فندقية

24/815

حقوق امللكية

2006

3,531,147

إن حق البنك يف التصويت عىل قرارات اهليئة العامة هلذه الرشكة هو حسب نسبة التملك يف الرشكة احلليفة.
وفيما ييل ملخص احلركة عىل قيمة االستثمارات يف الرشكة احلليفة:

االستثمارات املستحقة

()161,622,999

-

-

()161,622,999

()215,377,892

2019

2018

التغري يف القيمة العادلة

20,456

-

-

20,456

()366,328

دينــــار

دينــــار

755,313,949

-

-

755,313,949

654,724,399

الرصيد كما يف بداية السنة

3,531,147

3,528,666

حصة البنك من (خسائر) أرباح اإلستثمار يف رشكة حليفة

()14,888

2,481

3,516,259

3,531,147

إجمايل الرصيد يف نهاية السنة

ان احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما ييل:

الرصيد كما يف نهاية السنة
2018

2019
املرحلة االوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

الرصيد كما يف  1كانون الثاين

388,812

-

-

388,812

232,965

اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل
االستثمارات اجلديدة خالل
السنة

33,392

-

-

33,392

161,255

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل االستثمارات
املستحقة

()2,228

-

-

()2,228

()5,408

الرصيد كما يف نهاية السنة

419,976

-

-

419,976

388,812
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 - 11ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد اإلنجاز  /بالصايف
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:
اراضـي

مبانـــي

معـدات
واجهزة واثاث
وديكورات

وسائط نقـل

أجهزة
احلاسب اآليل

أخرى

حق استخدام
املوجودات

املجموع

اراضـي

مبانـــي

معـدات
واجهزة واثاث
وديكورات

وسائط نقـل

أجهزة
احلاسب اآليل

أخرى

حق استخدام
املوجودات

املجموع

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2019

2018

الكلفـــة:

الكلفـــة:

الرصيد كما يف
بداية السنة

23,681,289

50,283,409

36,979,468

1,019,020

19,426,789

9,837,887

-

141,227,862

تعديالت املعيار
الدويل رقم
()16

-

-

-

-

-

-

9,738,850

9,738,850

الرصيد املعدل
كما يف بداية
السنة

23,681,289

50,283,409

36,979,468

1,019,020

19,426,789

9,837,887

9,738,850

150,966,712

1,744,858

322,375

1,784,456

-

2,033,803

754,520

1,614,303

8,254,315

()11,585

()7,641,646

()955,138

-

()24,883,232

1,007,435

13,818,946

9,637,269

11,353,153

134,337,795

إضافات
استبعادات

()2,214,001

()12,469,002( )1,591,860

الرصيد كما يف
نهاية السنة

23,212,146

26,294,922

49,013,924

االستهالك
املرتاكم:
الرصيد كما يف
بداية السنة

-

9,720,258

28,193,742

443,932

16,076,537

6,339,898

-

60,774,367

استهالك
السنة

-

957,442

2,001,299

134,598

1,711,690

844,649

1,761,754

7,411,432

استبعادات

-

()1,224,533

()12,475,932

-

()7,519,847

()823,935

-

()22,044,247

االستهالك
املرتاكم كما يف
نهاية السنة

-

9,453,167

17,719,109

578,530

10,268,380

6,360,612

1,761,754

46,141,552

صايف القيمة
الدفرت ية
للممتلكات
واملعدات

23,212,146

39,560,757

8,575,813

428,905

3,550,566

3,276,657

9,591,399

88,196,243

دفعات
عىل حساب
مشار يع قيد
االنجاز

-

-

3,436,778

-

-

-

-

3,436,778

23,212,146

39,560,757

12,012,591

428,905

3,550,566

3,276,657

9,591,399

91,633,021

صايف القيمة
الدفرت ية كما
يف نهاية السنة

الرصيد كما
يف بداية
السنة

11,456,391

36,603,654

33,122,248

1,021,709

18,173,485

9,008,118

-

109,385,605

إضافات

12,259,330

13,679,755

4,299,652

60,500

1,447,185

1,127,736

-

32,874,158

استبعادات

()34,432

-

()442,432

()63,189

()193,881

()297,967

-

()1,031,901

الرصيد كما
يف نهاية
السنة

23,681,289

50,283,409

36,979,468

1,019,020

19,426,789

9,837,887

-

141,227,862

االستهالك
املرتاكم:
الرصيد كما
يف بداية
السنة

-

8,834,215

27,095,396

391,897

14,116,260

5,453,344

-

55,891,112

استهالك
السنة

-

886,043

1,484,481

131,003

2,001,720

919,073

-

5,422,320

استبعادات

-

-

()386,135

()78,968

()41,443

()32,519

-

()539,065

االستهالك
املرتاكم يف
نهاية السنة

-

9,720,258

28,193,742

443,932

16,076,537

6,339,898

-

60,774,367

صايف القيمة
الدفرت ية
للممتلكات
واملعدات

23,681,289

40,563,151

8,785,726

575,088

3,350,252

3,497,989

-

80,453,495

دفعات
عىل حساب
مشار يع قيد
االنجاز

-

-

771,031

-

-

-

-

771,031

صايف القيمة
الدفرت ية
كما يف نهاية
السنة

23,681,289

40,563,151

9,556,757

575,088

3,350,252

3,497,989

-

81,224,526

تتضمــن املمتلــكات واملعــدات موجــودات تــم اســتهالكها بالكامــل بقيمــة  20,801,002دينــار كمــا يف  31كانــون االول  2019مقابــل 37,795,823
دينــار كمــا يف  31كانــون األول .2018
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 - 12موجودات غري ملموسة  -بالصايف

* فيما ييل احلركة اليت تمت عىل املوجودات اليت آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون:

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

عقـــــــارات مستملكـــــــــــة
 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الرصيد يف بداية السنة

84,107,268

76,838,461

9,625,922

18,129,960

()3,865,823

()10,384,335

()575,361

()1,018,074
541,256
84,107,268

أنظمة حاسوب وبرامج
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينــــار

دينــــار

الرصيد كما يف بداية السنة

16,478,637

19,787,541

اضافات

إضافات

1,386,366

1,424,791

استبعادات

االطفاء للسنة

()4,362,899

()4,733,695

خسارة التدين

الرصيد كما يف نهاية السنة

13,502,104

16,478,637

خسارة تدين مسرتدة

318,664

30-14

30-14

الرصيد يف نهاية السنة

89,610,670

نسبة اإلطفاء السنوية ٪

 - 13موجودات أخرى

بموجــب قانــون البنــوك ،يتوجــب بيــع املبــاين واالرايض الــي تــؤول ملكيتهــا للبنــك وفـ ً
ـاء لديــون مســتحقة عــى العمــاء خــال ســنتني مــن
تار يــخ اســتمالكها وللبنــك املركــزي االردين يف حــاالت اســتثنائية أن يمــدد هــذه املــدة لســنتني متتاليتــن كحــد اقــى.

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

** فيما ييل حركة مخصص العقارات املستملكة املخالفة:
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينــــار

دينــــار

موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون-بالصايف *

89,610,670

84,107,268

فوائد وعموالت مستحقة غري مقبوضة

16,818,483

14,241,044

شيكات وحواالت برسم القبض

11,553,716

5,850,019

ذمم موجودات مباعه بالتقسيط  -بالصايف
ً
مرصوفات مدفوعة مقدما

11,681,294

12,411,423

2,803,297

2,946,126

مدينون مختلفون

3,098,050

3,217,546

705,482

1,109,834

تأمينات مسرتدة  -بالصايف

275,434

334,008

سلف مؤقتة

1,728,695

872,523

77,619

138,982

138,352,740

125,228,773

ايجارات مدفوعة مقدما

أخرى
املجموع

ً

 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الرصيد يف بداية السنة

9,874,974

10,037,839

مخصص عقارات مباعة خالل السنة

()27,330

()162,865

9,847,644

9,874,974

الرصيد يف نهاية السنة

 - 14ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:
 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2019

حسابات جارية وتحت الطلب
ودائع ألجل
املجموع

 31كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 2018

داخــــل
اململكــــة

خـــــارج
اململكــــة

املجمــوع

داخــــل
اململكــــة

خـــــارج اململكــــة

املجمـــــوع

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

269,980

11,451,178

11,721,158

1,008,676

2,514,280

3,522,956

80,574,566

94,637,021

83,088,846

98,159,977

14,062,455 138,425,132 99,365,430 39,059,702
150,146,290 110,816,608 39,329,682

15,071,131

يوجــد ودائــع بنــوك ومؤسســات مرصفيــة تبلــغ  25,510,875دينــار تســتحق خــال فــرة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر كمــا يف  31كانــون األول
 2019و ( 11,498,858دينــار كمــا يف  31كانــون األول .)2018

181

182

البنك األهيل األردين 2019

اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 17أموال مقرتضة

 - 15ودائع العمالء
إن تفاصيل هذا البند كما ييل:

عدد األقســاط
األفراد

الرشكات الكربى

دينار

دينار

مؤسسات صغرية احلكومة والقطاع
العام
ومتوسطة
دينار

املبلــــغ

املجموع
دينار

دينار

 31كانون األول 2019
حسابات جار ية وتحت
الطلب

173,846,753

129,254,301

145,247,233

13,587,840

461,936,127

ودائع التوفري

234,151,134

-

-

-

234,151,134

ودائع ألجل وخاضعة
إلشعار

731,440,624

221,267,320

147,439,518

67,785,653

1,167,933,115

1,139,438,511

350,521,621

292,686,751

81,373,493

1,864,020,376

 31كانون األول 2018
حسابات جار ية وتحت
الطلب

172,064,077

111,622,519

138,014,912

27,505,990

449,207,498

ودائع التوفري

270,936,226

-

-

-

270,936,226

ودائع ألجل وخاضعة
إلشعار

744,337,898

245,934,330

142,624,401

58,729,768

1,191,626,397

1,187,338,201

357,556,849

280,639,313

86,235,758

1,911,770,121

بلغــت ودائــع احلكومــة األردنيــة والقطــاع العــام داخــل اململكــة  78,655,404دينــار أي مــا نســبته  ٪ 4,22مــن إجمـــــايل الودائــع كمـــــا
يف  31كانــون األول  85,780,909( 2019دينــار أي مــا نســبته  ٪ 4,49كمــا يف  31كانــون األول .)2018
بلغــــت الودائــع الــي ال تحمــل فوائــد  545,502,770دينــار أي مــا نســبته  ٪ 29,26مــن إجمـــــايل الودائــع كمــــــا يف  31كانــون األول
 550,004,317( 2019دينــار أي مــا نســبته  ٪ 28,77كمــا يف  31كانــون االول .)2018
بلغـت الودائـع املحجـوزة (مقيـدة السحـب)  3,369,675دينـار أي مـا نسبتــه  ٪ 0,18مــن إجمالــي الودائـع كمــا فــي  31كانون األول
 3,328,706( 2019دينــار أي مــا نســبته  ٪ 0,17كمــا يف  31كانــون االول .)2018

 - 16تأمينــات نقديـــة

الكلية املتبقية دور ية
استحقاق
االقساط

دينـــــار

 31كانون األول 2019
دينــــــار

دينــــــار

168,933,805

215,107,461

تأمينات مقابل تسهيالت غري مبارشة

31,337,550

29,520,800

تأمينات أخرى

11,512,244

12,787,894

211,783,599

257,416,155

تأمينات مقابل تسهيالت مبارشة

٪

٪

 31كانون األول 2019
البنك املركزي األردين

3,200,000

30

26

دفعات نصف
سنوية

-

3,85

6,79

البنك املركزي األردين

441,393

30

30

دفعات نصف
سنوية

-

3

6,143

البنك املركزي األردين

437,986

30

30

دفعات نصف
سنوية

-

2

6,143

البنك املركزي األردين

1,755,000

14

9

دفعات نصف
سنوية

-

2,5

6,143

البنك املركزي األردين

2,305,000

20

20

تجدد بشكل
شهري

-

3,9

6,166

البنك املركزي األردين

15,300,841

-

-

تجدد بشكل
شهري

-

1,870

4,692

البنك األورويب إلعادة االعمار
والتنمية

5,064,286

7

5

دفعات نصف
سنوية

-

4,18

12 - 9

65,000,000

1

1

دفعة واحدة

-

6 - 4,3

8,5 - 4,5

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

2,287,613

24

15

30/6/2021

-

6,50

10,17

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

8,919,844

24

24

30/5/2021

-

6

10,17

35,000,000

8

8

 3من أيار
 2020و من
 11أيار 2020
و  3من
2021ترشين
اول  2020و 1
من تموز 2021
و  24من أيلول
 2021و 28
كانون اول
2021

-

6,2 - 4,75

10,17

-

 36دفعة
شهرية اعتبارا
من تاريخ
السحب

-

 36دفعة
شهرية اعتبارا
من تاريخ
السحب

األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري

األردنية إلعادة تمويل الرهن
العقاري
(قروض تعود لرشكة تابعة)

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :
 31كانون األول 2018

الضمانات

سعر فائدة
االقرتاض

سعر فائدة
إعادة اإلقراض

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

5,191,236

106,527

145,009,726

-

-

ً

-

ً

-

7

6,7

18 - 15

18 - 15

183

184
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 - 18إسناد قرض

عدد األقســاط
املبلــــغ

الضمانات

الكلية املتبقية دور ية
استحقاق
االقساط

دينـــــار

سعر فائدة
االقرتاض

سعر فائدة
إعادة اإلقراض

٪

٪

 31كانون األول 2018

عدد السندات املصدرة
القيمة اإلسمية
دينار

البنك املركزي األردين

3,600,000

30

29

دفعات نصف
سنوية

-

4,14

البنك املركزي األردين

441,393

30

30

دفعات نصف
سنوية

-

3

6,143

البنك املركزي األردين

2,133,000

14

13

دفعات نصف
سنوية

-

2,5

6,143

البنك املركزي األردين

2,305,000

20

20

دفعات نصف
سنوية

-

4,150

6,166

البنك املركزي األردين

17,781,042

-

-

تجدد بشكل
شهري

-

1,870

4,692

البنك األورويب
إلعادة االعمار والتنمية

7,090,000

7

7

دفعات نصف
سنوية

-

4,18

12 - 9

األردنية إلعادة تمويل
الرهن العقاري

50,000,000

1

1

دفعة واحدة

-

6 - 4,3

8,5 - 4,5

 - 19مخصصات متنوعة

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

1,083,333

24

13

الثامن من كل
شهر

-

6,25

10,17

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

5,000,000

1

1

31/3/2019

-

5

10,17

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

9,463,180

24

24

30/12/2020

-

5,75

10,17

35,000,000

8

8

 3نيسان 2019
و  2أيار  2019و
 11أيار  2019و
 23آب  2019و
 18كانون األول
 2019و  1تموز
 2021و 28
كانون األول
2021

-

6,2 - 4,6

10,17

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

5,141,525

-

-

 36دفعة
شهرية اعتبارا
من تار يخ
السحب

-

6,75

18 - 15

بنك محيل
(قرض يعود لرشكة تابعة)

3,433,336

-

-

 36دفعة
شهرية اعتبارا
من تار يخ
السحب

-

6,5

18 - 15

ً

اسناد قرض غري قابلة
للتحويل إىل أسهم

142,471,809
تبلغ القروض ذات الفائدة الثابتة  145,009,726دينار كما يف  31كانون األول  142,471,809( 2019دينار كما يف  31كانون األول .)2018

25,000,000

 12ترشين األول
2023

250

-

-

7/25

 31كانون األول 2018
اسناد قرض غري قابلة
للتحويل إىل أسهم

25,000,000

 12ترشين األول
2023

250

-

-

7/5

قــام البنــك خــال العــام  2017بإصــدار اســناد قــرض بقيمــة اســمية غــر قابلــة للتحويــل اىل اســهم ملــدة ( )6ســنوات عــن طر يــق االكتتــاب
اخلــاص وتبلــغ القيمــة االســمية للســند  100الــف دينــار بســعر فائــدة متغــر يســاوي فائــدة إعــادة اخلصــم لــدى البنــك املركــزي األردين
مضافــا اليهــا هامــش  ٪ 2وتدفــع بشــكل نصــف ســنوي وتســتحق هــذه االســناد بتاريــخ  12ترشيــن األول .2023

الرصيــد يف بدايــة
السنــــــــــــة

اضافات

استخدامات

الرصيــد يف نهاية
السنــــــــــــة

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

2019
مخصص تعويض نهاية
اخلدمة

3,229,271

626,952

()885,770

2,970,453

مخصص القضايا املقامة ضد
البنك

323,585

120,569

()1,800

442,354

مخصصات أخرى

56,652

181,216

()99,613

138,255

3,609,508

928,737

()987,183

3,551,062

2018
مخصص تعويض نهاية
اخلدمة

ً

٪

 31كانون األول 2019

6,79

األردنية إلعادة تمويل الرهن
العقاري
(قروض تعود لرشكة تابعة)

تار يخ االستحقاق

الكلية

املتبقية

الضمانات

سعر الفائدة

3,092,330

521,118

()384,177

3,229,271

مخصص القضايا املقامة ضد
البنك

458,660

10,000

()145,075

323,585

مخصصات أخرى

334,135

254,184

()531,667

56,652

3,885,125

785,302

()1,060,919

3,609,508

185

186
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 - 20مخصص رضيبة الدخل

تــم اجــراء تســوية نهائيــة لرضيبــة الدخــل للرشكــة التابعــة (رشكــة األهــي للتأجــر التمويــي) حــى نهايــة العــام  ،2015قامــت الرشكــة
بتقديــم كشــف التقديــر الــذايت للعــام  2016ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات بمراجعــة الســجالت حــى تار يــخ اعــداد هــذه
القوائــم املوحــدة ,وقامــت الرشكــة بتقديــم كشــف التقديــر الــذايت لعــام  2017وتــم قبــول الكشــف مــن قبــل دائــرة رضيبــة الدخــل
واملبيعــات دون تعديــل ،وتــم تقديــم كشــف التقديــر الــذايت للعــام  2018ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات بمراجعــة الســجالت
بعــد.

أ  -مخصص رض يبة الدخل
ان احلركة عىل مخصص رضيبة الدخل يه كما ييل:

تــم اجــراء تســوية نهائيــة لرضيبــة الرشكــة التابعــة (الرشكــة االهليــة للتمويــل األصغــر) حــى نهايــة العــام  2017وتــم تقديــم كشــف
التقديــر الــذايت للعــام  2018ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات ملراجعــة الســجالت بعــد.

 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينـــــار

دينـــــار

7,222,551

4,418,203

رض يبة الدخل املدفوعة

()11,001,932

()7,684,980

فروع البنك يف فلسطني

رض يبة الدخل السنة

12,709,854

10,489,328

فرع البنك يف قربص

رض يبة دخل سنوات سابقة

1,167,448

-

الرصيد كما يف نهاية السنة

10,097,921

7,222,551

الرصيد كما يف بداية السنة

نسبة رض يبة الدخل

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

% 38

% 35

%28,79

%28,79

%12,5

% 12,5

فروع االردن

تم احتساب وقيد مخصص لرضيبة الدخل للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2019للبنك وفروعه اخلارجية ورشكاته التابعة.
إن احلركة عىل حساب املوجودات/املطلوبات الرضيبية املؤجلة كما ييل:

تمثل رض يبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة ما ييل:

2018

2019

 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

موجودات

مطلوبات

موجودات

مطلوبات

دينـــــار

دينـــــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

12,709,854

10,489,328

9,630,207

-

7,659,003

491,607

رض يبة دخل سنوات سابقة

1,167,448

-

-

-

3,415,351

-

موجودات رض يبية مؤجلة للسنة

()324,082

()1,042,404

املضاف

324,082

-

1,042,404

-

413,535

2,486,551

املطفأ

()413,535

-

()2,486,551

()491,607

13,966,755

11,933,475

الرصيد نهاية السنة

9,540,754

-

9,630,207

-

رض يبة الدخل املستحقة عن أرباح السنة

إطفاء موجودات رض يبية مؤجلة للسنة

ً
تــم تعديــل نســبة رضيبــة الدخــل القانونيــة عــى البنــوك العامــة األردنيــة ابتــداءا مــن  1كانــون الثــاين  2019لتصبــح  ٪ 35رض يبــة دخــل
ً
 ٪ 3 +مســاهمة وطنيــة ،أي مــا مجموعــه  ٪ 38وفقــا لقانــون رضيبــة الدخــل األردين رقــم ( )34لســنة  2014املعــدل بالقانــون رقــم
( )38لســنة  2018وتــراوح نســبة رضيبــة الدخــل القانونيــة يف البلــدان الــي يوجــد للبنــك اســتثمارات وفــروع فيهــا بــن .٪ 28.79 - ٪ 12.5
تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة رضيبة الدخل واملبيعات حىت نهاية العام  2014لفروع األردن.
الســنوات املاليــة  2015و  :2016تــم تدقيــق هــذه الســنوات مــن قبــل دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات حيــث فرضــت عــى البنــك مبلــغ
إضــايف بواقــع  1,479,310دينــار ومبلــغ  805,719دينــار عــى التــوايل ,قــام البنــك باالعــراض عــى القــرار واتخــذ اإلجــراء القانــوين برفــع
قضيــة ضــد دائــرة رض يبــة الدخــل واملبيعــات ومــا زالــت القضيــة منظــورة لــدى محكمــة البدايــة الرض يبيــة ,ويف رأي البنــك واملستشــار
الرضيــي إنــه ال دايع الحتســاب مخصــص اضــايف.
الســنة املاليــة  :2017تــم تقديــم كشــف التقديــر الــذايت للعــام  2017بموعــده ومل تقــم دائــرة رضيبــة الدخــل واملبيعــات بمراجعــة
حســابات البنــك حــى تار يــخ إعــداد هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة.
السنة املالية  :2018تم قبول كشف التقدير الذايت.
تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة رضيبة الدخل ورض يبة القيمة املضافة لفروع البنك يف فلسطني حىت نهاية العام .2018
تم إجراء تسوية نهائية لرض يبة الدخل لفرع البنك يف قربص حىت نهاية العام .2017
قامــت الرشكــة التابعــة (رشكــة األهــي للوســاطة املاليــة) بتســوية الرض يبــة حــى نهايــة العــام  2014حيــث قامــت الرشكــة بتقديــم
ً
كشــف التقديــر الــذايت لألعــوام  2015و  2016و  2017و  2018علمــا بأنــه قــد صــدر قــرار االعــراض لســنة  2015وإلــزام الرشكــة
بمبلــغ  43ألــف دينــار وبــرأي املستشــار الرض يــي للرشكــة بأنــه ال دايع لتكويــن مخصــص للســنة املاليــة  2015ألن القــرار مخالــف
للقانــون ،وبــرأي اإلدارة واملستشــار الرضيــي انــه ال دايع لقيــد أيــة مخصصــات رض يبيــة لقــاء تلــك الســنة.

الرصيد بداية السنة
اثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم ()9

187
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ب -موجودات  /مطلوبات رض يبة مؤجلة

ملخص تسوية الربح املحاسيب مع الربح الرضييب:
2019

احلسابات املشمولة

الرصيد يف
بداية السنة

املبالغ
املضافة

املبالغ
املحررة

الرصيد يف
نهاية السنة

الرض يبة
املؤجلة

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

موجودات رض يبية مؤجلة
مخصص الديون غري العاملة من
سنوات سابقة

2,041,781

-

()138,073

1,903,708

508,750

فوائد معلقة

2,135,576

-

()75,846

2,059,730

550,445

مخصص تدين أرايض وعقارات

10,874,974

-

()27,330

10,847,644

4,122,104

173,785

100,000

()1,800

271,985

97,467

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

3,122,739

597,754

()885,770

2,834,723

780,487

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

8,758,142

-

-

8,758,142

3,328,094

مخصصات أخرى

406,642

507,754

()404,351

510,045

153,407

27,513,639

1,205,508

()1,533,170

27,185,977

9,540,754

مخصص قضايا

2018
احلسابات املشمولة

الرصيد يف
بداية السنة

املبالغ
املضافة

املبالغ
املحررة

الرصيد يف
نهاية السنة

الرض يبة
املؤجلة

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

أ ,موجودات رض يبية مؤجلة
مخصص الديون غري العاملة من
سنوات سابقة

2,062,287

-

()20,506

2,041,781

545,648

فوائد معلقة

2,212,309

-

()76,733

2,135,576

570,714

مخصص تدين أرايض وعقارات

15,398,592

-

()4,523,618

10,874,974

4,132,490

308,860

10,000

()145,075

173,785

59,949

مخصص تعويض نهاية اخلدمة

3,008,496

497,446

()383,203

3,122,739

884,641

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

9,758,142

-

()1,000,000

8,758,142

3,328,094

150,773

406,642

()150,773

406,642

108,671

32,899,459

914,088

()6,299,908

27,513,639

9,630,207

مخصص قضايا

مخصصات أخرى
ب ,مطلوبات رض يبية مؤجلة
احتياطي القيمة العادلة ملوجودات مالية
من خالل الدخل الشامل

1,404,591

-

()3,225,878( )4,630,469

-

1,404,591

-

()3,225,878

-

)4,630,469

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

الربح املحاسيب

36,203,140

33,210,755

أرباح غري خاضعة للرضيبة

()9,954,771

()9,221,481

5,873,327

3,755,551

32,121,696

27,744,825

% 35,35

% 35,93

مرصوفات غري مقبولة رضيبيا

ً

الربح الرضييب
نسبة رضيبة الدخل الفعلية

 - 21مطلوبات أخرى
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:
 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

شيكات وحواالت برسم الدفع

4,924,118

4,437,743

الذمم الدائنة لعمالء الوساطة املالية

719,509

333,736

فوائد مستحقة وغري مدفوعة

10,280,665

9,776,565

أمانات مؤقتة

5,566,853

9,037,866

دائنون مختلفون

2,663,284

3,194,964

مرصوفات مستحقة وغري مدفوعة
ً
فوائد وايرادات مقبوضة مقدما

4,525,161

4,063,617

1,819,550

953,993

شيكات أرباح غري مسلمة

1,846,261

2,552,015

99,585

83,018

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة عىل التسهيالت غري املبارشة
والسقوف الغري مستغلة *

3,373,953

1,833,319

الزتامات عقود االيجار**

9,214,391

-

371,354

258,623

45,404,684

36,525,459

مكافاة اعضاء مجلس االدارة

اخرى
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* إن احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل الكفاالت كما ييل:

*توز يع الكفاالت حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك:
2019
البند

من  1اىل 6

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

32,358,277 184,487,686

265,516

217,111,479

206,494,454

50,000

6,560,252

255,500

6,865,752

2,019,864

-

484,041

1,301,921

1,785,962

1,227,931

1,343,553

2,154,057

1,231,859

4,729,469

12,047,866

7
من  8اىل 10
غري مصنف
املجموع

2018

41,556,627 185,881,239

230,492,662 3,054,796

* إن احلركة احلاصلة عىل الكفاالت:
البند

الرصيد كما يف بداية السنة

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

6,419,686

221,790,115

-

89,274,213
()80,571,666

21,380,693 193,989,736

تعرضات جديدة خالل السنة

74,183,959

تعرضات املستحقة

()12,996,454( )66,757,219

()817,993

()6,624,996

()32,324

-

()3,661,537

-

1,146,964

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

6,657,320

15,090,254

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

(25,718,274 )22,056,737

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()1,011,144

الرصيد كما يف نهاية السنة

()135,820

41,556,627 185,881,239

230,492,662 3,054,796

221,790,115

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

البند

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما يف بداية السنة

705,951

46,710

-

752,661

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل التعرضات اجلديدة خالل
السنة

()5,492

460,230

1,022,853

1,477,591

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل التعرضات
املستحقة

()246

-

-

()246

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

84,472

()58,613

()25,859

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()26,234

2,801,894

()2,775,660

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()1,216

()5,261

6,477

-

()408,491

()2,490,593

131,840

()2,767,244

األثر عىل اخلسائر االئتمانية -
كما يف نهاية السنة  -نتيجة
تغيري التصنيف بني املراحل
الثالث خالل السنة
التغريات الناتجة عن تعديالت

()25,034

44,581

2,652,138

2,671,685

الرصيد كما يف نهاية السنة

323,710

798,948

1,011,789

2,134,447

*توزيع االعتمادات حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك:
2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

127,059,385

4,275,711

-

131,335,096

108,091,387

7

-

356,692

-

356,692

45,282

من  8اىل 10

-

-

-

-

-

غري مصنف

-

-

-

-

1,639,916

127,059,385

4,632,403

-

131,691,788

109,776,585

من  1اىل 6

املجموع
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*توزيع السقوف غري املستغلة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك:

* إن احلركة احلاصلة عىل االعتمادات:
املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

البند

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما يف بداية السنة

103,930,104

5,846,481

-

109,776,585

تعرضات جديدة خالل السنة

121,267,655

3,954,567

-

125,222,222

تعرضات املستحقة

()3,935,242( )99,371,777

-

()103,307,019

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

1,639,917

()1,639,917

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()406,514

406,514

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

-

-

-

-

127,059,385

4,632,403

-

131,691,788

الرصيد كما يف نهاية السنة

2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

118,504,122

7,041,836

-

125,545,958

146,525,143

10,096

493,663

-

503,759

328,483

-

-

-

-

50,102

غري مصنف

35,748,535

152,601

-

35,901,136

3,510,307

املجموع

154,262,753

7,688,100

-

161,950,853

150,414,035

من  1اىل 6
7
من  8اىل 10

* إن احلركة احلاصلة عىل السقوف غري املستغلة:
2019

* إن احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل االعتمادات كما ييل:
البند

البند

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

226,026

30,399

-

256,425

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل التعرضات اجلديدة خالل
السنة

3,932

-

-

3,932

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل التعرضات
املستحقة

-

-

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

7,250

()7,250

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()409

409

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

-

-

-

-

األثر عىل اخلسائر االئتمانية -
كما يف نهاية السنة  -نتيجة
تغيري التصنيف بني املراحل
الثالث خالل السنة

()2,183

()295

-

()2,478

التغريات الناتجة عن تعديالت

147,232

()4,368

-

142,864

الرصيد كما يف نهاية السنة

381,848

18,895

-

400,743

الرصيد كما يف بداية السنة

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

3,459,029 146,955,006

-

150,414,035

6,115,645

-

140,806,821

-

()129,270,003

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

295,316

()295,316

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()2,446,722

2,446,722

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

7,621

()7,621

-

-

154,262,753

7,688,100

-

161,950,853

الرصيد كما يف بداية السنة
تعرضات جديدة خالل السنة
تعرضات املستحقة

الرصيد كما يف نهاية السنة

134,691,176

()4,030,359( )125,239,644
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* إن احلركة احلاصلة عىل إجمايل التسهيالت غري املبارشة:

* إن احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل السقوف غري املستغلة كما ييل:
املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

البند

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

469,377

354,856

-

824,233

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل التعرضات اجلديدة خالل
السنة

14,019

511

-

14,530

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل التعرضات
املستحقة

-

-

-

-

الرصيد كما يف بداية السنة

2019
البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

الرصيد كما يف بداية السنة

30,686,203 444,874,846

6,419,686

481,980,735

565,878,327

تعرضات جديدة خالل السنة

25,160,466 330,142,790

-

355,303,256

182,397,348

تعرضات املستحقة

()20,962,055( )291,368,640

()817,993

()313,148,688

()266,294,940

()8,560,229

()32,324

-

-

()3,661,537

-

-

-

-

524,135,303

481,980,735

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

8,592,553

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

()27,393

27,393

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

(28,571,510 )24,909,973

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()11,865

11,865

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()1,018,765

1,146,964

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

20

()20

-

-

الرصيد كما يف نهاية السنة

53,877,130 467,203,377

3,054,796

األثر عىل اخلسائر االئتمانية -
كما يف نهاية السنة  -نتيجة
تغيري التصنيف بني املراحل
الثالث خالل السنة

38,558

()38,558

-

-

الرصيد كما يف نهاية السنة

482,716

356,047

-

838,763

* إن احلركة احلاصلة عىل مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل إجمايل التسهيالت غري املبارشة كما ييل:
2019
البند

البند

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

265,516

473,992,533

461,110,984

60,096

7,410,607

255,500

7,726,203

2,393,629

-

484,041

1,301,921

1,785,962

1,278,033

غري مصنف

37,092,088

2,306,658

1,231,859

40,630,605

17,198,089

املجموع

53,877,130 467,203,377

3,054,796

524,135,303

481,980,735

من  1اىل 6
7
من  8اىل 10

43,675,824 430,051,193

2018

املرحلة األوىل
(فردي)

املرحلة الثانية
(فردي)

املرحلة الثالثة

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

1,401,354

431,965

-

1,833,319

1,698,316

اخلسائر االئتمانية املتوقعة
عىل التعرضات اجلديدة خالل
السنة

12,459

460,741

1,022,853

1,496,053

220,557

املسرتد من اخلسائر االئتمانية
املتوقعة عىل التعرضات
املستحقة

()246

-

-

()246

()85,554

*توز يع إجمايل التسهيالت غري املبارشة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخيل للبنك:
2019

()128,199

الرصيد كما يف بداية السنة

ما تم تحويله اىل املرحلة
األوىل

64,329

()38,470

()25,859

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثانية

()38,508

2,814,168

()2,775,660

-

-

ما تم تحويله اىل املرحلة
الثالثة

()1,196

()5,281

6,477

-

-

األثر عىل اخلسائر االئتمانية -
كما يف نهاية السنة  -نتيجة
تغيري التصنيف بني املراحل
الثالث خالل السنة

()372,116

()2,529,446

131,840

()2,769,722

-

التغريات الناتجة عن تعديالت

122,198

40,213

2,652,138

2,814,549

-

1,188,274

1,173,890

1,011,789

3,373,953

1,833,319

الرصيد كما يف نهاية السنة
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احتياطي التقلبات الدور ية :

** يوضح اجلدول ادناه احلركة عىل الزتامات عقود االيجار خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول :2019

يمثــل هــذا البنــد إحتياطــي التقلبــات الدوريــة وفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية رقــم ( )1لعــام  2011الصــادرة اىل كافــة البنــوك
العاملــة يف فلســطني بتاريــخ  27كانــون الثــاين  ،2010يتــم انشــاء حســاب احتياطــي التقلبــات الدوريــة بنســبة  ٪ 15مــن صــايف الربــح بعــد
ً
الرضيبــة .ووفقــا لتعليمــات ســلطة النقــد رقــم ( )1لعــام  2019تــم تعديــل النســبة لتصبــح  % 0.57مــن األصــول املرجحــة باملخاطــر وذلــك
ً
اعتبــارا مــن العــام  .2019ويحظــر اســتخدام هــذا االحتياطــي الي هــدف كان دون احلصــول عــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن ســلطة
النقــد الفلســطينية .

 31كانون األول 2019
دينــار
الرصيد يف بداية السنة

9,873,697

اضافت

974,103

تكاليف الزتامات عقود االيجار

461,039

الدفعات
الرصيد كما يف  31كانون االول

ان االحتياطيات املقيد الترصف بها يه كما ييل :
اســم االحتياطــي

()2,094,448

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينــــــــــــار

دينــــــــــــــار

60,964,485

57,344,171

بموجب قانون البنوك
وقانون الرشكات

3,678,559

3,678,559

بموجب تعليمات سلطة
النقد الفلسطينية

9,214,391
احتياطي قانوين
احتياطي التقلبات الدورية

 - 22رأس املال املكتتب به واملدفوع
ً
ً
يبلــغ راس املــال املــرح بــه  200,655,000دينــار موزعــا عــى  200,655,000ســهما قيمــة الســهم االســمية دينــار واحــد كمــا يف 31
كانــون األول  192,937,500( 2019دينــار كمــا يف  31كانــون األول .)2018
بموجــب تعميــم البنــك املركــزي األردين رقــم  4693/1/1بتاريــخ  ,2020/4/9فقــد تقــرر تأجيــل قيــام البنــوك األردنيــة بتوز يــع أربــاح عــى
املســاهمني لعــام .2019

 - 24إحتياطي القيمة العادلة – بالصايف
إن احلركة احلاصلة عىل هذا البند يه كما ييل:

قــررت اهليئــة العامــة للمســاهمني يف اجتماعهــا العــادي املنعقــد بتار يــخ  29نيســان  2019املوافقــة عــى توز يــع أربــاح نقديــة بنســبة ٪ 6
مــن رأس املــال والبالغــة  11,576,250دينــار و ٪ 4أســهم مجانيــة مــن رأس املــال والبالغــة  7,717,500دينــار مــن رصيــد األربــاح املــدورة
عــى املســاهمني كأربــاح عــن العــام .2018

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

()3,225,878

912,985

-

()330,204

()3,225,878

582,781

68

()26,763

-

491,607

صايف خسائر غري متحققة منقولة لقائمة الدخل الشامل

()4,162,602

()4,273,503

الرصيد يف نهاية السنة

)(7,388,412

()3,225,878

الرصيد يف بداية السنة
أثر تطبيق املعيار التقارير املالية الدويل رقم ()9

 - 23االحتياطيات

الرصيد يف بداية السنة املعدل كما يف  1كانون الثاين
أسهم مباعة

ان تفاصيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2019و 2018يه كما ييل :

احتياطي قانوين :

مطلوبات رضيبية مؤجلة
ً

تمثــل املبالــغ املتجمعــة يف هــذا احلســاب مــا تــم تحويلــه مــن االربــاح الســنوية قبــل الرضائــب بنســبة  ٪ 10وفقــا لقانــون البنــوك وقانــون
الــركات وهــو غــر قابــل للتوز يــع عــى املســاهمني.

احتياطي اختياري :
تمثــل املبالــغ املتجمعــة يف هــذا احلســاب مــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الرضائــب بنســبة ال تز يــد عن  . ٪ 20يســتخدم االحتياطي
االختيــاري يف االغــراض الــي يقررهــا مجلــس االدارة ويحــق للهيئــة العامــة توزيعــه بالكامــل أو أي جــزء منه كأرباح عىل املســاهمني.

احتياطي مخاطر مرصفية عامة :
اصــدر البنــك املركــزي األردين تعليمــات رقــم  2018\13بتار يــخ  6حز يــران  2018والــذي طلــب مــن خاللــه نقــل رصيــد حســاب املخاطــر
املرصفيــة العامــة (املحتســب وفقــا لتعليمــات البنــك املركــزي األردين) حلســاب األربــاح املــدورة للتقــاص مــع أثــر معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل
رقــم ( )9املســجل عــى الرصيــد االفتتــايح حلســاب األربــاح املــدورة كمــا يف  1كانــون الثــاين  .2018كمــا و نصــت التعليمــات عــى اإلبقــاء عــى
رصيــد بنــد احتياطــي مخاطــر مرصفيــة عامــة مقيــدة التــرف و ال يجــوز توز يعــه كأربــاح عــى املســاهمني و ال يجــوز اســتخدامه ألي أغــراض
أخــرى اال بموافقــة مســبقة مــن البنــك املركــزي األردين.

طبيعـــــــة التقييـــــــد

197

198

البنك األهيل األردين 2019

اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 26الفوائد الدائنة

 - 25األرباح املدورة واملوزعة واملقرتح توزيعها

إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

 31كانون األول2019

 31كانون األول 2018

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

34,816,345

24,584,535

احتياطي مخاطر مرصفية عامة*

-

15,353,859

اخلسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات ( )ECLنتيجة تطبيق
معيار التقارير املالية الدويل رقم ()9

-

()16,597,162

أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (( )9أثر إعادة
تصنيف املوجودات املالية)

-

330,204

أثر تطبيق معيار التقار ير املالية الدويل رقم ( )9عىل املوجودات
الرضيبية املؤجلة

-

3,415,351

الرصيد املعدل كما يف  1كانون الثاين

34,816,345

27,086,787

الربح للسنة

22,236,385

21,277,280

()68

26,763

أرباح موزعة

()19,293,750

()9,187,500

مؤسسات صغرية ُ
ومتوسطة

الرصيد يف بداية السنة

(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
الشامل

تسهيالت ائتمانية ُمبارشة

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

لألفراد (التجزئة)
258,611

432,691

حسابات جارية مدينة
قروض وكمبياالت

32,249,013

32,676,007

بطاقات ائتمان

1,965,992

2,230,452

القروض العقارية

26,147,662

27,417,018

الرشكات
الرشكات الكربى
حسابات جارية مدينة

15,105,083

12,279,371

قروض وكمبياالت

31,253,661

32,708,945

(املحول) اىل اإلحتياطيات

()3,620,314

()4,386,985

حسابات جارية مدينة

4,530,562

5,218,327

الرصيد يف نهاية السنة

34,138,598

34,816,345

قروض وكمبياالت

14,004,527

14,203,037

احلكومة والقطاع العام

1,172,773

1,187,558

أرصدة لدى بنوك مركزية

508,340

1,116,682

أرصدة وإيداعات لدى بنوك ُ
ومؤسسات مرصفية
ُ
موجودات مالية بالكلفة املطفأة

2,543,372

3,008,857

34,843,684

22,491,498

164,583,280

154,970,443

بموجــب تعميــم البنــك املركــزي األردين رقــم  4693/1/1بتار يــخ  ,2020/4/9فقــد تقــرر تأجيــل قيــام البنــوك األردنيــة بتوز يــع أربــاح
عــى املســاهمني لعــام .2019
قــررت اهليئــة العامــة للمســاهمني يف اجتماعهــا العــادي املنعقــد بتار يــخ  29نيســان  2019املوافقــة عــى توز يــع أربــاح نقديــة بنســبة
 ٪ 6مــن رأس املــال و البالغــة  11.6دينــار و  ٪ 4أســهم مجانيــة مــن رأس املــال والبالغــة  7.7دينــار مــن رصيــد األربــاح املــدورة عــى
املســاهمني كأربــاح عــن العــام .2018
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اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 29أرباح عمالت أجنبية

 - 27الفوائد املدينة
إن تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

ودائع بنوك ُ
ومؤسسات مرصفية

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

5,613,050

3,529,495

2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

ناتجة عن التعامل

2,105,039

2,224,130

ناتجة عن التقييم

406,153

590,460

2,511,192

2,814,590

ودائع عمالء :
حسابات جارية وتحت الطلب

449,242

359,073

ودائع توفري

133,423

1,245,387

53,114,416

47,835,902

فوائد إطفاء الزتامات عقود االيجار

461,039

-

تأمينات نقدية

8,711,277

6,545,902

أموال ُمقرتضة

7,345,186

5,293,334

إسناد قرض

1,892,466

1,791,781

رسوم ضمان الودائع

3,035,625

4,172,906

80,755,724

70,773,780

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 - 28صايف إيرادات العموالت
2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

عموالت دائنة :
عموالت تسهيالت مبارشة

3,485,117

4,245,215

عموالت تسهيالت غري مبارشة

5,259,411

4,852,276

عموالت أخرى

8,000,326

8,287,803

(يزنل) :عموالت مدينة

()677,629

()690,794

16,067,225

16,694,500

 - 30مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – بالصايف
يبني اجلدول التايل مرصوف اخلسائر االئتمانية املتوقعة عىل االدوات املالية الظاهرة يف قائمة الدخل املوحدة:
 31كانون األول 2019
إيضاحات

 31كانون األول
2018

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املجموع

املجموع

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

دينــار

6،5

2,169

-

-

2,169

30,551

موجودات مالية بالتكلفة
املطفأة

9

31,164

-

-

31,164

155,847

التسهيالت االئتمانية املبارشة

7

56,596

1,595,600

3,682,274

5,334,470

694,676

التسهيالت غري املبارشة
والسقوف غري املستغلة

21

12,459

505,322

1,022,853

1,540,634

135,003

102,388

2,100,922

4,705,127

6,908,437

1,016,077

األرصدة وااليداعات لدى
البنوك واملؤسسات املرصفية

املجموع
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اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 33مصاريف أخرى

 - 31اإليرادات األخرى
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:
2019

2018

دينــــــار

دينــــــار

فوائد معلقة مسرتدة

929,087

832,901

ايرادات عمولة الوساطة املالية

53,245

101,430

إيراد بيع ممتلكات ومعدات

3,046,186

367,032

املسرتد من ديون معدومة

6,355,081

1,604,665

169,095

148,795

2,443,224

-

إيراد ايجارات عقارات البنك

222,904

301,050

إيجار الصناديق احلديدية

152,962

152,120

خسارة تدين مسرتدة ملوجودات آلت ملكيتها للبنك مباعة

318,664

541,256

1,309,339

1,124,592

14,999,787

5,173,841

إيراد دفاتر الشيكات
إيراد بيع موجودات رأسمالية غري خاضعة لإلستهالك

إيرادات اخرى

 - 32نفقات املوظفني
2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

32,248,329

33,404,274

مساهمة البنك يف الضمان االجتمايع

2,919,740

2,919,729

مساهمة البنك يف صندوق االدخار

1,728,270

1,734,495

نفقات طبية

1,569,602

1,597,881

تعويض نهاية اخلدمة

626,952

521,118

تدريب املوظفني

523,608

236,550

مياومات سفر

397,258

511,516

نفقات التأمني عىل حياة املوظفني

82,269

137,075

وجبات طعام املوظفني

158,362

169,141

2,865

2,970

40,257,255

41,234,749

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

البسة املراسلني

2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

رسوم واشرتاكات

3,256,622

3,143,735

صيانة وتصليحات وتنظيفات

1,709,808

1,473,326

تكنولوجيا املعلومات

4,477,846

4,505,995

دعاية واعالن

1,667,782

1,381,433

قرطاسية ومطبوعات

771,251

670,333

االيجارات واخللوات

457,578

2,793,783

مصاريف دراسات واستشارات وابحاث

629,893

526,716

رسوم التأمني

1,210,560

1,220,542

كهرباء ومياه وتدفئة

959,225

1,138,230

مصاريف قانونية

1,744,785

1,430,363

مصاريف التربعات

1,322,684

954,790

تنقالت

470,943

385,937

بريد وهاتف

644,634

853,905

مصاريف متفرقة

263,095

614,400

مصاريف اجتماع اهليئة العامة

92,506

80,778

مصاريف مجلس اإلدارة

1,337,279

1,043,148

مصاريف اآلمن واحلماية

706,522

502,487

اتعاب مهنية

382,511

279,769

ضيافة

57,305

53,275

مصاريف تقدير االرايض والعقارات

30,447

26,507

مصاريف مخصص قضايا

120,569

10,000

مكافأة اعضاء مجلس االدارة

45,000

65,000

22,358,845

23,154,452
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اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 34حصة السهم من الربح للسنة العائد ملساهمي البنك

 - 36األرصدة واملعامالت مع أطراف ذات عالقة

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

أ -تشمل القوائم املالية املوحدة قوائم مالية للبنك والرشكات التابعة التالية:

الربح للسنة (دينار)
املتوسط املرجح لعدد األسهم (سهم) *

2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

22,236,385

21,277,280

200,655,000

200,655,000

حصة السهم من الربح للسنة العائد ملساهمي البنك :
أسايس ومخفض

-/111

-/106

* تــم إحتســاب املتوســط املرجــح لعــدد االســهم حلصــة الســهم مــن الربــح املخفــض للســنة العائــد ملســاهمي البنــك عــى عــدد االســهم
املــرح بهــا للعــام  ، 2019وتــم تعديــل املتوســط املرجــح لعــدد االســهم للعــام  2018عــى إفــراض ان الز يــادة يف رأس املــال للبنــك قــد
تمــت بأثــر رجــي.

 - 35النقد وما يف حكمه
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :
2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

نقد وأرصدة لدى بنوك مركز ية تستحق خالل ثالثة أشهر

212,324,788

248,221,805

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية تستحق خالل ثالثة
أشهر

135,787,335

173,568,186

ودائع البنوك واملؤسسات املرصفية اليت تستحق خالل ثالثة
أشهر

()124,635,415

()86,661,119

أرصدة مقيدة السحب

()10,635,000

()10,635,000

212,841,708

324,493,872

اسم الرشكة

نسبة امللكية
%

رأس مال الرشكة
2019

2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

الرشكة األهلية للتمويل االصغر

100

6,000,000

6,000,000

رشكة األهيل للتأجري التموييل

100

17,500,000

17,500,000

رشكة األهيل للوساطة املالية

100

3,000,000

3,000,000

رشكة األهيل للتكنلوجيا املالية

100

100,000

100,000

قــام البنــك بالدخــول يف معامــات مــع كبــار املســاهمني وأعضــاء مجلــس االدارة واالدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك
وباســتخدام اســعار الفوائــد والعمــوالت التجاريــة ,ان جميــع التســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتــر عاملــة وتــم
ً
ادراجهــا ضمــن املرحلــة األوىل واحتســاب مخصــص خســائر ائتمانيــة متوقعــة هلــا وفقــا ملتطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم (.)9
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اإليضاحات حول القوائم املالية

ب  -فيما ييل ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العليا للبنك:

فيما ييل ملخص األرصدة واملعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
املجموع
الرشكات
احلليفة

الرشكات
التابعة

أعضاء مجلس
اإلدارة

املدراء
التنفيذين

أخرى*

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

 31كانون األول  31كانون األول
2018
2019
دينــــار

دينــــار

بنود داخل
قائمة املركز
املايل املوحدة:
-

3,591,145

11,040,972

4,620,333

79,701,844

98,954,294

97,369,308

تسهيالت
ائتمانية
ودائع أطراف
ذات عالقة
لدى البنك

9,692

1,561,629

40,005,467

2,974,870

20,489,448

65,041,106

57,458,377

تأمينات نقدية

-

-

200,360

55,376

7,057,088

7,312,824

6,537,234

موجودات
بالكلفة
املطفأة

-

-

-

-

3,576,776

3,576,776

3,576,365

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

3,547,429

3,625,317

بدل سفر وتنقالت

38,965

197,338

بدل مياومات

27,713

35,554

3,614,107

3,858,209

رواتب ومكافآت اخرى

 - 37األدوات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية املوحدة
ال توجــد فروقــات جوهريــة بــن القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة كمــا يف نهايــة العــام 2019
و.2018

 - 38ادارة املخاطر

بنود خارج
قائمة املركز
املايل املوحدة:
تسهيالت غري
مبارشة

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

50,000

51,000

846,000

3,350

2,904,911

3,855,261

10,703,632

عنارص قائمة
الدخل
املوحدة:
فوائد
وعموالت
دائنة

688

126,689

562,869

276,652

4,477,795

5,444,693

4,284,631

فوائد
وعموالت
مدينة

275

35,362

2,674,235

73,579

671,963

3,455,414

1,723,036

ً
* يشمل هذا البند رشكات مملوكة جزئيا من أعضاء مجلس االدارة وأقارب أعضاء مجلس االدارة وموظفي البنك.
هنالــك ذمــم مدينــة لعمــاء لــدى رشكــة تابعــة (رشكــة األهــي للوســاطة املاليــة) بلــغ رصيدهــا  2,395,899دينــار تعــود لطــرف ذو
عالقــة كمــا يف  31كانــون األول  ،2019قامــت الرشكــة بتاريــخ  31ترش يــن األول  2013بتوقيــع تســوية مــع العمــاء لتســديد تلــك
املديونيــة تتمثــل يف دفعــة مقدمــة يف بدايــة التســوية وتســديد اقســاط شــهرية باإلضافــة لتعز يــز الضمانــات مــن قبلهــم.
ال يوجد ودائع للبنك لدى اطراف ذات عالقة.
ترتاوح أسعار الفوائد الدائنة بني  ٪ 3.4إىل .٪ 10.5
ترتاوح أسعار الفوائد املدينة بني صفر  ٪إىل .٪ 6.5

تمــارس إدارة املخاطــر لــدى البنــك أعماهلــا مــن حيــث التعــرف ،القيــاس ،اإلدارة ،الرقابــــة والسيطــــرة مـــن خــال تطبيــق البنــك ألفضــل
املمارســات الدوليــة فيمــا يتعلــق بأســس إدارة املخاطــر ،التنظيــم اإلداري ،أدوات إدارة املخاطــر وبمــا يتناســب مــع حجــم البنــك وعملياتــه
وأنــواع املخاطــر الــي يتعــرض هلــا.
يتكامــل اهليــكل التنظيمــي يف البنــك يف مراقبــة إدارة املخاطــر كل حســب مســتواه ،حيــث تقــوم جلنــة إدارة املخاطــر عــى مســتوى مجلــس
اإلدارة بإقــرار اســراتيجية وسياســات املخاطــر اخلاصــة بالبنــك وكذلــك التأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة بمهمــة إدارة املخاطــر األمــر الــذي
يتضمــن التاكــد مــن عمليــة وضــع ومراقبــة السياســات والتعليمــات بمســتوى مناســب لــكل مــن املخاطــر الــي يتعــرض هلــا البنــك وصــوال
إىل تحقيــق العائــد املقبــول للمســاهمني دون املســاس باملتانــة املاليــة للبنــك ،وكذلــك ويف هــذا اإلطــار يتكامــل عمــل دائــرة إدارة املخاطــر
لــدى البنــك مــع اللجــان املنبثقــة عــن اإلدارة التنفيذيــة ويه جلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبــات وجلنــة التســهيالت.

(/38أ ) مخاطر االئتمان
ينطــوي عــى األعمــال املرصفيــة تعــرض البنــك للعديــد مــن املخاطــر ومنهــا مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن تخلــف أو عجــز الطــرف اآلخــر
لــإداة املاليــة عــن الوفــاء بالزتاماتــه تجــاه البنــك ،ممــا يــؤدي إىل حــدوث خســائر ،ومــن أهــم واجبــات البنــك وإداراتــه هــو التأكــد مــن
ً
أن هــذه املخاطــر ال تتعــدى االطــار العــام املحــدد مســبقا يف سياســة البنــك االئتمانيــة والعمــل عــى احلفــاظ عــى مســتوياتها ضمــن
منظومــة العالقــة املتوازنــة بــن املخاطــر والعائــد و الســيولة .ويقــوم عــى إدارة مخاطــر االئتمــان يف البنــك عــدد مــن اللجــان مــن االدارة
العليــا واإلدارة التنفيذيــة حيــث يتــم تحديــد ســقوف ملبالــغ التســهيالت االئتمانيــة الــي يمكــن منحهــا للعميــل الواحــد (فــرد أو مؤسســة)
وحلســابات ذات الصلــة وتنســجم مــع النســب املعتمــدة مــن البنــك املركــزي األردين ،مــع االعتمــاد عــى اســلوب توزيــع التســهيالت بشــكل
محافــظ ائتمانيــة لــكل مديــر ائتمــان وكل قطــاع ومــع مراعــاة كل منطقــة جغرافيــة وبمــا يحقــق توافــق مناســب بــن العائــد واملخاطــرة
واالســتخدام االمثــل للمــوارد املتاحــة ورفــع قــدرة البنــك عــى تنويــع االقــراض وتوزيعــه عــى العمــاء والنشــاطات االقتصاديــة.
ويعمــل البنــك عــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان حيــث يتــم تقييــم الوضــع االئتمــاين للعمــاء بشــكل دوري وفــق نظــام تقييــم مخاطــر
العمــاء لــدى البنــك واملســتند إىل تقييــم عنــارص املخاطــر االئتمانيــة واحتمــاالت عــدم الســداد سـ ً
ـواء ألســباب إداريــة أو ماليــة أو تنافســية
اضافــة إىل حصــول البنــك عــى ضمانــات مناســبة مــن العمــاء للحــاالت الــي تتطلــب ذلــك حســب مســتويات املخاطــر لــكل عميــل ولــكل
عمليــة منــح تســهيالت اضافيــة.
وكذلــك يعمــل البنــك عــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل بإســتمرار عــى تقييــم الوضــع االئتمــاين للعمــاء ،اضافــة اىل حصــول البنــك
عــى ضمانــات مناســبة مــن العمــاء.
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إن سياسة البنك الدارة مخاطر االئتمان تتضمن اآليت:

اإليضاحات حول القوائم املالية

التعرض ملخاطر االئتمان (بعد مخصص التدين والفوائد املعلقة وقبل الضمانات ومخففات املخاطر االخرى):
 31كانون األول

 - 1تحديد الرتكزات االئتمانية والسقوف:
تتضمــن السياســة االئتمانيــة نســب محــددة وواضحــة للحــد األقــى لالئتمــان املمكــن منحــه الي عميــل ،كمــا ان هنــاك ســقوف حلجــم
االئتمــان املمكــن منحــه مــن قبــل كل مســتوى إداري.
 - 2تحديد أساليب تخفيف املخاطر:
عملية إدارة املخاطر يف البنك تعتمد عىل العديد من األساليب من أجل تخفيف املخاطر منها:
 الضمانات وقابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح. احلصول عىل موافقة جلنة التسهيالت قبل منح االئتمان. صالحيــة املوافقــة عــى االئتمــان تتفــاوت مــن مســتوى أدارى الخــر وتعتمــد عــى حجــم محفظــة العميــل واالســتحقاق ودرجــة مخاطــرةالعميل.
 - 3احلد من مخاطر تركز املوجودات واملطلوبات:
يعمــل البنــك بفعاليــة الدارة هــذا اجلانــب  ،حيــث تتضمــن خطــة البنــك الســنوية التوزيــع املســتهدف لالئتمــان عــى عــدة قطاعــات مــع
الرتكــز عــى القطاعــات الواعــدة ،إضافــة اىل ان اخلطــة تتضمــن توز يــع االئتمــان عــى عــدة مناطــق جغرافيــة داخــل وخــارج اململكــة.
 - 4دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
لقــد قــام البنــك بتطويــر السياســات واإلجــراءات الالزمــة لتحديــد أســلوب دراســة االئتمــان واملحافظــة عــى حياديــة وتكامــل عمليــة اتخــاذ
القــرارات والتأكــد مــن ان مخاطــر االئتمــان يتــم تقييمهــا بدقــة واملوافقــة عليهــا بشــكل صحيــح ومتابعــة مراقبتهــا باســتمرار.
ان اإلطــار العــام للسياســة االئتمانيــة تضمــن وضــع صالحيــات للموافقــة عــى االئتمــان ،توضيــح حــدود االئتمــان وأســلوب تحديــد درجــة
املخاطر.
يتضمــن اهليــكل التنظيمــي للبنــك فصــل بــن وحــدات العمــل املســؤولة عــن منــح االئتمــان ووحــدات العمــل املســؤولة عــن الرقابــة عــى
االئتمــان مــن حيــث رشوط املنــح وصحــة القــرار االئتمــاين والتأكــد مــن تنفيــذ كافــة رشوط منــح االئتمــان وااللــزام بالســقوف واملحــددات
الــواردة يف السياســة االئتمانيــة وغريهــا مــن التعليمــات ذات العالقــة.
كمــا ان هنــاك إجــراءات محــددة ملتابعــة حســابات االئتمــان العاملــة مــن اجــل املحافظــة عليهــا عاملــة وحســابات االئتمــان غــر العاملــة
مــن اجــل معاجلتهــا.
يحــد البنــك مــن مخاطــر تركــز املوجــودات واملطلوبــات مــن خــال توز يــع نشــاطاته عــى عــدة قطاعــات وعــى عــدة مناطــق جغرافيــة داخــل
وخــارج اململكــة ،كمــا يعتمــد البنــك عــى سياســة محــددة تبــن الســقوف املمنوحــة للبنــوك والبلــدان ذات التصنيــف االئتمــاين املرتفــع
ومراجعتهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل إدارة املوجــودات واملطلوبــات لتوز يــع املخاطــر واعتمــاد التقييــم االئتمــاين ،كمــا تحــدد السياســة
االســتثمار ية نســب التوز يــع لالســتثمارات ومواصفــات تلــك االســتثمارات بحيــث يتــم توز يعهــا لتحقيــق العائــد املرتفــع وتخفيــض املخاطــرة.

2019

2018

دينــــــار

دينــــــار

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
أرصدة لدى بنوك مركزية

154,093,815

205,407,284

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

135,787,335

173,568,186

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

8,520,926

19,414,579

التسهيالت االئتمانية :
لألفراد

312,950,536

325,354,806

القروض العقارية

305,929,672

316,133,649

للرشكات
الرشكات الكربى

579,052,185

597,526,034

املؤسسات الصغرية و املتوسطة

148,917,126

164,451,631

للحكومة والقطاع العام

22,888,064

21,044,069

سندات وأسناد وأذونات :
موجودات مالية بالكلفة املطفأة
موجودات أخرى
املجمــــــوع

754,893,973

654,335,587

16,818,483

14,241,044

2,439,852,115

2,491,476,869

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة
كفاالت

228,358,215

221,037,454

اعتمادات صادرة و قبوالت

131,291,045

109,520,160

سقوف تسهيالت مبارشة غري مستغلة

161,112,090

149,589,802

520,761,350

480,147,416

املجمــــــوع
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تتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
 31كانون األول 2018

 31كانون األول 2019
األفراد

الرشكات

قروض
عقار ية

الرشكات
الكربى

الصغرية
واملتوسطة

أ ,متدنية
املخاطر

33,334,166

ب ,مقبولة
املخاطر

90,112,109 447,092,309 275,112,484 278,292,145

76,954,509 20,243,040

احلكومة
والقطاع العام

790,612,764 33,785,944

البنوك
واملؤسسات
املرصفية
-

263,156,486 22,980,641

أخرى

إجمايل

-

954,930,423

1,393,564,657 16,818,483

لغاية  30يوم

201,285

8,097,451

62,721

1,038,004

-

-

-

9,399,461

من  31لغاية
 60يوم

91,863

4,442,662

1,564,860

125,539

-

-

-

6,224,924

3,732,071

4,951,886

67,009,377

18,213,206

-

-

-

93,906,540

د ,غري عاملة:
دون املستوى

478,075

1,021,424

-

833,118

-

-

-

2,332,617

مشكوك فيها

1,956,478

3,282,245

2,285,801

2,223,947

-

-

-

9,748,471

هالكة

20,482,805

10,276,842

26,105,726

22,933,214

-

-

-

79,798,587

املجموع

263,156,486 813,593,405 168,101,538 619,447,722 314,887,921 338,275,740

2,534,281,295 16,818,483

يطرح :فوائد
معلقة

4,179,429

2,461,294

10,827,332

5,886,877

-

-

-

23,354,932

يطرح:
مخصص
خسائر ائتمانية
متوقعة

21,145,775

6,496,955

29,568,205

13,297,535

92,577

473,201

-

71,074,248

الصايف

قروض
عقار ية

الرشكات
الكربى

منها مستحقة (*):

ج ,تحت
املراقبة

األفراد

الرشكات

16,818,483 262,683,285 813,500,828 148,917,126 579,052,185 305,929,672 312,950,536

2,439,852,115

احلكومة
والقطاع العام

الصغرية
واملتوسطة

أ ,متدنية
املخاطر

35,920,966

ب ,مقبولة
املخاطر

21,129,063 104,063,220 444,096,140 272,443,656 287,864,665

28,771,020

95,154,686

757,486,683 35,939,917

البنوك
واملؤسسات
املرصفية

أخرى

إجمايل

-

-

953,273,272

295,678,821

14,241,044

1,439,516,609

منها مستحقة
(*):
لغاية  30يوم

583,386

232,489

115,064

780,463

-

-

-

1,711,402

من  31لغاية
 60يوم

7,640

-

2,363

12,614

-

-

-

22,617

3,712,546

6,775,302

65,502,970

15,503,436

-

-

-

91,494,254

ج ,تحت
املراقبة
د ,غري عاملة:
دون املستوى

756,028

1,972,870

5,558,633

2,035,530

-

-

-

10,323,061

مشكوك فيها

3,276,443

4,622,677

88,180

4,634,543

-

-

-

12,621,843

هالكة

15,430,638

8,230,841

35,854,335

21,178,567

-

-

-

80,694,381

املجموع

295,678,821 778,615,746 183,355,213 646,254,944 322,816,366 346,961,286

2,587,923,420 14,241,044

يطرح :فوائد
معلقة

2,634,502

1,894,601

11,306,976

5,021,311

-

-

-

20,857,390

يطرح:
مخصص
خسائر ائتمانية
متوقعة

18,971,978

4,788,116

37,421,934

13,882,271

84,994

439,868

-

75,589,161

الصايف

2,491,476,869 14,241,044 295,238,953 778,530,752 164,451,631 597,526,034 316,133,649 325,354,806
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توز يع القيمة العادلة للضمانات مقابل إجمايل التعرضات االئتمانية كما يف  31كانون األول :2019
البند

اجمايل
قيمة
التعرض

القيمة العادلة للضمانات التعرضات املدرجة ضمن املرحلة الثالثة كما يف  31كانون األول :2019

القيمة العادلة للضمانات
تأمينات
نقدية

اسهم
متداولة

كفاالت
بنكية مقبولة

عقار ية

سيارات
واليات

أخرى

اجمايل
قيمة
الضمانات

صايف
التعرض
بعد
الضمانات

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
()ECL

البند

اجمايل
قيمة
التعرض

القيمة العادلة للضمانات

صايف
التعرض
بعد
الضمانات

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
()ECL
-

تأمينات
نقدية

اسهم
متداولة

كفاالت
بنكية مقبولة

عقار ية

سيارات
واليات

أخرى

اجمايل
قيمة
الضمانات

أرصدة لدى
بنوك مركز ية

154,093,815

-

-

-

-

-

-

-

154,093,815

-

أرصدة لدى
بنوك مركز ية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أرصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

135,816,486

-

-

-

-

-

-

-

135,816,486

29,151

أرصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ايداعات
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

8,545,000

-

-

-

-

-

-

-

8,545,000

24,074

ايداعات
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

17,678,640

6,737,949

التعرض االئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:

التسهيالت 124,501,372 1,463,693,562

32,764,591 945,104,036

70,601,047 269,661,588 1,194,031,974 67,245,386

لألفراد

338,275,740

50,552,257

124,093

82,047

12,718,251

6,809,273

14,564

21,145,775

االئتمانية:
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التسهيالت
االئتمانية:

-

91,879,675

-

3,072,258

-

784,860

-

870,423

-

63,562,509

-

5,479,951

-

1,447,314

-

75,217,315

-

16,662,360

-

57,806,723

لألفراد

22,917,358

73,428

14,253

56,646

2,701,683

1,184,722

14,564

4,045,296

18,872,062

18,503,802

القروض
العقار ية

314,887,921

571,580

-

-

392,956,184

66,667

65,155,151

6,496,955 )143,861,661( 458,749,582

القروض
العقار ية

14,580,511

47,881

-

-

26,505,280

-

155,151

26,708,312

()12,127,801

5,440,860

الرشكات
الكربى

619,447,722

37,118,213

16,704,547

523,336

415,805,370

10,407,877

479,460

29,568,205 138,408,919 481,038,803

الرشكات
الكربى

28,391,527

2,558,092

770,607

64,287

8,013,484

950,887

479,460

12,836,817

15,554,710

21,514,352

املؤسسات
الصغرية
واملتوسطة

168,101,538

36,259,322

850,000

6,132,566

123,624,231

15,480,774

1,596,211

13,297,535

املؤسسات
الصغرية
واملتوسطة

25,990,279

392,857

-

749,490

26,342,062

3,344,342

798,139

31,626,890

()5,636,611

12,347,709

للحكومة
والقطاع
العام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن
املوجودات
املالية
بالتكلفة
املطفأة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املوجودات
األخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,764,591 945,104,036

71,074,248 1,340,249,321 1,194,031,974 67,245,386

مجموع
التعرضات
لبنود داخل
قائمة املركز
املايل

91,879,675

3,072,258

784,860

870,423

63,562,509

5,479,951

1,447,314

75,217,315

16,662,360

57,806,723

6,842,894

3,373,953

مجموع
التعرضات
لبنود خارج
قائمة املركز
املايل

3,054,796

1,515,821

-

-

5,966,366

6,335,991

-

13,818,178

()10,763,382

1,011,789

املجموع
الكيل

94,934,471

4,588,079

784,860

870,423

69,528,875

11,815,942

1,447,314

89,035,493

5,898,978

58,818,512

267,975,255 70,300,485

)15,841,566( 183,943,104

للحكومة
والقطاع
العام

22,980,641

-

-

-

-

-

-

-

22,980,641

92,577

ضمن
املوجودات
املالية
بالتكلفة
املطفأة

755,313,949

-

-

-

-

-

-

-

755,313,949

419,976

املوجودات
األخرى

16,818,483

-

-

-

-

-

-

-

16,818,483

-

17,678,640

6,737,949

703,398

-

18,382,038

6,737,949

مجموع
التعرضات
لبنود داخل
قائمة املركز
املايل

124,501,372 2,534,281,295

مجموع
التعرضات
لبنود خارج
قائمة املركز
املايل

36,011,941

املجموع
الكيل

524,135,303

160,513,313 3,058,416,598

47,181,716

39,607,485 992,285,752

-

433,395,354 90,739,949

74,448,201 1,773,644,675 1,284,771,923 67,245,386
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توز يع القيمة العادلة للضمانات مقابل إجمايل التعرضات اإلئتمانية كما يف  31كانون األول :2018
البند

اجمايل
قيمة
التعرض

القيمة العادلة للضمانات التعرضات املدرجة ضمن املرحلة الثالثة كما يف  31كانون األول :2018

القيمة العادلة للضمانات
تأمينات
نقدية

اسهم
متداولة

كفاالت
بنكية مقبولة

عقار ية

سيارات
واليات

أخرى

215

اجمايل
قيمة
الضمانات

صايف
التعرض
بعد
الضمانات

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
()ECL

البند

اجمايل
قيمة
التعرض

القيمة العادلة للضمانات

صايف
التعرض
بعد
الضمانات

اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة
()ECL
-

تأمينات
نقدية

اسهم
متداولة

كفاالت
بنكية مقبولة

عقار ية

سيارات
واليات

أخرى

اجمايل
قيمة
الضمانات

أرصدة لدى
بنوك مركز ية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أرصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ايداعات
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,995,702 1,054,822,487 31,482,607

210,720,622 1,309,796,250 1,333,355

75,149,293

التسهيالت
االئتمانية:

103,639,286

575,526

1,078,713

-

88,807,556

6,111,554

1,294,354

97,867,703

5,771,583

63,626,284

لألفراد

346,961,286

50,055,211

365,554

242,979

21,209,997

8,982,209

10,219

266,095,117

18,971,978

لألفراد

19,463,109

93,250

203,254

-

5,000,207

1,206,243

10,219

6,513,173

12,949,936

14,789,307

القروض
العقار ية

322,816,366

661,070

-

4,178,266

437,967,972

84,000

229,407

)120,304,349( 443,120,715

4,788,116

القروض
العقار ية

14,826,388

49,879

-

-

24,281,653

-

229,407

)9,734,551( 24,560,939

الرشكات
الكربى

646,254,944

82,515,210

11,503,986

-

432,799,944

11,650,125

451,495

107,334,184 538,920,760

37,421,934

الرشكات
الكربى

41,501,149

65,415

875,459

-

20,957,866

1,261,200

451,495

23,611,435

17,889,714

املؤسسات
الصغرية
واملتوسطة

183,355,213

36,210,844

850,224

27,061,362

162,844,574

19,279,368

642,234

13,882,271 )63,533,393( 246,888,606

املؤسسات
الصغرية
واملتوسطة

27,848,640

366,982

-

-

38,567,830

3,644,111

603,233

12,839,735 )15,333,516( 43,182,156

التعرض االئتماين املرتبط ببنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:
أرصدة لدى 205,407,284

-

-

-

-

-

-

-

205,407,284

-

أرصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

173,595,168

-

-

-

-

-

-

-

173,595,168

26,982

ايداعات
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

19,438,653

-

-

-

-

-

-

-

19,438,653

24,074

بنوك مركز ية

التسهيالت
االئتمانية:

169,442,335 1,520,516,872

12,719,764

80,866,169

للحكومة
والقطاع
العام

21,129,063

-

-

-

-

-

-

-

21,129,063

84,994

ضمن
املوجودات
املالية
بالتكلفة
املطفأة

654,724,399

-

-

-

-

-

-

-

654,724,399

388,812

املوجودات
األخرى

14,241,044

-

-

-

-

-

-

-

14,241,044

-

مجموع
التعرضات
لبنود داخل
قائمة املركز
املايل

169,442,335 2,587,923,420

مجموع
التعرضات
لبنود خارج
قائمة املركز
املايل

28,285,236

املجموع
الكيل

481,980,735

197,727,571 3,069,904,155

12,719,764

1,341

12,721,105

39,995,702 1,054,822,487 31,482,607

-

46,758,737

304,270

40,299,972 1,101,581,224 31,482,607

1,278,127,170 1,309,796,250 1,333,355

75,589,161

406,631,151

1,833,319

-

75,349,584

77,422,480 1,684,758,321 1,385,145,834 1,333,355

4,163,417
31,833,825

للحكومة
والقطاع
العام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ضمن
املوجودات
املالية
بالتكلفة
املطفأة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املوجودات
األخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مجموع
التعرضات
لبنود داخل
قائمة املركز
املايل

103,639,286

575,526

1,078,713

-

88,807,556

6,111,554

1,294,354

97,867,703

5,771,583

63,626,284

مجموع
التعرضات
لبنود خارج
قائمة املركز
املايل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,639,286

575,526

1,078,713

-

88,807,556

6,111,554

1,294,354

97,867,703

5,771,583

63,626,284

املجموع
الكيل
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أ ,اجمايل التعرضات االئتمانية اليت تم تصنيفها:

ب ,اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات اليت تم تعديل تصنيفها كما يف  31كانون األول :2019
 31كانون األول 2019

املرحلة الثانية
البند

التعرضات اليت تم تعديل تصنيفها

املرحلة الثالثة

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

ارصدة لدى بنوك مركز ية

-

-

-

-

-

-

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات
مرصفية

-

-

-

-

-

-

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مرصفية

-

-

-

-

-

-

91,879,675

15,483,656

28,488,881

٪11,64

موجودات مالية بالكلفة
املطفأة

-

-

-

-

-

-

املوجودات األخرى

-

-

-

-

-

مجموع التعرضات لبنود
داخل قائمة املركز املايل

13,005,225 152,964,696

91,879,675

15,483,656

28,488,881

مجموع التعرضات لبنود
خارج قائمة املركز املايل

53,877,130

18,992,516

3,054,796

()2,546,897

16,445,619

206,841,826

31,997,741

94,934,471

44,934,500 12,936,759

املجموع الكيل

املجموع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

%

ارصدة لدى
بنوك مركزية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ارصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ايداعات
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380,881

-

()865,794

(٪ )3,039

-

-

-

-

نسبة
اجمايل
التعرضات
اجمايل
التعرضات
اجمايل قيمة
اليت تم تعديل قيمة التعرض اليت تم تعديل التعرضات التعرضات اليت
التعرض
اليت تم تعديل تم تصنيفها
تصنيفها
تصنيفها
تصنيفها
دينــــــــــــــــار

13,005,225 152,964,696

٪28,89

اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتعرضات اليت تم تعديل تصنيفها
نسبة اخلسارة
االئتمانية اليت
تم تصنيفها

البند

%

تسهيالت ائتمانية مبارشة
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تسهيالت
ائتمانية
مبارشة
موجودات
مالية بالكلفة
املطفأة
املوجودات
األخرى

اجمايل املرحلة الثانية املرحلة الثانية املرحلة الثالثة املرحلة الثالثة
اجمايل
اجمايل
(تجمييع)
(فردي)
(تجمييع)
(فردي)
التعرضات التعرضات التعرضات
اليت تم
اليت تم
اليت تم
تعديل
تعديل
تعديل
تصنيفها من تصنيفها من تصنيفها
املرحلة الثانية املرحلة الثالثة

)1,246,675( 28,488,881 15,483,656 13,005,225

-

-

-

-

-

-

380,881

-

()865,794

مجموع
التعرضات
خارج قائمة
املركز املايل

16,445,619 )2,546,897( 18,992,516

2,770,417

-

()2,795,042

-

()24,625

املجموع
الكيل

1,523,742 44,934,500 12,936,759 31,997,741

-

()2,414,161

-

()890,419

مجموع
التعرضات
داخل قائمة
املركز املايل

-

-

-

-

-

-

-

)1,246,675( 28,488,881 15,483,656 13,005,225

(٪ )0,150
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(/38ب) مخاطر السوق

إن أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت يه كما ييل:
الرهونات العقار ية.
رهن األدوات املالية مثل األسهم.

املخاطــر الســوقية يه عبــارة عــن اخلســائر بالقيمــة الناتجــة عــن التغــر يف اســعار الســوق كالتغــر يف أســعار الفوائــد  ،أســعارالرصف األجنــي،
أســعار أدوات امللكيــة وبالتــايل تغــر القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة لــادوات املاليــة داخــل وخــارج قائمــة املركــز املــايل املوحــدة.

الضمان النقدي.

ضمــن سياســة البنــك االســتثمارية املعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة يتــم تحديــد قيمــة املخاطــر املقبولــة ،حيــث يتــم مراقبتهــا بشــكل شــهري
مــن قبــل جلنــة املوجــودات واملطلوبــات وإبــداء التوجيهــات والتوصيــات بخصوصهــا ،كمــا ان األنظمــة املتوفــرة تقــوم باحتســاب اثــر التقلبــات
يف أســعار الفوائــد وأســعار رصف العمــات وأســعار األســهم.

الكفاالت البنكية.
كفالة احلكومة.
وتقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية لتلــك الضمانــات بشــكل دوري ويف حــال إنخفــاض قيمــة الضمــان يقــوم البنــك بطلــب ضمانــات
إضافيــة لتغطيــة قيمــة العجــز إضافــة إىل أن البنــك يقــوم بتقييــم الضمانــات مقابــل التســهيالت اإلئتمانيــة غــر العاملــة بشــكل دوري.

مخاطر أسعار الفائدة

ُ
الديــون املجدولــة :يه تلــك الديــون الــي ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة
ُ
غــر العاملــة بموجــب جدولــة أصوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت املراقبــة ,وقــد بلــغ إجماهلــا كمــا يف  31كانــون االول  2019مبلــغ
 20,944,256دينــار ( 43,945,292دينــار كمــا يف  31كانــون االول .)2018

تنجــم مخاطــر أســعار الفائــدة عــن احتمــال تأثــر التغــرات يف أســعار الفائــدة عــى قيمــة األدوات املاليــة ،يتعــرض البنــك ملخاطــر أســعار
الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار
الفوائــد يف ســنة زمنيــة معينــة ويقــوم البنــك بــإدارة هــذه املخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد عــى املوجــودات واملطلوبــات مــن
خــال اســراتيجية إدارة املخاطــر.

الديــون املعــاد هيكلتهــا :يقصــد بأعــادة اهليكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر
التســهيالت االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض األقســاط أو تمديــد ســنة الســماح  ,,,اخل ،وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت املراقبــة  ,وقــد بلــغ إجماهلــا
كمــا يف  31كانــون االول  2019مبلــغ  16,007,795دينــار ( 33,806,050دينــار كمــا يف  31كانــون االول .)2018
سندات وأسناد وأذونات :يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية:
درجة التصنيف

مؤسسة التصنيف

ضمن املوجودات املالية
بالكلفة املطفأة

املجموع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

كما يف  31كانــــــــــون االول 2019

يعمــل البنــك عــى إدارة التعــرض ملخاطــر اســعار الفائــدة املرتبطــة بموجوداتــه ومطلوباتــه عــى أســاس مجمــع .ويتــم أخــذ كافــة العنــارص
املرتبطــة بالتعــرض الســعار الفائــدة بعــن االعتبــار يف إدارة مخاطرهــا ،حيــث تقــوم جلنــة إدارة املوجــودات واملطلوبات ومن خالل اجتماعاتها
الدوريــة باســتعراض تقريــر فجــوات أســعار الفائــدة وتقريــر توقعــات أســعار الفائــدة للوقــوف عــى مخاطــر أســعار الفائــدة يف األجــل القصــر
واألجــل الطويــل واتخــاذ القــرارات املالئمــة للحــد مــن هــذه املخاطــر يف ضــوء توقعــات اتجــاه أســعار الفائــدة مــن خــال اســتخدام كل مــن
او بعــض االســاليب التاليــة:
إعادة تسعري الودائع و/او القروض.
إجراء تغري يف آجال استحقاق وحجم املوجودات واملطلوبات احلساسة السعار الفائدة.
رشاء او بيع االستثمارات املالية.
استخدام املشتقات املالية ألغراض التحوط السعار الفائدة.

غري مصنف

-

118,795,000

118,795,000

حكومية

سندات حكومية
وبكفالتها

636,518,949

636,518,949

تعديل معدالت الفائدة

755,313,949

755,313,949

ً
ً
يجــري حاليــا تعديــل معــدالت الفائــدة الرئيســية عامليــا الســتبدال اإليبــور بمعــدالت تخلــو مــن املخاطــر (ويشــار هلــذا التعديــل «تعديــل
اإليبــور») .إن املجموعــة معرضــة ملعــدالت الفائــدة بــن املصــارف (ايبــور) عــى أدواتهــا املاليــة الــي ســيتم اســتبداهلا أو تعديلهــا يف ســياق
هــذه املبــادرة عــى مســتوى الســوق .وهنــاك حالــة عــدم تيقــن بشــأن توقيــت وطــرق التحــول .تتوقــع املجموعــة أن هــذا التعديــل ســيؤدي
إىل تأثــرات تشــغيلية ومحاســبية وتأثــرات يف إدارة املخاطــر.

املجموع

كما يف  31كانـــــــــــون االول 2018
غري مصنف

-

102,645,000

102,645,000

حكومية

سندات حكومية
وبكفالتها

552,079,399

552,079,399

إن البنك غري معرضة لإليبور بشكل مبارش ألن غالبية عمليات اإلقراض تستند إىل سعر .JODIBOR

654,724,399

654,724,399

يقــوم البنــك حاليــا بمراجعــة تأثــر تعديــل اإليبــور عــى قروضــه ذات الســعر املعــوم والدفعــات املقدمــة لعقــود العمــاء وعقــود االلزتامــات
املاليــة ذات الســعر املعــوم .ليــس لــدى املجموعــة عقــود تحوطــات وبالتــايل ،ليــس هنــاك تاثــر لتعديــل اإليبــور ناتــج عــن محاســبة التحــوط.

املجموع
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 31كانون األول 2018

املشتقات املحتفظ بها إلدارة املخاطر ومحاسبة التحوط:
ً
تحتفظ البنك بمشتقات إلدارة املخاطر ،تم تصنيف بعضها عىل انها عقود تحوط ،وتعمل اإلدارة حاليا عىل تقييم التأثري.

التغري(ز يادة) بسعر الفائدة
(نقطة مئوية)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسيـــــة حقوق املساهمني

العملة

٪

دينار

دينار

دوالر امرييك

1

()271,095

-

يورو

1

17,640

-

جنيه اسرتليين

1

()13,664

-

ين ياباين

1

()6,158

-

عمالت اخرى

1

105,101

-

العملة

التغري(نقص) بسعر الفائدة
(نقطة مئوية)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسيـــــة حقوق املساهمني

٪

دينار

دينار

1

271,095

-

()17,640

-

تحليل احلساسية
مخاطر اسعار الفائدة:
 31كانون األول 2019
التغري(ز يادة) بسعر الفائدة
(نقطة مئوية)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسيـــــة حقوق املساهمني

العملة

٪

دينار

دينار

دوالر امر ييك

1

508,617

-

يورو

1

54,417

-

جنيه اسرتليين

1

12,913

-

دوالر امرييك

ين ياباين

1

()7,832

-

يورو

1

عمالت اخرى

1

522,677

-

جنيه اسرتليين

1

13,664

ين ياباين

1

6,158

-

التغري(نقص) بسعر الفائدة
(نقطة مئوية)

حساسية ايراد الفائدة
(االرباح واخلسائر)

حساسيـــــة حقوق املساهمني

عمالت اخرى

1

()105,101

-

٪

دينار

دينار

دوالر امر ييك

1

()508,617

-

يورو

1

()54,417

-

جنيه اسرتليين

1

()12,913

-

ين ياباين

1

7,832

-

عمالت اخرى

1

()522,677

-

العملة
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مخاطر التغري بأسعار األسهم :

مخاطر العمالت:
يظهــر اجلــدول أدنــاه العمــات الــي يتعــرض هلــا البنــك وأثــر تغــر محتمــل ومعقــول عــى أســعارها مقابــل الدينــار عــى قائمــة الدخــل ويتــم
مراقبــة مركــز العمــات بشــكل يومــي والتأكــد مــن بقائهــا ضمــن الســقوف املحــددة وترفــع التقار يــر بذلــك اىل االدارة.
 31كانون األول 2019
العملة

وهــو خطــر انخفــاض القيمــة العادلــة للمحفظــة االســتثمارية لألســهم بســبب التغــر يف قيمــة مــؤرشات األســهم وتغــر قيمــة األســهم
منفــردة.
 31كانون األول 2019

التغري (ز يادة) يف سعر
رصف العملة

األثــــــر عىل
االرباح واخلسائر

األثــــــر عىل
حقوق املساهمني

٪

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دوالر امر ييك

-

-

-

يورو

5

()8,773

-

جنيه اسرتليين

5

()2,432

-

 31كانون األول 2018

ين ياباين

5

52

-

املؤرش

عمالت اخرى

5

19,793

-

أسواق مالية

أسواق مالية

 31كانون األول 2018
العملة

املؤرش

التغري (ز يادة) يف املؤرش

األثــــــر عىل
االرباح واخلسائر

األثــــــر عىل
حقوق املساهمني

٪

دينــــــار

دينــــــار

5

-

447,263

التغري (ز يادة) يف املؤرش

األثــــــر عىل
االرباح واخلسائر

األثــــــر عىل
حقوق املساهمني

٪

دينــــــار

دينــــــار

5

-

532,475

التغري (ز يادة) يف سعر
رصف العملة

األثــــــر عىل
االرباح واخلسائر

األثــــــر عىل
حقوق املساهمني

٪

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

دوالر امر ييك

-

-

-

يورو

5

20,610

-

يتبــع مجلــس اإلدارة سياســة محــددة يف تنويــع االســتثمارات يف األســهم تســتند إىل التنويــع القطــايع واجلغــرايف  ،وبنســب محــددة ســلفا،
يتــم مراقبتهــا بصــورة يوميــة كمــا ان هــذه السياســة تــويص عــادة باالســتثمار فــــي األسهـــــم املدرجــة ضمن األســواق العاملية ذات الســمعة
اجليــدة ،والــي تتمتــع بنســبة ســيولة عاليــة ملواجهــة أيــة مخاطــــر قــد تنشــأ.

جنيه اسرتليين

5

20,181

-

ين ياباين

5

237

-

عمالت اخرى

5

5,246

-

فجــوة اعــادة تســعري الفائــدة :يتبــع البنــك سياســة التوافــق يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات
مــن خــال تقســيم املوجــودات واملطلوبــات لفئــات اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو اســتحقاقات اعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد أيهمــا أقــل
لتقليــل املخاطــر يف أســعار الفائــدة ودراســة الفجــوات يف أســعار الفائــدة املرتبطــة بهــا واســتخدام سياســات التحــوط باســتخدام األدوات
املتطــورة .

مخاطــر العمــات األجنبيــة :يقــوم مجلــس إدارة البنــك ضمــن السياســة االســتثمار ية املعتمــدة بوضــع حــدود للمراكــز لــكل العمــات
لــدى البنــك ويتــم مراقبــة هــذه املراكــز بشــكل يومــي مــن خــال دائــرة اخلز ينــة واالســتثمار ورفعهــا لــإدارة العليــا للتأكــد مــن االحتفــاظ
بمراكــز عمــات ضمــن احلــدود املعتمــدة ،وكمــا يتبــع البنــك سياســة التحــوط للتقليــل مــن مخاطــر العمــات األجنبيــة باســتخدام املشــتقات
املاليــة.

 -مخاطر أسعار األسهم

يتم التصنيف عىل أساس فرتات اعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.
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الرتكز يف مخاطر العمالت األجنبية

إن حساسية أسعار الفوائد يه كما ييل :
اكرث من  6أكرث من سنـــة اكرث من 3
اكرث من 3
اقل من شهر من شهر
سنوات
الـــــى
شهور
شهور
لغاية  3شهور
اىل  6شهور الــــــى سنــــــــة  3سنــــــــــوات
دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

دينــــــار

عنارص بدون املجمــــــــــــــــوع
فائـــــــــــدة
دينــــــار

دينــــــار

كما يف  31كانون األول 2019

دوالر أمر ييك

يورو

جنيه اسرتليين

ين ياباين

أخرى

املجمــــــــوع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

كما يف  31كانون االول 2019
املوجــــــــــــــــودات

املوجــــــــــــــــودات
نقد وارصدة لدى بنوك مركز ية

27,810,126

-

-

-

-

10,635,000

212,324,788 173,879,662

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات
مرصفية

53,122,308

37,619,452

4,254,000

-

-

-

40,791,575

135,787,335

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات
مرصفية

-

-

8,520,926

-

-

-

-

8,520,926

31,549,031

77,557,553

129,156,193

9,709,158

1,369,737,583

-

-

-

-

25,014,042

25,014,042

20,228,995

17,006,222

121,233,530

تسهيالت ائتمانية مبارشة -
بالصايف

597,155,108 358,634,647 165,975,893

71,723

130

39,375,005

87,929,641

نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

10,717,809

693,454

1,329,632

121,834,985

3,527,803

-

-

-

-

3,527,803

تسهيالت ائتمانية مبارشة  -بالصايف

238,701,387

4,387,095

116,186

13,366

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات
مرصفية
ايداعات لدى بنوك ومؤسسات
مرصفية

46,121,557

2,361,226

29,998,600 79,095,490

297,764,506 54,546,472

65,077

384,548

-

-

-

449,625

84,635,503

-

-

-

2,877,292

87,512,795

-

754,893,973

موجودات ثابتة  -بالصايف

776,430

-

-

-

-

776,430

استثمارات يف رشكات تابعة
وحليفة

-

-

-

-

-

-

3,516,259

3,516,259

موجودات غري ملموسة

160,447

-

-

-

-

160,447

ممتلكات ومعدات ومشار يع
االنجاز  -بالصايف

-

-

-

-

-

-

91,633,021

91,633,021

4,561,104

34,763

12,835

5

5,445,570

10,054,277

10,918,553

706,955

موجودات غري ملموسة

-

-

-

-

-

-

13,502,104

13,502,104

موجودات اخرى

-

-

-

-

-

-

138,352,740 138,352,740

موجودات رض يبية مؤجلة

-

-

-

-

-

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل

موجودات مالية بالكلفة املطفأة 26,558,401

مجموع املوجودات

-

-

302,709,098 267,157,727

9,540,754

9,540,754

2,762,823,525 505,939,315 910,499,206 625,792,374 287,209,423 158,937,341 135,406,000 139,039,866

املطلوبات
ودائع بنوك ومؤسسات
مرصفية

92,868,322

ودائع العمالء

198,852,812 283,618,552 326,698,203 316,323,790 193,024,249

31,767,093

25,510,875

-

-

-

-

150,146,290

1,864,020,376 545,502,770

موجودات مالية بالكلفة املطفأة

موجودات اخرى
مجموع املوجودات
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
ودائع العمالء
تأمينات نقدية

34,513,004

2,619,092

67,553

650,601

اموال مقرتضة

5,064,286

-

-

-

-

5,064,286

مخصصات متنوعة

55,338

-

-

-

-

55,338

مخصص رضيبة الدخل

59,431

-

-

-

-

59,431

4,808,675

()20,867

()63,487

-

627,834

5,352,155

10,967,198

705,917

()48,645

1,038

1,486,402

5,527,071

مطلوبات اخرى

تأمينات نقدية

5,085,743

10,650,027

15,078,580

29,437,232

151,529,000

اموال مقرتضة

-

1,810,744

10,585,039

14,789,364

94,231,954

23,592,625

-

145,009,726

أسناد قرض

-

-

-

-

-

25,000,000

-

25,000,000

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

3,551,062

3,551,062

مخصص رض يبة الدخل

-

-

-

-

-

-

10,097,921

10,097,921

كما يف  31كانون اول 2018

مطلوبات اخرى

-

-

-

-

-

-

45,404,684

45,404,684

مجموع املطلوبات
فجوة اعادة تسعري الفائدة

(307,809,867 )98,617,122( 861,903,564 181,178,608 )40,635,725( )218,935,356( )225,145,654( )151,938,448

كما يف  31كانون األول 2018
اجمايل املوجودات

282,627,242

اجمايل املطلوبات

542,918,254 207,394,138 272,073,549 276,399,430 560,881,812

99,641,150

2,783,487,914 470,162,001 920,715,725 641,305,318 203,461,742 165,574,736

()3,932,396( )106,498,813( )176,758,280( )278,254,570

25,146,562

2,482,175,580 597,361,835

301,312,334 )127,199,834( 895,569,163 98,387,064

34,560,224 406,800,348

7,672,583

55,316

529,226,258 80,137,787
8,613,902

3,017

377,872,697 360,551,654 290,978,314

17,108,513

183,239

3,290,549

-

13,798,590

34,380,891
46,464,152

-

2,455,013,658 604,556,437 48,595,642 444,613,766 327,845,148

37,166,232 457,644,798

610,010,509 103,573,971

املطلوبات

211,783,599

فجوة اعادة تسعري الفائدة
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مجموع املطلوبات

37,341,688 468,409,595
()175,456

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

()10,764,797

الزتامات محتملة خارج قائمة املركز
املايل

17,298,288 204,775,943

620,602,511 103,178,113
395,858

()10,592,002

241,075,906 11,988,202

اجمايل املوجودات

35,783,459 445,418,826

11,836,576

497,697

588,595,933 95,059,375

اجمايل املطلوبات

35,371,263 450,035,267

11,432,953

492,948

592,286,896 94,954,465

صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

()4,616,441

412,196

403,623

4,749

الزتامات محتملة خارج قائمة املركز
املايل

200,187,820

12,135,310

1,481,815

3,281,408

104,910

()3,690,963

225,766,447 8,680,094
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 - 39مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة يف عــدم قــدرة البنــك عــى توفــر التمويــل الــازم لتأديــة الزتاماتــه يف توار يــخ اســتحقاقها ،وللوقايــة مــن هــذه
املخاطــر تقــوم اإلدارة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة آجاهلــا واالحتفــاظ برصيــد كاف مــن النقــد ومــا يف
حكمــه واألوراق املاليــة القابلــة للتــداول.

توزيع املطلوبات (غري مخصومة) عىل اساس الفرتة املتبقية لالستحقاق كما يف  31كانون االول :2018
املطلوبات

اكرث من 6
شهور
اىل سنة

أكرث من سنة
اىل
 3سنوات

اكرث من
 3سنوات

بدون
استحقاق

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

59,003,618

11,601,103

-

-

-

-

98,364,467

ودائع العمالء

264,019,634 156,743,130 231,238,379 750,199,155 517,634,063

-

-

1,919,834,361

177,728,432

-

-

257,448,790

146,562

-

143,530,913

-

25,416,096

-

25,416,096

-

3,609,508

3,609,508

-

7,222,551

26,748,894

26,748,894

تهــدف سياســة ادارة الســيولة يف البنــك اىل تدعيــم إمكانيــة احلصــول عــى الســيولة بأقــل التكاليــف املمكنــة  .ومــن خــال إدارة الســيولة
يســى البنــك اىل احلفــاظ عــى مصــادر تمويــل مســتقرة يمكــن االعتمــاد عليهــا وبمعــدل تكلفــة معقــول .
يتــم قيــاس ورقابــة وادارة الســيولة عــى أســاس الظــروف الطبيعيــة والطارئــة  ،ويشــمل ذلــك اســتخدام تحليــل آجــال االســتحقاق
للموجــودات والنســب املاليــة املختلفــة .
مصادر التمويل :يعمل البنك عىل تنويع مصادر أمواله حىت يحقق املرونة املالية وخفض تكاليف التمويل .
لــدى البنــك قاعــدة عمــاء كبــرة تشــمل العمــاء األفــراد واملؤسســات والــركات  .إضافــة اىل ذلــك فــان قــدرة البنــك عــى الوصــول اىل
ً
األســواق النقديــة « نظــرا ملــا يتمتــع بــه مــن قــوة ماليــة « تشــكل مصــدر تمويــل إضــايف متــاح .
ً
كمــا ان انتشــار البنــك االهــي االردين يف معظــم مــدن اململكــة ( 53فرعــا) إضافــة اىل فروعــه يف فلســطني وقــرص  ،مكنــت البنــك مــن
تنويــع مصــادر اموالــه وعــدم االعتمــاد عــى منطقــة جغرافيــة واحــدة كمصــدر لالمــوال .
توز يع املطلوبات (غري مخصومة) عىل اساس الفرتة املتبقية لالستحقاق كما يف  31كانون االول :2019
املطلوبات

حىت شهر
واحد
دينار

ودائع بنوك ومؤسسات 92,868,322

مرصفية

أكرث من شهر اكرث من 3
شهور
لغاية
اىل  6شهور
 3شهور

اكرث من 6
شهور
اىل سنة

أكرث من سنة
اىل
 3سنوات

اكرث من
 3سنوات

بدون
استحقاق

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

31,963,668

25,971,430

-

-

-

-

150,803,420

-

-

1,872,251,977

-

211,819,587
145,453,433

ودائع العمالء

199,773,236 285,520,643 328,160,684 865,105,594 193,691,820

تأمينات نقدية

5,085,743

10,650,027

15,078,580

29,464,129

151,538,091

3,017

اموال مقرتضة

-

1,810,744

10,585,039

14,789,364

94,675,661

23,592,625

-

أسناد قرض

-

-

-

-

-

25,402,226

-

25,402,226

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

-

3,551,062

3,551,062

-

7,892,291

-

-

-

-

10,097,921

-

-

-

-

-

35,634,032

35,634,032

مخصص رض يبة الدخل 2,205,630

مطلوبات أخرى

-

دينار
ودائع بنوك ومؤسسات 27,759,746

مرصفية

تأمينات نقدية

16,418,075

12,256,682

13,813,673

37,231,928

اموال مقرتضة

1,101,880

7,660,496

16,474,706

103,826,676 14,320,593

أسناد قرض

-

-

-

-

مخصصات متنوعة

-

-

-

-

-

1,566,763

-

5,655,788

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مخصص رضيبة الدخل
مطلوبات أخرى

املجمــــوع

مجموع املطلوبات

48,997,868 445,986,988 329,774,136 387,688,024 909,530,033 293,851,515

مجموع املوجودات

2,762,823,525 265,052,631 919,657,655 629,756,757 288,832,740 159,610,870 135,987,073 363,925,799

2,455,013,658 39,185,094

حىت شهر
واحد

أكرث من شهر اكرث من 3
شهور
لغاية
اىل  6شهور
 3شهور

املجمــــوع

مجموع املطلوبات

545,574,742 208,295,651 278,783,649 829,119,951 564,480,527

مجموع املوجودات

2,783,487,914 249,220,706 926,882,750 644,462,063 206,227,117 165,929,269 100,024,451 490,741,558

25,562,658

2,482,175,580 30,358,402

وتماشــيا مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة يحتفــظ البنــك بجــزء مــن ودائــع عمالئــه لــدى البنــوك املركزيــة كاحتياطــي نقــدي ال يمكــن
التــرف بــه اال بــروط محــددة .اضافــة اىل املحافظــة عــى نســب الســيولة عنــد مســتويات اعــى مــن احلــد االدىن املفــروض مــن قبــل
البنــوك املركزيــة للــدول الــي يعمــل البنــك فيهــا.
تــم تحديــد تواريــخ االســتحقاق التعاقديــة للموجــودات واملطلوبــات باجلــدول عــى اســاس الســنة املتبقيــة مــن تاريــخ قائمــة املركــز املــايل
املوحــدة وحــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي دون االخــذ بعــن االعتبــار االســتحقاقات الفعليــة الــي تعكســها الوقائــع التار يخيــة لالحتفــاظ
بالودائــع وتوفــر الســيولة.
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بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة

لغاية سنة

أكرث من سنة
ولغايـــــــــــة
خمس سنوات

املجمـــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

 31كانــــــون األول 2019
االعتمادات والقبوالت

159,684,363

8,189,383

167,873,746

السقوف غري املستغلة

161,950,853

-

161,950,853

الكفاالت

210,145,274

20,347,388

230,492,662

املجمــــــوع

531,780,490

28,536,771

560,317,261

لغاية سنة

أكرث من سنة
ولغايـــــــــــة
خمس سنوات

املجمـــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

 31كانــــــون األول 2018

إدارة اخلز ينة
واالستثمارات
والعمالت
األجنبية

أخرى
دينــــار

دينــــار
118,092,257

109,787,641
()1,016,077
108,771,564

31
كانون األول
2019

31
كانون األول
2018

األفراد

املؤسسات
الصغرية
واملتوسطة

الرشكات
الكربى

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

إجمايل الدخل

38,930,790

22,217,131

38,975,745

10,932,532

7,036,059

مخصص خسائر ائتمانية
متوقعة

()4,434,134

()264,313

()2,176,657

()33,333

-

()6,908,437

نتائج أعمال القطاع

34,496,656

21,952,818

36,799,088

10,899,199

7,036,059

111,183,820

صايف (مصاريف) غري
موزعة

-

-

-

-

()74,545,216( )74,390,431( )74,390,431

مخصص تدين هبوط
عقارات مستملكة

-

-

-

-

()575,361

()575,361

()1,018,074

حصة البنك من أرباح
(خسائر) االستثمار يف
رشكات حليفة

-

-

-

()14,888

-

()14,888

2,481

االعتمادات والقبوالت

182,687,494

5,213,905

187,901,399

الربح للسنة قبل الرضائب

السقوف غري املستغلة

150,414,035

-

150,414,035

رض يبة الدخل

()13,966,755

الكفاالت

203,774,583

18,015,532

221,790,115

الربح للسنة

22,236,385

املجمــــــوع

536,876,112

23,229,437

560,105,549

 .1معلومات عن أنشطة البنك:
يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إدار يــة مــن خــال ســتة قطاعــات أعمــال رئيســية ،وكذلــك خدمــات الوســاطة واالستشــارات مــن خــال
الرشكــة التابعــة رشكــة االهــي للوســاطة املاليــة:
حسابات األفراد :يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم التسهيالت االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
حســابات املؤسســات الصغــرة واملتوســطة :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لعمــاء هــذا القطــاع واملصنفــن
بحســب حجــم الودائــع والتســهيالت بموجــب التعليمــات والسياســات القائمــة يف البنــك وبمــا يتناســب مــع تعليمــات اجلهــات الرقابيــة.
حســابات الــركات الكــرى :يشــمل متابعــة الودائــع والتســهيالت االئتمانيــة املمنوحــة لعمــاء هــذا القطــاع واملصنفــن بحســب حجــم
الودائــع والتســهيالت بموجــب التعليمــات والسياســات القائمــة يف البنــك وبمــا يتناســب مــع تعليمــات اجلهــات الرقابيــة.
اخلز ينــة :يشــمل هــذا القطــاع تقديــم خدمــات التــداول واخلز ينــة وإدارة أمــوال البنــك واالســتثمارات طويلــة األجــل بالكلفــة املطفــأة
واملحتفــظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة.
إدارة االســتثمارات والعمــات االجنبيــة :يشــمل هــذا القطــاع اســتثمارات البنــك املحليــة واالجنبيــة واملقيــدة بالقيمــة العادلــة باإلضافــة
اىل خدمــات املتاجــرة بالعمــات االجنبيــة.
أخــرى :يشــمل هــذا القطــاع كافــة احلســابات غــر املدرجــة ضمــن القطاعــات أعــاه ومثــال ذلــك حقــوق املســاهمني واالســتثمارات يف
الــركات احلليفــة واملمتلــكات واملعــدات واالدارة العامــة واالدارات املســاندة.

()11,933,475
21,277,280

معلومات اخرى
موجودات القطاع

 - 40معلومات قطاعات األعمال

34,496,656

21,952,818

36,799,088

10,884,311

()67,929,733

36,203,140

33,210,755

591,701,821

1,111,243,241 605,580,303 197,753,284

2,654,727,994 2,620,954,526 114,675,877

االستثمار يف رشكات حليفه
غري موحده

-

-

-

-

3,516,259

3,516,259

3,531,147

موجودات غري موزعة عىل
القطاعات

-

-

-

-

138,352,740

138,352,740

125,228,773

مجموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة عىل
القطاعات
مجموع املطلوبات

591,701,821

2,783,487,914 2,762,823,525 256,544,876 1,111,243,241 605,580,303 197,753,284

353,275,242 1,210,072,224
-

-

353,275,242 1,210,072,224

512,177,521
512,177,521

2,445,650,121 2,409,608,974 38,648,984 295,435,003
-

45,404,684

45,404,684

36,525,459

2,482,175,580 2,455,013,658 84,053,668 295,435,003

مصاريف رأسمالية

10,692,125

32,200,745

اإلستهالكات واالطفاءات

11,774,331

10,156,015
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 .2معلومات التوزيع اجلغرايف:

التعرض ملخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي
2019

يمثــل هــذا القطــاع التوزيــع اجلغــرايف ألعمــال البنــك ،يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيــي يف اململكــة الــي تمثــل األعمــال املحليــة
وكذلــك يمــارس البنــك نشــاطات دوليــة يف الــرق األوســط ،أوروبــا ،آســيا ،أمر يــكا والــرق األدىن الــي تمثــل األعمــال الدوليــة.

رشكات
مايل

صناعة

تجارة

انشاءات

زراعة

خدمات
ومرافق
عامة

اسهم

حكومة
وقطاع
عام

أخرى

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

-

-

-

-

-

-

-

-

154,093,815

-

154,093,815

135,787,335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135,787,335

فيما ييل توز يع موجودات وايرادات البنك حسب القطاع اجلغرايف:
داخل اململكة

املجموع

خارج اململكة

 31كانون األول  31كانون األول  31كانون األول  31كانون األول  31كانون األول  31كانون األول
2018
2019
2018
2019
2018
2019
دينــــار
موجودات البنك
إجمايل الدخل
املرصوفات الرأسمالية
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دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

2,783,487,914 2,762,823,525 335,550,706 367,543,639 2,447,937,208 2,395,279,886
107,542,639

98,387,559

10,549,618

11,400,082

118,092,257

109,787,641

7,158,659

31,051,890

3,533,466

1,148,855

10,692,125

32,200,745

ارصدة
لدى بنوك
مركز ية
ارصدة
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية
ايداعات
لدى بنوك
ومؤسسات
مرصفية

8,520,926

التسهيالت
االئتمانية

117,318,942 27,016,620 464,391,353 294,118,250 134,541,646 4,343,351

-

-

-

-

-

-

افراد

-

-

-

8,520,926

1,369,737,583 7,691,069 22,888,063 288,244,461 9,183,828

املوجودات
املالية
بالتكلفة
املطفأة

118,375,024

-

-

-

-

-

-

-

636,518,949

-

754,893,973

املوجودات
األخرى

16,818,483

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,818,483

املجموع
 /للسنة
احلالية

117,318,942 27,016,620 464,391,353 294,118,250 134,541,646 283,845,119

2,439,852,115 7,691,069 813,500,827 288,244,461 9,183,828

الكفاالت
املالية

228,358,215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228,358,215

االعتمادات
املستندية
الصادرة
والقبوالت

131,291,045

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131,291,045

االلزتامات
األخرى

161,112,090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

161,112,090

املجموع
الكيل

117,318,942 27,016,620 464,391,353 294,118,250 134,541,646 804,606,469

2,960,613,465 7,691,069 813,500,827 288,244,461 9,183,828
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ج ,توز يــع التعرضــــــات حســب مراحـــــــــــــــــل التصنيــف وفــق ملعيـــــــــــار التقار يــر املاليـــــــة الــدويل رقــم ( )9كمــــــا يف
 31كانــــــــــون األول :2019

توز يع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفق ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9كما يف  31كانون األول :2019
املرحلة 1
(فردي)

املرحلة 2
(فردي)

املرحلة 3

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

مايل

790,179,216

14,427,210

43

804,606,469

صنايع

96,689,456

35,623,361

2,228,829

134,541,646

داخل اململكة

املرحلة 1
(فردي)

املرحلة 2
(فردي)

املرحلة 3

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

2,340,989,209

178,168,791

15,958,864

2,535,116,864

تجارة

234,244,535

53,448,353

6,425,362

294,118,250

دول الرشق االوسط

266,397,206

8,116,465

3,558,313

278,071,984

انشاءات

392,050,846

64,496,601

7,843,906

464,391,353

أوروبا

116,348,521

4,597,398

2,312

120,948,231

زراعة

25,435,003

1,378,296

203,321

27,016,620

آسيا *

665,878

-

-

665,878

خدمات ومرافق عامة

100,362,348

15,315,151

1,641,443

117,318,942

أمريكا

25,810,508

-

-

25,810,508

اسهم

8,653,485

-

530,343

9,183,828

2,750,211,322

190,882,654

19,519,489

2,960,613,465

افراد

281,404,537

6,193,682

646,242

288,244,461

حكومة وقطاع عام

813,500,827

-

-

813,500,827

7,691,069

-

-

7,691,069

2,750,211,322

190,882,654

19,519,489

2,960,613,465

اخرى
املجموع

داخل اململكة

دول الرشق
االوسط األخرى

أوروبا

آسيا *

امر يكا

املجموع

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

112,546,323

40,973,025

574,467

-

-

154,093,815

ارصدة لدى بنوك
ومؤسسات مرصفية

107,900

25,040,783

84,162,266

665,878

25,810,508

135,787,335

ايداعات لدى بنوك
ومؤسسات مرصفية

4,993,123

-

3,527,803

-

-

8,520,926

24,341,403

-

-

1,369,737,583

712,265,601

42,628,372

-

-

-

754,893,973

15,681,105

984,764

152,614

-

-

16,818,483

112,758,553

665,878

25,810,508

2,439,852,115

الكفاالت املالية

220,378,091

7,478,371

501,753

-

-

228,358,215

االعتمادات املستندية
الصادرة والقبوالت

123,071,958

8,219,087

-

-

-

131,291,045

االلزتامات األخرى

142,494,920

10,929,245

7,687,925

-

-

161,112,090

املجموع الكيل

278,071,984 2,535,116,864

120,948,231

665,878

التسهيالت االئتمانية
املوجودات املالية
بالتكلفة املطفأة
املوجودات األخرى
املجموع  /للسنة
احلالية

251,445,281 2,049,171,895

* باستثناء دول الرشق األوسط.

 - 41إدارة رأس املال

التوافق مع متطلبات البنك املركزي املتعلقة برأس املال.

2019

141,818,337 1,203,577,843

* باستثناء دول الرشق االوسط.

يهدف البنك من إدارة رأس املال اىل تحقيق األهداف التالية:

التعرض ملخاطر االئتمان للموجودات حسب التوز يع اجلغرايف

ارصدة لدى بنوك
مركز ية

املجموع

2,960,613,465 25,810,508

املحافظة عىل قدرة البنك باالستمرارية.
االحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية لدعم النمو والتطور يف أعمال البنك.
يتم مراقبة كفاية رأس املال من قبل إدارة البنك وتزويد البنك املركزي االردين باملعلومات املطلوبة حول كفاية راس املال ربعيا.
حســب تعليمــات البنــك املركــزي احلــد االدىن ملعــدل كفايــة راس املــال يســاوي  ٪ 12ويتــم تصنيــف البنــوك اىل  5فئــات افضلهــا الــي معدهلــا
يســاوي  ٪ 14فأكرث.
يقــوم البنــك بــادارة هيكلــة راس املــال واجــراء التعديــات الالزمــة عليهــا يف ضــوء التغــرات يف ظــروف العمــل .هــذا ومل يقــم البنــك بأيــة
تعديــات عــى االهــداف والسياســات واالجــراءات املتعلقــة بهيكلــة راس املــال خــال الســنة.
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يقــوم البنــك بــإدارة رأس املــال بشــكل يضمــن اســتمرار ية عملياتــه التشــغيلية وتحقيــق أعــى عائــد ممكــن عــى حقــوق امللكيــة ،ويتكــون
رأس املــال كمــا عرفتــه اتفاقيــة بــازل  IIIكمــا هــو مبــن يف اجلــدول التــايل:
 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

باالف الدنانري األردنية

 - 42تحليل استحقاقات املوجودات واملطلوبات
ً
يبني اجلدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة إلسرتدادها أو تسويتها :
 31كانـــــــــــــــــــون األول 2019

حقوق حملة األسهم العادية
200,655

192,937

رأس املال املكتتب به (املدفوع)
األرباح املدورة

34,139

34,816

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

()7,388

()3,226

االحتياطي القانوين

60,964

57,344

االحتياطي االختياري

15,762

15,762

احتياطيات أخرى

3,678

3,678

307,810

301,311

لغاية سنة

اكرث من سنة

املجمـــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

املوجودات :
نقد وارصدة لدى بنوك مركزية

201,689,788

10,635,000

212,324,788

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

135,787,335

-

135,787,335

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

8,520,926

-

8,520,926

413,947,828

955,789,755

1,369,737,583

-

25,014,042

25,014,042

651,178,531

103,715,442

754,893,973

()13,502

()16,479

إستثمارات يف رشكات تابعة وحليفة

-

3,516,259

3,516,259

-

()11,576

ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد اإلنجاز -بالصايف

-

91,633,021

91,633,021

االستثمارات املتبادلة يف رؤوس امول البنوك والرشكات املالية
ورشكات التامني

()3,575

()3,525

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

-

13,502,104

13,502,104

االستثمارات املؤثرة اليت تزيد عن ٪10

()3,516

()3,531

موجودات اخرى

-

138,352,740

138,352,740

موجودات رض يبية مؤجلة

()9,541

()9,630

موجودات رضيبية مؤجلة

-

9,540,754

9,540,754

صايف حقوق حملة األسهم العادية

277,676

256,570

1,411,124,408

1,351,699,117

2,762,823,525

اجمايل رأس املال األسايس لالسهم العادية
التعديالت الرقابية (الطروحات من رأس املال)
الشهرة واملوجودات غري امللموسة
األرباح املقرتح توز يعها

277,676

256,570

الرش يحة الثانية من رأس املال Tier 2
املخصصات املطلوبة مقابل التعرضات االئتمانية يف املرحلة
األوىل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة املطفأة

رأس املال اإلضايف
صايف رأس املال األسايس (الرشيحة األوىل من رأس املال )Tier 1

تسهيالت ائتمانية مبارشة  -بالصايف

اجمايل املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية

150,146,290

-

150,146,290

ودائع العمالء

1,665,167,564

198,852,812

1,864,020,376

تأمينات نقدية

60,251,582

151,532,017

211,783,599

اموال مقرتضة

27,185,147

117,824,579

145,009,726

-

25,000,000

25,000,000

-

3,551,062

3,551,062

10,097,921

-

10,097,921

-

45,404,684

45,404,684

1,912,848,504

542,165,154

2,455,013,658

()501,724,096

809,533,963

307,809,867

6,425

5,689

قرض مساند

15,000

20,000

أسناد قرض

صايف رأس املال املساند

21,425

25,689

مخصصات متنوعة

رأس املال التنظيمي

299,101

282,259

مخصص رضيبة الدخل

1,909,457

1,916,753

مطلوبات اخرى

نسبة كفاية رأس مال حملة االسهم العادية ))٪( (CET1

% 14.54

٪13,39

اجمايل املطلوبات

نسبة كفاية رأس املال التنظيمي ()٪

% 15.66

٪14,73

الصايف

مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر

* قــام البنــك خــال شــهر ترش يــن األول  2017بإصــدار أســناد قــرض بقيمــة  25مليــون دينــار ملــدة ســت ســنوات وبســعر فائــدة إعــادة
اخلصــم لــدى البنــك املركــزي مضــاف اليهــا هامــش  ٪ 2بهــدف تحســن نســبة كفايــة راس املــال.
تم احتساب رأس املال األسايس بعد طرح االستثمارات املؤثرة اليت تز يد عن  ٪ 10يف املنشآت التجار ية.
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 - 43حسابات مدارة لصاحل الغري

 31كانـــــــــــــــــــون األول 2018
لغاية سنة

اكرث من سنة

املجمـــــــــــوع

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل :

املوجودات :
نقد وارصدة لدى بنوك مركز ية

237,586,805

10,635,000

248,221,805

ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

173,568,186

-

173,568,186

ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مرصفية

19,414,579

-

19,414,579

393,999,024

1,030,511,165

1,424,510,189

-

27,344,278

27,344,278

582,507,984

71,827,603

654,335,587

إستثمارات يف رشكات تابعة وحليفة

-

3,531,147

3,531,147

ممتلكات ومعدات ومشاريع قيد اإلنجاز -بالصايف

-

81,224,526

81,224,526

موجودات غري ملموسة  -بالصايف

تسهيالت ائتمانية مبارشة  -بالصايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل
موجودات مالية بالكلفة املطفأة

موجودات اخرى
موجودات رض يبية مؤجلة

حسابات مدارة لصاحل الغري *

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

9,481,913

12,585,665

* يمثــل هــذا البنــد حســابات مــدارة لصــاحل العمــاء غــر مضمونــة رأس املــال وال يتــم إظهــار هــذه احلســابات ضمــن موجــودات ومطلوبات
البنــك يف القوائــم املاليــة املوحــدة .

 - 44إرتباطات والزتامات محتملة
ان تفاصيل هذا البند يه كما ييل:

-

16,478,637

16,478,637

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2018

46,474,114

78,754,659

125,228,773

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

-

9,630,207

9,630,207

1,453,550,692

1,329,937,222

2,783,487,914

اعتمادات:
اعتمادات صادرة

60,127,006

61,226,604

اعتمادات واردة

36,181,958

78,124,814

98,159,977

-

98,159,977

قبوالت

71,564,782

48,549,981

ودائع العمالء

1,649,656,473

262,113,648

1,911,770,121

كفاالت :

اجمايل املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك ومؤسسات مرصفية
تأمينات نقدية

79,687,846

177,728,309

257,416,155

 -دفع

115,548,667

110,146,698

اموال مقرتضة

39,248,950

103,222,859

142,471,809

 -حسن تنفيذ

85,175,801

77,304,183

أسناد قرض

-

25,000,000

25,000,000

 -أخرى

29,768,194

34,339,234

مخصصات متنوعة

-

3,609,508

3,609,508

161,950,853

150,414,035

7,222,551

-

7,222,551

560,317,261

560,105,549

-

36,525,459

36,525,459

اجمايل املطلوبات

1,873,975,797

608,199,783

2,482,175,580

الصايف

()420,425,105

721,737,439

301,312,334

مخصص رض يبة الدخل
مطلوبات اخرى

سقوف تسهيالت إئتمانية مبارشة غري مستغلة

 - 45القضايا املقامة عىل البنك
بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة علــــى البنــك  3,334,078دينـــار كمــا فـــي  31كانــون األول  2,541,116( 2019دينــار كمــا يف  31كانــون االول
 ، )2018وبــرأي االدارة واملستشــار القانــوين للبنــك فانــــه لــن يرتتــب عــى البنــك الزتامــات تفـــوق املخصـــص املأخــــوذ هلـــــا والبالــــغ 442,354
دينــار كمــا فـــي  31كانــون األول  323,585( 2019دينــار كمــا يف  31كانــون األول .)2018
بلغــت قيمــة القضايــا املقامــة مــن البنــك عــى الغــر حــوايل  204مليــون دينــار ،وال تــزال القضايــا منظــورة لــدى املحاكــم املختصــة وال يوجــد
هلــا أثــر مــايل عــى البنــك.
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اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 46مستويات القيمة العادلة
ب  -املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك وغري املحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

أ  -املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك واملحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر.
ان بعــض املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة للبنــك مقيمــة بالقيمــة العادلــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة  ،واجلــدول التــايل يوضــح معلومات
حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة هلــذه املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة (طــرق التقييــم واملدخالت املســتخدمة).

 31كانون األول 2019

القيمة العادلة
املوجودات
املالية

 31كانون األول
2019

 31كانون األول
2018

دينــار

دينــار

مستوى
القيمة
العادلة

طر يقة
التقييم
واملدخالت
املستخدمة

مدخالت
هامة غري
ملموسة

العالقة بني
املدخالت
اهلامة غري
امللموسة
و القيمة
العادلة

موجودات
مالية بالقيمة
العادلة من
خالل الدخل
الشامل:
8,945,265

10,649,493

املستوى
األول

-

2,382,240

املستوى الثاين تقييم مدير
الصندوق
للقيمة
العادلة

ال ينطبق

اسهم غري
متوفر هلا
أسعار سوقية

16,068,777

14,312,545

املستوى الثاين عن طر يق
استخدام
طر يقة
حقوق امللكية
وحسب اخر
معلومات
مالية متوفرة

ال ينطبق

مجموع
املوجودات
املالية بالقيمة
العادلة

25,014,042

27,344,278

25,014,042

27,344,278

اسهم متوفر
هلا أسعار
سوقية
صندوق
استثماري

األسعار املعلنة ال ينطبق
يف األسواق
املالية

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

 31كانــون األول 2018

القيمة الدفرت ية

القيمة العادلة

القيمة الدفرت ية

القيمة العادلة

دينــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

موجودات مالية غري محددة
بالقيمة العادلة

املستوى الثاين

ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
وشهادات إيداع لدى بنوك
مركزية

38,445,126

38,453,529

87,562,656

87,596,505

املستوى الثاين

حسابات جارية وودائع لدى
بنوك ومؤسسات مرصفية

144,308,261

144,449,083

192,982,765

193,162,071

املستوى الثاين

تسهيالت ائتمانية مبارشة
بالكلفة املطفاة

1,369,737,583

1,375,105,003

1,424,510,189

 1,430,072,257املستوى الثاين

موجودات مالية بالكلفة املطفاة

754,893,973

765,907,664

654,335,587

662,662,486

املستوى الثاين

موجودات مستملكة مقابل
دين

89,610,670

104,223,556

84,107,268

98,812,408

املستوى األول
والثاين

مجموع املوجودات املالية غري
محددة بالقيمة العادلة

2,396,995,613

2,428,138,835

2,443,498,465

2,472,305,727

مطلوبات مالية غري محددة
القيمة العادلة

مل تكــن هنالــك أي تحويــات بــن املســتوى األول واملســتوى الثــاين خــال الســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  2019والســنة املنتهيــة يف 31
كانــون األول .2018

مستوى
القيمة العادلة

ودائع بنوك ومؤسسات
مرصفية

املستوى الثاين
150,146,290

150,803,420

98,159,977

ودائع عمالء

1,864,020,376

1,872,251,977

1,911,770,121

 1,919,860,264املستوى الثاين

تامينات نقدية

211,783,599

211,819,587

257,416,155

257,448,791

املستوى الثاين

أموال مقرتضة

145,009,726

145,453,433

142,471,809

143,222,188

املستوى الثاين

2,370,959,991

2,380,328,417

2,409,818,062

2,418,869,805

مجموع املطلوبات املالية غري
محددة بالقيمة العادلة

98,338,562

املستوى الثاين

ً
للبنــود املبينــة أعــاه قــد تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمســتوى األول والثــاين وفقــا لنمــاذج تســعري متفــق
عليهــا والــى تعكــس مخاطــر اإلئتمــان لــدى األطــراف الــى يتــم التعامــل معهــا.
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اإليضاحات حول القوائم املالية

 - 47تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
إن املعايــر املاليــة والتفســرات اجلديــدة والتعديــات الصــادرة والغــر نافــذة بعــد حــى تار يــخ القوائــم املاليــة املوحــدة مدرجــة أدنــاه ،وســيقوم
البنــك بتطبيــق هــذه التعديــات ابتـ ً
ـداء مــن تار يــخ التطبيــق االلزامــي:

بعــد االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل ،يحــول مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة تركــزه إىل املســائل الــي قــد تؤثــر عــى التقار يــر املاليــة عنــد
اســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلــايل بـــ  .RFRويشــار إىل ذلــك باملرحلــة الثانيــة مــن مــروع .IASB

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )17عقود التأمني

ً
مل تطبــق املجموعــة التعديــات مبكــرا حيــث أن عــدم التيقــن النــائش عــن التعديــل ال يؤثــر عــى عالقــات التحــوط إىل احلــد الــذي يتطلــب
إنهــاء العالقــة.

ً
ً
يقــدم املعيــار نموذجــا شــامال لالعــراف والقيــاس والعــرض وااليضاحــات املتعلقــة بعقــود التأمــن .ويحــل هــذا املعيــار محــل معيــار التقار يــر
املاليــة الــدويل رقــم ( – )4عقــود التأمــن .ينطبــق املعيــار عــى جميــع أنــواع عقــود التأمــن (مثــل عقــود احليــاة وغريهــا مــن عقــود التأمــن
املبــارشة وعقــود إعــادة التأمــن) دون النظــر للمنشــأة املصــدرة لعقــد التأمــن ،كمــا ينطبــق عــى بعــض الضمانــات واألدوات املاليــة الــي
تحمــل خاصيــة املشــاركة .ان اإلطــار العــام للمعيــار يتضمــن اســتخدام طر يقــة الرســوم املتغــرة وطر يقــة توز يــع األقســاط.

( )48ارقام املقارنة

ســيتم تطبيــق هــذا املعيــار اعتبــارا مــن  1كانــون الثــاين  2021مــع ارقــام املقارنــة ،مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر رش يطــة ان املنشــأة طبقــت
معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )9ومعيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( )15قبــل أو مــع تطبيــق معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم (.)17
ال يتوقــع البنــك ان ينتــج أثــر مــن تطبيــق هــذا املعيــار.

تعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( :)3تعريف “األعمال”
أصــدر املجلــس الــدويل للمحاســبة تعديــات عــى تعر يــف “األعمــال” يف معيــار التقار يــر املاليــة الــدويل رقــم ( - )3اندمــاج األعمــال ملســاعدة
املنشــئات عــى تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة واملوجــودات املســتحوذ عليهــا ينطبــق عليهــا تعريــف “األعمــال” أم ال .وتوضــح
هــذه التعديــات احلــد األدىن ملتطلبــات األعمــال ،وتحــذف تقييــم مــا إذا كان املشــاركني يف الســوق قادريــن عــى اســتبدال أي عنــارص أعمــال
غــر موجــودة ،وتضيــف التعديــات توجيهــات ملســاعدة املنشــئات عــى تقييــم مــا إذا كانــت العمليــة املســتحوذ عليهــا جوهر يــة ،وتحديــد
تعر يفــات األعمــال واملخرجــات ،واضافــة اختبــار تركــز القيمــة العادلــة االختيــاري.
نظـ ًـرا ألن التعديــات تطبــق بأثــر مســتقبيل عــى املعامــات أو األحــداث األخــرى الــي تحــدث عنــد أو بعــد تار يــخ التطبيــق األويل ،فلــن ينتــج
أثــر عــى البنــك مــن تطبيــق هــذه التعديــات يف تار يــخ االنتقــال.

تعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( )1ومعيار املحاسبة الدويل رقم ( :)8تعر يف “اجلوهري”
أصــدر املجلــس الــدويل للمحاســبة تعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم ( - )1عــرض القوائــم املاليــة ومعيــار املحاســبة الــدويل
رقــم ( - )8السياســات املحاســبية والتغيــرات يف التقديــرات واألخطــاء املحاســبية لتوحيــد تعريــف مــا هــو “جوهــري” ضمــن املعايــر كافــة
وتوضيــح جوانــب معينــة مــن التعريــف .ينــص التعر يــف اجلديــد عــى أن “املعلومــات تعتــر جوهر يــة إذا نتــج عــن حذفهــا أو إغفاهلــا أو
إخفاءهــا ،تأثــر بشــكل معقــول عــى القــرارات الــي يتخذهــا املســتخدمون األساســيون للقوائــم املاليــة لألغــراض العامــة عــى أســاس تلــك
القوائــم املاليــة ،والــي توفــر معلومــات ماليــة محــددة حــول املنشــأة “.
من غري املتوقع أن يكون للتعديالت عىل تعر يف ما هو “جوهري” أثر عىل القوائم املالية املوحدة للبنك.

تعديل معدالت الفائدة عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )9ومعيار التقار ير املالية الدويل رقم ()7
إن تعديــات معايــر معــدالت الفائــدة ملعيــار التقاريــر املاليــة الــدويل رقــم  9واملعيــار الــدويل للتقار يــر املاليــة رقــم  7تشــمل عــدد مــن عمليــات
اإلعفــاءات الــي تنطبــق عــى جميــع عالقــات التحــوط الــي تتأثــر بشــكل مبــارش بتعديــل معايــر معــدالت الفائــدة .تتأثــر عالقــة التحــوط
إذا أدى التعديــل إىل حالــة عــدم تيقــن بشــأن توقيــت و  /أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إىل املعيــار ،لبنــد التحــوط أو أداة التحــوط.
نتيجــة هلــذا التعديــل ،قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و  /أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إىل املعيــار ،لبنــد التحــوط أو أداة
التحــوط ،خــال الفــرة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلــايل ببديــل يخلــو مــن املخاطــر ( .)RFRقــد يــؤدي ذلــك إىل عــدم التيقــن
ً
فيمــا إذا كانــت الصفقــة املتوقعــة مرجحــة ومــا إذا كانــت عالقــة التحــوط مســتقبال فعالــة أم ال.
نتيجــة هلــذا التعديــل ،قــد يكــون هنــاك عــدم تيقــن حــول توقيــت و  /أو حجــم التدفقــات النقديــة املســتندة إىل املعيــار ،لبنــد التحــوط أو أداة
التحــوط خــال الفــرة الســابقة الســتبدال معيــار معــدل الفائــدة احلــايل ببديــل يخلــو مــن املخاطــر ( .)RFRتــري التعديــات عــى الفــرات
املاليــة الــي تبــدأ يف أو بعــد  1كانــون الثــاين  2020مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .ويتــم تطبيــق بأثــر رجــي .إال أنــه ال يمكــن إعــادة أي عالقــات
ً
تحــوط تــم إلغائهــا مســبقا عنــد تطبيــق الطلــب ،وال يمكــن تعيــن أي عالقــات تحــوط باالســتفادة مــن التجــارب الســابقة.

تــم إعــادة تبويــب بعــض ارقــام املقارنــة لعــام  2018لتتناســب مــع تبويــب ارقــام القوائــم املاليــة املوحــدة لســنة  2019ومل ينتــج عــن إعــادة
التبويــب أي اثــر عــى الربــح وحقــوق امللكيــة لعــام .2018
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إقرار من مجلس اإلدارة حول استمرار ية الرشكة

إقــرار مــن مجلــس اإلدارة حــول مسؤوليتـــه عــن إعــــــداد البيانــات
املاليــــــــة

يقــر مجلــس إدارة رشكــة البنــك األهــي األردين املســاهمة العامــة املحــدودة ،وحســب علمــه واعتقــاده بعــدم وجــود أي أمــور جوهر يــة قــد
تؤثــر عــى اســتمرار ية عمــل البنــك خــال الســنة املاليــة التاليــة .2020

يقــر املجلــس بمســؤوليته عــن اعــداد البيانــات املاليــة ودقــة وكفايــة البيانــات املاليــة للبنــك واملعلومــات الــواردة يف التقريــر ،وانــه يتوفــر لــدى
البنــك نظــام ضبــط ورقابــه فعــال يف البنــك

نديم يوسف املعرش

معايل الدكتور أمية صالح طوقان

سعد نبيل املعرش

نديم يوسف املعرش

معايل الدكتور أمية صالح طوقان

سعد نبيل املعرش

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

رفيق صاحل املعرش

عماد يوسف املعرش

واصف يعقوب عازر

رفيق صاحل املعرش

عماد يوسف املعرش

واصف يعقوب عازر

ممثل رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة مركز املستثمر األردين
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة مركز املستثمر األردين
عضو مجلس اإلدارة

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
عضو مجلس اإلدارة

محمود زهدي ملحس

ابتسام محمد صبيح األيويب

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عالء الدين سامي

آالن فؤاد ونا

ممثل رشكة ZI & IME
عضو مجلس اإلدارة

ممثل بنك بيبلوس
عضو مجلس اإلدارة

ابتسام محمد صبيح األيويب
عضو مجلس اإلدارة

طارق اجلالد
عضو مجلس اإلدارة

إياد عبد السالم رشاد أبو محمد

طارق اجلالد
عضو مجلس اإلدارة

عزت راشد الدجاين

عزت راشد الدجاين

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

إياد عبد السالم رشاد أبو محمد

محمود زهدي ملحس

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عالء الدين سامي

آالن فؤاد ونا

ممثل رشكة ZI & IME
عضو مجلس اإلدارة

ممثل بنك بيبلوس
عضو مجلس اإلدارة
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إقــرار بصحــة واكتمــــــال املعلومــــــات والبيانـــــــات الــواردة يف التقر يــر
الســــــنوي

إقــرار بعــدم حصــول أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــى أيــة منافــع
ً
ماديــة أو عينيــة هلــم شــخصيا أو أي مــن ذوي العالقــة بهــم

نقر نحن املوقعني أدناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقر ير السنوي للبنك عن العام .2019

يقــر أعضـــــــاء مجلــس االدارة بعــدم حصــول أي مــن أعضائــه عــى أيــة منافــع مل يتــم اإلفصـــــــــاح عنهــا ســواء كانــت تلــك املنافــــــــع ماديــــــة
ً
أو عينيـــــــة وســواء كانــت للعضــو شخصيـــــــا أو ألي مــن ذوي العالقــة بالعضـــــو خــال السنـــــة املاليـــــــة .2019

محمد موىس داود

سعد نبيل املعرش

نديم يوسف املعرش

معايل الدكتور أمية صالح طوقان

سعد نبيل املعرش

الرئيس التنفيذي /املدير العام

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

رفيق صاحل املعرش

عماد يوسف املعرش

واصف يعقوب عازر

ممثل رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
عضو مجلس اإلدارة

ممثل رشكة مركز املستثمر األردين
عضو مجلس اإلدارة

رضار خلف حدادين
املدير املايل

ابتسام محمد صبيح األيويب
عضو مجلس اإلدارة

طارق اجلالد
عضو مجلس اإلدارة

عزت راشد الدجاين
عضو مجلس اإلدارة

إياد عبد السالم رشاد أبو محمد

محمود زهدي ملحس

ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عالء الدين سامي

آالن فؤاد ونا

ممثل رشكة ZI & IME
عضو مجلس اإلدارة

ممثل بنك بيبلوس
عضو مجلس اإلدارة
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إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

لقــد أصبحــت احلاكميــة املؤسســية واحــدة مــن متطلبــات اإلدارة
احلديثــة يف الــركات واملؤسســات عــى صعيــد اقتصاديــات كل
ً
ً
ً
دول العــامل ،واعتبارهــا عنــرا هامــا وفعــاال لتعزيز النجاح واإلصالح
االقتصــادي خصوصــا يف ظــل العوملــة وانفتــاح االقتصاديــات
الدوليــة عــى بعضهــا البعــض ويه إحــدى آليــات عمليــة اإلصــاح
اإلداري ،مــن خــال تعزيــز مبــادئ العدالــة والشــفافية واإلفصــاح،
واملراقبــة واملســاءلة ،وتحديــد املســؤوليات وتحديــد العالقــات بــن
كافــة األطــراف بوضــوح ال لبــس وال غمــوض فيــه ،لتحقيــق رؤيــة
وأهــداف البنــك .وعليــه فــإن أهميــة احلاكميــة املؤسســية يف البنــك
ً
تنطلــق مــن أنهــا توفــر أساســا وقواعــد للتطويــر واألداء املؤســي
املســتقبيل بهــدف دعــم وتعزيــز الثقــة يف البنــك كوعــاء اســتثماري
ألمــوال املودعــن واملســاهمني مــن جهــة وتمكينــه مــن املســاهمة
ً
بكفــاءة ونجــاح يف تطويــر اجلهــاز املــريف الــذي يعتــر بــدوره ركنــا
ً
أساســيا مــن أركان التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن جهــة
ثانيــة.
ولقــد عرفــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD
« احلوكمــة بأنهــا مجموعــة العالقــات مــا بــن إدارة املؤسســة،
مجلــس إدارتهــا ،مســاهميها واجلهــات األخــرى الــي هلــا اهتمــام
باملؤسســة ،كمــا أنهــا تبــن اآلليــة الــي توضــح مــن خالهلــا أهــداف
املؤسســة والوســائل لتحقيــق تلــك األهــداف ومراقبــة تحقيقهــا.
بالتــايل فــإن احلاكميــة املؤسســية اجليــدة يه الــي توفــر لــكل مــن
املجلــس واإلدارة التنفيذيــة احلوافــز املناســبة للوصــول إىل األهــداف
الــي تصــب يف مصلحــة املؤسســة ،وتســهل إيجــاد عمليــة مراقبــة
فاعلــة ،وبالتــايل تســاعد املؤسســة عــى اســتغالل مواردهــا بكفــاءة»
ولذلــك تعتــر احلاكميــة املؤسســية اجليــدة أســاس لنجاح املؤسســات
ويه الــي توفــر ملجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للبنــك األدوات
والوســائل الســليمة واملناســبة للوصــول إىل تحقيــق األهــداف
االســراتيجية ،وتضمــن إيجــاد بيئــة عمــل رقابيــة فاعلــة ،كمــا أنهــا
تعتــر يه مفتــاح ثقــة العمــاء وكافــة األطــراف األخــرى املتأثــرة بــه.
وعليــه فقــد قــرر مجلــس اإلدارة يف البنــك األهــي األردين تبــي
االلــزام تعليمــات احلاكميــة املؤسســية والــذي سيشــار اليــه الحقــا
بالدليــل والــذي تــم إعــداده وفقــا لتعليمــات احلاكميــة املؤسســية
الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردين وقانــون البنــوك وتعديالتــه
ووفقــا ألفضــل املمارســات الدوليــة الــي تضمنتهــا توصيــات
ً
جلنــة بــازل حــول احلاكميــة املؤسســية ،إضافــة لتطبيــق متطلبــات
وتعليمــات الســلطات الرقابيــة يف الــدول األخــرى الــي يعمــل فيهــا.
كمــا ويلــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق دليــل احلاكميــة املؤسســية
بمــا يتوافــق مــع بيئــة العمــل املــريف األردين واألطــر الترشيعيــة
والقانونيــة الناظمــة ألعمــال البنــك.

كمــا يهــدف البنــك مــن إعــداده هلــذا الدليــل إىل تحقيــق املبــادئ
اإلرشــادية املتمثلــة بمعاملــة كافــة اجلهــات ذات العالقــة بالعدالــة
والشــفافية واإلفصــاح عــن وضــع البنــك املــايل واإلداري واملســاءلة
يف العالقــات مــا بــن اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة ،وبــن
مجلــس اإلدارة واملســاهمني وبــن مجلــس اإلدارة واجلهــات
األخــرى ذات العالقــة ،واملســؤولية وذلــك مــن خــال التحقــق مــن
وجــود فصــل واضــح يف املســؤوليات وتفويــض الصالحيــات.

اإلطار القانوين ومصادر إعداد الدليل
لقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل بمــا يتوافــق مــع القوانــن والتعليمــات
التالية-:
قانون البنوك رقم  28لسنة  2000وتعديالته.
قانون الرشكات رقم  22لسنة  1997وتعديالته.
قانون األوراق املالية رقم  18لسنة .2017
التعليمــات املعدلــة للحاكميــة املؤسســية للبنــوك رقــم
( )63/2016بتاريــخ  01-09-2016والصــادرة عــن البنــك
املركــزي األردين.
تعليمات جلنة بازل بهذا اخلصوص.
تعليمــات حوكمــة الــركات املســاهمة املدرجــة لســنة
.2017
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التعريفات

البنك املركزي

البنك املركزي األردين.

البنك

البنك األهيل األردين

املجلس

مجلس إدارة البنك األهيل األردين.

احلاكمية املؤسسية

النظــام الــذي يوجــه ويــدار بــه البنــك والــذي يهــدف إىل تحديــد األهــداف املؤسســية للبنــك وتحقيقهــا
وإدارة عمليــات البنــك بشــكل آمــن ،وحمايــة مصــاحل املودعــن وااللــزام باملســؤولية الواجبــة تجــاه
املســاهمني وأصحــاب املصــاحل اآلخريــن والــزام البنــك بالترش يعــات وسياســات البنــك الداخليــة.

املصلحة املؤثرة

املالءمة

توفر متطلبات معينة يف أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا.

املساهم الرئييس

الشخص الذي يملك نسبة ( )5%أو أكرث من رأسمال البنك بشكل مبارش أو غري مبارش.

العضو املستقل

عضــو مجلــس اإلدارة مــن غــر املســاهمني الرئيســيني وممــن اليكــون تحــت ســيطرة أي منهــم
والــذي ال يخضــع ألي تأثــرات تحــد مــن قدرتــه عــى اتخــاذه لقــرارات موضوعيــة لصــاحل البنــك ،والــذي
تتوفــر فيــه الــروط املبينــة يف املــادة /6د مــن تعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن البنــك
املركــزي األردين.

أصحاب املصاحل

أي ذو مصلحــة يف البنــك مثــل املودعــن أو املســاهمني أو املوظفــن أو الدائنــن أو العمــاء أو اجلهــات
الرقابيــة املعنية.

تعارض املصاحل

عضو تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل يف إدارة العمل اليومي للبنك.

يه أي عالقــه قــد تقــوم بــن أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي البنــك والعمــاء أو املورديــن
أو املنافســن وتحــد مــن قــدرة الفــرد عــى القيــام بواجباتــه ومســؤولياته بموضوعيــة وتكــون نتيجــة
هــذه العالقــة تحقيــق منفعــة للموظــف عــى حســاب البنــك ســواء كانــت هــذه املنفعــة معنويــة أو
ماديــة.

اإلدارة التنفيذية العليا

تشــمل مديــر عــام البنــك ونائــب املديــر العــام ومســاعد املديــر العــام واملديــر املــايل ومديــر العمليــات
ومديــر إدارة املخاطــر ومديــر التدقيــق الداخــي ومديــر اخلزينــة )االســتثمار( ومديــر االمتثــال باإلضافــة
ألي موظــف يف البنــك لــه ســلطة تنفيذيــة موازيــة ألي مــن ســلطات أي مــن املذكوريــن ويرتبــط
ً
وظيفيــا مبــارشة باملديــر العــام.

مدقق احلسابات اخلاريج

جميــع املدققــن (األشــخاص الطبيعيــن) الذيــن يعملــون تحــت اســم مكتــب تدقيــق احلســابات الــذي
ً
يدقــق حســابات البنــك واملدرجــن ضمــن القائمــة الــي يصدرهــا البنــك املركــزي ســنويا.

فريق التدقيق

الرشكة التابعة

الرشكــة الــي يملــك فيهــا شــخص أو مجموعــة أشــخاص ،تجمعهــم مصلحــة واحــدة ،مــا ال يقــل عــن
( )% 50مــن رأســماهلا أو يملــك هــذا الشــخص أو هــؤالء األشــخاص مصلحــة مؤثــرة فيهــا تســمح
بالســيطرة عــى إدارتهــا أو عــى سياســتها العامــة.

أعضاء الفريق الذين يقومون بإجراءات التدقيق تحت أرشاف الرشيك املسؤول عن التدقيق وال
يشمل هذا أعضاء فريق اخلدمات اإلضافية خارج نطاق خدمات التدقيق

التقييم الداخيل لكفاية
رأسمال البنك ICAAP

يه عمليــة مســتقبلية لتقييــم مــدى كفايــة رأس املــال لكافــة عنــارص املخاطــر الكميــة الــي تتضمــن
مخاطــر الدعامــة األوىل(االئتمــان ،الســوق ،التشــغيل) ومخاطــر الدعامــة الثانيــة (الســيولة ،الفائــدة يف
املحفظــة البنكيــة ،الرتكــزات االئتمانيــة ،االســراتيجية ،الســمعة ،ودورة األعمــال) وعنــارص املخاطــر
النوعيــة الــي تتضمــن (احلاكميــة املؤسســية ،مجلــس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذيــة ،إدارة املخاطــر،
التدقيــق الداخــي ،إجــراءات الضبــط والرقابــة الداخليــة) الــي مــن
ً
سواء كانت ضمن املخاطر املتوقعة أو غري املتوقعة.
املمكن أن يتعرض هلا البنك

اختبارات األوضاع الضاغطة

يه مجموعــة مــن الســيناريوهات االفرتاضيــة الــي تغطــي كافــة أنــواع املخاطــر (االئتمــان ،الســوق،
التشــغيل ،الرتكــزات ،الســيولة) تهــدف إىل تقييــم قــدرة البنــك عــى االســتمرار يف ظــل األوضــاع
الطبيعيــة واألوضــاع الضاغطــة مــن خــال تقييــم حجــم اخلســائر غــر املتوقعــة الــي يمكــن أن يتعــرض
هلــا البنــك وتأثريهــا عــى األربــاح واخلســائر ،الوضــع املــايل للبنــك ،اخلطــة االســراتيجية ،خطــط الطــوارئ.

وثيقة املخاطر املقبولة

يه الوثيقة اليت تحدد فيها املستويات املقبولة من املخاطر اليت قد يتعرض هلا البنك.

مخاطر االمتثال

يه مخاطــر العقوبــات القانونيــة أو الرقابيــة ،أو اخلســائر املاديــة ،أو مخاطــر الســمعة الــي قــد يتعــرض
هلــا البنــك
جــراء عــدم االمتثــال للقوانــن واألنظمــة والتعليمــات واألوامر وقواعد الســلوك واملعايري واملمارســات
املرصفية الســليمة.

الرشكات احلليفة

ذو الصلة

شــخصان أو أكــر يشــكالن مخاطــرة مرصفيــة واحــدة بســبب ســيطرة أحدهمــا عــى اآلخــر أو تملــك
ً
أحدهمــا مــا ال يقــل عــن ( )% 40مــن رأســمال الشــخص اآلخــر أو نظــرا لتبادهلمــا تقديــم الضمانــات
فيمــا بينهمــا أو ألن ســداد قروضهمــا مــن مصــدر واحــد أو ألن اقرتاضهمــا كان ملــروع واحــد أو مــا
ً
ً
شــابه ذلــك مــن احلــاالت ،ويعتــر ذوو الصلــة شــخصا واحــدا.

السيطرة

القدرة املبارشة أو غري املبارشة عىل ممارسة تأثري فعال عىل أعمال شخص آخر وقراراته.
السيطرة عىل ما ال يقل عن ( )% 10من رأسمال شخص اعتباري.
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ً
ً
يه تلــك الــركات الــي يمــارس البنــك فيهــا تأثــرا فعــاال عــى القــرارات املتعلقــة بالسياســات املاليــة
والتشــغيلية (وال يســيطر البنــك عليهــا) والــي يملــك البنــك نســبة تــراوح بــن  ٪ 20إىل  ٪ 50مــن
حقــوق التصويــت.

األطراف ذوو العالقة

يعتــر الشــخص ذا عالقــة مــع البنــك إذا كان ألي منهمــا (الشــخص أو البنــك) مصلحــة مؤثــرة يف
اآلخــر بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش (وتعتــر الرشكــة التابعــة للبنــك مــن األطــراف ذوي العالقــة) أو إذا
ً
كان الشــخص إدار يــا يف البنــك أو لــه مصلحــة عمــل مشــركة مــع إداري فيــه أو إذا كان الشــخص
ً
ً
زوجــا إلداري يف البنــك أو كان قر يبــا لذلــك اإلداري أو لزوجــه حــى الدرجــة الثالثــة أو كانــت لــه مصلحــة
عمــل مشــركة مــع أي منهــم

احلليف

الشــخص الــذي يســيطر عــى شــخص آخــر أو يســيطر عليــه ذلــك الشــخص أو يســيطر عليهمــا معــا
شــخص آخــر.

ً
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إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

الفصل األول :أطراف احلاكمية املؤسسية ذات العالقة

 .1املساهمون:
ً
بهدف تعز يز احلاكمية املؤسســية الســليمة فلقد اتخذ البنك ممثال
بمجلــس إدارتــه اإلجــراءات الكافيــة حلمايــة حقــوق املســاهمني مــع
تأمــن معاملــة عادلــة هلــم وذلــك ضمن املعطيــات التالية-:
اإلفصــاح وتوفــر املعلومــات ذات الداللــة حــول أنشــطة البنــك
ألصحــاب املصــاحل مــن خــال املوقــع اإللكــروين للبنــك ،التقر يــر
الســنوي ،قســم خــاص بعالقــات املســاهمني.
تشــجيع املســاهمني عــى حضــور اجتماعــات اهليئــة العامــة
مــن خــال توضيــح حقوقهــم ونــر املســتندات املعنيــة
باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل للدعــوة ومحــارض
االجتماعــات عــى املوقــع اإللكــروين للبنــك.
التصويــت عــى حــده عــى كل قضيــة تثــار يف اجتماعــات اهليئــة
العامة الســنوي.
احلــد مــن تأثــرات املســاهمني الذيــن يمتلكــون مصلحــة
مؤثــرة.
اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح بــن ســلطات
املســاهمني الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة مــن جهــة
واإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى ،بحيــث ال يشــغل اي مــن
املســاهمني الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة اي وظيفــة يف
اإلدارة التنفيذيــة العليــا.
الفصــل مــا بــن منصــي رئيــس املجلــس واملديــر العــام عــى أن
ال يكــون رئيــس املجلــس أو أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس أو
املســاهمني الرئيســيني مرتبطــا مــع املديــر العــام بصلــة قرابــة
دون الدرجــة الرابعــة.
توفــر نظــام لتقييــم أعمــال املجلــس وأعمــال أعضائــه مــع
ضمــان التواصــل مــا بــن مجلــس اإلدارة واملســاهمني
وبشــكل مســتمر.

الفصل الثاين:مجلس اإلدارة

 .2أعضاء مجلس اإلدارة:

 .1تشكيلة مجلس اإلدارة:

وهــم أي عضــو يف مجلــس إدارة البنــك األهــي األردين ســواء
ً
بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه ممثــا لشــخص اعتبــاري ،وهــم
املســؤولون عــن إدارة البنــك بالنيابــة عــن املســاهمني وتكــون
مهامهــم ومســؤولياتهم مســتنبطة مــن الترش يعــات والقوانــن
والتعليمــات الــي يخضــع هلــا البنــك.

ترايع تشكيلة مجلس اإلدارة ما ييل:
ً

أن ال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أحــد عــر عضــوا
يتــم انتخابهــم مــن قبــل اهليئــة العامــة للبنــك.
أن ال يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة عضوا تنفيذيا.

أن ال يكــون حاصــا هــو أو أي رشكــة هــو عضــو يف مجلــس
ً
إدارتهــا أو مالــكا هلــا أو مســاهما رئيســيا فيهــا عــى ائتمــان مــن
البنــك تزيــد نســبته عــى ( )5%مــن رأســمال البنــك املكتتــب
ً
بــه ،وان ال يكــون ضامنــا الئتمــان مــن البنــك تز يــد قيمتــه عــن
ذات النســبة.

 .3موظفو البنك:

أن ال يقــل عــدد األعضــاء املســتقلني يف املجلــس عــن أربعــة
أعضــاء.

أن يكــون مــن ذوي املؤهــات أو اخلــرات املاليــة أو املرصفيــة
العاليــة.

كافــة موظفــي البنــك والذيــن تقــع عــى عاتقهــم مســؤولية تطبيــق
اإلجــراءات التنفيذيــة و الرقابيــة الداخليــة لتحقيــق أهــداف البنــك،
ويجــب أن يتمتعــوا باخلــرات واملهــارات والصالحيــات للقيــام
بأعمــال البنــك ممــا يتطلــب منهــم الفهــم الكامــل لعمليــات
البنــك املرصفيــة واملخاطــر الــي يواجهونهــا.

يعــرف العضــو املســتقل بأنــه عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال
يخضــع ألي تأثــرات تحــد مــن قدرتــه عــى اتخــاذه قــرارات
موضوعيــة لصــاحل البنــك ،والــذي تتوفــر فيــه الــروط املبينــة
يف املــادة /6د مــن تعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن
البنــك املركــزي األردين و الــي تشــمل بحــد أدىن مــا يــي-:
ً
أن ال يكــون قــد كان عضــوا تنفيذيــا يف املجلــس خــال الســنوات
الثالث الســابقة النتخابه.
ً
أن ال يكــون قــد عمــل موظفــا يف البنــك أو يف أي الــركات
التابعــة لــه خــال الســنوات الثــاث الســابقة النتخابــه.

يتــم انتخــاب املجلــس مــن قبــل اهليئــة العامــة باالقــراع الرسي
ً
وفقــا ألحــكام قانــون الــركات .ويقــوم بمهــام ومســؤوليات
إدارة أعمــال البنــك ملــدة أربــع ســنوات تبــدأ مــن تار يــخ انتخابــه.

 .4العمالء واألطراف اخلارجية:
األطــراف املختلفــة الــي ترتبــط مــع البنــك بعالقــات تعاقديــة مثــل
العمــاء واملورديــن والدائنــن وتحكــم هــذه العالقــات مجموعــة
َ
املعتمــدة.
مــن السياســات واإلجــراءات

أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء املجلــس األخريــن أو بــأي عضــو
مــن أعضــاء مجالــس إدارات الــركات التابعــة للبنــك أو بأحــد
املســاهمني الرئيســيني يف البنــك صلــة قرابــة حــى الدرجــة
الثانيــة.
أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا يف
البنــك أو بــاي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا يف الــركات
التابعــة للبنــك صلــة قرابــة حــى الدرجــة الثانيــة.
أن ال يكــون رشيــكا أو موظفــا لــدى املدقــق اخلــاريج للبنــك
واال يكــون قــد كان رشيــكا أو موظفــا خــال الثــاث الســنوات
الســابقة لتاريــخ انتخابــه عضــوا يف املجلــس وان ال تربطــه
بالرشيــك املســؤول عــن عمليــة التدقيــق صلــة قرابــة مــن
الدرجــة األوىل.
ً
أن ال يكــون مســاهما رئيســا يف البنــك أو ممثــا ملســاهم
رئيــي أو حليفــا ملســاهم رئيــي يف البنــك ،أو ُتشــكل
مســاهمته مــع مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم
ً
رئيــي ،أو مســاهما رئيســيا يف احــدى الــركات التابعــة
ً
ً
للبنــك ،أو مســاهما رئيســيا يف املجموعــة املالكــة للبنــك.
أن ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة البنــك أو احــدى
رشكاتــه التابعــة أو عضــو هيئــة مديريــن فيهــا ألكــر مــن ثمانيــة
ســنوات متصلــة.

يفقــد العضــو املســتقل اســتقالليته بعــد ثمــاين ســنوات مــن
ً
ً
تاريــخ تعيينــه عضــوا مســتقال.
عــدم اجلمــع بــن منصــي رئيــس املجلــس واملديــر العــام ،وعــدم
وجــود صلــة قرابــة بــن رئيــس املجلــس أو أي عضــو مــن أعضــاء
املجلــس أو املســاهمني الرئيســيني مــع املديــر العــام بصلــة
قرابــة دون الدرجــة الثالثــة.

 .2اجتماعات مجلس اإلدارة:
يتــم تدويــن محــارض اجتماعــات املجلــس وجلانــه بصــورة دقيقــة
وكاملــة وتدويــن أي تحفظــات أثــرت مــن قبــل أي عضــو ،و
عــى البنــك أن يحتفــظ بجميــع هــذه املحــارض بشــكل مناســب.
بوقــت
عــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل اجتمــاع املجلــس
ٍ
كاف تقديــم معلومــات وافيــة ودقيقــة ألعضــاء املجلــس عــن
ٍ
بنــود جــدول أعمــال االجتمــاع و الوثائــق املرتبطــة بهــا ،وعــى
رئيــس املجلــس أن يتحقــق مــن ذلــك.
مــن املمكــن أن يقــوم أعضــاء اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس
اإلدارة بالتصويــت عــى قــرارات اللجــان الــي تــم حضورهــا
بالكامــل مــن خــال الفيديــو أو اهلاتــف لتعــذر احلضــور
الشــخيص بســبب مقبــول ملجلــس اإلدارة و التوقيــع عــى
محــارض اجتماعــات تلــك اللجــان رشيطــة مــا يــي.1 :توثيــق
ذلــك حســب األصــول  .2.ان ال يقــل عــدد األعضــاء احلارض يــن
بشــكل شــخيص عــن ثلــي أعضــاء اللجنــة  .3.ان ال تقــل نســبة
احلضــور الشــخيص للعضــو عــن ( )50%مــن اجتماعــات اللجنــة
خــال العــام.
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 .3مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:
تقع عىل عاتق مجلس اإلدارة املهام و املسؤوليات التالية:
تحديد األهداف االسرتاتيجية للبنك ،وتوجيه اإلدارة التنفيذية
إلعــداد االســراتيجيات لتحقيــق هــذه األهــداف ،واعتمادهــا ،و
اعتمــاد خطــط العمــل الــي تتمــاىش مــع هــذه االســراتيجيات.
تحديــد القيــم املؤسســية للبنــك ،ورســم خطــوط واضحــة
للمســؤولية واملســاءلة لكافــة أنشــطة البنــك وترســيخ ثقافــة
عاليــة للمعايــر األخالقيــة والزناهــة والســلوك املهــي إلدار يــن
البنــك ،و عكــس ذلــك يف ميثــاق الســلوك املهــي للبنــك.
اعتمــاد االســراتيجيات والسياســات و اهليــاكل التنظيميــة
للبنــك وللــركات التابعــة و الــي تبــن التبعيــة اإلداريــة  -بمــا
يف ذلــك جلــان املجلــس واإلدارة التنفيذيــة و مراعــاة التعليمــات
الصــادرة بهــذا الشــأن عــن البنــوك املركز يــة أو اجلهــات الرقابيــة
للــدول املتواجــدة فيهــا الــركات التابعــة  -واإلحاطــة بهــا مــن
خــال معرفــة الروابــط والعالقــات مــا بــن البنــك ووحداتــه
التابعــة ،ومــدى كفايــة احلاكميــة املؤسســية ضمــن املجموعــة،
واعتمــاد دليــل للحاكميــة املؤسســية عــى مســتوى املجموعــة
بشــكل يتمــاىش مــع التعليمــات الصــادرة بهــذا اخلصــوص يف
البلــد األم ( األردن) ويف الــدول الــي تتواجــد فيهــا الــركات
التابعــة .يف حــال حصــول تعــارض يقــوم البنــك بأخــذ موافقــة
البنــك املركــزي املســبقة ملعاجلــة ذلــك.
اعتمــاد سياســات وإجــراءات مناســبة لــإرشاف والرقابــة عــى
أداء البنــك.

اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح بــن ســلطات
املســاهمني الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة مــن جهــة
واإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة أخــرى بهــدف تعز يــز احلاكميــة
املؤسســية الســلمية ،و إيجــاد اليــات مناســبة للحــد مــن تأثــرات
املســاهمني الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة وذلــك مــن خــال
اآليت عــى ســبيل املثــال ال احلــر-:

التأكــد مــن ان البنــك يتبــى مبــادرات اجتماعيــة مناســبة يف
مجــال حمايــة البيئــة والصحــة والتعليــم ومراعــاة تقديــم
التمويــل للــركات الصغــرة ومتوســطة احلجــم بأســعار
وآجــال مناســبة.
تعيني أمني رس مجلس اإلدارة وتحديد مهامه ومسؤولياته.

 أن ال يشــغل أي مــن املســاهمني الذيــن يمتلكــون مصلحــةمؤثــرة أي وظيفــة يف اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

تعيــن كل مــن املديــر العــام و مديــر التدقيــق ومديــر إدارة
املخاطــر ومســؤول االمتثــال وقبــول اســتقاالتهم أو إنهــاء
خدماتهــم -بنــاء عــى توصيــة اللجنــة املختصــة -و احلصــول عــى
عــدم ممانعــة البنــك املركــزي عــى اســتقالة أو إنهــاء خدمــات
أي منهــم .و للبنــك املركــزي اســتدعاء أي إداري يف البنــك
للتحقــق مــن أســباب االســتقالة أو إنهــاء اخلدمــات.

 أن تســتمد اإلدارة التنفيذيــة العليــا ســلطتها مــن املجلــسوحــده ،والعمــل يف إطــار التفويــض املمنــوح هلــا مــن قبلــه.
االتصــال املبــارش مــا بــن أعضــاء املجلــس و جلانــه مــع اإلدارة
التنفيذيــة وأمــن رس املجلــس ،وتســهيل قيــام املجلــس باملهــام
املوكلــة إليــه بمــا يف ذلــك االســتعانة عنــد اللــزوم وعــى نفقــة
البنــك بمصــادر خارجيــة وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس املجلــس.

ضمــان و تعزيــز اســتقاللية املدققــن الداخليــن ،وإعطائهــم
مكانــة مناســبة يف الســلم الوظيفــي للبنــك ،وتقديــم الدعــم
هلــم و بمــا يضمــن أن يكونــوا مؤهلــن للقيــام بواجباتهــم،
بمــا يف ذلــك حــق وصوهلــم إىل جميــع الســجالت واملعلومــات
واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك بحيــث يمكنهــم مــن أداء
املهــام املوكلــة إليهــم وإعــداد تقاريرهــم دون أي تدخــل خــاريج.

حضــور اجتماعــات املجلــس واجتماعــات جلانــه حســب املقتــي
واجتماعــات اهليئــة العامة.
التأكــد مــن عــدم قيــام أي مــن أعضــاء املجلــس بالتأثــر عــى
قــرارات اإلدارة التنفيذيــة اال مــن خــال املــداوالت الــي تتــم يف
اجتماعــات املجلــس أو اللجــان املنبثقــة عنــه.

اعتمــاد ميثــاق تدقيــق داخــي (�Internal Audit Char
 )terيتضمــن مهــام وصالحيــات ومســؤوليات إدارة التدقيــق،
وتعميمــه داخــل البنــك.
ً
ً
ضمان استقاللية مدقق احلسابات اخلاريج بداية واستمرارا.

اإلملــام بالترش يعــات واملبــادئ املتعلقــة بالعمــل املــريف والبيئــة
التشــغيلية للبنــك ومواكبــة التطــورات الــي تحصــل فيــه
وكذلــك املســتجدات اخلارجيــة الــي هلــا عالقــة بأعمالــه بمــا يف
ذلــك متطلبــات التعيــن يف وظائــف اإلدارة التنفيذيــة العليــا
يف البنــك.

اإلرشاف عــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومتابعــة أدائهــا ،والتأكــد
مــن ســامة األوضــاع املاليــة للبنــك ومــن مالءتــه ،ومــن توفــر
سياســات وخطــط وإجــراءات عمــل لــدى البنــك شــاملة لكافــة
أنشــطته وتتمــاىش مــع الترش يعــات ذات العالقــة ،وانــه قــد تــم
تعميمهــا عــى كافــة املســتويات اإلدار يــة ،وأنــه يتــم مراجعتهــا
بانتظام.

اعتمــاد أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة للبنــك ومراجعتهــا ســنويا
والتأكــد مــن قيــام املدقــق الداخــي واملدقــق اخلــاريج بمراجعــة
ً
هيــكل هــذه األنظمــة مــرة واحــدة عــى األقــل ســنويا.

اعتمــاد سياســة ملراقبــة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة عــن
طر يــق وضــع مــؤرشات أداء رئيســية  KPI›sلتحديــد وقيــاس
ورصــد األداء والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف املؤسســية.

اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة ملعاجلــة نقــاط الضعــف يف أنظمــة
الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط أخــرى أظهرهــا املدقــق
اخلــاريج.

تحمــل مســؤولية ســامة كافــة عمليــات البنــك بمــا فيهــا
أوضاعــه املاليــة ومســؤولية تنفيــذ متطلبــات البنــك املركــزي،
وكذلــك متطلبــات اجلهــات الرقابيــة والتنظيميــة األخــرى
املتعلقــة بعملــه ،ومراعــاة أصحــاب املصــاحل ،وأن البنــك يــدار
ضمــن إطــار الترش يعــات والسياســات الداخليــة للبنــك ،وان
الرقابــة الفعالــة متوفــرة باســتمرار عــى أنشــطة البنــك بمــا يف
ذلــك أنشــطة البنــك املســندة جلهــات خارجيــة

ضمــان وجــود نظــم معلومــات إدار يــة ( )MISكافيــة وموثــوق
بهــا تغطــي كافــة أنشــطة البنــك.
تحديــد العمليــات املرصفيــة الــي تتطلــب موافقتــه و يــراىع
عــدم التوســع يف ذلــك بمــا يخــل بالــدور الرقــايب للمجلــس ،و
ال يمنــح صالحيــات تنفيذيــة بمــا فيهــا صالحيــات منــح ائتمــان
ً
لعضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة منفــردا بمــا يف ذلــك رئيــس
املجلــس.
التحقــق مــن ان السياســة االئتمانيــة للبنــك -و إىل جانــب
شــموليتها -تتضمــن تقييــم نوعيــة احلاكميــة املؤسســية
لعمالئــه مــن الــركات وخاصــة الــركات املســاهمة العامــة،
بحيــث يتــم تقييــم املخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف والقــوة
ً
تبعــا ملمارســتهم يف مجــال احلاكميــة و بمــا يســاهم يف اتخــاذ
قــرارات ائتمانيــة ســليمة.

ً

ضمــان اســتقاللية دائــرة إدارة املخاطــر يف البنــك ،وذلــك مــن
خــال رفــع تقاريرهــا إىل جلنــة إدارة املخاطــر واالمتثــال ،ومنــح
الدائــرة الصالحيــات الالزمــة لتمكينهــا مــن احلصــول عــى
املعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى والتعــاون مــع اللجــان
األخــرى للقيــام بمهامهــا.
عــدم اإلفصــاح عــن املعلومــات الرسيــة اخلاصــة بالبنــك أو
اســتخدامها ملصلحتــه اخلاصــة أو ملصلحــة غــره.
تغليــب مصلحــة البنــك يف كل املعامــات الــي تتــم مــع أي
رشكــة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا ،وعــدم أخــذ فــرص
العمــل التجــاري اخلاصــة بالبنــك ملصلحتــه اخلاصــة ،وأن يتجنــب
تعــارض املصــاحل واإلفصــاح للمجلــس بشــكل تفصيــي عــن أي
تعــارض يف املصــاحل يف حالــة وجــوده مــع االلــزام بعــدم احلضــور
أو املشــاركة بالقــرار املتخــذ باالجتمــاع الــذي يتــم فيــه تــداول
َ
يــدون هــذا اإلفصــاح يف محــر
مثــل هــذا املوضــوع ،وأن
اجتمــاع املجلــس.
اعتمــاد اســراتيجية إلدارة املخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا ،بحيــث
تتضمــن مســتوى املخاطــر املقبولــة وضمــان عــدم تعريــض
البنــك ملخاطــر مرتفعــة ،و اإلملــام ببيئــة العمــل التشــغيلية
للبنــك واملخاطــر املرتبطــة بهــا ،والتأكــد مــن وجــود أدوات وبنيــه
تحتيــة إلدارة املخاطــر يف البنــك قــادرة عــى تحديــد وقيــاس
وضبــط و تجنــب ومراقبــة كافــة أنــواع املخاطــر الــي يتعــرض
هلــا البنــك
املصادقة عىل وثيقة املخاطر املقبولة للبنك.

التأكــد مــن أن دائــرة إدارة املخاطــر تقــوم بإجــراء اختبــارات
األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك عــى
تحمــل الصدمــات ومواجهــة املخاطــر املرتفعــة ،و يكــون لــه
دور رئيــي يف اعتمــاد الفرضيــات والســيناريوهات املســتخدمة
ومناقشــة نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب
ً
بنــاء عــى هــذه النتائــج.
اتخاذهــا
اعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخــي لكفايــة رأســمال البنــك،
و بحيــث تكــون هــذه املنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة عــى
تحديــد جميــع املخاطــر الــي مــن املمكــن أن يواجههــا البنــك،
وتأخــذ باالعتبــار خطــة البنــك االســراتيجية وخطــة رأس املــال،
وتتــم مراجعــة هــذه املنهجيــة بصــورة دوريــة والتحقــق مــن
كاف ملقابلــة
تطبيقهــا ،والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال
ٍ
جميــع املخاطــر الــي يواجههــا.
األخــذ باالعتبــار و قبــل املوافقــة عــى أي توســع يف أنشــطة
البنــك املخاطــر املرتتبــة عــى ذلــك وقــدرات ومؤهــات موظفــي
دائــرة إدارة املخاطــر.
اعتمــاد سياســة لضمــان امتثــال البنــك جلميــع الترش يعــات
ذات العالقــة ،وتتــم مراجعــة هــذه السياســة بشــكل دوري
والتحقــق مــن تطبيقهــا.
اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.
ضمــان اســتقاللية إدارة االمتثــال ،و اســتمرار رفدهــا بكــوادر
كافيــة ومدربــة.

الربنامج التوجيهي للمجلس:
يتيـ�ح املجلـ�س لألعضـ�اء اجلـ�دد حضـ�ور برنامـ�ج توجيـ�ه » �Orienta
 »tion Programمــن خــال أمانــة رس املجلــس لتطويــر خرباتهــم
وتعلمهــم املســتمر بمــا يــرايع اخللفيــة املرصفيــة للعضــو ،عــى ان
يحتــوي هــذا الربنامــج عــى املواضيــع التاليــة:
البنيــة التنظيميــة للبنــك ،واحلاكميــة املؤسســية ،وميثــاق
قواعــد الســلوك املهــي.
األهــداف املؤسســية وخطــط و اســراتيجيات البنــك وسياســاته
املعتمدة.
األوضاع املالية للبنك.
هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة املخاطر لديه.
معلومــات عــن نشــاط البنــك ومقارنتــه مــع البنــوك املحليــة
األخــرى.
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 .4رئيس مجلس اإلدارة:

إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

 .5تنظيم أعمال املجلس:

إىل جانــب اإلرشاف عــى مــا تــم ذكــره يف البنــد ( ،)3يقــوم رئيــس
مجلــس اإلدارة باملهــام التاليــة-:

يجتمــع مجلــس اإلدارة ســت مــرات عــى األقــل يف الســنة
كحــد أدىن.

إقامة عالقة بناءة بني املجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.

لرئيــس املجلــس الدعــوة إىل عقــد االجتماعــات عنــد حــدوث
أي تطــورات.

التشــجيع عــى النقــد البنــاء حــول القضايــا الــي يتــم بحثهــا
بشــكل عــام وتلــك الــي يوجــد حوهلــا تبايــن يف وجهــات النظــر
بــن األعضــاء ويشــجع عــى النقاشــات والتصويــت عــى تلــك
القضايــا.
التأكد من استالم جميع أعضاء املجلس ملحارض االجتماعات
الســابقة وتوقيعهــا واســتالمهم جــدول أعمــال أي اجتمــاع
قبــل انعقــاده بمــدة كافيــة ،عــى أن يتضمــن اجلــدول
معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن املواضيــع الــي يتــم مناقشــتها
يف االجتمــاع ويكــون التســليم بواســطة أمــن رس املجلــس.
التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل املجلس.
مناقشــة القضايــا االســراتيجية واهلامــة يف اجتماعــات املجلــس
بشــكل مستفيض.
تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس عنــد انتخابــه بنصــوص
القوانــن ذات العالقــة بعمــل البنــك وتعليمــات البنــك املركــزي
ذات العالقــة بمــا فيهــا تعليمــات احلاكميــة املؤسســية للبنــوك،
وبكتيــب يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته و واجباتــه،
ومهــام وواجبــات أمــن رس املجلــس.
تزويــد كل عضــو بملخــص كاف عــن أعمــال البنــك عنــد
التعيــن أو عنــد الطلــب.
التــداول مــع أي عضــو جديــد بمســاعدة املستشــار القانــوين
للبنــك حــول مهــام ومســؤوليات املجلــس وخاصــة مــا يتعلــق
باملتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة لتوضيــح املهــام والصالحيــات
واألمــور األخــرى اخلاصــة بالعضويــة ومنهــا فــرة العضويــة،
ومواعيــد االجتماعــات ،ومهــام اللجــان ،وقيمــة املكافــآت،
وإمكانيــة احلصــول عــى املشــورة الفنيــة املتخصصــة املســتقلة
عنــد الــرورة.
تلبيــة احتياجــات أعضــاء املجلــس فيمــا يتعلــق بتطويــر خرباتهــم
وتعلمهــم املســتمر ،وان يتيــح للعضــو اجلديــد حضــور برنامــج
توجيــه « ،»Orientation Programبحيــث يــرايع اخللفيــة
املرصفيــة للعضــو ،وعــى ان يحتــوي هــذا الربنامــج كحــد أدىن:
البنيــة التنظيميــة للبنــك ،واحلاكميــة املؤسســية ،وميثــاق
قواعــد الســلوك املهــي ،األهــداف املؤسســية وخطــة البنــك
االســراتيجية وسياســاته املعتمــدة ،األوضــاع املاليــة للبنــك،
هيــكل مخاطــر البنــك وإطــار إدارة املخاطــر لديــه.
التأكــد مــن إعــام البنــك املركــزي عــن أي معلومــات جوهريــة
يمكــن أن تؤثــر سـ ً
ـلبا عــى مالءمــة أي مــن أعضائــه.

يتــم تســليم كافــة أعضــاء املجلــس جــدول أعمــال أي اجتمــاع
قبــل انعقــاده بأســبوع عــى األقــل ،و يتضمــن اجلــدول
معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن املواضيــع الــي ســتتم مناقشــتها
يف االجتمــاع ونتائــج متابعــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن
ً
املجلــس ســابقا ،ويكــون التســليم بواســطة أمــن رس املجلــس.
يجــب عــى اعضــاء املجلــس حضــور االجتماعــات شــخصيا
ويف حــال تعــذر احلضــور فيمكــن لعضــو املجلــس ابــداء وجهــة
نظــره مــن خــال الفيديــو (اهلاتــف املــريئ) بعــد موافقــة رئيــس
املجلــس ،وعــى أن يصــادق رئيــس املجلــس وأمــن الــر عــى
محــر االجتمــاع ونصابــة القانــوين
يقــوم أمــن رس مجلــس اإلدارة بحضــور جميــع اجتماعــات
املجلــس وتدويــن محــارض اجتماعــات املجلــس وجلانــه
بصــورة دقيقــة وكاملــة وأيــة تحفظــات أثــرت مــن قبــل أي
عضــو وتدويــن كافــة املــداوالت واالقرتاحــات واالعرتاضــات
والتحفظــات وكيفيــة التصويــت عــى مرشوعــات قــرارات
املجلــس.
تحفــظ جميــع ســجالت ومحــارض االجتماعــات وقراراتــه بعهــدة
أمــن رس مجلــس اإلدارة.
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة العليــا وقبــل اجتمــاع مجلــس اإلدارة
كاف بتقديــم معلومــات وافيــه ودقيقــة ألعضــاء
بوقــت
ٍ
املجلــس و يتحقــق رئيــس املجلــس مــن ذلــك.
يف حــال غيــاب أحــد األعضــاء يتــم اعتمــاد تصويــت األعضــاء
الذيــن قامــوا بحضــور االجتمــاع.
يحــر رئيــس املجلــس االجتماعــات ويحــق لــه تفويــض أي
عضــو يف حــال غيابــه لرئاســة االجتمــاع.

 .6حدود مسؤولية مجلس اإلدارة و مساءلته:

 .7أمني رس مجلس اإلدارة:

ً
ً
يعتمــد املجلــس حــدودا واضحــة للمســؤولية واملســاءلة ويتــم
االلــزام واإللــزام بهــا يف جميــع املســتويات اإلداريــة يف البنــك.

إىل جانــب عملــه كحلقــة وصــل مــا بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
ً
التنفيذيــة ،يكــون أمــن رس مجلــس اإلدارة مســؤوال عمــا يــي-:

يتأكــد املجلــس مــن أن اهليــكل التنظيمــي يعكــس بوضــوح
خطــوط املســؤولية والســلطة ،عــى أن يشــمل عــى األقــل
املســتويات الرقابيــة التاليــة:

حضــور جميــع اجتماعــات املجلــس و تدويــن كافــة املــداوالت
واالقرتاحــات واالعرتاضــات والتحفظــات وكيفيــة التصويــت
عــى مرشوعــات قــرارات املجلــس.

املجلس وجلانه.
إدارات منفصلــة للمخاطــر واالمتثــال والتدقيــق ال تمــارس
أعمــال تنفيذيــة يوميــة.
وحدات/موظفــن غــر مشــاركني يف العمليــات اليوميــة
ألنشــطة البنــك (مثــل موظفــي مراجعــة االئتمــان وMiddle
.)Office
يتأكــد املجلــس مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم
بمســؤولياتها املتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك
وأنهــا تســاهم يف تطبيــق احلاكميــة املؤسســية ،وأنهــا تفــوض
الصالحيــات للموظفــن ،وأنهــا تنــئ بنيــة إداريــة فعالــة
مــن شــأنها تعزيــز املســاءلة ،وأنهــا تنفــذ املهــام يف املجــاالت
واألنشــطة املختلفــة لألعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات
واإلجــراءات الــي اعتمدهــا املجلــس.
يعتمــد املجلــس ضوابــط رقابيــة مناســبة تمكنــه مــن مســاءلة
اإلدارة التنفيذيــة العليــا.
ال يتــم اجلمــع بــن منصــي رئيــس املجلــس واملديــر العــام
و ال يكــون رئيــس املجلــس أو أي مــن أعضــاء املجلــس أو
ً
املســاهمني الرئيســيني مرتبطــا مــع املديــر العــام بصلــة قرابــة
دون الدرجــة الثالثــة.

تحديــد مواعيــد اجتماعــات املجلــس بالتنســيق مــع رئيــس
املجلــس.
التأكــد مــن توقيــع أعضــاء املجلــس عــى محــارض االجتماعــات
والقرارات.
متابعــة تنفيــذ القــرارات املتخــذة مــن مجلــس اإلدارة ،ومتابعة
بحــث أيــة مواضيــع تــم إرجــاء طرحهــا يف اجتماع ســابق.
حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والتأكــد مــن ان مشــار يع القــرارات
املنــوي إصدارهــا عــن املجلــس تتوافــق مــع الترش يعــات الســار ية.
التحضــر الجتماعــات اهليئــة العامــة والتعــاون مــع اللجــان
املنبثقــة عــن املجلــس.
تزويــد البنــك املركــزي بإقــرارات املالءمــة الــي يتــم توقيعهــا مــن
قبــل أعضــاء املجلس.
اتاحــة االتصــال املبــارش ألعضــاء مجلــس االدارة واللجــان
املنبثقــة مــع االدارة التنفيذيــة وأمــن رس املجلــس وتســهيل
قيامهــم باملهــام املوكولــة اليهــم ،بمــا يف ذلــك االســتعانة عنــد
اللــزوم وعــى نفقــة البنــك بمصــادر خارجيــة وذلــك بموافقــة
املجلــس ،مــع التأكيــد عــى عــدم قيــام أي مــن أعضــاء املجلــس
بالتأثــر عــى قــرارات االدارة التنفيذيــة اال مــن خــال املــداوالت
الــي تتــم يف اجتماعــات املجلــس أو اللجــان املنبثقــة عنــه

 .8املدير العام  /الرئيس التنفيذي:
ً
عــى املديــر العــام إضافــة إىل مــا هــو وارد يف الترش يعــات أن
يعمــل عــى مــا يــي:
تطوير التوجه االسرتاتييج للبنك.
تنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات البنك.
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
توفــر اإلرشــادات لتنفيــذ خطــط العمــل قصــرة وطويلــة
األجــل.
توصيل رؤية ورسالة واسرتاتيجية البنك إىل املوظفني.
إعالم املجلس بجميع اجلوانب اهلامة لعمليات البنك.
إدارة العمليات اليومية للبنك.
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إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

الفصل الثالث :اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة

بهــدف تنظيــم أعمــال املجلــس وز يــادة كفاءتــه وفعاليتــه،
يقــوم مجلــس اإلدارة بتشــكيل جلــان مختلفــة يفوضهــا ببعــض
الصالحيــات واملســؤوليات وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات احلاكميــة
املؤسســية الصــادرة عــن البنــك املركــزي األردين ومــع أهــداف
واســراتيجيات البنــك ،علمــا ان وجــود هــذه اللجــان ال يعفــي
املجلــس مــن تحمــل املســؤولية مبــارشة جلميــع األمــور املتعلقــة
بالبنــك ويــراىع مــا يــي عنــد تشــكيل هــذه اللجــان-:
أ تأخــذ كل مــن اللجــان قراراتهــا وتوصياتهــا باألكرث يــة املطلقــة
لألعضــاء وإذا تســاوت األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي صــوت
معــه رئيــس اللجنــة.
تتألــف كل جلنــة مــن اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بمــا
ال يقــل عــن ثالثــة أعضــاء يتــم تعيينهــم مــن قبــل املجلــس
بموجــب توصيــة مــن جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت بمــا يف ذلــك
رئيس اللجنة ما مل يذكر خالف ذلك يف ميثاق اللجنة.
إعــداد ميثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة لــكل جلنــة يحــدد
دور يــة اجتماعاتهــا ومهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها
وطبيعتهــا (مؤقتــة أو دائمــة) وتعمــل اللجنــة وفقــا لــه.
أن يتمتــع أعضــاء اللجــان بأكــر قــدر مــن املصداقيــة والزناهــة
والكفــاءة واخلــرات الالزمــة والقــدرة عــى االلــزام وتكر يــس
الوقــت لعمــل البنــك.
أن يكــون لــدى أعضــاء كل جلنــة املعرفــة واخلــرة واملؤهــات الــي
تمكنهــم مــن اتخــاذ القــرارات املناســبة باســتقاللية وموضوعية.
تجتمــع جلــان املجلــس بشــكل دوري وذلــك وفقــا للميثــاق
املعتمــد عــن مجلــس اإلدارة.
يتــم اإلفصــاح عــن أســماء أعضــاء اللجــان باإلضافــة إىل مهامها
ومســؤولياتها ضمن التقر ير الســنوي للبنك.
ترفــع اللجــان تقار يرهــا وتوصياتهــا ونتائــج ممارســاتها ملهامهــا
إىل مجلــس اإلدارة وبشــكل دوري.
ً
ال يكــون أي عضــو يف املجلــس رئيســا ألكــر مــن جلنــة مــن
اللجــان التاليــة ( :جلنــة احلاكميــة املؤسســية ،جلنــة التدقيــق،
جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت ،جلنــة إدارة املخاطــر واالمتثــال) وال
ً
يكــون رئيســا ألكــر مــن جلنتــن مــن كافــة اللجــان املنبثقــة عــن
ً
املجلــس .علمــا بــأن اللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة يه:
 جلنة احلاكمية املؤسسية. جلنة التدقيق. جلنة الرتشيحات و املكافآت. جلنة إدارة املخاطر و االمتثال. جلنة التسهيالت العليا. -جلنة االسرتاتيجيات و حاكمية تكنولوجيا املعلومات

 .1جلنة احلاكمية املؤسسية :
تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة عــى
األقــل اثنــن منهــم مســتقلني وتضــم رئيــس مجلــس اإلدارة.
ولرئيــس اللجنــة دعــوة أي موظــف مــن اإلدارة التنفيذيــة
العليــا حلضــور اجتماعاتهــا (بــدون حــق التصويت).وتضطلــع
اللجنــة باملهــام اآلتيــة:
تعمــل اللجنــة وفقــا مليثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة يحــدد
مهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها.
التوجيه واإلرشاف عىل إعداد دليل احلاكمية املؤسسية.
مراقبــة تطبيــق دليــل احلاكميــة املؤسســية ورفــع التقار يــر إىل
مجلــس اإلدارة عــن مــدى االلــزام بذلــك.
العمل عىل نرش وتعزيز ثقافة احلاكمية املؤسسية يف البنك.
التوصية للمجلس باعتماد دليل احلاكمية املؤسسية.
مراجعــة وتعديــل وتحديــث دليــل احلاكميــة املؤسســية بشــكل
ســنوي أو كلمــا اقتضــت احلاجــة بمــا يتوافــق مــع تعليمــات
البنــك املركــزي وينســجم مــع احتياجــات وسياســات البنــك.
التأكــد مــن نــر دليــل احلاكميــة عــى موقــع البنــك اإللكــروين
الطــاع اجلمهــور عــى الدليــل.
التأكــد مــن وجــود ميثــاق للســلوك املهــي يحــدد القيــم
املؤسســية للبنــك ،ويرســم خطــوط واضحــة للمســؤولية
واملســاءلة ويرســخ ثقافــة عاليــة للمعايــر األخالقيــة والزناهــة
والســلوك املهــي إلدار يــن البنــك.

 .2جلنة التدقيق:
تعمــل اللجنــة وفقــا مليثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة يحــدد
مهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها وتجتمــع جلنــة التدقيــق
بصفــة دوريــة كل ثالثــة أشــهر كحــد أدىن وتقــدم تقاريرهــا اىل
مجلــس االدارة عــى ان ال يقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن اربعــة
مــرات يف الســنة ،وان تــدون محــارض هــذه االجتماعــات بشــكل
أصــويل.
يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة حاصلــن عــى مؤهــات علميــة
ويتمتعــون بخــرة عمليــة مناســبة يف مجــاالت املحاســبة أو
املاليــة أو أي مــن التخصصــات أو املجــاالت املشــابهة ذات
العالقــة بأعمــال البنــك.
تتوفــر لــدى اللجنــة الصالحيــة للحصــول عــى أي معلومــات
مــن اإلدارة التنفيذيــة وهلــا احلــق يف اســتدعاء أي إداري حلضــور
أي مــن اجتماعاتهــا عــى أن يكــون منصــوص عــى ذلــك يف
ميثاقهــا.
تقــوم اللجنــة بتقديــم التوصيــات للمجلــس بخصــوص تعيــن
املدقــق اخلــاريج وإنهــاء عملــه وأتعابــه واي رشوط تتعلــق
بالتعاقــد معــه ،باإلضافــة إىل تقييــم اســتقالليته ،آخــذة باالعتبار
أي أعمــال أخــرى كلــف بهــا خــارج نطــاق التدقيــق.

تقييــم أداء مديــر وموظفــي التدقيــق الداخــي وتحديــد
مكا فآ تهــم .
تتأكــد اللجنــة مــن أن دائــرة التدقيــق الداخــي يف البنــك قــادرة
عــى القيــام باملهــام اآلتيــة كحــد أدىن:
التحقــق مــن توفــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة كافيــة ألنشــطة
البنــك ورشكاتــه التابعــة وااللــزام بها.
التحقــق مــن امتثــال البنــك و رشكاتــه التابعــة للسياســات
الداخليــة واملعايــر الدوليــة والترشيعــات ذات العالقــة.
مراجعة االلزتام بدليل احلاكمية املؤسسية.
تعمــل اللجنــة بــارشاف مجلــس االدارة و تقــوم اللجنــة برفــع
تقاريرهــا وتوصياتهــا ونتائــج ممارســتها ملهامهــا إىل مجلــس
اإلدارة.

 .3جلنة الرتشيحات واملكافآت:
تتألــف جلنــة الرتشــيح واملكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء عــى األقــل وال
يقــل عــدد األعضــاء املســتقلني فيهــا عــن اثنــن بمــن فيهــم رئيــس
اللجنــة وتتــوىل اللجنــة املهــام التاليــة:

تقــوم اللجنــة باالجتمــاع مــع املدقــق اخلــاريج واملدقــق الداخــي
ومســؤول االمتثــال مــرة واحــدة عــى األقــل يف الســنة دون
حضــور أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

العمــل وفقــا مليثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة يحــدد
مهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها.

تقــوم اللجنــة بمراجعــة ومراقبــة اإلجــراءات الــي تمكــن
املوظــف مــن اإلبــاغ بشــكل رسي عــن أي خطــأ يف التقاريــر
املاليــة أو أيــة أمــور أخــرى ،وتضمــن اللجنــة وجــود الرتتيبــات
الالزمــة للتحقيــق املســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج التحقيــق
ومعاجلتهــا بموضوعيــة.

تحديــد األشــخاص املؤهلــن لالنضمــام إىل عضويــة املجلــس
مــع األخــذ بعــن االعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص
املرشــحني ،كمــا يؤخــذ بعــن االعتبــار يف حالــة إعــادة ترشــيح
العضــو عــدد مــرات حضــوره وفاعليــة مشــاركته يف اجتماعــات
املجلــس.

ال يتم دمج أعمال أي جلنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.

ترشــح اللجنــة إىل املجلــس األشــخاص املؤهلــن لالنضمــام إىل
اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

تقــوم اللجنــة بممارســة الــدور املنــاط بهــا بموجــب قانــون
البنــوك وتعليمــات احلاكميــة املؤسســية وأيــة ترشيعــات أخــرى
ذات عالقــة بحيــث تتضمــن مــا يــي عــى األقــل-:
نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخيل واخلاريج للبنك.
القضايا املحاسبية ذات األثر اجلوهري عىل البيانات املالية.
أنظمة الضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
التحقــق مــن توفــر املــوارد الكافيــة مــن الكــوادر البرشيــة املؤهلــة
إلدارة التدقيــق الداخــي وتدريبهــم.
تدويــر موظفــي التدقيــق الداخــي عــى تدقيــق أنشــطة البنــك
كل ثــاث ســنوات كحــد اعــى.
التحقــق مــن عــدم تكليــف موظفــي التدقيــق الداخــي بــأي
مهــام تنفيذيــة.
التحقــق مــن إخضــاع كافــة أنشــطة البنــك للتدقيــق بمــا فيهــا
املســندة جلهــات خارجيــة (.)Outsourced Activities
اإلرشاف املبــارش عــى دائــرة التدقيــق الداخــي الــي ترفــع
تقاريرهــا مبــارشة إىل رئيــس جلنــة التدقيــق.

التأكــد مــن حضــور أعضــاء املجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات
يف املواضيــع املرصفيــة وباألخــص إدارة املخاطــر واحلاكميــة
املؤسســية وآخــر تطــورات العمــل املــريف.
تحديــد فيمــا إذا كان العضــو يحقــق صفــة االســتقاللية
مــع مراعــاة رشوط تعريــف العضــو املســتقل ،الــواردة يف
املــادة (/6د) مــن تعليمــات احلاكميــة املؤسســية للبنــوك
رقــم ( )63/2016واملذكــورة ضمــن تعريفــات هــذا الدليــل،
ومراجعــة ذلــك بشــكل ســنوي.
اتبــاع أســس محــددة ومعتمــدة يف تقييــم أداء املجلــس واملدير
العــام ،بحيــث تكــون معايري تقييــم األداء موضوعية.
توفــر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض املواضيــع
اهلامــة عــن البنــك ألعضــاء املجلــس عنــد الطلــب ،والتأكــد
مــن اطالعهــم املســتمر حــول أحــدث املواضيــع ذات العالقــة
بالعمــل املــريف.
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التأكــد مــن وجــود سياســة منــح مكافــآت إلداريــن البنــك
تتصــف باملوضوعيــة والشــفافية ومراجعتهــا بصــورة دور يــة
مــع تطبيــق هــذه السياســة وتزويــد البنــك املركــزي بنســخة
منهــا بمــدة أقصاهــا ســبعة أيــام بعــد اعتمادهــا مــن املجلــس
كمــا تــويص اللجنــة بتحديــد رواتــب املديــر العــام وبــايق اإلدارة
التنفيذيــة العليــا ومكافآتهــم وامتيازاتهــم األخــرى.
التأكــد مــن أن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
العليــا يتمتعــون بأكــر قــدر مــن املصداقيــة والزناهــة والكفــاءة
واخلــرات الالزمــة والقــدرة عــى االلــزام وتكريــس الوقــت
لعمــل البنــك.
إعــداد نمــوذج تقييــم لعمــل املجلــس ككل وللجانــه وألعضائــه،
وإعــام البنــك املركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.
إعــداد نظــام تقييــم أداء املديــر العــام سـ ً
ـنويا ووضــع مــؤرشات
األداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معايــر تقييــم أداء املديــر
العــام كل مــن األداء املــايل واإلداري للبنــك ،ومــدى إنجــازه
خلطــط واســراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة األجــل،
وإعــام البنــك املركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.
تقديــم ملخــص عــن سياســة منــح املكافــآت لــدى البنــك
واإلفصــاح عــن كافــة أشــكال مكافــآت أعضــاء املجلــس كل
عــى حــده ،واملكافــآت بكافــة أشــكاهلا الــي منحــت لــإدارة
التنفيذيــة العليــا كل عــى حــده وذلــك عــن الســنة املنرصمــة.
أعــداد نظــام لقيــاس أداء إدار يــن البنــك مــن غــر أعضــاء
مجلــس اإلدارة واملديــر العــام يعطــي وزن ترجيــي مناســب
لقيــاس أداء االلــزام بإطــار عمــل إدارة املخاطــر وتطبيــق
الضوابــط الداخليــة واملتطلبــات التنظيميــة وأال يكــون أجمــايل
الربــح /الدخــل هــو العنــر الوحيــد لتقييــم األداء مــع األخــذ
بعــن االعتبــار املخاطــر املرتبطــة بالعمليــات األساســية ورضــا
العميــل وغريهــا حيثمــا كان ذلــك قابــا للتطبيــق ويــراىع عــدم
اســتغالل النفــوذ وتعــارض املصــاحل.
أعــداد سياســة فعالــة لضمــان مالءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة
وعــى أن تتضمــن هــذه السياســة احلــد األدىن مــن املعايــر
واملتطلبــات والــروط الواجــب توافرهــا يف عضــو مجلــس
اإلدارة ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء
جميــع األعضــاء ملعايــر املالءمــة واســتمرار تمتعهــم بهــا.
أعــداد سياســة فعالــة لضمــان مالءمــة أعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة العليــا يف البنــك وعــى أن تتضمــن هــذه السياســة
احلــد األدىن مــن املعايــر واملتطلبــات والــروط الواجــب توافرها
يف األعضــاء ،ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن
اســتيفاء جميــع األعضــاء ملعايــر املالءمــة واســتمرار تمتعهــم
بهــا.
التأكد من وجود خطة إحالل لإلدارة التنفيذية العليا.

إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

 .4جلنة إدارة املخاطر واالمتثال:
تتتألــف جلنــة إدارة املخاطــر واالمتثــال مــن ثالثــة أعضــاء عــى األقــل
مــن املجلــس عــى أن يكــون أحدهــم عضــوا مســتقال ،كمــا يشــارك
يف عضويتهــا أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا وتتــوىل اللجنــة
املهــام التاليــة:
تعمــل اللجنــة وفقــا مليثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة يحــدد
مهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها.
مراجعــة إطــار إدارة املخاطــر يف البنــك والتوصيــة للمجلــس
باعتمـ�اد إطـ�ار إدارة املخاطـ�ر(�Risk Management Frame
 )workيف البنــك.
مراجعــة اســراتيجية إدارة املخاطــر لــدى البنــك والتوصيــة
للمجلــس باعتمادهــا وتقييــم فاعليتهــا باســتمرار للتأكــد مــن
انســجامها مــع املتغــرات.
التأكــد مــن توفــر األنظمــة األليــة الــي تســاعد يف عمليــة إدارة
وقيــاس املخاطــر.
اإلرشاف عــى تطويــر قاعــدة البيانــات الالزمــة ملجموعــة إدارة
املخاطــر.
مواكبــة التطــورات الــي تؤثــر عــى إدارة املخاطــر بالبنــك ،ورفــع
تقار يــر دور يــة عنهــا إىل املجلــس.
التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بــن املخاطــر الفعليــة الــي
يأخذهــا البنــك ومســتوى املخاطــر املقبولــة الــي وافــق عليهــا
املجلــس .التحقــق مــن عــدم وجــود تفــاوت بــن املخاطــر
الفعليــة الــي يأخذهــا البنــك ومســتوى املخاطــر املقبولــة الــي
وافــق عليهــا املجلــس ،ومعاجلــة أي تجــاوزات عــى مســتويات
املخاطــر املقبولــة ،ومســاءلة اإلدارة التنفيذيــة العليــا املعنيــة
بشــأن هــذه التجــاوزات.
املوافقــة عــى أي توســع يف أنشــطة البنــك اســتنادا إىل املخاطــر
املرتتبــة عــى ذلــك وقــدرات ومؤهــات موظفــي دائــرة إدارة
املخاطــر.
التأكــد مــن أن دائــرة إدارة املخاطــر تقــوم بإجــراء اختبــارات
األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك عــى
تحمــل الصدمــات ومواجهــة املخاطــر املرتفعــة.
مراجعــة تقار يــر إدارة املخاطــر واعتمــاد التوصيــات واإلجــراءات
التصحيحيــة الــي تــم اتخاذهــا للحــد مــن املخاطــر املرتتبــة عــى
أي مخالفــات قــد تعــرض البنــك لعقوبــات قانونيــة أو تعرضــه
خلســائر ماليــة كبــرة أو خســائر الســمعة أو أي تعرجــات
للمخاطــر واي حــاالت اســتثنائية عــن سياســة إدارة املخاطــر.
تهيئــة الظــروف املناســبة الــي تضمــن التعــرف عــى املخاطــر
ذات األثــر اجلوهــري واي أنشــطة يقــوم بهــا البنــك يمكــن أن
تعرضــه ملخاطــر أكــر مــن مســتوى املخاطــر املقبولــة ،ورفــع
التقار يــر بذلــك إىل املجلــس ومتابعــة معاجلتهــا.
التوصيــة للمجلــس باعتمــاد سياســات إدارة املخاطــر بمــا
يتــواءم مــع التوجهــات االســراتيجية للبنــك.

التوصيــة باعتمــاد منهجيــة التقييــم الداخــي لكفايــة رأســمال
البنــك ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار خطــة البنــك االســراتيجية
وخطــة رأس املــال ،ومراجعــة هــذه املنهجيــة بصــورة دوريــة
والتحقــق مــن تطبيقهــا ،والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال
كاف ملقابلــة املخاطــر الــي يواجهــا.

مراجعــة تقاريــر دائــرة االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب واعتمــاد التوصيــات واإلجــراءات
التصحيحيــة الواجــب اتخاذهــا للحــد مــن تعــرض البنــك
للمخاطــر القانونيــة والرقابيــة أو تعرضــه خلســائر ماليــة أو
خســائر يف الســمعة

التوصية للمجلس باعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.

تكليف مسؤول االمتثال بالقيام املهام واملسؤوليات التالية-:

التأكد من وجود خطة استمرارية العمل.

مســاعدة اإلدارة التنفيذيــة وموظفــي البنــك يف إدارة مخاطــر
االمتثــال الــي يواجهــا البنــك.

ضمان استقاللية مجموعة إدارة املخاطر
التحقــق مــن أن إدارة املخاطــر ال تمــارس أعمــال تنفيذيــة
يوميــة.
التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن رئيــس إدارة املخاطــر والتأكــد
مــن توفــر الــروط فيــه وقبــول اســتقالته
ضمــان رفــد إدارة املخاطــر بكــوادر كافيــة ومدربــة تمكنهــا مــن
تنفيــذ مســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة.
ضمان استقاللية دائرة االمتثال.
التحقــق مــن امتثــال البنــك ورشكاتــه التابعــة لكافــة الترشيعــات
املرصفيــة ولسياســات البنــك فيمــا يتعلــق بمراقبــة االمتثــال،
مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وأنظمــة
العقوبــات الدوليــة ،وقانــون االمتثــال الرضيــي للحســابات
األجنبيــة “.”FATCA
التوصيــة ملجلــس اإلدارة بتعيــن مســؤول االمتثــال والتأكــد
مــن توفــر الــروط فيــه وقبــول اســتقالته.
التحقــق مــن أن دائــرة االمتثــال ال تمــارس أعمــال تنفيذيــة
يوميــة.
ضمــان رفــد دائــرة االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال
وتمويــل اإلرهــاب بكــوادر كافيــة ومدربــة تمكنهــا مــن تنفيــذ
مســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة.
رفع تقارير دورية ملجلس اإلدارة.
التأكــد مــن كفايــة أنظمــة مراقبــة االمتثــال ومكافحــة غســل
األمــوال وفعاليتهــا.
التوصيــة للمجلــس باعتمــاد اخلطــة الســنوية لدائــرة االمتثــال
والتقييــم املســتمر ألداء الدائــرة وبمــا ينســجم مــع اخلطــط
واألهــداف املحــددة.
التوصية للمجلس باعتماد سياسات دائرة االمتثال.
خلــق قنــوات اتصــال بــن دائــرة االمتثــال ومجلــس اإلدارة
لضمــان تحقيــق أهدافهــا.
منــح دائــرة االمتثــال الصالحيــات الالزمــة لتمكينهــا مــن
احلصــول عــى املعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى والتعــاون
مــع اللجــان األخــرى للقيــام بمهامهــا.
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز قيــم االســتقامة واملمارســة
املهنيــة الســليمة داخــل البنــك

تقديــم النصــح لــإدارة التنفيذيــة حــول القوانــن والترش يعــات
املطبقــة وأيــة تعديــات تطــرأ عليهــا.
التأكــد مــن التقيــد بسياســة مراقبــة االمتثــال وتطبيــق برنامــج
االمتثــال الرقــايب مــع تزويــد اللجنــة بنتائــج فحوصــات
االمتثــال مــع بيــان أيــة خروقــات للقوانــن  /التعليمــات النافــذة
ووضــع التوصيــات الالزمــة ملعاجلتهــا واحلــد مــن تكرارهــا مــع
تزويــد اإلدارة التنفيذيــة بنســخة عنهــا.
تثقيــف املوظفــن حــول مواضيــع االمتثــال وعقــد دورات
تدريبيــة وورشــات تعريفيــة حــول دور دائــرة االمتثــال.
مراجعة ميثاق السلوك املهين.
املســاهمة يف تخطيــط املنتجــات والسياســات البنكيــة لضمــان
االلزتام/عــدم التعــارض مــع تعليمــات اجلهــات الرقابيــة
والقوانــن النافــذة.
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إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

 .5جلنة التسهيالت العليا :
تتألــف جلنــة تســهيالت املجلــس مــن خمســة أعضــاء مــن املجلــس
ً
عــى األقــل ،ويجــوز أن يكــون أحــد أعضائهــا مســتقال عــى أال يكــون
ً
عضــوا يف جلنــة التدقيــق.
تعمــل اللجنــة وفقــا مليثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة يحــدد
مهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها.
للجنــة صالحيــة احلصــول عــى أي معلومــات مــن اإلدارة
التنفيذيــة وهلــا احلــق يف اســتدعاء أي إداري حلضــور أي مــن
ً
اجتماعاتهــا عــى أن يكــون منصوصــا عــى ذلــك يف ميثاقهــا.
يتــم وضــع حــدود عليــا للصالحيــات املناطــة بهــذه اللجنــة
واملتعلقــة بمنــح أو تعديــل أو تجديــد أو هيكلــة التســهيالت
االئتمانيــة وبحيــث يكــون هنــاك صالحيــات واضحــة للمجلــس
بهــذا اخلصــوص.
تنحــر صالحيــات اللجنــة باتخــاذ القــرار املناســب بخصــوص
التســهيالت الــي تمــت التوصيــة باملوافقــة عليهــا مــن قبــل جلنــة
اإلدارة التنفيذيــة.
يكــون النصــاب القانــوين الجتماعــات اللجنــة بحضــور أربعــة
أعضــاء عــى األقــل وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة عــدد أعضائهــا
بغــض النظــر عــن عــدد احلارضيــن منهــم.
ترفــع اللجنــة إىل املجلــس بشــكل دوري تفاصيــل التســهيالت
الــي تمــت املوافقــة عليهــا مــن قبلهــا.
يقــوم أعضــاء اللجنــة بحضــور اجتماعاتهــا والتصويــت عــى
ً
قراراتهــا شــخصيا ،ويف حــال تعــذر احلضــور الشــخيص فيمكــن
للعضــو إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو اهلاتــف ولــه
احلــق يف التصويــت والتوقيــع عــى محــر االجتمــاع عــى
أن يتــم توثيــق ذلــك حســب األصــول وعــى أن التقــل نســبة
احلضــور الشــخيص للعضــو عــن  % 50مــن اجتماعــات اللجنــة
خــال العــام..
للمجلــس تفويــض بعــض أو جميــع صالحيــات هــذه اللجنــة يف
تعديــل رشوط أو هيكلــة التســهيالت للجنــة التنفيذيــة املذكــورة
أعــاه مــع رضورة اطــاع جلــان التســهيالت عــى مــا تــم اتخــاذه
مــن قــرارات ضمــن هــذه الصالحيــات.
التحقــق مــن أن السياســة االئتمانيــة للبنــك تتضمــن تقييــم
نوعيــة احلاكميــة املؤسســية للعمــاء مــن الــركات ،بحيــث
ً
يتــم تقييــم املخاطــر للعمــاء بنقــاط الضعــف والقــوة تبعــا
ملمارســتهم يف مجــال احلاكميــة.
التوصيــة باعتمــاد السياســة االئتمانيــة والرقابــة عــى أداء
املحفظــة االئتمانيــة.
توجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلعــداد سياســات وخطــط عمــل بــكل
مــا يخــص االئتمــان ومــن ثــم رفعهــا والتوصيــة بهــا ملجلــس
اإلدارة واعتمادهــا أصوليــا والتقيــد بهــا بعــد اعتمادهــا لتحقيــق
هــذه األهــداف عــى املســتويات التاليــة:
 منح  /زيادة  /تجديد االئتمان. متابعة ومعاجلة االئتمان. -التحصيل وإعدام الديون.

 .6جلنة االسرتاتيجيات و تقنية املعلومات :
التأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة  /دوائــر التســهيالت بالعنايــة
الواجبــة التخــاذ القــرار االئتمــاين الصحيــح وأنهــا تجتهــد وتبــذل
مــا يف وســعها لتوفــر املعلومــات الالزمــة كمــا هــو مطلــوب يف
السياســة االئتمانيــة وانــه قــد تــم تحليلهــا بشــكل موضــويع
ووفــق األســس املحــددة لعمليــة التحليــل االئتمــاين ،ممــا
يســاهم يف اتخــاذ قــرارات ســليمة بــل ويرفــع مــن جــودة اتخــاذ
القــرار عــى كافــة املســتويات ويخفــض درجــة املخاطــرة مــا
أمكــن بمــا يعكــس يف النهايــة محفظــة ائتمانيــة جيــدة.
التحقــق مــن أن هيــكل الصالحيــات االئتمانيــة يف البنــك يتوافــق
مــع الصالحيــات املمنوحــة مــن مجلس اإلدارة.
اتخــاذ القــرارات الــي تتجــاوز صالحيــات جلــان االئتمــان الداخليــة
أو اإلدارة التنفيذيــة العليــا وحســب دليــل الصالحيــات املعتمــد
واملوافــق عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
التوصيــة إىل مجلــس اإلدارة بالطلبــات الــي تفــوق صالحيــات
اللجنــة.
تحديــد حــدود عليــا للصالحيــات املناطــة باللجنــة واملتعلقــة
بمنــح أو تعديــل أو تجديــد أو هيكلــة التســهيالت وبحيــث يكــون
هنــاك صالحيــات واضحــة للمجلــس باخلصــوص.
مراجعــة التســهيالت االئتمانيــة ألكــر عرش يــن عميــل ضمــن
محفظــة تســهيالت الــركات الكــرى كل ســتة أشــهر عــى
األكــر.
مراجعــة التســهيالت االئتمانيــة ألكــر عرش يــن عميــل ضمــن
محفظــة تســهيالت املنشــآت الصغــرة واملتوســطة كل ســتة
أشــهر عــى األقــل.
االطــاع عــى  Dashboardيبــن حجــم التعــر وتحليــل أســبابه
عــى مســتوى دوائــر األعمــال املختلفة.
االطــاع عــى  Dashboardيبــن مــؤرشات اإلنــذار املبكــر عــى
مســتوى دوائــر األعمــال املختلفــة.
التنسيب بإعدام املديونيات للعمالء املتعرثين.
اعتمــاد سياســة ملراقبــة ومراجعــة األداء عــن طر يــق وضــع
مــؤرشات أداء رئيســية  KPI›sلتحديــد وقيــاس ورصــد
األداء والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف املؤسســية يف مجــال
التســهيالت االئتمانيــة.
االطالع عىل تقر ير تدقيق البنك املركزي عىل دوائر األعمال

تتشــكل هــذه اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء عــى األقــل .وتجتمــع
اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي عــى األقــل وتضطلــع باملهــام التاليــة:
تعمــل اللجنــة وفقــا مليثــاق معتمــد مــن مجلــس اإلدارة يحــدد
مهامهــا وصالحياتهــا ومســؤولياتها.
التوصيــة ملجلــس اإلدارة باألهــداف االســراتيجية العامــة
للبنــك بمــا يف ذلــك األهــداف اخلاصــة بتكنولوجيــا املعلومــات،
وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلعــداد اخلطــة االســراتيجية لتحقيــق
هــذه األهــداف ،واعتمــاد هــذه االســراتيجية مــن املجلــس
وكذلــك اعتمــاد خطــط عمــل تتمــاىش مــع هــذه االســراتيجية
متضمنــة إطــار شــامل وفعــال لتنفيذهــا.
مراجعة واعتماد بطاقات تقييم األداء (�Balanced Score
ً
 )cardsلــإدارة التنفيذيــة العليــا وتماشــيا مــع اســراتيجية
البنــك املعتمــدة.
مراجعــة مــؤرشات األداء االســراتيجية واملاليــة والكميــة
والنوعيــة واملقرتحــة مــن الرئيــس التنفيــذي /املديــر العــام
ووضــع التوصيــات لرفــع كفــاءة خطــط املؤسســة االســراتيجية
واملواءمــة لتنفيــذ تلــك اخلطــط ضمــن إطــار منهــي فعــال
ً
تمهيــدا العتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.
متابعــة ومســاندة ترســيخ وتطويــر اهلويــة املؤسســية وعكــس
االســراتيجية عــى اهلويــة.
اعتمــاد األهــداف االســراتيجية لتكنولوجيــا املعلومــات واهلياكل
التنظيميــة املناســبة بمــا يف ذلــك اللجــان التوجيهيــة عــى
مســتوى اإلدارة التنفيذية العليا وعىل وجه اخلصوص (اللجنة
التوجيهيــة لتكنولوجيــا املعلومــات) وبمــا يضمــن دعــم تحقيــق
األهــداف االســراتيجية للبنــك وتحقيــق أفضــل قيمــة مضافــة
مــن مشــاريع واســتثمارات مــوارد تكنولوجيــا املعلومــات،
واســتخدام األدوات واملعايــر الالزمــة ملراقبــة والتأكــد مــن
مــدى تحقــق ذلــك ،مثــل اســتخدام نظــام بطاقــات األداء
املتــوازن لتكنولوجيــا املعلومــات()Balanced Scorecards
واحتسـ�اب معـ�دل العائـ�د عـلى االسـ�تثما(ر(�Return on In
 )vestmentوقيــاس أثــر املســاهمة يف زيــادة الكفــاءة املاليــة
والتشــغيلية.
اعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاريع
تكنولوجيــا املعلومــات يحــايك أفضــل املمارســات الدوليــة
املقبولــة بهــذا اخلصــوص وعــى وجــه التحديــد (()COBIT
(Control Objectives for Information and Relat ،ed Technologyيتوافــق ويلــي تحقيــق أهــداف ومتطلبــات
تعليمــات البنــك املركــزي األردين رقــم ( )65/2016مــن خــال
تحقيــق األهــداف املؤسســية بشــكل مســتدام ،وتحقيــق
مصفوفــة أهــداف املعلومــات والتكنولوجيــا املصاحبــة هلــا
ويغطــي عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا املعلومــات الــواردة يف
التعليمــات املذكــورة.
اعتمــاد مصفوفــة األهــداف املؤسســية وأهــداف املعلومــات
والتكنولوجيــا املصاحبــة هلــا الــواردة يف تعليمــات البنــك املركــزي
رقــم ( )65/2016واعتبــار معطياتهــا احلــد األدىن وتوصيــف
األهــداف الفرعيــة الالزمــة لتحقيقهــا.

اعتمــاد مصفوفــة للمســؤوليات ( )RACI Chartتجــاه
العمليــات الرئيســية حلاكميــة تكنولوجيــا املعلومــات الــواردة
يف تعليمــات البنــك املركــزي رقــم ( )65/2016والعمليــات
الفرعيــة املنبثقــة عنهــا مــن حيــث :اجلهــة أو اجلهات أو الشــخص
أو األطــراف املســؤولة بشــكل أويل ( ،)Responsibleوتلــك
املســؤولة بشــكل نهــايئ ( ،)Accountableوتلــك املستشــارة
( ،)Consultedوتلــك الــي يتــم اطالعهــا ( )Informedتجــاه
كافـ�ة العمليـ�ات يف نفـ�س التعليمـ�ات مسرتشـ�دين بمعيـ�ا(ر(�C
 )OBIT 5 Enabling Processesبهــذا اخلصــوص.
التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا املعلومات
يتوافــق ويتكامــل مــع اإلطــار العــام الــكيل إلدارة املخاطــر يف
البنــك وبحيــث يأخــذ بعــن االعتبــار ويلــي اســراتيجية البنــك يف
ضبــط املخاطــر إىل احلــد األدىن وحمايــة أمــن ومصــاحل العمــاء
ويلــي كافــة عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا املعلومــات كمــا هــو
وارد يف تعليمــات البنــك املركــزي رقــم (.)65/2016
اعتمــاد موازنــة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا املعلومــات بمــا
يتوافــق واألهــداف االســراتيجية للبنــك.
اإلرشاف العــام واالطــاع عــى ســر عمليــات ومــوارد ومشــار يع
تكنولوجيــا املعلومــات واالطــاع عــى كفايتهــا ومســاهمتها
الفاعلــة يف تحقيــق متطلبــات وأعمــال البنــك.
االطــاع عــى تقاريــر التدقيــق لتكنولوجيــا املعلومــات واتخــاذ مــا
يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة االنحرافــات.
التوصيــة للمجلــس باملوافقــة عــى اخلطــط االســراتيجية واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لتصحيــح أي انحرافــات.
أية مهام أخرى يرتئيها املجلس.
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الفصل الرابع :املالءمة

 .1مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة :

الفصل اخلامس :تقييم األداء واملكافآت املالية

 .2مالءمة أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا:

يعتمــد املجلــس سياســة فعالــة لضمــان مالءمــة أعضائــه،
تتضمــن احلــد األدىن مــن املعايــر واملتطلبــات والــروط
َ
واملعــن ،وتتــم مراجعــة
الواجــب توفرهــا يف العضــو املرشــح
هــذه السياســة كلمــا اســتدعت احلاجــة لذلك.مــع وضــع
إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن اســتيفاء جميــع األعضــاء
ملعايــر املالءمــة واســتمرار تمتعهــم بهــا .وتزويــد البنــك املركــزي
األردين بنســخة مــن سياســة املالءمــة املعتمــدة مــن مجلــس
اإلدارة.

يعتمــد املجلــس سياســة لضمــان مالءمــة أعضــاء اإلدارة
التنفيذيــة العليــا يف البنــك ،وتتضمــن هــذه السياســة احلــد
األدىن مــن املعايــر واملتطلبــات والــروط الواجــب توفرهــا يف
عضــو اإلدارة التنفيذيــة العليــا ويقــوم بمراجعــة هــذه السياســة
مــن وقــت آلخــر .ووضــع إجــراءات وأنظمــة كافيــة للتأكــد مــن
اســتيفاء جميــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا ملعايــر املالءمــة
واســتمرار تمتعهــم بهــا .وتزويــد البنــك املركــزي بنســخة مــن
هــذه السياســة.

رشوط رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك-:

يقــوم املجلــس بإقــرار خطــة إحــال ()Succession Plan
ألعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك ،و مراجعــة هــذه
اخلطــة مــرة يف الســنة عــى األقــل.

ان ال يقل عمر املرشح عن خمس وعرشين سنة.
ان ال يكــون عضــوا يف مجلــس إدارة اي بنــك آخــر داخــل اململكــة
أو مديــرا عامــا لــه أو مديــرا إقليميــا لــه أو موظفــا فيــه مــا مل
يكــن البنــك اآلخــر تابعــا لذلــك البنــك.
ً
ً
ً
ان ال يكــون محاميــا أو مستشــارا قانونيــا أو مدقــق حســابات
للبنــك
ان يكــون حاصــا عــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل كحــد أدىن ســواء
يف االقتصــاد أو املاليــة أو املحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي
مــن التخصصــات املشــابهة ويجــوز للجنــة الرتشــيح واملكافــآت
النظــر يف إضافــة تخصصــات أخــرى إن اقرتنــت بخــرة هلــا عالقــة
بأعمــال البنــوك.
ً
ان ال يكــون موظفــا يف احلكومــة أو أي مؤسســة رســمية عامــة
مــا مل يكــن ممثــا عنهــا.
ان ال يكــون عضــوا يف مجالــس إدارة أكــر مــن خمــس رشكات
مســاهمة عامــة داخــل اململكــة بصفتــه الشــخصية يف بعضهــا
أو بصفتــه ممثــا لشــخص اعتبــاري.
ان يكــون لديــه خــرة يف مجــال أعمــال البنــوك أو املاليــة أو
املجــاالت املشــابهة ال تقــل عــن خمــس ســنوات.

يعــن املجلــس مديــر عــام يتمتــع بالزناهــة والكفــاءة الفنيــة
واخلــرة املرصفيــة ويحصــل عــى عــدم ممانعــة البنــك املركــزي
املســبقة عــى تعيينــه.
يتــم احلصــول عــى موافقــة املجلــس عنــد تعيــن أو قبــول
اســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
العليــا للبنــك.
يعلــم املجلــس البنــك املركــزي حــول أيــة معلومــات جوهر يــة
ِ
ً
يمكــن أن تؤثــر ســلبا عــى مالءمــة أي مــن أعضــاء إدارتــه
التنفيذيــة العليــا.
رشوط التعيني يف اإلدارة التنفيذية العليا للبنك-:
ً
 ان ال يكــون عضــوا يف مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــلً
اململكــة ،مــا مل يكــن البنــك اآلخــر تابعــا لذلــك البنــك.
ً
 ان يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك. ان يكــون حاصــا عــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل كحــد ادين يفاالقتصــاد أو املاليــة أو املحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن
التخصصــات املشــابهة الــي هلــا عالقــة بعمــل البنــك.

توقيــع اإلقــرار وفــق النمــوذج املعتمــد مــن البنــك املركــزي
األردين يف تعليمــات احلاكميــة املؤسســية و يحفــظ لــدى البنــك
ً
و ترســل نســخة منــه إىل البنــك املركــزي مرفقــا بهــا الســرة
الذاتيــة للعضــو.

 ان يكــون لديــه خــرة يف مجــال أعمــال البنــوك أو أعمــال ذاتصلــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات باســتثناء منصــب املديــر
العــام أو املديــر اإلقليمــي ،الــذي يجــب ان ال تقــل خربتــه يف
مجــال أعمــال البنــوك عــن عــر ســنوات.

عــى رئيــس املجلــس التأكــد مــن إعــام البنــك املركــزي عــن أي
معلومــات جوهريــة يمكــن أن تؤثــر سـ ً
ـلبا عــى مالءمــة أي مــن
أعضائه.

 يتــم احلصــول عــى عــدم ممانعــة البنــك املركــزي قبــل تعيــنأي عضــو يف اإلدارة التنفيذيــة العليــا وبالتــايل يحصــل البنــك
ً
قبــل تعيينــه عــى ســرته الذاتيــة مرفقــا بها الوثائق والشــهادات
العلمية وشــهادات اخلربة وشــهادات حســن الســرة والســلوك
وغريهــا مــن الوثائــق املعــززة الالزمــة ،ويطلــب منــه توقيــع
اإلقــرار املعتمــد ،ويــزود البنــك املركــزي بنســخة عــن اإلقــرار
ً
مرفقــا بــه الســرة الذاتيــة للعضــو.

للبنــك املركــزي أن يعــرض عــى ترشــيح أي شــخص لعضويــة
مجلــس إدارة البنــك إذا وجــد أنــه ال يحقــق أي مــن الــروط
الــواردة يف البنــود املذكــورة أعــاه.

 .1تقييم أداء املجلس و املكافآت املالية:
تعتــر عمليــة تقييــم أداء أعضــاء مجلس اإلدارة أداة هامة لضمان
األداء الفعــال للمجلــس واللجــان املنبثقــة ،لذلــك يســتوجب اتبــاع
أســس محــددة ومعتمــدة يف تقييــم األداء ،بحيــث يكــون معيــار
ً
تقييــم األداء موضوعيا.وعــى أن يــرايع اجلوانــب التاليــة:
 مــدى اكتســاب أعضــاء املجلــس للمهــارات واملعرفــة واخلــرات
الــي تنظــم ســر أعمــال البنــك بــكل فعاليــة.
مــدى تواصــل املجلــس مــع أصحــاب املصــاحل الداخليــن
واخلارجيــن يف أوقــات محــددة.
 وضــوح هيــكل اللجــان املنبثقــة عــن املجلــس ومــدى تزويــد
أعضائــه بالبيانــات واألدوات الالزمــة لتأديــة املهــام املنوطــة بهــم
بــكل فعاليــة.
 مــدى تركــز األعضــاء عــى اجلوانــب اهلامــة ويف الوقــت
ا لصحيــح .
 تمتــع أعضــاء املجلــس بــروح الفريــق إليجــاد مســتوى مناســب
مــن الثقــة والتحــدي.
 دور رئيس املجلس كقائد فعال ملجلس اإلدارة.
 مــدى التطــور والتحســن املســتمر ملجلــس اإلدارة وأعضائــه يف
أدائهــم كمجموعــة وكأفــراد.

 دور العضــو يف اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وكذلــك مقارنــه
أدائــه بــأداء األعــداء اآلخريــن ،واحلصــول عــى التغذيــة الراجعــة
مــن العضــو املعــي وذلــك بهــدف تحســن عمليــة التقييــم.
 ضــع املجلــس إجــراءات لتحديــد مكافــآت أعضائــه ،وذلــك
ً
اعتمــادا عــى نظــام التقييــم الــذي أقــره.
 يعتمــد برنامــج حوافــز املجلــس إىل ربــط احلافــز املــايل بــاألداء
ومســتوى تحقيــق املجلــس لألهــداف املقــررة واملرتبطــة
باألهــداف الســنوية للبنــك ،ممــا يشــجع املجلــس عــى بــذل
كافــة اجلهــود عــى رفــع كفــاءة وفعاليــة األداء املؤســي
وتوجيــه كافــة الطاقــات واإلمكانيــات نحــو األهــداف العامــة
للبنــك وتعزيــز احلكميــة املؤسســية.
 يتــم تطبيــق هــذا الربنامــج يف نهايــة كل ســنة ماليــة بعــد أن
يتــم تخصيــص مبلــغ للحوافــز يف املوازنــة التقدير يــة املقــررة
مــن املجلــس ويشــرط يف رصف هــذه احلوافــز تحقيــق كامــل
األهــداف املعتمــدة.

منهج تقييم مجلس اإلدارة وأعضاء املجلس:
تقــوم جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت بإعداد نمــوذج التقييم ومراجعة
عوامــل تقييــم األداء وتحديــد الــوزن النســي لكل منها:

اإلطــار العــام لسياســة تقييــم أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة
ومكافآتهــم املاليــة:

 يختــص هــذا النمــوذج بتقييــم أعضــاء املجلــس وفاعليــة أداء
املجلــس ككل ونســتعرض عــى ســبيل املثــال بعــض املعايــر
الــي ســيغطيها التقييــم:

يقــوم املجلــس باســتحداث نظــام لتقييــم أعمالــه وأعمــال أعضائــه،
ويتضمــن النظــام كحــد أدىن مــا يــي:

 جوانــب تتعلــق بمســتوى املســاهمة الفرديــة والتحديــاتواســتقاللية اآلراء والزناهــة والتدريــب والتطويــر.

ً
 قيــام جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت ســنويا بتقييــم أداء أعضــاء
املجلــس ككل وأعضــاء جلانــه ،وإعــام البنــك املركــزي األردين
بنتيجــة هــذا التقييــم.

 -الزتام العضو باجتماعات اللجنة ودوريتها.

 وضــع أهــداف محــددة وتحديــد دور املجلــس يف تحقيــق هــذه
األهــداف بشــكل يمكــن قياســه.

 فعاليــة مســاهمة العضــو يف اللجنــة  /اللجــان الــي يشــاركبهــا.

 تحديد مؤرشات أداء رئيسية ( )KPI›sاليت يمكن استخالصها
مــن اخلطــط واألهــداف االســراتيجية وميثــاق املجلــس وجلانــه
واســتخدامها لقيــاس أداء املجلــس ككل.

 -السماح بتباحث اآلراء املقدمة إىل املجلس من قبل اإلدارة.

 التواصــل مــا بــن مجلــس اإلدارة واملســاهمني ودوريــة هــذا
التواصــل.
 دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.

 جــودة القــرارات أو التوصيــات املقدمــة مــن اللجنــة  /اللجــانالــي يشــارك بهــا عضــو املجلــس وأمــور أخــرى مثــل:

 ترتاوح درجات التقييم بني (  1إىل .) 5
 تقــوم جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت بإرســال النمــوذج لكافــة
أعضــاء املجلــس إلجــراء التقييــم الــذايت .وبمــا فيهــم رئيــس
املجلــس.
 تقــوم جلنــة الرتشــيح واملكافــآت بتوفــر الدعــم واملشــورة لكافــة
أعضــاء املجلــس.
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 يقــوم رئيــس املجلــس بمقابلــة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة
كل عــى حــدا ملراجعــة نتائــج التقييــم الــذايت وخاصــة مناقشــة
البنــود احلاصلــة عــى تقييــم ضعيــف أو غــر مــريض )ويه
البنــود الــي تتطلــب عنايــة وتحســن أو تطويــر(.
 يتــم إرســال النمــاذج النهائيــة للجنــة الرتشــيحات واملكافــآت
العتمادهــا واملوافقــة عليهــا.
 تقــوم جلنــة الرتشــيح واملكافــآت باحتســاب النتائــج النهائيــة
لتقييــم أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك باالســتناد إىل
األوزان الرتجيحيــة والــي تــم تحديدهــا لــكل عامــل مــن عوامــل
التقييــم.
 يقــوم رئيــس املجلــس بإعــام أعضــاء املجلــس بنتائــج تقييــم
فعاليــة املجلــس.
 يتــم إعــام البنــك املركــزي بنتائــج التقييــم والتوصيــات النهائيــة
بكتــاب رســمي صــادر عــن جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت.
 االلــزام باملحافظــة عــى رسيــة الــردود الفرديــة والكشــف عــن
البيانــات املجمعــة فقــط.

 .2تقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة العليــا و املكافــآت
املاليــة:
يتــم تقييــم أداء املديــر العــام سـ ً
ـنويا وفــق نظــام تقييــم معــد مــن
قبــل جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت بمــا يف ذلــك وضــع مــؤرشات
األداء الرئيســية ،وبحيــث تتضمــن معايــر تقييــم أداء املديــر العــام
مــا يــي:
 األداء املايل واإلداري للبنك.
 مــدى اإلنجــاز خلطــط واســراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة
األجــل.
 تقــوم جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت بإعــام البنــك املركــزي
بنتيجــة هــذا التقييــم.
ً
 يعتمــد املجلــس نظامــا لقيــاس أداء إدار يــن البنــك مــن غــر
أعضــاء مجلــس اإلدارة واملديــر العــام ،ويشــمل كحــد أدىن مــا
يــي:
 إعطــاء وزن ترجيــي مناســب لقيــاس أداء االلــزام بإطــارعمــل إدارة املخاطــر وتطبيــق الضوابــط الداخليــة واملتطلبــات
التنظيميــة.
 ال يكــون إجمــايل الدخــل أو الربــح العنــر الوحيــد لقيــاساألداء ،وتؤخــذ بعــن االعتبــار عنــارص أخــرى لقيــاس أداء
اإلداريــن مثــل املخاطــر املرتبطــة بالعمليــات األساســية ورضــا
العميــل وغريهــا حيثمــا كان ذلــك قابــا للتطبيــق.
 عدم استغالل النفوذ وتعارض املصاحل. تضــع جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت يف البنــك سياســة منــح
مكافــآت ماليــة لإلدار يــن تتصــف باملوضوعيــة والشــفافية،
ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل املجلــس.

إفصاح حول احلاكمية املؤسسية

 ترايع سياسة منح املكافآت املالية بعض األمور منها:
 املحافظــة عــى اإلدار يــن ذوي الكفــاءات واملهــارات واخلــراتالالزمــة واســتقطابهم وتحفزيهــم واالرتقــاء بأدائهــم.

الفصل السادس :تعارض املصاحل

 عدم استخدامها بشكل يؤثر عىل مالءة وسمعة البنك. أخذ املخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها بعني االعتبار. أال يســتند عنــر منــح املكافــأة فقــط عــى أداء الســنة احلاليــة،بــل إمكانيــة أخــذ أداء البنــك يف املــدى املتوســط والطويــل ()5-3
ســنوات يف االعتبــار.
 أن تعــر عــن درجــة تحقيــق أهــداف البنــك وقيمــه واســراتيجياتهمــن خــال مــؤرشات أداء واضحة.
 تحديــد شــكل املكافــآت عــى شــكل أتعــاب أو رواتــب أو بــدالتأو عــاوات أو خيــارات األســهم أو أي مزايــا أخــرى.
 إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة معقولــة مــن املكافــآت ،ويتــمتحديــد هــذه النســبة وفــرة التأجيــل عــى أســاس طبيعــة
العمــل ومخاطــره ونشــاطات اإلداري املعــي.
 عــدم منــح مكافــآت ماليــة إلدار يــن الدوائــر الرقابيــة (إدارةاملخاطــر ،التدقيــق ،االمتثــال ،وغريهــا ) اعتمــادا عــى نتائــج
أعمــال الدوائــر الــي يراقبونهــا.

 .1تعارض املصاحل:
 لضمــان عــدم وجــود تعــارض يف املصــاحل مــا بــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة وبــن البنــك أو بــن اإلدارة التنفيذيــة وبــن
البنــك فقــد اعتمــد البنــك سياســة خاصــة بتضــارب املصــاحل
تغطــي مختلــف اجلوانــب و اجلهــات (اإلدارية/الرقابية/مجلــس
اإلدارة).
 وضــع إجــراءات ملعاجلــة تعــارض املصــاحل والــذي قــد ينشــأ
ً
عندمــا يكــون البنــك جــزءا مــن مجموعــة بنكيــة ،واإلفصــاح عن
أي تعــارض يف املصــاحل قــد ينشــأ عــن ارتبــاط البنــك بالــركات
داخــل املجموعــة.
 أن يتأكــد املجلــس مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تنفــذ
السياســات واإلجــراءات املعتمــدة.
 اعتمــاد ضوابــط حلركــة انتقــال املعلومــات بــن مختلــف
اإلدارات ،تمنــع االســتغالل للمنفعــة الشــخصية.
 التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة تتمتــع بزناهــة عاليــة يف
ممارســة أعماهلــا وتتجنــب تعــارض املصــاحل.

 .2التعامالت مع األطراف ذوي العالقة:
 يجــب أن يعتمــد املجلــس سياســات وإجــراءات للتعامــات
مــع ذوي العالقــة بحيــث تشــمل تعريــف هــذه األطــراف أحـ ً
ـدا
باالعتبــار الترشيعــات ورشوط التعامــات وإجــراءات املوافقــة
وآليــة مراقبــة هــذه التعامــات ،و ال يســمح بتجــاوز هــذه
السياســات واإلجــراءات.
 أن تتأكــد الدوائــر الرقابيــة يف البنــك مــن أن عمليــات ذوي
العالقــة قــد تمــت وفــق السياســة واإلجــراءات املعتمــدة.
 ان تقــوم جلنــة التدقيــق بمراجعــة جميــع تعامــات ذوي
العالقــة ومراقبتهــا ،واطــاع املجلــس عليهــا.

 .3ميثاق السلوك املهين:
 ميثــاق الســلوك املهــي هــو الوثيقــة األساســية الــي تنظــم
تعامــات البنــك –بجميــع نشــاطاته -مــع كافــة األطــراف ذات
العالقــة و الــي تحكــم أخالقيــات العمــل و قيمــه و ضوابطــه.
 يعتمــد ميثــاق الســلوك املهــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة و يتــم
ٍ
تعميمــه عــى جميــع اإلداريــن و يتضمــن بحــد أدىن مــا يــي:
 عــدم اســتغالل أي مــن اإلداريــن معلومــات داخليــة يف البنــك
ملصلحتهم الشــخصية.
 قواعد وإجراءات تنظم العمليات مع ذوي العالقة.
 احلاالت اليت قد ينشأ عنها تعارض مصاحل.
 تكــون دائــرة االمتثــال و مكافحــة غســل األمــوال و تمويــل
اإلرهــاب مســؤولة عــن إعــداد ميثــاق الســلوك املهــي واإلجابــة
عــن أيــة استفســارات متعلقــة بــه ،و تقــوم بتحديثــه بشــكل
دوري و كلمــت اقتضــت احلاجــة.

 .4سياسة اإلبالغ الرسي:
 يعــد البنــك ويعتمــد سياســة وإجــراءات عمــل للتبليــغ عــن
األعمــال غــر القانونيــة  /االحتيــال /التالعــب /التواطــؤ بمــا
يمكــن املوظفــن مــن االتصــال بــاإلدارة العليــا  -جلنــة التدقيــق
لإلبــاغ عــن أيــة مخــاوف لديهــم حــول إمكانيــة حصــول أي
مخالفــة أو احتيــال عــى نحــو يســمح بفتــح تحقيــق مســتقل
للنظــر يف هــذه املخــاوف ومتابعتهــا وبمــا يضمــن تأمــن البنــك
احلمايــة املطلوبــة هلــؤالء املوظفــن لطمأنتهــم مــن عــدم
تعريضهــم للتهديــد أو معاقبتهــم يف حــال عــدم ثبــات صحــة
مخاوفهــم.
 تراجــع جلنــة التدقيــق و تراقــب اإلجــراءات الــي تمكــن املوظــف
مــن اإلبــاغ بشــكل رسي عــن اي خطــأ يف التقاريــر املاليــة أو
أيــة أمــور أخــرى ،وتضمــن وجــود ترتيبــات الالزمــة للتحقيــق
املســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج التحقيــق ومعاجلتهــا
بموضوعيــة.
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الفصل السابع :أنظمة الضبط والرقابة الداخلية واخلارجية

 تقديــم التوصيــات للجنــة إدارة املخاطــر و االمتثــال عــن
تعرجــات البنــك للمخاطــر ،وتســجيل حــاالت االســتثناءات مــن
سياســة إدارة املخاطــر.
 توفــر املعلومــات الالزمــة حــول مخاطــر البنــك ،الســتخدامها
ألغــراض اإلفصــاح.

يعتمــد مجلــس اإلدارة أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة للبنــك
وتعليمــات تحــدد مهــام الدوائــر املختلفــة بمــا يكفــل تحقيــق الرقابــة
املطلوبــة وذلــك وفقــا للمهــام واملســؤوليات املوكلــة لــكل مــن
اجلهــات التاليــة-:

 .1التدقيق الداخيل:
تتأكــد جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن أن دائــرة
التدقيــق الداخــي يف البنــك قــادرة عــى القيــام باملهــام اآلتيــة:
 التحقــق مــن توفــر أنظمــة ضبــط ورقابــة داخلية كافية ألنشــطة
البنــك ورشكاتــه التابعــة وااللزتام بها.
 التحقــق مــن االمتثــال لسياســات البنــك الداخليــة واملعايــر
الدوليــة والترش يعــات ذات العالقــة.
 تدقيــق األمــور املاليــة واإلدار يــة ،بحيــث يتــم التأكــد مــن أن
املعلومــات الرئيســية حــول األمــور املاليــة واإلدار يــة ،تتوفــر فيهــا
الدقــة واالعتماديــة والتوقيــت املناســب ( و بمــا يغطــي األمــور
ذات األهميــة مثــل املخصصــات و الديــون املعدومــة).
 مراجعة االلزتام بدليل احلاكمية املؤسسية.
 مراجعــة صحــة وشــمولية اختبــارات األوضــاع الضاغطــة
( ،)Stress Testingوبمــا يتفــق مــع املنهجيــة املعتمــدة مــن
املجلــس.
 التأكــد مــن دقــة اإلجــراءات املتبعــة لعمليــة التقييــم الداخــي
لكفايــة رأســمال البنــك (.)ICAAP
 يقــوم املجلــس باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتعزيــز فعاليــة
التدقيــق الداخــي وذلــك مــن خــال إعطــاء األهميــة الالزمــة
لعمليــة التدقيــق وترســيخ ذلــك يف البنــك و متابعــة تصويــب
مالحظــات التدقيــق.

 .2التدقيق اخلاريج:
عــى جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ضمــان اختيــار
أفضــل مكاتــب التدقيــق و ضمــان التدويــر املنتظــم للمدقق اخلاريج
بــن مكاتــب التدقيــق ورشكاتهــا التابعــة أو احلليفــة أو املرتبطــة بهــا
بــاي شــكل مــن األشــكال كل ســبع ســنوات كحــد اعــى و بحيــث:
 تحتســب مــدة الســبع ســنوات عنــد بــدء التطبيــق اعتبــارا مــن
.2010
 تكــون الســنة األوىل ( عنــد التدويــر ) للمكتــب اجلديــد بشــكل
مشــرك ( )Jointمــع املكتــب القديــم.
 ال تتــم إعــادة انتخــاب املكتــب القديــم مــرة أخــرى قبــل مــرور
ســنتني عــى األقــل مــن تار يــخ أخــر انتخــاب لــه بالبنــك بخــاف
مهمــة التدقيــق املشــركة.
ً
سنويا.
 تتحقق جلنة التدقيق من استقاللية املدقق اخلاريج
 عــى مجلــس االدارة اتخــاذ االجــراءات املناســبة ملعاجلــة نقــاط
الضعــف يف أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط
أخــرى أظهرهــا املدقــق اخلــاريج

 .3إدارة املخاطر:
تكون مهام دائرة إدارة املخاطر ما ييل:
 إعــداد و مراجعــة إطــار إدارة املخاطــر ( Risk Management
 )Frameworkيف البنــك قبــل اعتمــاده مــن املجلــس.
 تنفيذ اســراتيجية إدارة املخاطر باإلضافة إىل تطوير سياســات
وإجــراءات عمــل إلدارة كافــة أنــواع املخاطر.
 تطويــر منهجيــات لتحديــد وقيــاس ومراقبــة وضبــط كل نــوع
مــن أنــواع املخاطــر.
مراقبــة الــزام دوائــر البنــك التنفيذيــة باملســتويات املحــددة
للمخاطــر املقبولــة.

 ترفــع دائــرة إدارة املخاطــر وثيقــة للمخاطــر املقبولــة للبنــك
إىل جلنــة املخاطــر و االمتثــال ملراجعتهــا و التوصيــة باعتمادهــا
حســب األصــول.
 تتحقــق جلنــة املخاطــر و االمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة
مــن معاجلــة التجــاوزات عــى مســتويات املخاطــر املقبولــة ،بمــا
يف ذلــك مســاءلة اإلدارة التنفيذيــة العليــا املعنيــة بشــأن هــذه
التجــاوزات.

 .4إدارة االمتثال:
 تعتــر مراقبــة االمتثــال وظيفــة مســتقله تهــدف إىل التأكــد مــن
امتثــال البنــك وسياســاته الداخليــة جلميــع القوانــن واألنظمــة
والتعليمــات واألوامــر وقواعــد الســلوك واملعايــر واملمارســات
املرصفيــة الســليمة الصــادرة عــن اجلهــات الرقابيــة املحليــة
والدوليــة.
ً
 يضمــن مجلــس اإلدارة ممثــا بلجنــة املخاطــر و االمتثــال
املنبثقــة عنــه اســتقاللية إدارة االمتثــال ،و اســتمرار رفدهــا
بكــوادر كافيــة ومدربــة.
 تتبــع دائــرة إدارة االمتثــال و ترفــع تقاريرهــا إىل جلنــة املخاطــر و
االمتثــال املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة و تتصــل بخــط متقطــع
مــع اإلدارة التنفيذيــة للبنــك و تزودهــم بنســخة عــن تلــك
التقاريــر.
 تضطلع دائرة إدارة االمتثال بالعديد من املهام و منها:
 إدارة «مخاطــر االمتثــال» الــي يواجههــا البنــك و ضمــان
االلــزام بالقوانــن واألنظمــة واملعايــر املطبقــة وأي تعديــات
تطــرأ عليهــا.
 املراقبــة املســتمرة لالمتثــال يف البنــك واختبــاره بواســطة طــرق
مناســبة وكافيــة ورفــع تقاريــر بذلــك .اعتمــاد خطــة للتدريــب
والتطويــر و تعزيــز الــويع باملواضيــع ذات العالقــة بوظيفــة
االمتثــال و الســلوك املهــي باإلضافــة لإلجابــة عــن استفســارات
املوظفــن املتعلقــة باالمتثــال.
 العمــل كحلقــة وصــل و مركــز ارتبــاط مــا بــن البنــك و اجلهــات
الرقابيــة ذات العالقــة.

 رفــع تقار يــر للمجلــس مــن خــال جلنــة إدارة املخاطــر و االمتثال
ونســخة لــإدارة التنفيذيــة العليــا تتضمــن معلومــات عــن
منظومــة املخاطــر (  )Risk Profileالفعليــة لكافــة أنشــطة
البنــك باملقارنــة مــع وثيقــة املخاطــر املقبولــة ()Risk Appetite
ومتابعــة معاجلــة االنحرافــات الســلبية.

 مراقبــة عمليــات البنــك بهــدف مكافحــة عمليــات غســل
األمــوال و تمويــل اإلرهــاب وذلــك ضمــن أفضــل املمارســات
املتعــارف عليهــا وضمــن إطــار أنظمــة العقوبــات الدوليــة.

 التحقــق مــن تكامــل آليــات قيــاس املخاطــر مــع أنظمــة
املعلومــات اإلدار يــة املســتخدمة.

 االمتثــال لقانــون االلــزام الرضيــي للحســابات األجنبيــة «�FAT
.»CA

 دراسة وتحليل كافة أنواع املخاطر اليت يواجهها البنك.

 اســتقبال شــكاوى العمــاء و العمــل عــى حلهــا ضمــن املــدة
الزمنيــة املحــددة ملعاجلتهــا ،مــع رفــع التوصيــات للجهــات املعنيــة
التخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بضمــان عــدم تكرارهــا.
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الفصل الثامن :حقوق أصحاب املصاحل واإلفصاح والشفافية

لضمــان حقــوق أصحــاب املصــاحل و تلبيــة ملتطلبــات اإلفصــاح و
الشــفافية فعــى مجلــس اإلدارة أن يضمــن مــا يــي:
 نرش املعلومات املالية وغري املالية اليت تهم أصحاب املصاحل.
 توفــر آليــة لضمــان التواصــل مــع أصحــاب املصــاحل وذلــك مــن
خــال اإلفصــاح وتوفــر معلومــات ذات داللــة حــول أنشــطة
البنــك ألصحــاب املصــاحل مــن خــال اآليت:
 اجتماعات اهليئة العامة. التقر ير السنوي. تقار يــر ربــع ســنوية تحتــوي عــى معلومــات ماليــة ،باإلضافــةإىل تقر يــر املجلــس حــول تــداول أســهم البنــك ووضعــه املــايل
خــال الســنة.
 املوقع اإللكرتوين للبنك. قسم عالقات املساهمني. تخصيــص جــزء مــن موقــع البنــك اإللكــروين لتوضيــح
حقــوق املســاهمني وتشــجيعهم عــى احلضــور والتصويــت يف
اجتماعــات اهليئــة العامــة ،وكذلــك نــر املســتندات املعنيــة
باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل للدعــوة ومحــارض
االجتماعــات.
 التأكــد مــن الــزام البنــك باإلقصــاءات الــي حددتهــا املعايــر
الدوليــة لإلبــاغ املــايل ( )IFRSومعايــر املحاســبة الدوليــة
( )IASوتعليمــات البنــك املركــزي والترش يعــات األخــرى ذات
العالقــة ويتأكــد مــن ان اإلدارة التنفيذيــة عــى علــم بالتغــرات
الــي تطــرأ عــى املعايــر الدوليــة لإلبــاغ املــايل.
 التأكــد مــن أن التقريــر الســنوي والتقار يــر الربعيــة تتضمــن
مــا يــي:
 إفصاحــات تتيــح للمســاهمني احلاليــن أو املحتملــن االطــاععــى نتائــج العمليــات والوضــع املــايل للبنــك

يقــوم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن ان التقر يــر الســنوي
يتضمــن مــا يــي كحــد أدىن:
ً
ملخصا للهيكل التنظيمي للبنك.
ً
ملخصــا ملهــام ومســؤوليات جلــان املجلــس ،وأي صالحيــات قــام
املجلــس بتفويضهــا لتلــك اللجان.
 املعلومــات الــي تهــم أصحــاب املصــاحل املبينــة يف هــذا الدليــلومــدى االلــزام بتطبيــق مــا جــاء يف الدليــل.
معلومــات عــن كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن
ٍ
حيــث مؤهالتــه وخرباتــه ومقــدار مســاهمته يف رأســمال البنــك
وفيمــا إذا كان مســتقال أم ال وعضويتــه يف جلــان املجلــس
وتاريــخ تعيينــه واي عضويــات يشــغلها يف مجالــس إدارات
رشكات أخــرى ،واملكافــآت بكافــة أشــكاهلا الــي حصــل عليهــا
مــن البنــك وذلــك عــن الســنة املنرصمــة ،وكذلــك القــروض
املمنوحــة لــه مــن البنــك ،وأي عمليــات أخــرى تمــت بــن البنــك
والعضــو أو األطــراف ذوي العالقــة بــه.
 معلومــات عــن دائــرة إدارة املخاطــر تشــمل هيكلهــا وطبيعتهــاوعملياتهــا والتطــورات الــي طــرأت عليهــا.
 عــدد مــرات اجتمــاع مجلــس اإلدارة وجلانــه وعــدد مــراتحضــور كل عضــو يف هــذه االجتماعــات.
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الفصل التاسع :أحكام عامة

 يوجــه رئيــس املجلــس دعــوة للبنــك املركــزي حلضــور اجتماعــات
اهليئــة العامــة ،وذلــك قبــل فــرة كافيــة ليصــار إىل تســمية
مــن يمثلــه .يــزود رئيــس املجلــس البنــك املركــزي بمحــارض
اجتماعــات اهليئــة العامــة وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة
أيــام مــن تاريــخ مصادقــة مراقــب عــام الــركات أو مــن يمثلــه
عــى محــر االجتمــاع.
ً
 يعلــم البنــك املركــزي قبــل ثالثــن يومــا عــى األقــل مــن تاريــخ
اجتمــاع اهليئــة العامــة عــن رغبتــه برتشــيح املدقــق اخلــاريج
النتخابــه (أو إعــادة انتخابــه) مــن قبــل اهليئــة العامــة.
 يــزود البنــك املركــزي بعــدد األســهم املرهونــة مــن قبــل
مســاهمي البنــك الذيــن يمتلكــون ( )1%أو أكــر مــن رأســمال
البنــك واجلهــة املرتهــن هلــا هــذه األســهم.
 يــزود البنــك املركــزي باملعلومــات املتعلقــة بأعضــاء املجلــس
واللجــان املنبثقــة عنــه وأعضــاء إدارتــه التنفيذيــة العليــا وفــق
النمــاذج املعتمــدة لذلــك بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك عنــد
حــدوث أي تعديــل.
 يــزود البنــك املركــزي باملعلومــات املتعلقــة بأعضــاء مجالــس
اإلدارات أو هيئــات املديريــن واإلدارات التنفيذيــة العليــا
لرشكاتــه التابعــة داخــل اململكــة وخارجهــا ،وفــق النمــاذج
املرفقــة بتعليمــات احلاكميــة بشــكل نصــف ســنوي وكذلــك
عنــد حــدوث أي تعديــل.

 للبنــك املركــزي اعتبــار أي عضــو غــر مســتقل وذلــك وفــق
معطيــات معينــة ،عــى الرغــم مــن انطبــاق كافــة الــروط
الــواردة يف املــادة (/6د) مــن تعليمــات احلاكميــة عليــه.
 يأخــذ هــذا الدليــل باالعتبــار تعليمــات احلاكميــة املؤسســية
للبنــوك كحــد أدىن وبشــكل ينســجم مــع احتياجاتــه وسياســاته
و يتــم اعتمــاد الدليــل مــن مجلــس إدارة البنــك ،وتزويــد البنــك
املركــزي بنســخة عنــه.
 يعــر هــذا الدليــل عــن نظــرة البنك اخلاصة للحاكمية املؤسســية
مــن حيــث مفهومهــا وأهميتهــا ومبادئهــا األساســية وبشــكل
يــرايع الترشيعــات وأفضــل املمارســات الدوليــة بهــذا الشــأن.
 تتــم مراجعــة هــذا الدليــل وتحديثــه بشــكل دوري وكلمــا
اقتضــت احلاجــة.
 يتــم نــر هــذا الدليــل عــى املوقــع اإللكــروين للبنــك (www.
 ،) ahli.comو يفصــح البنــك يف تقريــره الســنوي عــن وجــود
ً
هــذا الدليــل ،و يفصــح أيضــا عــن املعلومــات الــي تهــم أصحــاب
املصــاحل ،وعــن مــدى الزتامــه بتطبيــق مــا جــاء فيــه.

 أســماء كل مــن أعضــاء املجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــااملســتقيلني خــال العــام.
ً
 ملخصــا عــن سياســة منــح مكافــآت لــدى البنــك ،مــع اإلفصــاحعــن كافــة أشــكال مكافــآت أعضــاء املجلــس كل عــى حــده،
واملكافــآت بكافــة أشــكاهلا الــي منحــت لــإدارة التنفيذيــة العليــا
كل عــى حــده ،وذلــك عــن الســنة املنرصمــة.

 يحصــل البنــك عــى عــدم ممانعــة البنــك املركــزي املســبقة
يف حــال رغبــة أي جهــة حكوميــة أو مؤسســة رســمية عامــة
أو شــخصية اعتباريــة عامــة بتســمية ممثــل مؤقــت عنهــا يف
حــال مــرض املمثــل األصيــل أو غيابــه عــن اململكــة بممثــل آخــر
بشــكل مؤقــت

 أســماء املســاهمني الذيــن يملكــون نســبة ( )1%او أكــر مــنرأســمال البنــك ،مــع تحديــد املســتفيد النهــايئ ( Ultimate
 )Beneficial Ownersهلــذه املســاهمات او أي جــزء منهــا،
وتوضيــح إن كان اي مــن هــذه املســاهمات مرهونــة كليــا او
جزئيــا.

 للبنك املركزي اســتدعاء أي شــخص مرشــح لشــغل منصب يف
اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك وذلــك إلجــراء مقابلــة شــخصية
معــه قبــل التعيــن ،كمــا للبنــك املركــزي يف احلــاالت الــي يراهــا
رضوريــة اســتدعاء أي عضــو يف مجلــس اإلدارة إلجــراء مقابلــة
معه.

إن البنــك األهــي األردين يؤكــد الزتامــه بدليــل احلاكميــة املؤسســية
وتطبيــق األحــكام والبنــود الــواردة فيــه وفقــا ملــا جــاء يف تعليمــات
احلاكميــة املؤسســية املعدلــة وقانــون البنــوك النافــذ واملنشــور عــى
موقعــه اإللكــروين.

إقــرارات مــن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن العضــو مل
ٍ
يحصــل عــى أيــة منافــع مــن خــال عملــه يف البنــك ومل يفصــح
عنهــا ،ســواء كانــت تلــك املنافــع ماديــة أم عينيــة ،وســواء كانــت
ً
ـخصيا أو ألي مــن ذوي العالقــة بــه ،وذلــك عــن الســنة
لــه شـ
املنرصمــة.

 للبنــك املركــزي تعيــن جهــة خارجيــة لتقييــم حاكميــة البنــك،
وذلــك عــى نفقــة البنــك.

كمــا قــام البنــك األهــي األردين باعتمــاد ونــر حاكميــة وإدارة
تكنولوجيــا املعلومــات املصاحبــة هلــا عــى موقعــه اإللكــروين
اســتنادا لتعليمــات البنــك املركــزي األردين ويؤكــد الزتامــه بتطبيــق
الدليــل والبنــود الــواردة فيــه.

 تضمــن التقر يــر الســنوي للبنــك ًنصــا يفيــد أن املجلــس
مســؤول عــن دقــة وكفايــة البيانــات املاليــة للبنــك واملعلومــات
الــواردة يف ذلــك التقر يــر ،وعــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة
ً
الداخليــة .و تقر يــرا مــن املجلــس حــول تــداول أســهم البنــك
ووضعــه املــايل خــال الســنة.

 للبنــك املركــزي يف أي وقــت دعــوة أعضــاء جلنــة التدقيــق أو
مديــر دائــرة التدقيــق الداخــي للبنــك
 أو مدير دائرة االمتثال لبحث أي أمور تتعلق بعملهم.
ً
 للبنــك املركــزي أن يحــدد عــددا أعــى مــن األعضــاء املســتقلني
ً
يف تشــكيلة املجلــس عندمــا يــرى ذلــك رضوريــا.

إفصاح حول احلاكمية املؤسسية
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تقرير احلوكمة

يتكون مجلس إدارة البنك األهيل األردين من ( )13ثالثة عرش عضو غري تنفيذي ( )4أربعة من األعضاء مستقلني
أ ١-أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وممثيل األعضاء من األشخاص االعتبار يني

يلــزم البنــك األهــي األردين بتطبيــق كافــة األحــكام الــواردة يف احلاكميــة املؤسســية للبنــوك الصــادرة عــن البنــك املركــزي وتعليمــات
الــركات املســاهمة املدرجــة والصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة وامتثــاال لتلــك التعليمــات وتعليمــات احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن
اجلهــات الرقابيــة (التعليمــات) ،فقــد تــم وضــع آليــة وإجــراءات عمــل للتأكــد مــن االلــزام بكافــة التعليمــات وبحيــث تتــم مراجعــة هــذه
ً
اآلليــة واإلجــراءات ســنويا والــي تشــمل مــا يــي:
التأكــد مــن تطبيــق تشــكيل املجلــس واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس بمــا فيهــا اللجــان الدائمــة وعــدد األعضــاء املســتقلني واألعضــاء
ً
غــر التنفيذيــن واخلــرات وفقــا للتعليمــات
تطبيــق كافــة بنــود دليــل احلاكميــة املؤسســية املعتمــد يف البنــك واملعــد وفقــا لتعليمــات احلاكميــة املؤسســية للبنــوك الصــادرة عــن
البنــك املركــزي األردين ،وتعليمــات حوكمــة الــركات املســاهمة املدرجــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق املاليــة ،وتعديالتــه وقانــون البنــوك
النافــذ.
التأكد من تطبيق ميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وبشكل يتوافق والتعليمات الصادرة.
التأكــد مــن تطبيــق سياســة لإلفصــاح وفــق القواعــد واملمارســات املحليــة والدوليــة إىل جانــب وجــود سياســات أخــرى معتمــدة لكافــة
أنشــطة وأعمــال البنــك وبمــا يتفــق والترشيعــات النافــذة
التأكــد مــن انعقــاد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان وفــق التعليمــات والقوانــن النافــذة وبــأن جلــان مجلــس اإلدارة تقــوم بــأداء
ً
مهامهــا وفقــا ألفضــل املمارســات املتعلقــة باحلاكميــة املؤسســية
التأكــد مــن تحقــق الــروط واملتطلبــات الالزمــة توفرهــا يف األعضــاء املســتقلني وقيــام األعضــاء املســتقلني بتوقيــع اإلقــرارات وبشــكل
سنو ي
التأكــد مــن قيــام مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه ،كل عــى حــدة ،بإجــراء تقييــم للمجلــس ،واللجــان والتقييــم الــذايت واملعــد
ً
وفقــا للتعليمــات.
وامتثــاال لتعليمـــــات حوكمــة الــركات املســاهمة املدرجــة لســنة  2017الصــادرة عــن هيئــة االوراق املاليــة فقــد أعــد هــذا التقر يــر
ً
شــامال البيانــات التاليــة :

مجلس إدارة البنك األهيل األردين
مــن أحــد مهــام مجلــس اإلدارة تحديــد األهــداف االســراتيجية للبنــك ووضــع اخلطــط الواضحــة لضمــان املســؤولية واملســاءلة ومراقبــة
أداء وأنظمــة التحكــم لديــه.

مستقل ()4
% 33.3

غري مستقل ()9
% 66.7

املنصب

صفة االستقاللية

تنفيذي /غري تنفيذي

االسم

رئيس مجلس اإلدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

غري تنفيذي

السيد نديم يوسف عيىس املعرش
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

السيد رفيق صاحل عيىس املعرش
ممثل السادة رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

معايل السيد واصف يعقوب نرص عازر
ممثل السادة رشكة مركز املستثمر األردين
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

السيد عماد يوسف عيىس املعرش
ممثل السادة رشكة املعرش لالستثمارات والتجارة
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

السيد محمود بن زهدي بن محمود ملحس
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

السيد إياد عبد السالم رشاد أبو محمد
اعتبارا من 2019/7/30
ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتمايع
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

السيد آالن فؤاد ونا
ممثل بنك بيبلوس
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

السيد عالء الدين ر ياض سامي
ممثل رشكة ZI&IME
أول انضمام 1997

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

الفاضلة ابتسام “محمد صبيح” إبراهيم األيويب
أول انضمام 2015

عضو مجلس إدارة

مستقل

غري تنفيذي

السيد طارق ز ياد منري اجلالد
أول انضمام 2015

عضو مجلس إدارة

مستقل

غري تنفيذي

السيد عزت راشد عزت الدجاين
اعتبارا من 2019/4/29

عضو مجلس إدارة

مستقل

غري تنفيذي

السيد سعد نبيل يوسف املعرش
أول انضمام يف 2014
معايل الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان
أول انضمام يف 2017
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أ  2 -أسماء األعضاء املستقيلني:

االسم

ج  2 -املناصب التنفيذية يف البنك األهيل األردين وأسماء األشخاص الذين يشغلونها

املنصب التنفيذي

االسم

املنصب

صفة االستقاللية

تنفيذي /غري تنفيذي

السيد محمد بشار عبد الوهاب البكري

عماد نجيب عايد فاخوري
استقال اعتبارا من 2019/2/3

عضو مجلس إدارة

مستقل

غري تنفيذي

مدير املوارد البرشية
استقال اعتبارا من 2019/06/30

السيد ميشيل زيك نعمان

الفاضلة أر يج عبيدات
ممثل املؤسسة العامة للضمان االجتمايع*

عضو مجلس إدارة

غري مستقل

غري تنفيذي

مدير إدارة املخاطر
استقال اعتبارا من 2019/08/31

*تم انتخاب مجلس إدارة البنك األهيل األردين من قبل اهليئة العامة للبنك يف اجتماعها الذي ُعقد بتاريخ .2017/04/30
*تم تغيري ممثل الضمان بتار يخ .2019/5/7

د  -عضويات مجالس اإلدارة اليت يشغلها عضو مجلس اإلدارة (الشخص الطبييع) يف الرشكات املساهمة العامة داخل األردن

ب  -أمانة رس املجلس
ُ
تنبــع أهميــة القــرارات املتخــذة مــن قبــل املجلــس ومــن قبــل اللجــان املنبثقــة جــزء مهــم يف مهــام املجلــس  ،وألهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه
ً
أمــن رس املجلــس يف احلاكميــة املؤسســية ،فقــد تــم تعيــن األســتاذة املحاميــة ميســاء ز يــاد محمــد الــرك  -أمينــا لــر مجلــس اإلدارة -
مستشــار قانــوين وتــم تحديــد مهــام ومســؤوليات أمــن رس املجلــس ضمــن دليــل احلاكميــة املؤسســية للبنــك وإجــراءات عمــل أمانــة رس
املجلــس واللجــان املنبثقــة عنــه.

االسم

العضويات يف مجالس إدارة الرشكات املساهمة العامة

معايل الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

الرشكة الدولية للفنادق واألسواق التجار ية

السيد نديم يوسف عيىس املعرش

الرشكة العربية الدولية للفنادق
الرشكة الدولية للفنادق واألسواق التجار ية
رشكة مصانع األجواخ األردنية
رشكة الزي لصناعة األلبسة اجلاهزة

السيد محمود بن زهدي بن محمود ملحس

رشكة البحر املتوسط لالستثمارات السياحية

ج 1 -املناصب التنفيذية يف البنك األهيل األردين وأسماء األشخاص الذين يشغلونها

املنصب التنفيذي

االسم

الرئيس التنفيذي /املدير العام

السيد محمد موىس داود محمد عيىس

ه  -اسم ضابط ارتباط احلوكمة يف البنك

نائب الرئيس التنفيذي /املدير العام

الدكتور أحمد عوض عبد احلليم احلسني

الفاضلة مىن جورج صليبا بقلوق

مدير قطاع األعمال

الفاضلة لينا نجيب البخيت الدبابنة

مدير اخلزينة واالستثمار

السيد ماجد عبد الكر يم محمود حجاب

مدير اخلدمات املرصفية لألفراد

السيد ز يد واصف شمس الدين اخلطيب

مدير الرشكات الكربى وتمويل املشاريع

السيد سفيان عايد محمد دعيس

مدير الرشكات الصغرى واملتوسطة

السيد عمار محمد سعيد رشيد السعيد

مدير الدائرة املالية

السيد رضار شبيل خلف حدادين

مدير قطاع االئتمان

السيد معني عز يز نصيف البهو

مدير االمتثال ومكافحة غسل األموال

السيد خالد زهري جميل أبو الشعر

مدير التدقيق الداخيل

السيد إياد توفيق نعمة عماري

قائم بأعمال مدير إدارة املخاطر

السيد طه موىس طه ز يد

مدير التطوير واإلبداع

السيد رامي مروان عبد اهلادي الكرمي

مدير العمليات واخلدمات املركزية املشرتكة

السيد رامي (محمد مرشد) خلف دعنا

مدير تقنية املعلومات

السيد جواالنت فاساين

قائم بأعمال مدير املوارد البرشية

الفاضلة مها خالد فتح هللا الددو

ضابط ارتباط احلوكمة يف البنك /االمتثال ومكافحة غسل االموال

و  -أسماء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة
جلنة احلاكمية املؤسسية
جلنة الرتشيحات واملكافآت
جلنة إدارة املخاطر واالمتثال
جلنة التدقيق
جلنة التسهيالت
جلنة االسرتاتيجيات وحاكمية تكنولوجيا املعلومات

275

276

البنك األهيل األردين 2019

تقرير احلوكمة

ح -اسم رئيس وأعضاء جلان املجلس

ز -أسماء أعضاء جلنة التدقيق ومؤهالتهم وخرباتهم املالية واملحاسبية

االسم

املؤهالت

اخلربات

جلنة احلاكمية املؤسسية

أمية صالح عالء الدين طوقان
رئيس اللجنة │مستقل

 دكتوراه يف االقتصاد يف مجالاالقتصاد النقدي (النقود
واألسواق املالية) -جامعة
كولومبيا
 دبلوم دراسات عليا يف التنميةاالقتصادية -جامعة أكسفورد
 ماجستري إدارة أعمال  -اجلامعةاألمريكية بريوت

 محافظ للبنك املركزي األردين خالل الفرتة 2001- 2010ولفرتتني متتاليتني
 وزير مالية سابق سفري لدى االتحاد األورويب مدير غري تنفيذي يف البنك األورويب العريب عمل ضمن فريق اخلرباء لدى صندوق النقد الدويللعام 2011
 ممثل األردن يف األمم املتحدة (اللجنة الثانيةاالقتصادية واملالية
 مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء -مدير عام للسوق املايل

 السيد طارق ز ياد اجلالد │ الرئيس │مستقل السيد سعد نبيل املعرش │عضو │غري مستقل معايل الدكتور أمية صالح طوقان │عضو │ مستقل السيد نديم يوسف املعرش │عضو │غري مستقل -السيد عزت راشد الدجاين │عضو │ مستقل

جلنة الرتشيحات واملكافآت

 السيد عزت راشد الدجاين │ الرئيس │مستقل معايل الدكتور أمية صالح طوقان │عضو │ مستقل السيد رفيق صاحل املعرش │عضو │غري مستقل السيد محمود زهدي ملحس │عضو │غري مستقل -الفاضلة ابتسام «محمد صبيح» األيويب │عضو │ مستقل

معايل واصف يعقوب نرص عازر
عضو جلنة │غري مستقل

 ماجستري إدارة تنمية واقتصاد /اجلامعة األمريكية بريوت
 دراسات عليا اقتصاد واإلحصاء جامعة ايوا  -الواليات املتحدةاألمر يكية
 بكالوريوس قانون  -جامعةدمشق

 عضو سابق يف مجلس األعيان وزير الصناعة والتجارة سابق مدير عام رشكة مناجم الفوسفات مدير عام للمؤسسة األردنية لالستثمار مدير عام لصندوق التقاعد مدير عام لدائرة اإلحصاءات العامة │رئيس قسماالقتصاد بدائرة اإلحصاءات العامة
 مدير عام للتعداد السكاين العام مدير عام للبنك األهيل األردين األمني العام للمجلس القومي للتخطيط الذيتحول الحقا إىل وزارة التخطيط
 مدير األبحاث والدراسات  -اجلمعية العلمية امللكية -محام أستاذ

جلنة إدارة املخاطر و االمتثال

 الفاضلة ابتسام «محمد صبيح» األيويب │ الرئيس │مستقل السيد سعد نبيل املعرش │عضو │غري مستقل السيد نديم يوسف املعرش │عضو │غري مستقل -السيد إياد عبد السالم رشاد أبو محمد │عضو │غري مستقل

جلنة التدقيق

 معايل الدكتور أمية صالح طوقان │ الرئيس │مستقل معايل السيد واصف يعقوب عازر │عضو │غري مستقل -الفاضلة ابتسام « محمد صبيح» األيويب │عضو │ مستقل

جلنة التسهيالت

الفاضلة
ابتسام محمد صبيح األيويب
عضو جلنة │مستقل

 ماجستري علوم النقدواملصارف(اجلامعة األمر يكية/
بريوت)
 -بكالوريوس محاسبة

 نائب املدير العام لكابيتال بنك مدير إدارة املساندة  -كابيتال بنك خربة يف القطاع املرصيف يف البنك العريب والبنكالتجاري األردين
 عضو مجلس إدارة سابق يف رشكة الرشق األوسطخلدمات الدفع

 السيد سعد نبيل املعرش │ الرئيس │غري مستقل السيد نديم يوسف املعرش │عضو │غري مستقل السيد رفيق صاحل املعرش │عضو │غري مستقل معايل السيد واصف يعقوب عازر │عضو │غري مستقل السيد عماد يوسف املعرش │عضو │غري مستقل -السيد عزت راشد الدجاين │عضو │ مستقل

جلنة االسرتاتيجيات
وحاكمية تكنولوجيا املعلومات

 السيد سعد نبيل املعرش │ الرئيس │غري مستقل معايل الدكتور أمية صالح طوقان │عضو │ مستقل السيد نديم يوسف املعرش │عضو │غري مستقل الفاضلة ابتسام «محمد صبيح» األيويب │عضو │ مستقل السيد طارق ز ياد اجلالد │عضو │ مستقل -السيد إياد عبد السالم رشاد أبو محمد │عضو │غري مستقل

ط -تعارض املصاحل
أكــد مجلــس اإلدارة ضمــن دليــل احلاكميــة املؤسســية للبنــك بأنــه عــى كل عضــو مــن أعضــاء املجلــس أن يحــدد ارتباطــه مــع البنــك
وطبيعــة عالقتــه ،بشــكل ســنوي وتجنــب تعــارض املصــاحل وااللــزام بمضمــون دليــل ميثــاق الســلوك املهــي بهــذا اخلصــوص ،واإلفصــاح
خطيــا بأيــة مســتجدات تتطلــب ذلــك.
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تقرير احلوكمة

ي -عدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة املنعقدة خالل العام  2019وأسمال األعضاء احلارض ين*

مجلس
اإلدارة

جلنة
التسهيالت

جلنة
التدقيق
**

جلنة
الرتشيح
واملكافآت

جلنة
االسرتاتيجيات
وحاكمية
تكنولوجيا
املعلومات

السيد سعد نبيل يوسف املعرش
رئيس مجلس اإلدارة

12

12

-----

-----

4

2

معايل الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

12

-----

11

5

4

-----

-----

السيد نديم يوسف عيىس املعرش
عضو مجلس إدارة

12

18

-----

-----

4

2

2

2

رشكة مركز املستثمر األردين
معايل السيد واصف يعقوب نرص عازر
عضو مجلس إدارة

10

15

11

-----

-----

-----

-----

-----

رشكة معرش لالستثمارات والتجارة
السيد عماد يوسف عيىس املعرش
عضو مجلس إدارة

10

14

-----

-----

-----

-----

-----

-----

رشكة رجايئ املعرش وإخوانه
السيد رفيق صاحل عيىس املعرش
عضو مجلس إدارة

12

13

-----

4

-----

-----

-----

-----

السيد محمود بن زهدي بن محمود ملحس
عضو مجلس إدارة

6

-----

-----

3

-----

-----

-----

-----

املؤسسة العامة للضمان االجتمايع****

مجلس
اإلدارة

جلنة
احلاكمية
املؤسسية

جلنة
املخاطر
واالمتثال

جلنة
املخاطر
واالمتثال

(املخاطر)
***

(االمتثال)
***
2

2

2

جلنة
الرتشيح
واملكافآت

جلنة
االسرتاتيجيات
وحاكمية
تكنولوجيا
املعلومات

الفاضلة
ابتسام “محمد صبيح” إبراهيم األيويب
عضو مجلس إدارة

12

-----

11

5

4

2

السيد طارق ز ياد منري اجلالد
عضو مجلس إدارة

7

-----

-----

-----

3

-----

-----

9/8

8

-----

3/3

-----

-----

-----

السيد عزت راشد عزت الدجاين
عضو مجلس إدارة –
اعتبارا من 29/4/2019
عماد نجيب عايد فاخوري
استقال  -اعتبارا من 2019/2/3

0

إجمايل عدد االجتماعات

12

جلنة
التسهيالت

18

جلنة
التدقيق
**

جلنة
احلاكمية
املؤسسية

جلنة
املخاطر
واالمتثال

جلنة
املخاطر
واالمتثال

(املخاطر)
***

(االمتثال)
***
2

-----

2

2

0

1/1

0

0

0

0

11

5

4

2

2

2

ً
* ُتمارس اللجان املهام املناطة بها وفقا ملا جاء يف دليل احلاكمية املؤسسية وبحسب الترشيعات النافذة.
** بلــغ عــدد اجتماعــات جلنــة التدقيــق مــع مدقــق احلســابات اخلــاريج خــال عــام  2019خمــس اجتماعــات بمــا فيهــا اجتمــاع مــع املدقــق اخلــاريج
دون حضــور اإلدارة التنفيذيــة العليــا أو مــن يمثلهــا.
*** تضــم جلنــة املخاطــر واالمتثــال أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة وهــم الرئيــس التنفيــذي /املديــر العــام ،نائــب الرئيــس التنفيــذي /املديــر العــام ،مديــر
دائــرة املخاطــر ،مديــر دائــرة االمتثــال وقــد حــروا جميــع اجتماعــات اللجنــة.
**** تم تغيري ممثل الضمان االجتمايع خالل عام .2019

()12/11

الفاضلة أر يج عبيدات
لغاية 2019/5/7

6/6

-----

-----

-----

4/1

1/1

1/1

-----

السيد إياد عبد السالم رشاد أبو محمد
اعتبارا من 2019/7/30

5/5

-----

-----

-----

4/3

1/1

-----

-----

بنك بيبلوس
السيد آالن فؤاد ونا
عضو مجلس إدارة

6

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

رشكة ZI & IME
السيد عالء الدين ر ياض سامي
عضو مجلس إدارة

6

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

رئيس مجلس اإلدارة
سعد نبيل املعرش
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الرصاف2019
أجهزة األردين
ومواقعاألهيل
فروع البنك البنك
اآليل

عناوين فروع البنك داخل اململكة األردنية اهلاشمية
جدول أعمال اجتماع اهليئة
العامة العادية

داخل اململكة األردنية اهلاشمية
العاصمة عمان

تــاوة قــرارات اجتمــاع اهليئــة العامــة العــادي الســابق والــذي عقــد
يف .2019/4/29

التصويــت عــى تقر يــر مجلــس اإلدارة عــن الســنة املاليــة 2019
وخطــة عمــل البنــك املســتقبلية واملصادقــة عليهمــا.

التصويــت عــى تقر يــر مدققــي حســابات البنــك عــن الســنة املاليــة
 2019والتصويــت عــى حســابات ومزيانيــة البنــك للســنة املاليــة
املنتهيــة يف  2019/12/31واملصادقــة عليهــا.
ً
(علمــا بأنــه لــن يتــم توز يــع أربــاح عــى املســاهمني للســنة املاليــة
ً
 2019عمــا بالتعميــم الصــادر عــن معــايل محافــظ البنــك املركــزي
األردين رقــم (  4693/1/1تار يــخ .)2020/4/9

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية .2019

تالوة تقر ير أعمال اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة.

انتخــاب مدققــي حســابات البنــك للســنة املاليــة  2020وتحديــد
أتعابهــم أو تفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم.

وسط عمان

رشق عمان

جبل احلسني

الرئييس

سحاب

هاتف+962 )6( 5807677 :
فاكس+962 )6( 5689634 :

هاتف+962 )6( 5807677 :
فاكس+962 )6( 4025673 :

هاتف+962 )6( 5807662 :
فاكس+962 )6( 5698069 :

شارع الثقافة

مادبا

هاتف+962 )6( 5807679 :
فاكس+962 )6( 5681326 :

هاتف+962 )5( 3903466 :
فاكس+962 )5( 3240260 :

وادي صقرة

شارع احلر ية

غرب عمان

هاتف+962 )6( 5807678 :
فاكس+962 )6( 5678612 :

هاتف+962 )6( 5807673 :
فاكس+962 )6( 4206214 :

سوق ام أذينة

عبدون

خر يبة السوق

هاتف+962 )6( 5929397 :
فاكس+962 )6( 5929652 :

هاتف+962 )6( 5807672 :
فاكس+962 )6( 4127610 :

تاج مول

ضاحية الياسمني

هاتف+962 )6( 5930961 :
فاكس+962 )6( 5931024 :

هاتف+962 )6( 5807671 :
فاكس+962 )6( 4206759 :

جبل عمان

ماركا

هاتف+962 )6( 5807676 :
فاكس+962 )6( 4611541 :

هاتف+962 )6( 5807658 :
فاكس+962 )6( 4890360 :

شارع ابن خلدون

طرببور

هاتف+962 )6( 5807675 :
فاكس+962 )6( 4622685 :

هاتف+962 )6( 4603112/3 :
فاكس+962 )6( 5061694 :

العبديل البوليفارد

اهلاشمي الشمايل

هاتف+962 )6( 5807666 :
فاكس+962 )6( 5102844 :

هاتف+962 )6( 5807657 :
فاكس+962 )6( 4901302 :

وسط البلد
هاتف+962 )6( 5807656 :
فاكس+962 )6( 4645717 :

دوار الرشق األوسط
هاتف+962 )6( 5807655 :
فاكس+962 )6( 4777289 :

مرج احلمام
هاتف+962 )6( 5807670 :
فاكس+962 )6( 5716915 :

هاتف+962 )6( 5807668 :
فاكس+962 )6( 5523029 :

البيادر
هاتف+962 )6( 5857791 :
فاكس+962 )6( 5819834 :

الصويفية
هاتف+962 )6( 5865401 :
فاكس+962 )6( 5865402 :

شارع عبد هللا غوشة
هاتف+962 )6( 5861408/9 :
فاكس+962 )6( 5817921 :

شارع مكة
هاتف+962 )6( 5807669 :
فاكس+962 )6( 5852512 :

مكة مول
هاتف+962 )6( 4603103 :

شارع وصفي التل
هاتف+962 )6( 5807664 :
فاكس+962 )6( 5682188 :
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الرصاف2019
أجهزة األردين
ومواقعاألهيل
فروع البنك البنك
اآليل

خلدا

إقليم الزرقاء والشمال

إقليم اجلنوب

هاتف+962 )6( 5807663 :
فاكس+962 )6( 5341263 :

الزرقاء الرئييس

الطفيلة

هاتف+962 )5( 3961603 :
فاكس+962 )5( 3996555 :

هاتف+962 )3( 2090998 :
فاكس+962 )3( 32241710 :

الزرقاء اجلديدة

معان

هاتف+962 )5( 3903473 :
فاكس+962 )5( 3859110 :

هاتف+962 )3( 2090995 :
فاكس+962 )3( 2132799 :

املنطقة احلرة

الكرك

هاتف+962 )5( 3826214 :
فاكس+962 )5( 3826200 :

هاتف+962 )3( 2090997 :
فاكس+962 )3( 2351676 :

إقليم البلقاء

الرصيفة

مؤته

دير عال
هاتف+962 )5( 3903467 :
فاكس+962 )5( 3573186 :

هاتف+962 )5( 3903464 :
فاكس+962 )5( 3746192 :

هاتف+962 )3( 2090996 :
فاكس+962 )3( 2360377 :

اربد

العقبة

السلط

هاتف+962 )2( 7242201 :
فاكس+962 )2( 7276146 :

هاتف+962 )3( 2022351 :
فاكس+962 )3( 2013520 :

شارع امللكة رانيا
هاتف+962 )6( 5807659 :
فاكس+962 )6( 5699742 :

سييت مول
هاتف+962 )6( 5823154 :
فاكس+962 )6( 5825174 :

هاتف+962 )5( 3903465 :
فاكس+962 )5( 3555774 :

شارع اهلاشمي -اربد

جامعة البلقاء التطبيقية

هاتف+962 )2( 7278613 :
فاكس+962 )2( 7278614 :

هاتف+962 )5( 3903470 :
فاكس+962 )5( 3532690 :

ارابيال مول  -اربد

بوابة السلط

هاتف+962 )2( 7249252 :
فاكس+962 )2( 7249236 :

هاتف+962 )6( 4603124 :
فاكس+962 )6( 5699867 :

هاتف+962 )5( 3903469 :
فاكس+962 )5( 3551440 :

الفحيص

هاتف+962 )2( 7201651 :
فاكس+962 )2( 7382610 :

هاتف+962 )6( 4603128 :
فاكس+962 )6( 4721702 :

املفرق

اجلبيهة

هاتف+962 )2( 7201650 :
فاكس+962 )2( 6230303 :

هاتف+962 )6( 5807665 :
فاكس+962 )6( 5354782 :

جرش
هاتف+962 )2( 7201649 :
فاكس+962 )2( 6351893 :

فلسطني و قربص

فلسطني

السالم

قربص

نابلس

اخلليل – شارع السالم -
مقابل محطة املحروقات
هاتف+972 )2( 2948865 :

ليماسول

شارع املركز التجاري -عمارة العالول
هاتف+972 )2( 2948861 :

الشاللة
اخلليل – شارع الشاللة
هاتف+972 )2( 2948862 :

رام هللا
وسط البلد -شارع الزهراء -
عمارة عودة الشامي
هاتف+972 )2( 2948863 :

بيت حلم
شارع املهد -عمارة كتلو
هاتف+972 )2( 2948864 :

الرشكات الكربى

الرمثا

خارج اململكة األردنية اهلاشمية

العمالء املمزي ين
هاتف+962 )6( 5638800 :
فاكس+962 )6( 5624806 :

جنني
شارع حيف – عمار الربيق
هاتف+972 )2( 2948866 :

طولكرم
شارع اجلامعة عمارة الربيق بذات عمارة
املحكمة الرشعية
هاتف+972 )2( 2948868 :

بيت ساحور
شارع الرئيس محمود عباس-
عمارة ميخائيل قمصيه
هاتف+972 )2( 2948867 :

املاصيون
رام هللا  -املاصيون  -شارع نايج العيل
هاتف+972 )2( 2948869 :

بتونيا
شارع أثينا  -عمارة طوطح
هاتف+972 )2( 2948870 :

برج بيكورا ،الطابق الثاين
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مواقع أجهزة الـرصاف اآليل ()ATM

عمان
مبىن غرفة صناعة عمان
سيفوي املطار
عمان مول
محطة الكسواين
مبىن األهلية  -البنك األهيل
سيفوي شميساين
ترخيص ماركا
مناصري ماركا
فندق الشرياتون
مناصري شارع القدس
مبىن فيالدلفيا
شارع اجلامعة
كوزمو السابع
سيفوي اجلامعة األردنية
فندق املار يوت عمان
سوبرماركت كورنر
مكسيم مول
سيفوي سوق اجلملة
جامعة اإلرساء
مركز احلسني للرسطان
املختار مول
ATM shop
مركز احلسني لألعمال
فندق الالند مارك
وزارة الصناعة والتجارة
ترخيص شفا بدران
متحف األطفال
محطة املناصري  -طريق املطار
سيفوي مرج احلمام
جوبرتول املدينة املنورة
سيفوي شفا بدران
املدينة الطبية
مبىن أمنية
النادي األرثوذكيس
أفينيو مول
االستقالل مول
جالري يا مول
محطة املناصري  -املركز الثقايف
ازمري مول  -اهلاشمي
أهوار مول  -طرببور
مجمع الصويفية فيلج
شارع املدينة الطبية

الفرع الرئييس
فرع شارع الثقافة
فرع البيادر
فرع صويفية
فرع شارع عبدهللا غوشة
فرع جبل عمان
فرع سييت مول
فرع عبدون
فرع تاج مول
فرع مرج احلمام
فرع جبل احلسني
فرع شارع وادي صقره
فرع اجلبيهة
فرع وسط البلد
فرع شارع احلر ية
دوار الرشق األوسط
فرع سحاب
فرع خريبة السوق
فرع اهلاشمي الشمايل
فرع ماركا
فرع طرببور
فرع مكة مول
فرع ابن خلدون
فرع شارع مكة
فرع خلدا
فرع ش .امللكة رانيا العبدهللا
فرع شارع وصفي التل
فرع سوق أم أذينه
فرع ضاحية الياسمني
فرع العبديل -بوليفارد

إقليم البلقاء
محطة املناصري  -طريق الرسو
فرع السلط
فرع بوابة السلط
فرع جامعة البلقاء التطبيقية
فرع دير عال
فرع الفحيص
محطة توتال  -عكروش

إقليم الزرقاء والشمال
سيفوي الزرقاء
أسواق خالد  -املؤسسة العسكر ية
فرع الزرقاء
الزرقاء اجلديدة
فرع الرصيفة
فرع الرمثا
فرع املفرق
فرع جرش
سيفوي اربد
رصاف أيل كفر اسد اربد
مناصري احلصن
اربد سييت سنرت
فرع شارع اهلاشمي  /اربد
فرع أرابيال مول
فرع اربد

إقليم اجلنوب
كارفور مادبا
فرع مادبا
فندق البحر امليت العاليج
فرع الطفيلة
الطفيلة مجمع تجاري
مجمع تجاري معان
فرع معان
محطة املناصري  -الكرك
فرع الكرك
فرع مؤتة
فرع العقبة

