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  كلمة رئيس جملس اإلدارة 
 

 الكرام   بنك األردنجمموعة  وعمالء    مسامهيإىل السيدات والسادة  
 بنك األردن    جمموعة  إىل فريق موظفي

 يف الدول اليت نعمل هبا   شركائناإىل  
 
 

فخورون إبجنازات  إال أننا  جائحة كوروان  واليت أفرزهتا    2020جمموعة بنك األردن عام  على الرغم من التحدايت اليت واجهتها  
. فقد استطاع البنك التعامل مع هذه التحدايت بفضل قوة مركزه املايل  سواء   عمالئنا وجملتمعاتنا على حد  لاجملموعة ومبا قدمناه  

عة. وعمل على استدامة عملياته وتوفري خدماته ومنتجاته املصرفية  ومتانة قاعدته الرأمسالية وكفاية خمصصاته ونسب سيولته املرتف
 عرب خمتلف القنوات اإللكرتونية والرقمية والتقليدية، وجبهود متواصلة من فريق موظفيه حىت يف ظل أصعب الظروف اليت عايشناها.   

 
 

  ها ؤسسم  كان   مرموقة  اقتصاديةشواهد  وببعد حياة مليئة ابلعطاء واإلجناز    األب واملؤسس توفيق فاخوري "أبو شاكر"  2020ودعنا عام  
وسنكمل مسرية التميز ونعمل بروح  ى ركائزها  واالستمرار ابلثوابت اليت أرس  ذاته   النهج عرب سنوات حياته. وحنن على العهد مبواصلة  

    والنجاح. العائلة الواحدة لنصل مبؤسستنا بنك األردن إىل املزيد من التقدم 
 
 

 السادة الكرام ،،، 
 

طالت  ، حيث  ا  واجتماعي  واقتصادي    ا  نسانيإ  تراجع غري مسبوق نتيجة جائحة كوروان وآاثرها السلبية 2020عام االقتصاد العاملي شهد 
وأشارت التوقعات إىل أن الرتاجع االقتصادي على مستوى العامل سيكون أعلى من الرتاجع  .  القطاعات االقتصادية  معظماالغالقات  

نمو  الليعود إىل  %.  3.5تراجعا  مبعدل    2020من املتوقع أن يسجل االقتصاد العاملي عام  فالذي سجل خالل األزمة املالية العاملية.  
بتوقع  %  5.5حبدود    2021عام   التعايف  بدء احنسار هذه اجلائح مدفوعا   القطاعات االقتصادية وبدء  القيود على عمل  ة وختفيف 

 .  2020والبدء حبمالت التطعيم منذ هناية العام املاضي يدعم ذلك إعالن طرح اللقاحات . االقتصادي
 

تعترب من أفضل النسب  لقد كان البنك قادرا  على مواكبة حتديت هذه اجلائحة بفعل قوة مركزه املايل ومؤشرات املتانة واملالءة املالية اليت  
% وهي أعلى  19.08  نسبة كفاية رأس املالبلغت  ف  ،فيهايف القطاع املصريف األردين ومتطلبات اجلهات الرقابية يف الدول اليت يعمل  

نسبة تغطية املخصصات  . كما سجلت  واجلهات الرقابية  IIIحسب متطلبات ابزل  2020لعام % 14.50سبة املقرة والبالغة من الن
بلغت  و وهي تعترب من أفضل النسب يف القطاع املصريف.    %107.2للتسهيالت غري العاملة )بعد تنزيل الفوائد املعلقة والتأمينات(  

 .  2020خالل عام  جليدة  لتوظيفات  هذا يف ظل تواضع فرض ا  2020عام   % كما يف هناية 130.7القانونية للمجموعة    نسبة السيولة



 
 

 

 

2 
 

الهتمام ابجلانب االقتصادي  ابكذلك    املوازنةمع    دول العامل  على مستوىابمللف الصحي األولويت لدى احلكومات  تصدر االهتمام  وقد  
على القطاعات  ابختاذ العديد من القرارات واإلجراءات اليت عملت على ختفيف حدة اجلائحة    ة والبنوك املركزيحيث قامت احلكومات  

اسرتاتيجية عمل حتوطية تكفل استدامة    جتسيري أعماله بكل كفاءة واقتدار وانتهعلى    2020خالل عام  عمل البنك  ف   االقتصادية.
العديد من االجراءات اليت كان من شأهنا    ختاذ ابالبنك قام  و االعمال وحتافظ على دميومة النمو واالستقرار أبعلى معايري إدارة املخاطر.  

التخفيض من    اجلدولة أو أتجيل االقساط أو مبا فيها اعادة اهليكلة أو  الشركات واألفراد  التخفيف من اآلاثر االقتصادية على عمالء  
برانمج  وخاصة  ابألزمة    كثر أتثرا  عباء خدمة الدين من خالل ختفيض الفوائد واملشاركة يف برامج التمويل اليت استهدفت القطاعات األ أ

يف املبادرات  .  دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي أطلقه البنك املركزي األردين  اجملتمعية اليت مت إطالقها يف األردن  كما ساهم أيضا  
  1.15ا  حيث جتاوز املبلغ املدفوع  ، ولتخفيف األعباء واهلموم خاصة عن كاهل الفئات األكثر تضرر وفلسطني ملواجهة آاثر اجلائحة

مبالغ املسؤولية  % من إمجايل  72يف فلسطني مشكال  ما نسبته حوايل  األردن وصندوق "وقفة عز"    مليون دينار لصندوق "مهة وطن" يف
 .   2020اجملتمعية املدفوعة يف عام 

 
و  اخلربة  تراكم  املسبق  إن  االستثنائية مكن  التخطيط  الظروف  مع  لعمالئه يف ظل جائحة كوروان،  البنك  للتعامل  اخلدمات  تقدمي  من 

يف فرتات اإلغالق حيث كان  وذلك من  خالل األزمة. يف مقدمة البنوك ضمن أعلى مستويت اجلاهزية لتقدمي خدماته للعمالء خاصة  
من  لزيرة الفروع. كل ذلك تعزز  لكرتونيا  دون حاجة العمالء إلبنية تكنولوجية متطورة مكنته من تقدمي خدماته املصرفية ه امتالك خالل  

  العمل املرن. وتفعيل أمناط  واألمن السيرباين  أمن املعلومات  مبنظومة  لمخاطر على املستوى املؤسسي واالرتقاء  خالل اإلدارة احلصيفة ل
ابخلدمات املقدمة للعمالء  االرتقاء  فعمل على مواصلة    ؛ كما فرضت جائحة كوران سرعة استجابة من البنك الستحقاقات التحول الرقمي 

عرب القنوات الرقمية واإللكرتونية من خالل التحديثات املستمرة اليت يطبقها على قنوات تقدمي اخلدمة مبا يليب احتياجات وتطلعات  
يع واملبادرات  كما مت العمل على املشار إىل جانب استحداث قنوات بديلة لتقدمي اخلدمات وبصورة استباقية يف السوق املصريف.    .العمالء 

يعمل  وضمن هذا السياق    اليت تتعلق إبطالق حلول رقمية ووسائل دفع متطورة تواكب التوجهات احلديثة يف جمال التكنولوجيا املالية. 
استكمال مراحل تطبيق مشروع نظام إدارة احملتوى اإللكرتوين على املستوى املؤسسي ابعتباره األساس االسرتاتيجي  على  أيضا   البنك  

على هتيئة بنية البنك التحتية يف جانب ترشيق العمليات وخفض  دد من املشاريع املهمة واليت جيب أن يتم ربطها به واليت سوف تعمل  لع
 . تكاليفها 

 
 

 السادة الكرام ،،، 
 

هلا تداعيات على  ائحة كوروان واليت كان  جاليت أفرزهتا  مع الظروف االقتصادية  منسجمة   2020لقد جاءت نتائج أعمال البنك للعام  
صايف ربح  حيث حقق البنك العاملية وأسعار النفط أيضا .    ةالتجار   جم تراجع األنشطة االقتصادية واخنفاض أسعار الفوائد وتراجع يف ح

تراجع    وجاء %.  10.9برتاجع بلغ    2019مليون دينار خالل عام    40.2مليون دينار مقابل    35.8مببلغ  يه  عائد حلقوق مسامه
  اليت  والقطاعات   احلساابت لبعض  لتحوطالبنك على افقد حرص ،  2020ل رئيس أبثر زيدة املخصصات املرصودة ابلعام الرحبية بشك

  استوجب   مما   للضماانت   التقديرية   القيمة   اخنفاض   أو   ابجلائحة   القطاعات  هذه   أتثر   سواء من انحية   التعثر   احتمالية   يف   ارتفاعا    شهدت
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على املشهد االقتصادي    ت لألوضاع االقتصادية الراهنة وحالة عدم اليقني اليت سيطر نتيجة  يف سبيل التحوط    املخصصات  من   املزيد   رصد
ونتيجة لذلك فقد ارتفع مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية من    .يف ظل اجلائحة وتبعاهتا املستقبلية 

. وهذا ينسجم مع سياسة البنك التحوطية لتغطية املخصصات  2020عام  مليون دينار    31.9إىل    2019عام  مليون دينار    18.6
على    العوائد اخنفاض    اسات على اخنفاض هوامش البنك نتيجةابإلضافة إىل االنعكهذا    %.100للديون غري العاملة بنسبة تتجاوز  

، وبلغ صايف إيراد  نقطة أساس  150التسهيالت االئتمانية حيث شهدت أسعار الفوائد على أدوات السياسة النقدية اخنفاضا  مبقدار  
وابلرغم من تراجع الرحبية فال تزال نسب العوائد ضمن  .  2019% عن هناية عام  8.8مليون دينار برتاجع    127.7الفوائد والعموالت  

حيث بلغ    .وحجم املخصصات اليت مت رصدها  فيهامستويت جيدة ومقبولة يف ظل الظروف اليت عصفت ابقتصادات الدول اليت نعمل  
ا أن قاعدة  . كم2020% يف هناية عام  8.24%، والعائد على متوسط حقوق مسامهي البنك  1.31العائد على متوسط األصول  

 رأمسال البنك كافية ملواجهة الصدمات واملخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك.  
 

% مقارنة  بنهاية  0.2ابرتفاع بلغت نسبته    2020مليار دينار يف هناية عام    2.7وعلى صعيد املركز املايل للبنك سجل إمجايل األصول  
%. ويف جانب توظيفات واستثمارات  9.8مليون دينار ابرتفاع بنسبة    454.7. كما سجلت حقوق امللكية ملسامهي البنك  2019عام  

املطفأة( حوايل   )ابلتكلفة  االئتمانية  البنك  بلغت حمفظة  فقد  األموال،  بنسبة    1.5مصادر  دينار ابرتفاع  بعام  4.1مليار  مقارنة    %
العمالء تراجعا  بنسبة  مليون دينار.    448.1% لتسجل  26.6. كما منت حمفظة املوجودات املالية حبوايل  2019 وسجلت ودائع 

 مليار دينار، مبا مل يكن له أثر على متطلبات العمالء التمويلية واحتياجات السيولة للبنك.    1.9% لتصل إىل 0.5
 

أدى إىل    بنك األردن، مما   فيها كوروان اليت ألقت بظالهلا على األسواق اليت يعمل    جائحةونتيجة للتحديت االقتصادية الناجتة عن أزمة  
حالة من عدم اليقني حول مدى استمرارية وعمق التبعات الفعلية لألزمة بصورهتا الشاملة على القطاعات االقتصادية فقد تقرر التحول  

الستكمال اإلجناز    2020-2018امتدادا  لالسرتاتيجية السابقة    2021إىل التخطيط التشغيلي )قصري املدى( واعتماد السنة القادمة  
  ألزمة. واعتبار التحديت الناجتة عن األزمة فرصة ل ى مستوى املشاريع ذات األولوية العالية، وللتمكن من قراءة األثر الفعلي  وخاصة عل

 عمل على إعادة تنظيم وترتيب األعمال ومعاجلة التحديت الداخلية. لل
 
 

 ،،، السادة الكرام  
 

ومركزية العمليات يف    للعمالء يف سبيل حتقيق السرعة واجلاهزية واالرتقاء بتقدمي خدماته    تطوير مناذج أعمالهإىل    2020عام  بنك األردن  سعى  
اإلقليمي البنك  األداءوعليه مت  .  ظل توسع  املطبق حاليا  إلدارة وقياس  النموذج  تقييم  تناسب  أعمال  تصميم مناذج  و األعمال  لقطاعات    إعادة 

ملوجودات ومطلوابت    وصوال  إىل نضج عمليات التسعري  على املستوى املايل واملنتجات والعمالء والقنوات املتنوعة احلالية واملستقبلية  متطلبات البنك  
وابلتايل    .وتطوير مؤشرات أداء  مبا يعكس رؤيتنا للمخاطر والكلف الفعلية   واحتساب الرحبية للمنتجات واخلدمات على مستوى اجملموعة  البنك

املمارسات الفضلى    تطبيقمن خالل    راجعة وتطوير البنية التحتية ألنظمة اإلدارة املالية وهيكلية امليزانية وتركيبتها وتوزيع الكلفمذلك    وجبفقد است
يدعم ذلك أيضا  االستمرار    .Performance Management Frameworkشروع  يف هذا اجملال حيث عمل البنك ابملباشرة بتطبيق م

مبفهوم  ب املخاطر  إدارة  امشويل  تعزيز  خالل  األردنمن  بنك  جمموعة  مستوى  على  املخاطر  إدارة  منظومة  تطوير  مشروع  تطبيق    ستكمال 
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(Enterprise Risk Management)     ،االئتمانية العملية  تطوير  وفقا  و ومشاريع  واملخاطر  املعلومات  أمن  مبنظومة  ألفضل    االرتقاء 
عملية استخراج البياانت    ة أبنظمة البياانت الضخمة وذلك يف حماولة من البنك ألمتت  استكمال املشاريع املتعلقة   إىل  هذا ابإلضافة   املمارسات العاملية.

 . ومجعها ومعاجلتها وعرضها بصورة أكثر فعالية وكفاءة لدعم متخذي القرار
 

سار  مع احنعلى خوض التحديت  عزز من قدرة البنك  ستستكمال إجناز املشاريع االسرتاتيجية  او مركز البنك املايل املتني وقوة قاعدته الرأمسالية    إن
  حالعلى تقييم الفرص واالستفادة منها يف    أيضا    قادر فإن البنك    وعودة احلياة تدرجييا  لطبيعتها وبدء التعايف االقتصادي. ويف جانب مواز  اجلائحة  

إىل  .  التطورات والتحديت يف بيئة األعمال  يف مواكبةرعة استجابة البنك  سمع  يت منسجما   وهذا أي  ا.احلياة إىل طبيعتهة  دحلني عو استمرار اجلائحة  
من رسم مسار جديد  لنتمكن    ديثة يف تقدمي اخلدماتاألدوات والتقنيات احل  وتسخريسواق جديدة  ألدخول  الاقتناص الفرص من خالل    جانب

خالله تعزيز مركزه التنافسي اإلقليمي وتنويع  من  فبعد تواجد البنك يف البحرين، من خالل أتسيس فرع مجلة تقليدي استطاع    أكثر تكيف ا ومرونة.
العراقي حيث يتم استكمال ر  التعاون اخلليجي ومشال إفريقيا، فإنه يتجه حاليا  حنو السوق  خص  إيراداته وأصبح بنكا  له تواجد يف دول جملس 

 الفتتاح فرع وإدارة إقليمية يف بغداد.   وإجراءات التأسيس
 
 

 ،،، السادة الكرام  
 

%  12لهيئة العامة بتوزيع أرابح نقدية على املسامهني بنسبة  لعلى املسامهني، فإن جملس إدارة بنك األردن يوصى  النقدية  رابح  األفيما يتعلق بتوزيع  
 .مليون دينار 24من رأمسال البنك ومببلغ 

 

  أسهم يف حتقيقا  ممملاضية  االسنوات األربعة  على مدار  لة منكم  و أتقدم ابلشكر والتقدير للجهود املبذ،  هناية فرتة والية جملس اإلدارة، ومع  ويف اخلتام
. وكل  ردنشكر ملسامهينا وعمالئنا على دعمهم وثقتهم مبؤسسة بنك األل ابأتقدم و .  فيهارائدة يف األسواق اليت يعمل  ة  مؤسسرفعة ومكانة البنك ك

. والشكر موصول للبنك  كافة الظروفظل  وتفانيهم يف تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء ويف  على جهودهم وعطائهم  ي البنك  وظفم التقدير لفريق  
 عبد للا  امللك   اجلاللة اهلامشية صاحب حضرة ظل  يف ، خاصة  خالل أزمة جائحة كوروان صاديةلكافة القطاعات االقت ودعمه  لدورهاملركزي األردين 

 .ورعاه للا حفظه احلسني ابن   الثاين
 
 

 التوفيق ويل وهللا
 

 فاخوري  توفيق  شاكر
 رئيس جملس اإلدارة 


