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أعضاءسمجلسسرإلدررة

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شيد يزيد عدنان م�شطفى املفتي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ممثل بنك م�رض �ش. م. م ال�شيد حممد حممود اأحمد الأتربي 

الأع�ساء 
ال�شيد خالد �شبيح طاهر امل�رضي

ال�شيد يا�شني خليل "حممد يا�شني" التلهوين
وميثلها ال�شيد غ�شان اإبراهيم فار�ش عقيل ال�رضكة العربية للتموين والتجارة 

وميثلها ال�شيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح اأبو غو�ش اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١٠ املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي 
ومتثلها ال�شيدة رانية مو�شى فهد الأعرج لغاية ٢٠١٩/٧/١٠  

ال�شيد �رضيف مهدي ح�شني ال�شيفي
ال�شيد ح�شن علي ح�شني اأبو الراغب
ال�شيدة �شهى با�شيل اندراو�ش عناب
ال�شيد �شامي عي�شى عيد �شمريات

ال�شيد ع�شام "حممد فاروق" ر�شدي املهتدي

الرئي�س التنفيذي
الأ�شتاذ كمال غريب عبدالرحيم البكري

مدققو احل�سابات
ال�شادة ديلويت اأند تو�ش - ال�رضق الأو�شط
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كلمةسرئيسسمجلسسرإلدررة

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
القاهرة  لبنك  ال�شنوي  التقرير  اأقدم لكم  اأن  الإدارة  اأع�شاء جمل�ش  بالنيابة عن  ي�رضين 
عمان عن عام ٢٠١٩ والذي ن�شتعر�ش من خالله اأبرز الإجنازات التي حققها البنك خالل 

العام.

الأردين  املركزي  البنك  قام  وقد  هذا   ،٢٠١٩ العام  يف   %٢ بلغ  منواً  الأردين  القت�شاد  حقق 
بخف�ش اأ�شعار فائدة الأ�شا�ش ثالث مرات خالل عام ٢٠١٩ تزامناً مع قيام البنك الفيدرايل 
الأمريكي بخف�ش اأ�شعار فائدة الأ�شا�ش على الدولر ومن املتوقع انخفا�ش الفوائد خالل 
عام ٢٠٢٠ وما زال ربط �شعر �رضف الدينار الأردين بالدولر مدعماً قوياً لالقت�شاد الأردين 
التي  والذهب  الأجنبية  العمالت  اململكة من  املرتفعة لحتياطات  بامل�شتويات  مدعوماً 
جنح البنك املركزي برفعها بواقع 646 مليون دينار اأو بن�شبة تقارب ٧% من خالل توجهه 
الأمريكي  الدولر  بعملة  خزينة  �شندات  اإ�شدار  املحلي عن طريق  ال�شوق  من  لالقرتا�ش 

ومدعوماً بارتفاع الدخل ال�شياحي بواقع ١٠.٢% وارتفاع حوالت العاملني يف اخلارج. 

هذا ومن املتوقع اأن يكون حلزم التحفيز القت�شادي التي اأطلقتها احلكومة اأثر اإيجابي على 
القت�شاد الوطني، كما ت�شمنت العديد من الإجراءات التي من �شاأنها دعم القطاعات 

التي �شهدت منواً متوا�شعاً خالل الأعوام القليلة املا�شية. 

على الرغم من انخفا�ش ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية خالل عام ٢٠١٩ بن�شبة 3% فقد ارتفع �شايف اإيراد الفوائد والعمولت بن�شبة 3.١% ليبلغ 
١٢١.3 مليون دينار مقارنة مع ١١٧.6 مليون دينار للعام ٢٠١8، كما ارتفع اإجمايل امل�رضوفات واملخ�ش�شات بن�شبة ٢.8% ليبلغ ٩١.٩ مليون دينار، وقد 
بلغ الربح قبل �رضيبة الدخل 44.٢ مليون دينار مقارنة مع 4٢ مليون دينار للعام ال�شابق وبارتفاع ما ن�شبته 5.3%، فيما بلغ الربح العائد مل�شاهمي 
البنك بعد ال�رضيبة ٢8.١ مليون دينار مقابل 3٠.١ مليون دينار للعام ال�شابق ويعود انخفا�ش الأرباح بعد ال�رضيبة اإلى ارتفاع ن�شبة �رضيبة الدخل 

خالل عام ٢٠١٩.

بن�شبة  العمالء  ودائع  دينار حيث منت  مليون   ٢.٠5١ العمالء  ودائع  ر�شيد  وبلغ  دينار.  مليون   3.١34 لتبلغ   %6.8 بن�شبة  املوجودات  اإجمايل  ارتفع 
٧.٢%، وبلغ ر�شيد ا�شتثمارات البنك يف الأ�شهم وال�شندات مبلغ 8١4.4 مليون دينار مقابل 6٢٧.5 مليون دينار للعام ال�شابق. ويهدف البنك من 
ا�شتثماراته يف املوجودات املالية اإلى حتقيق التوازن يف توظيف الأموال يف اأدوات ذات خماطر متدنية، وعوائد اأعلى ومبا يحافظ على ن�شب �شيولة 
جيدة. ويحتفظ البنك بن�شب �شيولة تن�شجم مع املعايري العاملية ومتطلبات اجلهات الرقابية ومتثل م�شدر اطمئنان جلميع الفئات التي تتعامل 
مع البنك حيث ت�شكل الت�شهيالت الئتمانية ما ن�شبته ٧8% من ودائع العمالء، هذا وت�شكل ودائع العمالء امل�شدر الأ�شا�شي من م�شادر التمويل 

للبنك حيث متثل ما ن�شبته 65.4% من اإجمايل م�شادر الأموال.

متكن البنك من احلفاظ على جودة املحفظة حيث بلغت ن�شبة �شايف الت�شهيالت غري العاملة 4.84% من �شايف الت�شهيالت الئتمانية املبا�رضة، 
وهي من املعدلت املتدنية يف القطاع امل�رضيف. 

كما بلغ اإجمايل حقوق امل�شاهمني 34٩.٩ مليون دينار يف نهاية عام ٢٠١٩ مقابل 336.4 مليون دينار يف نهاية العام ال�شابق. وقد بلغت ن�شبة 
كفاية راأ�ش املال ١8.٠١% مقابل ١5.٢١% لعام ٢٠١8، وهي اأعلى من احلد الأدنى املقرر من قبل البنك املركزي والبالغ ١4.3٧5% لعام ٢٠١٩. وبلغت 
ن�شبة حقوق امل�شاهمني املرجحة اإلى اإجمايل املوجودات )Leverage Ratio( ٩.٩%، الأمر الذي ي�شع البنك �شمن الفئة الأولى )راأ�شمال جيد( 

وفقاً لدرجة املالءة.

هذا و�شي�شتمر البنك خالل عام ٢٠٢٠ يف تنفيذ �شيا�شاته وخططه ال�شرتاتيجية يف تطوير اأعماله. حيث �شيتم الرتكيز على املحافظة على 
ن�شب ال�شيولة املرتفعة وعلى جودة املحفظة الئتمانية. كما �شيقوم البنك بالعمل على زيادة كفاءة الأداء وحت�شني م�شتوى خدمة العمالء، 

وزيادة الفروع يف مناطق مل يكن له تواجد فيها. بالإ�شافة اإلى امل�شاهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�شوؤولية البنك الجتماعية.

ويف اخلتام، ونيابة عن جمل�ش الإدارة، اأعرب عن �شكري اخلال�ش لكافة م�شاهمي البنك لولئهم ودعمهم امل�شتمر، ولعمالئنا الكرام على ثقتهم 
وم�شاندتهم املتوا�شلة لنا. وتقديري الكبري لكافة موظفي البنك على اختالف مواقع عملهم. كما اأود اأن اأعرب عن �شكري وتقديري للبنك املركزي 
الأردين جلهوده املخل�شة وعلى دعمه الدائم، وكلنا ثقة مبوا�شلة اجلهود لتقدمي خدمات م�رضفية مميزة وحتقيق نتائج اأف�شل يف ال�شنوات القادمة.

وال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته....

يزيد عدنان املفتي
رئي�س جمل�س الإدارة
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رألدرءسرالقتصادي

القت�ساد الأردين:
زخر العام ٢٠١٩ بالأحداث والتطورات القت�شادية لي�شجل القت�شاد الأردين منواً مبعدل ١.٩% خالل الأرباع الثالثة الأولى من العام، وهو 
اأقل من معدلت النمو امل�شجلة خالل نف�ش الفرتة من عامي ٢٠١8 و٢٠١٧. حيث توقع البنك الدويل باأن يبلغ معدل النمو القت�شادي 
٢% يف نهاية العام ٢٠١٩ مقارنة بنمو بلغ معدله ١.٩% خالل العام ٢٠١8، كما ارتفع معدل الت�شخم بن�شبة ٠.34% خالل العام نف�شه. 
اأتت هذه النتائج بالرغم من التوترات ال�شيا�شية التي حتيط باململكة، والتي ت�شدرها كل من اأعباء اللجوء ال�شوري وعدم ال�شتقرار 

ال�شيا�شي يف جمهورية العراق بالإ�شافة اإلى انخفا�ش امل�شاعدات اخلارجية املمنوحة للمملكة.  

 %8.٢ مبعدل  ال�شادرات  ارتفعت  حيث  املن�رضم،  العام  خالل  واجهته  التي  املتعددة  التحديات  مواجهة  من  الأردين  القت�شاد  متكن 
وانخف�شت امل�شتوردات مبعدل 4.١% متاأثرتا بانخفا�ش اأ�شعار النفط عاملياً خالل الأحد ع�رضة �شهراً الأولى من العام ٢٠١٩. كما ت�شدر 
ارتفاع الدخل ال�شياحي مبعدل ١٠.٢% واأعداد زائري اململكة مبعدل 8.٩% امل�شهد القت�شادي، علماً باأن الدخل ال�شياحي بلغ ما يقارب 

5.8 مليار دينار واأ�شهم مبا ن�شبته ١4% من الناجت املحلي الإجمايل بح�شب اإح�شائيات البنك املركزي الأردين.

من جهة اأخرى، فقد �شجل القت�شاد الأردين بع�ش املوؤ�رضات ال�شلبية مثل ارتفاع معدلت البطالة و�شولً اإلى ١٩.١% خالل الربع الثالث 
من العام ٢٠١٩ وارتفاع معدلت الفقر و�شولً اإلى ١5%. 

هذا وا�شتمر املركزي الأردين باتباع خطى الفيدرايل الأمريكي عن طريق خف�ش فائدة الأ�شا�ش على الأدوات النقدية الرئي�شية ثالثة مرات 
بواقع ٧5 نقطة اأ�شا�ش، وذلك بغية احلفاظ على �شالبة ومتانة الدينار الأردين. كما متكن املركزي الأردين من احلفاظ على م�شتويات 
احتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية )عمالت وهب( والتي ارتفعت  مبعدل ٧.١% وما يعادل ٩53 مليون دينار خالل العام ٢٠١٩، 
عانى القت�شاد الأردين من العديد من الظروف التي اأثرت �شلباً على النمو القت�شادي للمملكة، لي�شجل القت�شاد الأردين معدلت منو 
اإيجابية واإن كانت منخف�شة حيث من املتوقع اأن ي�شجل القت�شاد الأردين منواً يبلغ ٢.٠% يف العام ٢٠١٩ مقارنة بنمو بلغ ٢.١% و١.٩% 
للعامني ٢٠١٧ و٢٠١8 توالياً. اأتت تلك النتائج بالرغم من امل�شاعب والتوترات ال�شيا�شية التي حتيط باململكة والتي كان اأبرزها اأعباء 
اللجوء ال�شوري، تذبذب اأ�شعار النفط، م�شحوبة ببقاء احلدود الأردنية العراقية واحلدود الأردنية ال�شورية مغلقة يف وجه ال�شادرات 

الوطنية حتى اآخر اأ�شهر العام املن�رضم.

حوالت  اإجمايل  وارتفاع  ال�شياحي  الدخل  بارتفاع  مدعوماً  الأجنبية  العمالت  من  اململكة  احتياطيات  مب�شتويات  الرتفاع  هذا  اأتى 
الأردنيني العاملني يف اخلارج مبعدل ٠.8%، بالإ�شافة اإلى توجه احلكومة اإلى القرتا�ش الداخلي بعملة الدولر وو�شول مبلغ امل�شاعدات 

الأمريكية الذي بلغ ٧45 مليون دولر يف الوقت املحدد. 

هذا ومن املتوقع اأن تتجاوز قيمة اإجمايل الدين العام بح�شب ت�رضيحات وزارة املالية 3٠.5 مليار دينار اأي ما يعادل ما ن�شبته ٩٧.6% من 
الناجت املحلي الإجمايل لعام ٢٠١٩ مقارنة مع ٢8.3 مليار دينار بن�شبة ٩4.٠% من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية عام ٢٠١8.علماً باأن 

قيمة الزيادة يف ر�شيد الدين العام لعام ٢٠١8 قد تبلغ ٢.٢ مليار دينار عن الر�شيد يف عام ٢٠١8.

التوقعات لعام 2020:
توقع البنك الدويل اأن يوا�شل القت�شاد الأردين تعافيه ب�شبب تركيز احلكومة الوا�شح على جذب املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية وخلق 
بيئة ا�شتثمارية منا�شبة لها. من اجلدير بالذكر تركيز احلكومة الأردنية على اإن�شاء م�شاريع راأ�شمالية جديدة بغية توفري فر�ش العمل 
لتخفي�ش ن�شب البطالة التي �شارفت على الو�شول اإلى معدل ٢٠%. كما من املرجو اأن تعود زيادة ال�شادرات وانخفا�ش امل�شتوردات 

باأثر اإيجابي على القت�شاد.

من ناحية اأخرى، من املتوقع اأن يكون لتطبيق احلكومة لقانون ال�رضيبة اجلديد والت�شديد على عقوبات التهرب ال�رضيبي اأثر اإيجابي 
على الإيرادات احلكومية. كما اأن بناء عالقات اقت�شادية جديدة مع العديد من الدول العربية والأجنبية من �شاأنه اأن ي�شهم يف حتفيز 
النمو القت�شادي. ناهيك عن عودة الأو�شاع الأمنية يف اجلمهورية ال�شورية للهدوء وفتح املعابر احلدودية ولو ب�شكل جزئي يف وجه 

ال�شادرات الوطنية مما �شي�شهم يف زيادة ال�شادرات ما �شينعك�ش اإيجاباً على النمو القت�شادي الأردين.
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هذا ومن املتوقع اأن يرتفع الدين العام ١.5 مليار دينار مقارنة بالأرقام امل�شجلة خالل العام ٢٠٢٠، فمن املتوقع اأن ت�شل ن�شبة الدين 
للناجت املحلي الإجمايل اإلى ٩8%. كما من املتوقع اأن ترتفع ن�شبة العجز لت�شل اإلى 4.٧% من الناجت املحلي الإجمايل مقارنة مبعدل ٢.%4 

والذي �شجل خالل العام ٢٠١٩.

اأما فيما يخ�ش ال�شيا�شة النقدية، فمن املتوقع اأن يوا�شل البنك املركزي اتباع النهج الفيدرايل الأمريكي بغية احلفاظ على �شالبة 
�شعر �رضف الدينار. حيث اأن التوقعات التي تخ�ش اأ�شعار فائدة الأ�شا�ش على الدولر ما زالت غري وا�شحة، فبع�ش املحليني القت�شاديني 
يتوقعون قيام الفيدرايل بخف�ش �شعر فائدة الأ�شا�ش على الدولر خالل الربع الثاين من العام املقبل والبع�ش الآخر يتوقع قيام الفيدرايل 

برفعها.

اقت�ساديات املنطقة:

البلدان امل�سدرة للنفط:
جتني البلدان امل�شدرة للنفط ثمار الأو�شاع العاملية املواتية، فقد اأدت تخفي�شات اأ�شعار الفائدة التي اعتمدتها كربى البنوك املركزية 
عاملياً بالإ�شافة اإلى اإدراج دول جمل�ش التعاون اخلليجي يف موؤ�رضات الأ�شهم وال�شندات العاملية اإلى تعزيز تدفقات ال�شتثمار يف �شندات 

الدين واأ�شهم امللكية الوافدة اإلى العديد من بلدان املنطقة يف عام ٢٠١٩، متفوقة بذلك على غريها من الأ�شواق ال�شاعدة.

عن ملحوظاً  هبوطاً  م�شجالً   ،٢٠١٩ العام  نهاية   %٠.٧ اإلى  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان  يف  النمو  ي�شل  اأن  املتوقع  من   حيث 
معدل بلغ قدره ٢% يف نهاية العام ٢٠١8. ويعود ال�شبب لهذا النخفا�ش اأ�شا�شاً اإلى تخفي�شات اإنتاج النفط املتما�شية مع اإتفاقيات 
واأن ت�شجل  العام ٢٠٢٠  تعافيها خالل  اخلليجي  التعاون  اقت�شادات دول جمل�ش  تعاود  اأن  املتوقع  بالرغم من ذلك، من  اأوبك.  حتالف 
 معدل منو يبلغ ٢.5% مدفوعة بانتعا�ش يف منو اإجمايل الناجت املحلب النفطي احلقيقي بن�شبة ١.٩% مقارنة بن�شبة منو بلغت ١.4% يف

نهاية العام ٢٠١٩. 

هذا ويبقى تعايف القت�شاد العراقي دون امل�شتويات املتوقعة، بالرغم من ت�شجيله ملعدل منو اإيجابي قد يبلغ 3.4% يف نهاية العام ٢٠١٩ 
�شعوداً من ٠.6%، لتنتهي بذلك حالة النكما�ش التي �شهدها القت�شاد خالل العام ٢٠١٩، وميكن عزو هذا النمو يف املقام الأول اإلى 
زيادة اإنتاج النفط اخلام بن�شبة 6.3% والنتعا�ش يف الن�شاط القت�شادي غري النفطي. كما من املتوقع اأن ي�شجل القت�شاد العراقي منواً 

معدله 4.٧% خالل العام ٢٠٢٠.

كما من املتوقع اأن ت�شهد اأر�شدة املالية العامة حت�شناً ملحوظاً يف العديد من البلدان امل�شدرة للنفط يف ظل تعايف اأ�شعار النفط 
مثل  نفطية  الغري  الإيرادات  زيادة  اإلى  الهادفة  الإجراءات  من  عدداً  اتخذت  التي  البلدان  ببع�ش  اقرتن  والذي  النفطي،  غري  والن�شاط 
تطبيق �رضيبة القيمة امل�شافة، التوجه اإلى جذب ال�شتثمارات الأجنبية، والعمل على اإيجاد �شبل لزيادة الإيراد ال�شياحي خ�شو�شاً 

يف اململكة العربية ال�شعودية والإمارات العربية املتحدة.
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البلدان امل�ستوردة للنفط:
يتيح تي�شري الأو�شاع املالية العاملية اإنفراجاً موؤقتاً للبلدان امل�شتوردة للنفط يف ال�رضق الأو�شط، حيث من املتوقع اأن ت�شجل اقت�شادات 
تلك البلدان منواً اقت�شادياً مبعدل 3.6% يف العام ٢٠١٩ مقارنة بنمو بلغ معدله 4.3% يف عام ٢٠١8، اأما بالن�شبة للعام ٢٠٢٠ فمن املتوقع 
اأن ترتفع ن�شب النمو و�شولً اإلى 3.٧%. وي�شتمر النمو القت�شادي القوي يف م�رض بلعب دور القوة املحركة التي تقف وراء ارتفاع النمو 
الكلي يف املنطقة، مما يحجب النمو الأ�شعف والأكرث ه�شا�شة يف البلدان الأخرى ل �شيما الدول املحاطة بالظروف اجليو�شيا�شية 

وال�رضاعات ال�شيا�شية وتداعياتها.

هذا وت�شري التوقعات اإلى اأن النمو القت�شادي يف البلدان امل�شتوردة للنفط �شيكون �شعيفاً يف ال�شنوات القادمة، فارتفاع م�شتويات 
الدين العام وتكاليف التمويل املقرتنة بها ل تعوق النمو يف املنطقة وح�شب، بل م�شدراً لل�شغوط احلادة على املالية العامة. 

�شناع  ت�شع  التي  املعاك�شة  العاملية  والتاأثريات  والبطالة  املتوا�شلة  الجتماعية  التوترات  من  مزيج  هنالك  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة 
ال�شيا�شات القت�شادية يف مواجهة مفا�شلة �شعبة بني اإعادة بناء الهوام�ش الوقائية املالية اأو الت�شدي للتحديات التي تعوق النمو.

القت�ساد العاملي:
وال�شني  املتحدة  الوليات  بني  التجارية  التوترات  ت�شاعد  اأتى   ،٢٠١٧ العام  يف   %4 معدله  بلغ  لنمو  العاملي  القت�شاد  ت�شجيل  بعد 
م�شحوباً بالركود القت�شادي يف بلدان منطقة اليورو ليوؤثر �شلباً على معدلت النمو التي بلغت 3.6% يف نهاية العام ٢٠١8. وا�شتمرت 
الظروف القت�شادية املتوترة بالتاأثري على النمو القت�شادي العاملي خالل العام ٢٠١٩ لتفاقم التوترات يف العالقات الأمريكية ال�شينية 
وعدم اليقني مب�شتقبل �شفقة انف�شال اململكة املتحدة جتارياً عن دول الحتاد الأوروبي من �شوء الأو�شاع القت�شادية، حيث من املتوقع 

اأن ي�شجل القت�شاد العاملي منواً مبعدل ٢.٩% يف نهاية العام.

علماً باأن التوترات القت�شادية بداأت بالتال�شي بعد و�شول القائمني على ال�شيا�شة النقدية واحلكومة الربيطانية اإلى اتفاق على بنود 
مر�شية تخ�ش �شفقة انف�شال الأخرية عن الحتاد الأوروبي جتارياً. من جهة اأخرى، لعب توقيع املرحلة الأولى من اتفاقيات التفاهم 
اإلى 3.3% يف  اأف�شل قد ت�شل  التجاري بني ال�شني والوليات املتحدة الأمريكية الدور الرئي�شي يف توقع معدلت منو اقت�شادي عاملي 

نهاية العام ٢٠٢٠.   

اإلى ٢.٩% والتي  هذا وتاأتي التوقعات بانخفا�ش معدل منو القت�شاد الأمريكي من 3.6% والتي �شجلها يف نهاية العام ٢٠١8 و�شولً 
من املتوقع اأن ي�شجلها يف نهاية العام ٢٠١٩، متاأثراً باحلرب التجارية الأمريكية ال�شينية والنزاعات التي تدور حول اتفاقيات الوليات 

املتحدة التجارية مع كل من دول الحتاد الأوروبي ودول �شمال اأمريكا.

من املتوقع اأن يقوم الفيدرايل الأمريكي بخف�ش �شعر فائدة الأ�شا�ش على الدولر مرة واحدة خالل العام ٢٠٢٠، بعد قيامه بخف�شها 
و�شول  وعدم  العاملي  القت�شادي  بالنمو  التي حتيط  اليقني  وحالة عدم  املخاوف  ٢٠١٩ يف ظل  العام  ٠.٧5% خالل  بواقع  مرات  ثالث 

معدلت الت�شخم للمعدلت املرجوة يف الوليات املتحدة الأمريكية.

اأما بالن�شبة لدول الحتاد الأوروبي، فمن املتوقع اأن ي�شجل القت�شاد الأوروبي منواً مبعدل ١.٢% يف العام ٢٠١٩ مقارنة مبعدل منو قد بلغ 
١.٩% يف العام ٢٠١8. كما من املتوقع اأن ي�شجل القت�شادي الأوروبي منواً مبعدل ١.3% خالل العام ٢٠٢٠.

ومن املتوقع اأن ي�شجل اقت�شاد اململكة املتحدة منواً معدله ١.3% خالل العام ٢٠١٩، علماً باأن ن�شبة النمو املتوقعة م�شاوية للمعدلت 
امل�شجلة يف العام ٢٠١8. كما من املتوقع اأن ينمو اقت�شاد اململكة املتحدة مبعدل ١.4% يف العام ٢٠٢٠ مدعوماً بو�شول اأ�شحاب القرار 

يف اململكة لتفاق حول بنود النف�شال التجاري عن الحتاد الأوروبي.

من ناحية اأخرى، �شجل القت�شاد ال�شيني تباطوؤاً مل يحدث يف ال�شنوات الثالثني املا�شية متاأثراً ب�شعف الطلب املحلي والتوترات 
التجارية مع الوليات املتحدة. واأعلنت اجلهات املعنية عن اأ�شواأ معدل منو لقت�شاد جمهورية ال�شني منذ العام ١٩٩٠، حيث بلغ معدل 

النمو 6.١% للعام ٢٠١٩ مقارنة بنمو بلغ معدله 6.٢% للعام ٢٠١8.
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اأهم املوؤ�رشات والن�سب املالية
التغري20192018األف دينار

 اأهم بنود قائمة املركز املايل

6.٧6% ٢.٩35.4١4  3.١33.8٠١ جمموع املوجودات

)3.٠6%( ١.64٩.5٧٠  ١.5٩٩.٠٧6 الت�شهيالت الئتمانية بال�شايف

٧.١6% ١.٩١3.٩٠٢  ٢.٠5٠.٩56 ودائع العمالء

4.٠١% 336.3٩٧  34٩.8٧5 اإجمايل حقوق امل�شاهمني

 نتائج العمليات

3.٠8% ١١٧.64٢  ١٢١.٢66 �شايف اإيراد الفوائد والعمولت

الدخل من العمليات الت�شغيلية
3.5١% ١3٢.١45  ١36.٧8٧ )با�شتثناء اأرباح بيع وتقييم موجودات مالية(

3.58%١3١.44١ ١36.١4٢ اإجمايل الدخل

5.3% 4١.٩84  44.٢٠8 الربح قبل ال�رضائب

)6.٧4%( 3٠.١٢٧  ٢8.٠٩5 الربح العائد مل�شاهمي البنك بعد ال�رضائب

)6.٧4%(٠.١5٩ ٠.١48 ح�شة ال�شهم من �شايف الربح )دينار(

اأهم الن�شب املالية

١.٠5%٠.٩3%العائد على معدل املوجودات

8.٩5%8.١٩%العائد على معدل حقوق امل�شاهمني

4.١١%4.٠٠%�شايف اإيراد الفوائد والعمولت اإلى معدل املوجودات

١5.٢١%١8.٠١%كفاية راأ�ش املال

86.١٩%٧٧.٩٧%�شايف الت�شهيالت اإلى ودائع العمالء

4.٢4%4.84%�شايف الت�شهيالت غري العاملة اإلى الت�شهيالت

6٩.46%٧٠.5٢%تغطية املخ�ش�ش ل�شايف الت�شهيالت غري العاملة

املوؤ�رشات املالية لل�سنوات اخلم�س الأخرية
)بالآلف با�شتثناء �شعر ال�شهم(

  20152016201720182019
 3٠.3363٠.١٢٧٢8.٠٩5 35.٠56  4١.١68 �شايف الربح العائد مل�شاهمي البنك

 -١6.٢٠٠ ٢١.6٠٠  ٢١.6٠٠  ١6.٠٠٠ الأرباح املوزعة

 -١٠.٠٠٠ -  -  ٢٠.٠٠٠ الأ�شهم املوزعة

 336.584336.3٩٧34٩.8٧5 3٢6.4٧٢  3٠٧.5٧8 حقوق امل�شاهمني

 ١٩٠.٠٠٠ ١8٠.٠٠٠  ١8٠.٠٠٠  ١8٠.٠٠٠  ١6٠.٠٠٠ الأ�شهم امل�شدرة

 ١.٠3 ١.33  ١.5٠  ١.85  ٢.55 �شعر ال�شهم يف ال�شوق املايل ) دينار (
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)األف دينار(

2015 2016 2017 2018 2019

2,532,062
2,491,183

2,794,347

2,935,414
3,133,801

2015 2016 2017 2018 2019

307,578

326,472
336,584 336,397

349,875

2015 2016 2017 2018 2019

1,570,016 1,547,446

1,749,865

1,913,902

2,050,956

2015 2016 2017 2018 2019

1,114,240

1,356,279

1,537,937

1,649,570
1,599,076

2015 2016 2017 2018 20192015 2016 2017 2018 2019

 %96,55
%95,30

%77,78
%69,50

%70,52

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEGÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

AÓª©dG ™FGOh ‹ÉªLEGá«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG ‘É°U

äÉ°ü°üîŸG á«£¨J áÑ°ùfIÌ©àŸG ¿ƒjódG ‘É°U áÑ°ùf

 %3,94

%3,47

%3,82

%4,24

%4,84
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ΩÉ©dG ´É£≤dG
%11^8

IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG
%8^6 á£°SƒàŸGh

iÈµdG äÉcöûdG
%27^1

¿Éµ°SE’G ¢Vhôb
%13^1

OGôaC’G äÓ«¡°ùJ
%39^4

ájó≤ædG äÉæ«eCÉàdG
%1^9

∑ƒæÑdG ™FGOh
%9^5

iôNCG äÉHƒ∏£e
%4^0ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

%11^2

á°VÎ≤e ∫GƒeCG
%7^8

AÓª©dG ™FGOh
%65^6

املركز املايل للبنك
بلغت اإجمايل املوجودات 3١33.8 مليون دينار بارتفاع ١٩8.4 مليون دينار عن نهاية 
العام ال�شابق وبن�شبة ارتفاع 6.٧6%. يف حني �شهد اإجمايل حمفظة الت�شهيالت 
الئتمانية انخفا�شاً مببلغ 44 مليون دينار لي�شل اإلى ١6٧٧.4 مليون دينار وبن�شبة 
حيث  الئتمانية  الت�شهيالت  حمفظة  جودة  على  البنك  حافظ  وقد  هذا   ،%٢.55
بلغ ن�شبة �شايف الت�شهيالت غري العاملة 4.84% من ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية 
املبا�رضة مقابل 4.٢4% للعام ال�شابق، وقد بلغ �شايف حمفظة الت�شهيالت الئتمانية 
ن�شبته  بانخفا�ش  ال�شابق  للعام  دينار  دينار مقابل ١64٩.6 مليون  ١5٩٩.١ مليون 
الئتمانية  الت�شهيالت  مقابل  كافية  مبخ�ش�شات  البنك  يحتفظ  كما   ،%3.٠6
 IFRS9 غيـر العاملة وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين ومعيار التقارير املالية
الت�شهيالت  دينار لتبلغ ن�شبة تغطية املخ�ش�شات ل�شايف  وبر�شيد 6٧.٢ مليون 

غري العاملة 5٢.٧٠%.

بلغ ر�شيد ا�شتثمارات البنك يف الأ�شهم وال�شندات مبلغ 8١4.4 مليون دينار مقابل 
6٢٧.5 مليون دينار للعام ال�شابق. 

التوازن يف توظيف  اإلى حتقيق  املالية  املوجودات  ا�شتثماراته يف  البنك من  ويهدف 
الأموال يف اأدوات ذات خماطر متدنية، وعوائد اأعلى ومبا يحافظ على �شيولة البنك.

 ٢46.8 اإلى  لت�شل  بن�شبة ١٩%  البنوك  لدى  والإيداعات  الأر�شدة  ارتفعت  وكذلك 
مليون دينار مقارنة مع ٢٠٧.4 مليون دينار للعام ال�شابق، باملقابل فقد بلغت ار�شدة 

النقد والأر�شدة لدى البنوك املركزية 33٢.٧ مليون دينار مقارنة مع 333.4 مليون دينار للعام ال�شابق وبنف�ش امل�شتوى. 

ويحتفظ البنك بن�شب �شيولة تن�شجم مع املعايري العاملية ومتطلبات اجلهات الرقابية ومتثل م�شدر اطمئنان جلميع الفئات التي 
امل�شدر  العمالء  ودائع  وت�شكل  هذا  العمالء  ودائع  من   %٧٧.٩٧ ن�شبته  ما  الئتمانية  الت�شهيالت  ت�شكل  حيث  البنك  مع  تتعامل 

الأ�شا�شي من م�شادر التمويل للبنك حيث متثل ما ن�شبته 65.4% من اإجمايل م�شادر الأموال.

بلغ اإجمايل حقوق م�شاهمي البنك 34٩.٩ مليون دينار كما يف نهاية عام ٢٠١٩ مقابل 336.4 مليون دينار يف نهاية العام ال�شابق. وقد 
�شاهمت �شيا�شة البنك يف توزيع الأرباح من تعزيز كفاية راأ�ش املال حيث بلغت ١8.٠١% لعام ٢٠١٩ مقابل ١5.٢١% للعام ال�شابق وهي 
اأعلى من احلد الأدنى املقرر من قبل البنك املركزي الأردين البالغ ١4.3٧5%، كما بلغت ن�شبة راأ�ش املال الأ�شا�شي للموجودات املرجحة 
 )Leverage Ratio( باملخاطر ١6.5% مقابل ١4.58.% للعام ال�شابق، وبلغت ن�شبة حقوق امل�شاهمني املرجحة اإلى اإجمايل املوجودات

٩.3٩%، الأمر الذي ي�شع البنك �شمن الفئة الأولى )راأ�شمال جيد( وفقاً لدرجة املالءة.
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2019

2018

%75.0 %14.1

%2.2

%2.7

%8.7

%74.8 %14.7 %7.8

óFGƒØdG äGOGôjEG ‘É°U á«dÉe äGOƒLƒe ìÉHQCGä’ƒª©dG ‘É°U iôNCG äGOGôjEG

πNódG ‹ÉªLEG

نتائج اأعمال البنك
بلغ الربح قبل ال�رضيبة 44.٢ مليون دينار مقارنة مع 4٢  مليون 
دينار لعام ٢٠١8 بارتفاع ن�شبته 5.3%، فيما بلغ �شايف الربح بعد 
�رضيبة الدخل العائد مل�شاهمي البنك ٢8.١ مليون دينار مقارنة 
ال�شهم  ح�شة  ولتبلغ  ال�شابق  للعام  دينار  مليون   3٠.١ مع 
للعام  دينار   ٠.١5٩ مقابل  دينار   ٠.١48 الربح  �شايف  من  الواحد 

ال�شابق. 

ت�شغيلياً، ارتفع �شايف اإيرادات الفوائد بن�شبة 3.88% ليبلغ ١٠٢.١ 
كما  ال�شابق،  للعام  دينار  مليون   ٩8.3 مع  مقارنة  دينار  مليون 
بلغ �شايف الإيرادات من العمولت ١٩.٢ مليون دينار، وبانخفا�ش 

طفيف عن م�شتوى العام ال�شابق، فيما بلغت اإيرادات ا�شتثمارات البنك 3 مليون دينار مقابل 3.6 مليون دينار للعام ال�شابق، وارتفعت 
اإيرادات البنك الأخرى بن�شبة ١6.3% لتبلغ ١١.٩ مليون دينار. وبالنتيجة فقد بلغ اإجمايل الدخل ١36.١ مليون دينار مقابل ١3١.4 مليون 
اإيرادات البنك الت�شغيلية من الفوائد والعمولت ت�شكل اجلزء الأكرب من  اأي بارتفاع ن�شبته 3.58% هذا ول تزال  دينار للعام ال�شابق 

اإجمايل الدخل بن�شبة 8٩.١% مقارنة مع ن�شبة 8٩.5% للعام ال�شابق.

يف املقابل، ارتفع اإجمايل امل�رضوفات مبا يف ذلك خم�ش�ش تدين الت�شهيالت الئتمانية واملخ�ش�شات الأخرى بن�شبة ٢.٧٧% ليبلغ ٩١.٩ 
مليون دينار. حيث ارتفعت نفقات املوظفني بن�شبة ٢.٠6%. كما ارتفعت امل�شاريف الت�شغيلية الأخرى مببلغ 3.3 مليون دينار وبن�شبة 
١١.5% نتيجة الزيادة يف اأن�شطة البنك الت�شغيلية ب�شكل عام، هذا وقد بلغ خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة الذي مت اقتطاعه 

خالل العام  ٧.8 مليون دينار وذلك لتعزيز خم�ش�ش تدين الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة مقابل ٩ مليون دينار للعام ال�شابق.

توزيع الأرباح
بناءً على تعميم البنك املركزي رقم 46٩3/١/١ بتاريخ ٩ ني�شان ٢٠٢٠ فقد تقرر تاأجيل قيام البنوك الأردنية املرخ�شة بتوزيع اأرباح على 

امل�شاهمني لعام ٢٠١٩ ليتم التوزيع مع البيانات اخلتامية لعام ٢٠٢٠.
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خدمات الأفراد
اأطلق بنك القاهرة عمان العالمة التجارية الفرعية اجلديدة وهي بنك لينك LINC �شمن الفروع التالية: فرع لينك بوليفارد العبديل، 
فرع لينك اجلامعة الأردنية، فرع لينك اإربد، فرع لينك تاج مول والتي �شتقدم خدماتها للقطاع ال�شبابي وم�شتخدمي التكنولوجيا 

البنكية احلديثة باأحدث التقنيات امل�رضفية الرقمية وبكل ي�رض و�شهولة. 

كما قام البنك باإعداد برنامج جوائز حل�شابات التوفري يتميز بجوائزه القيمة تلبية لرغبات عمالئه احلاليني وحفاظاً عليهم وا�شتقطاباً 
لعمالء جدد اأي�شاً. 

مع  بالتن�شيق  الفارغة  والأرا�شي  ال�شكنية  ال�شقق  ل�رضاء  عقارية  منتجات  بتقدمي  البنك  قام  العقارية  القرو�ش  منتج  يخ�ش  ومبا 
اأ�شحاب هذه امل�شاريع يف مناطق خمتلفة خارج العا�شمة عمان �شمن برامج مي�رضة بالإ�شافة اإلى طرحه منتج القر�ش العقاري 
ل�رضاء ال�شقق ال�شكنية اأينما كانت باأ�شعار فوائد خمف�شة ومناف�شة بالإ�شافة اإلى العديد من املزايا والإعفاءات جلذب اأكرب عدد ممكن 

من العمالء وت�شجيعهم لمتالك �شقة العمر.

اأما يف جمال قرو�ش ال�شيارات عمل البنك على تعديل برامج املنح واإ�شافة املزيد من وكالت ال�شيارات بالإ�شافة اإلى تقدمي عرو�ش على 
اأ�شعار �شيارات الوكالة يف املنا�شبات بالتن�شيق مع اأ�شحاب ال�رضكات من اأجل ت�شجيع وحتفيز العمالء وزيادة احل�شة ال�شوقية يف 
القطاع. حيث مت توقيع اتفاقيات تعاون مع �رضكة هيونداي، كيا، تويوتا وغريها من الوكالت وو�شع البنك يف خطته امل�شتقبلية �شمه 

باقي الوكالت لربنامج متويل ال�شيارات.

كما قام البنك يف جمال القرو�ش ال�شخ�شية مقابل حتويل الراتب باإعداد ومتديد العرو�ش اخلا�شة �شمن �شيا�شات واإجراءات �شهلة 
ليتمكن عدد كبري من العمالء القائمني واجلدد من ال�شتفادة من خدماته الإقرا�شية.

 Offline Installment اأما يف جمال البطاقات امل�رضفية قام البنك بتقدمي خدمة التق�شيط املي�رض من خالل مركز خدمة العمالء
حيث متكن العمالء من تق�شيط م�شرتياتهم حملياً ودولياً. ومتا�شياً مع التطورات التكنولوجية يف جمال الدفع الإلكرتوين قام البنك 

با�شتهداف خدمة الدفع مبوجب الهاتف النقال CABPAY ليكون البنك الأول الذي يقدم هذه اخلدمة على جميع اأنواع البطاقات.

…ó≤f ´ÉLÎ°SG
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بنك لينك LINCبرنامج جوائز ح�شابات التوفريمنتج قر�ش الإ�شكان

منتج قرو�ش ال�شيارات مع �رضكة كيا
CABPAY
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اخلدمات واملنتجات امل�رشفية لل�رشكات
تقوم اإدارة اخلدمات واملنتجات امل�رضفية لل�رضكات على ا�شتقطاب ال�رضكات وبناء العالقات مع ال�رضكات الكربى واملتو�شطة وال�شغرية 
ليتم تعزيز موقع البنك التناف�شي لتقدمي كافة الت�شهيالت املبا�رضة وغري املبا�رضة، والبيع املتقاطع لكونها اأحد م�شادر ربحية البنك 
بتمويل  التو�شع  مت  حيث  القت�شادية،  القطاعات  كافة  لتمويل  بنهجه  البنك  ا�شتمر  فقد  القت�شاد  دعم  يف  البنك  لدور  وتاأكيداً 
القطاع ال�شياحي والفنادق خ�شو�شاً املتواجدة مبنطقة البرتاء واملخيمات املوجودة مبنطقة وادي رم، بالإ�شافة اإلى املطاعم ال�شياحية 
يف جر�ش وعجلون،كما مت متويل القطاع الزراعي، ال�شناعي، تكنولوجيا املعلومات والطاقه املتجددة بكلف متويل منخف�شة من خالل 

ال�شلف املمنوحة من قبل البنك املركزي.

ول�شتمرار نهج البنك بدعم قطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وامل�شاريع النا�شئة فقد مت توقيع اتفاقية مع �شندوق �شند ملوؤ�ش�شات 
الأعمال ال�شغرية واملتو�شطة والتي تتيح للبنك دعم قطاع امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ومتناهية ال�شغر ومتكني املراأة من اأجل 
عمل م�شاريع مدرة للدخل ت�شاعد على تقليل ن�شب البطالة، ومن جهة اأخرى مت تعزيز العمل مع ال�رضكة الأردنية ل�شمان القرو�ش 

التي ت�شاعد البنك مبنح القرو�ش لل�رضكات ذات الكفاءة والتي ل متلك �شمانات تقدمها للبنك. 

كما قام البنك بامل�شاركة بعدة مبادرات منها برنامج انه�ش الذي يركز على فئة ال�شباب من خالل تدريبهم ومتكينهم من متطلبات 
ال�شوق خللق فر�ش ملا له انعكا�ش على تخفي�ش ن�شب البطالة.

ولتمكني البنك بالتو�شع مبنح ت�شهيالت لل�رضكات الكربى واملتو�شطة وال�شغرية ب�شكل مدرو�ش مت العمل على درا�شة املنح على 
اأ�ش�ش علمية �شليمة بالإ�شافة اإلى مراقبة ومتابعة املحفظة القائمة بتطبيق املعيار املحا�شبي )IFRS9( واخلا�ش بت�شنيف خماطر 
ال�رضكات للتحوط من اأي خماطر. كما مت تطبيق نظام MOODYS RRS الذي يقوم على حتديد خماطر املقرت�ش وربطها بت�شعري 

الت�شهيالت له.

قرو�ش الإ�شكان فل�شطنيم�رضوع اإعمار
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اخلزينة وتنمية م�سادر الأموال
جودة  على  املحافظة  بني  توازن  وفاعلية  بكفاءة  ومطلوباته  موجوداته  اإدارة  من  البنك  متكن 
املوجودات ونوعيتها وحت�شني العائد عليها وتنويع م�شادر الأموال. وكذلك املحافظة على ن�شب 

�شيولة مالئمة ومبا ي�شاهم يف تعزيز ربحية البنك واملحافظة على ن�شب خماطر مقبولة.

وقد عمل البنك خالل العام على تعزيز �شبكة عالقاته مع البنوك املرا�شلة بكفاءة وفاعلية 
اإن�شاء عالقات جديدة بالرغم من الظروف ال�شعبة التي ت�شهدها املنطقة ويف  والعمل على 
ظل التغيريات املتجددة التي تفر�شها اجلهات الرقابية. كما حافظ على توطيد واإدامة العالقات 

امل�رضفية مع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف الأردن وخارجه يف جمالت متعددة من حيث التمويل التجاري واحلوالت امل�رضفية. الأمر الذي 
�شاهم يف حت�شني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء.

ا�شتمر البنك بتزويد عمالئه باخليارات ال�شتثمارية املبتكرة، حيث اأطلق البنك من�شة تداول اإلكرتونية تتيح للعمالء خيارات التداول 
بالأ�شهم، ال�شندات، ال�شناديق ال�شتثمارية وال�شناديق ال�شتثمارية املتداولة يف خمتلف اأ�شواق التداول العاملية.

التاأجري التمويلي 
ن�شاط  وطبيعة  تتنا�شب  التمويلي  التاأجري  خدمات  من  متكاملة  جمموعة  التمويلي  للتاأجري  متَلَّك  �رضكة  خالل  من  البنك  يقدم 
امل�شتاأجر وتدفقاته النقدية، ولكافة القطاعات القت�شادية.كما وت�شعى ال�رضكة لرفع م�شتوى الهتمام باخلدمات املقدمة لالأ�شواق 
للقطاعات  ومالية  اقت�شادية  مزايا  من  له  ملا  التمويلي  التاأجري  مفهوم  ن�رض  خالل  من  التمويلية  احتياجاتها  لتلبية  امل�شتهدفة 

امل�شتهدفة.

اخلدمات ال�ستثمارية
بتقدمي  فل�شطني،  املالية يف  لالأوراق  الوطنية  وال�رضكة  الأردن  لال�شتثمار يف  اأوراق  ال�شتثمارية، �رضكة  اأذرعه  ومن خالل  البنك  يقوم 
اإدارة الأ�شول كاإدارة حمافظ ا�شتثمارية للعمالء،  اإلى خدمات  خدمات الو�شاطة يف الأ�شواق املحلية، الإقليمية والدولية. بالإ�شافة 

تاأ�شي�ش واإدارة �شناديق ال�شتثمار ذات الغايات املختلفة، وتقدمي امل�شورة املالية وال�شتثمارية واإعداد الدرا�شات والأبحاث.

�سبكة الفروع ومنافذ التوزيع
تطبيقاً لأهداف الهوية املوؤ�ش�شية وخطط النت�شار اجلغرايف للبنك، مت خالل عام ٢٠١٩ حتويل مكاتب عدد ٢ اإلى فروع، حيث مت حتويل 
مكتب دير اأبي �شعيد ومكتب ال�شونة ال�شمالية اإلى فروع حتت مظلة �شبكات فروع بنك القاهرة عمان، بالإ�شافة اإلى حتويل املركز 
ال�شت�شاري املوجود يف حمافظة الزرقاء اإلى مكتب تابع لفرع الزرقاء �شارع بغداد وذلك ل�شتيعاب الزيادة امل�شطردة يف عدد عمالء 

الفروع ولتعزيز التواجد يف املناطق احليوية بالأردن.

وكما قام البنك بفتح 4 فروع ذكية حتت العالمة التجارية LINC يف مواقع حيوية مثل فرع العبديل لينك/ البوليفارد وفرع تاج مول 
اإربد لينك يف مبنى الإدارة  لينك/ تاج مول ومكتب طلبة اجلامعة الأردنية داخل مبنى القبول والت�شجيل يف اجلامعة الأردنية وفرع 
الإقليمية لفروع ال�شمال يف اإربد وذلك خلدمة فئة ال�شباب باأحدث الت�شاميم الع�رضية والتقنية واإننا حالياً نتواجد يف 4 مواقع خلدمة 
العمالء من خالل نظام e-fawateercom مثل مركز ترخي�ش �شحاب ومركز ترخي�ش ماركا ومركز ترخي�ش �شمال عمان/ �شفا 

بدران بالإ�شافة اإلى مكتب اأرا�شي �شمال عمان.

ويقوم البنك بخدمة عمالئه من خالل �شبكة �رضافات اآليه وا�شعة حيث مت تركيب ١١ �شـراف جديد يف مواقع خمتلفة خالل العام 
احلايل وبذلك يكون العدد الإجمايل لل�رضافات ١8٢ �رضاف منت�رضة يف كافة مناطق اململكة، منها ١48 �رضاف مت ا�شتبدالها بنوع حديث 

ومتطور ملواكبة متطلبات العمالء وخدمتهم باأف�شل واأ�رضع الطرق.
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تقنية املعلومات:
اأعلى واأحدث التطبيقات يف جمال التكنولوجيا لتواكب �رضعة التطورات يف العامل ومواءمة  اإدارة تقنية املعلومات بتطبيق  قامت 
ل�شيا�شة البنك وا�شرتاتيجية البنك الهادفة خلدمة العمالء ب�شكل مميز، حيث قامت بعمل حتديث على اأجهزة ال�شبكة الداخلية 
واخلارجية مبا يتوافق مع اأحدث التقنيات امل�شتخدمة يف عامل التكنولوجيا ملا توفره من ال�رضعة والدقة واخل�شو�شية يف نقل البيانات 

وباأف�شل املمار�شات العامة.

مت حتديث جميع اأجهزة الت�شال اإلى HP ملا تتميز به من �رضعة ودقة نقل البيانات مع حمايتها باأحداث التقنيات التي ت�شتخدم من 
ت�شفري البيانات وغريها من امليزات، كما قامت اإدارة تقنية املعلومات بتطبيق نظام ال SD WAN والتي تعترب اأحدث ما تو�شلت اإليه 
التكنولوجيا لربط ال�شبكة الداخلية مع الأفرع اخلارجية والتي تتميز بال�رضعة والدقة و�شهولة الإعداد، كما تتميز بتطبيقها اأعقد 
اأنواع الت�شفري والتي ي�شعب اخرتاق البيانات من خاللها، حيث يعد بنك القاهرة عمان الأول يف تركيب هذا النوع من التكنولوجيا يف 
 Anitivirus ،Anti Spam ،SSl Inspection ،Intrusion وتطبيق اأحدث اأجهزة احلماية ملا توفره من مزايا حماية مثل EMEA

Prevention System IPS ،Sandbox ،Email Inspection و غريها من مزايا احلماية.

ومت اأي�شاً زيادة قدرة البنك على توفري الأمن واحلماية عرب كافة البيانات الفرتا�شية واحلو�شبة ال�شحابية عرب حتديث التطبيقات اخلا�شة 
باأمن وحماية املعلومات Fortinet لتعزيز عنا�رض التحكم يف الثغرات الأمنية وفر�ش احلماية على البنك، بالإ�شافة اإلى تغيري اخلوادم 

.HP Synergy الرئي�شية يف البنك ل�شمان �رضعة الأداء ولكونها الأحدث يف العامل من نوع

 كما ويقوم البنك اأي�شاً بتطبيق اأعلى معاييـر الأمن واحلمايــة وحاكميــة تكنولوجيـا املعلومـات، حيـث مت احل�شول على �شهـادة
.ISO27001 2019 وجاري العمل على تطبيق املعيار COBIT وتطبيق PCI-DSS ،GDPR
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املوارد الب�رشية والتدريب

�سيا�سة البنك يف التعيني
ا�شتمر البنك يف �شيا�شته مبنح اأولوية منح ال�شواغر داخلياً من خالل اآلية تناف�ش عادلة متنح املوظفني احلق بالتناف�ش على الوظائف 
ال�شاغرة ل �شيما الوظائف الإدارية والقيادية وذلك ل�شمان �شري املوظفني يف م�شارهم الوظيفي واحلفاظ على الكوادر املوؤهلة، ومن 
ناحية اأخرى فاإن ذلك ي�شمن ا�شتمرار البنك يف اإتاحة فر�ش التطور املعريف وتعزيز اخلربة العملية للموظفني من خالل برامج الإحالل 
املوؤقت والتدريب والتعليم، كما يراعي البنك �رضورة رفد كوادره بخربات خارجية تعزز الفكر التجديدي البتكاري واملناف�شة الداخلية 

لدى املوظفني وذلك من خالل ا�شتقطاب اأف�شل الكوادر املنا�شبة لقيم وبيئة املوؤ�ش�شة وملتطلبات الوظيفة على حد �شواء.

بلغ معدل الدوران الوظيفي لال�شتقالت الطوعية 6.45% للعام ٢٠١٩ بانخفا�ش مقداره ٠.٧5% عن العام ال�شابق ٢٠١8 ويعترب معدل 
الدوران الوظيفي �شمن املعدل املقبول وفق اأف�شل املمار�شات ملعدل الدوران الوظيفي.

�سيا�سة املكافاآت 
ان�شجاماً مع تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة عن البنك املركزي الأردين مت و�شع �شيا�شة لتوزيع املكافاآت املالية على موظفي 
البنك مبنية على املبادئ الرئي�شية الأ�شا�شية التي تقوم عليها احلاكمية املوؤ�ش�شية يف تطبيق مبادئ العدالة وال�شفافية يف منح 

املكافاآت املالية ملوظفي البنك.

العليا  التنفيذية  لالإدارة  مالية  و�شفافة ملنح مكافاآت  وعادلة  ومعايري مو�شوعية  اأ�ش�ش  و�شع  اإلى  املكافاآت  �شيا�شة منح  وتهدف 
وكافة موظفي البنك، متكن البنك من ا�شتقطاب وتطوير واملحافظة على موظفيه من ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات وحتفيزهم 

والرتقاء باأدائهم، وت�شجيع وحتفيز املوظفني لتحقيق اأهداف البنك.

كما  ال�شرتاتيجية،  اأهدافه  حتقيق  ومدى  عام  ب�شكل  البنك  واأداء  ربحية  بني  ما  يربط  مكافاآت  نظام  اعتماد  ال�شيا�شة  وتت�شمن 
ت�شمنت ال�شيا�شة اأ�ش�ش ومعايري لأداء الإدارات والدوائر املختلفة واأداء املوظف.

يبلغ عدد موظفي البنك وال�رضكات التابعة ٢.٢٢٩ موظفاً وفقاً للموؤهالت التالية:

م�رشف البنك
ال�سفا

اأوراق 
لال�ستثمار

الوطنية 
لالأوراق املالية

متلك للتاأجري 
املجموعالتمويلي

٢----٢دكتوراه

٧8١3٢١5٩٩ماج�شتري

١.45٩٩5١5١١8١.588بكالوريو�ش

١٢54-٢45٧١دبلوم

٢65١٢٢34٢86ثانوية فما دون

٢.٠4٩١٢٧٢٠١5١8٢.٢٢٩املجموع
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اأهم الإجنازات التي قام بها البنك مبا يخ�س اإدارة املوارد الب�رشية خالل 2019:
امتثالً لتعليمات البنك املركزي الأردين التي تخ�ش مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب رقم ٢٠٠٧/46 وتعديالته، وحر�شاً من اإدارة 
البنك على رفع م�شتوى معرفة املوظفني بهذا اخل�شو�ش، مت عقد برنامج تدريبي متخ�ش�ش مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب 
عنها،  والإبالغ  اكت�شافها  وكيفية  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  اأ�شاليب  الربنامج  �شمل  وقد  الفروع،  مدراء  من  وا�شعة  ملجموعة 
وكيفية التعامل مع العمالء امل�شتبه بهم، بالإ�شافة اإلى ال�شيا�شات والإجراءات وال�شوابط الالزمة ل�شمان اأعلى املعايري عند تعيني 
غ�شل  مبكافحة  املعنيني  الآخرين  واملوظفني  الأخطار  وم�شوؤويل  العليا  التنفيذية  الإدارة  مالءمة  مدى  من  للتحقق  وذلك  املوظفني 

الأموال ومتويل الإرهاب.

 )٢١5( بتدريب   ٢٠١٩ العام  خالل  كبرياً  دوراً  للبنك  كان  املجتمعية،  بامل�شوؤولية  اخلا�شة  ال�شرتاتيجية  الأهداف  اأهم  لأحد  تطبيقاً 
طالب وطالبة جامعيني وخريجني جامعيني من منت�شبي النقابات واجلهات الت�شغيلية تدريباً عملياً على اأعمال البنك وم�شاعدتهم 
للتاأهل ل�شوق العمل بالإ�شافة للم�شاركة الفعالة ملوظفي البنك بربنامج اإجناز والذي يهدف لتدريب وتاأهيل طالب املدار�ش واجلامعات 
واملعاهد التعليمية، واإمتثالً لتعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية، �شاركت اإدارة املوارد الب�رضية بو�شع خطة الإحالل الوظيفي واإعتمادها 

ملبا�رضة تطبيقها بهدف �شمان �شري الأعمال يف البنك من ناحية، وخلق قيادات موؤهلة للمراحل القادمة من ناحية اأخرى.

كما قامت اإدارة البنك بتعهيد اإدارة املوارد الب�رضية ل�رضكة كامربدج لال�شت�شارات الإدارية التي مت التعاقد معها ملدة خم�ش �شنوات 
بهدف ا�شتثمار الأطر واملوارد الب�رضية اخلبرية واملوؤهلة تاأهيالً مميزاً من خمتلف الدول يف تنفيذ الأعمال واخلدمات اخلا�شة بقطاع املوارد 
الوظيفي على م�شتوى  الر�شاء  املنافع ومعدلت  وترقية  املقدمة  واخلدمات  الأعمال  ورفع م�شتويات  عالية  بجودة وكفاءة  الب�رضية 

البنك..

خطط تطوير وتدريب املوارد الب�رشية
وفق  املوؤ�ش�شية  والثقافة  الب�رضية  الكوادر  ال�شتثمار يف  ودعم  وتعزيز  لتطوير  ال�شرتاتيجية  واأهدافه  البنك  ور�شالة  لروؤية  ا�شتناداً 
اأف�شل املمار�شات و اخليارات التدريبية املتاحة واملمكنة، مت اإعداد وتنفيذ ن�شبة من اخلطة التدريبية للعام ٢٠١٩ �شملت برامج تدريبية 

داخلية وحملية وخارجية.

تدريب  مركز  مت عقدهم يف  تدريبي  برنامج   ١١٧ منها  تدريبية  �شاعة   ٢334.٢ بواقع  تدريبي  برنامج   ٢4٠ عقد  مت   ٢٠١٩ عام  خالل 
بنك القاهرة عمان و ١١8 برنامج تدريبي مت عقدهم بالتعاون مع مراكز التدريب املحلية و 4 برامج تدريبية خارج اململكة الأردنية 
الها�شمية باإجمايل عدد ح�شور لتلك الربامج التدريبية يبلغ ٢8١3 م�شارك، كما �شارك البنك يف حتمل تكاليف الدرا�شة اجلامعية 
واجلامعية املتو�شطة من خالل تقدمي جمموعة من املنح ملوظفي واأبناء موظفي البنك متثلت بـ 4١ دفعة درا�شية منها ٢8 دفعة 
لأبناء املوظفني و ١3 دفعة للموظفني، و قام البنك بعام ٢٠١٩ من خالل اإدارة املوارد الب�رضية بتدريب ٢١5 طالب جامعي وخريجني 

جامعيني من منت�شبي النقابات واجلهات الت�شغيلية تدريباً عملياً على اأعمال البنك.

خالل عام ٢٠٢٠ �شوف ت�شتمر الربامج التدريبية اخلا�شة بجميع املوا�شيع الفنية وال�شلوكية والتعليمات والقوانني املرتبطة بالعمل 
واإجراءات العمل الداخلية للم�شاهمة باملحافظة على دميومة م�شار التطوير و زيادة الحرتافية الوظيفية لدى املوظفني.
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ت�شمنت الربامج التدريبية التي قام بها البنك املجالت التالية:

 عدد ال�ساعات التدريبية  عدد امل�ساركني    عدد الربامج التدريبية جمال التدريب
٢43٠.٠التدقيق

3684١١٠3.8الأنظمة البنكية

٢443.5التميز املوؤ�ش�شي

١8٢١٩٢6١المتثال ومكافحة غ�شل الأموال

١5١٢4.٠التدريب ال�شامل

٢٩٢3١٢٩8.8الت�شهيالت الئتمانية

٢55٠١4٠.3خدمة العمالء

6365١.5اخلدمات البنكية الإلكرتونية واملدفوعات

36١٢.٠اللغة الإجنليزية

١١٧6١38.٠املعارف امل�رضفية الأ�شا�شية

6٢٢٩4.٠املالية واملحا�شبة

55٢4١.5املوارد الب�رضية

١3١١٠١3٠.3تقنية املعلومات

٢٢٢6.5التاأمني

3٢5٢٧.٠املوا�شيع القانونية

53٢١٢3.5الإدارة

٢4٧6.٠الت�شويق

٧8353.٠احلوالت امل�رضفية املالية

4٢٠5١.٠اجلوانب القانونية للعمليات

٢383.٠اإجراءات العمل

١٢٢٧.٠العقارية

٢6١٢٢34٠.5املخاطر

45438.٠املبيعات

3454١.٠ال�شالمة العامة

١3١١١١38.5املهارات ال�شلوكية

88٠٩١التمويل التجاري

353٩.5اخلزينة وال�شتثمارات

٢4٠٢8١3٢334.٢٠املجموع
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ويف فل�شطني خالل عام ٢٠١٩ مت عقد 56 دورة تدريبية وور�شة عمل بواقع ١١35 �شاعة تدريبية منها 48 دورة عقدت بالتعاون مع مراكز 
التدريب املحلية و8 دورات عقدت خارج فل�شطني، وقد كان عدد احل�شور لتلك الدورات 554 م�شارك.

عدد امل�ساركنيعدد الدوراتجمال التدريب 
8١٠٩الإدارة

3٧املحا�شبة/ املالية
3٢8مهارات احلا�شوب

34املوارد الب�رضية
5١3الئتمان/ بيع بالتجزئة/ الت�شهيالت

٢٧ت�شويق/ مبيعات
١١قانوين

١١ال�شتثمار/ اخلزينة
843املخاطر/ المتثال/ غ�شل الأموال

١٢التدقيق
١٢اللغات

4١٢العمليات
١3٢الأمن - الدفاع املدين

٩٢5٠الدورات امل�رضفية للفروع
643تقنية املعلومات

56554املجموع

الو�سع التناف�سي للبنك
ا�شتطاع البنك تعزيز موقعه �شمن البنوك الأردنية من خالل ما حققه من اإجنازات خالل العام احلايل والأعوام ال�شابقة، حيث تبلغ 

ح�شة البنك من اإجمايل الودائع والت�شهيالت يف الأردن 3.٩8% و 4.٢5% على التوايل، فيما تبلغ 6.٠٧% و 5.٢3% يف فل�شطني.

هذا وقد حافظ البنك على الت�شنيف الئتماين له من قبل وكالت الت�شنيف الدولية، كما يلي:

العمالت الأجنبيةقوة املركز املايل
النظرة امل�ستقبليةق�سرية/ طويلة الأجل

م�شتقرb1B2/NPموديز

م�شتقرb+B+/Bكابيتال اإنتلجن�ش
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ال�رشكات التابعة للبنك
فيما يلي نبذة عن ال�رضكات التابعة للبنك:

تاأ�ش�ش م�رضف ال�شفا ك�رضكة م�شاهمة عامة يف فل�شطني يف العام ٢٠١6 وبا�رض اأعماله بتاريخ 
٢٠١6/٩/٢٢ كموؤ�ش�شة م�رضفية تعمل وفق اأحكام ال�رضيعة الإ�شالمية من خالل فروعه، وميتلك 

البنك ما ن�شبته ٧٩% من راأ�شمال امل�رضف البالغ ٧5 مليون دولر اأمريكي.
ي�شعى م�رضف ال�شفا اإلى تلبية احتياجات ال�شوق الفل�شطيني من اخلدمات واملنتجات امل�رضفية 

الإ�شالمية وكذلك ممار�شة اأعمال التمويل وال�شتثمار وتطوير و�شائل اجتذاب الأموال واملدخرات نحو 
امل�شاركة يف ا�شتثمار املنتج باأ�شاليب وو�شائل م�رضفية ل تتعار�ش مع اأحكام ال�رضيعة الإ�شالمية.

تاأ�ش�شت ال�رضكة الوطنية للخدمات املالية “اأوراق لال�شتثمار”، ك�رضكة حمدودة امل�شوؤولية يف 
اململكة الأردنية الها�شمية خالل عام ١٩٩٢. ميلك البنك ما ن�شبته ١٠٠% من راأ�شمال ال�رضكة املدفوع 

والبالغ 5.5 مليون دينار. تقوم ال�رضكة بتقدمي خدمات الو�شاطة املحلية والإقليمية والدولية، بالإ�شافة 
اإلى خدمات اإدارة الأ�شول وحمافظ العمالء ال�شتثمارية، كما تقوم بتاأ�شي�ش واإدارة �شناديق ال�شتثمار 

وتقدمي امل�شورة املالية وال�شتثمارية. 
رغم املناف�شة ال�شديدة، فقد متكنت ال�رضكة من حتقيق مركز متميز يف ال�شوق، �شواء يف حجم 

التداول اأو من حيث قاعدة العمالء، حيث حافظت ال�رضكة على مرتبة جيدة ما بني ال�رضكات العاملة 
يف بور�شة عمان.

تاأ�ش�شت ال�رضكة الوطنية لالأوراق املالية ك�رضكة م�شاهمة خ�شو�شية حمدودة امل�شوؤولية يف رام 
الله يف فل�شطني يف عام ١٩٩5. تعمل ال�رضكة كو�شيط يف �شوق فل�شطني لالأوراق املالية )بور�شة 

فل�شطني(. وقد با�رضت ال�رضكة عملها مع بداية عمل ال�شوق املحت�شب، وهي ع�شو يف بور�شة 
فل�شطني ومرخ�شة من قبل هيئة �شوق املال الفل�شطينية لتقدمي خدمات الو�شاطة املحلية 

والإقليمية والدولية. ميلك البنك كامل راأ�شمال ال�رضكة املدفوع البالغ ١.6 مليون دينار ويقع املقر 
الرئي�شي يف رام الله ولها فرع يف غزة.

تاأ�ش�شت �رضكة متَلَّك للتاأجري التمويلي بتاريخ ٢٠١3/١١/١٢ و�شجلت ك�رضكة ذات م�شوؤولية حمدودة 
ويبلغ راأ�شمالها 5 مليون دينار اأردين، ومملوكة بالكامل من بنك القاهرة عمان بن�شبة ١٠٠%. لتكون 

مبثابة ذراع ا�شتثماري يف جمال تقدمي خدمة التاأجري التمويلي.
تقدم ال�رضكة جمموعة متكاملة من خدمات التاأجري التمويلي تتنا�شب وطبيعة ن�شاط امل�شتاأجر 

وتدفقاته النقدية، ولكافة القطاعات القت�شادية. كما وت�شعى ال�رضكة لرفع م�شتوى الهتمام 
باخلدمات املقدمة لالأ�شواق امل�شتهدفة لتلبية احتياجاتها التمويلية من خالل ن�رض مفهوم التاأجري 

التمويلي ملا له من مزايا اقت�شادية ومالية للقطاعات امل�شتهدفة.
ومتا�شياً مع روؤية ال�رضكة يف التو�شع مت افتتاح فرع اإربد يف بداية العام ليخدم �رضيحة اأكرب من العمالء، 

كما مت نقل مكاتب اإدارة ال�رضكة اإلى املقر اجلديد يف �شارع امللكة م�شباح يف منطقة الدوار الثالث، 
ليلبي متطلبات النمو يف حجم ال�رضكة.
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مساهمةسرهبنكسفيسخدمةسرهمجتمعسرهمحليس

املخيم ال�شيفي الثالث ع�رض ملركز احل�شني لل�رضطان

امل�شاركة يف املعر�ش الوظيفي للجامعة الأردنية

امل�شاركة مع اليتام يف اأفطار �شهر رم�شان املبارك

املوؤمتر ال�شنوي الثاين ل�شواق املال العربية

بنك القاهرة عمان عنواناً للم�سوؤولية الجتماعية والثقافة والفنون
متيزت �شيا�شية بنك القاهرة عمان الجتماعية للنهو�ش باملجتمع املحلي عام ٢٠١٩ برتكيزه 
على دعم امل�شاريع التمكينية والن�شاطات الثقافية والفنية والتعليمية واملوؤمترات ال�شياحية، 

وتلك الإن�شانية اخلا�شة باملعاقني ومر�شى ال�رضطان.

م�رضوعها  لتمويل  اتفاقية  عمان  القاهرة  بنك  مع  الأردنية  اجلامعة  وقعت  التفا�شيل،  ويف 
اخلا�ش باإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�شم�شية )اخلاليا ال�شم�شية( بقدرة ١6 ميجاواط وذلك 

بت�شهيل من البنك املركزي.

اإجناح  من  لتمكينها  الأردنية  للجامعة  ولوج�شتياً  مادياً  دعماً  القاهرة عمان  بنك  قدم  كما 
مبادرتها التي اأطلقتها بعنوان )تطوير اجلامعة الأردنية(. 

بتحويل  انفراده  خالل  من  ال�شمعية  الإعاقة  ذوي  وجوه  على  الب�شمة  القاهرة  بنك  ور�شم 
الأردن  نوعها يف  الأولى من  اخلدمة  املالية. وهذه  املعامالت  اإلى لغة م�شموعة يف  اإ�شاراتهم 
وال�رضق الأو�شط، تقدم من خالل مكاملات الفيديو لت�شهيل عملية التوا�شل بني العمالء من 

هذه الفئة وموظفي بنك القاهرة عمان.

ال�شنوي  ال�شيفي  املخيم  التوايل  على  ع�رض  الثالثه  لل�شنة  عمان  القاهرة  بنك  دعم  كما 
افتتحت  والذي  لل�رضطان  احل�شني  مركز  يف  عالجهم  يتلقون  الذين  لالأطفال  ع�رض  ال�شاد�ش 

فعالياته موؤخراً و�شط اأجواء من البهجة والفرح. 

الأيتام  الأطفال  اإفطار  لل�شباب  التعاون  موؤ�ش�شة  مع  وبالتعاون  القاهرة عمان  بنك  و�شارك 
خالل �شهر رم�شان املبارك يف مدر�شة الرائد العربي.

وم�شوؤولية بنك القاهرة عمان الجتماعية امتدت اإلى امل�شاهمة يف تطوير القطاع ال�شياحي 
الأردن  الذي نظمته موؤ�ش�شة خري  الأول  ال�شياحي  املوؤمتر  امل�شاركة يف دعم  الأردين، من خالل 
للتنمية يف البحر امليت برعاية وزارة ال�شياحة واللقاء الذي نظمته اجلمعية الأردنية لل�شياحة 

الوافدة حتت عنوان “امل�شافر الإ�شباين املعا�رض - اخل�شائ�ش والجتاهات الرئي�شية”.

و�شن بنك القاهرة عمان تكرمياً خا�شاً مبوظفيه املتميزين وذلك لتحقيق اأعلى معايري اخلدمة 
بتطبيق  باحرتافية  والتزامهم  اجلودة  ملعايري  وتطبيقهم  بالعمل  لتفانيهم  لعمالئه  املميزه 
يوماً  الر�شمي. كما نظم  الدوام  �شاعات  اأثناء  والعمل مبهنية عالية  والإجراءات  ال�شيا�شات 
طبياً جمانياً ملوظفيه يف مقر اإدارته الرئي�شية يف وادي �شقرة بالعا�شمة عمان بالتعاون مع 

جمموعة الديار الطبية للخدمات الطبية واللوج�شتية. 

والتخ�ش�شات  املجالت  فر�ش عمل يف خمتلف  على  احل�شول  من  الأردين  ال�شباب  ولتمكني 
وفيالدلفيا  الأردنية  اجلامعة  من  الوظيفية يف كل  الأيام  دعم  القاهرة عمان يف  بنك  �شاهم 

والأمرية �شمية والها�شمية والأملانية الأردنية. 

وترجمة ل�شيا�شة البنك يف تعزيز ال�شتقرار املايل، قدم البنك الرعاية الذهبية ملنتدى تعزيز ال�شتقرار املايل الذي نظمه احتاد امل�شارف 
العربية بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية يف فندق اإنرتكونتيننتال يف العا�شمه الأردنية عمان. 
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وكذلك، قدم بنك القاهرة عمان الرعاية الذهبية للموؤمتر ال�شنوي الثاين لأ�شواق املال العربية والذي نظمته هيئة الأوراق املالية واحتاد 
هيئة الأوراق املالية يف فندق فريمونت بالعا�شمة عمان حتت رعاية رئي�ش الوزراء الدكتور عمر الرزاز. 

اأما دعم الفرد والأ�رضة وحمايتهم من الآفات املجتمعية، فقد ترجم بنك القاهرة عمان يف دعم اإ�شدار دليل لتمكني الأهل يف الوقاية 
من املخدرات لدى اليافعني بالتعاون مع �رضكة املرجع للمطبوعات حتت عنوان )نعم لل�شحة وال�شعادة، ل للمخدرات(. وهذه اخلطوة 
مت اإخراجها اإلى النور متا�شياً مع حملة مديرية الأمن العام )اإيدي باإيدك( والتي تنفذها اإدارة مكافحة املخدرات لن�رض التوعية والوقاية 

 من حفل معر�ش م�شابقة ر�شومات الأطفال
العا�رضة ٢٠١٩

افتتاح معر�ش �شمبوزيوم بنك القاهرة اخلام�ش 

من املخدرات.

بنيله  الأردن  الأعمال يف  تطوير  الدوؤوب يف  ون�شاطه  ثمار جهوده  القاهرة عمان  بنك  وقطف 
جائزة عاملية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ووفق معايري البنك الأوروبي فقد فاز 
بنك القاهرة عمان بجائزة )بنك الإ�شدار الأكرث ن�شاطاً لعام ٢٠١8 يف الأردن( لتميزه امل�رضيف 
على �شعيد تن�شيط التجارة ودعم امل�شاريع ذات القيمة امل�شافة لالقت�شاد الأردين. ومتنح هذه 

اجلائزة للبنوك مبوجب برنامج ت�شهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية.

اأما جالريي بنك القاهرة عمان، احت�شن عام ٢٠١٩ جمموعة من العرو�ش لفنانني عامليني وعرب 
للمرة  عام ٢٠١٩  انعقدت  التي  القاهرة عمان  بنك  احتفالية �شمبوزيوم  واأردنيني، منهم يف 
اخلام�شة على التوايل، واأبرزهم ال�شيني )وان جيوان(.ومن الفنانني الذين نظموا معار�شهم يف 
اجلالريي، الفنانني حممد اجلالو�ش ورزق عبدالهادي والدكتور وليد اجلعفري والفنان الفل�شطيني 
على  اجلوائز  توزيع  وحفل  معر�ش  التوايل،  على  العا�رضة  لل�شنة  �شهد  كما  تلحمي.  ع�شام 

الأطفال الفائزين يف م�شابقة بنك القاهرة عمان.

 ويف فل�شطني، حر�ش بنك القاهرة عمان على رعاية الفعاليات واملنا�شبات القومية والوطنية 
وتقدمي الدعم الالزم للجهات واملوؤ�ش�شات املختلفة،  بالإ�شافة اإلى رعايته وتربعاته لأن�شطة 
خمتلفة يف عديد من املجالت التي تخدم القطاع التعليمي وال�شحي والريا�شي واخلريي وذلك 

بالتعاون مع املوؤ�ش�شات واملدار�ش وجميع اأطياف املجتمع املختلفة.

التربعات والرعاية
بلغ اإجمايل ما قام به البنك من تربعات ورعاية فعاليات خمتلفة خالل العام 864 األف دينار �شمن املجالت التالية:

املبلغ البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
386.5١8املجال التعليمي

6٩.8٠4املجال ال�شحي

١3٠.٧4٧املجال الثقايف والفني

١6.٠34جمال اخلدمات الجتماعية

٢6١.34٢موؤ�ش�شات وطنية
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رهخطةسرهمستقبلية

�شي�شعى البنك للمحافظة على الإجنازات التي حققها خالل العام والأعوام ال�شابقة مع الأخذ بعني العتبار الظروف القت�شادية 
املتوقعة �شواء حملياً، اإقليمياً اأو دولياً. هذا و�شيقوم البنك وب�شكل م�شتمر مبتابعة تطورات الأداء القت�شادي لقيا�ش اأثره على اأعمال 
البنك على رفع كفاءة اخلدمات امل�رضفية  املودعني وامل�شاهمني. كما �شيعمل  اأموال  الالزمة للحفاظ على  الإجراءات  واتخاذ  البنك 
اإلى امل�شاهمة ب�شكل رئي�شي يف  وتو�شيع قاعدة عمالء البنك مع املحافظة على جودة حمفظة الت�شهيالت الئتمانية، بالإ�شافة 

حتقيق اأهداف ال�شتمال املايل.

فيما يلي اأهم بنود خطة البنك لعام ٢٠٢٠:

املحافظة على ن�شبة مريحة لكفاية راأ�ش املال وعلى ت�شنيف “راأ�شمال جيد” وفقاً ملتطلبات البنك املركزي الأردين ومبا ميكن . ١
البنك من ال�شتمرار يف تو�شيع اأعماله.

املحافظة على ن�شب �شيولة منا�شبة لدعم اأعمال البنك من خالل العمل على زيادة ودائع العمالء مبختلف اأنواعها مع الرتكيز . ٢
على الودائع الأقل كلفة وخلق برامج حتفيزية لرتويجها.

تعزيز مكانة البنك �شمن البنوك الرائدة يف تقدمي اخلدمات واحللول امل�رضفية لالأفراد وال�رضكات من خالل تطوير خدمات ومنتجات . 3
وحلول م�رضفية تلبي رغبات واحتياجات خمتلف اأنواع و�رضائح العمالء.

التو�شع الفعال يف الت�شهيالت الئتمانية مع احلفاظ على جودة املحفظة الئتمانية بالإ�شافة اإلى ا�شتقطاب م�شادر التمويل . 4
متدنية التكلفة املتاحة من البنك املركزي الأردين واملوؤ�ش�شات الدولية املختلفة، وموا�شلة اجلهود لت�شوية وحت�شيل الت�شهيالت 

غري العاملة مبا يرفع ن�شبة جودة املوجودات، مع العمل على زيادة ن�شبة تغطية املخ�ش�شات.

ال�شتمرار يف تطبيق اخلطة ال�شرتاتيجية لتطوير اأنظمة تقنية املعلومات مبا ي�شهم يف تطوير عمليات البنك.. 5

العمل على زيادة كفاءة الأداء و�شبط النفقات مع العمل على حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة للعمالء.. 6

زيادة �شبكة املنافذ البيعية والعمل على تطوير اخلدمات امل�رضفية الإلكرتونية من خالل التوزيع الأمثل لأجهزة ال�رضاف الآيل . ٧
وزيادة عددها. بالإ�شافة اإلى التطوير على قنوات اخلدمات الإلكرتونية مثل تطبيق البنك على املوبايل والإنرتنت وقنوات الدفع 

الإلكرتونية.

ال�شتمرار يف حتديث فروع البنك �شمن متطلبات الهوية املوؤ�ش�شية.. 8

تطوير كفاءات ومهارات موظفي البنك من خالل تطبيق خطة التدريب ال�شنوية، مع العمل على تطوير نظام متكامل لالأداء . ٩
املوؤ�ش�شي.

ال�شتمرار يف م�شاهمة البنك يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�شوؤولية البنك الجتماعية.. ١٠
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�شمن روؤية البنك القائمة على تقدمي ما هو جديد وفريد من نوعه لعمالئه ومواكبة تطورات التكنولوجيا على ال�شعيد العاملي . ١١
وخلدمة ال�شباب وحمبي التكنولوجيا �شيتم افتتاح ثالثة فروع جديدة با�شم LINC خالل العام ٢٠٢٠م: فرعني يف حمافظة اإربد 

)داخل جامعة الريموك وداخل جامعة العلوم والتكنولوجيا( وفرع يف حمافظة الكرك )داخل جامعة موؤتة(.

باإطالق عالمة . ١٢ البنك  امل�شتدام �شيقوم  والنمو  والتو�شع  العميل  القاهرة عمان يف تطوير جتربة  بنك  ا�شرتاتيجية  من  انطالقاً 
جتارية  جديدة “Signature” ت�شتهدف فئة العمالء املميزين اأفراد و�رضكات من خالل متكينهم من الو�شول اإلى كافة اخلدمات 

البنكية التي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم.

وتقنيات  بت�شاميم عاملية وع�رضية  العام ٢٠٢٠ من خالل فروع متتاز  اأعمالها يف   ”Signature” التجارية  العالمة  �شتبا�رض   
تكنولوجية متطورة بالإ�شافة اإلى قنوات اإلكرتونية خا�شة بعمالء Signature املميزين كتطبيق الهاتف البنكي والإنرتنت 
لتوفري خدمات ومنتجات وحلول م�رضفية مبتكرة وخم�ش�شة تنا�شب فئة العمالء امل�شتهدفة وتلبي احتياجاتهم. اأي�شاً، متتاز 
العميل  رحلة  وامل�شاهمة يف جعل  اجلودة  باأعلى معايري  اخلدمات  لتقدمي  وذو حرفية عالية  Signature بطاقم عمل متميز 

امل�رضفية رائعة ومميزة.

فرع لينك بوليفارد/ العبديلفرع لينك بوليفارد/ العبديل



26

إدررةسرهمخاطاسرهمصافية

يقوم البنك باإدارة خماطره امل�رضفية املختلفة من خالل �شيا�شات �شاملة لإدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد الأدوار اخلا�شة بكل 
الأطراف املعنية التي تعنى بتطبيق هذه ال�شيا�شات وهي جمل�ش الإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة اإدارة املخاطر، جلنة المتثال، 
جلنة ال�شتثمارات والعقارات، جلنة التدقيق، جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية، جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات، جلنة الرت�شيحات واملكافاآت، 
جلنة ال�شرتاتيجيات وجلنة الت�شهيالت بالإ�شافة اإلى الإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات واملطلوبات، جلنة 
اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية، جلنة ال�شرتاتيجية والتفرع، اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا  امل�شرتيات والعطاءات، جلنة تطوير 

املعلومات وجلان الت�شهيالت بالإ�شافة اإلى دوائر اأخرى متخ�ش�شة مثل اإدارة املخاطر، اإدارة المتثال واإدارة التدقيق الداخلي. 

هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�شوؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رضفية واللتزام بال�شوابط الرقابية املنا�شبة 
ومراقبة ا�شتمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.

اإن عملية اإدارة املخاطر لدى البنك ت�شتمل على اأن�شطة التعرف، قيا�ش، تقييم واإدارة املخاطر �شواء كانت املخاطر املالية اأو غري املالية 
التي ميكن اأن توؤثر ب�شكل �شلبي على اأداء البنك و�شمعته اأو على اأهدافه ومبا ي�شمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر املقبولة. 

اإن الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك ي�شري وفق منهجية واأ�ش�ش رئي�شية من�شجمة مع حجم ن�شاطاته وتركزها وطبيعة عملياته 
وتعليمات ال�شلطات الرقابية بالإ�شافة اإلى مراعاة اأف�شل املمار�شات الدولية بهذا اخل�شو�ش، وتتمثل جمموعة املبادئ مبا يلي:

م�شوؤولية جمل�ش الإدارة: 	
اعتماد ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات والإطار العام لإدارة املخاطر والتي من �شمنها حدود درجة املخاطر املقبولة.  -

�شمان وجود اطار فعال لختبارات الأو�شاع ال�شاغطة بالإ�شافة اإلى اعتماد الفر�شيات اخلا�شة بها.  -
اعتماد �شيا�شات البنك.  -

م�شوؤولية جلنة اإدارة املخاطر املنبثقة عن جمل�ش الإدارة: 	
مراجعة دورية لل�شيا�شات وا�شرتاتيجيات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى البنك ومن �شمنها حدود املخاطر املقبولة.   -

مواكبة التطورات التي توؤثر على اإدارة املخاطر بالبنك.  -
راأ�ش املال و حتليل املتطلبات احلالية وامل�شتقبلية لراأ�ش املال ومبا يتنا�شب مع هيكل خماطر البنك  تطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية   -

والأهداف ال�شرتاتيجية واتخاذ الإجراءات املتعلقة باخل�شو�ش.
�شمان وجود اأنظمة جيدة لتقييم اأنواع املخاطر التى يواجهها البنك وتطوير الأنظمة لربط هذه املخاطر مب�شتوى راأ�ش املال املطلوب لتغطيتها.   -

م�شوؤولية اإدارة املخاطر: 	
رفع التقارير ومنظومة املخاطر اإلى جلنة اإدارة املخاطر.  -

Risk Appetite، Risk Tolerance مراقبة التزام خمتلف دوائر البنك حلدود املخاطر املقبولة للتاأكد من اأن هذه املخاطر �شمن احلدود املقبولة  -
حتليل جميع انواع املخاطر بالإ�شافة اإلى تطوير منهجيات القيا�ش وال�شبط لكل نوع من اأنواع هذه املخاطر.  -

تطبيق الأنظمة املرتبطة بتقييم اأنواع املخاطر التى يواجهها البنك وتطوير اإجراءات العمل ذات العالقة.  -
اإدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ش املال ICAAP لدى البنك بطريقة كافية و�شاملة تتنا�شب وهيكل املخاطر التي   -

يواجهها البنك.
تنفيذ اختبارات الأو�شاع ال�شاغطة �شمن ال�شيا�شات واملنهجيات املعتمدة من قبل جمل�ش الإدارة.   -

امل�شاركة يف احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة �شمن املعيار الدويل للتقارير املالية ٩ )IFRS9( وذلك با�شتخدام اأنظمة متخ�ش�شة من   -
قبل اإحدى ال�رضكات العاملية. 

التن�شيق مع اجلهات املعنية على تنفيذ عمليات فح�ش خطط ا�شتمرارية العمل وحتديثها ب�شكل دوري.  -
توجيه وتدريب واإر�شاد موظفي البنك فيما يتعلق بثقافة اإدارة املخاطر يف البنك.   -

تطبيق وتنفيذ تعليمات البنك املركزي الأردين املرتبطة باإدارة املخاطر.   -
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هذا ويتعر�ش البنك ملجموعة من املخاطر الرئي�شية التالية:

خماطر الئتمان
هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز الطرف الآخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اإلى حدوث خ�شائر. 

يعمل البنك على اإدارة خماطر الئتمان من خالل تطبيق وحتديث ال�شيا�شات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�شيانة 
الئتمان بالإ�شافة اإلى حتديد �شقوف ملبالغ الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للعمالء وجمموع الت�شهيالت الئتمانية لكل قطاع وكل 

منطقة جغرافية.

يتبع البنك عدة اأ�شاليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�شمانات املقبولة و�رضوطها، كما يتم مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة 
ال�شمان ون�شاط العميل، كذلك يقوم البنك باتباع �شيا�شة التاأمني على بع�ش املحافظ وبناء املخ�ش�شات الإ�شافية وذلك كاأحد 

اأ�شاليب تخفيف املخاطر.

هذا وقد خ�ش�ش البنك عدة دوائر رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة الئتمان ورفع التقارير باأية موؤ�رضات اإنذار مبكر بهدف املتابعة والت�شويب.

خماطر ال�سوق
اأ�شعار  مثل  ال�شوق  اأ�شعار  يف  التغري  نتيجة  املالية  لالأدوات  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  تذبذب  عن  الناجتة  املخاطر  وهي 

الفوائد، اأ�شعار �رضف العمالت واأ�شعار الأ�شهم.

يتم مراقبة هذه املخاطر وفقاً ل�شيا�شات واإجراءات حمددة ومن خالل جلان ودوائر متخ�ش�شة.

يتم قيا�ش خماطر ال�شوق والرقابة عليها بعدة اأ�شاليب منها حتليل احل�شا�شية واختبار الأو�شاع ال�شاغطة Stress Testing اإ�شافة 
.Stop loss Limits اإلى حدود وقف �شقف اخل�شائر

خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�شيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�شتحقاقها اأو متويل ن�شاطاته بدون 

حتمل تكاليف مرتفعة اأو حدوث خ�شائر. 

للوقاية من هذه املخاطر تقوم اإدارة البنك وجلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات باإدارة خماطر ال�شيولة عن طريق تنويع م�شادر التمويل 
.Liquidity Contingency Plan وعدم ح�شول تركز يف م�شادر التمويل. كما يتم و�شع اخلطط لتوفري �شيولة يف احلالت الطارئة

خماطر الت�سغيل
وهي خماطر اخل�شارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق الإجراءات الداخلية، املوظفني، الأنظمة الداخلية اأو تلك التي قد تن�شاأ نتيجة 

اأحداث خارجية.

حيث اأن الرقابة الداخلية هي من اأهم الأدوات امل�شتخدمة يف اإدارة هذا النوع من املخاطر، فاإن اإدارة البنك اأولت اهتماماً كبرياً يف التطوير 
البنك  الت�شغيل لتغطي كافة دوائر  البنك حيث مت اعتماد �شيا�شة خماطر  اأن�شطة وعمليات  الرقابية على كافة  امل�شتمر للبيئة 

وفروعه الداخلية واخلارجية و�رضكاته التابعة.

اإدارة ا�ستمرارية العمل 
اأعمال البنك يف خدمة م�شالح  يلتزم البنك بتحديث وتطوير وفح�ش خطط ا�شتمرارية العمل ب�شكل م�شتمر ل�شمان ا�شتمرار 

العمالء يف حالت الطوارئ.
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خماطر عدم المتثال:
هي خماطر العقوبات القانونية اأو الرقابية اأو اخل�شائر املادية اأو خماطر ال�شمعة التي قد يتعر�ش لها البنك جراء عدم المتثال للقوانني 
والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد ال�شلوك واملعايري واملمار�شات امل�رضفية ال�شليمة وال�شادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.

يدرك البنك اأهمية الرقابة على المتثال حيث يطبق البنك �شيا�شات واإجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�ش الإدارة تتوافق وتعليمات مراقبة 
المتثال على م�شتوى  لإدارة خماطر  املجال  الدولية يف هذا  املمار�شات  واأف�شل  الأردين  املركزي  البنك  ال�شادرة عن  رقم ٢٠٠6/33  المتثال 
املجموعة البنكية لبنك القاهرة عمان للحد من خماطر عدم المتثال التي يتعر�ش لها البنك. كما يتوافر لدى الدائرة برنامج رقابي ملراقبة 
المتثال للقوانني والتعليمات ال�شادرة عن اجلهات الرقابية والر�شمية والتي حتكم طبيعة عمل ون�شاط البنك مبا يتوافق و�شيا�شة رقابة 

المتثال املعتمدة من قبل جمل�ش اإدارة البنك وكذلك نظام اآيل لإدارة المتثال وبحيث يتم تنفيذ كافة عمليات الدائرة من خالله. 

كما تقوم الدائرة وا�شتناداً لتعليمات الإجراءات الداخلية للتعامل مع �شكاوى عمالء مزودي اخلدمات املالية وامل�رضفية ال�شادرة عن 
البنك املركزي الأردين و�شيا�شة �شكاوى العمالء املعتمدة من جمل�ش الإدارة با�شتالم ومعاجلة كافة �شكاوى العمالء بطريقة فاعلة 
مبا فيها التوا�شل مع العمالء واإعالمهم بجهود ونتائج متابعة ومعاجلة تلك ال�شكاوى وتوثيقها على النظام الآيل ل�شكاوى العمالء 

بطريقة ي�شهل الرجوع اإليها عند احلاجة. 

كما تقوم الدائرة مبراقبة ومتابعة تطبيق قانون اللتزام ال�رضيبي الأمريكي للح�شابات اخلارجية اأو ما يعرف بالفاتكا من خالل �شيا�شات 
واإجراءات عمل داخلية معتمدة للتعرف على العميل المريكي وبذل العناية الواجبة وح�رض وت�شنيف العمالء الأمريكيني والإبالغ 

عنهم وفق متطلبات القانون ومبا يتوافق و�شيا�شة واإجراءات الفاتكا املعتمدة بهذا اخل�شو�ش. 

ف�شالً عن ذلك مت رفد الدائرة مبوظفي امتثال مدربني وموؤهلني وتطبيق برنامج تدريبي �شامل وم�شتمر على موا�شيع رقابة المتثال 
لرفع وحت�شني كفاءات موظفي البنك يف حماية البنك من خماطر عدم المتثال.

من ناحية اأخرى وحلماية البنك من خماطر عدم المتثال فقد قام البنك وخالل عام ٢٠١٩ وب�شكل عام مبا يلي:
تطبيق �شيا�شة رقابة المتثال    -

ال�شتمرار بح�رض وحتديد كافة القوانني والتعليمات املطبقة على البنك  -
ال�شتمرار مب�شاعدة الإدارة التنفيذية يف البنك باإدارة خماطر عدم المتثال التي تتعر�ش لها   -

تنفيذ برامج رقابية مثل ا�شتبيانات التقييم الذاتي للقوانني والتعليمات واختبارات خمتارة للتاأكد من المتثال    -
متابعة حتديد وتوثيق خماطر المتثال    -

تنفيذ كافة اأهداف خطة رقابة المتثال املعتمدة من جلنة المتثال   -
تطبيق الربنامج الرقابي املتبع لدى الدائرة على م�شتوى البنك   -

تطبيق برنامج رقابي لالإ�رضاف واملتابعة مع الوحدات النظرية يف الفروع اخلارجية وال�رضكات التابعة للتاكد من قيامها باإدارة خماطر المتثال   -
التي تتعر�ش لها تلك الفروع وال�رضكات بطريقة فاعلة 

فيما يتعلق باأعمال البنك يف مكافحة عمليات غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، فاإن البنك يتبع �شيا�شات واإجراءات عمل معتمدة من 
قبل جمل�ش الإدارة تتوافق وقانون مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب رقم 46 ل�شنة ٢٠٠٧ وتعديالته وتعليمات مكافحة غ�شل 
الأموال ومتويل الإرهاب رقم ١4 ل�شنة ٢٠١8 ال�شادرة عن البنك املركزي الأردين واأف�شل املمار�شات الدولية ال�شادرة بهذا اخل�شو�ش وذلك 
للحد من املخاطر املرتبطة بهذه العمليات وذلك بهدف حتديد اإجراءات التعامل مع العمليات املالية واتخاذ اإجراءات العناية الواجبة اأو 
اخلا�شة ملعرفة العمالء املتعامل اأو املزمع التعامل معهم والتاأكد من �شفتهم ال�شخ�شية والقانونية وو�شعهم القانوين وامل�شتفيد 

احلقيقي وال�شتمرار يف الإحاطة والعلم بعمليات العمالء امل�رضفية طوال فرتة تعاملهم مع البنك.



إدررةسرهمخاطاسرهمصافية

29

هذا وقد قام البنك يف هذا املجال خالل عام ٢٠١٩ مبا يلي:
التزاماً بتعليمات البنك املركزي الأردين ملكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب رقم ٢٠١8/١4 وتطبيقاً ملا هو وارد �شمن منهجية تقييم املخاطر   -
و�شيا�شة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب املعتمدة لبنك القاهرة عمان فقد قامت دائرة مكافحة غ�شل الأموال باإجراء تقييم �شامل 
ملخاطر غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب لغايات حتديد وتقييم وفهم املخاطر املرتبطة بالعمالء والدول واملناطق اجلغرافية واخلدمات واملنتجات 

وقنوات تقدمي اخلدمات حيث �شمل التقييم كافة فروع البنك العاملة يف اململكة والفروع اخلارجية وال�رضكات التابعة.
قامت دائرة مكافحة غ�شل الأموال بتحديث دليل تعليمات عمل مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب مبا يعك�ش التعديالت الواردة �شمن   -
�شيا�شة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب املحدثة وتعليمات البنك املركزي الأردين ملكافحة غ�شل الأموال رقم ٢٠١8/١4 وقد مت اإجراء 

التعديالت الالزمة على كل من النظام البنكي T24 واإجراءات العمل والنماذج املرتبطة بالتعليمات الواردة �شمن الدليل املحدث.
الأموال  غ�شل  ملكافحة  الأردين  املركزي  البنك  تعليمات  مع  يتوافق  مبا   )FCM( الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  ملكافحة  الآيل  النظام  تطوير   -
وتطوير  لتحديث  النظام  تهيئة  اإلى  بالإ�شافة   )Risk Based Approach( املعتمدة  املخاطر  تقييم  الإرهاب ٢٠١8/١4 ومنهجية  ومتويل 
على التنبيهات  م�شتوى  لت�شمل  العمالء  ح�شابات  على  املنفذة  املالية  العمليات  واأمناط  �شلوك  بدرا�شة  تقوم  التي  التنبيهات   قواعد 

.)Segment & Group configuration( بالإ�شافة اإلى )Transaction Code( وم�شتوى احلركة الواحدة )Profile Rules(
مت اإعداد برنامج تدريبي متخ�ش�ش ملدراء الفروع مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب بواقع ١8 �شاعة عمل تدريبية وامتحان بنهاية الربنامج   -
ل�شتكمال متطلبات احل�شول ال�شهادة بالإ�شافة اإلى تدريب كافة موظفي البنك اجلدد من خالل عقد ور�شات عمل خا�شة ملكافحة عمليات 
غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وتدريب كافة �شباط الخطار للوكالء الفرعيني خلدمة حتويالت الوي�شرتن يونيون والهتمام بالتدريب املتخ�ش�ش 
وذلك ح�شب امل�شمى الوظيفي واملهام وامل�شوؤوليات املناطة بكل موظف ومدى ارتباطها مبهمة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب على 

م�شتوى البنك ككل والتعليمات املحدثة وال�شادرة بهذا اخل�شو�ش.
ال�شتمرار برفع التقارير على نظام الخطار الإلكرتوين والتحليل املايل go AML وفقاً ملتطلبات وحدة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب   -
اإلى  go AML بالإ�شافة  اأو متويل الإرهاب والتي تر�شل من خالل نظام  ارتباطها بعمليات غ�شل الأموال  واملتعلقة بالعمليات التي ي�شتبه 

.go AML على نظام XML Upload من خالل )STR/TFR/SAR/UTR( اعتماد رفع التقارير الأخرى املطلوبة من نوع

تقرير وحدة �سكاوى العمالء
اإلى وحدة �شكاوى العمالء والتي مت رفعها لالإدارة العليا خالل العام ١٠٠١ �شكوى ومت ت�شنيفها  اإجمايل عدد ال�شكاوى الواردة  بلغ 
ح�شب متطلبات البنك املركزي الأردين وقد مت معاجلتها اأ�شولياً مبا يتوافق مع الإجراءات والقوانني والتعليمات ذات ال�شلة والتوا�شل 

مع العمالء مقدمي ال�شكاوى واإعالمهم بنتائج املعاجلة.
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الهيكل التنظيمي لإدارة املخاطر

 

 
س اإلدارة

مجل
لجنة

طر
إدارة المخا

ي/
المدير التنفيذ

طر
إدارة المخا

مدير دائرة
شغيل

طر الت
مخا

طنية
شركة الو

طر - ال
مخا

ت المالية
للخدما

ستثمار»
ق لال

«أورا

طنية
شركة الو

طر - ال
مخا

طين
س

ق المالية - فل
لألورا

ك
شركة تمل

طر - 
مخا

ي
للتأجير التمويل

طر االئتمان
مدير مخا

طر ائتمان
ط مخا

ضاب
طر

ط مخا
ضاب

ت
تقنية المعلوما

طر
سؤول مخا

م
ت

تقنية معلوما
ستمرارية العمل

وإدارة ا

سؤول
م

شغيل
طر الت

مخا

ط
ضاب

شغيل
طر ت

مخا
ط رقابة

ضاب
أعمال الخزينة
ت

ستثمارا
واال

ي
س

ط رئي
ضاب

رقابة أعمال
ستثمار

الخزينة واال

ط
ضاب

ق
سو

طر ال
مخا

مدير دائرة
ق

سو
طر ال

مخا
طر

مدير دائرة مخا
طين

س
فروع فل

طر - فرع البحرين
مخا

س اإلدارة
س مجل

رئي

ب المدير العام/
نائ

ي
المدير اإلقليم

طين
س

لفروع فل
ي

س التنفيذ
الرئي



31

رهحاكميةسرهمؤسسيةسوبياناتسرإلفصاح

يعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية املوؤ�ش�شية املرتكزة على مبادىء العدالة، ال�شفافية، امل�شاءلة وامل�شوؤولية بهدف 
تدعيم ثقة املودعني وامل�شاهمني واجلهات الأخرى ذات العالقة بالبنك ومبا ي�شمن مراقبة م�شتمرة لتقيد البنك بال�شيا�شات واحلدود 
املقرة وتوافقها مع اأهدافه املر�شومة ب�شكل عام، كما يلتزم البنك بتطبيق اأعلى معايري الأداء املهنية على كافة ن�شاطاته والتي 
تتما�شى مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�شلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها البنك واأف�شل املمار�شات الدولية. وعليه 

فقد قرر جمل�ش الإدارة تبني دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية.

ووجود جمل�ش اإدارة فعال مهني وم�شتقل من اأهم متطلبات احلاكمية املوؤ�ش�شية الفعالة حيث تقع على جمل�ش الإدارة م�شوؤولية 
واإدارته التنفيذية والتاأكد من مواءمة الأن�شطة مع متطلبات البنك املركزي الأردين  اأعمال واأن�شطة البنك  الإ�رضاف ومراقبة كافة 

وكافة اجلهات الرقابية الأخرى وذلك حر�شاً على م�شلحة امل�شاهمني، املودعني وكافة اجلهات ذات العالقة.

خمتلفة  ومهارات  بخربات  املجل�ش  اأع�شاء  ويتمتع  للبنك،  العامة  الهيئة  قبل  من  منتخبني  ع�شواً   ١١ من  الإدارة  جمل�ش  ويتاألف 
ومتنوعة تزيد من فعالية وكفاءة املجل�ش، كما واأن جميع اأع�شاء جمل�ش الإدارة هم اأع�شاء غري تنفيذيني.

اأهدافها و�شالحياتها اخلا�شة والتي تعمل ب�شكل متكامل مع جمل�ش  ينبثق عن جمل�ش الإدارة عدة جلان متخ�ش�شة، لكل منها 
الإدارة لتحقيق اأهداف البنك. وهذه اللجان هي:

جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية
تتكون جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية من ثالثة اأع�شاء غالبيتهم مبن فيهم رئي�ش اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني، هم:

ال�شيد ح�شن اأبو الراغب - رئي�ش اللجنة/ م�شتقل. 

ال�شيد ع�شام املهتدي - نائب الرئي�ش/ م�شتقل.

ال�شيد يزيد املفتي - ع�شو/ غري م�شتقل

تت�شمن م�شوؤوليات اللجنة احلاكمية املوؤ�ش�شية املهام الرئي�شية التالية:

يتوجب على كل ع�شو تخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�شوؤوليات التالية: 
التوجيه والإ�رضاف على عملية اإعداد دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية يف البنك ومتابعة تطبيقه.  -

مراجعة دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع التو�شيات املنا�شبة ملجل�ش الإدارة لعتماد التعديالت اإذا   -
لزم الأمر.

اإعداد تقرير احلوكمة وتقدميه ملجل�ش الإدارة.  -
يف حال ح�شول اأي تعار�ش بني تو�شيات اأي من اللجان وقرارات جمل�ش الإدارة يتعني على جمل�ش الإدارة اأن ي�شمن تقرير احلوكمة بياناً يف�شل   -

بو�شوح هذه التو�شيات واأ�شباب عدم تقيد جمل�ش الإدارة بها.
درا�شة مالحظات اجلهات الرقابية ذات العالقة بخ�شو�ش تطبيق احلوكمة يف البنك ومتابعة ما مت ب�شاأنها.  -

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -
رفع تقرير ن�شف �شنوي اإلى جمل�ش الإدارة يبني فعالية اأعمال واأن�شطة اللجنة.  -

اأية اأمور اأخرى يقررها جمل�ش الإدارة.  -
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جلنة اإدارة املخاطر
تتكون جلنة اإدارة املخاطر من خم�شة اأع�شاء منهم ثالثة اأع�شاء م�شتقلني مبن فيهم رئي�ش اللجنة:

ال�شيد ع�شام املهتدي - رئي�ش اللجنة/ م�شتقل.

ال�شيد حممد الأتربي - نائب الرئي�ش/ غري م�شتقل

ال�شيدة �شهى عناب - ع�شو/ م�شتقل.

ال�شيد فادي اأبو غو�ش - ع�شو/ غري م�شتقل.

ال�شيد �شامي �شمريات - ع�شو/ م�شتقل.

تت�شمن م�شوؤوليات جلنة اإدارة املخاطر املهام الرئي�شية التالية:

يتوجب على كل ع�شو تخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�شوؤوليات التالية: 
مراجعة نطاق تطبيق اإدارة املخاطر �شنوياً والتاأكد من �شموله:  -

�رضكاته التابعة وال�شقيقة وفروعه اخلارجية.  	
�شموله لكافة املخاطر التي قد يتعر�ش لها البنك. 	

الإ�رضاف على اإعداد ا�شرتاتيجية اإدارة املخاطر والتن�شيب ملجل�ش الإدارة باعتمادها، ومراجعتها ب�شكل دوري  -
رفع تقارير ن�شف �شنوية للمجل�ش تت�شمن املعلومات اجلوهرية والتطورات التي توثر على اإدارة خماطر البنك وبيان املخاطر التي جتاوزت حدود   -

املخاطر املقبولة املعتمدة.
هذه  تطبيق  بنتائج  التقارير  ورفع  ودوائره  البنك  اأن�شطة  كافة  وتغطي  املخاطر  على  التعرف  ت�شمن  التي  املخاطر  اإدارة  منهجيات  اعتماد   -

املنهجيات ملجل�ش الإدارة.
الإ�رضاف على اإعداد �شيا�شات اإدارة املخاطر والتاأكد من �شمولها ومراجعتها �شنوياً.  -

التاأكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�شبة لدى اإدارة املخاطر مبا ميكنها من اإجناز كافة امل�شوؤوليات.  -
مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -

اأية اأمور اأخرى يقررها جمل�ش الإدارة.  -
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جلنة التدقيق
تتكون جلنة التدقيق من ثالثة اأع�شاء غالبيتهم مبن فيهم رئي�ش اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني، هم:

ال�شيد �شامي �شمريات - رئي�ش اللجنة/ م�شتقل

ال�شيدة �شهى عناب - نائب الرئي�ش/ م�شتقل

ال�شيد غ�شان عقيل - ع�شو/ غري م�شتقل

تت�شمن م�شوؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�شية التالية:
مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك والق�شايا املحا�شبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.  -

التحقق من مدى كفاية وفعالية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية املعتمدة من جمل�ش الإدارة ومراجعتها �شنوياً، والتحقق من قيام املدقق   -
الداخلي واخلارجي مبراجعتها مرة واحدة �شنوياً على الأقل.

اإلى املجل�ش وذلك  مراجعة البيانات املالية قبل عر�شها على جمل�ش الإدارة مع الإدارة التنفيذية واملدقق اخلارجي وتقدمي التو�شيات ب�شاأنها   -
ل�شمان �شحة و�شفافية البيانات املالية والمتثال ملعايري الإبالغ املايل وتعليمات ال�شلطات الرقابية.

اإنهاء عمل ومكافاآت املدقق اخلارجي واأي �رضوط تعاقدية اأخرى تتعلق به، ليتم عر�ش ذلك يف  التو�شية ملجل�ش الإدارة بخ�شو�ش تعيني و/اأو   -
اجتماع الهيئة العامة العادي، واملوافقة امل�شبقة على اأية اأعمال يكلف بها املدقق اخلارجي خارج نطاق عملية التدقيق وتقييم مدى تاأثريها 

على ا�شتقاللية املدقق.
التاأكد من الدوران املنتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق وفق تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة عن البنك املركزي.  -

التاأكد من ا�شتقاللية ومو�شوعية التدقيق الداخلي ومن عدم تكليفه باأي اأعمال تنفيذية، واأن لإدارة التدقيق حق الو�شول جلميع ال�شجالت   -
واملعلومات والت�شال باأي موظف، الأمر الذي ميكنها من اأداء عملها واإجناز التقارير دون تدخل خارجي.

التو�شية ملجل�ش الإدارة بتعيني وقبول ا�شتقالة املدير التنفيذي/ التدقيق الداخلي، وتقييم اأدائه.  -
عليه  املوافقة  ليتم  الداخلي  التدقيق  ميثاق  ومراجعة  احلاجة،  عند  الداخلي  التدقيق  باإجراءات  مرتبطة  اأمور  باأية  الإدارة  ملجل�ش  التو�شية   -

واعتماده من قبل جمل�ش الإدارة.
مراجعة اخلطة ال�شنوية لإدارة التدقيق الداخلي املعدة على اأ�شا�ش املخاطر واأي خطط عمل مرتبطة بالتدقيق الداخلي من اأجل اعتمادها بعد   -
التاأكد من مدى �شموليتها من حيث نطاقها ونتائجها ومدى كفايتها، وكذلك التاأكد من عدم وجود اأي حمددات على نطاق عمل التدقيق 

الداخلي.
مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والإجراءات املتخذة لت�شويبها من قبل الإدارة التنفيذية واإعالم جمل�ش الإدارة باأي مالحظات جوهرية.  -

مراجعة تقارير التفتي�ش الواردة من البنك املركزي الأردين و�شلطة النقد الفل�شطينية واملدقق اخلارجي واجلهات الرقابية الأخرى وردود الإدارة   -
عليها والإجراءات املتخذة ب�شاأنها.

مراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها واإطالع املجل�ش عليها، والتحقق من اعتماد �شيا�شات واإجراءات كافية وفعالة ملعاجلة تعار�ش   -
امل�شالح والإف�شاح عن هذا التعار�ش مبا ي�شمل التاأكد من اأن العمليات املالية والتعاقدات ملختلف امل�شاريع متت ح�شب ال�شيا�شات املعتمدة.

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها مرة كل ثالثة اأ�شهر على الأقل اأو اأربعة اجتماعات �شنوياً على الأقل اأو كلما دعت احلاجة لذلك اأو 
بناءً على قرار من جمل�ش الإدارة اأو على طلب من اأكرثية الأع�شاء، وكذلك جتتمع اللجنة بناءً على طلب من املدقق اخلارجي اأو املدير 

التنفيذي/ التدقيق الداخلي اإذا كان هناك �رضورة لذلك، ويح�رض املدير التنفيذي/ التدقيق الداخلي اجتماعات اللجنة.

تقوم اللجنة بالجتماع مع املدقق اخلارجي املدير التنفيذي/ التدقيق الداخلي واملدير التنفيذي/ المتثال مرة واحدة على الأقل يف 
ال�شنة وبدون ح�شور اأي من اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا.
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جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�شاء غالبيتهم مبن فيهم رئي�ش اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني، هم:

ال�شيدة �شهى عناب - رئي�ش اللجنة/ م�شتقل
ال�شيد ح�شن اأبو الراغب - نائب الرئي�ش/ م�شتقل

ال�شيد خالد امل�رضي - ع�شو/ غري م�شتقل
تت�شمن م�شوؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املهام الرئي�شية التالية:

حتديد الأ�شخا�ش املوؤهلني لالن�شمام اإلى ع�شوية املجل�ش وتر�شيحهم اإلى جمل�ش الإدارة لريفعها اإلى الهيئة العامة مع الأخذ بالعتبار قدرات   -
وموؤهالت الأ�شخا�ش املر�شحني، ويف حال اإعادة تر�شيح الع�شو، اأخذ بعني العتبار عدد مرات ح�شوره وفاعلية م�شاركته يف اجتماعات املجل�ش.

التاأكد من اإر�شال جميع البيانات والنماذج الالزمة اإلى البنك املركزي للح�شول على املوافقة الالزمة على تعيني اأع�شاء املجل�ش.  -
اإعداد �شيا�شة واإجراءات الرت�شيحات واملالءمة للمجل�ش والرئي�ش التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني تتطابق مع   -

متطلبات تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شارية املفعول وتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة. 
التاأكد من اإر�شال جميع البيانات والنماذج الالزمة للح�شول على موافقة البنك املركزي امل�شبقة على تعيني الرئي�ش التنفيذي واحل�شول على   -

عدم ممانعة البنك املركزي على تعيني اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا.
تر�شيح اإلى املجل�ش الأ�شخا�ش املوؤهلني لالن�شمام اإلى الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني، والتاأكد من مطابقة موؤهالتهم مع   -

�شيا�شة الرت�شيحات واملالءمة.
التاأكد من اأن اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني يتمتعون باأكرب قدر من امل�شداقية والكفاءة والنزاهة   -

واخلربات الالزمة والقدرة على اللتزام وتكري�ش الوقت الكايف لعمل البنك.
حتديد فيما اإذا كان الع�شو يحقق �شفة الع�شو امل�شتقل اآخذين بعني العتبار احلد الأدنى لل�رضوط الواردة يف �شيا�شة الرت�شيحات واملالءمة   -

املعتمدة والتاأكد من ا�شتمرار مطابقة هذه ال�رضوط �شنوياً. 
تطبيق اإجراءات الرت�شيح والتاأكد من ا�شتمرارية املالءمة لأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني �شنوياً   -

والتن�شيب ملجل�ش الإدارة باتخاذ القرار املنا�شب.
اإعداد �شيا�شة ملراقبة ومراجعة اأداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�شع موؤ�رضات اأداء رئي�شية )KPI’s( لتحديد وقيا�ش ور�شد الأداء والتقدم نحو   -

حتقيق الأهداف املوؤ�ش�شية. 
اإعداد نظام لتقييم اأداء الرئي�ش التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني. كما يتم رفع التو�شيات املتعلقة بتقييم اأداء   -

الرئي�ش التنفيذي اإلى جمل�ش الإدارة واإعالم البنك املركزي بهذا التقييم.
التاأكد من وجود نظام لتقييم اأداء موظفي البنك من غري الرئي�ش التنفيذي واأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني.  -

اإعداد �شيا�شة منح املكافاآت لأع�شاء املجل�ش والتو�شية بها ملجل�ش الإدارة.   -
اإعداد �شيا�شة منح املكافاآت املالية ملوظفي البنك والتو�شية بها ملجل�ش الإدارة.   -

اإعداد نظام منح املكافاآت املالية للرئي�ش التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني والتو�شية به ملجل�ش الإدارة.  -
التن�شيب للمجل�ش بتحديد رواتب الرئي�ش التنفيذي واأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني ومكافاآتهم وامتيازاتهم الأخرى.  -
الإدارة  اأع�شاء  مالءمة  اأو  املجل�ش  اأع�شاء  من  اأي  ا�شتقاللية  و/اأو  مالءمة  على  �شلباً  توؤثر  اأن  ميكن  معلومات جوهرية  اأي  عن  املجل�ش  اإعالم   -

التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني.
التاأكد من ح�شور اأع�شاء املجل�ش ور�شات عمل اأو ندوات يف املوا�شيع امل�رضفية وبالأخ�ش اإدارة املخاطر واحلاكمية واآخر تطورات العمل امل�رضيف.  -

توفري معلومات وملخ�شات حول خلفية بع�ش املوا�شيع الهامة عن البنك لأع�شاء املجل�ش عند الطلب، والتاأكد من اإطالعهم امل�شتمر على   -
اأحدث املوا�شيع ذات العالقة بالعمل امل�رضيف.

اإعداد نظام لتقييم اأداء املجل�ش واأع�شائه وجلانه والتن�شيب للمجل�ش لعتماده.  -
متابعة تعبئة مناذج التقييم املعتمدة لتقييم املجل�ش واأع�شائه وجلانه، ومراجعتها وحتديد التقييم النهائي واخلطط الت�شويبية لتطوير الأداء   -

ورفع تقارير بالنتائج اإلى املجل�ش والبنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية.
ترفع اللجنة من خالل رئي�شها تقرير ن�شف �شنوي اإلى جمل�ش الإدارة عن الأن�شطة املتعلقة بنطاق عملها وتنفيذها مل�شوؤولياتها و�شالحياتها.  -
و�شع �شيا�شة لالإحالل والتعاقب الوظيفي وال�شيا�شة اخلا�شة باملوارد الب�رضية والتدريب يف البنك ومراقبة تطبيقها ومراجعتها ب�شكل �شنوي.  -
اأي مو�شوع ترى اللجنة �رضورة بحثه �شمن نطاق عملها واإبداء الراأي والتو�شية  القيام باأية م�شوؤوليات اأخرى يقررها جمل�ش الإدارة ودرا�شة   -

ب�شاأنه اإلى جمل�ش الإدارة.
يتم مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك وترفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتماده.  -

تراجع ال�شيا�شات والأنظمة والإجراءات املناطة مب�شوؤوليات اللجنة اأعاله كل 3 �شنوات اأو كلما دعت احلاجة لذلك.  -
اإيجاد منهجية وا�شحة للتحقق من قيام ع�شو جمل�ش الإدارة بتخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع مبهامه كع�شو جمل�ش اإدارة مبا فيها مدى   -

تعدد ارتباط الع�شو بع�شويات جمال�ش اإدارة اأخرى/ هيئات/ منتديات/......
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جلنة ال�ستثمارات والعقارات 
تتكون جلنة ال�شتثمارات والعقارات من اأربعة اأع�شاء هم:

ال�شيد يزيد املفتي - رئي�ش اللجنة/ غري م�شتقل

ال�شيد خالد امل�رضي - نائب الرئي�ش/ غري م�شتقل

ال�شيد يا�شني التلهوين - ع�شو/ غري م�شتقل 

ال�شيد �رضيف ال�شيفي - ع�شو/ غري م�شتقل

تت�شمن م�شوؤوليات جلنة ال�شتثمارات والعقارات املهام الرئي�شية التالية: 
الإ�رضاف على اإعداد ومراجعة ال�شيا�شات ال�شتثمارية والعقارية يف البنك، والتن�شيب ملجل�ش الإدارة باعتمادها.  -
درا�شة التو�شيات بالفر�ش ال�شتثمارية اجلديدة والتن�شيب باتخاذ القرار املنا�شب بح�شب ال�شيا�شات املعتمدة.  -

الإ�رضاف على اإدارة املحافظ ال�شتثمارية والتن�شيب باتخاذ القرارات املنا�شبة بحيث حتقق تعظيم الأرباح اأو حتجيم اخل�شائر.  -
تعيني املقدرين العقاريني املعتمدين بناءً على تو�شية من الإدارة التنفيذية.    -

الدرا�شة واملوافقة على تو�شيات بيع العقارات امل�شتملكة لقاء ديون.  -
درا�شة التو�شيات املقدمة املتعقلة بالت�رضف بالعقارات امل�شتملكة لغايات اإدارة اأعمال البنك ورفع التو�شيات ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -

رفع تقرير ن�شف �شنوي اإلى جمل�ش الإدارة عن اأعمال واأن�شطة اللجنة.  -
مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -

درا�شة اأي مو�شوع يعر�ش على اللجنة من قبل جمل�ش الإدارة اأو ترى اللجنة �رضورة بحثه واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنه اإلى جمل�ش الإدارة.  -

جلنة ال�سرتاتيجيات
تتكون جلنة ال�شرتاتيجيات من اأربعة اأع�شاء، هم:

ال�شيد غ�شان عقيل - رئي�ش اللجنة/ غري م�شتقل

ال�شيدة �شهى عناب - نائب الرئي�ش/ م�شتقل

ال�شيد يزيد املفتي - ع�شو/ غري م�شتقل 

ال�شيد ع�شام املهتدي - ع�شو/ م�شتقل

تت�شمن م�شوؤوليات جلنة ال�شرتاتيجيات املهام الرئي�شية التالية:

يتوجب على كل ع�شو تخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�شوؤوليات التالية: 
حتديد الأهداف ال�شرتاتيجية بالتن�شيق مع الإدارة التنفيذية والتن�شيب ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -

�شمان اإعداد اخلطط ال�شرتاتيجية والت�شغيلية والتاأكد من �شمول الأهداف ال�شرتاتيجية �شمنها.  -
متابعة حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية من خالل موؤ�رضات الأداء الرئي�شية.  -

رفع تقرير ن�شف �شنوي اإلى جمل�ش الإدارة عن اأعمال واأن�شطة اللجنة.  -
مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -

درا�شة اأي مو�شوع يعر�ش على اللجنة من قبل جمل�ش الإدارة اأو ترى اللجنة �رضورة بحثه واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنه اإلى جمل�ش الإدارة.  -
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جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
تتكون جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات من اأربعة اأع�شاء، هم:

ال�شيد خالد امل�رضي - رئي�ش اللجنة/ غري م�شتقل

ال�شيد ع�شام املهتدي - نائب الرئي�ش/ م�شتقل

ال�شيد فادي اأبو غو�ش - ع�شو/ غري م�شتقل

ال�شيد �شامي �شمريات - ع�شو/ م�شتقل

تت�شمن مهام جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات املهام الرئي�شية التالية:
الإدارة  م�شتوى  على  التوجيهية  اللجان  ذلك  يف  مبا  املنا�شبة  التنظيمية  والهياكل  املعلومات  لتكنولوجيا  ال�شرتاتيجية  الأهداف  اعتماد   -
التنفيذية العليا وعلى وجه اخل�شو�ش )اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات( ومبا ي�شمن حتقيق وتلبية الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك 
وحتقيق اأف�شل قيمة م�شافة من م�شاريع وا�شتثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات، وا�شتخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والتاأكد من مدى 
حتقق ذلك، مثل ا�شتخدام نظام بطاقات الأداء املتوازن لتكنولوجيا املعلومات )IT Balanced Scorecards( واحت�شاب معدل العائد على 

ال�شتثمار )Return On Investment( )ROI(، وقيا�ش اأثر امل�شاهمة يف زيادة الكفاءة املالية والت�شغيلية.
اعتماد الإطار العام لإدارة و�شبط ومراقبة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات يحاكي اأف�شل املمار�شات الدولية املقبولة بهذا اخل�شو�ش   -
وعلى وجه التحديد )COBIT( )Objectives for information and related Technology Control(، يتوافق ويلبي حتقيق اأهداف 
ومتطلبات تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها من خالل حتقيق الأهداف املوؤ�ش�شية الواردة املبينة يف التعليمات 
املذكورة ب�شكل م�شتدام، وحتقيق م�شفوفة اأهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها، ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

اعتماد م�شفوفة الأهداف املوؤ�ش�شية الواردة يف املرفق رقم )١( من تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها، واأهداف   -
املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها الواردة يف املرفق رقم )٢( واعتبار معطياتها حداً اأدنى، وتو�شيف الأهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

اعتماد م�شفوفة للم�شوؤوليات )RACI Chart( جتاه العمليات الرئي�شية حلاكمية تكنولوجيا املعلومات يف املرفق رقم )3( والعلميات الفرعية   -
نهائي  ب�شكل  امل�شوؤولة  وتلك   ،)Responsible( اأويل  ب�شكل  امل�شوؤولة  الأطراف  اأو  ال�شخ�ش  اأو  اجلهات  اأو  اجلهة  عنها من حيث:  املنبثقة 
)Accountable(، وتلك امل�شت�شارة )Consulted(، وتلـك التـي يتم اإطالعهـا )Informed( جتاه كــافة العمليــات يف املـرفــق املذكــور 

م�شرت�شـدين مبعيار )Enabling Processes COBIT 5( بهذا اخل�شو�ش.
التاأكد من وجود اإطار عام لإدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ياأخذ بعني   -

العتبار ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة يف املرفق رقم )3(.
اعتماد موازنة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق والأهداف ال�شرتاتيجية للبنك.  -

الإ�رضاف العام والطالع على �شري عمليات وموارد م�شاريع تكنولوجيا املعلومات للتاأكد من كفايتها وم�شاهمتها الفاعلة يف حتقيق متطلبات   -
واأعمال البنك.

الطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ملعاجلة النحرافات.  -
التو�شية للمجل�ش باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�شحيح اأية انحرافات.  -

رفع تقرير ن�شف �شنوي اإلى جمل�ش الإدارة عن اأعمال واأن�شطة اللجنة.  -
مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتماده.  -

درا�شة اأي مو�شوع يعر�ش على اللجنة من قبل جمل�ش الإدارة اأو ترى اللجنة �رضورة بحثه واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنه اإلى جمل�ش الإدارة.  -
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جلنة الت�سهيالت
تتكون جلنة الت�شهيالت من خم�شة اأع�شاء هم:

ال�شيد يزيد املفتي - رئي�ش اللجنة/ غري م�شتقل

ال�شيد ع�شام املهتدي - نائب الرئي�ش/ م�شتقل

ال�شيد �رضيف ال�شيفي - ع�شو/ غري م�شتقل

ال�شيد فادي اأبو غو�ش - ع�شو/ غري م�شتقل

ال�شيد يا�شني التلهوين - ع�شو/ غري م�شتقل

يتوجب على كل ع�شو تخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�شوؤوليات التالية: 
النظر يف الت�شهيالت التي تتجاوز �شالحية اأعلى جلنة يف الإدارة التنفيذية.  -

تنح�رض �شالحياتها باتخاذ القرار املنا�شب بخ�شو�ش الت�شهيالت التي مت التو�شية باملوافقة عليها من قبل جلنة الإدارة التنفيذية.  -
اأن ترفع اللجنة اإلى املجل�ش ب�شكل دوري تفا�شيل الت�شهيالت التي متت املوافقة عليها من قبلها.  -

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتماده.  -
درا�شة اأي مو�شوع يعر�ش على اللجنة من قبل جمل�ش الإدارة اأو ترى اللجنة �رضورة بحثه واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنه اإلى جمل�ش الإدارة.  -

يف حال تعار�ش اأي من تو�شيات اللجنة وقرارات جمل�ش الإدارة يتعني على جمل�ش الإدارة اأن ي�شمن تقرير احلوكمة بياناً يف�شل بو�شوح هذه   -
التو�شيات واأ�شباب عدم تقيد جمل�ش الإدارة بها.

جلنة المتثال
تتكون جلنة المتثال من ثالثة اأع�شاء غالبيتهم من الأع�شاء امل�شتقلني:

ال�شيد فادي اأبو غو�ش - رئي�ش اللجنة/ غري م�شتقل

ال�شيد ح�شن اأبو الراغب - نائب الرئي�ش/ م�شتقل

ال�شيد �شامي �شمريات - ع�شو/ م�شتقل

ال�شيدة �شهى عناب - ع�شو/ م�شتقل

تت�شمن م�شوؤوليات جلنة المتثال املهام الرئي�شية التالية:

يتوجب على كل ع�شو تخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع والقيام باملهام وامل�شوؤوليات التالية: 
مراجعة �شيا�شة المتثال ومكافحة غ�شل الأموال واأية �شيا�شات اأخرى �شمن نطاق عمل اللجنة �شنوياً و/اأو كلما دعت احلاجة والتن�شيب   -

ملجل�ش الإدارة باعتماد التعديالت اإذا لزم الأمر.
مناق�شة ومراجعة تقارير اإدارة المتثال واإ�شدار التو�شيات الالزمة ح�شب مقت�شيات احلال اإلى جمل�ش الإدارة اإذا لزم الأمر.  -

الطالع على واعتماد اخلطط والربامج والآليات املتعلقة بنطاق عمل الإدارة.  -
مراقبة ومتابعة تطبيق وفعالية وظيفة مراقبة المتثال ومكافحة غ�شل الأموال واجلرائم املالية.  -

مناق�شة الإدارة التنفيذية للحالت التي مت فيها تعار�ش مع تو�شيات اإدارة المتثال واأية اأمور اأخرى، ويف ا�شتمرار التعار�ش، يتم رفع احلالة ملجل�ش   -
الإدارة بالتو�شيات املنا�شبة لتخاذ القرار املنا�شب.

التاأكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�شبة لدى اإدارة المتثال مبا ميكنها من اإجناز مهامها وم�شوؤولياتها على اأكمل وجه.  -
مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  -

رفع تقرير ن�شف �شنوي اإلى جمل�ش الإدارة يبني فعالية اأعمال واأن�شطة اللجنة.  -
تقييم املدير التنفيذي/ المتثال.  -

اأية اأمور اأخرى يقررها جمل�ش الإدارة.  -
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جان املنبثقة عنه، بالإ�سافة اإلى عدد الجتماعات التي ح�رشها كل ع�سو خالل عام 2019
جمل�س الإدارة والل

ني عدد اجتماعات 
اجلدول اأدناه يب

جلنة
المتثال

جلنة حاكمية 
تكنولوجيا 

املعلومات

جلنة 
جيات

ال�سرتاتي

جلنة 
ال�ستثمارات 

والعقارات

جلنة اإدارة 
خاطر 

امل

جلنة 
حات 

الرت�سي
واملكافاآت

جلنة 
احلاكمية 
املوؤ�س�سية

جلنة
التدقيق

جلنة 
الت�سهيالت

جمل�س
الإدارة

يل عدد 
اإجما

الجتماعات 
املنعقدة

 خالل العام 2019
5

3
6

2
7

6
2

9
23

6

)5( 6
)٢ )٢

)٢ )٢
)٢3( ٢3

)6( 6
ال�شيد يزيد عدنان 

طفى املفتي
م�ش

)٧ )٧
)6( 6

حممود 
حممد 

ال�شيد 
اأحمد الأتربي 

)3( 3
)٢ )١

)6( 6
)6( 6

ال�شيد خالد �شبيح طاهر 
امل�رضي

)٢ )٢
)٢3( ١6

)6( ٢
ال�شيد يا�شني خليل 

حممد التلهوين 

)6( 6
)٩ )٩

)6( 6
ال�شيد غ�شان اإبراهيم 

فار�ش عقيل

)5( 5
)6( 6

)٢ )٢
)6( 6

ال�شيد ح�شن علي ح�شني 
اأبو الراغب 

)٢ )١
)٢3( ٢٢

)6( 5
ف مهدي 

ال�شيد �رضي
ح�شني ال�شيفي 

)3( 3
)6( 6

)٧ )٧
)6( 6

)٩ )٩
)6( 6

ال�شيدة �شهى با�شيل 
اندراو�ش عناب 

)٢ )٢
)١ )١

)٢ )٢
)٧( 6

)٢ )٢
ال�شيد فادي عبدالوهاب 

اأبو غو�ش

)5( 5
)3( 3

)٧ )٧
)٩ )٩

)6( 6
ال�شيد �شامي عي�شى عيد 

�شمريات

)3( 3
)6( 6

)٧ )٧
)٢ )٢

)٢3( ٢3
)6( 6

حممد 
ال�شيد ع�شام “

فاروق” ر�شدي املهتدي
)٢ )٢

)٢ )١
)4( ١

)٩ )١٢
)3( 3

رانية مو�شى فهد الأعرج

)١ )١
حممد 

ال�شيد عماد خالد 
احلرازنه

الأرقام بني الأقوا�ش متثل عدد اجتماعات املجل�ش/ اللجنة التي عقدت خالل فرتة ع�شوية الع�شو.

* اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احل�شابات اخلارجي للبنك مرتني خالل عام ٢٠١٩.
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جمل�س الإدارة كما يف 2019/12/31

يزيد عدنان م�سطفى املفتي
رئي�ش جمل�ش الإدارة

طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل
اأرديناجلن�شية:

١٩٩٠تاريخ الع�شوية:
١٩53/3/٢٧تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش اإدارة اأعمال/ اجلامعة الأمريكية - بريوتاملوؤهالت العلمية:
رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك القاهرة عمان منذ ٢٠١٢/١٠/٧ اخلربات العملية:

مدير عام بنك القاهرة عمان من ١٩8٩ حتى ١٠/٢٠٠4
خربة م�رضفية من خالل عمله يف �شيتي بنك

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

رئي�ش جلنة الت�شهيالت
رئي�ش جلنة ال�شتثمارات والعقارات

ع�شو يف جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية 
ع�شو يف جلنة ال�شرتاتيجيات  

الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 
الأخرى

�رضكة زارا لال�شتثمار القاب�شة 
�رضكة ال�رضق الأو�شط للتاأمني 

�رضكة الإقبال لال�شتثمار
ال�رضكة الوطنية للخدمات املالية )اأوراق لال�شتثمار(

بنك م�رش �س.م.م
وميثله حممد حممود اأحمد الأتربي

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل

م�رضياجلن�شية:
٢٠١5تاريخ الع�شوية:

١٩55/١/١تاريخ امليالد:
بكالوريو�ش جتارة - تخ�ش�ش حما�شبة/ جامعة عني �شم�شاملوؤهالت العلمية:

رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك م�رض اخلربات العملية:
الع�شو املنتدب والرئي�ش التنفيذي للبنك امل�رضي اخلليجي

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك العقاري امل�رضي العربي 
الرئي�ش التنفيذي لبنك ال�شتثمار العربي 
رئي�ش جمل�ش اإدارة البنك العقاري امل�رضي 

رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك م�رض لبنان
�شغل العدد من املنا�شب القيادية يف بنك م�رض الدويل يف الفرتة ما بني ١٩83 حتى ٢٠٠5

عمل يف كل من؛ البنك العربي الإفريقي الدويل وبنك الت�شامن وبنك الئتمان الدويل
الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن

جمل�ش اإدارة البنك
نائب رئي�ش جلنة اإدارة املخاطر

الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 
الأخرى

ع�شو جمل�ش اإدارة احتاد بنوك م�رض
نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة احتاد امل�شارف العربية

ع�شو جمل�ش اإدارة �رضكة اأيجوث 
ع�شو جمل�ش اإدارة الهيئة العامة لال�شتثمار

ع�شو جمل�ش اإدارة جامعة عني �شم�ش
ع�شو جمل�ش اإدارة �رضكة املقاولون العرب

ع�شو جمل�ش اإدارة املعهد امل�رضيف/ البنك املركزي امل�رضي
رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك م�رض الوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
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خالد �سبيح طاهر امل�رشي
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
١٩٩5تاريخ الع�شوية:

١٩66/٢/١٩تاريخ امليالد:
ماج�شتري اإدارة - جامعة جورج تاون/ اأمريكااملوؤهالت العلمية:

بكالوريو�ش هند�شة الكمبيوتر - M.I.T/ اأمريكا
رئي�ش جمل�ش اإدارة بنك القاهرة عمان منذ ١٩٩٩/٧ ولغاية ٢٠١٢/١٠/٧اخلربات العملية:

الرئي�ش التنفيذي لبنك القاهرة عمان منذ ٢٠٠4/١٠ ولغاية 3١/٢٠٠٧/١٢
ع�شو جمل�ش اإدارة بنك القاهرة عمان منذ ٢/١٩٩5

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

رئي�ش جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
نائب رئي�ش جلنة ال�شتثمارات والعقارات

ع�شو يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
�رضكة زارا )القاب�شة( لالإ�شتثمار 

�رضكة الفنادق وال�شياحة الأردنية 
�رضكة احلمة املعدنية

رئي�ش جمموعة اأ�شرتا الوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
رئي�ش جمل�ش اإدارة �رضكة واحة اأيلة للتطوير

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي
وميثلها فادي عبدالوهاب عبدالفتاح اأبو غو�س )اعتباراً من 2019/7/10(

طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل
اأرديناجلن�شية:

٢٠١٩/٧/١٠تاريخ الع�شوية:
١٩٧٩/3/5تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حما�شبة من جامعة اآل البيت )٢٠٠١(املوؤهالت العلمية:
)٢٠٠٧( CIA مدقق داخلي معتمد

)٢٠١٢( JCPA حما�شب قانوين اأردين جماز
يعمل منذ عام ٢٠٠٩ رئي�شاً لق�شم التدقيق الداخلي يف �شندوق ا�شتثمار اأموال ال�شمان الجتماعياخلربات العملية:

ان�شم اإلى �شندوق ا�شتثمار اأموال ال�شمان الجتماعي كمدقق داخلي عام ٢٠٠5
عمل موظفاً يف البنك العربي الإ�شالمي الدويل خالل الأعوام )٢٠٠٢ - ٢٠٠5(

عمل حما�شباً يف �رضكة م�شتودع اأدوية ال�شباغ خالل العام ٢٠٠5
عمل ك�شابط تطبيقات مالية يف �رضكة هيو�شنت ليمتد يف عمان عام ٢٠٠١

حُما�رضاً يف عدد من ال�شهادات املهنية )CIA ،CMA ،ACCA ،CPA ،JCPA( بالإ�شافة اإلى عدد من املوا�شيع 
املتعلقة بالتدقيق الداخلي، ومكافحة غ�شل الأموال والحتيال، والرقابة الداخلية واحلوكمة املوؤ�ش�شية

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

رئي�ش جلنة المتثال
ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر
ع�شو يف جلنة الت�شهيالت

ع�شو يف جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
ممثل عن املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات التالية: 

�رضكة البوتا�ش العربية )8/٢٠١٧ - ٢٠١٩/٧(
بنك الحتاد )٢٠١6/8 - 8/٢٠١٧(

�رضكة �شريكو لالأوراق املالية )8/٢٠١١ - ٩/٢٠١6(
مدير وحدة التدقيق الداخلي بالوكالة يف �شندوق ا�شتثمار اأموال ال�شمان الجتماعيالوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
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ومتثلها رانية مو�سى فهد الأعرج )لغاية تاريخ 2019/7/10(
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
٢٠١6/٠5/٢٢تاريخ الع�شوية:

١٩٧8/١١/3٠تاريخ امليالد:
CFA Charterholderاملوؤهالت العلمية:

ماج�شتري علوم مالية وم�رضفية/ الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�رضفية
بكالوريو�ش علوم مالية وم�رضفية/ جامعة الريموك   

 مدير مديرية اخلزينة والقرو�ش يف �شندوق ا�شتثمار اأموال املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي ٢٠١8/3اخلربات العملية:
لغاية تاريخه 

رئي�ش ق�شم اخلزينة - مديرية اخلزينة والقرو�ش يف �شندوق ا�شتثمار اأموال املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان 
الجتماعي ٢٠٠٧/١١ - ٢٠١8/3

متداول/ مدير حمفظة - دائرة ال�شتثمارات والعمليات اخلارجية يف البنك املركزي الأردين ٢٠٠4-٢٠٠٧
حما�شب ق�شم ت�شويات عمليات ال�شتثمار - دائرة ال�شتثمارات والعمليات اخلارجية يف البنك املركزي الأردين 

٢٠٠4-٢٠٠٢
 حملل مايل ق�شم البنوك املرا�شلة - دائرة ال�شتثمارات والعمليات اخلارجية يف البنك املركزي الأردين

٢٠٠٠-٢٠٠٢
الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن

جمل�ش اإدارة البنك
رئي�ش جلنة المتثال

ع�شو يف جلنة الت�شهيالت
ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر 

ع�شو يف جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات 
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
ممثل عن ال�شمان الجتماعي يف �رضكة توليد الكهرباء املركزية

مدير مديرية اخلزينة والقرو�ش - �شندوق ا�شتثمار اأموال ال�شمان الجتماعيالوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك

ال�رشكة العربية للتموين والتجارة
وميثلها غ�سان اإبراهيم فار�س عقيل

طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل
اأرديناجلن�شية:

٢٠٠٢تاريخ الع�شوية:
١٩68/5/٢تاريخ امليالد:

ماج�شتري اإدارة/ جامعة ثندر بريداملوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش حما�شبة/ اجلامعة الأردنية

مدقق معتمد )C.P.A(/ جامعة الينوي 
املدير التنفيذي ملجموعة اأ�شرتا  اخلربات العملية:

خربة يف جمال التدقيق من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رضكة اآرثر اأندر�شون
الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن

جمل�ش اإدارة البنك
رئي�ش جلنة ال�شرتاتيجيات

ع�شو يف جلنة التدقيق  
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
�رضكة جمموعة اأ�شرتا ال�شناعية 

�رضكة التاأمني العربية التعاونية
Audacia Capital

املدير التنفيذي ملجموعة اأ�شرتا ال�شعودية الوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
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ح�سن علي ح�سني اأبو الراغب
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
٢٠١6تاريخ الع�شوية:

١٩٧3/5/٢4تاريخ امليالد:
بكالوريو�ش اقت�شاد واإدارة اأعمال/ جامعة تيني�ش - الوليات املتحدة الأمريكيةاملوؤهالت العلمية:

مدير عام �رضكة الريموك للتاأمني  اخلربات العملية:
نائب رئي�ش الحتاد الأردين ل�رضكات التاأمني

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

رئي�ش جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية
نائب رئي�ش جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

نائب رئي�ش جلنة المتثال    
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
�رضكة الأطياف العاملية لال�شتثمارات التجارية

�رضكة الإ�رضاق لال�شتثمارات التجارية  
ال�رضكة الأولى للتاأمني - �شوليدرتي

رجل اأعمالالوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك

�رشيف مهدي ح�سني ال�سيفي
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
٢٠١٠تاريخ الع�شوية:

١٩٧٢/6/6تاريخ امليالد:
ماج�شتري حماية البيئة البحرية - جامعة ويلز - بريطانيااملوؤهالت العلمية:

بكالوريو�ش علوم �شيا�شية - جامعة جورجتاون -  الوليات املتحدة
دورة �شابط الئتمان - كميكال بنك نيويورك

دورة �شابط امتثال - فرانكفورت �شكول اأوف ماجنمنت اأند فاينان�ش
�رضيك ونائب املدير العام ل�رضكة امل�شار املتحدة للمقاولتاخلربات العملية:

الرئي�ش التنفيذي لل�رضكة املوحدة ل�شناعة الألب�شة اجلاهزة �شابقاً
مدير م�رضوع متنزه العقبة البحري �شابقاً
مدير العمليات يف �رضكة امل�شار للمقاولت

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

ع�شو يف جلنة الت�شهيالت
ع�شو يف جلنة ال�شتثمارات والعقارات

الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 
الأخرى

�رضكة امل�شار املتحدة للمقاولت
�رضكة فيتل القاب�شة

نائب املدير العام ل�رضكة امل�شار املتحدة للمقاولتالوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
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ع�سام “حممد فاروق” ر�سدي املهتدي
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
٢٠١8تاريخ الع�شوية:

١٩68/١١/١8تاريخ امليالد:
ماج�شتري اإدارة اأعمال/ الوليات املتحدة الأمريكية املوؤهالت العلمية:

بكالوريو�ش اإدارة اأعمال - تخ�ش�ش مالية/ الوليات املتحدة الأمريكية 
�رضيك موؤ�ش�ش يف �رضكة البيان لال�شت�شارات الإدارية والوكالت التجاريةاخلربات العملية:

)Huron Consulting Middle East( مدير مكتب عمان ل�رضكة هورن ال�رضق الأو�شط
)Next Move( مدير مكتب عمان ل�رضكة اخلطوة التالية لال�شت�شارات

مدير الدائرة الأجنبية يف بنك القاهرة عمان
الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن

جمل�ش اإدارة البنك
رئي�ش جلنة اإدارة املخاطر

نائب رئي�ش جلنة الت�شهيالت
نائب رئي�ش جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية

نائب رئي�ش جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
ع�شو يف جلنة ال�شرتاتيجيات

الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 
الأخرى

م�رضف ال�شفا - فل�شطني
ع�شو يف هيئة مديري �رضكة متلك للتاأجري التمويلي

�رضيك موؤ�ش�ش يف �رضكة البيان لال�شت�شارات الإدارية والوكالت التجاريةالوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك

�سامي عي�سى عيد �سمريات
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
٢٠١8تاريخ الع�شوية:

١٩٧١/4/١3تاريخ امليالد:
ماج�شتري اإدارة اأعمال )NYIT(املوؤهالت العلمية:

ماج�شتري هند�شة ات�شالت )اجلامعة الأردنية(
بكالوريو�ش هند�شة كهرباء )اجلامعة الأردنية(

نائب الرئي�ش التنفيذي ل�رضكة �شايبرييااخلربات العملية:
رئي�ش تنفيذي ل�رضكة غلوبال ون لالت�شالت الأردن

رئي�ش تنفيذي ل�رضكة وانادو الأردن
نائب رئي�ش جمموعة الت�شالت الأردنية

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

رئي�ش جلنة التدقيق
ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر

ع�شو يف جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات
ع�شو يف جلنة المتثال

الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 
الأخرى

الحتاد العربي لالت�شالت والإنرتنت 
جامعة الأمرية �شمية

نائب رئي�ش جمموعة الت�شالت الأردنية )اأورجن(/ املدير التنفيذي لوحدة القطاع املوؤ�ش�شي.الوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
الرئي�ش التنفيذي لل�رضكة الأردنية خلدمات نقل البيانات )اأورجن اإنرتنت(



رهحاكميةسرهمؤسسيةسوبياناتسرإلفصاح

44

يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ غري م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
١٩٩8تاريخ الع�شوية:

١٩٧3/5/8تاريخ امليالد:
بكالوريو�ش علوم اقت�شادية/ جامعة جورج تاون - اأمريكااملوؤهالت العلمية:

رجل اأعمالاخلربات العملية:
الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن

جمل�ش اإدارة البنك
ع�شو يف جلنة الت�شهيالت

ع�شو يف جلنة ال�شتثمارات والعقارات
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
�رضكة زارا لال�شتثمار القاب�شة 

�رضكة الفنادق وال�شياحة الأردنية 
�رضكة الكهرباء الأردنية 

�رضكة احلمة املعدنية الأردنية
املدير العام ل�رضكة زارا لال�شتثمار القاب�شة الوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة/ الع�شو املنتدب ل�رضكة الفنادق وال�شياحة الأردنية

�سهى با�سيل اأندراو�س عناب
طبيعة الع�شوية: غري تنفيذي/ م�شتقل

اأرديناجلن�شية:
٢٠١5تاريخ الع�شوية:

١٩6٠/٢/4تاريخ امليالد:
بكالوريو�ش اإدارة اأعمال/ اجلامعة الأمريكية - بريوتاملوؤهالت العلمية:

م�شت�شار مايل واإداري/ ال�رضكة املثالية لال�شت�شارات من عام ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠١6اخلربات العملية:
خربة يف العمل امل�رضيف اأكرث من ٢6 عاماً حيث �شغلت عدة منا�شب اأهمها:

نائب املدير العام لبنك �شو�شيتيه جرنال-الأردن من عام ٢٠٠3 وحتى ٢٠٠٧
م�شاعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من عام ١٩٩٢ وحتى ٢٠٠3
نائب رئي�ش مقيم يف �شيتي بنك الأردن من عام ١٩8١ وحتى ١٩٩٢

الع�شوية يف اللجان املنبثقة عن
جمل�ش اإدارة البنك

رئي�ش جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 
نائب رئي�ش جلنة التدقيق

نائب رئي�ش جلنة ال�شرتاتيجيات 
ع�شو يف جلنة اإدارة املخاطر

ع�شو يف جلنة المتثال
الع�شوية يف جمال�ش اإدارات ال�رضكات 

الأخرى
�رضكة املجموعة العربية الأوروبية للتاأمني

�رضكة ال�رضكاء للتمويل الأ�شغر
ال�رضكة الوطنية للخدمات املالية )اأوراق لال�شتثمار(

م�شت�شار مايل واإداريالوظائف التي ي�شغلها حالياً خارج البنك
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الإدارة العليا كما يف 2019/12/31

كمال غريب عبدالرحيم البكري
الرئي�ش التنفيذي

٢٠٠3/٠١/٠4تاريخ التعيني:
١٩6٩/٠6/٠٧تاريخ امليالد:

ماج�شتري يف اإدارة البنوك الدولية والتمويل من �شالفورد مان�ش�شرت/ بريطانيااملوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش قانون/ حا�شل على لقب الأ�شتاذية يف املحاماة

مدير عام البنك منذ ٢٠٠8/٠١ اخلربات العملية:
خربة يف املجال امل�رضيف حيث كان ي�شغل من�شب نائب املدير العام منذ ٢٠٠5/١٢ وقبل ذلك مدير الدائرة القانونية 

وامل�شت�شار القانوين لبنك القاهرة عمان وم�شوؤول عن تعديل الئتمان، وتوثيق العقود والرقابة على الئتمان 
والعقارية والهند�شية، عمل كم�شت�شار قانوين للعديد من ال�رضكات قبل ت�شلمه من�شب نائب املدير العام

نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة ال�رضكة الأردنية ل�شمان القرو�ش
رئي�ش جمل�ش اإدارة �رضكة النقليات ال�شياحية )جت( م.ع.م

ع�شو جمل�ش اإدارة جمعية البنوك العاملة يف الأردن
ع�شو جمل�ش اإدارة يف �رضكة التاأمني الأردنية م.ع.م

Network International/Jordan نائب رئي�ش هيئة مديري �رضكة
ع�شو جمل�ش اإدارة يف �رضكة املحفظة العقارية م.ع.م

رئي�ش هيئة املديرين يف �رضكة مَتَّلك للتاأجري التمويلي ذ.م.م
ع�شو جمل�ش اإدارة م�رضف ال�شفا - فل�شطني

ع�شو جمل�ش اإدارة يف جمل�ش املدفوعات الوطني
ع�شو جمل�ش اإدارة يف ال�رضكة الأردنية لأنظمة الدفع والتقا�ش

ع�شو جمل�ش الأمناء اجلامعة الأردنية

خالد حممود عبدالله قا�سم
رئي�ش جمموعة اخلدمات امل�شرتكة

٢٠٠8/١٠/٠5تاريخ التعيني:
١٩63/٠٢/٢٢تاريخ امليالد:

دكتوراه اإدارة اأعمالاملوؤهالت العلمية:
ماج�شتري اإدارة اأعمال - جتارة دولية

بكالوريو�ش متويل
حا�شل على �شهادة CIB من املعهد الربيطاين للم�رضفيني

خربة يف العمل امل�رضيف من خالل عمله يف بنك اجلزيرة، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، البنك الأهلي الأردين، اخلربات العملية:
بنك الأردن وبنك الكويت الوطني 

رئي�ش هيئة مديري �رضكة حلول للدفع بالهاتف النقال
ع�شو جمل�ش اإدارة م�رضف ال�شفا
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رنا �سامي جادالله ال�سناع
رئي�ش جمموعة خدمات الئتمان

١٩٩5/٠8/١5تاريخ التعيني:
١٩66/٠8/١٢تاريخ امليالد:

ماج�شتري اإدارة اأعمال املوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش حما�شبة

نائب املدير العام خلدمات الئتمان واخلزينة اعتباراً من ٢٠١4/١٠اخلربات العملية:
نائب املدير العام لالأعمال امل�رضفية اعتباراً من ٢٠٠٩/١٢

خربة م�رضفية يف جمال املخاطر من خالل العمل كرئي�ش اإدارة املخاطر كمدير لدائرة املخاطر يف بنك القاهرة 
عمان منذ عام ١٩٩8

رئي�ش لق�شم الت�شهيالت املحلية يف البنك املركزي الأردين
ع�شو جمل�ش اإدارة ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري

ع�شو هيئة مديري �رضكة مَتَّلك للتاأجري التمويلي

نزار تي�سري �سالح حممد لغاية 2019/5/31
نائب املدير العام للخدمات واملنتجات امل�رضفية

٢٠٠4/٠4/١١تاريخ التعيني:
١٩٧٢/٠8/١١تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حما�شبةاملوؤهالت العلمية:
CFA حملل مايل معتمد

CPA JCPA حما�شب قانوين معتمد
نائب املدير العام للخدمات واملنتجات امل�رضفية اعتباراً من ٢٠١4/١٠اخلربات العملية:

رئي�ش الإدارة املالية منذ ٢٠٠4/4، ورئي�ش اإدارة املخاطر من ٢٠١٢/٢ ولغاية ٢٠١٢/١٢
خربة يف تدقيق احل�شابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رضكة تدقيق كربى

ع�شو جمل�ش اإدارة �رضكة ال�شمان لال�شتثمار و�رضكة م�شانع الزيوت النباتية الأردنية و�رضكة مدفوعاتكم 
للدفع الإلكرتوين

رمي يون�س حممد الع�سع�س
املدير التنفيذي/ اخلزينة وال�شتثمار

١٩٩٠/٠3/٠١تاريخ التعيني:
١٩64/٠5/١8تاريخ امليالد:

ماج�شتري اقت�شاداملوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش اقت�شاد

خربة م�رضفية يف جمال اخلزينة من خالل العمل يف وكمدير لدائرة اخلزينة يف بنك القاهرة عمان منذ عام ١٩٩٠. اخلربات العملية:
باحثة اقت�شادية يف اجلمعية العلمية امللكية منذ عام ١٩٩٧

ع�شو جمل�ش اإدارة م�رضف ال�شفا

جان �سوكت حممود يدج زكريا
املدير التنفيذي/ العمليات املركزية

١٩٩٠/١٠/٢٠تاريخ التعيني:
١٩68/٢/٢٠تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش اأدب اإجنليزياملوؤهالت العلمية:
خربة م�رضفية منذ عام ١٩٩٠ يف جمال العمليات، الفروع ودعم اإجراءات العملاخلربات العملية:
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يو�سف عبدالفتاح �سليمان اأبو الهيجاء
املدير التنفيذي/ اإدارة املخاطر

٢٠٠5/٠8/٠١تاريخ التعيني:
١٩٧6/٠١/٠١تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش اإدارة عامة/ علوم مالية وم�رضفيةاملوؤهالت العلمية:
خربة يف يف عدد من البنوك الأردنية يف جمال اإدارة املخاطر الت�شغيلية، العمليات املركزية وعمليات اخلزينة اخلربات العملية:

والتمويل التجاري
خربة كمدير مايل لدى اإحدى ال�رضكات ال�شتثمارية يف الأردن

اأنطون فكتور اأنطون �سابيال
املدير التنفيذي/ المتثال

٢٠٠5/١٠/١6تاريخ التعيني:
١٩٧٧/١٢/٠٢تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حما�شبةاملوؤهالت العلمية:
خربة يف جمال التدقيق واملالية من خالل عمله يف اأرن�ش اأند ينج من عام ٢٠٠٠ و حتى ٢٠٠5اخلربات العملية:

مرغريت مهيب عي�سى خمامره
املدير التنفيذي/ التدقيق الداخلي

٢٠٠4/٠٧/٢٧تاريخ التعيني:
١٩٧٧/٠4/٠٩تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش اإدارة اأعمالاملوؤهالت العلمية:
خربة م�رضفية من خالل عمله يف املوؤ�ش�شة العربية امل�رضفية من العام ٢٠٠٢ حتى العام ٢٠٠4اخلربات العملية:

فوؤاد يون�س عبداللطيف �سالح
املدير التنفيذي/ املالية و�شوؤون امل�شاهمني

١٩٩٢/٠4/١١تاريخ التعيني:
١٩6٠/٠١/٠8تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حما�شبةاملوؤهالت العلمية:
خربة عملية يف جمال املحا�شبة من خالل عمله يف بنك القاهرة عماناخلربات العملية:

ع�شو هيئة مديري �رضكة مَتَّلك للتاأجري التمويلي

مها عبدالله عبداحلميد عبابنه
املدير التنفيذي/ اخلدمات امل�رضفية اخلا�شة

١٩٩6/١٠/٠١تاريخ التعيني
١٩٧3/١١/١6تاريخ امليالد

بكالوريو�ش علوم مالية وم�رضفيةاملوؤهالت العلمية
خربة م�رضفية لدى البنك حيث �شغلت من�شب مدير فرعاخلربات العملية:
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املوظفون الرئي�سيون
عمر �رشحان اأحمد عقل
املدير التنفيذي/ الرقابة الداخلية

١٩8٩/٠٢/١5تاريخ التعيني:
١٩63/٠5/١٧تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حما�شبةاملوؤهالت العلمية:
خربة م�رضفية يف جمال العمليات، التدقيق الداخلي والرقابة على الئتمان وتوثيق العقود يف بنك القاهرة عماناخلربات العملية:

عزمي حممد ح�سن عوي�سة
املدير التنفيذي/ خدمات الئتمان ال�شخ�شي

١٩٩6/٠٩/١٠تاريخ التعيني:
١٩64/١٠/١٧تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حما�شبةاملوؤهالت العلمية:
خربة م�رضفية يف جمال الئتمان من خالل عمله يف بنك القاهرة عمان والبنك الأردين الكويتياخلربات العملية:

ع�شو هيئة مديري �رضكة مَتَّلك للتاأجري التمويلي

يزيد �سيتان يو�سف عماري
املدير التنفيذي/ خدمات الئتمان التجاري

٢٠٠6/٠6/٠١تاريخ التعيني:
١٩65/١٢/٠٩تاريخ امليالد:

ماج�شتري علوم مالية وم�رضفيةاملوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش متويل

خربة يف جمال الئتمان يف البنوك من خالل عمله يف البنك الأهلي الأردين، وبنك عمان لال�شتثمار والبنك العربي اخلربات العملية:
العقاري

ع�شو هيئة مديري �رضكة مَتَّلك للتاأجري التمويلي

حممد علي حممود القي�سي
املدير التنفيذي وامل�شت�شار القانوين/ القانونية وتوثيق العقود

٢٠٠3/٠٢/١6تاريخ التعيني:
١٩٧4/٠4/٢٩تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش حقوقاملوؤهالت العلمية:
تدرج يف وظيفته لدى البنك حيث �شغل من�شب مدير تنفيذي الدائرة القانونية منذ تعيينهاخلربات العملية:

هاين حممد ر�رشا�س اأحمد ر�سيد خ�رش
املدير التنفيذي/ الت�شويق

٢٠٠6/٠٧/٠٢تاريخ التعيني:
١٩٧6/١٢/١٢تاريخ امليالد:

ماج�شتري اإدارة اأعمال املوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش اإدارة اأعمال

خربة يف العمليات امل�رضفية والت�شويق من خالل عملة يف املوؤ�ش�شة امل�رضفية العربية من ١٩٩٩ اإلى ٢٠٠4اخلربات العملية:
ع�شو جمل�ش اإدارة �رضكة ال�شمان وال�شتثمار
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اأحمد يا�سني ر�سيد البلبي�سي
املدير التنفيذي/ تقنية املعلومات

٢٠٠8/١١/١٠تاريخ التعيني:
١٩83/٠3/١٢تاريخ امليالد:

ماج�شتري نظم معلومات اإداريةاملوؤهالت العلمية:
بكالوريو�ش علم حا�شوب

خربة يف اإدارة تقنية املعلومات واإدارة امل�شاريع واأنظمة احلماية منذ تعيينه لدى البنك حيث تدرج بالوظائف اخلربات العملية:
التالية: مدير م�رضوع، مدير برنامج، مدير دائرة التخطيط ال�شرتاتيجي، مدير دائرة اإدارة امل�شاريع وال�شرتاتيجية

اولغينيا جمال �سليم حداد لغاية 2019/2/26
رئي�ش اإدارة اخلدمات واملنتجات امل�رضفية لل�رضكات

١٩٩٠/١٠/٠6تاريخ التعيني:
١٩6٩/٠١/٠١تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش اإدارة اأعمالاملوؤهالت العلمية:
خربة م�رضفية منذ عام ١٩٩٠ يف جمال الئتمان من خالل عملها يف دوائر الئتمان يف بنك القاهرة عماناخلربات العملية:

حممد كرمي فخري حممد اأبو �سقرة لغاية 2019/10/15
املدير التنفيذي/ ال�شرتاتيجية والتميز املوؤ�ش�شي

٢٠١5/٠3/٠١تاريخ التعيني:
١٩64/٠4/١4تاريخ امليالد:

بكالوريو�ش اجتماع - The University Of North Carolinaاملوؤهالت العلمية:
�رضكة اخلليج التقنية - م�شت�شار اخلربات العملية:

بلدية دبي - مدير وحدة 
جمارك دبي - مدير التميز 

جمموعة دبي - مدير متيز الأعمال 
دائرة ال�شوؤون البلدية/ بلدية اأبوظبي - حملل رئي�شي اجلودة وال�شمان 

غادة حممد ناجي نزال لغاية 2019/08/29
املدير التنفيذي/ املوارد الب�رضية

٢٠٠3/٠٢/١6تاريخ التعيني:
١٩5٩/٠8/٢5تاريخ امليالد:

ماج�شتري اإدارة اأعمال املوؤهالت العلمية:
١٩٩8/٠١/٠١ - ٢٠٠٠/٠١/١٠ - بنك ABC، بنك املوؤ�ش�شة العربية امل�رضفية )الأردن( - مدير دائرة املوارد الب�رضية اخلربات العملية:

والإدارية
٢٠٠٠/١٠/٠١ - ٢٠٠3/٠٢/١6 - �رضكة تطوير م�شاريع �شياحية الأردنية - مدير دائرة املوارد الب�رضية والإدارية
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ل توجد اأية عقود اأو م�شاريع اأو ارتباطات عقدتها ال�رضكة امل�شدرة مع ال�رضكات التابعة اأو احلليفة اأو اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو املدير 
العام اأو اأي موظف يف ال�رضكة اأو اأقاربهم وذلك مبا يندرج يف نطاق علم البنك املعتاد.

فيما يلي ملخ�س املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:

املجموعاجلهات ذات العالقة
اأع�ساء جمل�س 

الإدارة وذوي ال�سلة 
باأع�ساء املجل�س

الإدارة التنفيذية 
20192018اأخرى*العليا

دينارديناردينارديناردينار
بنود داخل قائمة املركز املايل

 45.46٩.8٩٢  5١.١٢6.١٠8  ١٩.٧١٧.36٠  3.١٩5.٢53  ٢8.٢١3.4٩5 ت�شهيالت مبا�رضة
 5٢.88٩.٠53  6١.565.3٩٢  ١١.٠8٧.3١6  ٢.535.3٢٠  4٧.٩4٢.٧56 ودائع لدى البنك

 ٢44.488  ١٧6.١86  ١١3.4٠٩  ٧6  6٢.٧٠١ التاأمينات النقدية

بنود خارج قائمة املركز املايل
 ٢.٧٠٢.٧55  ٢.٠٢6.١8١  356.٢6٧  3٠٠  ١.66٩.6١4 ت�شهيالت غري مبا�رضة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول
٢٠١٩٢٠١8

بنود قائمة الدخل
 4.83١.5٩8  3.٢١6.585  ٢.64٢.٢٢١  8٠.384  4٩3.٩8٠ فوائد وعمولت دائنة

 ٢.١٢٧.٩3١  ١.٩٠١.٩٧٩  ٢36.656  ١٠.36٠  ١.654.٩63 فوائد وعمولت مدينة
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ف ذات العالقة كما يلي:
جمل�س الإدارة والأطرا

تفا�سيل الت�سهيالت املمنوحة لأع�ساء 

31 كانون الأول 2019
ممنوحة للع�سو

ممنوحة لذوي العالقة
يل

الإجما
 ت�سهيالت 

مبا�رشة 
 ت�سهيالت 

غري مبا�رشة 
جموع 

 امل
 ت�سهيالت 

مبا�رشة 
 ت�سهيالت 

غري مبا�رشة 
جموع 

 امل
 ت�سهيالت 

مبا�رشة 
 ت�سهيالت 

غري مبا�رشة 
جموع 

 امل

طفى املفتي
ال�شيد يزيد عدنان م�ش

 ١.343 
 - 

 ١.343 
 - 

 - 
 - 

 ١.343 
 - 

 ١.343 

حممد يا�شني التلهوين
ال�شيد يا�شني خليل 

 ١١٩.٢3٢ 
 - 

 ١١٩.٢3٢ 
 5٠.٢43 

 36١.٠٠٠ 
 4١١.٢43 

 ١6٩.4٧5 
 36١.٠٠٠ 

 53٠.4٧5 

ال�شيدة �شهى با�شيل اندراو�ش عناب
 54.43٧ 

 - 
 54.43٧ 

 - 
 - 

 - 
 54.43٧ 

 - 
 54.43٧ 

ال�شيد خالد �شبيح طاهر امل�رضي
 ٧36 

 - 
 ٧36 

 ٢5.١4٩.٢٩٢ 
 ٧44.٩١٧ 

 ٢5.8٩4.٢٠٩ 
 ٢5.١5٠.٠٢8 

 ٧44.٩١٧ 
 ٢5.8٩4.٩45 

ال�شيد ح�شن علي ح�شني اأبو الراغب
 ٩٢٧ 

 - 
 ٩٢٧ 

 ٢.83١.43١ 
 ١٠.٠٠٠ 

 ٢.84١.43١ 
 ٢.83٢.358 

 ١٠.٠٠٠ 
 ٢.84٢.358 

ف مهدي ح�شني ال�شيفي
ال�شيد �رضي

 - 
 - 

 - 
 - 

 553.6٩٧ 
 553.6٩٧ 

 - 
 553.6٩٧ 

 553.6٩٧ 

ال�شيد �شامي عي�شى عيد �شمريات
 ١.63٩ 

 - 
 ١.63٩ 

 - 
 - 

 - 
 ١.63٩ 

 - 
 ١.63٩ 

ال�شيد غ�شان اإبراهيم فار�ش عقيل
 ٢.٧38 

 - 
 ٢.٧38 

 - 
 - 

 - 
 ٢.٧38 

 - 
 ٢.٧38 

حممد فاروق ر�شدي املهتدي
ع�شام 

 ١.4٧٧ 
 - 

 ١.4٧٧ 
 - 

 - 
 - 

 ١.4٧٧ 
 - 

 ١.4٧٧ 

املجموع
 ١8٢.5٢٩ 

 - 
 ١8٢.5٢٩ 

 ٢8.٠3٠.٩66 
 ١.66٩.6١4 

 ٢٩.٧٠٠.58٠ 
 ٢8.٢١3.4٩5 

 ١.66٩.6١4 
 ٢٩.883.١٠٩ 
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م�ساهمات اأع�ساء جمل�س الإدارة واأقاربهم

20192018ا�سم ع�سو جمل�س الإدارة
 ٢.٠44  ٢.١5٧ اأردنيةال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي 

 -  - م�شاهمة الأقارب

 ٩.٠٠٠  ٩.5٠٠ اأردنيةال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي

 -  - م�شاهمة الأقارب

 ١٩.3٩٩.644  ٢٠.4٧٧.4٠٢ م�رضيةبنك م�رش 

 -  - م�رضيةم�شاهمة ال�شيد حممد الأتربي

 -  - م�شاهمة الأقارب

 4.٧٢٩.٧٢٧  4.٩٩٢.48٩ اأردنية ال�سيد يا�سني خليل التلهوين

 -  - م�شاهمة الأقارب

 3.6٧١.٠35  ١4.866.٩85 �شعوديةال�رشكة العربية للتموين والتجارة 

 ٩٢.٧٠٠  ٩٧.85٠ اأردنيةم�شاهمة ال�شيد غ�شان اإبراهيم عقيل

 -  - م�شاهمة الأقارب

 ١٧.3٢5  ١8.٢8٧ اأردنيةدمية جمال زهدي حميد )زوجة(

 ١5.١٠٧  ١5.٩46 اأردنيةاإبراهيم غ�شان اإبراهيم عقيل )ابن(

 ١5.١٠٧  ١5.٩46 اأردنيةعمر غ�شان اإبراهيم عقيل )ابن(

 ١٠.٠٠٠  ١٠.555 اأردنيةمايا غ�شان اإبراهيم عقيل )ابنة(

 48.3٧5  5١.٠6٢ اأردنيةال�سيد ح�سن علي اأبو الراغب

 -  - م�شاهمة الأقارب

 ١٢.٩٧٢.3٩8  ١4.34٢.٠٢5 اأردنية املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

 -  - اأردنيةم�شاهمة ال�شيد فوؤاد اأبو غو�ش

 -  - م�شاهمة الأقارب

 4٠١.483  4٢3.٧8٧ اأردنيةال�سيد �رشيف مهدي ح�سني ال�سيفي

 -  - م�شاهمة الأقارب

 ١٠5.48٢  ١١١.34٢ اأردنيةتيمور �رضيف مهدي ال�شيفي )ابن(

 ١٠8.363  ١١4.383 اأردنيةكيان �رضيف مهدي ال�شيفي )ابن(

 ١.44٠  ١.5٢٠ اأردنيةال�سيدة �سهى با�سيل اندراو�س عناب

 -  - م�شاهمة الأقارب

 ١.٠٠٠  ١.٠55 اأردنيةال�سيد �سامي عي�سى عيد �سمريات

 -  - م�شاهمة الأقارب

 5.٠4٧  5.3٢٧ اأردنيةال�سيد ع�سام حممد فاروق ر�سدي املهتدي

 -  - م�شاهمة الأقارب

علماً باأن مدة ع�شوية جمل�ش الإدارة 4 �شنوات تنتهي يف �شهر ني�شان ٢٠٢٢

ل يوجد م�شاهمات لل�رضكات امل�شيطر عليها من قبل اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو اأقاربهم
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م�ساهمات اأع�ساء الإدارة العليا واملطلعني واأقاربهم

اجلن�سيةا�سم امل�ساهم
20192018

الأقارب�سخ�سيالأقارب�سخ�سي
 - ١٠٠ -  ١٠5 اأردنيةال�شيد كمال غريب عبدالرحيم البكري

 -  3٠.٠٠٠  -  3١.666 اأردنيةال�شيد خالد حممود عبدالله قا�شم
 4.5٠٠  ٧.٢٠٠  4.٧5٠  ٧.6٠٠ اأردنيةال�شيدة رنا �شامي جادالله ال�شناع
 -  -  -  - اأردنيةال�شيدة رمي يون�ش حممد الع�شع�ش

 -  -  -  - اأردنيةالآن�شه جان �شوكت حممود يدج زكريا
 -  -  -  - اأردنيةال�شيد فوؤاد يون�ش عبداللطيف �شالح

 -  -  -  - اأردنيةال�شيدة مرغريت مهيب عي�شى خمامره
 -  -  -  - اأردنيةال�شيد اأنطون فكتور اأنطون �شابيال

 -  -  -  - اأردنيةال�شيد يو�شف عبدالفتاح �شليمان اأبو الهيجاء
 -  -  -  - اأردنيةال�شيد يزيد �شيتان يو�شف عماري

 -  -  -  - اأردنيةال�شيد عزمي حممد ح�شن عوي�شة
 -  -  -  - اأردنيةال�شيد عمر �رضحان اأحمد عقل

 -  -  -  - اأردنيةال�شيد هاين حممد ر�رضا�ش اأحمد ر�شيد خ�رض
 -  -  -  - اأردنيةالآن�شه مها عبدالله عبداحلميد عبابنة

 -  -  -  - اأردنيةال�شيد اأحمد يا�شني ر�شيد البلبي�شي 
 -  -  -  - اأردنيةال�شيد حممد علي حممود القي�شي

 ١٠.٠٠٠  ١٠.٠٠٠  -  - اأردنيةال�شيد نزار تي�شري �شالح حممد
 -  -  -  - اأردنيةال�شيدة اولغينيا جمال �شليم حداد

 -  -  -  - اأردنيةالآن�شه غادة حممد ناجي نزال
 -  -  -  - اأردنيةال�شيد حممد كرمي فخري حممد اأبو �شقرة

 ١4.5٠٠  4٧.3٠٠  4.٧5٠  3٩.3٧١ املجموع

ل يوجد م�شاهمات لل�رضكات امل�شيطر عليها من قبل اأع�شاء الإدارة التنفيذية اأو اأقاربهم
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امل�ساهمون الذين ميلكون 1% من راأ�سمال البنك

امل�ستفيد النهائي20192018ا�سم العميل
املرهون الر�سيد املرهون الر�سيد 

 -  ٢٠.4٩8.٠43  ٢١.636.8٢3 �رضكة امل�شرية لال�شتثمار
�شبيح طاهر دروي�ش امل�رضي
خالد �شبيح طاهر امل�رضي
�رضين �شبيح طاهر امل�رضي

- -  ١٩.3٩٩.644  ٢٠.4٧٧.4٠٢ بنك م�رض

�شبيح طاهر دروي�ش امل�رضي -  ١8.٩8١.458  ١8.٩5٠.٠٠٠ �رضكة امل�شرية الدولية
خالد �شبيح طاهر امل�رضي

- -  ١٢.٩٧٢.3٩8  ١4.34٢.٠٢5 املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

- -  ١٠.5٧٩.٢8٠  ١١.١6٧.٠١٧ �رضكة الت�شالت الفل�شطينيه

نف�شه -  ٩.384.65٢  - �شبيح طاهر دروي�ش امل�رضي

 -  ٧.٧٠٧.٠55  8.١35.٢٢4 �رضكة الظافر لال�شتثمار

ه�شام ظافر طاهر امل�رضي
هناء ظافر طاهر امل�رضي
مها ظافر طاهر امل�رضي

رغدة اإبراهيم منر النابل�شي

THE CONGRESS FOUNDATION ٧.6٠4.٠8٧.٢٠  ٠3.866  - مفيدة عبدالرحمن ما�شي

نف�شه ٢.3٩٧.564  4.٧٢٩.٧٢٧  ٢.53٠.٧58  4.٩٩٢.48٩ يا�شني خليل حممد يا�شني التلهوين

خالد �شبيح طاهر امل�رضي -  3.6٧١.٠35  ١4.866.٩85 ال�رضكة العربية للتموين والتجارة

نف�شه -  3.55٧.8٢8  ١.٩46.6٢١ رلى خليل حممد يا�شني التلهوين

KUWAIT WEALTH HOLDING LTD 3.٢٠١.٢٠١  3.٠3٢.٧١٧  - 
فاتنة اأحمد مل�ش

نور عبدالكرمي الكباريتي
عون عبدالكرمي الكباريتي

نف�شه ٢.3٧8.١٠3  ٢.54٩.١43  ٢.5١٠.١٧١  ٢.6٩٠.٧6٢ لناجني منيب عبدالرحمن ما�شي

KUWAIT PROJECTS PROSPECTOR LTD ٢.٠٩  ٢.٢٠٩.٩١٠3.5٩٩  - 

عبدالكرمي عالوي الكباريتي
فاتنة اأحمد مل�ش

نور عبدالكرمي الكباريتي
عون عبدالكرمي الكباريتي

- -  ٢.٠3٠.488  ٢.١43.٢٩٢ �رضكة ال�رضق الأو�شط للتاأمني

نف�شه -  ١.٩٩٩.٩٩5  ٢.١١١.١٠5 جنوى بنت نافذ بن �شالح م�شطفى

نف�شه -  ١.٩٩٩.٩٩5  ٢.١١١.١٠5 عبري بنت نافذ بن �شالح م�شطفى

نف�شه -  ١.٩٩٩.٩٩5  ٢.١١١.١٠5 زينة بنت نافذ بن �شالح م�شطفى

نف�شه -  ١.٩٩٩.٩٩5  ٢.١١١.١٠5 رول بنت نافذ بن �شالح م�شطفى

نف�شه ١.3٢5.٠٠٠  ١.٩٩8.5٠٠  848.6٠٩  ١.55٩.5٢٧ حمزه خليل حممد يا�شني التلهوين

نف�شه -  ١.8٩٩.٩٩4  ٢.٠٠5.54٩ مارى عي�شى اليا�ش اللو�شي

- 6.١٠٠.66٧  ١4٠.٢8٩.4٠٧  5.88٩.538  ١46.3٧3.3٢٧ املجموع

تبلغ م�شاهمة جمموعة ال�شيد �شبيح طاهر امل�رضي ٢٩.6% من راأ�شمال البنك

تبلغ م�شاهمة جمموعة ال�شيد يا�شني خليل التلهوين 6.4٧% من راأ�شمال البنك
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مزايا ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عام 2019

بدل ح�سور بدل ال�سفرالتنقالتاأع�ساء جمل�س الإدارة
رواتب مكافاآتجلان

املجموعوعالوات

 4١8.64٩  -  4٠5.٠٠٠  -  ١3.64٩  - ال�شيد يزيد عدنان م�شطفى املفتي 

 34.5٠٠  -  5.٠٠٠  ١4.5٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيد خالد �شبيح طاهر امل�رضي

 3٠.4١٠  -  5.٠٠٠  ٧.٠٠٠  3.4١٠  ١5.٠٠٠ ال�شيد حممد حممود الأتربي

 ٢6.8٠٠  -  5.٠٠٠  6.8٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيد يا�شني خليل حممد التلهوين

 56.٧8٠  -  5.٠٠٠  ٢4.٠٠٠  ١٢.٧8٠  ١5.٠٠٠ ال�شيد غ�شان اإبراهيم فار�ش عقيل 

 36.٠٠٠  -  5.٠٠٠  ١6.٠٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيد ح�شن علي ح�شني اأبو الراغب

 3٩.5٠٠  -  5.٠٠٠  ١٩.5٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شادة املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

 ٢٧.6٠٠  -  5.٠٠٠  ٧.6٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيد �رضيف مهدي ح�شني ال�شيفي

 6٠.٠٠٠  -  5.٠٠٠  4٠.٠٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيدة �شهى با�شيل اندراو�ش عناب

 ٢.٢١٩  -  ٢.٢١٩  -  -  - ال�شيد طارق مفلح حممد عقل

 55.٩38  -  3.438  3٧.5٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيد �شامي عي�شى عيد �شمريات

 53.١8١  -  ٢.٧8١  35.4٠٠  -  ١5.٠٠٠ ال�شيد ع�شام حممد فاروق ر�شدي املهتدي

 ١.56٢  -  ١.56٢  -  -  - ال�شيد عرفان خليل كامل ايا�ش

 843.١3٩  -  455.٠٠٠  ٢٠8.3٠٠  ٢٩.83٩  ١5٠.٠٠٠ املجموع

يتم �رضف �شيارة و�شائق لرئي�ش جمل�ش الإدارة
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مزايا ومكافاآت الإدارة التنفيذية العليا واملوظفني الرئي�سيني خالل عام 2019

املجموعمكافاآترواتب وعالواتالوظيفةالإدارة التنفيذية
568.6٢4٢53.6٧58٢٢.٢٩٩الرئي�ش التنفيذيكمال غريب عبدالرحيم البكري

٢63.8٢8١٠5.٠٠٠368.8٢8رئي�ش جمموعة اخلدمات امل�شرتكةخالد حممود عبدالله قا�شم

٢١٢.6٠848.٠٠٠٢6٠.6٠8رئي�ش جمموعة خدمات الئتمانرنا �شامي جادالله ال�شناع

١34.٧٩63٩.5٠٠١٧4.٢٩6املدير التنفيذي/ اخلزينة وال�شتثماررمي يون�ش حممد الع�شع�ش

١4١.٧5٢٢3.٠٠٠١64.٧5٢املدير التنفيذي/ العمليات املركزيةجان �شوكت حممود يدج زكريا

املدير التنفيذي/ املالية و�شوؤون فوؤاد يون�ش عبداللطيف �شالح
١٠3.664١8.5٠٠١٢٢.١64امل�شاهمني

٧3.٠4٠٢٢.٠55٩5.٠٩5املدير التنفيذي/ التدقيق الداخليمرغريت مهيب عي�شى خمامرة

٩4.٠68١٩.6٠٠١١3.668املدير التنفيذي/ المتثالاأنطون فكتور اأنطون �شابيال

٧6.٠٠٠١8.٢5٠٩4.٢5٠املدير التنفيذي/ اإدارة املخاطريو�شف عبدالفتاح �شليمان اأبو الهيجاء

املدير التنفيذي/ خدمات الئتمان يزيد �شيتان يو�شف عماري
١36.١٩٢٢4.5٠٠١6٠.6٩٢التجاري

املدير التنفيذي/ خدمات الئتمان عزمي حممد ح�شن عوي�شة
١١4.864١٩.٠٠٠١33.864ال�شخ�شي

١٠١.4٩6١8.٠٠٠١١٩.4٩6املدير التنفيذي/ الرقابة الداخليةعمر �رضحان اأحمد عقل

٧8.88٠٢3.6٠٠١٠٢.48٠املدير التنفيذي/ الت�شويقهاين حممد ر�رضا�ش اأحمد ر�شيد خ�رض

املدير التنفيذي/ اخلدمات امل�رضفية مها عبدالله عبداحلميد عبابنه
٩١.٠٢٠٢٧.3٠٠١١8.3٢٠اخلا�شة

٧6.٠٩8٩.5٠٠85.5٩8املدير التنفيذي/ تقنية املعلوماتاأحمد يا�شني ر�شيد البلبي�شي 

املدير التنفيذي وامل�شت�شار القانوين/حممد علي حممود القي�شي
١٠3.5٧٠١5.666١١٩.٢36القانونية وتوثيق العقود

نزار تي�شري �شالح حممد 
لغاية 5/3١/٢٠١٩

نائب املدير العام للخدمات واملنتجات 
٢٧١.6١5٢١.٧٠٧٢٩3.3٢٢امل�رضفية

اولغينيا جمال �شليم حداد
لغاية ٢٠١٩/٢/٢6

رئي�ش اإدارة اخلدمات واملنتجات امل�رضفية 
١58.46٧٩.333١6٧.8٠٠لل�رضكات

غادة حممد ناجي نزال
١٩٢.6٢٧٢٠.5٠٠٢١3.١٢٧املدير التنفيذي/ املوارد الب�رضيةلغاية ٢٩/8/٢٠١٩

حممد كرمي فخري حممد اأبو �شقرة
لغاية ٢٠١٩/١٠/١5

املدير التنفيذي/ ال�شرتاتيجية والتميز 
8١.٧6٢١8.5٠٠١٠٠.٢6٢املوؤ�ش�شي

3.074.971755.1863.830.157املجموع

يتم �رضف �شيارة و�شائق للرئي�ش التنفيذي

يقر ال�شادة اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية بعدم ح�شولهم �شخ�شياً اأو اأي من ذوي العالقة بهم على مزايا اأو مكافاآت مادية 
اأو عينية اأخرى غري تلك املذكورة يف اجلدول اأعاله.
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مل يتعامل البنك خالل عام ٢٠١٩ مع موردين حمددين و/ اأو عمالء رئي�شيني )حملياً اأو خارجياً( مبا ي�شكل ١٠% فاأكرث من اإجمايل امل�شرتيات و/اأو   -
الإيرادات.

ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها.  -
ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�شل البنك عليها.  -

ل يوجد اأي قرارات �شادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�شية.  -
يطبق البنك معايري اجلودة واأف�شل املمار�شات العاملية لكافة اأن�شطته امل�رضفية.  -

مل يقم البنك بعمليات ذات طبيعة غري متكررة لي�شت من �شمن ن�شاطه الرئي�شي.  -
بلغ ال�شتثمار الراأ�شمايل للبنك خالل عام ٢٠١٩ مبلغ 6.٩4٠.٠٧3 دينار.  -

بلغت اأتعاب مدقق ح�شابات البنك وال�رضكات التابعة لعام ٢٠١٩ مبلغ  ٢٢5.٧٩6 بالإ�شافة اإلى �رضيبة املبيعات موزعة على النحو التايل:  -

دينار
 ١٩5.٠١6 بنك القاهرة عمان

 6.٠٠٠ �رضكة متلك للتاأجري التمويلي 

 6.5٠٠ �رضكة اأوراق

 3.٠٠٠ ال�رضكة الوطنية لالأوراق املالية فل�شطني

 ١5.٢8٠ م�رضف ال�شفا

 ٢٢5.٧٩6 املجموع

كما بلغت اأتعاب ال�شت�شارات الأخرى املدفوعة ملدققي احل�شابات ٩4.36٠ دينار بالإ�شافة اإلى �رضيبة املبيعات.  -
ل توجد اأي عقود اأخرى مت اإبرامها مع ال�رضكات التابعة اأو ال�شقيقة اأو احلليفة اأو رئي�ش جمل�ش الإدارة اأو اأع�شاء املجل�ش اأو املدير العام اأو اأي   -
موظف يف ال�رضكة اأو اأقاربهم با�شتثناء املعامالت امل�رضفية العتيادية والتي مت الإف�شاح عنها يف الإي�شاح )4٠( حول البيانات املالية وتخ�شع 

هذه املعامالت لتعليمات البنك املركزي الأردين ذات العالقة.
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يقر رئي�ش جمل�ش الإدارة، الرئي�ش التنفيذي ورئي�ش الإدارة املالية ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.

املدير التنفيذي/ املالية و�شوؤون امل�شاهمنيالرئي�ش التنفيذيرئي�ش جمل�ش الإدارة

فوؤاد يون�ش عبداللطيف �شالحكمال غريب عبدالرحيم البكرييزيد عدنان م�شطفى املفتي

اإقرار جمل�س الإدارة
ال�شبط  اأنظمة  وكفاية  توفري  وعن  التقرير،  يف  الواردة  واملعلومات  املالية  البيانات  وكفاية  ودقة  اإعداد  عن  مب�شوؤوليته  املجل�ش  يقر 

والرقابة الداخلية يف البنك.

يقر جمل�ش الإدارة وح�شب علمه واعتقاده بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية البنك خالل العام ٢٠٢٠.

يقر كل من اأع�شاء جمل�ش الإدارة باأنه مل يح�شل خالل عام ٢٠١٩ على اأية منافع من خالل عمله بالبنك ومل يف�شح عنها، �شواء كانت 
تلك املنافع مادية اأو عينية، و�شواء كانت له �شخ�شياً اأو لأي من ذوي العالقة به.

رئي�ش جمل�ش الإدارة
يزيد عدنان م�شطفى املفتي 

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة 
حممد حممود الأتربي

خالد �شبيح طاهر امل�رضي

غ�شان اإبراهيم فار�ش عقيليا�شني خليل حممد التلهوين�شامي عي�شى عيد �شمريات

�شهى با�شيل اأندراو�ش عناب�رضيف مهدي ح�شني ال�شيفيح�شن علي ح�شني اأبو الراغب

فادي عبدالوهاب عبدالفتاح اأبو غو�شع�شام ʺحممد فاروقʺ ر�شدي املهتدي



رهحاكميةسرهمؤسسيةسوبياناتسرإلفصاح

59

الهيكل التنظيمي لبنك القاهرة عمان
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الهيكل التنظيمي مل�رشف ال�سفا
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الهيكل التنظيمي لل�رشكة الوطنية للخدمات املالية )اأوراق لال�ستثمار( 
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الهيكل التنظيمي لل�رشكة الوطنية لالأوراق املالية 
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الهيكل التنظيمي ل�رشكة متّلك للتاأجري التمويلي
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رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

المالية القوائم 
الموحدة
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 األردن -ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 جبل عمان ، الدوار الخامس

 شارع زهران ١٩٠
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  ، األردن ١١١١٨عمان 
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 مدقق الحسابات المستقلتقرير 
 

 ٠٠٩٤٨٩ع م/ 
 

 الى السادة المساهمين 
 بنك القاهرة عمان 

 مساهمة عامة محدودة)(شركة 
 المملكة األردنية الهاشمية  –عمــان 

 
 الموحدةتقرير حول القوائم المالية 

 
 الـــرأي

والتي التابعة المشار اليها "بالمجموعة"  والشركات "البنك"القاهرة عمان لبنك  الموحدة قمنا بتدقيق القوائم المالية
والدخل الشامل الدخل ، وكل من قوائم ٢٠١٩كانون االول  ٣١ كما في ةالموحد تتكون من قائمة المركز المالي

وايضاحات حول القوائم  للسنة المنتهية بذلك التاريخ الموحدة التدفقات النقديةقائمة و والتغيرات في حقوق الملكية
 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.المالية الموحدة والتي تتضمن 

 
 ركز الماليالمرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المالموحدة في رأينا ، إن القوائم المالية 

للسنة المنتهية الموحدة المالي وتدفقاته النقدية أدائه و ٢٠١٩كانون االول  ٣١كما في  لبنك القاهرة عمان الموحد
  األردني .تم اعتمادها من قبل البنك المركزي  كمامعايير الدولية للتقارير المالية بذلك التاريخ وفقاً لل

 
 ساس الـــــرأيأ

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحه في فقرة "مسؤولية مدقق 
ك المهني وفق ميثاق قواعد السلو المجموعةالحسابات حول تدقيق القوائم المالية" في تقريرنا. إننا مستقلون عن 

الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين القانونيين باإلضافة الى للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس 
، وقد أوفينا بمسؤوليتنا األردنمتطلبات السلوك المهني االخرى المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للبنك في ا

نا عليها كافيه ومناسبة المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني األخرى. ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصل
 لتوفر أساسا لرأينا.

 
 مور التدقيق الرئيسيةا

قد تعتبر أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. و
ككل، وفي تشكيل رأينا حولها، وال نبدي رأيا منفصال  الموحدة تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للقوائم المالية

 .حولها
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 ، باإلضافةالموحدة لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية
لكافة األمور المتعلقة بذلك بناء عليه، فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر 

. ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات الموحدة الجوهرية في القوائم الماليةاألخطاء 
  المرفقة. الموحدة المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية

  
  :  ان تفاصيل آلية دراسة االمور المشار اليها مبينة ادناه

 
  نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر  امور التدقيق الرئيسية  
مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للتسهيالت    - ١

  االئتمانية
حول القوائم  ٢٢و ١٢رقم في االيضاح هو مبين كما 

التسهيالت  إجمالي بلغ المالية الموحدة للبنك ،
مليون دينار كما  ١٫٦٧٧حوالي  المباشرة  االئتمانية 

 %٥٤ حوالي الذي يمثل ٢٠١٩ ألولاكانون  ٣١ي ف
تسهيالت ال بلغ اجماليمن اجمالي الموجودات كما 

مليون  ٢٧٦ حوالي المباشرة بلغتئتمانية غير اال
وبلغ مخصص  قائمة المركز المالي كبند خارج دينار

  ٧٠ حوالي نية المتوقعة المتعلقة بهمالخسائر اإلئتما
  .مليون دينار

 
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة ب يتم االعتراف 

االعلى من مانية بناء على القيمة للتسهيالت االئت
المتوقعة بموجب المعيار الدولي الخسائر االئتمانية 

ة " : " االدوات المالي )٩إلعداد التقارير المالية رقم (
لبنك اتعليمات  والقيمة التي تم تحديدها بناء على 

والمخصصات المنصوص عليها المركزي االردني 
بشأن تقييم التسهيالت االئتمانية  تعليماتالفي 

  .مخصصاتهاوحساب 
  

 حسباالعتراف بـالخسائر االئتمانية المتوقعة  يتم
كما تم  ، )٩(رقم المعيار الدولي للتقارير المالية 

البنك المركزي االردني، تعتبر  اعتماده من قبل
في  اسبية معقدة ، تتطلب احكاما معينة سياسة مح

تنفيذها. تعتمد الخسائر االئتمانية المتوقعة على تقدير 
اإلدارة في تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

وتصنيف   قيمة االئتمان االفتراضيالتدني وحالة 
مختلفة ، ووضع  محافظالتسهيالت االئتمانية إلى 

العمالء وتقدير التدفقات  ج لتقييم احتمال تعثرنماذ
  .ت االسترداداجراءاالنقدية من 

 
 
 

  
 
للتدقيق يشمل اختبار تصميم وفعالية نهج د اتبعنا ملق
 تحديد خسائر االئتمانتشغيل للرقابة الداخلية المتعلقة بال

على ءات التدقيق الجوهرية القائمة المتوقعة وإجرا
 الداخلية  بالرقابةالمخاطر. ان إجراءاتنا الخاصة  

حول منهجية  تركزت على الحوكمة لضوابط االجراءات
نية المتوقعة ، واكتمال ودقة بيانات االخسائر االئتم

التسهيالت االئتمانية المستخدمة في نماذج الخسارة 
 منتحقق االدارة المتوقعة ، ومراجعة اإلدارة للنتائج ، و

ر تصنيف مخاط صحتها والموافقة عليها وتحديد
ت المحاسبية وعملية تطبيق السياسا اتساقالمقترضين و

  . ساب المخصصاتتحا
  

ة األساسية التي قمنا بها اإلجراءات الموضوعي ان
تضمنت ولكن لم ،  يالتدقيق الرئيس معالجة امرل

  :ما يلي  تقتصرعلى
  

  نة من القروض والتي تم اختيارها بناء على لعي 
،  لالئتمانر ، أجرينا مراجعة مفصلة المخاط

مالءمة المعلومات لتقييم  وقمنا بتقييم مدى
االئتمانية وتصنيف المقترضين وقمنا جدارة ال

فتراضات الكامنة وراء حسابات اال بدراسة تدني 
خسارة االئتمان المتوقعة ، مثل  مخصص

التقديرات التدفقات النقدية المستقبلية وتقييمات 
 ر فيالضمان وتقديرات االسترداد وكذلك النظ

اتساق تطبيق البنك لسياسة تدني  القيمة. 
فقة ، قمنا بتقييم الضوابط على المواباالضافة 

القيمة  والدقة واكتمال مخصصات تدني
وضوابط الحوكمة ، بما في ذلك تقييم اإلدارة 
الرئيسية واجتماعات اللجان التي تشكل جزًءا 
من عملية الموافقة على مخصصات انخفاض 

  ؛قيمة االئتمان 
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 نطاق التدقيق لمواجهة المخاطر امور التدقيق الرئيسية 
 

في  يكمن ئتمانية المتوقعةتساب الخسائر االحاعند 
االعتبار مؤشرات جودة االئتمان لكل قرض 

ت االئتمانية حسب التسهيال ، ويقوم بتوزيعومحفظة
درجات المخاطر وتقدير الخسائر لكل منشأة بناءً على 

قيق هذه األحكام ان تدطبيعتها وخصائص المخاطر. 
على مدقق تحدي كبير  واالفتراضات المعقدة يتضمن

الحسابات نظًرا لطبيعة ومدى أدلة التدقيق والجهد 
 المطلوب لمعالجة هذه األمور.

 
د من المعلومات حول يبين مزي )٤١(االيضاح ان 

 المالية الموحدة  القوائم حولهذه المسألة 
 
 

 االئتمانية التي لم يتم دراستها  بالنسبة للتسهيالت 
بشكل فردي ، قمنا بتقييم الضوابط على عملية 
وضع النماذج ، بما في ذلك مراقبة النموذج 
والتحقق منه والموافقة عليه. لقد اختبرنا 
الضوابط على مخرجات النموذج والدقة 
الحسابية وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من 

إعادة تنفيذ أو حساب عناصر خسائر  خالل
ل مستقل بناًء على بينات االئتمان المتوقعة بشك

خبراء  بالتعاون معلة وذلك ذات الص ثبوتية 
قمنا  .ومستشارين مختصين ضمن فريق التدقيق 

االفتراضات الرئيسية ، وتفقدنا منهجية  بتحدي 
الحساب وتتبعنا عينة وصوال الى مصدر 

بتقييم االفتراضات الرئيسية المعلومات . قمنا 
حدود االدنى المعينة لتحديد مقدار الزيادة مثل ال

 الكبيرة في مخاطر االئتمان بما في ذلك الموازنة 
 ذات الصلة ؛

 

 النموذج ومدى  تقييم تعديالت ما بعد قمنا بدراسة
اإلدارة في سياق القيود الرئيسية للنماذج اعتماد 

والبيانات التي حددها البنك من أجل تقييم مدى 
معقولية هذه التعديالت ، مع التركيز على 

 مقدار الخسائر عند التعثر و  احتمالية التعثر
نا يالمستخدمة في قروض الشركات ، وتحد

 مبرراتها ؛
 

  قمنا بتقييم مدى معقولية معلومات النظرة
انخفاض القيمة  مستقبلية المدمجة في إحتسابال

 لدراسةالمتخصصين  من خالل التعاون مع
السيناريوهات االقتصادية المتعددة المختارة 

لألخذ بعين اإلعتبار الخسائر  ةن المطبقاوزواال
 غير النمطية ؛

 

  تكنولوجيا  قمنا باختبار عن طريق متخصصين
المعلومات الداخليين لدينا ، تطبيق تكنولوجيا 
المعلومات المستخدم في عملية انخفاض قيمة 
االئتمان والتحقق من سالمة البيانات المستخدمة 
كمدخالت للنماذج بما في ذلك نقل البيانات بين 
أنظمة المصدر ونماذج انخفاض القيمة. قمنا 

م والضوابط بتقييم الضوابط المسندة إلى النظا
اليدوية على االعتراف وقياس مخصصات 

 انخفاض القيمة.
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 لدى المحاكم االمريكية والمطالبات القانونية  الدعاوي  - ٢
 

عتراف و قياس المخصصات المتعلقة بالدعوى يتطلب ا
القضايا القانونية األمريكية والقياس واإلفصاح عن 

من قبل  احكام هامة ولمطالبات القانونية تقديرالمتعلقة با
أعضاء مجلس اإلدارة ونتيجة لذلك ، يعتبر األمر مسألة 

 .تدقيق رئيسية
 
 

تفاصيل حول هذا ال من يبين المزيد )٤٧(ايضاح  ان
  االمر.

 

 قامت الذي المتعلق باالجراء فهماللقد حصلنا على 
 لتحديد قياس وكشف هذه األموربتطبيقه اإلدارة 

 
 .ميم وتنفيذ الضوابط في هذا االمرتصقمنا بمراجعة 

 
وحصلنا على رأي من المستشار  قمنا بالمناقشة 

 الدعوى القانوني الخارجي للبنك حول وجود وتقييم
المحتملة ذات  وااللتزاماتالقانونية  والمطالبةالقضائية 

 األمر.بنك نتيجة لهذا الصلة على ال
 
بتقييم مؤهالت وسمعة وكفاءة ومهارة المستشار  قمنا

.القانوني الخارجي  
 

 المتعلقة بهذا المجال في القوائمقمنا بتقييم اإلفصاحات 
معايير الالمالية الموحدة لتحديد ما إذا كانت متوافقة مع 

 الدولية للتقارير المالية 

التقارير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط على  -٣
 المالية

 
لقد حددنا أنظمة تكنولوجيا المعلومات والضوابط 
الخاصة بالتقارير المالية للبنك كأمر تدقيق رئيسي بسبب 
الحجم الكبير والمتنوع للمعامالت التي تتم معالجتها 
يوميًا بواسطة البنك وتعتمد على التشغيل الفعال 

يا للضوابط اليدوية واآللية المعتمدة على تكنولوج
المعلومات. هناك خطر من أن إجراءات المحاسبة اآللية 
والضوابط الداخلية ذات الصلة ليست مصممة بدقة وال 
تعمل بشكل فعال. على وجه الخصوص ، تعتبر 
الضوابط المدمجة ذات الصلة ضرورية للحد من 
احتمال الخطأ نتيجة للتغيير في التطبيق أو البيانات 

 األساسية.

قيق لدينا على الضوابط اآللية ، وبالتالي يعتمد منهج التد
تم تصميم اإلجراءات التالية الختبار الوصول والرقابة 

 :على أنظمة تكنولوجيا المعلومات
حصلنا على فهم للتطبيقات ذات الصلة بالتقارير  •

 .المالية والبنية التحتية التي تدعم هذه التطبيقات
معلومات ذات قمنا باختبار الرقابة العامة لتكنولوجيا ال •

الصلة بالرقابة اآللية والمعلومات التي يتم إنشاؤها 
بواسطة الحاسب اآللي والتي تغطي أمان الوصول 
 .وتغييرات البرامج ومركز البيانات وعمليات الشبكة

قمنا بفحص المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة  •
الحاسب اآللي المستخدمة في التقارير المالية من 

الصلة والضوابط الرئيسية على التطبيقات ذات 
 .منطق هذه التقارير

لقد أجرينا اختبارات على عناصر الرقابة اآللية  •
الرئيسية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المهمة ذات 

 الصلة بإجراءات األعمال.
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 معلومات أخرى 
السنوي  الواردة في التقرير إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات

 غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق
 التأكيد اولتقريرنا. ال يشمل رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى وإننا ال نبدي اي نوع من 

 االستنتاج حولها . 
 
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما 
تصبح متاحة لنا، بحيث نُقيّم فيما اذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم المالية 

 توصل إليها من خالل تدقيقنا أو ان المعلومات األخرى تتضمن اخطاء جوهرية.الموحدة او المعلومات التي تم ال
 

 الموحدةمسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد القوائم المالية 
وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير  الموحدة إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية

. وتشمل هذه المسؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تم اعتمادها من قبل البنك المركزي االردني  كما المالية
بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء  الموحدةتجدها االدارة مناسبة لتمكنها من اعداد القوائم المالية 

 كانت ناشئة عن االحتيال او عن الخطأ.
 

، ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة، الموحدةعند إعداد القوائم المالية 
، عن المسائل المتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا يقتضيه الحالواالفصاح، حسبما 

 ه ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.قررت االدارة تصفية البنك أو ايقاف عملياته، أو أن
 

 .وعةمللمجإعداد التقارير المالية  طريقةويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على 
 

 الموحدةمسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 
ككل خالية من أخطاء جوهرية،  الموحدةإن اهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية 

لمعقول هو مستوى . ان التأكيد ارأيناسواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يشمل 
ً عاٍل من التأكيد تدقيق أي خطأ عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية لل ، وال يشكل ضمانة بان تكشف دائما

، وتعتبر جوهرية بشكل فردي االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ. من الممكن ان تنشأ جوهري في حال وجوده
ذه القوائم أو مجتمعة فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على ه

 .الموحدة المالية
 

فإننا نمارس االجتهاد المهني ونحافظ على الشك المهني طيلة  كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية،
 :فترة التدقيق. كما نقوم أيضا

 
 ل أو عن كانت ناشئة عن احتيا ، سواءالموحدة بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية

مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية  يستجيب، والتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق بما خطأ
حتيال تفوق تلك الناتجة عن ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن اال

أو تجاوز نظام الرقابة التحريفات و ، حيث يشمل االحتيال على التواطؤ والتزوير والحذف المتعمدالخطأ
 الداخلي. 
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  بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تخطيط إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن

 ليس من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للبنك. 
 
  التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها بتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية

 المعدة من قبل اإلدارة.
 
  استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم  مالئمةباستنتاج حول مدى

 ً  الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكا
جوهرياً حول قدرة البنك على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب 

، أو في حال الموحدة علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى االفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية
كانت هذه االفصاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي 
تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا، ومع ذلك قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية بالبنك إلى التوقف 

 عن القدرة على االستمرار. 
 
 الي، لهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم تقييم العرض اإلجم

 تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.الموحدة المالية 
 

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة حول المعلومات المالية للشركات وأنشطة العمل ضمن المجموعة
وشركاته التابعة" البداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واالشراف  "البنك

  واألداء حول تدقيق المجموعة. نبقى المسؤولين بشكل وحيد حول رأي تدقيقنا.
 
ونتائج التدقيق قوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ن

 بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.  التدقيق الهامة
 

القائمين على الحوكمة بما يفيد امتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل  بتزويدكما نقوم 
حيثما اد بانها تؤثر على استقالليتنا ول التي من الممكن االعتقمعهم بخصوص جميع العالقات وغيرها من المسائ

 ينطبق إجراءات الحماية ذات العالقة. 
 

من االمور التي تم التواصل بشأنها مع القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد أكثر هذه االمور أهمية في تدقيق القوائم 
للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم بشرح هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال الموحدة المالية 

إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم ذكر امر 
 ها ان تفوق منفعتها المصلحة العامة بشكل معقول. معين في تقريرنا في حال كان لالفصاح تأثيرات سلبية يتوقع من

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية

الهيئة العامة  ونوصي الموحدة يحتفظ البنك بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية
 بالمصادقة عليها. للمساهمين

 
                                                     

     األردن  –ديلويت آند توش (الشرق االوسط)    المملكة االردنية الهاشمية                     –عمان 
 كريم بهاء النابلسي               ٢٠٢٠شباط  ٢٤

 )٦١١اجازة رقم (               
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بنك القاهرة عمان
قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الأول 2019

20192018اإي�ساح
دينـاردينـار

املوجودات
 333.3٧٠.٢86  33٢.65٧.٢٩5 5نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

 ١١٧.85٢.٧٠٠  ١58.٧85.٢5٧ 6اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 8٩.5٧٩.٢١3  88.٠4٠.٠١4 ٧اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ١١.5٠3.٧٩٠  ٩.4٠5.٢6٩ 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 5٢.3٢٢.44٧  55.4١٢.453 ٩موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

 53٩.٠6٧.٢١3  6٧5.853.٢6٢ ١٠موجودات مالية بالكلفة املطفاأة - بال�شايف 
 ٢4.56٢.٠٠٠  ٧3.٧١4.٠٠٠ ١١موجودات مالية مرهونة

 ١.64٩.5٧٠.4٠١  ١.5٩٩.٠٧5.5٧8 ١٢ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة - بال�شايف 
 43.٢3٢.345  4٢.5٢١.4٧١ ١3ممتلكات ومعدات - بال�شايف 

 8.١٢٠.5١٧  6.٠85.563 ١4موجودات غري ملمو�شة - بال�شايف
 -  ٢٧.٩٧٩.663 3/بموجودات حق ا�شتخدام - بال�شايف

 8.6٩٩.6٢8  ٩.3٢5.64٩ ٢١موجودات �رضيبية موؤجلة
 5٧.533.٢65  54.٩45.١6١ ١5موجودات اأخرى 

 ٢.٩35.4١3.8٠5  3.١33.8٠٠.635 جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات
 3٧8.8٠٢.86٢  ٢٩6.٠58.٩36 ١6ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ١.٩١3.٩٠٢.٠٩3  ٢.٠5٠.٩55.٩٩5 ١٧ودائع عمالء
 4٩.58٠.٩6٩  58.٧٠4.35٢ ١8تاأمينات نقدية
 ١6٢.١٠٩.3٠6  ٢٢6.3١٩.٠٩٩ ١٩/اأاأموال مقرت�شة
 -  ١8.54٠.35٠ ١٩/بقرو�ش م�شاندة

 ١5.4٠3.533  ١5.٠6٩.45٧ ٢٠خم�ش�شات متنوعة
 ١5.٢٠٢.٧3٢  ١6.٩54.4١١ ٢١خم�ش�ش �رضيبة الدخل

 -  ٢5.٩٢٧.5٧4 3/بالتزامات عقود تاأجري
 883.١٠٠  8٠4.٩4٢ ٢١مطلوبات �رضيبية موؤجلة

 53.١8٩.١4١  65.٢36.١53 ٢٢مطلوبات اأخرى
 ٢.58٩.٠٧3.٧36  ٢.٧٧4.5٧١.٢6٩ جمموع املطلوبات

حقوق امللكية
حقوق م�ساهمي البنك

 ١8٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ ٢3راأ�ش املال املكتتب به واملدفوع
 ٧4.5٧8.456  ٧٩.٠٠٧.4٢٧ ٢4الحتياطي القانوين

 3.٢3٠.٧65  3.854.١٩٧ ٢4احتياطي خماطر م�رضفية عامة
 ١٠.8٩١.36٢  ١٠.8٩4.653 ٢4احتياطي تقلبات دورية

 )٩.٧8٩.48٢( )٧.848.٩٠٠(٢6احتياطي القيمة العادلة - بال�شايف
 ٧٧.486.٠36  ٧3.٩6٧.٧3٢ ٢٧اأرباح مدورة 

 336.3٩٧.١3٧  34٩.8٧5.١٠٩ جمموع حقوق امللكية مل�ساهمي البنك
 ٩.٩4٢.٩3٢  ٩.354.٢5٧ حقوق غري امل�شيطرين

 346.34٠.٠6٩  35٩.٢٢٩.366 جمموع حقوق امللكية 
 ٢.٩35.4١3.8٠5  3.١33.8٠٠.635 جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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بنك القاهرة عمان
قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019

20192018اإي�ساح
دينار دينار 

 ١64.٩63.345  ١8٢.448.٢43 ٢8الفوائد الدائنة
 )66.66٠.٢84( )8٠.335.١٩٠(٢٩ينزل: الفوائد املدينة

 ٩8.3٠3.٠6١  ١٠٢.١١3.٠53 �سايف اإيرادات الفوائد

 ١٩.338.٩٢3  ١٩.١5٢.٧65 3٠�شايف اإيرادات العمولت
 ١١٧.64١.٩84  ١٢١.٢65.8١8 �سايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

 4.٧6٠.٠٧3  4.688.٢١٩ 3١اأرباح عمالت اأجنبية
 )343.43٧( 6٢.64٩ 3٢اأرباح )خ�شائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 3.٩٠3.٩٩6  ٢.٩٠٢.8٢٩ ٩ و33توزيعات اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
 5.4٧8.١43  ٧.٢٢٢.٢٠4 34اإيرادات اأخرى 

 ١3١.44٠.٧5٩  ١36.١4١.٧١٩ اإجمايل الدخل

 4١.١٢5.8٧5  4١.٩٧١.٩34 35نفقات املوظفني
 ٩.56٠.8٧٧  ٩.4٠٧.546 ١3 و١4ا�شتهالكات واإطفاءات

 ٢8.8٧٧.١٢3  3٢.٢٠3.١١8 36م�شاريف اأخرى
 8.٩٧٩.483  ٧.٧8٩.5٧٢ 3٧خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة

 ٩١٢.٩٢٧  56١.١٩٢ ٢٠خم�ش�شات متنوعة
 8٩.456.٢85  ٩١.٩33.36٢ اإجمايل امل�رشوفات 

 4١.٩84.4٧4  44.٢٠8.35٧ الربح لل�سنة قبل ال�رشيبة
 )١٢.٢٧٧.٧3٩( )١6.٧٠١.54٧(٢١�رضيبة الدخل

 ٢٩.٧٠6.٧35  ٢٧.5٠6.8١٠ الربح لل�سنة - قائمة )ج( و)د(

ويعود اإلى:
 3٠.١٢6.6٧٠  ٢8.٠٩5.485 م�ساهمي البنك

 )4١٩.٩35( )588.6٧5(حقوق غري امل�سيطرين
 ٢٩.٧٠6.٧35  ٢٧.5٠6.8١٠ الربح لل�سنة - قائمة )ج( و)د(

فل�ش/ دينارفل�ش/ دينار
 ح�شة ال�شهم الأ�شا�شية واملخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة

38٠.١48٠.١5٩)م�شاهمي البنك(

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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بنك القاهرة عمان
قائمة الدخل ال�سامل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019

20192018
دينـاردينـار

 ٢٩.٧٠6.٧35  ٢٧.5٠6.8١٠ الربح لل�شنة - قائمة )ب(
 ي�شاف: بنود الدخل ال�شامل الآخر بعد ال�رضيبة والتي

--لن يتم حتويلها اإلى الأرباح واخل�شائر يف الفرتات الالحقة

 )٧٧٧.6١8( ١.66٢.48٧ �سايف التغري يف احتياطي القيمة العادلة
 ٢8.٩٢٩.١١٧  ٢٩.١6٩.٢٩٧ اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )د(

الدخل ال�سامل لل�سنة العائد اإلى:
 ٢٩.34٩.٠5٢  ٢٩.٧5٧.٩٧٢ م�ساهمي البنك

 )4١٩.٩35( )588.6٧5(حقوق غري امل�سيطرين
 ٢8.٩٢٩.١١٧  ٢٩.١6٩.٢٩٧ اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة - قائمة )د(

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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ك القاهرة عمان
بن

يف 31 كانون الأول 2019
يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية 

قائمة التغريات 

يف 31 كانون الأول 2019
لل�سنة املنتهية 

راأ�س املال 
ب به 

املكتت
واملدفوع

الحتياطي 
القانوين

احتياطي 
خماطر 

م�رشفية 
عامة*

احتياطي 
تقلبات دورية

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

يف
- بال�سا

الأرباح
املدورة

جمموع
حقوق امللكية 

م�ساهمي 
ك

البن

حقوق غري 
طرين

امل�سي
يل حقوق 

اإجما
امللكية

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

 ١8٠.٠٠٠.٠٠٠ 
 ٧4.5٧8.456 

 3.٢3٠.٧65 
 ١٠.8٩١.36٢ 

)٩.٧8٩.48٢( 
 ٧٧.486.٠36 

 336.3٩٧.١3٧ 
 ٩.٩4٢.٩3٢ 

 346.34٠.٠6٩ 
جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )ج(

 - 
 - 

 - 
 - 

 ١.66٢.48٧ 
 ٢8.٠٩5.485 

 ٢٩.٧5٧.٩٧٢ 
)588.6٧5( 

 ٢٩.١6٩.٢٩٧ 
املحول من الحتياطيات

 - 
 4.4٢8.٩٧١ 

 6٢3.43٢ 
 3.٢٩١ 

 - 
)5.٠55.6٩4( 

 - 
 - 

 - 
زيادة راأ�ش املال

 ١٠.٠٠٠.٠٠٠ 
 - 

 - 
 - 

 - 
)١٠.٠٠٠.٠٠٠( 

 - 
 - 

 - 
ف زيادة راأ�ش املال

م�شاري
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

)8٠.٠٠٠( 
)8٠.٠٠٠( 

 - 
)8٠.٠٠٠( 

الربح الناجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
 - 

 - 
 - 

 - 
 ٢٧8.٠٩5 

)٢٧8.٠٩5( 
 - 

 - 
 - 

اأرباح نقدية موزعة **
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

)١6.٢٠٠.٠٠٠( 
)١6.٢٠٠.٠٠٠( 

 - 
)١6.٢٠٠.٠٠٠( 

يف 31 كانون الأول 2019
الر�سيد كما 

 ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ 
 ٧٩.٠٠٧.4٢٧ 

 3.854.١٩٧ 
 ١٠.8٩4.653 

)٧.848.٩٠٠( 
 ٧3.٩6٧.٧3٢ 

 34٩.8٧5.١٠٩ 
 ٩.354.٢5٧ 

 35٩.٢٢٩.366 

يف 31 كانون الأول 2018
لل�سنة املنتهية 

راأ�س املال 
ب به 

املكتت
واملدفوع

الحتياطي 
القانوين

احتياطي 
خماطر 

م�رشفية 
عامة*

احتياطي 
تقلبات دورية

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

يف
- بال�سا

الأرباح
املدورة

جمموع
حقوق امللكية 

م�ساهمي 
ك

البن

حقوق غري 
طرين

امل�سي
يل حقوق 

اإجما
امللكية

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8

 ١8٠.٠٠٠.٠٠٠ 
 6٩.٩55.٢٠3 

 ١6.5٩٧.٠8١ 
 ٧.٧56.٩٩٧ 

)٩.٠٠5.364( 
 ٧١.٢٧٩.٧6٠ 

 336.583.6٧٧ 
 ١٠.46٩.٢83 

 34٧.٠5٢.٩6٠ 
ف

طبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( اإعادة الت�شني
الأثر الناجت عن ت

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ١٧4.33١ 

 ١٧4.33١ 
 - 

 ١٧4.33١ 
طبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩(

الأثر الناجت عن ت
 - 

 - 
)١٢.554.١١١( 

 - 
 - 

 4.446.٧٧8 
)8.١٠٧.333( 

)١٠6.4١6( 
)8.٢١3.٧4٩( 

يف اأول كانون الثاين 2018 املعدل
الر�سيد كما 

 ١8٠.٠٠٠.٠٠٠ 
 6٩.٩55.٢٠3 

 4.٠4٢.٩٧٠ 
 ٧.٧56.٩٩٧ 

)٩.٠٠5.364( 
 ٧5.٩٠٠.86٩ 

 3٢8.65٠.6٧5 
 ١٠.36٢.86٧ 

 33٩.٠١3.54٢ 
جمموع الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )ج(

 - 
 - 

 - 
 - 

)٧٧٧.6١8( 
 3٠.١٢6.6٧٠ 

 ٢٩.34٩.٠5٢ 
)4١٩.٩35( 

 ٢8.٩٢٩.١١٧ 
املحول من الحتياطيات

 - 
 4.6٢3.٢53 

)8١٢.٢٠5( 
 3.١34.365 

 - 
)6.٩45.4١3( 

 - 
 - 

 - 
ف زيادة راأ�ش املال

م�شاري
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

)٢.5٩٠( 
)٢.5٩٠( 

 - 
)٢.5٩٠( 

الربح الناجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
 - 

 - 
 - 

 - 
)6.5٠٠( 

 6.5٠٠ 
 - 

 - 
 - 

اأرباح نقدية موزعة **
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

)٢١.6٠٠.٠٠٠( 
)٢١.6٠٠.٠٠٠( 

 - 
)٢١.6٠٠.٠٠٠( 

يف 31 كانون الأول 2018
الر�سيد كما 

 ١8٠.٠٠٠.٠٠٠ 
 ٧4.5٧8.456 

 3.٢3٠.٧65 
 ١٠.8٩١.36٢ 

)٩.٧8٩.48٢( 
 ٧٧.486.٠36 

 336.3٩٧.١3٧ 
 ٩.٩4٢.٩3٢ 

 346.34٠.٠6٩ 

ظر الت�رضف باحتياطي املخاطر امل�رضفية العامة والر�شيد الدائن لحتياطي تقييم املوجودات املالية اإل مبوافقة م�شبقة من البنك املركزي الأردين.
*  يح

 **   مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادي واملنعقد بتاريخ ٢٢ ني�شان ٢٠١٩ تقرر توزيع ما مقداره ٩% من راأ�ش مال البنك نقداً على امل�شاهمني اأي ما يعادل ١6.٢٠٠.٠٠٠ دينار،
)مقابل ١٢% من راأ�ش مال البنك نقداً على امل�شاهمني اأي ما يعادل ٢١.6٠٠.٠٠٠ دينار مبوجب اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد بتاريخ ٢4 ني�شان ٢٠١8(.

طبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( مبلغ ١3.٩65.5٠8 دينار.
- بلغ ر�شيد الأرباح املدورة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ الذي ل ميكن الت�رضف به والناجت عن اأثر الت

ظر الت�رضف بها.
- تت�شمن الأرباح املدورة مبلغ ٩.3٢5.64٩ دينار ر�شيد املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة وبناءً على تعليمات البنك املركزي الأردين يح

- ل ميكن الت�رضف مببلغ ٧.848.٩٠٠ دينار وميثل الر�شيد ال�شالب لحتياطي القيمة العادلة وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية.
خماطر م�رضفية عامة �شمن الأرباح املدورة وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين.

- ل ميكن الت�رضف مببلغ ١.١55.٩١6 دينار وميثل الر�شيد املتبقي من احتياطي 
- بلغ الربح القابل للتوزيع 4١.6٧١.٧5٩ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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بنك القاهرة عمان
قائمة التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2019

20192018اإي�ساح
ديناردينار

التدفقات النقدية من عمليات الت�سغيل:
الربح لل�شنة قبل ال�رضيبة - قائمة )ب(

 44.٢٠8.35٧  4١.٩84.4٧4 

تعديالت:
 ٩.56٠.8٧٧  ٩.4٠٧.546 ١3 و١4ا�شتهالكات واإطفاءات 

 8.٩٧٩.483  ٧.٧8٩.5٧٢ 3٧خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة
 ٩١٢.٩٢٧  56١.١٩٢ ٢٠خم�ش�شات متنوعة 

 568.3١٧  864.٢4٢ 3٢خ�شائر تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من قائمة الدخل
 ١٠.4٢٢  ٢١٩.١3٧ 34خ�شائر بيع ممتلكات ومعدات 

 )5.5٢٠( )344.8١8(34)اأرباح( بيع موجودات م�شتملكة
 )4.563.٢٢6( )4.5١١.١٢3(تاأثري تغري اأ�شعار ال�رضف على النقد وما يف حكمه

 5٧.44٧.٧54  58.١٩4.١٠5 التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية قبل التغري يف راأ�س املال الت�سغيلي 

 )١.٢٧6.٢٠٠( - )الزيادة( يف اأر�شدة مقيدة ال�شحب لدى البنوك املركزية
 4.6٧5.4٢٧  ١.54٠.386 النق�ش يف الإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 )8.3١5.4٢5( ١.٢34.٢٧٩ النق�ش )الزيادة( يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 )١3٢.٩8٢.١4٠( 4٢.٧88.١35 )الزيادة( يف الت�شهيالت الئتمانية املبا�رضة

 )١٠.3٢4.٩4٢( ٢.٩3٢.٩٢٢ النق�ش )الزيادة( يف املوجودات الأخرى
 ٩.5٩٢.5٢٩  5.٠٠٠.٠٠٠ الزيادة يف ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية )التي تزيد ا�شتحقاقاتها عن ثالثة اأ�شهر(

 ١64.٠3٧.٢4٧  ١3٧.٠53.٩٠٢ الزيادة يف ودائع العمالء
 )١.686.٧48( ٩.١٢3.383 الزيادة )النق�ش( يف التاأمينات النقدية

 6.6١3.٩58  ٩.٧5٠.١٧5 الزيادة يف املطلوبات الأخرى
�سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية قبل �رشيبة الدخل 

 8٧.٧8١.46٠  ٢6٧.6١٧.٢8٧ واملخ�س�سات املتنوعة

 )١4.44٠.4٢٢( )١5.١٩8.٩٩5(٢١�رضيبة الدخل املدفوعة
 )٢.6٧٧.8٠٠( )8٩5.٢68(٢٠املخ�ش�شات املتنوعة املدفوعة

 ٧٠.663.٢38  ٢5١.5٢3.٠٢4 �سايف التدفق النقدي من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من عمليات ال�ستثمار:
 )١.١٩٠.٠8٢( )٢.٠84.6٠٠()�رضاء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

 ١5.٠٠٠  ٢٠٢.٠٢٩ بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
 )3٧٠.٩54.346( )٢43.٧4٢.٢٢6()�رضاء( موجودات مالية اأخرى بالكلفة املطفاأة

 ١36.33٠.854  5٧.٩٩١.368 ا�شتحقاقات وبيع موجودات مالية اأخرى بالكلفة املطفاأة
 )8.٠٩٢.٩36( )5.٩38.55١(١3)�رضاء( ممتلكات ومعدات

 64.٢4٠  5٩.٢١8 بيع ممتلكات ومعدات - بال�شايف
 )١.556.3٢٠( )١.٠٠١.5٢٢(١4)�رضاء( موجودات غري ملمو�شة 

 )٢45.383.5٩٠( )١٩4.5١4.٢84(�سايف )امل�ستخدم يف( التدفق النقدي من الأن�سطة ال�ستثمارية
التدفقات النقدية من عمليات التمويل:

 55.4٧6.٧36  ٩١.3١٢.٩63 الزيادة يف الأموال املقرت�شة
 )8.٢٧3.8٧8( )٢٧.١٠3.١٧٠(ت�شديد الأموال املقرت�شة
 -  ١8.54٠.35٠ ١٩/ بالزيادة يف قرو�ش م�شاندة

 )٢١.6٠٠.٠٠٠( )١6.٢٠٠.٠٠٠(اأرباح موزعة على امل�شاهمني
 )٢.5٩٠( )8٠.٠٠٠(م�شاريف زيادة راأ�ش املال

 ٢5.6٠٠.٢68  66.4٧٠.١43 �سايف التدفق النقدي من الأن�سطة التمويلية 
 4.563.٢٢6  4.5١١.١٢3 تاأثري تغري اأ�شعار ال�رضف على النقد وما يف حكمه

 )١4٩.١٢٠.٠84( ١٢3.4٧8.883 �شايف الزيادة )النق�ش( يف النقد وما يف حكمه
 3٠4.3٧٠.8١4  ١5٩.8١3.٩56 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

 ١5٩.8١3.٩56  ٢8٧.8٠3.٩6٢ 3٩النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

بنود غري نقدية
 -  ٢٧.٩٧٩.663 حق ا�شتخدام عقود اإيجار

 -  )٢5.٩٢٧.5٧4(التزام عقود اإيجار

اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءاً من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير املدقق املرفق.
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بنك القاهرة عمان
اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

1- معلومات عامة 
تاأ�ش�ش بنك القاهرة عمان خالل عام ١٩6٠ ومت ت�شجيله ك�رضكة م�شاهمة عامة اأردنية مركزها الرئي�شي يف عمان - اململكة الأردنية الها�شمية   -

مبوجب القانون والأ�شول ال�شادرة عن وزارة ومت توفيق اأو�شاعه وفقاً لقانون ال�رضكات رقم )١٢( ل�شنة ١٩64. 
يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�رضفية واملالية املتعلقة بن�شاطه من خالل مركزه الرئي�شي مبدينة عمان وفروعه داخل اململكة وعددها   -

٩5 وخارجها يف فل�شطني وعددها ٢١ ويف البحرين وعددها فرع واحد ومن خالل ال�رضكات التابعة له.
اإن اأ�شهم البنك مدرجة ويتم التداول بها يف �شوق عمان املايل.  -

مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ش الإدارة بتاريخ ١٠ �شباط ٢٠٢٠ وهي خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمني والبنك املركزي   -
الأردين.

2- اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية:
اأ�س�س اإعداد القوائم املالية املوحدة 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وال�رضكات التابعة وفقاً للمعايري ال�شادرة عن جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن   -
جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية ووفقاً للقوانني املحلية النافذة كما مت اعتمادها من قبل 

البنك املركزي الأردين.
اإن الفروقات الأ�شا�شية بني املعايري الدولية للتقارير املالية كما يجب تطبيقها وما مت اعتماده يف البنك املركزي الأردين تتمثل مبا يلي:   

يتم تكوين خم�ش�شات اخل�شائر الئتمانية املتوقعة وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية )٩( ووفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين اأيهما  اأ- 
اأ�شد، اإن الفروقات اجلوهرية تتمثل فيما يلي:

اأو  الأردنية  احلكومة  مع  اأخرى  ائتمانية  تعر�شات  اأي  اإلى  بالإ�شافة  بكفالتها  اأو  الأردنية  احلكومة  ال�شادرة عن  الدين  اأدوات  ت�شتثنى   -
بكفالتها بحيث تتم معاجلة التعر�شات الئتمانية على احلكومة الأردنية وبكفالتها دون خ�شائر ائتمانية. 

عند احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة مقابل التعر�شات الئتمانية فاإنه يتم مقارنة نتائج الحت�شاب وفقاً للمعيار الدويل للتقارير   -
املالية رقم )٩( مع تعليمات البنك املركزي الأردين رقم )٢٠٠٩/4٧( بتاريخ ١٠ كانون الأول ٢٠٠٩  لكل مرحلة على حدة وتوؤخذ النتائج 

الأ�شد.

البنك  لتعليمات  وفقاً  للعمالء  املمنوحة  العاملة  الئتمانية غري  والتمويالت  الت�شهيالت  والعمولت على  والعوائد  الفوائد  تعليق  يتم  ب- 
املركزي الأردين.

اآلت  التي  بالقيمة  وذلك  اأخرى  موجودات  �شمن  املوحدة  املايل  املركز  قائمة  يف  لديون  وفاءً  للبنك  ملكيتها  اآلت  التي  املوجودات  تظهر  ج- 
ملكيتها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ب�شكل اإفرادي، ويتم قيد اأية تدين يف قيمتها 
كخ�شارة يف قائمة الدخل املوحدة ول يتم ت�شجيل الزيادة كاإيراد حيث يتم اأخذ الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة اإلى احلد الذي ل 
يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�شجيله �شابقاً. كما مت اعتباراً من بداية العام ٢٠١5 احت�شاب خم�ش�ش تدريجي لقاء العقارات امل�شتملكة 
لقاء ديون والتي م�شى على ا�شتمالكها فرتة تزيد عن 4 �شنوات ا�شتناداً لتعميم البنك املركزي الأردين رقم 4٠٧6/١/١٠ بتاريخ ٢٧ اآذار 
٢٠١4 ورقم ٢5١٠/١/١٠ بتاريخ ١4 �شباط ٢٠١٧. علماً باأن البنك املركزي الأردين قد اأ�شدر تعميم رقم ١3٩6٧/١/١٠ بتاريخ ٢5 ت�رضين الأول 
٢٠١8 اأقر فيه متديد العمل بالتعميم رقم ١66٠٧/١/١٠ بتاريخ ١٧ كانون الأول ٢٠١٧، حيث اأكد فيه تاأجيل احت�شاب املخ�ش�ش حتى نهاية 
العام ٢٠١٩. هذا ومبوجب تعميم البنك املركزي رقم ١6٢3٩/١/١٠ بتاريخ ٢١ ت�رضين الثاين ٢٠١٩ �شيتم ا�شتكمال اقتطاع املخ�ش�شات 
املطلوبة مقابل العقارات امل�شتملكة وبواقع )5%( من جمموع القيم الدفرتية لتلك العقارات )ب�رضف النظر عن مدة خمالفتها( وذلك 

اعتباراً من العام ٢٠٢١ بحيث يتم الو�شول اإلى الن�شبة املطلوبة البالغة )5٠%( من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٢٩.
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خم�ش�ش تدين املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر. د- 
مت قيد خم�ش�ش مقابل ا�شتثمار املجموعة يف اأحد البنوك املتداولة يف اأحد الأ�شواق املالية بناءً على تعليمات البنك املركزي لظروف   

كانت قائمة يف ذلك الوقت.
مل يتم حترير املخ�ش�ش بعد زوال هذه الظروف تطبيقاً ملبداأ احليطة واحلذر من قبل البنك املركزي الأردين، علماً على عدم وجود اية دلئل   

على التدين يف ال�شتثمار باعتماد اإدارة البنك.
يتم احت�شاب خم�ش�شات اإ�شافية يف القوائم املالية املوحدة مقابل بع�ش ال�شتثمارات اخلارجية للبنك يف بع�ش الدول املجاورة.  -

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية، با�شتثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل   -
بتاريخ  العادلة  بالقيمة  تظهر  التي  املالية  وامل�شتقات  ال�شامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  واملوجودات  الدخل  قائمة 

القوائم املالية املوحدة. كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة. 
اإن الدينار الأردين هو عملة اإظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الوظيفية للبنك.   -

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�شيا�شات املحا�شبية التي مت اتباعها يف اإعداد القوائم   -
املالية املوحدة لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١8 با�شتثناء اأثر ما يرد يف الإي�شاح )3(.

اأ�س�س توحيد القوائم املالية
للبنك  يكون  ال�شيطرة عندما  وتتحقق  ل�شيطرته  واخلا�شعة  له  التابعة  وال�رضكات  للبنك  املالية  القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  تت�شمن   -
القدرة على احلكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�رضكات التابعة وذلك للح�شول على منافع من اأن�شطتها، ويتم ا�شتبعاد املعامالت 

والأر�شدة والإيرادات وامل�رضوفات فيما بني البنك وال�رضكات التابعة.
تت�شمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رضكات التابعة لها واخلا�شعة ل�شيطرتهـا، وتتحقق ال�شيطرة عندما يكون لل�رضكة   -
ال�شيطرة على ال�رضكة امل�شتثمر فيها وتكون ال�رضكة معر�شة لعوائد متغرية اأو متتلك حقوق لقاء م�شاركتها يف ال�رضكة امل�شتثمر فيها 

ويتمكن البنك من ا�شتخدام �شلطته على ال�رضكة امل�شتثمر فيها مبا يوؤثر على عائداتها. 
ال�شيطرة  اإلى وجود تغيريات على عنا�رض  والظروف ت�شري  الوقائع  اإذا كانت  امل�شتثمر فيها  ال�رضكة  البنك تقييم مدى �شيطرته على  يعيد   -

املذكورة اأعاله.
عندما تكون حقوق الت�شويت لدى بنك ما اأقل من حقوق الأغلبية يف ال�رضكة امل�شتثمر فيها، ويتمتع البنك بال�شلطة على ال�رضكة امل�شتثمر   -
فيها عندما ميتلك حقوق ت�شويت كافية متنحها القدرة العملية على توجيه الأن�شطة ذات ال�شلة بال�رضكة امل�شتثمر فيها من جانب واحد. 
ينظر البنك يف جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامها بتقييم ما اإذا كانت حقوق الت�شويت التي ميلكها كافية لكي متنحه ال�شلطة 

على ال�رضكة امل�شتثمر فيها اأم ل، وي�شمل ذلك:
حجم ما ميلكه البنك من حقوق ت�شويت مقابل حجم ما ميلكه حملة حقوق الت�شويت الآخرين وتوزيعها فيما بينهم. 	
حقوق الت�شويت املحتملة اململوكة للبنك. 	
احلقوق النا�شئة من جراء اأي ترتيبيات تعاقدية اأخرى. 	
اأي وقائع اأو ظروف اأخرى ت�شري اإلى اأن ال�رضكة قادرة اأو غري قادرة يف الوقت احلايل على توجيه الأن�شطة ذات ال�شلة حني يقت�شي الأمر اتخاذ  	

القرار. مبا يف ذلك اأمناط الت�شويت يف اجتماعات امل�شاهمني ال�شابقة.
اإذا كانت  يتم اإعداد القوائم املالية لل�رضكات التابعة لنف�ش الفرتة املالية للبنك با�شتخدام نف�ش ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك،   -
ال�رضكات التابعة تتبع �شيا�شات حما�شبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اإجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�رضكات 

التابعة لتتطابق مع ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك.
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ميتلك البنك كما يف 31 كانون الأول 2019 ال�رشكات التابعة التالية:

ا�سم ال�رشكة
راأ�س املال 

املدفوع 
ن�سبة ملكية 

تاريخ التملكمكان عملهاطبيعة عمل ال�رشكةالبنـك 
%)دينار(

١٩٩٢الأردنو�شاطة مالية واإدارة ا�شتثمارات5.5٠٠.٠٠٠١٠٠ال�رضكة الوطنية للخدمات املالية
١٩٩5فل�شطنيو�شاطة مالية١.6٠٠.٠٠٠١٠٠ال�رضكة الوطنية لالأوراق املالية

٢٠١3الأردنتاأجري متويلي5.٠٠٠.٠٠٠١٠٠�رضكة متلك للتاأجري التمويلي
٢٠١6فل�شطنيبنك اإ�شالمي53.١٧5.٠٠٠٧٩م�رضف ال�شفا

اإن اأهم املعلومات املالية لل�رضكات التابعة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ هي كما يلي:  -

ال�رشكة الوطنية لالأوراق املاليةال�رشكة الوطنية للخدمات املالية ) اأوراق (
31 كانون الأول31 كانون الأول

2019201820192018
ديناردينارديناردينار

١٧.8١4.5٢٢١5.٩٠١.5٩4٢.٠٢5.3٧6٢.٠٢٧.58١جمموع املوجودات
8.883.٠5٢6.٧6٩.٩٧4٧63٩45644.١١٩جمموع املطلوبات

8.٩3١.4٧٠٩.١3١.6٢٠١.٢6١.43١١.383.46٢�شايف املوجودات

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأوللل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2019201820192018
ديناردينارديناردينار

١.٧45.4٠٠١.48٧.٧١٧3.٠١٠.46٠٢.844.٢68جمموع الإيرادات
8٩١.٧86865.٧١35.8١5.3454.845.١5٢جمموع امل�رضوفات

م�رشف ال�سفا �رشكة متلك للتاأجري التمويلي
31 كانون الأول31 كانون الأول

2019201820192018
ديناردينارديناردينار

38.34٠.١4٢3٢.٩٠6.333١68.٢١4.٢44١١٧.٧٢٢.5٠٧جمموع املوجودات
3١.٧3١.85٢٢6.8٩5.364١٢3.643.6١١٧٠.346.٩8٩جمموع املطلوبات

6.6٠8.٢٩٠6.٠١٠.٩6٩44.5٧٠.6334٧.3٧5.5١8�شايف املوجودات

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأوللل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول
2019201820192018
ديناردينارديناردينار

١.٧45.4٠٠١.48٧.٧١٧3.٠١٠.46٠٢.844.٢68جمموع الإيرادات
8٩١.٧86865.٧١35.8١5.3454.845.١5٢جمموع امل�رضوفات

انتقال  الذي يجري فيه فعلياً  التاريخ  تاريخ متلكها وهو  املوحدة من  الدخل  التابعة يف قائمة  ال�رضكات  نتائج عمليات  يتم توحيد 
�شيطرة البنك على ال�رضكات التابعة، ويتم توحيد نتائج عمليات ال�رضكات التابعة التي مت التخل�ش منها يف قائمة الدخل املوحدة 

حتى تاريخ التخل�ش منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�شيطرة على ال�رضكات التابعة.
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وتتحقق ال�شيطرة عندما يكون للبنك:
القدرة على ال�شيـطرة على املن�شاأة امل�شتثَمر بها؛ 	
تتعر�ش للعوائد املتغرية، اأو لها احلق يف العوائد املتغرية، الناجتة من ارتباطاتها مع املن�شاأة امل�شتثَمر بها؛ و 	
لها القدرة على ا�شتعمال �شلطتها للتاأثري على عوائد املن�شاأة امل�شتثَمر بها. 	

ويعيد البنك تقديره ب�شاأن ما اإذا كان ي�شيطر على ال�رضكات امل�شتثمر بها اأم ل اإن اأ�شارت احلقائق والظروف اأن ثمة تغريات على واحد 
اأو اأكرث من نقاط حتقق ال�شيطرة امل�شار اإليها اأعاله.

القدرة على  له  بها، فيكون  امل�شتثمر  ال�رضكات  اأي من  الت�شويت يف  اأغلبية حقوق  البنك عن  ت�شويت  انخف�شت حقوق  ويف حال 
ال�شيطرةعندما تكفي حقوق الت�شويت ملنح البنك القدرة على توجيه اأن�شطة ال�رضكة التابعة ذات ال�شلة من جانب واحد. وياأخذ 
البنك يف العتبار جميع احلقائق والظروف عند تقدير ما اإذا كان للبنك حقوق ت�شويت يف املن�شاأة امل�شتثمر بها تكفي ملنحه القدرة 

على ال�شيطرة من عدمها. ومن بني تلك احلقائق والظروف:
حجم حقوق الت�شويت التي ميلكها البنك بالن�شبة حلجم وتوزيع حقوق الت�شويت الأخرى؛ 	
حقوق الت�شويت املحتملة التي يحوز عليها البنك واأي حائزي حقوق ت�شويت اآخرين اأو اأطراف اأخرى؛ 	
احلقوق النا�شئة من الرتتيبات التعاقدية الأخرى؛ و 	
اأية حقائق وظروف اإ�شافية ت�شري اإلى اأنه يرتتب للبنك، اأو ل يرتتب عليه، م�شوؤولية حالية لتوجيه الأن�شطة ذات ال�شلة وقت اتخاذ القرارات  	

املطلوبة، مبا يف ذلك كيفية الت�شويت يف اجتماعات الهيئات العامة ال�شابقة.

عندما يفقد البنك ال�شيطرة على اأي من ال�رضكات التابعة، يقوم البنك بـ:
اإلغاء العرتاف مبوجودات ال�رضكة التابعة )مبا فيها ال�شهرة( ومطلوباتها؛ 	
اإلغاء العرتاف بالقيمة الدفرتية لأي ح�شة غري م�شيطر عليها؛ 	
اإلغاء العرتاف بفرق التحويل املرتاكم املقيد يف حقوق امللكية؛ 	
اإلغاء العرتاف بالقيمة العادلة للمقابل امل�شتلم؛ 	
اإلغاء العرتاف بالقيمة العادلة لأي ا�شتثمار حمتفظ به؛ 	
اإلغاء العرتاف باأي فائ�ش اأو عجز يف قائمة الدخل؛ 	
اإعادة ت�شنيف بحقوق ملكية البنك املقيدة �شابقاً يف الدخل ال�شامل الآخر اإلى قائمة الدخل اأو الأرباح املدورة كما هو مالئم. 	

يتم اإعداد القوائم املالية لل�رضكات التابعة لنف�ش الفرتة املالية للبنك با�شتخدام نف�ش ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك، واإذا 
كانت ال�رضكات التابعة تتبع �شيا�شات حما�شبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم اإجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية 

لل�رضكات التابعة لتتطابق مع ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك.

متثل حقوق غري امل�شيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك يف حقوق امللكية يف ال�رضكة التابعة.



رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

80

معلومات القطاعات
قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معاً يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك   -
املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتم قيا�شها وفقاً للتقارير التي يتم ا�شتعمالها من قبل املدير التنفيذي و�شانع القرار الرئي�شي لدى 

البنك.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�شادية حمددة خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات   -

تعمل يف بيئات اقت�شادية اأخرى.

�سايف اإيرادات الفوائد
يتم اإثبات اإيرادات وم�رضوفات الفوائد جلميع الأدوات املالية با�شتثناء تلك امل�شنفة كمحتفظ بها للمتاجرة اأو تلك املقا�شة اأو املحددة 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة يف »�شايف اإيرادات الفوائد« كـ »اإيرادات فوائد« و »م�رضوفات فوائد« يف قائمة الدخل 
با�شتخدام طريقة الفائدة الفعالة. كما تُدرج الفوائد على الأدوات املالية املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحد 

�شمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة.

معدل الفائدة الفعال هو ال�شعر الذي يتم خ�شم التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأداة املالية خالل العمر املتوقع لالأداة املالية 
اأو، عند الإقت�شاء لفرتة اأق�رض، اإلى �شايف القيمة الدفرتية لالأ�شل املايل اأو املطلوبات املالية. كما تقدر التدفقات النقدية امل�شتقبلية 

مبراعاة جميع ال�رضوط التعاقدية لالأداة.

حُتت�شب اإيرادات الفوائد/ م�رضوفات الفوائد من خالل العمل مببداأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية الإجمالية للموجودات 
املالية غري املتدنية ائتمانياً )اأي على اأ�شا�ش التكلفة املطفاأة لالأ�شل املايل قبل الت�شوية لأي خم�ش�ش خ�شارة ائتمانية متوقعة( اأو اإلى 
التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية. وبخ�شو�ش املوجودات املالية املتدنية ائتمانياً، حُتت�شب اإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل 
الفائدة الفعال على التكلفة املطفاأة للموجودات املالية املتدنية ائتمانياً )اأي اإجمايل القيمة الدفرتية مطروحاً منه خم�ش�ش خ�شائر 
الئتمان املتوقعة(. اأما بخ�شو�ش املوجودات املالية التي ن�شاأت اأو مت ال�شتحواذ عليها وهي متدنية ائتمانياً، فاإن معدل الفائدة الفعال 

يعك�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة يف حتديد التدفقات النقدية امل�شتقبلية املتوقع ا�شتالمها من الأ�شل املايل.

تت�شمن اإيرادات وم�رضوفات الفوائد يف قائمة الدخل املوحدة للبنك اأي�شاً اجلزء الفعال من تغريات القيمة العادلة للم�شتقات امل�شنفة 
كاأدوات حتوط يف حتوطات التدفقات النقدية ملخاطر �شعر الفائدة. وبخ�شو�ش حتوطات القيمة العادلة ملخاطر اأ�شعار الفائدة حول 
القيمة  وتدرج كذلك تغريات  املحددة،  للم�شتقات  العادلة  القيمة  الفعال من تغريات  اجلزء  اأي�شاً  يُدرج  الفوائد،  واإيرادات  م�شاريف 

العادلة للمخاطر املحددة للبند املتحوط له يف اإيرادات وم�رضوفات الفوائد.

�سايف اإيرادات العمولت
يت�شمن �شايف اإيرادات وم�رضوفات العمولت ر�شوماً غري الر�شوم التي ت�شكل جزءاً ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعال. كما تت�شمن 
العمولت املدرجة يف هذا اجلزء من قائمة الدخل املوحد للبنك العمولت املفرو�شة على خدمة القر�ش، وعمولت عدم ال�شتخدام 
املتعلقة بالتزامات القرو�ش عندما يكون من غري املحتمل اأن يوؤدي ذلك اإلى ترتيب حمدد لالإقرا�ش وعمولت التمويل امل�شرتك للقرو�ش. 

حُتت�شب م�شاريف عمولت فيما يتعلق باخلدمات عند ا�شتالم اخلدمات.

العقود مع العمالء التي ينتج عنها اعرتاف باأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا �شلة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( اأو )١5(، 
يف هذه احلالة يتم العرتاف بالعمولت باجلزء الذي يخ�ش املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( واجلزء املتبقي يتم العرتاف به ح�شب 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )١5(.
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�سايف اإيرادات املتاجرة
ي�شمل �شايف اإيرادات املتاجرة جميع املكا�شب واخل�شائر من التغريات يف القيمة العادلة لالأ�شول املالية واملطلوبات املالية املحتفظ 
بها للمتاجرة. لقد اختار البنك عر�ش حركة القيمة العادلة الكاملة لأ�شول ومطلوبات املتاجرة يف دخل املتاجرة، مبا يف ذلك اأي اإيرادات 

وم�رضوفات واأرباح اأ�شهم ذات �شلة.

�سايف الدخل من الأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ي�شمل �شايف الدخل من الأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل جميع املكا�شب واخل�شائر الناجتة عن التغريات 
يف القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل با�شتثناء املوجودات املحتفظ بها 
للمتاجرة. لقد اختار البنك عر�ش احلركة بالقيمة العادلة بالكامل للموجودات واملطلوبات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يف 

�شهم ذات ال�شلة. هذا ال�شطر، مبا يف ذلك اإيرادات الفوائد وامل�رضوفات واأرباح الأ

تُعر�ش حركة القيمة العادلة للم�شتقات املحتفظ بها للتحوط القت�شادي حيثما ل تَُطبَق حما�شبة التحوط يف "�شايف الدخل من 
اأدوات مالية اأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل". ومع ذلك، وفيما يتعلق بعالقات التحوط بالقيمة العادلة املخ�ش�شة 
والفعالة، تُعر�ش املكا�شب واخل�شائر على اأداة التحوط يف نف�ش �شطر البند يف قائمة الدخل كبند متحوط له. وبخ�شو�ش التدفقات 
اأي عدم  اأداة التحّوط، مبا يف ذلك  اأرباح وخ�شائر  النقدية املعّينة والفعالة وعالقات حما�شبة التحوط ب�شاأن �شايف ال�شتثمار، تدرج 

فّعالية حتّوطية مدرجة يف قائمة الدخل، يف نف�ش البند كبند متحوط له يوؤثر على قائمة الدخل.

اإيراد توزيعات الأرباح
تتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح عند اإثبات حق ا�شتالم املدفوعات، وهو التاريخ ال�شابق لأرباح الأ�شهم املدرجة، وعادةً التاريخ الذي يوافق 

فيه امل�شاهمون على توزيعات اأرباح الأ�شهم غري املدرجة.

يعتمد توزيع اأرباح الأ�شهم يف قائمة الدخل املوحد على ت�شنيف وقيا�ش ال�شتثمار يف الأ�شهم، اأي:
بخ�شو�ش اأدوات حقوق امللكية املحتفظ بها للمتاجرة، تدرج اإيرادات توزيعات الأرباح يف قائمة الدخل �شمن بند اأرباح )خ�شائر( املوجودات  	

املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل؛ و
بخ�شو�ش اأدوات حقوق امللكية امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، تُدرج اأرباح الأ�شهم يف قائمة الدخل �شمن بند  	

توزيعات اأرباح من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر؛ و
بخ�شو�ش اأدوات حقوق امللكية غري املُ�شّنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر وغري املحتفظ لأغرا�ش املتاجرة، تُدرج اإيرادات  	

توزيعات الأرباح كدخل �شايف من اأدوات اأخرى بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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الأدوات املالية
العتـراف املبدئـي والقيا�ش:

يُعرتف باملوجودات واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املايل املوحد للبنك عندما ي�شبح البنك طرفاً يف الأحكام التعاقدية لالأداة ويتم 
العرتاف بالقرو�ش وال�شلف للعمالء حال قيدها اإلى ح�شاب العمالء. 

تُقا�ش املوجودات واملطلوبات املالية مبدئياً بالقيمة العـادلة، وت�شاف تكاليف املعامالت التـي تعود مبا�رضة اإلى ال�شتحـواذ اأو اإ�شـدار 
عند  ال�رضورة،  ح�شب  منها،  خ�شمها  اأو  املاليـة،  املطلوبات  اأو  املالية  للموجوات  العادلة  القيمة  اإلى  مالية  ومطلوبات  موجودات 
العتـراف املبدئـي، كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مبا�رضة باقتناء موجودات مالية اأو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل مبا�رضة يف قائمة الدخل.

اإذا كان �شعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند العرتاف الأويل، فاإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التايل:
اإذا مت اإثبات القيمة العادلة ب�شعر حمدد يف �شوق ن�شط ملوجودات اأو مطلوبات متماثلة اأو بناءً على اأ�شلوب تقييم ي�شتخدم فقط مدخالت  	

ميكن مالحظتها يف ال�شوق، فاإنه يُعرتف بالفرق يف الربح اأو اخل�شارة عند العرتاف الأويل )اأي ربح اأو خ�شارة اليوم الأول(؛
من خالل  	 الأول  اليوم  اأو خ�شارة  ربح  تاأجيل  �شيتم  اأنه  )اأي  املعاملة  �شعر  مع  لتتما�شى  العادلة  القيمة  تُعدل  الأخرى،  احلالت  يف جميع 

ت�شمينه/ ت�شمينها يف القيمة الدفرتية الأولية لالأ�شل اأو اللتزام(.

بعد العرتاف الأويل، �شيتم اأخذ الربح اأو اخل�شارة املوؤجلة اإلى قائمة الدخل على اأ�شا�ش منطقي، فقط اإلى احلد الذي ين�شاأ فيه عن 
تغيري يف عامل )مبا يف ذلك الوقت( ياأخذه امل�شاركون يف ال�شوق بعني العتبار عند ت�شعري الأ�شل اأو اللتزام اأو عند اإلغاء العرتاف من 

تلك الأداه.

املوجودات املالية
العرتاف املبدئي

يتم العرتاف بكافة املوجودات املالية بتاريخ املتاجرة عندما يكون �رضاء اأو بيع اأ�شل مايل مبوجب عقد تتطلب �رضوطه ت�شليم الأ�شل 
املايل �شمن اإطار زمني حمدد من قبل ال�شوق املعني، ويتم قيا�شه مبدئياً بالقيمة العادلة بالإ�شافة اإلى تكاليف املعاملة با�شتثناء 
با�شتحواذ  مبا�رضة  املتعلقة  املعاملة  بتكاليف  العرتاف  يتم  الدخل.  قائمة  يف  العادلة  بالقيمة  امل�شنفة  املالية  املوجودات  تلك 

املوجودات املالية امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل يف قائمة الدخل املوحدة.

القيا�س الالحق
يتطلب قيا�ش جميع املوجودات املالية املعرتف بها والتي تقع �شمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( لحقاً بالتكلفة املطفاأة 
اأو القيمة العادلة على اأ�شا�ش منوذج اأعمال املن�شاأة لإدارة املوجودات املالية وخ�شائ�ش التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.
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وعلى وجه التحديد: 
اأدوات التمويل املحتفظ بها يف منوذج الأعمال الذي يهدف اإلى حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية  	

تكون فقط مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم، ويتم قيا�شها لحقاً بالتكلفة املطفاأة؛
اأدوات التمويل املحتفظ بها �شمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإلى كٍل من حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع اأدوات الدين، والتي  	

يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم، ويتم قيا�شها لحقاً بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر؛

يتم قيا�ش جميع اأدوات التمويل الأخرى )مثل اأدوات الدين املدارة على اأ�شا�ش القيمة العادلة، اأو املحتفظ بها للبيع( وال�شتثمارات يف حقوق  	
امللكية لحقاً بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

ومع ذلك، ميكن للبنك اأن يقوم باختيار/ حتديد غري قابل لالإلغاء بعد العرتاف الأويل بالأ�شل املايل على اأ�شا�ش كل اأ�شل على حدة كما 
يلي:
ميكن للبنك القيام بالختيار ب�شكل غري قابل لالإلغاء اإدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة لال�شتثمار يف حقوق امللكية غري املحتفظ  	

بها للتداول اأو ال�شتبدال املحتمل املعرتف به من قبل امل�شرتي �شمن اندماج الأعمال التي ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
)3(، يف الدخل ال�شامل الآخر؛ و 

ميكن للبنك حتديد ب�شكل غري قابل لالإلغاء اأدوات التمويل التي ت�شتويف معايري التكلفة املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل  	
الآخر كما مت قيا�شها بالقيمة العادلة من قائمة الدخل اإذا كان ذلك يقوم باإلغاء اأو يخف�ش ب�شكل كبري عدم التطابق يف املحا�شبة )امل�شار 

اإليها بخيار القيمة العادلة(.

اأدوات الدين بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر
يقوم البنك بتقييم ت�شنيف وقيا�ش الأ�شل املايل وفق خ�شائ�ش التدفقات النقدية التعاقدية ومنوذج اأعمال البنك لإدارة الأ�شل.

�رضوطه  فاإن  الآخر،  ال�شامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  اأو  املطفاأة  بالتكلفة  وقيا�شه  ت�شنيفه  يتم  الذي  لالأ�شل  بالن�شبة 
التعاقدية ينبغي اأن توؤدي اإلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم.

لغايات اختبار مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم )SPPI(، فاإن الأ�شل هو القيمة العادلة لالأ�شل املايل عند 
العرتاف الأويل. قد يتغري هذا املبلغ الأ�شا�شي على مدى عمر الأ�شل املايل )على �شبيل املثال؛ اإذا كان هناك ت�شديد لأ�شل الدين(. تتكون 
الفائدة من البدل للقيمة الزمنية للنقود، وملخاطر الئتمان املرتبطة باملبلغ الأ�شلي القائم خالل فرتة معينة من الوقت وخيارات 
وخماطر الإقرا�ش الأ�شا�شية الأخرى، بالإ�شافة اإلى هام�ش الربح. يتم اإجراء تقييم ملدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي 

القائم بالعملة املقوم بها الأ�شل املايل.

اإن التدفقات النقدية التعاقدية التي متثل مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم والتي تتوافق مع ترتيب التمويل 
الأ�شا�شي. اإن ال�رضوط التعاقدية التي تنطوي على التعر�ش للمخاطر اأو التقلبات يف التدفقات النقدية التعاقدية غري املرتبطة برتتيب 
التمويل الأ�شا�شي، مثل التعر�ش للتغريات يف اأ�شعار الأ�شهم اأو اأ�شعار ال�شلع، ل توؤدي اإلى تدفقات نقدية تعاقدية والتي تكون فقط 
من مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة. كما ميكن اأن يكون الأ�شل املايل املمنوح اأو امل�شتحوذ عليه عبارة عن ترتيب التمويل الأ�شا�شي 

بغ�ش النظر عما اإذا كان قر�شاً يف �شكله القانوين.
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تقييم منوذج الأعمال
يعترب تقييم مناذج الأعمال لإدارة املوجودات املالية اأمراً اأ�شا�شياً لت�شنيف الأ�شل املايل. يحدد البنك مناذج الأعمال على م�شتوى يعك�ش 
كيفية اإدارة جمموعات املوجودات املالية معاً لتحقيق هدف اأعمال معني. ول يعتمد منوذج الأعمال اخلا�ش بالبنك على نوايا الإدارة فيما 

يتعلق باأداة فردية، وبالتايل يتم تقييم منوذج الأعمال عند م�شتوى جماعي ولي�ش على اأ�شا�ش كل اأداة على حدة.

يتبنى البنك اأكرث من منوذج اأعمال واحد لإدارة اأدواته املالية التي تعك�ش كيفية اإدارة البنك ملوجوداته املالية من اأجل توليد التدفقات 
النقدية. حتدد مناذج اأعمال البنك ما اإذا كانت التدفقات النقدية �شوف تنتج عن حت�شيل التدفقات النقدية التعاقدية اأو بيع املوجودات 

املالية اأو كليهما.

ياأخذ البنك يف العتبار جميع املعلومات ذات العالقة املتاحة عند اإجراء تقييم منوذج العمل. ومع ذلك، ل يتم اإجراء هذا التقييم على 
اأ�شا�ش ال�شيناريوهات التي ل يتوقع البنك حدوثها ب�شكل معقول، مثل ما ي�شمى ب�شيناريوهات »احلالة الأ�شواأ« اأو »حالة الإجهاد«. 

كما ياأخذ البنك يف العتبار جميع الأدلة ذات العالقة املتاحة مثل:
ال�شيا�شات والأهداف املعلنة للمحفظة وتطبيق تلك ال�شيا�شات ما اإذا كانت ا�شرتاتيجية الإدارة تركز على احل�شول على الإيرادات التعاقدية،  	

التدفقات  اأو حتقيق  املوجودات  التي متول تلك  املالية  املالية مع فرتة املطلوبات  املوجودات  واحلفاظ على معدل ربح حمدد، ومطابقة فرتة 
النقدية من خالل بيع املوجودات.

كيفية تقييم اأداء منوذج الأعمال والأ�شول املالية املحتفظ بها يف منوذج الأعمال هذا واإبالغ موظفي الإدارة الرئي�شيني بذلك؛ و 	
املخاطر التي توؤثر على اأداء منوذج الأعمال )واملوجودات املالية املوجودة يف ذلك النموذج(، وعلى وجه اخل�شو�ش الطريقة التي تدار بها تلك  	

املخاطر؛ 
كيفية تعوي�ش مديري الأعمال )على �شبيل املثال ما اإذا كان التعوي�ش ي�شتند اإلى القيمة العادلة لالأ�شول املدارة اأو على التدفقات النقدية  	

التعاقدية املح�شلة(.

عند العرتاف املبدئي بالأ�شل املايل، يقوم البنك بتحديد ما اإذا كانت املوجودات املالية املعرتف بها موؤخراً هي جزء من منوذج اأعمال قائم 
اأو فيما اإذا كانت تعك�ش بداية منوذج اأعمال جديد. يقوم البنك باإعادة تقييم مناذج اأعماله يف كل فرتة تقرير لتحديد فيما اإذا كانت 

مناذج الأعمال قد تغريت منذ الفرتة ال�شابقة.

الربح/  اإعادة ت�شنيف  ال�شامل الآخر، يتم  العادلة من خالل الدخل  بالقيمة  التي مت قيا�شها  الدين  باأداة  اإلغاء العرتاف  عندما يتم 
اخل�شارة املرتاكمة املعرتف بها �شابقاً يف الدخل ال�شامل الآخر �شمن حقوق امللكية اإلى قائمة الدخل املوحدة. يف املقابل، بالن�شبة 
لال�شتثمار يف حقوق امللكية الذي مت قيا�شه بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، فاإن الربح/ اخل�شارة املرتاكمة املعرتف بها 
�شابقاً يف الدخل ال�شامل الآخر ل يتم اإعادة ت�شنيفها لحقاً اإلى قائمة الدخل املوحدة بل يتم حتويلها مبا�رضة �شمن حقوق امللكية.

تخ�شع اأدوات الدين التي يتم قيا�شها لحقاً بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر لختبار التدين.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل هي:

موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي لي�شت مدفوعات اأ�شل الدين والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم؛ اأو/ و 	
اأو املحتفظ بها للتح�شيل  	 التعاقدية  النقدية  التدفقات  الأعمال غري تلك املحتفظ بها لتح�شيل  موجودات حمتفظ بها �شمن منوذج 

والبيع؛ اأو
موجودات م�شنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل با�شتخدام خيار القيمة العادلة. 	

يتم قيا�ش هذه املوجودات بالقيمة العادلة، مع العرتاف باأية اأرباح/ خ�شائر ناجتة عن اإعادة القيا�ش يف قائمة الدخل املوحدة.
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اإعادة الت�سنيف
اإذا تغري منوذج الأعمال الذي يحتفظ مبوجبه البنك مبوجودات مالية، يعاد ت�شنيف املوجودات املالية التي تعر�شت للتاأثر. ت�رضي متطلبات 
الت�شنيف والقيا�ش املتعلقة بالفئة اجلديدة باأثر م�شتقبلي اعتباراً من اليوم الأول من فرتة التقرير الأولى بعد التغيري يف منوذج الأعمال 
والذي ينتج عنه اإعادة ت�شنيف املوجودات املالية للبنك. يتم النظر يف التغريات يف التدفقات النقدية التعاقدية يف اإطار ال�شيا�شة 

املحا�شبية املتعلقة بتعديل وا�شتبعاد املوجودات املالية املبينة اأدناه.

اأرباح وخ�سائر �رشف العمالت الأجنبية
ال�شائد يف نهاية كل فرتة تقرير. وعلى وجه  بال�شعر  الأجنبية وترتجم  بالعملة  امل�شجلة  املالية  الدفرتية للموجودات  القيمة  حتدد 

التحديد:

فيما يتعلق باملوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة والتي لي�شت جزءاً من عالقة حتوطية حمددة، فاإنه يعرتف بفروقات العملة 
يف قائمة الدخل؛ و

فيما يتعلق باأدوات الدين املقا�شة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والتي هي لي�شت جزءاً من عالقة حتوطية حمددة، 
فاإنه يُعرتف بفروقات ال�رضف على التكلفة املطفاأة لأداة الدين يف قائمة الدخل. كما يُعرتف بفروقات ال�رضف الأخرى يف الدخل ال�شامل 

الآخر يف احتياطي اإعادة تقييم ال�شتثمارات و

فيما يتعلق باملوجودات املالية التي تقا�ش بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي هي لي�شت جزءاً من عالقة حما�شبية حتوطية 
حمددة، فاإنه يُعرتف بفروقات ال�رضف من ربح اأو خ�شارة يف قائمة الدخل؛

الدخل  يف  ال�رضف  اأ�شعار  بفروقات  يُعرتف  ال�شامل،  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املقا�شة  امللكية  حقوق  باأدوات  يتعلق  فيما 
ال�شامل الآخر يف احتياطي اإعادة تقييم ال�شتثمارات.

الدخل  يف  ال�رضف  اأ�شعار  بفروقات  يُعرتف  ال�شامل،  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املقا�شة  امللكية  حقوق  باأدوات  يتعلق  فيما 
ال�شامل الآخر يف احتياطي اإعادة تقييم ال�شتثمارات.

خيار القيمة العادلة
ميكن ت�شنيف اأداة مالية ذات قيمة عادلة ميكن قيا�شها ب�شكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )خيار القيمة العادلة( 
عند العرتاف الأويل بها حتى اإذا مل يتم اقتناء الأدوات املالية اأو تكبدها ب�شكل اأ�شا�شي لغر�ش البيع اأو اإعادة ال�رضاء. ميكن ا�شتخدام 
خيار القيمة العادلة للموجودات املالية اإذا كان يق�شي اأو يقلل ب�شكل كبري من عدم تطابق القيا�ش اأو العرتاف الذي كان �شين�شاأ 
بخالف ذلك من قيا�ش املوجودات اأو املطلوبات، اأو العرتاف بالأرباح واخل�شائر ذات ال�شلة على اأ�شا�ش خمتلف )»عدم التطابق املحا�شبي«(. 

ميكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات املالية يف احلالت التالية:
اإن كان الختيار يوؤدي اإلى عدم التطابق املحا�شبي.  	
اإن كانت املطلوبات املالية متثل جزءاً من حمفظة تُدار على اأ�شا�ش القيمة العادلة، وفقاً ل�شرتاتيجية موثقة لإدارة املخاطر اأو ال�شتثمار؛ اأو  	
اإن كان هناك م�شتق يت�شمنه العقد املايل اأو غري املايل الأ�شا�شي ول يرتبط امل�شتق ارتباطاً وثيقاً بالعقد الأ�شا�شي. 	

ل ميكن اإعادة ت�شنيف هذه الأدوات من فئة القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اأثناء الحتفاظ بها اأو اإ�شدارها. يتم قيد املوجودات 
املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة مع اإدراج اأي اأرباح اأو خ�شائر غري حمققة ناجتة عن التغريات يف 

القيمة العادلة يف اإيرادات ال�شتثمار.
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التدين
يقوم البنك بالعرتاف مبخ�ش�شات خ�شائر الئتمان املتوقعة على الأدوات املالية التالية التي مل يتم قيا�شها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل:
الأر�شدة والودائع لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية. 	
ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة )قرو�ش ودفعات مقدمة للعمالء(. 	
موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة )اأوراق اأدوات الدين(. 	
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر. 	
تعر�شات خارج قائمة املركز املايل خا�شعة ملخاطر الئتمان )عقود ال�شمان املايل ال�شادرة(. 	

ل يتم اإثبات خ�شارة تدين يف اأدوات حقوق امللكية.

با�شتثناء املوجودات املالية امل�شرتاة اأو النا�شئة ذات القيمة الئتمانية املنخف�شة )والتي مت اأخذها بالعتبار ب�شكل منف�شل اأدناه(، 
يجب قيا�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة من خالل خم�ش�ش خ�شارة مببلغ يعادل:

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً، اأي العمر الزمني للخ�شائر الئتمانية املتوقعة التي تنتج عن تلك الأحداث الفرتا�شية على  	
الأدوات املالية التي ميكن حتقيقها يف غ�شون )١٢( �شهراً بعد تاريخ الإبالغ، وي�شار اإليها باملرحلة الأولى؛ اأو

اخل�شائر الئتمانية املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً، اأي العمر الزمني للخ�شائر الئتمانية املتوقعة الناجتة عن جميع الأحداث الفرتا�شية املحتملة  	
على مدى عمر الأداة املالية وامل�شار اإليها يف املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة.

يتوجب قيد خم�ش�ش للخ�شارة الئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لالأداة املالية اإذا زادت خماطر الئتمان على تلك الأداة املالية ب�شكل 
كبري منذ العرتاف الأويل. وبخ�شو�ش جميع الأدوات املالية الأخرى، تقا�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة مببلغ يعادل اخل�شارة الئتمانية 

املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً. 

تعترب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة تقديراً مرجحاً حمتمالً للقيمة احلالية خل�شائر الئتمان. يتم قيا�ش هذه القيمة على اأنها القيمة 
احلالية للفرق بني التدفقات النقدية امل�شتحقة للبنك مبوجب العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك ا�شتالمها والتي تن�شاأ من 

ترجيح عدة �شيناريوهات اقت�شادية م�شتقبلية، خم�شومة وفقاً ل�شعر الفائدة الفعال لأ�شل.

النقدية  التدفقات  بني  للفرق  احلالية  القيمة  بني  الفرق  هي  املتوقعة  الئتمانية  اخل�شائر  فاإن  امل�شتغلة،  غري  لل�شقوف  بالن�شبة 
التعاقدية امل�شتحقة للبنك اإذا قام املقرت�ش ب�شحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها اإذا مت ا�شتغالل التمويل؛ و

بالن�شبة لعقود ال�شمان املايل، فاإن اخل�شائر الئتمانية املتوقعة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لت�شديد حامل اأداة الدين امل�شمونة 
مطروحاً منها اأي مبالغ يتوقع البنك ا�شتالمها من حامل الأداة اأو العميل اأو اأي طرف اآخر.

يقوم البنك بقيا�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة على اأ�شا�ش فردي اأو على اأ�شا�ش املحفظة للقرو�ش التي تتقا�شم خ�شائ�ش املخاطر 
معدل  با�شتخدام  لالأ�شل  املتوقعة  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة  اإلى  اخل�شارة  خم�ش�ش  قيا�ش  ي�شتند  املماثلة.  القت�شادية 

الفائدة الفعال الأ�شلي لالأ�شل، بغ�ش النظر عما اإذا مت قيا�شها على اأ�شا�ش فردي اأو على اأ�شا�ش املحفظة.

عند احت�شاب اخل�شائر الئتمانية مقابل التعر�شات الئتمانية فاإنه يتم مقارنة نتائج الحت�شاب وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
)٩( مع تعليمات البنك املركزي الأردين رقم )٢٠٠٩/4٧( تاريخ ١٠ كانون الأول ٢٠٠٩ لكل مرحلة على حدة وتوؤخذ النتائج الأ�شد وي�شتثنى من 
الحت�شاب اأدوات الدين ال�شادرة عن احلكومة الأردنية اأو بكفالتها بالإ�شافة اإلى اأي تعر�شات ائتمانية اأخرى مع احلكومة الأردنية اأو بكفالتها. 
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ً املوجودات املالية املتدنية ائتمانيا
يعترب الأ�شل املايل "متدين ائتمانياً" عند وقوع حدث اأو اأكرث له تاأثري �شار على التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة لالأ�شل املايل. 
ي�شار اإلى املوجودات املالية املتدنية ائتمانياً كموجودات املرحلة الثالثة. ت�شمل الأدلة على التدين الئتماين بيانات ميكن مالحظتها 

حول الأحداث التالية:
�شعوبات مالية كبرية يواجهها املقرت�ش اأو امل�شدر؛  	
اإخالل يف العقد، على �شبيل املثال العجز اأو التاأخري يف الت�شديد؛  	
قيام البنك بنمح املقرت�ش، لأ�شباب اقت�شادية اأو تعاقدية تتعلق بال�شعوبة املالية للمقرت�ش، تنازلً؛ اأو 	
اختفاء �شوق ن�شطة لهذا الأ�شل املايل ب�شبب ال�شعوبات املالية؛ اأو 	
�رضاء اأ�شل مايل بخ�شم كبري يعك�ش اخل�شائر الئتمانية املتكبدة. 	

ويف حال تعذر حتديد حدث منفرد، وبدلً من ذلك، قد يت�شبب التاأثري امل�شرتك لعدة اأحداث يف حتول املوجودات املالية اإلى موجودات ذات قيمة 
ائتمانية متدنية. يقوم البنك بتقييم فيما اإذا كان قد ح�شل تدين اإئتماين لأدوات الدين التي متثل املوجودات املالية املقا�شه بالتكلفة 
الدين  اأدوات  ائتماين يف  تدين  اإذا كان هناك  ما  لتقدمي  تقرير.  تاريخ كل  الآخر يف  ال�شامل  الدخل  العادلة من خالل  القيمة  اأو  املطفئة 

ال�شيادية والعائدة لل�رضكات، تعترب املجموعة عوامل مثل عائدات ال�شندات والت�شنيف الئتماين وقدرة املقرت�ش على زيادة التمويل.

يعترب القر�ش قد تدنى ائتمانياً عند منح املقرت�ش امتيازاً ب�شبب تدهور و�شعه املايل، ما مل يتوفر دليل على اأنه نتيجة ملنح المتياز، 
فاإن خطر عدم ا�شتالم التدفقات النقدية التعاقدية قد انخف�ش انخفا�شاً كبرياً، ول توجد هناك موؤ�رضات اأخرى للتدين. وبخ�شو�ش 
املوجودات املالية التي يكون هناك تفكري يف اإجراء تنازلت حولها ولكنها ل متنح، يعترب الأ�شل قد تدنى ائتمانياً عندما يتوفر دليل 
وا�شح على تدين الئتمان مبا يف ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن ال�شداد. ي�شمل تعريف التخلف عن ال�شداد موؤ�رضات احتمالية عدم 
ال�شداد والتوقف اإذا كانت املبالغ م�شتحقة الدفع ملدة )٩٠( يوماً اأو اأكرث. وعلى الرغم من ذلك، فاإن احلالت التي ل يتم فيها العرتاف 

بانخفا�ش القيمة للموجودات بعد )٩٠( يوماً من ال�شتحقاق يتم دعمها مبعلومات معقولة.

املوجودات املالية امل�سرتاة اأو التي ن�ساأت املتدنية ائتمانياً 
يتم التعامل مع املوجودات املالية امل�شرتاة اأو التي ن�شاأت املتدنية ائتمانياً بطريقة خمتلفة نظراً لأن الأ�شل يكون ذو قيمة ائتمانية 
منخف�شة عند العرتاف الأويل. وبخ�شو�ش هذه املوجودات، ي�شتدرك البنك جميع التغريات يف اخل�شارة الئتمانية املتوقعة على مدى 
احلياة منذ العرتاف الأويل كمخ�ش�ش خ�شارة، وت�شتدرك اأي تغيريات يف قائمة الدخل املوحدة. يوؤدي التغيري الإيجابي ملثل هذه الأ�شول 

اإلى حتقيق مكا�شب تدين القيمة.

تعريف التخلف يف ال�سداد
يُعترب تعريف التخلف عن ال�شداد اأمراً يف غاية الأهمية عند حتديد اخل�شارة الئتمانية املتوقعة. ي�شتخدم تعريف التخلف عن ال�شداد 
يف قيا�ش قيمة اخل�شارة الئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما اإذا كان خم�ش�ش اخل�شارة ي�شتند اإلى اخل�شارة الئتمانية املتوقعة ملدة ١٢ 
�شهراً اأو ملدى احلياة، لأن التخلف عن ال�شداد هو اأحد مكونات احتمالية التخلف عن ال�شداد )Probability of Default(؛ التي 

توؤثر على كل من قيا�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة وحتديد الزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان اأدناه.
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يعترب البنك ما يلي مبثابة حدث للتخلف يف ال�شداد:
تخلف املقرت�ش عن ال�شداد لأكرث من ٩٠ يوماً بخ�شو�ش اأي التزام ائتماين مهم اإلى البنك؛ اأو 	
من غري املحتمل اأن يدفع املقرت�ش التزاماته الئتمانية للبنك بالكامل. 	

يُ�شمم تعريف التخلف عن ال�شداد ب�شكل منا�شب ليعك�ش اخل�شائ�ش املختلفة لأنواع خمتلفة من الأ�شول. وتعترب ال�شحوبات على 
املك�شوف م�شتحقة الدفع مبجرد انتهاك العميل حداً حمدداً اأو مت اإعالمه بحد اأ�شغر من املبلغ احلايل غري امل�شدد.

عند تقييم ما اإذا كان من غري املحتمل اأن يدفع املقرت�ش التزامه الئتماين، ياأخذ البنك يف احل�شبان املوؤ�رضات النوعية والكمية. وتعتمد 
العهود، وهو  امل�شتخدم هو خرق  النوعي  املوؤ�رض  فاإن  الإقرا�ش لل�رضكات،  املثال يف  الأ�شل، وعلى �شبيل  نوع  املقيمة على  املعلومات 
اأمر غري منا�شب لالإقرا�ش بالتجزئة. اإن املوؤ�رضات الكمية، مثل التاأخر يف ال�شداد وعدم �شداد التزام اآخر للطرف املقابل، هي مدخالت 
اأو يتم  تَُطور داخلياً  ال�شداد والتي  التخلف عن  البنك م�شادر معلومات متنوعة لتقييم  التحليل. كما ي�شتخدم  رئي�شية يف هذا 

احل�شول عليها من م�شادر خارجية.

الزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان
يقوم البنك مبراقبة جميع املوجودات املالية والتزامات القرو�ش ال�شادرة وعقود ال�شمان املايل التي تخ�شع ملتطلبات انخفا�ش القيمة 
لتقييم ما اإذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف الأويل. اإذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر الئتمان، �شيقوم 

البنك بقيا�ش خم�ش�ش اخل�شارة على اأ�شا�ش مدى احلياة بدلً من اخل�شارة الئتمانية املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً. 

ل يقوم البنك باعتبار املوجودات املالية ذات املخاطر الئتمانية »املنخف�شة« بتاريخ التقرير املايل اأنه مل يح�شل لها زيادة هامة يف 
التي  املايل  ال�شمان  ال�شادرة وعقود  القرو�ش  والتزامات  املالية  املوجودات  البنك مبراقبة جميع  نتيجًة لذلك، يقوم  الئتمان.  خماطر 

تخ�شع لنخفا�ش القيمة للزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان.

عند تقييم ما اإذا كانت خماطر الئتمان على الأداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منذ العرتاف الأويل، يقوم البنك مبقارنة خماطر حدوث 
التخلف يف ال�شداد على الأداة املالية يف تاريخ التقرير ا�شتناداً اإلى ال�شتحقاق املتبقي لالأداة مع وجود خطر حدوث تخلف عن ال�شداد كان 
متوقعاً لفرتة ال�شتحقاق املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت العرتاف بالأداة املالية لأول مرة. عند اإجراء هذا التقييم، ياأخذ البنك 
التاريخية واملعلومات امل�شتقبلية  التي تكون معقولة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك اخلربة  بالعتبار كٍل من املعلومات الكمية والنوعية 

املتاحة دون تكلفة اأو جهد ل مربر له، بناءً على اخلربة التاريخية للبنك وتقييم اخلبري الئتماين مبا يف ذلك املعلومات امل�شتقبلية.
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متثل ال�شيناريوهات القت�شادية املتعددة اأ�شا�ش حتديد احتمالية التخلف يف ال�شداد عند العرتاف الأويل ويف تواريخ التقارير الالحقة. 
�شينتج عن ال�شيناريوهات القت�شادية املختلفة احتمالية خمتلفة للتخلف عن ال�شداد. اإن ترجيح ال�شيناريوهات املختلفة ي�شكل 
اأ�شا�ش متو�شط الحتمال املرجح للتخلف عن ال�شداد والذي ي�شتخدم لتحديد ما اإذا كانت خماطر الئتمان قد ارتفعت ب�شكل كبري.

بالن�شبة اإلى متويل ال�رضكات، ت�شمل املعلومات ال�شت�رضافية الآفاق امل�شتقبلية لل�شناعات التي تعمل فيها الأطراف املقابلة للبنك، 
والتي يتم احل�شول عليها من تقارير اخلرباء القت�شاديني واملحللني املاليني والهيئات احلكومية ومراكز الفكر ذات ال�شلة وغريها من 
املنظمات املماثلة، بالإ�شافة اإلى الأخذ يف العتبار امل�شادر الداخلية واخلارجية املتنوعة للمعلومات القت�شادية الفعلية واملتوقعة. 
املوؤ�ش�شي وتوقعات  الإقرا�ش  التوقعات القت�شادية عينها مثل  الإقرا�ش ال�شت�رضافية  الأفراد، تت�شمن معلومات  وبخ�شو�ش متويل 
عن  داخلية  معلومات  اإلى  بالإ�شافة  معينة،  �شناعات  على  تركز  التي  للمناطق  خا�شة  املحلية،  القت�شادية  للموؤ�رضات  اإ�شافية 
�شلوك العمالء املتعلقة بال�شداد. يخ�ش�ش البنك لنظائره درجة مخاطر ائتمان داخلية ذات �شلة بناءً على جودتها الئتمانية. وتعد 
املعلومات الكمية موؤ�رضاً اأ�شا�شياً على الزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان وهي ت�شتند اإلى التغيري يف احتمالية التخلف عن ال�شداد 

بناءً على التغري يف احتمالية التخلف عن ال�شداد مدى احلياة من خالل مقارنة:
احتمالية التخلف عن ال�شداد مدى احلياة املتبقية يف تاريخ التقرير؛ و 	
احتمالية التخلف عن ال�شداد مدى احلياة املتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي مت تقديره على اأ�شا�ش احلقائق والظروف عند العرتاف الأويل  	

للتعر�ش.

تُعترب احتماليات التخلف عن ال�شداد ا�شت�رضافية، وي�شتخدم البنك املنهجيات والبيانات ذاتها امل�شتخدمة يف قيا�ش خم�ش�شات 
اخل�شارة الئتمانية املتوقعة.

الوقت  ال�شداد يف  التخلف عن  احتمالية  مناذج  تنعك�ش يف  الئتمان  زيادة ملحوظة يف خماطر  اإلى  ت�شري  التي  النوعية  العوامل  اإن 
املنا�شب. ومع ذلك، ل يزال البنك ينظر ب�شكل منف�شل يف بع�ش العوامل النوعية لتقييم ما اإذا كانت خماطر الئتمان قد زادت زيادة 
كبرية. وفيما يتعلق بالإقرا�ش لل�رضكات، فاإن هناك تركيز خا�ش على الأ�شول التي ت�شملها »قائمة املراقبة« حيث يدرج التعر�ش يف 
قائمة املراقبة عندما يكون هناك خماوف حول تدهور اجلدارة الئتمانية للطرف املقابل. وب�شاأن اإقرا�ش الأفراد، ياأخذ البنك يف العتبار 

فال�ش اأو الطالق اأو الوفاة. توقعات ح�شول فرتات عدم �شداد وحتمل عدم ح�شوله، وعالمات الئتمان والأحداث مثل البطالة اأو الإ

وحيث اأن الزيادة الكبرية يف خماطر الئتمان منذ العرتاف الأويل هي مقيا�ش ن�شبي، فاإن تغيرياً معيناً، بالقيمة املطلقة، يف احتمالية 
عدم ال�شداد �شيكون اأكرث اأهمية بالن�شبة لأداة مالية ذات احتمالية عدم �شداد اأويل اأقل مقارنًة باأداة مالية ذات احتمالية عدم �شداد 

اأعلى.

وك�شمام اأمان عند جتاوز ا�شتحقاق اأ�شل لأكرث من )3٠( يوماً، يعترب البنك اأن زيادة كبرية يف خماطر الئتمان قد حدثت، ويكون الأ�شل 
يف املرحلة الثانية من منوذج انخفا�ش القيمة، مبعنى اأن خم�ش�ش اخل�شارة يقا�ش كر�شيد خ�شارة ائتمانية متوقعة مدى احلياة.

تعديل واإلغاء العرتاف باملوجودات املالية
يتم التعديل على الأ�شل املايل عندما يتم اإعادة التفاو�ش على ال�رضوط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية لأ�شل مايل اأو يتم 
تعديلها بطريقة اأخرى بني العرتاف الأويل وا�شتحقاق الأ�شل املايل. يوؤثر التعديل على مبلغ و/ اأو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية 
اإما فوراً اأو يف تاريخ م�شتقبلي. بالإ�شافة اإلى ذلك، �شي�شكل اإدخال اأو تعديل العهود القائمة لقر�ش قائم تعديالً حتى اإذا مل توؤثر هذه 
التعهدات اجلديدة اأو املعدلة على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد توؤثر على التدفقات النقدية بناءً على ما اإذا كان التعهد 

م�شتوفياً اأم ل )على �شبيل املثال تغيري يف الزيادة يف معدل الفائدة الذي ين�شاأ عندما يتم ف�شخ التعهدات(.

التعرث يف  التح�شيل وتقليل خماطر  لزيادة  يواجهون �شعوبات مالية  الذين  العمالء  القرو�ش مع  التفاو�ش على  عادة  باإ البنك  يقوم 
ال�رضوط  للدفع مبوجب  املعقولة  اجلهود  بذل كل  قد  املقرت�ش  فيها  يكون  التي  احلالت  القر�ش يف  �شداد  تي�شري �رضوط  يتم  ال�شداد. 
التعاقدية الأ�شلية، واأن يكون خطر هام من التعرث يف ال�شداد اأو التق�شري قد حدث بالفعل ومن املتوقع اأن يتمكن املقرت�ش من الوفاء 
بال�رضوط املعدلة. ت�شمل ال�رضوط املعدلة يف معظم احلالت متديد فرتة ا�شتحقاق القر�ش، التغيريات يف توقيت التدفقات النقدية 
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للقر�ش )ت�شديد الأ�شل والفائدة(، تخفي�ش مبلغ التدفقات النقدية امل�شتحقة )الأ�شل والإعفاء من الفائدة( وتعديالت التعهدات. 
ينتهج البنك �شيا�شة انتظار وتطبق على اإقرا�ش ال�رضكات والأفراد.

عندما يتم تعديل اأ�شل مايل، يقوم البنك بتقييم ما اإذا كان هذا التعديل يوؤدي اإلى اإلغاء العرتاف. وفقاً ل�شيا�شة البنك، فاإن التعديل 
يوؤدي اإلى اإلغاء العرتاف عندما يوؤدي اإلى اختالف كبري يف ال�رضوط. 

العوامل النوعية، مثل عدم بقاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل على اأنها فقط مدفوعات املبلغ الأ�شلي والفائدة على املبلغ  	
الأ�شلي القائم )SPPI(، اأو التغري يف العملة اأو التغيري يف الطرف املقابل، اأو مدى التغري يف اأ�شعار الفائدة، اأو ال�شتحقاق، اأو املواثيق. واإذا كانت 

هذه ل ت�شري بو�شوح اإلى تعديل جوهري، اإذن؛
اإجراء تقييم كمي ملقارنة القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املتبقية يف اإطار ال�رضوط الأ�شلية مع التدفقات النقدية التعاقدية  	

وفقاً لل�رضوط املعدلة، وخ�شم كال املبلغني على اأ�شا�ش الفائدة الفعلية الأ�شلية.

�شايف  لتحديد  العرتاف  اإلغاء  تاريخ  املتوقعة يف  الئتمان  قيا�ش خم�ش�ش خل�شائر  اإعادة  يتم  املايل،  بالأ�شل  العرتاف  اإلغاء  حالة  يف 
اإن الفرق بني هذه القيمة املدرجة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية اجلديدة مع  القيمة املدرجة لالأ�شل يف ذلك التاريخ. 
ال�رضوط اجلديدة �شوف يوؤدي اإلى ربح اأو خ�شارة عند اإلغاء العرتاف. �شيكون لالأ�شل املايل اجلديد خم�ش�ش خ�شارة يتم قيا�شه بناءً على 
خ�شائر ائتمانية متوقعة ملدة )١٢( �شهراً با�شتثناء احلالت النادرة التي يعترب فيها القر�ش اجلديد قد ن�شاأ متدين ائتمانياً. ينطبق هذا 
فقط يف احلالة التي يتم فيها العرتاف بالقيمة العادلة للقر�ش اجلديد بخ�شم كبري ملبلغ القيمة ال�شمية املعدل حيث ل يزال هناك 
خطر كبري للتعرث عن ال�شداد ومل يتم تخفي�شه نتيجة التعديل. يراقب البنك خماطر الئتمان للموجودات املالية املعدلة من خالل 

تقييم املعلومات النوعية والكمية، مثل ما اإذا كان املقرت�ش يف حالة تعرث �شابقة مبوجب ال�رضوط اجلديدة.

عند تعديل ال�رضوط التعاقدية لأ�شل مايل ول يوؤدي التعديل اإلى اإلغاء العرتاف، يحدد البنك ما اإذا كانت خماطر ائتمان املوجودات 
املالية قد زادت زيادة كبرية منذ العرتاف الأويل من خالل مقارنة:

احتمالية عدم ال�شداد للفرتة املتبقية مقدرة على اأ�شا�ش البيانات عند العرتاف الأويل وال�رضوط التعاقدية الأ�شلية؛ مع 	
احتمالية عدم ال�شداد للفرتة املتبقية يف تاريخ التقرير ا�شتناداً اإلى ال�رضوط املعدلة. 	

وبخ�شو�ش املوجودات املالية املعدلة كجزء من �شيا�شة التحمل للبنك، عندما ل ينتج عن التعديل اإلغاء العرتاف، فاإن تقدير احتمالية 
عدم ال�شداد يعك�ش مدى قدرة البنك على حت�شيل التدفقات النقدية املعدلة مع مراعاة خربات البنك ال�شابقة من اإجراءات التحمل 
املماثلة، وكذلك خمتلف املوؤ�رضات ال�شلوكية، مبا يف ذلك اأداء الدفع للمقرت�ش يف ظل ال�رضوط التعاقدية املعدلة. اإذا بقيت خماطر 
الئتمان اأعلى بكثري مما كان متوقعاً عند العرتاف الأويل، فاإن خم�ش�ش اخل�شارة يقا�ش مببلغ ي�شاوي اخل�شارة الئتمانية املتوقعة مدى 
احلياة. وعموماً يقا�ش خم�ش�ش اخل�شارة للقرو�ش التي يتم حتملها على اأ�شا�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً عندما 

يتوفر دليل على حت�شن �شلوك املقرت�ش يف ال�شداد بعد التعديل مما يوؤدي اإلى عك�ش الزيادة الكبرية ال�شابقة يف خماطر الئتمان.

عندما ل ي�شفر التعديل عن اإلغاء العرتاف، يقوم البنك باحت�شاب ربح/ خ�شارة التعديل ملقارنة اإجمايل القيمة الدفرتية قبل التعديل 
وبعده )با�شتثناء خم�ش�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة(. ويقوم البنك بعد ذلك بقيا�ش اخل�شائر الئتمانية املتوقعة لالأ�شل املُعدل 

حيث تُدرج التدفقات النقدية املتوقعة النا�شئة من الأ�شل املايل املعدل يف ح�شاب العجز النقدي املتوقع من الأ�شل الأ�شلي.

اأو عندما  انتهاء احلقوق التعاقدية املتعلقة با�شتالم التدفقات النقدية من الأ�شل،  باإلغاء العرتاف بالأ�شل املايل عند  يقوم البنك 
تقوم بتحويل الأ�شل املايل وكافة املخاطر وعوائد ملكية املوجودات اإلى طرف اآخر. اأما يف حالة عدم قيام البنك بالتحويل اأو الحتفاظ 
مبخاطر ومنافع امللكية ب�شكل جوهري وا�شتمراره بال�شيطرة على الأ�شل املحول، يقوم البنك بالعرتاف بح�شته املتبقية يف الأ�شل 
املحول واملطلوبات املتعلقة به يف حدود املبالغ املتوقع دفعها. اأما يف حالة احتفاظ البنك بكافة خماطر ومنافع امللكية لالأ�شل املايل 

املحول ب�شكل جوهري، فاإن البنك ي�شتمر بالعرتاف بالأ�شل املايل وباأية اقرتا�شات مرهونة للعوائد امل�شتلمة.
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عند اإلغاء العرتاف باأ�شل مايل بالكامل، يتم العرتاف بالفرق بني القيمة املدرجة لالأ�شل وجمموع كٍل من املبلغ امل�شتلم وامل�شتحق 
واملكا�شب اأو اخل�شائر املرتاكمة والتي مت العرتاف بها يف الدخل ال�شامل الآخر واملرتاكمة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل، مع ا�شتثناء 
ال�شتثمار يف حقوق امللكية املحدد الذي مت قيا�شه بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، حيث ل يتم اإعادة ت�شنيف الربح/ 

اخل�شارة املرتاكمة املعرتف بها �شابقاً يف الدخل ال�شامل الآخر اإلى قائمة الدخل لحقاً.

ال�سطب
يتم �شطب املوجودات املالية عندما ل يكون هناك توقعات معقولة لال�شرتداد، مثل عدم قيام العمال بال�شرتاك يف خطة دفع مع 
البنك. يقوم البنك بت�شنيف الأموال اأو املبالغ امل�شتحقة ل�شطبها بعد ا�شتنفاد جميع طرق الدفع املمكنة. ولكن يف حال مت �شطب 
التمويل اأو الذمم املدينة، ي�شتمر البنك يف ن�شاط الإنفاذ ملحاولة ا�شرتداد الذمة املدينة امل�شتحقة، والتي يتم اإثباتها يف قائمة الدخل 

املوحدة عند ا�شرتدادها.

عر�س خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل املوحدة
يتم عر�ش خم�ش�شات اخل�شائر الئتمانية املتوقعة يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يلي:

للموجودات املالية املقا�شة بالتكلفة املطفاأة: كا�شتقطاع من القيمة الدفرتية الإجمالية لالأ�شول؛ 	
لأدوات الدين التي تقا�ش بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر: ل يتم اإثبات خم�ش�ش خ�شارة يف قائمة املركز املايل املوحدة حيث  	

اأن القيمة الدفرتية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم ت�شمني خم�ش�ش اخل�شارة كجزء من مبلغ اإعادة التقييم يف احتياطي اإعادة تقييم 
ال�شتثمارات.

التزامات القرو�ش وعقود ال�شمان املايل: كمخ�ش�ش؛ و 	
عندما ت�شتمل الأداة املالية على مكون م�شحوب وغري م�شحوب، ول ميكن للبنك حتديد اخل�شارة الئتمانية املتوقعة على مكون التزام القر�ش  	

ب�شكل منف�شل عن تلك على املكون امل�شحوب: فاإن البنك يقدم خم�ش�ش خ�شارة جممع لكال املكونني. يُعر�ش املبلغ املجمع كخ�شم 
من القيمة الدفرتية الإجمالية للمكون امل�شحوب. تُعر�ش اأي زيادة يف خم�ش�ش اخل�شارة عن املبلغ الإجمايل للمكون امل�شحوب كمخ�ش�ش.

املطلوبات املالية وحقوق امللكية
ت�شنف اأدوات الدين وحقوق امللكية ال�شادرة اإما كمطلوبات مالية اأو كحقوق ملكية وفقاً مل�شمون الرتتيب التعاقدي.

اإن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بت�شليم نقد اأو اأ�شل مايل اآخر اأو لتبادل اأ�شول مالية اأو مطلوبات مالية مع كيان اآخر وفق 
�رضوط قد تكون غري مواتية للبنك اأو عقد �شيتم ت�شويته اأو رمبا يتم ت�شويته باأدوات حقوق امللكية اخلا�شة بالبنك وهو عقد من غري 
امل�شتقات حيث يكون البنك ملزم اأو قد يكون ملزم بت�شليم عدد متغري من اأدوات حقوق امللكية اخلا�شة به، اأو عقد امل�شتقات على 
حقوق امللكية اخلا�شة التي �شيتم اأو ميكن ت�شويتها بخالف تبادل مبلغ حمدد من النقد )اأو اأ�شل مايل اآخر( لعدد حمدد من اأدوات 

حقوق امللكية اخلا�شة بالبنك.

اأدوات حقوق امللكية
راأ�س املال

اأداة حقوق امللكية هي اأي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات املن�شاأة بعد خ�شم جميع مطلوباتها. يُعرتف باأدوات حقوق امللكية 
ال�شادرة عن البنك وفقاً للعوائد امل�شتلمة، بعد خ�شم تكاليف الإ�شدار املبا�رضة.
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اأ�سهم اخلزينة
يُعرتف باإعادة �رضاء اأدوات حقوق امللكية اخلا�شة بالبنك وتخ�شم مبا�رضة يف حقوق امل�شاهمني. ل يتم اإثبات اأي مك�شب/ خ�شارة يف 

قائمة الدخل املوحدة عند �رضاء اأو بيع اأو اإ�شدار اأو اإلغاء اأدوات حقوق امللكية اخلا�شة بالبنك.

اأدوات مركبة
ت�شنف الأجزاء املكونة لالأدوات املركبة )مثل الأوراق القابلة للتحويل( ال�شادرة من البنك ب�شكل منف�شل كمطلوبات مالية وحقوق 
ملكية وفقاً مل�شمون الرتتيبات التعاقدية وتعريفات اللتزامات املالية واأدوات حقوق امللكية. اإن خيار التحويل الذي �شيتم ت�شويته من 

خالل تبديل مبلغ نقدي ثابت اأو اأ�شل مايل اآخر بعدد حمدد من اأدوات حقوق امللكية اخلا�شة بال�رضكة هو اأداة حقوق ملكية.

القابلة  غري  املماثلة  الأدوات  �شوق  يف  ال�شائد  الفائدة  معدل  با�شتخدام  املطلوبات  ملكون  العادلة  القيمة  تُقدر  الإ�شدار،  تاريخ  يف 
للتحويل. ويف حالة وجود م�شتقات غري م�شمنة ذات �شلة، يتم ف�شلها اأولً وت�شجل باقي املطلوبات املالية على اأ�شا�ش التكلفة 

املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعالة حتى اإطفائها عند التحويل اأو يف تاريخ ا�شتحقاق الأداة.

املطلوبات املالية
تُ�شنف املطلوبات املالية اإما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل اأو املطلوبات املالية الأخرى.

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اأو )٢(  تُ�شنف املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عندما تكون املطلوبات املالية )١( حمتفظ بها للمتاجرة 

ت�شنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ي�شنف اللتزام املايل كمحتفظ به للمتاجرة اإذا كان:
مت تكبده ب�شكل اأ�شا�شي لغر�ش اإعادة �رضائه على املدى القريب؛ اأو 	
عند العرتاف الأويل، يعد هذا جزءاً من حمفظة الأدوات املالية املحددة التي يديرها البنك ولديه منط فعلي حديث جلني الأرباح على املدى  	

الق�شري؛ اأو
هو م�شتق غري حمدد وفعال كاأداة حتوط. 	

ميكن حتديد اللتزام املايل بخالف اللتزام املايل املحتفظ به لغر�ش املتاجرة اأو العتبار املحتمل الذي ميكن اأن يدفعه م�شرتي كجزء من 
دمج الأعمال بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند العرتاف الأويل اإذا:

كان هذا الت�شيف يلغي اأو يقلل ب�شكل كبري من عدم تنا�شق القيا�ش اأو العرتاف الذي قد ين�شاأ خالفاً لذلك؛ اأو 	
كان اللتزام املايل يُ�شكل جزءاً من جمموعة موجودات املالية اأو مطلوبات مالية اأو كليهما، والتي تدار ويقيم اأداوؤها على اأ�شا�ش القيمة  	

العادلة، وفقاً ل�شرتاتيجية اإدارة املخاطر اأو ال�شتثمار املوثقة للبنك، وكانت املعلومات املتعلقة بت�شكيل املجموعة مقدمة داخلياً على 
هذا الأ�شا�ش؛ اأو

اإذا كان اللتزام املايل ي�شكل جزءاً من عقد يحتوي على م�شتق واحد اأو اأكرث من امل�شتقات، وي�شمح املعيار الدويل للتقارير املالية )٩( بعقد  	
هجني بالكامل )املركب( ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 
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تدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بالقيمة العادلة، ويعرتف باأي اأرباح اأو خ�شائر تن�شاأ من اإعادة القيا�ش 
يف قائمة الدخل اإلى احلد الذي ل تكون فيه جزءاً من عالقة حتوط حمددة. ي�شتمل �شايف الأرباح/ اخل�شائر املعرتف بها يف قائمة الدخل 
على اأي فوائد مدفوعة على املطلوبات املالية ويجري ت�شمينها يف بند �شايف الدخل من الأدوات املالية الأخرى بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل.

ومع ذلك، فيما يتعلق باملطلوبات املالية غري امل�شتقة امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، يُدرج مبلغ التغيري يف القيمة 
العادلة للمطلوبات املالية والذي نتج عن التغريات يف املخاطر الئتمانية لتلك اللتزامات يف الدخل ال�شامل الآخر، ما مل يوؤدي العرتاف 
باآثار التغيريات يف خماطر ائتمان املطلوبات يف الدخل ال�شامل الآخر اإلى خلق اأو زيادة عدم التوافق حما�شبياً يف قائمة الدخل املوحدة. 
يُعرتف باملبلغ املتبقي من التغريات يف القيمة العادلة لاللتزام يف قائمة الدخل املوحدة، ول يعاد ت�شنيف التغريات يف القيمة العادلة 
املن�شوبة اإلى خماطر ائتمان املطلوبات املالية املعرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر لحقاً قائمة الدخل. وبدلً من ذلك، حتول اإلى اأرباح 

حمتجزة عند اإلغاء العرتاف باللتزام املايل.

وبخ�شو�ش التزامات القرو�ش ال�شادرة وعقود ال�شمانات املالية امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، تدرج كافة املكا�شب 
واخل�شائر يف قائمة الدخل املوحدة.

التطابق  يزيد من عدم  اأو  �شيخلق  الآخر  ال�شامل  الدخل  املطلوبات يف  ائتمان  بالتغريات يف خماطر  العرتاف  كان  اإذا  ما  عند حتديد 
املحا�شبي يف قائمة الدخل املوحدة، فاإن البنك يقيم ما اإذا كان يتوقع تعوي�ش اآثار التغيريات يف خماطر الئتمان اخلا�شة باملطلوبات يف 

قائمة الدخل املوحدة بتغيري يف القيمة العادلة لأداة مالية اأخرى مت قيا�شها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل املوحدة.

مطلوبات مالية اأخرى
يتم قيا�ش املطلوبات املالية الأخرى، مبا يف ذلك الودائع والقرو�ش، مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خ�شم تكاليف املعاملة. وبعد ذلك 

تُقا�ش املطلوبات املالية الأخرى بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة الفائدة الفعالة.

طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة لحت�شاب التكلفة املطفاأة للمطلوبات املالية وتخ�شي�ش م�رضوفات الفائدة على مدار الفرتة 
ذات ال�شلة. اإن معدل الفائدة الفعال هو ال�شعر الذي يخ�شم بال�شبط املدفوعات النقدية امل�شتقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع 
الأويل. للح�شول على تفا�شيل حول معدل  الدفرتية عند العرتاف  القيمة  اإلى �شايف  اأق�رض،  القت�شاء، فرتة  اأو، عند  املايل،  لاللتزام 

الفائدة الفعال، انظر "�شايف اإيرادات الفوائد" اأعاله.

اإلغاء العرتاف باملطلوبات املالية
يلغي البنك العرتاف باملطلوبات املالية فقط عند الوفاء اأو اإلغاء اأو انتهاء التزامات البنك. كما يُعرتف بالفرق بني القيمة الدفرتية 

للمطلوبات املالية التي األغي العرتاف بها واملبلغ املدفوع وامل�شتحق يف قائمة الدخل املوحدة.

يُحت�شب كاإطفاء  التبادل  فاإن هذا  اأخرى ب�رضوط خمتلفة اختالفاً كبرياً،  باأداة  املقر�ش احلايل  اأداة دين واحدة مع  البنك  يبادل  عندما 
للمطلوبات املالية الأ�شلية ويُعرتف مبطلوبات مالية جديدة. وباملثل، يعالج البنك التعديل اجلوهري ل�رضوط اللتزام القائم اأو جزءاً 
القيمة  كانت  اإذا  جوهرياً  اختالفاً  ال�رضوط  تختلف  اأن  ويفرت�ش  اجلديد.  باللتزام  واعرتاف  الأ�شلية  املالية  للمطلوبات  كاإطفاء  منه 
احلالية املخف�شة للتدفقات النقدية يف اإطار ال�رضوط اجلديدة، مبا يف ذلك اأي ر�شوم مدفوعة بال�شايف بعد طرح اأي ر�شوم م�شتلمة 
النقدية  للتدفقات  املخف�شة  احلالية  القيمة  عن  الأقل  على  املائة  يف   )١٠( بفارق  الأ�شلي  الفعال  املعدل  با�شتخدام  وخم�شومة 

املتبقية للمطلوبات املالية الأ�شلية.
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الأدوات املالية امل�ستقة
يدخل البنك يف جمموعة متنوعة من الأدوات املالية امل�شتقة والتي يُحتفظ ببع�شها للتداول بينما يُحتفظ باأخرى لإدارة التعر�ش 
ملخاطر اأ�شعار الفائدة، وخماطر الئتمان، وخماطر اأ�شعار �رضف العمالت الأجنبية. تت�شمن امل�شتقات املالية العقود الآجلة للعمالت 

الأجنبية، ومقاي�شات اأ�شعار الفائدة، ومقاي�شات اأ�شعار الفائدة عرب العمالت، ومقاي�شات العجز الئتماين.

يتم اإثبات امل�شتقات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة يف تاريخ اإبرام عقد امل�شتقات ويعاد قيا�شها لحقاً اإلى قيمتها العادلة يف تاريخ 
كل قائمة مركز مايل. يتم اإثبات الأرباح/ اخل�شائر الناجتة يف قائمة الدخل على الفور ما مل حتدد امل�شتقة وتكون فعالة كاأداة حتوط، ويف 
هذه احلالة يعتمد توقيت العرتاف يف قائمة الدخل على طبيعة عالقة التحوط. يحدد البنك بع�ش امل�شتقات اإما كتحوطات القيمة 
املحتملة  التنبوؤ  معامالت  اأو حتوطات  العادلة(  القيمة  )حتوطات  ال�رضكة  للتزامات  اأو  بها  املعرتف  للمطلوبات  اأو  لالأ�شول  العادلة 
العمليات  ال�شتثمارات يف  اأو حتوطات �شايف  النقدية(  التدفقات  )حتوطات  الثابتة  لاللتزامات  الأجنبية  العمالت  اأو حتوطات خماطر 

الأجنبية )حتوطات ال�شتثمار ال�شايف(.

يُعرتف بامل�شتفات ذي القيمة العادلة املوجبة كاأ�شل مايل يف حني يُعرتف بامل�شتفات ذي القيمة العادلة ال�شالبة كمطلوبات مالية. 
تُعر�ش امل�شتقات كاأ�شول غري متداولة اأو مطلوبات غري متداولة اإذا كانت فرتة ال�شتحقاق املتبقية لالأداة اأكرث من )١٢( �شهراً ول يتوقع 

حتقيقها اأو ت�شويتها خالل )١٢( �شهراً كما تُعر�ش امل�شتقات الأخرى كاأ�شول متداولة اأو مطلوبات متداولة.

امل�ستقات املت�سمنة
يتم التعامل مع امل�شتقات املت�شمنة يف املطلوبات املالية اأو غريها من عقود م�شيف الأ�شول غري املالية كم�شتقات منف�شلة عندما 
ل تكون خماطرها وخ�شائ�شها مرتبطة ب�شكل وثيق مبخاطر العقود امل�شيفة ول تقا�ش العقود امل�شيفة بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل.

تُعر�ش امل�شتقات ال�شمنية كاأ�شل غري متداول اأو مطلوبات غري متداولة اإذا كانت فرتة ال�شتحقاق املتبقية لالأداة الهجينة التي يرتبط 
بها امل�شتق ال�شمني اأكرث من ١٢ �شهراً ول يتوقع حتقيقها اأو ت�شويتها خالل ١٢ �شهراً  تُعر�ش امل�شتقات الأخرى املت�شمنة كاأ�شول 

متداولة اأو مطلوبات متداولة.

عقود ال�سمان املايل
عقد ال�شمان املايل هو عقد يتطلب من امل�شدر اأن ي�شدد دفعات حمددة لتعوي�ش حامله عن اخل�شارة التي تكبدها ب�شبب اإخفاق 

املدين املحدد يف �شداد املدفوعات عند ا�شتحقاقها وفقاً ل�رضوط اأداة الدين.

تقا�ش عقود ال�شمانات املالية ال�شادرة من كيان يعود للبنك مبدئياً بالقيمة العادلة لها، ويف حالة عدم حتديدها بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل والتي ل تنتج عن حتويل اأ�شل مايل، يتم قيا�شها لحقاً:

مببلغ خم�ش�ش اخل�شارة املحدد وفقاً للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )٩(؛ و 	
املبلغ املعرتف به مبدئياً، مطروحاً منه، عندما يكون ذلك منا�شباً، مبلغ الدخل املرتاكم املعرتف به وفقاً ل�شيا�شات حت�شيل الإيرادات للبنك،  	

اأيهما اأكرب.

تُعر�ش عقود ال�شمان املايل غري امل�شنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كمخ�ش�شات يف قائمة املركز املايل املوحد ويعر�ش 
اإعادة القيا�ش يف الإيرادات الأخرى.

مل يحدد البنك اأي عقود �شمان مايل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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التزامات بتقدمي قر�س ب�سعر فائدة اأقل من �سعر ال�سوق
تقا�ش اللتزامات بتقدمي قر�ش ب�شعر فائدة اأقل من �شعر ال�شوق مبدئياً بقيمتها العادلة، واإذا مل حتدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل، فاإنها تُقا�ش لحقاً:
مببلغ خم�ش�ش اخل�شارة املحدد وفقاً للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )٩(؛ و 	
املبلغ املعرتف به مبدئياً مطروحاً منه، عندما يكون ذلك منا�شباً مبلغ الدخل املرتاكم املعرتف به وفقاً ل�شيا�شات حت�شيل الإيرادات للبنك،  	

اأيهما اأعلى.

تُعر�ش اللتزامات بتوفري قر�ش ب�شعر فائدة اأقل من �شعر ال�شوق غري املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كمخ�ش�شات 
يف قائمة املركز املايل املوحد ويعر�ش اإعادة القيا�ش يف الإيرادات الأخرى.

مل يحدد البنك اأي التزامات لتقدمي قر�ش ب�شعر فائدة اأقل من �شعر ال�شوق املحدد بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

حما�سبة التحوط 
يُحدد البنك بع�ش امل�شتقات كاأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت الأجنبية وخماطر �شعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة 
اأو حتوطات التدفقات النقدية اأو حتوطات �شايف ال�شتثمارات يف العمليات الأجنبية ح�شب القت�شاء. كما يتم املحا�شبة عن حتوطات 
العادلة على  للقيمة  التحوط  البنك حما�شبة  النقدي. ل يطبق  للتدفق  البنك كتحوطات  التزامات  الأجنبي على  ال�رضف  خماطر 
التحوط  حما�شبة  قواعد  ا�شتخدام  ملوا�شلة  عفاء  الإ البنك  ي�شتخدم  ل  لذلك،  �شافة  بالإ الفائدة.  �شعر  خماطر  حمفظة  حتوطات 

با�شتخدام معيار املحا�شبة الدويل رقم )3٩(، اأي اأن البنك يطبق قواعد حما�شبة التحوط ملعيار التقارير املالية الدويل رقم )٩(.

عند بداية عالقة التحوط، يوثق البنك العالقة بني اأداة التحوط والبند املتحوط له، بالإ�شافة اإلى اأهداف اإدارة املخاطر وا�شرتاتيجيتها 
للقيام مبعامالت حتوط متنوعة. عالوة على ذلك، عند بداية التحوط وعلى اأ�شا�ش م�شتمر، يوثق البنك ما اإذا كانت اأداة التحوط فعالة 
اأن تعزى للخطر املتحوط له، والتي تلبي  اأو التدفقات النقدية للبند املتحوط له التي ميكن  يف تقا�ش التغريات يف القيمة العادلة 

عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية:
توجد عالقة اقت�شادية بني البند املتحوط له وبني اأداة التحوط؛ و 	
ل يهيمن اأثر خماطر الئتمان على تغريات القيمة التي تنتج عن هذه العالقة القت�شادية؛ و 	
ن�شبة التحوط لعالقة التحوط هي نف�شها الناجتة عن كمية البند املتحوط له والتي يقوم البنك بالتحوط له فعلياً وكمية اأداة التحوط  	

التي ي�شتخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له.

يقوم البنك باإعادة توازن عالقة التحوط من اأجل المتثال ملتطلبات ن�شبة التحوط عند ال�رضورة. يف مثل هذه احلالت، قد يتم تطبيق 
الإيقاف على جزء فقط من عالقة التحوط. على �شبيل املثال، قد تُعدل ن�شبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ل يعد جزءاً 

من عالقة التحوط، وبالتايل ل يتم اإيقاف حما�شبة التحوط اإل حلجم بند التحوط الذي مل يعد جزءاً من عالقة التحوط.

اإدارة املخاطر لعالقة  اإذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بن�شبة التحوط ولكن ما زال هدف 
التحوط هذه هو ذات ال�شيء، فاإن املجموعة تعدل ن�شبة التحوط لعالقة التحوط )مثل اإعادة توازن التحوط( بحيث جتتمع معايري 

التاأهيل مرة اأخرى.

يف بع�ش عالقات التحوط، يحدد البنك القيمة احلقيقية للخيارات فقط. ويف هذه احلالة، يوؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة 
الزمنية لعقد اخليار يف الدخل ال�شامل الآخر، على مدى فرتة التحوط، اإلى احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد ت�شنيفه من 
اإلى العرتاف بالبنود غري املالية. ل تت�شمن �شيا�شة البنك لإدارة  اإلى قائمة الدخل عندما ل يوؤدي البند املتحوط له  حقوق امللكية 

املخاطر حتوطات البنود التي توؤدي اإلى العرتاف بالبنود غري املالية، وذلك لأن خماطر البنك تتعلق باملواد املالية فقط.
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اإن البنود املتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود حتوط ذات �شلة بالفرتة الزمنية، مما يعني اأنه تُطفاأ القيمة الزمنية الأ�شلية 
للخيار املتعلق بالبند املتحوط له من حقوق امللكية اإلى قائمة الدخل على اأ�شا�ش ر�شيد )على �شبيل املثال، وفقاً لطريقة الق�شط 

الثابت( على مدى فرتة عالقة التحوط.

دوات التحوط عرب  جلة اأو الفرق على اأ�شا�ش العمالت لأ جل للعقود الآ يف بع�ش عالقات التحوط، ي�شتبعد البنك من التحديد العن�شر الآ
العمالت. يف هذه احلالة، تُطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات. وتعترب معاجلة العن�رض الآجل للعقد 
الزمنية  القيمة  معاجلة  بخالف  حدة  على  حتوط  كل  اأ�شا�ش  على  اخليار  ويطبق  اختيارياً  اأمراً  العملة  اأ�شا�ش  على  والعن�رض  الآجل 
للخيارات التي تعترب اإلزامية. وبخ�شو�ش عالقات التحوط وامل�شتقات الآجلة اأو العمالت الأجنبية مثل مقاي�شات اأ�شعار الفائدة عرب 
العمالت، عندما يُ�شتبعد العن�رض الآجل اأو الفرق على اأ�شا�ش العملة من الت�شنيف، فاإن البنك يعرتف عموماً بالعن�رض امل�شتبعد يف 

الدخل ال�شامل الآخر.

حتدد تفا�شيل القيم العادلة لالأدوات امل�شتقة امل�شتخدمة لأغرا�ش التحوط واحلركات يف احتياطي التحوط يف حقوق امللكية.

التحوطات بالقيمة العادلة
يُعرتف بتغري القيمة العادلة لأدوات التحوط املوؤهلة يف قائمة الدخل فيما عدا عندما حتوط اأداة التحوط اأداة حقوق امللكية املحددة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، ويف هذه احلالة، يُعرتف به يف الدخل ال�شامل الآخر. مل يحدد البنك عالقات حتوط 

القيمة العادلة عندما تحوط اأداة التحوط اأداة حقوق امللكية املحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر. 

تُعدل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له الذي مل يتم قيا�شه بالقيمة العادلة بالتغيري يف القيمة العادلة الذي ميكن اأن يعزى اإلى 
الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  تُقا�ش  التي  الدين  اأدوات  وبخ�شو�ش  الدخل.  قائمة  قيد مقابل يف  واإجراء  لها  املتحوط  المخاطر 
ال�شامل الآخر، ل تُعدل القيمة الدفرتية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يُدرج جزء الربح اأو اخل�شارة من القيمة العادلة على 
البند املتحوط له املرتبط باخلطر املتحوط له يف قائمة الدخل بدلً من الدخل ال�شامل الآخر. عندما يكون البند املتحوط له اأداة حقوق 
ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر، تبقى اأرباح/ خ�شائر التحوط يف الدخل ال�شامل الآخر ملطابقة اأداة 

التحوط.

عندما يُعرتف مبكا�شب/ خ�شائر التحوط يف قائمة الدخل، فاإنه يُعرتف بها يف نف�ش البند مثل البند املتحوط له.

ل يتوقف البنك عن حما�شبة التحوط اإل عندما تتوقف عالقة التحوط )اأو جزء منها( عن الوفاء باملعايري املوؤهلة )بعد اإعادة التوازن، 
اإن وجدت(. يت�شمن ذلك حالت انتهاء �شالحية اأداة التحوط اأو بيعها اأو اإنهاوؤها اأو ممار�شتها، ويحت�شب ال�شتبعاد لالأثر امل�شتقبلي. 
كما يتم اإطفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفرتية للبنود املتحوط لها والتي تُ�شتخدم ب�شاأنها طريقة معدل الفائدة الفعال 
)اأي اأدوات الدين املقا�شة بالتكلفة املطفاأة اأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر( الناجت عن املخاطر املتحوط لها يف قائمة 

الدخل بدءاً من تاريخ ل يتجاوز تاريخ التوقف عن حما�شبة التحوط. 
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حتوطات التدفق النقدي
كتحوطات  وتوؤهل  حتدد  والتي  املوؤهلة  الأخرى  التحوط  واأدوات  للم�شتقات  العادلة  القيمة  يف  التغريات  من  الفعال  اجلزء  يُ�شتدرك 
للتدفقات النقدية يف احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منف�شل يف الدخل ال�شامل الآخر، حم�شوراً بالتغري الرتاكمي 

يف القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية التحوط مطروحاً منه اأي مبالغ اأعيد تدويرها اإلى قائمة الدخل.

يعاد ت�شنيف املبالغ املعرتف بها �شابقاً يف الدخل ال�شامل الآخر وتراكم يف حقوق امل�شاهمني يف قائمة الدخل يف الفرتات التي يوؤثر 
فيها بند التحوط على الربح اأو اخل�شارة، يف نف�ش �شطر البند املتحوط له امل�شتدرك. اإذا لم يعد البنك يتوقع حدوث املعاملة، فاإنه يعاد 

ت�شنيف هذا املبلغ فوراً اإلى قائمة الدخل.

يتوقف البنك عن حما�شبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )اأو جزء منها( عن الوفاء باملعايري املوؤهلة )بعد اإعادة التوازن، 
اإن وجدت(. وي�شمل ذلك احلالت التي تنتهي فيها اأداة التحوط اأو يتم بيعها اأو اإنهاوؤها اأو ممار�شتها، اأو عندما ل يعترب حدوث معاملة 
حتوط حمددة اأمراً حمتمالً بدرجة كبرية، ويُحت�شب التوقف باأثر م�شتقبلي. يتبقى اأي اأرباح/ خ�شائر معرتف بها يف الدخل ال�شامل 
الآخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت يف حقوق امللكية ويعرتف بها عند ت�شجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح اأو 
اخل�شارة. عندما ي�شبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقع، فاإنه يعاد ت�شنيف الأرباح/ اخل�شائر املرتاكمة يف حقوق امل�شاهمني 

ويعرتف بها مبا�رضة يف قائمة الدخل.

حتوطات �سايف ال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية
تُعالج حتوطات �شايف ال�شتثمارات يف العمليات الأجنبية حما�شبياً على نحو م�شابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعرتف باأي اأرباح/ 

خ�شائر على اأداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط يف الدخل ال�شامل الآخر وتراكم يف احتياطي حتول العمالت الأجنبية.

يُعاد ت�شنيف الأرباح واخل�شائر الناجتة عن اأداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط املرتاكم يف احتياطي حتويل العمالت الأجنبية 
اإلى الأرباح اأو اخل�شائر بنف�ش الطريقة كفروقات اأ�شعار �رضف العمالت الأجنبية العائدة للعملية الأجنبية كما هو مو�شح اأعاله.

التقا�س
يتم اإجراء تقا�ش بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�شايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق 

القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�شويتها على اأ�شا�ش التقا�ش اأو يكون حتقق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف نف�ش الوقت.

ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء
متثل احل�شابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعلى م�شوؤوليتهم اخلا�شة ول تعترب من موجودات البنك، ويتم اإعداد خم�ش�ش 

مقابل انخفا�ش قيمة املحافظ م�شمونة راأ�ش املال املدارة ل�شالح العمالء عن راأ�شمالها.

يتم اإظهار ر�شوم وعمولت اإدارة تلك احل�شابات يف قائمة الدخل.
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القيمة العادلة
تُعرف القيمة العادلة بال�شعر الذي �شيتم قب�شه لبيع اأي من املوجودات اأو دفعه لتحويل اأي من املطلوبات �شمن معاملة منظمة بني 
املت�شاركني يف ال�شوق يف تاريخ القيا�ش، بغ�ش النظر عن ما اإذا كان ال�شعر ميكن حتقيقه بطريقة مبا�رضة اأو ما اإذا كان مقدراً بف�شل 
اأي من  ياأخذ البنك بعني العتبار عند حتديد �شعر  اأو املطلوبات،  اآخر. وعند تقدير القيمة العادلة لأي من املوجودات  اأ�شلوب تقييم 
املوجودات اأو املطلوبات ما اإذا كان يتعني على املت�شاركني بال�شوق اأخذ تلك العوامل بعني العتبار يف تاريخ القيا�ش. يتم حتديد القيمة 
العادلة ب�شاأن اأغرا�ش القيا�ش و/اأو الإف�شاح يف هذه البيانات املالية وفق تلك الأ�ش�ش، وذلك با�شتثناء ما يتعلق باإجراءات القيا�ش التي 
تت�شابه مع اإجراءات القيمة العادلة ول�شيت قيمة عادلة مثل القيمة العادلة كما هو م�شتعمل باملعيار املحا�شبي الدويل رقم )36(.

اإ�شافة اإلى ذلك، تُ�شنف قيا�شات القيمة العادلة، لأغرا�ش اإعداد التقاريـر املالية، اإلى امل�شتوى )١( اأو )٢( اأو )3( بناءً على مدى و�شوح 
املدخالت بالن�شبة لقيا�شات القيمة العادلة واأهمية املدخالت بالن�شبة لقيا�شات القيمة العادلة بالكامل، وهي حمددة كما يـلي:

وهي املدخالت امل�شتنبطة من الأ�شعار املدرجة )غيـر املعّدلة( ملوجودات اأو مطلوبات مطابقة يف اأ�شواق ن�شطة والتـي مدخالت امل�ستوى )1(
ميكن للمن�شاأة احل�شول عليها يف تاريخ القيا�ش؛

وهي املدخالت امل�شتنبطة من البيانات عدا عن الأ�شعار املدرجة امل�شتخدمة يف امل�شتوى ١ واملالحظة للموجودات اأو مدخالت امل�ستوى )2(
املطلوبات، �شواء بطريقة مبا�رضة اأو غيـر مبا�رضة؛ و

وهي مدخالت للموجودات اأو املطلوبات ل تعتمد على اأ�شعار ال�شوق امللحوظة.مدخالت امل�ستوى )3(

املخ�س�سات
يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة نا�شئة عن اأحداث �شابقة واأن ت�شديد 

اللتزامات حمتمل وميكن قيا�ش قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني
يتم احت�شاب خم�ش�ش تعوي�ش نهاية اخلدمة بواقع �شهر عن كل �شنة خدمة للموظفني غري امل�شمولني باأحكام قانون ال�شمان الجتماعي.  -

يتم قيد التعوي�شات املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�شاب خم�ش�ش تعوي�ش نهاية اخلدمة عند دفعها، ويتم قيد املخ�ش�ش   -
لاللتزامات املرتتبة على البنك لقاء تعوي�ش نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة.

�رشيبة الدخل 
متثل م�شاريف ال�رضائب مبالغ ال�رضائب امل�شتحقة وال�رضائب املوؤجلة.  -

حت�شب م�شاريف ال�رضائب امل�شتحقة على اأ�شا�ش الأرباح اخلا�شعة لل�رضيبة، وتختلف الأرباح اخلا�شعة لل�رضيبة عن الأرباح املعلنة يف القوائم   -
املالية املوحدة لأن الأرباح املعلنة ت�شمل اإيرادات غري خا�شعة لل�رضيبة اأو م�شاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�شنة املالية واإمنا يف �شنوات لحقة اأو 

اخل�شائر املرتاكمة املقبولة �رضيبياً اأو بنود لي�شت خا�شعة اأو مقبولة التنزيل لأغرا�ش �رضيبية.
حت�شب ال�رضائب مبوجب الن�شب ال�رضائبية املقررة مبوجب القوانني والأنظمة والتعليمات يف اململكة الأردنية الها�شمية.  -

اإن ال�رضائب املوؤجلة هي ال�رضائب املتوقع دفعها اأو ا�شرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم   -
املالية املوحدة والقيمة التي يتم احت�شاب الربح ال�رضيبي على اأ�شا�شها. يتم احت�شاب ال�رضائب املوؤجلة با�شتخدام طريقة اللتزام بقائمة 
املركز املايل املوحدة وحتت�شب ال�رضائب املوؤجلة وفقاً للن�شب ال�رضيبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�شوية اللتزام ال�رضيبي اأو حتقيق املوجودات 

ال�رضيبية املوؤجلة.
اإمكانية  املوحدة ويتم تخفي�شها يف حالة توقع عدم  املالية  القوائم  تاريخ  املوؤجلة يف  ال�رضيبية  املوجودات واملطلوبات  يتم مراجعة ر�شيد   -

ال�شتفادة من تلك املوجودات ال�رضيبية جزئياً اأو كلياً.
يقوم البنك باحت�شاب ال�رضيبة املوؤجلة وفقاً ملتطلبات معيار املحا�شبة الدويل رقم )١٢(.  -
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املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة
اآلت بها  التي  اأخرى« وذلك بالقيمة  اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحد �شمن بند »موجودات  التي  تظهر املوجودات 
للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل اإفرادي، ويتم ت�شجيل اأي 
تدين يف قيمتها كخ�شارة يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر والدخل ال�شامل املوحد ول يتم ت�شجيل الزيادة كاإيراد، كما مت اعتباراً من بداية 
العام ٢٠١5 احت�شاب خم�ش�ش تدريجي لقاء العقارات امل�شتملكة لقاء ديون والتي م�شى على ا�شتمالكها فرتة تزيد عن 4 �شنوات 
ا�شتناداً لتعميم البنك املركزي الأردين رقم 4٠٧6/١/١5 بتاريخ ٢٧ اآذار ٢٠١4 ورقم ٢5١٠/١/١٠ بتاريخ ١4 �شباط ٢٠١٧. علماً باأن البنك 
املركزي الأردين قد اأ�شدر تعميم رقم ١3٩6٧/١/١٠ بتاريخ ٢5 ت�رضين الأول ٢٠١8 اأقر فيه متديد العمل بالتعميم رقم ١66٠٧/١/١٠ 
بتاريخ ١٧ كانون الأول ٢٠١٧، حيث اأكد فيه تاأجيل احت�شاب املخ�ش�ش حتى نهاية العام ٢٠١٩. هذا ومبوجب تعميم البنك املركزي 
رقم ١6٢3٩/١/١٠ بتاريخ ٢١ ت�رضين الثاين ٢٠١٩ يتم ا�شتكمال اقتطاع املخ�ش�شات املطلوبة مقابل العقارات امل�شتملكة وبواقع 
)5%( من جمموع القيم الدفرتية لتلك العقارات )ب�رضف النظر عن مدة خمالفتها( وذلك اعتباراً من العام ٢٠٢١ وبحيث يتم الو�شول 

اإلى الن�شبة املطلوبة البالغة )5٠%( من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٢٩.

املوجودات املالية املرهونة
وهي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�شالح اأطراف اأخرى مع وجود حق للطرف الآخر بالت�رضف فيها )بيع اأو اإعادة رهن( ي�شتمر تقييم 

هذه املوجودات وفق ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة لتقييم كل منها ح�شب ت�شنيفه الأ�شلي.

عقود اإعادة ال�رشاء اأو البيع
وذلك  م�شتقبلي،  تاريخ  يف  �رضائها  باإعادة  املتزامن  التعهد  مت  والتي  املباعة  باملوجودات  املوحدة  املالية  القوائم  يف  العرتاف  ي�شتمر 
ل�شتمرار �شيطرة البنك على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�شتمر تقييمها وفقاً لل�شيا�شات 
اإعادة ت�شنيفها �شمن  اإعادة رهن( فيجب  اأو  املحا�شبية املتبعة، )هذا ويف حال وجود حق للم�شرتي بالت�رضف بهذه املوجودات )بيع 
ويتم  املقرت�شة،  الأموال  بند  يف  املطلوبات  �شمن  العقود  لهذه  امل�شتلمة  للمبالغ  املقابلة  املبالغ  تدرج  املرهونة(  املالية  املوجودات 
العرتاف بالفرق بني �شعر البيع و�شعر اإعادة ال�رضاء كم�رضوف فوائد ي�شتحق على مدى فرتة العقد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما املوجودات امل�شرتاة مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�شتقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة، 
وذلك لعدم توفر ال�شيطرة على تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للبنك حال حدوثها، وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة 
بهذه العقود �شمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�رضفية الأخرى اأو �شمن الت�شهيالت الئتمانية ح�شب احلال، ويتم معاجلة الفرق 

بني �شعر ال�رضاء و�شعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�شتحق على مدى فرتة العقد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�شتهالك املرتاكم واأي تدين يف قيمتها، ويتم ا�شتهالك املمتلكات واملعدات )با�شتثناء الأرا�شي(   -

عندما تكون جاهزة لال�شتخدام بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�شتخدام الن�شب املئوية التالية:

%
٢مباين

٩ - ١5معدات واأجهزة واأثاث
١5و�شائط نقل

٢٠اأجهزة احلا�شب الآيل

عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ش قيمتها اإلى القيمة املمكن   -
ا�شرتدادها وت�شجل قيمة التدين يف قائمة الدخل املوحدة.

يتم مراجعة العمر الإنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاإذا كانت توقعات العمر الإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �شابقاً،   -
يتم ت�شجيل التغري يف التقدير لل�شنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم ا�شتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ش منها اأو عندما ل يكون هنالك منافع م�شتقبلية متوقعة من ا�شتخدامها اأو من التخل�ش   -
منها.

املوجودات غري امللمو�سة
املوجودات غري امللمو�شة التي يتم احل�شول عليها من خالل الندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�شول عليها. اأما املوجودات غري امللمو�شة   -

التي يتم احل�شول عليها من خالل طريقة اأخرى غري الندماج فيتم ت�شجيلها بالتكلفة.
يتم ت�شنيف املوجودات غري امللمو�شة على اأ�شا�ش تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة. ويتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�شة   -
التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمر ويتم قيد الإطفاء يف قائمة الدخل املوحدة. اأما املوجودات غري امللمو�شة التي عمرها الزمني غري 

حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�شجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة.
ل يتم ر�شملة املوجودات غري امللمو�شة الناجتة عن اأعمال البنك ويتم ت�شجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�ش الفرتة.  -

يتم مراجعة اأية موؤ�رضات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�شة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة. كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني   -
لتلك املوجودات ويتم اإجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة.

ت�شمل املوجودات غري امللمو�شه اأنظمة حا�شوب وبرامج احلا�شب الآيل وتقوم اإدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم اإطفاء تلك   -
املوجودات بطريقة الق�شط الثابت بن�شبة ٢٠%.

العمالت الأجنبية
النتائج والو�شع املايل لكل �رضكة من املجموعة بوحدة العملة الوظيفية للبنك، وعملة  يُعرّب عن  املالية املوحدة،  لغر�ش القوائم 

العر�ش للقوائم املالية املوحدة.

اإعداد القوائم املالية املنف�شلة لل�رضكات التابعة للبنك، وتُعر�ش القوائم املالية املنف�شلة لكل �رضكة من املجموعة بعملة  يتم 
ال�رضف  لأ�شعار  وفقاً  للبنك  الوظيفية  املعامالت بعمالت غري عملتها  تُ�شجل  فيها.  تعمل  التي  الرئي�شية  القت�شادية  الوظيفية 
ال�شائدة يف تواريخ تلك املعامالت. ويف تاريخ قائمة املركز املايل، يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية وفقاً لأ�شعار 
ال�رضف ال�شائدة يف ذلك التاريخ. كما حتول البنود غري النقدية املدرجة القيمة العادلة وامل�شجلة بالعمالت الأجنبية وفقاً لأ�شعار 
ال�رضف ال�شائد يف تاريخ حتديد القيمة العادلة. ل يتم اإعادة ت�شنيف حتويل البنود غري النقدية التي تقا�ش بالتكلفة التاريخية بعملة 

اأجنبية.
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تُ�شجل فروقات ال�رضف يف قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي تن�شاأ فيها با�شتثناء:
فروقات اأ�شعار �رضف العمالت الأجنبية على املعامالت التي مت من اأجل التحوط ملخاطر عمالت اأجنبية. 	
فروقات اأ�شعار �رضف العمالت الأجنبية على البنود النقدية املطلوبة من/ اإلى عملية اأجنبية التي من غري املخطط ت�شويتها اأو من غري  	

املحتمل ت�شويتها يف امل�شتقبل القريب )وبالتايل ت�شكل هذه الفروقات جزءاً من �شايف ال�شتثمار يف العملية الأجنبية(، والتي يُعرتف بها 
مبدئياً يف ح�شاب الدخل ال�شامل الآخر املوحد ويعاد ت�شنيفها من حقوق امللكية اإلى قائمة الدخل عند البيع اأو الت�رضف اجلزئي ب�شايف 

ال�شتثمار.

ومن اأجل عر�ش القوائم املالية املوحدة، يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية للبنك وفقاً لأ�شعار ال�رضف ال�شائدة يف 
اأ�شعار ال�رضف تغرياً كبرياً خالل تلك  اأ�شعار ال�رضف للفرتة، ما مل تتغري  تاريخ قائمة املركز املايل. كما حتول الإيرادات وفقاً ملتو�شط 
الفرتة، ويف هذه احلالة تُ�شتخدم اأ�شعار ال�رضف يف تاريخ املعامالت. كما تُ�شتدرك فروقات التحويل النا�شئة، اإن وجدت، يف قائمة الدخل 

ال�شامل الآخر املوحد وجتمع يف بند منف�شل حلقوق امللكية.

عند ا�شتبعاد عمليات اأجنبية )اأي التخل�ش من كامل ح�شة البنك من عمليات اأجنبية، اأو الناجت من فقدان ال�شيطرة على �رضكة 
اأو �رضكة زميلة ذات طابع اأجنبي ت�شبح فيها احل�شة  اأو ال�شتبعاد اجلزئي بح�شة يف ترتيب م�شرتك  تابعة �شمن عمليات اأجنبية 
املحتفظ بها اأ�شالً مالياً(، فاإنه يعاد ت�شنيف جميع فروقات اأ�شعار �رضف العمالت الأجنبية املرتاكمة يف البند املنف�شل متثل حقوق 

امللكية بخ�شو�ش تلك العملية العائدة ملالكي البنك اإلى قائمة الدخل املوحدة.

بالإ�شافة لذلك، فيما يتعلق بالتخل�ش اجلزئي من �رضكة تابعة تت�شمن عمليات اأجنبية ل ينتج عنها فقدان البنك لل�شيطرة على 
ال�رضكة التابعة، تعاد ح�شتها من فروقات ال�رضف املرتاكمة اإلى �شايف الدخل ال�شامل بالن�شبة التي مت ا�شتبعادها ول يعرتف بها 
امل�شاريع  اأو  احلليفة  لل�رضكات  اجلزئية  الت�شفيات  )مثل  الأخرى  اجلزئية  الت�شفيات  بخ�شو�ش جميع  اأما  املوحدة.  الدخل  قائمة  يف 
امل�شرتكة التي ل توؤدي اإلى فقدان البنك لتاأثري مهم اأو �شيطرة م�شرتكة(، فاإنه يعاد ت�شنيف احل�شة من فروقات ال�رضف املرتاكمة اإلى 

قائمة الدخل املوحد.

النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�شدة النقدية التي ت�شتحق خالل مدة ثالثة اأ�شهر، وتت�شمن: النقد والأر�شدة لدى بنوك مركزية والأر�شدة لدى البنوك 
واملوؤ�ش�شات امل�رضفية، وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�رضفية التي ت�شتحق خالل مدة ثالثة اأ�شهر والأر�شدة املقيدة ال�شحب من 

تاريخ اقتنائها.

عقود الإيجار
�سيا�سة املحا�سبة املتبعة ابتدءاً من الأول من كانون الثاين 2019

البنك كم�ستاأجر
يقوم البنك بتقييم ما اإذا كان العقد يحتوي على اإيجار عند البدء يف العقد. يعرتف البنك مبوجودات حق ال�شتخدام والتزامات الإيجار 
املقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات الإيجار التي يكون فيها امل�شتاأجر، با�شتثناء عقود الإيجار ق�شرية الأجل )املعرَّفة على اأنها عقود 
اإيجار مدتها ١٢ �شهراً اأو اأقل( وعقود اإيجار الأ�شول ذات القيمة املنخف�شة، وبالن�شبة لهذه العقود، يقوم البنك بالعرتاف مبدفوعات 
الإيجار كم�رضوف ت�شغيلي على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار ما مل يكن اأ�شا�ش منتظم اآخر اأكرث متثيالً للنمط 

الزمني الذي يتم فيه الإ�شتفادة من املنافع القت�شادية من الأ�شول امل�شتاأجرة.

الإيجار، خم�شومة  البدء يف عقد  تاريخ  دفعها يف  يتم  التي مل  الإيجار  ملدفوعات  احلالية  بالقيمة  مبدئياً  الإيجار  التزام  قيا�ش  يتم 
با�شتخدام ال�شعر ال�شمني يف عقد الإيجار، واإذا تعذر حتديد هذا املعدل ب�شهولة، يقوم البنك با�شتخدام معدل اقرتا�شه الإ�شايف.
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ت�شمل مدفوعات الإيجار املدرجة يف قيا�ش التزام الإيجار ما يلي:
مدفوعات الإيجار الثابتة )مت�شمنة يف جوهرها على مدفوعات ثابتة(، مطروحاً منها حوافز الإيجار م�شتحقة القب�ش؛ 	
مدفوعات الإيجار املتغرية التي تعتمد على موؤ�رض اأو معدل، تقا�ش يف البداية با�شتخدام املوؤ�رض اأو املعدل يف تاريخ البدء بالعقد؛ 	
املبلغ املتوقع اأن يدفعه امل�شتاأجر مبوجب �شمانات القيمة املتبقية؛ 	
�شعر ممار�شة خيارات ال�رضاء، اإذا كان امل�شتاأجر على يقني معقول من ممار�شة اخليارات؛ و 	
دفع غرامات اإنهاء العقد، اإذا كان عقد الإيجار يعك�ش ممار�شة خيار اإنهاء عقد الإيجار. 	

يتم عر�ش التزامات الإيجار كبند منف�شل يف قائمة املركز املايل املوحدة.

يتم لحقاً قيا�ش التزامات الإيجار من خالل زيادة القيمة الدفرتية لعك�ش الفائدة على التزامات الإيجار )با�شتخدام طريقة الفائدة 
الفعالة( وبتخفي�ش القيمة الدفرتية لتعك�ش مدفوعات الإيجار املدفوعة.

يتم اإعادة قيا�ش التزامات الإيجار )واإجراء تعديل مماثل ملوجودات حق ال�شتخدام ذي ال�شلة( كلما:
تتغري مدة الإيجار اأو اأن هناك حدث اأو تتغري هام يف الظروف التي توؤدي اإلى تغري يف تقييم ممار�شة خيار ال�رضاء، ويف هذه احلالة يتم اإعادة قيا�ش  	

التزامات الإيجار عن طريق خ�شم مدفوعات الإيجار املعدلة با�شتخدام معدل اخل�شم املعدل.
اأو تغيري يف املدفوعات املتوقعة مبوجب القيمة املتبقية امل�شمونة، ويف هذه  	 اأو معدل  تتغري مدفوعات الإيجار ب�شبب التغيريات يف موؤ�رض 

احلالت يتم اإعادة قيا�ش التزام الإيجار عن طريق خ�شم مدفوعات الإيجار املعدلة با�شتخدام معدل خ�شم غري متغري )ما مل تتغري مدفوعات 
الإيجار ب�شبب التغيري يف �شعر الفائدة العائم، ويف هذه احلالة يتم ا�شتخدام معدل اخل�شم املعدل(.

يتم تعديل عقد الإيجار ول يتم املحا�شبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد اإيجار منف�شل، ويف هذه احلالة يتم اإعادة قيا�ش التزام الإيجار بناءً  	
على مدة عقد الإيجار املعّدل عن طريق خ�شم مدفوعات الإيجار املعدلة با�شتخدام معدل اخل�شم املعدل بال�شعر الفعلي بتاريخ التعديل.

يتم ا�شتهالك موجودات حق ال�شتخدام على مدى مدة عقد الإيجار اأوالعمر الإنتاجي لالأ�شل )اأيهما اأق�رض(. اإذا كان عقد الإيجار ينقل 
ملكية الأ�شل الأ�شا�شي اأو تكلفة حق ال�شتخدام، والذي يعك�ش اأن البنك يتوقع ممار�شة خيار ال�رضاء، فاإن قيمة حق ال�شتخدام ذات 

ال�شلة يتم ا�شتهالكها على مدى العمر الإنتاجي لالأ�شل.ويبداأ ال�شتهالك يف تاريخ بداية عقد الإيجار.

يتم عر�ش موجودات حق ال�شتخدام كبند منف�شل يف قائمة املركز املايل املوحد.

يطبق البنك املعيار املحا�شبي الدويل رقم )36( لتحديد ما اإذا كانت قيمة حق ال�شتخدام قد انخف�شت قيمتها وحت�شب اأي خ�شائر 
انخفا�ش يف القيمة كما هو مو�شح يف �شيا�شة »املمتلكات واملعدات«.

ل يتم ت�شمني الإيجارات املتغرية التي ل تعتمد على موؤ�رض اأو معدل يف قيا�ش التزامات الإيجار وموجودات حق ال�شتخدام. يتم اإدراج 
املدفوعات ذات ال�شلة كم�رضوف يف الفرتة التي يحدث فيها احلدث اأو ال�رضط الذي يوؤدي اإلى هذه املدفوعات ويتم ت�شمينها يف »نفقات 

اأخرى« يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر.

البنك كموؤجر
يقوم البنك بالدخول يف عقود اإيجار كموؤجر فيما يتعلق ببع�ش عقاراته ال�شتثمارية. 

الإيجار تنقل كل  اأو ت�شغيل. يف حال كانت �رضوط عقد  كاإيجارات متويل  البنك فيها موؤجراً  التي يكون  الإيجار  يتم ت�شنيف عقود 
خماطر ومنافع امللكية اإلى امل�شتاأجر، يتم ت�شنيف العقد على اأنه عقد اإيجار متويلي ويتم ت�شنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود 

الإيجار الت�شغيلية.
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عندما يكون البنك موؤجراً و�شيطاً، فهو ميثل عقد الإيجار الرئي�شي والعقد من الباطن كعقدين منف�شلني. يتم ت�شنيف عقد الإيجار 
من الباطن على اأنه متويل اأو عقد اإيجار ت�شغيلي بالرجوع اإلى اأ�شل حق ال�شتخدام النا�شئ عن عقد الإيجار الرئي�شي.

يتم العرتاف باإيرادات التاأجري من عقود الإيجار الت�شغيلية على اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار ذي ال�شلة. ت�شاف 
التكاليف املبا�رضة الأولية املتكبدة يف التفاو�ش وترتيب عقد اإيجار ت�شغيلي اإلى القيمة الدفرتية لالأ�شل املوؤجر ويتم العرتاف بها على 

اأ�شا�ش الق�شط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

يتم العرتاف باملبالغ امل�شتحقة على امل�شتاأجرين مبوجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة مببلغ �شايف ا�شتثمار ال�رضكة يف عقود 
الإيجار. يتم تخ�شي�ش اإيرادات عقود التاأجري التمويلي للفرتات املحا�شبية لتعك�ش معدل عائد دوري ثابت على �شايف ا�شتثمار البنك 

القائم فيما يتعلق بعقود الإيجار.

عندما يت�شمن العقد مكونات تاأجري ومكونات اأخرى غري التاأجري، يطبق البنك املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١5( لتوزيع 
املبالغ امل�شتلمة اأو التي �شتم ا�شتالمها مبوجب العقد لكل مكون.

�سيا�سة املحا�سبة املتبعة حتى 31 كانون الأول 2018
ت�شنف عقود الإيجار كاإيجارات متويلية عندما تن�ش �رضوط الإيجار على حتويل جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بالتملك امل�شتاأجر 

ب�شكل جوهري. اأما جميع عقود الإيجار الأخرى فت�شنف كاإيجارات ت�شغيلية.

البنك كموؤجر
يتم العرتاف باملبالغ امل�شتحقة على امل�شتاأجرين مبوجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة مببلغ �شايف ال�شتثمار يف عقود الإيجار. 
يتم توزيع اإيرادات عقود التاأجري التمويلي للفرتات املحا�شبية لتعك�ش معدل عائد دوري ثابت على �شايف ال�شتثمارات القائمة فيما 

يتعلق بعقود الإيجار.

التكاليف  الإيجار. كما ت�شاف  الثابتة على مدى عمر  الق�شط  با�شتخدام طريقة  الت�شغيلية  الإيجارات  بالدخل من  يتم العرتاف 
املبا�رضة الأولية املتكبدة يف مناق�شة وترتيب العقد الت�شغيلي اإلى القيمة الدفرتية للموجودات املوؤجرة وتقيد وفقاً لطريقة الق�شط 

الثابت على مدى فرتة الإيجار.

البنك كم�ستاأجر
ت�شجل املوجودات املقتناة من خالل عقود الإيجار التمويلية عند العرتاف الأويل بقيمتها العادلة عند بداية عقد الإيجار اأو بالقيمة 
ويتم عر�ش هذه  القيمة،  بنف�ش  التمويلي  التاأجري  يتم ت�شجيل مطلوبات  اأقل. كما  اأيهما  الإيجار،  الأدنى من دفعات  احلالية للحد 

اللتزامات يف قائمة املركز املايل كمطلوبات تاأجري متويلي.

يتم توزيع دفعات الإيجار بني م�شاريف متويل وتخفي�ش مطلوبات التاأجري التمويلي من اأجل حتقيق معدل فائدة ثابت على الر�شيد 
املتبقي من مطلوبات التاأجري التمويلي، ويتم العرتاف مب�شاريف التمويل مبا�رض يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر املوحدة.

يتم العرتاف بدفعات الإيجار الت�شغيلي كم�رضوف وفقاً لطريقة الق�شط الثابت على مدى عمر الإيجار، با�شتثناء احلالت التي يكون 
فيها اأ�شا�ش منتظم اآخر اأكرث متثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه ال�شتفادة من املنافع القت�شادية من الأ�شل املوؤجر. يتم العرتاف 
بالإيجارات الطارئة النا�شئة عن عقود الإيجار الت�شغيلية كم�رضوف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها. يف حالة مت ا�شتالم حوافز اإيجار 
تخفي�ش  اأنها  على  للحوافز  الكلية  بالفوائد  العرتاف  يتم  كالتزام.  احلوافز  بهذه  العرتاف  يتم  ت�شغيلية،  اإيجار  عقود  يف  للدخول 
مل�رضوف الإيجار على اأ�شا�ش الق�شط الثابت، اإل اإذا كان هناك اأ�شا�ش منتظم اأكرث متثيالً للنمط الزمني الذي يتم فيه ال�شتفادة من 

املنافع القت�شادية من الأ�شل املوؤجر.
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3- تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
تعديالت مل ينتج عنها اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك: اأ- 

اأول  بعد  اأو  تبداأ يف  التي  املالية  للفرتات  املفعول  �شارية  اأ�شبحت  والتي  التالية  واملعدلة  اجلديدة  الدولية  املالية  التقارير  اتباع معايري  مت   
اأو بعد ذلك التاريخ، يف اإعداد القوائم املالية املوحدة للبنك، والتي مل توؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ والإف�شاحات  كانون الثاين ٢٠١٩ 
الواردة يف القوائم املاليـة املوحدة لل�شنة وال�شنوات ال�شابقة، علماً باأنه قد يكون لها تاأثري على املعاجلة املحا�شبية للمعامالت والرتتيبات 

امل�شتقبلية.

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلةاملعايري اجلديدة واملعدلة

التح�شينات ال�شنوية على املعايري 
الدولية للتقارير املالية ال�شادرة خالل 

الأعوام ٢٠١5 - ٢٠١٧

ت�شمل التح�شينات تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم )3( »اندماج الأعمال« و)١١( »الرتتيبات 
امل�شرتكة« ومعايري املحا�شبة الدولية رقم )١٢( »�رضائب الدخل« و)٢3( »تكاليف الإقرتا�ش« وكما يلي:

معيار املحا�سبة الدولية رقم )12( »�رشائب الدخل«
تو�شح التعديالت اأنه يتوجب على املن�شاأة العرتاف بتبعات �رضيبة الدخل على الأرباح املوزعة يف قائمة الأرباح اأو 

اخل�شائر اأو قائمة الدخل ال�شامل الآخر اأو قائمة حقوق امللكية وفقاً للمكان الذي اعرتفت فيه املن�شاأة باملعامالت 
التي ولدت الأرباح القابلة للتوزيع. هذا هو احلال ب�رضف النظر عما اإذا كانت معدلت ال�رضيبة املختلفة تنطبق 

على الأرباح املوزعة وغري املوزعة.

معيار املحا�سبة الدولية رقم )23( »تكاليف القرتا�س«
تو�شح التعديالت اأنه يف حال بقي اقرتا�ش قائماً بعد اأن يكون الأ�شل املرتبط بهذا القرتا�ش جاهزاً لال�شتخدام 

املق�شود اأو البيع، ي�شبح هذا القرتا�ش جزءاً من الأموال التي تقرت�شها املن�شاأة عموماً عند ح�شاب معدل 
الر�شملة على القرو�ش العامة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )3( »اندماج الأعمال«
تو�شح التعديالت اأنه عندما حت�شل املن�شاأة على ال�شيطرة على ن�شاط جتاري م�شرتك، تطبق املن�شاأة متطلبات 

اندماج الأعمال التي مت حتقيقها على مراحل، مبا يف ذلك اإعادة قيا�ش ح�شتها ال�شابقة يف العملية امل�شرتكة 
بالقيمة العادلة. يتم اإعادة قيا�ش احل�ش�ش ال�شابقة مت�شمنة اأي موجودات ومطلوبات و�شهرة غري معرتف بها 

تتعلق بالعملية امل�شرتكة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( »الرتتيبات امل�سرتكة«
تو�شح التعديالت اأنه عندما يكون هنالك طرف ي�شارك يف العملية امل�شرتكة ولكن ل ميتلك �شيطرة م�شرتكة 
على مثل هذه العملية امل�شرتكة، ل يرتتب على املن�شاأة اإعادة تقييم ح�ش�شها ال�شابقة يف العملية امل�شرتكة.

تف�شري جلنة تف�شريات املعايري الدولية 
لإعداد التقارير املالية رقم )٢3( عدم 

التيقن حول معاجلة �رضيبة الدخل.

يو�شح التف�شري حتديد الربح اخلا�شع لل�رضيبة )اخل�شارة ال�رضيبية(، والأ�ش�ش ال�رضيبية، واخل�شائر ال�رضيبية غري 
امل�شتخدمة، واملنافع ال�رضيبية غري امل�شتخدمة، ومعدلت ال�رضيبة عندما يكون هناك عدم تيقن ب�شاأن معاجلة 

�رضيبة الدخل مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم )١٢( وهي تتناول على وجه التحديد:
ما اإذا كانت املعاجلة ال�رضيبية يجب اأن تعترب ب�شكل اإجمايل؛ 	
افرتا�شات تتعلق باإجراءات فح�ش ال�شلطات ال�رضيبية؛ 	
حتديد الربح اخلا�شع لل�رضيبة )اخل�شارة ال�رضيبية(، والأ�شا�ش ال�رضيبي، واخل�شائر ال�رضيبية غري امل�شتخدمة،  	

والإعفاءات ال�رضيبية غري امل�شتخدمة، ومعدلت ال�رضيبة؛
واأثر التغريات يف الوقائع والظروف. 	

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير 
املالية رقم )٩( »الأدوات املالية«.

تتعلق هذه التعديالت مبزايا الدفع مقدماً مع التعوي�ش ال�شلبي، حيث مت تعديل املتطلبات احلالية للمعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم )٩( فيما يتعلق بحقوق اإنهاء اخلدمة وذلك لل�شماح بالقيا�ش بالتكلفة املطفاأة )اأو بناءً على 

منوذج الأعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر( حتى يف حالة مدفوعات التعوي�شات ال�شلبية. 
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التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلةاملعايري اجلديدة واملعدلة
تعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 

رقم )٢8( »ال�شتثمار يف املن�شاآت 
احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة«.

تتعلق هذه التعديالت باحل�ش�ش طويلة الأجل يف املن�شاآت احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة. وتو�شح هذه التعديالت 
اأن املن�شاأة تقوم بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )٩( »الأدوات املالية« للح�ش�ش طويلة الأجل يف 
من�شاأة حليفة اأو م�رضوع م�شرتك والتي ت�شكل جزءاً من �شايف ال�شتثمار يف املن�شاأة احلليفة اأو امل�رضوع امل�شرتك 

يف حال مل تطبق طريقة حقوق امللكية ب�شاأنها 

تعديالت على املعيار املحا�شبي الدويل 
رقم )١٩( »منافع املوظفني« 

تتعلق هذه التعديالت فيما يتعلق بالتعديل على اخلطط اأو التخفي�شات اأو الت�شويات.

تعديالت اأثرت على القوائم املالية املوحدة للبنك: ب- 
املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١6( »عقود الإيجار«  

قام البنك بتطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١6( »الإيجارات« الذي حل حمل الإر�شادات املوجودة ب�شاأن عقود الإيجار، مبا يف   
ذلك معيار املحا�شبة الدويل رقم )١٧( »عقود الإيجار« والتف�شري الدويل )4( »حتديد ما اإذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد اإيجار«وتف�شري 
جلنة التف�شريات ال�شابقة )١5( »عقود الإيجار الت�شغيلي- احلوافز« وتف�شري جلنة التف�شريات ال�شابقة )٢٧( »تقومي جوهر املعامالت التي 

تاأخذ ال�شكل القانوين لعقد الإيجار«.
الأول  اأو بعد  التي تبداأ يف  املالية  الثاين ٢٠١6 وهو �شاري املفعول للفرتات  املالية رقم )١6( يف كانون  التقارير  الدويل لإعداد  �شدر املعيار   
اأن جميع عقود الإيجار واحلقوق واللتزامات التعاقدية  من كانون الثاين ٢٠١٩. ين�ش املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١6( على 
اأو اأقل اأو عقد اإيجار لأ�شول منخف�شة  املرتبطة بها يجب اأن يتم العرتاف بها عموماً يف املركز املايل للبنك، ما مل تكن املدة ١٢ �شهراً 
القيمة. وبالتايل، فاإن الت�شنيف املطلوب مبوجب معيار املحا�شبة الدويل )١٧( »الإيجارات« يف عقود التاأجري الت�شغيلي اأو التمويلي مت اإلغائه 
بالن�شبة للم�شتاأجرين. لكل عقد اإيجار، يعرتف امل�شتاأجر بالتزام مقابل التزامات الإيجار املتكبدة يف امل�شتقبل. يف املقابل، يتم ر�شملة 
التكاليف املن�شوبة  اإليها  الإيجار امل�شتقبلية م�شافاً  القيمة احلالية ملدفوعات  املوؤجر، وهو ما يعادل عموماً  الأ�شل  احلق يف ا�شتخدام 

مبا�رضة والتي يتم اإطفاوؤها على مدى العمر الإنتاجي.
اختار البنك ا�شتخدام املنهج املب�شط وامل�شموح به مبوجب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية )١6( عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير   
املالية )١6( لأول مرة على عقود التاأجري الت�شغيلي ب�شكل اإفرادي )لكل عقد اإيجار على حدة(، مت قيا�ش احلق يف ا�شتخدام الأ�شول املوؤجرة 

عموماً مببلغ التزام التاأجري با�شتخدام �شعر الفائدة عند التطبيق لأول مرة.
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مت قيا�ش موجودات حق ال�شتخدام مببلغ م�شاوٍ للتزامات الإيجار، بعد اأن مت تعديله باأي مدفوعات تاأجري مدفوعة م�شبقاً اأو م�شتحقة 
تتعلق بعقد اإيجار معرتف به يف قائمة املركز املايل كما يف3١ كانون الأول ٢٠١8 ومل ينتج قيد اأية تعديالت على الأرباح املدورة كما 
اإيجار متدنية تتطلبت اإجراء تعديل على موجودات حق  يف الأول من كانون الثاين ٢٠١٩ مبوجب هذه الطريقة. مل يكن هناك عقود 

ال�شتخدام يف تاريخ التطبيق الأويل.

تتعلق موجودات حق ال�شتخدام املعرتف بها لعقارات م�شتاأجرة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩. 

اإن اأثر تطبيق املعيار على الأر�شدة الفتتاحية لكل من حق ا�شتخدام موجودات والتزامات عقود الإيجار بلغ ٢٧.١٧٢.٠8٠ دينار.

تو�شح اجلداول اأدناه اأثر تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١6( لكل بند مايل كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.

قائمة املركز املايل:

البند

الر�سيد كما ورد يف 
اأثر التطبيقالقوائم املالية

الر�سيد فيما مل يتم 
التطبيق

دينـاردينـاردينـار
-٢٧.٩٧٩.663٢٧.٩٧٩.663موجودات حق ال�شتخدام - اإي�شاح )48(

56.43٠.64٢)١.485.48١(54.٩45.١6١موجودات اأخرى
٢6.4٩4.١8٢اإجمايل الأثر على املوجودات

-٢5.٩٢٧.5٧4٢5.٩٢٧.5٧4التزامات عقود الإيجار - اإي�شاح )48(
٢5.٩٢٧.5٧4اإجمايل الأثر على املطلوبات

قائمة الدخل:

البند

الر�سيد كما ورد يف 
اأثر التطبيقالقوائم املالية

الر�سيد فيما مل يتم 
التطبيق

دينـاردينـاردينـار
3١.86٩.٩٠5)333.٢١3(3٢.٢٠3.١١8م�شاريف اأخرى - بال�شايف

١6.566.3٧٢)١35.١٧5(١6.٧٠١.54٧�رضيبة الدخل
)468.388(اإجمايل الأثر على قائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية:

البند

الر�سيد كما ورد يف 
اأثر التطبيقالقوائم املالية

الر�سيد فيما مل يتم 
التطبيق

دينـاردينـاردينـار
43.8٧5.١44)333.٢١3(44.٢٠8.35٧الربح قبل ال�رضيبة

١٠.8٩3.٠٢٧)١.485.48١(٩.4٠٧.546املوجودات الأخرى
)١.8١8.6٩4( �شايف )ال�شتخدامات النقدية يف( عمليات الت�شغيل

)3.843.٩53()3.843.٩53(امل�شدد مقابل التزامات الإيجارات
)3.843.٩53(�شايف )ال�شتخدامات النقدية يف( عمليات ال�شتثمار
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اأن�سطة التاأجري للبنك واآلية املعاجلة املحا�سبية لها:
يقوم البنك با�شتجار عقارات لال�شتخدام يف اأن�شطته العتبارية ويف العادة تكون عقود الإيجار لفرتات ثابتة ترتاوح من �شنة اإلى ثالثني 
�شنة، وقد يت�شمن بع�شها خيارات متديد ويتم التفاو�ش على �رضوط الإيجار على اأ�شا�ش اإفرادي وحتتوي على جمموعة من الأحكام 

وال�رضوط املختلفة، ل تت�شمن عقود الإيجار اأية تعهدات ول يجوز ا�شتخدامها ك�شمانات لأغرا�ش القرتا�ش.

حتى نهاية ال�شنة املالية ٢٠١8، مت ت�شنيف عقود اإيجار العقارات اإما كعقد اإيجار ت�شغيلي اأو عقد اإيجار متويلي، ويتم قيد املبالغ 
املدفوعة مقابل عقود التاأجري الت�شغيلي يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر وفقاً لطريقة الق�شط الثابت خالل فرتة عقد التاأجري.

ابتداءً من الأول من كانون الثاين ٢٠١٩، مت العرتاف بعقود الإيجار كموجودات حق ا�شتخدام واللتزامات املتعلقة بها يف التاريخ الذي 
يكون فيه الأ�شل جاهز لال�شتخدام من قبل املجموعة، يتم توزيع قيمة كل دفعة اإيجار ما بني التزامات التاأجري وتكاليف التمويل، 
الر�شيد  ثابت على  دوري  اإلى معدل فائدة  للتو�شل  الإيجار  اأو اخل�شائر خالل فرتة عقد  الأرباح  التمويل يف قائمة  ويتم قيد تكاليف 
اأيهما اأق�رض وفقاً  اأو مدة الإيجار  املتبقي من اللتزام لكل فرتة ويتم ا�شتهالك موجودات حق النتفاع خالل العمر الإنتاجي لالأ�شل 

لطريقة الق�شط الثابت.

يتم قيا�ش املوجودات واملطلوبات النا�شئة عن عقود الإيجار مبدئياً على اأ�شا�ش القيمة احلالية، وت�شمل التزامات الإيجار �شايف القيمة 
احلالية ملدفوعات الإيجار التالية:

مدفوعات ثابتة )مبا يف ذلك مدفوعات ثابتة م�شّمنة( مطروحاً منها حوافز الإيجار امل�شتحقة القب�ش؛ 	
مدفوعات الإيجار املتغرية التي ت�شتند اإلى موؤ�رض اأو معدل؛ 	
املبالغ التي يتوقع اأن يدفعها امل�شتاأجر مبوجب �شمانات القيمة املتبقية؛ 	
خيار ال�رضاء اإذا كان امل�شتاأجر على يقني معقول من هذا اخليار، و 	
دفع غرامات اإنهاء العقد، اإذا كانت �رضوط عقد الإيجار تت�شمن هذا اخليار. 	

يتم خ�شم دفعات الإيجار با�شتخدام �شعر الفائدة عقد الإيجار ال�شمني اأو معدل �شعر القرتا�ش الإ�شايف للم�شتاأجر يف حال عدم 
توفرها، وهو ال�شعر الذي يتعني على امل�شتاأجر دفعه لقرتا�ش الأموال الالزمة للح�شول على اأ�شل ذي قيمة مماثلة يف بيئة اقت�شادية 

مماثلة مع �رضوط واأحكام مماثلة. 

يتم قيا�ش موجودات حق انتفاع بالتكلفة والتي ت�شمل ما يلي:
قيمة القيا�ش الأويل للتزامات الإيجار؛ 	
اأي دفعات اإيجار يتم اإجراوؤها يف اأو قبل تاريخ البدء مطروحاً منها اأي حوافز اإيجار م�شتلمة؛ 	
اأي تكاليف مبا�رضة الأولية، و 	
تكاليف الإرجاع )التجديد والرتميم(. 	

يتم اإدراج املدفوعات املرتبطة بعقود الإيجار ق�شرية الأجل وعقود تاأجري الأ�شول ذات القيمة املنخف�شة على اأ�شا�ش الق�شط الثابت 
كم�رضوف يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر، اإن عقود الإيجار ق�شرية الأجل هي عقود اإيجار مدتها ١٢ �شهراً اأو اأقل. بينما الأ�شول ذات القيمة 

املنخف�شة مثل معدات تكنولوجيا املعلومات منخف�شة القيمة وعنا�رض �شغرية من اأثاث املكاتب.

عند تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية )١6( لأول مرة، ا�شتخدم البنك ما يلي:
ا�شتخدام معدل خ�شم واحد ملحفظة عقود الإيجار ذات اخل�شائ�ش املت�شابهة اإلى حد معقول؛ 	
العتماد على التقييمات ال�شابقة ب�شاأن ما اإذا كانت عقود الإيجار متدنية؛ 	
حما�شبة عقود الإيجار الت�شغيلي مع مدة اإيجار متبقية تقل عن ١٢ �شهراً يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩ كاإيجارات ق�شرية الأجل؛ 	
ا�شتبعاد التكاليف املبا�رضة الأولية لقيا�ش موجودات حق ال�شتخدام يف تاريخ التطبيق الأويل، و 	
ا�شتخدام الإدراك ال�شابق يف حتديد مدة عقد الإيجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد اأو اإنهاء عقد الإيجار. 	
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اختار البنك اأي�شاً عدم اإعادة تقييم ما اإذا كان العقد يحتوي اأو ل يحتوي على عقد اإيجار يف تاريخ التطبيق الأويل. وبدلً من ذلك اعتمد 
البنك بالن�شبة للعقود التي مت اإبرامها قبل تاريخ النتقال على تقييمها مت من خالل تطبيق معيار املحا�شبة الدويل رقم )١٧( »عقود 

الإيجار« والتف�شري الدويل )4( »حتديد ما اإذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد اإيجار«.

معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�شادرة وغري �شارية املفعول بعد: ج- 
مل يطبق البنك املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�شادرة لكن غري �شارية املفعول بعد كما بتاريخ القوائم   

املالية املوحدة وتفا�شيلها كما يلي:

التعديالت على معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلةاملعايري اجلديدة واملعدلة 
تعديالت على املعيار املحا�شبي الدويل 

رقم )١( »عر�ش القوائم املالية«.

)يبداأ من اأول كانون الثاين ٢٠٢٠(

تتعلق هذه التعديالت ب�شاأن تعريف الأهمية. ين�ش التعريف اجلديد على اأن املعلومات تكون جوهرية اإذا 
كان اإهمالها اأو ت�شليلها اأو اإخفاءها ميكن اأن يوؤثر ب�شكل معقول على القرارات التي يتخذها امل�شتخدمون 
الأ�شا�شيون للقوائم املالية املعدة لالأغرا�ش العامة والتي توفر معلومات املالية حول تقارير من�شاأة حمددة.

تعديالت على املعيار الدويل للتقارير 
املالية )3( »اندماج الأعمال« 

)يبداأ من اأول كانون الثاين ٢٠٢٠(

تو�شيح هذه التعديالت تعريف الأعمال حيث ن�رض جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية »الإطار املفاهيمي لإعداد 
التقارير املالية« املعدل. ي�شمل ذلك التعريفات املعدلة للموجودات واملطلوبات بالإ�شافة اإلى اإر�شادات جديدة 

ب�شاأن القيا�ش واإلغاء العرتاف والعر�ش والإف�شاح.
اأ�شدر جمل�ش معايري املحا�شبة الدولية، اإلى جانب الإطار املفاهيمي املعدل، تعديالت على املراجع اخلا�شة بالإطار 

املفاهيمي يف معايري املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، حيث حتتوي الوثيقة على تعديالت على املعايري الدولية 
لإعداد التقارير املالية )٢ و3 و6 و١4( واملعايري املحا�شبية الدولية اأرقام )١ و8 و34 و3٧ و38( وتف�شريات جلنة املعايري 
الدولية للتقارير املالية اأرقام )١٢ و١٩( وتف�شري و )٢٠ و٢٢( وتف�شري اللجنة الدائمة لتف�شري املعايري رقم )3٢( من 

اأجل حتديث تلك الت�رضيحات فيما يتعلق بالإ�شارات والقتبا�شات من اإطار العمل اأو لالإ�شارة اإلى ما ت�شري اإليه من 
ن�شخة خمتلفة من الإطار املفاهيمي.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 
)١٧( »عقود التاأمني«

)يبداأ من اأول كانون الثاين ٢٠٢٢(

ويوفر منهج قيا�ش وعر�ش اأكرث ات�شاقاً جلميع عقود التاأمني. وتهدف هذه املتطلبات اإلى حتقيق هدف املحا�شبة 
املت�شقة القائمة على املبادئ لعقود التاأمني. ويحل املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١٧( حمل املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )4( »عقود التاأمني«.
يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )١٧( قيا�ش مطلوبات التاأمني بالقيمة احلالية للوفاء. 

تعديالت على املعيار الدويل لإعداد 
التقارير املالية رقم )١٠( »القوائم املالية 

املوحدة« ومعيار املحا�شبة الدويل رقم 
)٢8( »ال�شتثمارات يف املن�شاآت احلليفة 

وامل�شاريع امل�شرتكة )٢٠١١(«

)مت تاأجيل تاريخ ال�رضيان اإلى اأجل غري 
م�شمى. وما يزال التطبيق م�شموحاً به(

تتعلق هذه التعديالت مبعاملة بيع اأو م�شاهمة املوجودات من امل�شتثمر يف املن�شاأة احلليفة اأو امل�رضوع امل�شرتك. 

تتوقع الإدارة تطبيق هذه املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة يف القوائم املالية املوحدة للبنك عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد 
هذه املعايري والتف�شريات والتعديالت اجلديدة قد ليكون لها اأي تاأثري جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك يف فرتة التطبيق الأويل.



رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

109

4- الأحكام املحا�سبية الهامة وامل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من اإدارة البنك القيام باجتهادات وتقديرات وافرتا�شات توؤثر 
يف مبالغ املوجودات املالية واملطلوبات املالية وكذلك الإف�شاح عن اللتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف 
الإيرادات وامل�شاريف واملخ�ش�شات ب�شكل عام واخل�شائر الئتمانية املتوقعة وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر يف 
قائمة الدخل ال�شامل املوحدة و�شمن حقوق امل�شاهمني. وب�شكل خا�ش يتطلب من اإدارة البنك اإ�شدار اأحكام واجتهادات هامة لتقدير 
درجات  لها  وعوامل متعددة  فر�شيات  بال�رضورة على  مبنية  املذكورة  التقديرات  اإن  واأوقاتها.  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  مبالغ 
متفاوتة من التقدير وعدم التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�شاع وظروف 

تلك التقديرات يف امل�شتقبل.

يتم مراجعة الجتهادات والتقديرات والفرتا�شات ب�شكل دوري، ويتم قيد اأثر التغري يف التقديرات يف الفرتة املالية التي حدث فيها هذا 
التغري يف حال كان التغري يوؤثر على هذه الفرتة املالية فقط ويتم قيد اأثر التغري يف التقديرات يف الفرتة املالية التي حدث فيها هذا التغري 
ويف الفرتات املالية امل�شتقبلية يف حال كان التغري يوؤثر على الفرتة املالية والفرتات املالية امل�شتقبلية. يف اعتقادنا فاإن التقديرات التي 

مت اتباعها �شمن القوائم املالية املوحدة معقولة ومف�شلة على النحو التايل:

التدين يف قيمة العقارات امل�ستملكة
يتم اإثبات التدين يف قيمة العقارات امل�شتملكة اعتماداً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات 
احت�شاب التدين يف قيمة العقارات، ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�شكل دوري، كما مت اعتباراً من بداية العام ٢٠١5 احت�شاب خم�ش�ش 
تدريجي لقاء العقارات امل�شتملكة لقاء ديون والتي م�شى على ا�شتمالكها فرتة تزيد عن 4 �شنوات ا�شتناداً لتعميم البنك املركزي 
الأردين رقم 4٠٧6/١/١٠ بتاريخ ٢٧ اآذار ٢٠١4 ورقم ٢5١٠/١/١٠ بتاريخ ١4 �شباط ٢٠١٧. علماً باأن البنك املركزي الأردين قد اأ�شدر تعميم 
رقم ١3٩6٧/١/١٠ بتاريخ ٢5 ت�رضين اأول ٢٠١8 اأقر فيه متديد العمل بالتعميم رقم ١66٠٧/١/١٠ بتاريخ ١٧ كانون الأول ٢٠١٧، حيث 
اأكد فيه تاأجيل احت�شاب املخ�ش�ش حتى نهاية العام ٢٠١٩. هذا ومبوجب تعميم البنك املركزي رقم ١6٢3٩/١/١٠ بتاريخ ٢١ ت�رضين 
الثاين ٢٠١٩ يتم ا�شتكمال اقتطاع املخ�ش�شات املطلوبة مقابل العقارات امل�شتملكة وبواقع )5%( من جمموع القيم الدفرتية لتلك 
العقارات )ب�رضف النظر عن مدة خمالفتها( وذلك اعتباراً من العام ٢٠٢١ وبحيث يتم الو�شول اإلى الن�شبة املطلوبة البالغة )%5٠( 

من تلك العقارات مع نهاية العام ٢٠٢٩.

الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�سة واملوجودات غري امللمو�سة
تقوم الإدارة باإعادة تقدير الأعمار الإنتاجية للموجودات امللمو�شة واملوجودات غري امللمو�شة ب�شكل دوري لغايات احت�شاب ال�شتهالكات 
والإطفاءات ال�شنوية اعتماداً على احلالة العامة لتلك الأ�شول وتقديرات الأعمار الإنتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل ويتم قيد خ�شارة 

التدين يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر املوحدة لل�شنة.

�رشيبة الدخل
واإثبات  ويتم احت�شاب  املحا�شبية  واملعايري  والقوانني  لالأنظمة  الدخل وفقاً  املالية مبا يخ�شها من نفقة �رضيبة  ال�شنة  يتم حتميل 

املوجودات واملطلوبات ال�رضيبية املوؤجلة وخم�ش�ش ال�رضيبة الالزم.

خم�س�س الق�سايا
يتم تكوين خم�ش�ش ملواجهة اأية التزامات ق�شائية حمتملة ا�شتناداً للدرا�شة القانونية املعدة من قبل امل�شت�شار القانوين يف البنك 

والتي حتدد املخاطر املحتمل حدوثها بامل�شتقبل ويعاد النظر يف تلك الدرا�شة ب�شكل دوري.
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خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة
يتم احت�شاب وتكوين خم�ش�ش تعوي�ش نهاية اخلدمة والذي ميثل التزامات البنك جتاه املوظفني ح�شب لوائح البنك الداخلية.

املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقوم الإدارة مبراجعة املوجودات واملطلوبات التي تظهر بالكلفة ب�شكل دوري لغايات تقدير اأي تدين يف قيمتها ويتم قيد خ�شارة التدين 

يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر املوحدة لل�شنة.

خم�س�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة
واأوقاتها وتقدير خماطر  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  ا�شتخدام اجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ  البنك  اإدارة  يتطلب من 
الزيادة الهامة يف خماطر الئتمان للموجودات املالية بعد العرتاف الأويل بها ومعلومات القيا�ش امل�شتقبلية خل�شائر الئتمان املتوقعة. 

اإن اأهم ال�شيا�شات والتقديرات امل�شتخدمة من قبل اإدرة البنك مف�شلة �شمن الإي�شاح رقم )44(.

عند احت�شاب اخل�شائر الئتمانية مقابل التعر�شات الئتمانية فاإنه يتم مقارنة نتائج الحت�شاب وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 
رقم )٩( مع تعليمات البنك املركزي الأردين رقم )٢٠٠٩/4٧( بتاريخ ١٠ كانون الأول ٢٠٠٩ لكل مرحلة على حدة وتوؤخذ النتائج الأ�شد 
وي�شتثنى من الحت�شاب اأدوات الدين ال�شادرة عن احلكومة الأردنية اأو بكفالتها بالإ�شافة اإلى اأي تعر�شات ائتمانية اأخرى مع احلكومة 

الأردنية اأو بكفالتها.

تقييم منوذج الأعمال
يعتمد ت�شنيف وقيا�ش املوجودات املالية على نتائج اختبار مدفوعات املبلغ الأ�شلي والفائدة على املبلغ الأ�شلي القائم واختبار منوذج 
الأعمال. يحدد البنك منوذج الأعمال على م�شتوى يعك�ش كيفية اإدارة جمموعات املوجودات املالية معاً لتحقيق هدف اأعمال معني. 
ويت�شمن هذا التقييم احلكم الذي يعك�ش جميع الأدلة ذات ال�شلة مبا يف ذلك كيفية تقييم اأداء املوجودات وقيا�ش اأدائها، واملخاطر 
التي توؤثر على اأداء املوجودات وكيفية اإدارتها وكيف يتم تعوي�ش مدراء املوجودات. يراقب امل�رضف املوجودات املالية املقا�شة بالتكلفة 
املطفاأة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر والتي مت ا�شتبعادها قبل ا�شتحقاقها لفهم �شبب ا�شتبعادها وما اإذا كانت 
الأ�شباب متفقة مع الهدف من الأعمال املحتفظ بها. وتعترب املراقبة جزءاً من التقييم املتوا�شل للمجموعة حول ما اإذا كان منوذج 
اإذا كان هناك تغيري يف منوذج  املنا�شب ما  واإذا كان من غري  املتبقية منا�شباً،  املالية  باملوجودات  الذي يتم مبوجبه الحتفاظ  الأعمال 

الأعمال وبالتايل يتم اإدخال تغيرياً م�شتقبلياً لت�شنيف تلك املوجودات.

زيادة هامة يف خماطر الئتمان
اأو  الأولى،  املرحلة  ملوجودات  املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً  الئتمانية  املتوقعة كمخ�ش�ش يعادل اخل�شارة  الئتمانية  يتم قيا�ش اخل�شارة 
اخل�شارة الئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من املرحلة الثانية اأو املرحلة الثالثة. ينتقل الأ�شل اإلى املرحلة الثانية يف حال 
زيادة خماطر الئتمان ب�شكل كبري منذ العرتاف املبدئي. ل يحدد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )٩( ما الذي ي�شكل زيادة 
كبرية يف خماطر الئتمان. وعند تقييم ما اإذا كانت خماطر الئتمان لأي من املوجودات قد ارتفعت ب�شكل كبري، ياأخذ البنك يف العتبار 
املعلومات الكمية والنوعية امل�شتبقبلية املعقولة واملدعومة. اإن التقديرات وامل�شتخدمة من قبل اإدرة البنك املتعلقة بالتغري املهم 
يف خماطر الئتمان والتي توؤدي اإلى تغري الت�شنيف �شمن املراحل الثالث )١ و٢ و 3( مو�شحة ب�شكل مف�شل �شمن الإي�شاح رقم )44(.
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اإن�ساء جمموعات من املوجودات ذات خ�سائ�س خماطر ائتمانية مماثلة
عندما يتم قيا�ش خ�شائر الئتمان املتوقعة على اأ�شا�ش جماعي، يتم جتميع الأدوات املالية على اأ�شا�ش خ�شائ�ش املخاطر امل�شرتكة 
املوقع  ال�شناعة،  ال�شتحقاق،  لتاريخ  املتبقية  الفرتة  الأويل،  العرتاف  تاريخ  ال�شمانات،  نوع  الئتمان،  درجة خماطر  الأداة،  نوع  )مثل 
اجلغرايف للمقرت�ش، الخ(. يراقب البنك مدى مالءمة خ�شائ�ش خماطر الئتمان ب�شكل م�شتمر لتقييم ما اإذا كانت ل تزال مماثلة. اإن 
هذا الأمر مطلوب ل�شمان اأنه يف حالة تغيري خ�شائ�ش خماطر الئتمان، تكون هناك اإعادة تق�شيم للموجودات ب�شكل منا�شب. وقد 
ينتج عن ذلك اإن�شاء حمافظ جديدة اأو نقل موجودات اإلى حمفظة حالية تعك�ش ب�شكل اأف�شل خ�شائ�ش خماطر الئتمان املماثلة 

لتلك املجموعة من املوجودات.

اإعادة تق�سيم املحافظ واحلركات بني املحافظ
يعد اإعادة تق�شيم املحافظ واحلركات بني املحافظ الأكرث �شيوعاً عند حدوث زيادة كبرية يف خماطر الئتمان )اأو عندما تنعك�ش تلك 
الزيادة الكبرية( وبالتايل تنتقل الأ�شول من اخل�شائر الئتمانية املتوقعة التي ترتاوح مدتها بني )١٢( �شهراً اإلى اآخر، اأو العك�ش، ولكنها 
قد حتدث اأي�شاً �شمن املحافظ التي ي�شتمر قيا�شها على نف�ش الأ�شا�ش من اخل�شائر الئتمانية املتوقعة ملدة )١٢( �شهراً اأو مدى احلياة 

ولكن مقدار تغيريات اخل�شائر الئتمانية املتوقعة نظراً لختالف خماطر الئتمان من املحافظ.

النماذج والفرتا�سات امل�ستخدمة
ي�شتخدم البنك مناذج وافرتا�شات متنوعة يف قيا�ش القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك يف تقييم خ�شارة الئتمان املتوقعة 
واملو�شحة يف الإي�شاح )44(. يتم تطبيق احلكم عند حتديد اأف�شل النماذج املالئمة لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد الفرتا�شات 

امل�شتخدمة يف تلك النماذج، والتي تت�شمن افرتا�شات تتعلق بالدوافع الرئي�شية ملخاطر الئتمان.

ت�سنيف وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية اأ- 
ي�شنف البنك الأدوات املالية اأو مكونات املوجودات املالية عند العرتاف املبدئي اإما كاأ�شل مايل اأو التزام مايل اأو كاأدة ملكية وفقاً جلوهر   

اتفاقيات التعاقد وتعريف الأداة. يخ�شع اإعادة ت�شنيف الأداة املالية يف القوائم املالية املوحدة جلوهرها ولي�ش ل�شكلها القانوين.
ويحدد البنك الت�شنيف عند العرتاف املبدئي وكذلك اإجراء اإعادة تقييم لذلك التحديد، اإن اأمكن وكان منا�شباً، يف تاريخ كل قائمة مركز   

مايل موحد.
وعند قيا�ش املوجودات واملطلوبات املالية، يُعاد قيا�ش بع�ش من موجودات ومطلوبات البنك بالقيمة العادلة لأغرا�ش اإعداد التقاريـر املالية.   
وي�شتعني البنك عند تقدير القيمة العادلة لأي من املوجودات اأو املطلوبات ببيانات ال�شوق املتاحة القابلة للمالحظة. ويف حال عدم وجود 
مدخالت امل�شتوى ١، يجري البنك التقييمات بال�شتعانة مبقيمني م�شتقلني موؤهلني مهنياً. ويعمل البنك بتعاون وثيق مع املقيمني املوؤهلني 

اخلارجيني لو�شع تقنيات تقييم وبيانات منا�شبة على منوذج تقدير القيمة العادلة.

ب- قيا�س القيمة العادلة
يف حال تعذر احل�شول من الأ�شواق الن�شطة على القيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحد،   
يتم حتديد تلك القيم العادلة بال�شتعانة مبجموعة من تقنيات التقييم التي تت�شمن ا�شتعمال مناذج ح�شابية. ويتم التح�شل على البيانات 
اأحكام.  اأمكن. ويف غياب تلك البيانات ال�شوقية، فيتم حتديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ  اإن  املدخلة لتلك النماذج من بيانات ال�شوق، 
وتت�شمن تلك الأحكام اعتبارات ال�شيولة والبيانات املدخلة للنماذج مثل تقلب امل�شتقات ون�شب اخل�شم ذات مدى اأطول ون�شب الدفعات 
امل�شبقة ون�شب التعرث يف ال�شداد ب�شاأن الأوراق املالية املدعمة باملوجودات. وتعتقد الإدارة اأن تقنيات التقييم امل�شتخدمة التي مت اختيارها 

هي منا�شبة لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية.
الأدوات املالية امل�ستقة ج- 

يتم احل�شول ب�شكل عام على القيم العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة املقا�شة بالقيمة العادلة بالرجوع اإلى اأ�شعار ال�شوق املدرجة ومناذج   
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التدفقات النقدية املخ�شومة ومناذج الت�شعري املعرتف بها اإن كان منا�شباً. ويف حال عدم وجود الأ�شعار، حُتدد القيم العادلة با�شتخدام 
تقنيات تقييم تعك�ش بيانات ال�شوق القابلة للمالحظة. وتت�شمن تلك التقنيات اإجراء مقارنة مع اأدوات مماثلة عند وجود اأ�شعار ال�شوق 
القابلة للمالحظة وحتليل تدفقات نقدية خم�شومة ومناذج خيار الت�شعري وتقنيات التقييم الأخرى امل�شتخدمة عموماً من مت�شاركي 

ال�شوق. اإن العوامل الرئي�شية التي تاأخذها الإدارة بالعتبار عند تطبيق النموذج هي:

التوقيت املتوقع واحتمالية احلدوث للتدفقات النقدية امل�شتقبلية على الأداة، حيث تخ�شع تلك التدفقات النقدية ب�شكل عام اإلى بنود  	
�رضوط الأداة وذلك بالرغم من اأن حكم الإدارة قد يكون مطلوباً يف احلالت التي تكون فيها قدرة الطرف املقابل لت�شديد الأداة مبا يتفق مع 

ال�رضوط التعاقدية حمل �شك؛ و
ن�شبة خ�شم منا�شبة لالأداة. حتدد الإدارة تلك الن�شبة بناءً على تقديرها لهام�ش الن�شبة ب�شاأن الأداة اأعلى من الن�شبة التي ل حتمل خماطر.  	

وعند تقييم الأداة بالإ�شارة اإلى اأدوات مقارنة، تراعي الإدارة ا�شتحقاق وهيكل ودرجة ت�شنيف الأداة على اأ�شا�ش النظام الذي يتم معه مقارنة 
املركز القائم. وعند تقييم الأدوات على اأ�شا�ش النموذج با�شتخدام القيمة العادلة للمكونات الرئي�شية، ت�شع الإدارة يف اعتبارها كذلك 
�رضورة اإجراء تعديالت حل�شاب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة الئتمان وتكاليف خدمات املحافظ وعدم التاأكد ب�شاأن النموذج.

خيارات التمديد والإنهاء يف عقود الإيجار
يتم ت�شمني خيارات التمديد والإنهاء يف عدد من عقود الإيجار. ت�شتخدم هذه ال�رضوط لزيادة املرونة الت�شغيلية من حيث اإدارة العقود، 

اإن معظم خيارات التمديد والإنهاء املحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك واملوؤجر.

حتديد مدة عقد الإيجار
عند حتديد مدة عقد الإيجار، تاأخذ الإدارة يف العتبار جميع احلقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقت�شادياً خيار التمديد، اأو عدم خيار 
الإنهاء. يتم ت�شمني خيارات التمديد )اأو الفرتات التي تلي خيارات الإنهاء( فقط يف مدة عقد الإيجار اإذا كان عقد الإيجار موؤكداً ب�شكل 
معقول اأن يتم متديده )اأو مل يتم اإنهائه(. تتم مراجعة التقييم يف حالة حدوث حدث مهم اأو تغيري كبري يف الظروف التي توؤثر على هذا 

التقييم والتي تكون �شمن �شيطرة امل�شتاأجر.

امل�سادر الرئي�سية للتقديرات غري املوؤكدة 
فيما يلي التقديرات الرئي�شية التي ا�شتخدمتها الإدارة يف عملية تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للبنك والتي لها التاأثري الأكرث اأهمية 

على املبالغ املعرتف بها يف القوائم املالية املوحدة:

اأنواع املنتجات/ ال�سوق وحتديد  حتديد العدد والوزن الن�سبي ل�سيناريوهات النظرة امل�ستقبلية لكل نوع من 
املعلومات امل�ستقبلية ذات ال�سلة بكل �سيناريو

احلركة  افرتا�شات  اإلى  ت�شتند  ومدعومة  معقولة  م�شتقبلية  معلومات  البنك  ي�شتخدم  املتوقعة،  الئتمانية  اخل�شارة  قيا�ش  عند 
امل�شتقبلية ملختلف املحركات القت�شادية وكيف توؤثر هذه املحركات على بع�شها البع�ش.
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احتمالية التعرث
رئي�شياً يف قيا�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة. وتعترب احتمالية التعرث تقديراً لحتمالية التعرث عن  ت�شكل احتمالية التعرث مدخالً 
ال�شداد على مدى فرته زمنية معينة، والتي ت�شمل احت�شاب البيانات التاريخية والفرتا�شات والتوقعات املتعلقة بالظروف امل�شتقبلية.

اخل�سارة بافرتا�س التعرث
تعترب اخل�شارة بافرتا�ش التعرث هي تقدير للخ�شارة الناجتة عن التعرث يف ال�شداد. وهو ي�شتند اإلى الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية 
امل�شتحقة وتلك التي يتوقع املمول حت�شيلها، مع الأخذ يف العتبار التدفقات النقدية من ال�شمانات الإ�شافية والتعديالت الئتمانية 

املتكاملة.

قيا�س القيمة العادلة واإجراءات التقييم
عند تقدير القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ي�شتخدم البنك، بيانات ال�شوق املتاحة القابلة للمالحظة. ويف حال 
عدم وجود مدخالت امل�شتوى )١(، يجري البنك التقييمات بال�شتعانة بنماذج تقييم منا�شبة لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية.

خ�سم مدفوعات الإيجار
يتم خ�شم مدفوعات الإيجار با�شتخدام معدل القرتا�ش الإ�شايف للبنك )»IBR«(. طبقت الإدارة الأحكام والتقديرات لتحديد معدل 

القرتا�ش الإ�شايف عند بدء عقد الإيجار.
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 5-  نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـون الأول
20192018
دينـاردينـار

 ١١3.٠٩١.65١  ١4٠.843.٩45 نقد يف اخلزينة

اأر�شدة لدى بنوك مركزية:
 53.4٠١.٩٠3  3١.١١٧.٧68 ح�شابات جارية وحتت الطلب
 ١٠.635.٠٠٠  4٩.465.٠٠٠ ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
 ١٠٠.843.3١4  ١١١.٢34.56١ متطلبات الحتياطي النقدي

 55.4٠٠.٠٠٠  - �شهادات اإيداع
 333.3٧١.868  33٢.66١.٢٧4 املجموع

 )١.58٢( )3.٩٧٩(خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة )بنوك مركزية(
 333.3٧٠.٢86  33٢.65٧.٢٩5 املجموع

- بلغت الأر�شدة مقيدة ال�شحب مبلغ ١٠.635.٠٠٠ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )١٠.635.٠٠٠ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(، بالإ�شافة 
اإلى ر�شيد الحتياطي النقدي كما هو مبني اأعاله.

- ل يوجد اأر�شدة م�شتحقة خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�شهر كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و3١ كانون الأول ٢٠١8.
- ان جميع الأر�شدة لدى البنك املركزي الأردين م�شنفة �شمن املرحلة الأولى وفقاً ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩(، كما ل يوجد 

حتويالت بني املراحل )الأولى والثانية والثالثة( اأو اأر�شدة معدومة خالل ال�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩.

اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الأر�سدة لدى بنوك مركزية ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
املرحلة الأولى

اإفرادي
املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Caa3( اإلى )Ba1( ١٩١.8١٧.3٢٩  -  -  ١٩١.8١٧.3٢٩ من 
 ١٩١.8١٧.3٢٩  -  -  ١٩١.8١٧.3٢٩ املجموع

2018
املرحلة الأولى

اإفرادي
املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Caa3( اإلى )Ba1( ٢٢٠.٢8٠.٢١٧  -  -  ٢٢٠.٢8٠.٢١٧ من 
 ٢٢٠.٢8٠.٢١٧  -  -  ٢٢٠.٢8٠.٢١٧ املجموع
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فيما يلي احلركة على الأر�سدة لدى بنوك مركزية:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
 ٢٢٠.٢8٠.٢١٧  -  -  ٢٢٠.٢8٠.٢١٧ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 4٩.٢٢١.٢4٧  -  -  4٩.٢٢١.٢4٧ الأر�شدة اجلديدة خالل ال�شنة
 )٧٧.684.١35( -  -  )٧٧.684.١35(الأر�شدة امل�شددة 

 ١٩١.8١٧.3٢٩  -  -  ١٩١.8١٧.3٢٩ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
 44٠.5٠8.٢43  -  -  44٠.5٠8.٢43 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 8.5٢٢.٧١٢  -  -  8.5٢٢.٧١٢ الأر�شدة اجلديدة خالل ال�شنة
 )٢٢8.٧5٠.٧38( -  -  )٢٢8.٧5٠.٧38(الأر�شدة امل�شددة 

 ٢٢٠.٢8٠.٢١٧  -  -  ٢٢٠.٢8٠.٢١٧ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
 ١.58٢  -  -  ١.58٢ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

 5.٢٧8  -  -  5.٢٧8 الأر�شدة اجلديدة خالل ال�شنة
 )٢.88١( -  -  )٢.88١(الأر�شدة امل�شددة 

 3.٩٧٩  -  -  3.٩٧٩ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
 ١.٠٩4  -  -  ١.٠٩4 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

 ١٠.١٠6  -  -  ١٠.١٠6 الأر�شدة اجلديدة خالل ال�شنة
 )٩.6١8( -  -  )٩.6١8(الأر�شدة امل�شددة 

 ١.58٢  -  -  ١.58٢ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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 6-  اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانـون الأول
20192018
دينـاردينـار

بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية حملية:
 ١.٠43.٠55  ٩3.368  - ح�شابات جارية وحتت الطلب

 ٢4.64٢.4٢8  ٧6.٠35.38١  - ودائع ت�شتحق خالل فرتة ثالثة اأ�شهر اأو اأقل
 ٢5.685.483  ٧6.١٢8.٧4٩ جمموع املحلية

بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية خارجية:
 36.4٠6.5٩4  36.856.4٩3  - ح�شابات جارية وحتت الطلب

 55.٧8٧.8٧3  45.85١.38٢  - ودائع ت�شتحق خالل فرتة ثالثة اأ�شهر اأو اأقل
 ٩٢.١٩4.46٧  8٢.٧٠٧.8٧5 جمموع اخلارجية

 ١58.836.6٢4  ١١٧.8٧٩.٩5٠ 
   )٢٧.٢5٠(      )5١.36٧(   ينزل: خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة )اأر�شدة بنوك(

 ١١٧.85٢.٧٠٠  ١58.٧85.٢5٧ املجموع

بلغت الأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�رضفية التي ل تتقا�شى فوائد 35.٢٠4.54٢ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ مقابل 64٩.44٩.3٧   -
دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8.

ل يوجد اأر�شدة مقيدة ال�شحب كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و٢٠١8.  -

اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( ٩6.٢3٠.٧8٩  -  -  ٩6.٢3٠.٧8٩ من 
)Caa3( اإلى )Ba1( 6١.5٧٩.٢٢١  -  -  6١.5٧٩.٢٢١ من 

 ١.٠٢6.6١4  -  -  ١.٠٢6.6١4 من )١( اإلى )6(
 ١58.836.6٢4  -  -  ١58.836.6٢4 املجموع

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( 58.٢١١.5٠٢  -  -  58.٢١١.5٠٢ من 
)Caa3( اإلى )Ba1( 3٢.١58.٧٧٠  -  -  3٢.١58.٧٧٠ من 

)C( اإلى )Ca( ١4.٩66.5١٩  -  -  ١4.٩66.5١٩ من 
 ١٢.543.١5٩  -  -  ١٢.543.١5٩ من )١( اإلى )6(

 ١١٧.8٧٩.٩5٠  -  -  ١١٧.8٧٩.٩5٠ املجموع
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فيما يلي احلركة على الأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 ١١٧.8٧٩.٩5٠  -  -  ١١٧.8٧٩.٩5٠ الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ١٧٠.١٩3.8٢4  -  -  ١٧٠.١٩3.8٢4 الأر�شدة اجلديدة خالل ال�شنة

 )١٢٩.٢3٧.١5٠( -  -  )١٢٩.٢3٧.١5٠(الأر�شدة امل�شتحقة
 ١58.836.6٢4  -  -  ١58.836.6٢4 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 ١53.4١8.55١  -  ٧6٧.8٠١  ١5٢.65٠.٧5٠ الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ١٠٧.٢٩٢.5٠٠  -  -  ١٠٧.٢٩٢.5٠٠ الأر�شدة اجلديدة خالل ال�شنة

 )١4٢.83١.١٠١( -  -  )١4٢.83١.١٠١(الأر�شدة امل�شتحقة
 -  -  )٧6٧.8٠١( ٧6٧.8٠١ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 ١١٧.8٧٩.٩5٠  -  -  ١١٧.8٧٩.٩5٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 ٢٧.٢5٠  -  -  ٢٧.٢5٠ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

خ�شارة التدين على الأر�شدة والإيداعات اجلديدة خالل 
ال�شنة

 ٧4.4٠4  -  -  ٧4.4٠4 

 )5٠.٢8٧( -  -  )5٠.٢8٧(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الأر�شدة وامل�شددة
 5١.36٧  -  -  5١.36٧ الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 6٢.١٩3  -  ١٠٧  6٢.٠86 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

خ�شارة التدين على الأر�شدة والإيداعات اجلديدة خالل 
ال�شنة

 ٢٧.١٠٧  -  -  ٢٧.١٠٧ 

 )6٢.٠٧٢( -  -  )6٢.٠٧٢(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الأر�شدة وامل�شددة
 -  -  )١٠٧( ١٠٧ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة 
 ٢٢  -  -  ٢٢ تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 ٢٧.٢5٠  -  -  ٢٧.٢5٠ الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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 7-  اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون الأول 
20192018
ديناردينار

اإيداعات ت�شتحق خالل فرتة:
 -  ١.86٠.٩86 اأكرث من 3 اأ�شهر اإلى 6 اأ�شهر
 6١٢.3٧6  ٢٩.٢3١.645 اأكرث من 6 اأ�شهر اإلى ٩ اأ�شهر

 ٢8.٠٠٠.٠٠٠  ١.٢8٩.٢5٩ اأكرث من ٩ اأ�شهر اإلى ١٢ �شهر
 6١.٢٠٧.١٠٠  55.8٩٧.٢٠٠ اأكرث من �شنة

 8٩.8١٩.4٧6  88.٢٧٩.٠٩٠ املجموع
 )٢4٠.٢63( )٢3٩.٠٧6(ينزل: خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة )اإيداعات بنوك(

 8٩.5٧٩.٢١3  88.٠4٠.٠١4 املجموع

- ل يوجد اإيداعات مقيدة ال�شحب كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و3١ كانون الأول ٢٠١8.

اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( 63.٢٧٩.٠٩٠  -  -  63.٢٧٩.٠٩٠ من 
)Caa3( اإلى )Ba1( ٢5.٠٠٠.٠٠٠  -  -  ٢5.٠٠٠.٠٠٠ من 

 88.٢٧٩.٠٩٠  -  -  88.٢٧٩.٠٩٠ املجموع

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( 64.8١٩.4٧6  -  -  64.8١٩.4٧6 من 
)Caa3( اإلى )Ba1( ٢5.٠٠٠.٠٠٠  -  -  ٢5.٠٠٠.٠٠٠ من 

 8٩.8١٩.4٧6  -  -  8٩.8١٩.4٧6 املجموع
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فيما يلي احلركة على الإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية:
2019

 املرحلة الأولى
اإفرادي

 املرحلة الثانية
اإفرادي

 املرحلة الثالثة
اإفرادي

املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 8٩.8١٩.4٧6  -  -  8٩.8١٩.4٧6 الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 6٠.8٧١.46٠  -  -  6٠.8٧١.46٠ الإيداعات اجلديدة خالل ال�شنة
 )6٢.4١١.846( -  -  )6٢.4١١.846(الإيداعات امل�شتحقة

 88.٢٧٩.٠٩٠  -  -  88.٢٧٩.٠٩٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 ٩4.4٩4.٩٠3  -  -  ٩4.4٩4.٩٠3 الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 86.8١٩.4٧6  -  -  86.8١٩.4٧6 الإيداعات اجلديدة خالل ال�شنة
 )٩١.4٩4.٩٠3( -  -  )٩١.4٩4.٩٠3(الإيداعات امل�شتحقة

 8٩.8١٩.4٧6  -  -  8٩.8١٩.4٧6 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة:
2019

 املرحلة الأولى
اإفرادي

 املرحلة الثانية
اإفرادي

املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
 ٢4٠.٢63  -  -  ٢4٠.٢63 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩ 

خ�شارة التدين على الأر�شدة والإيداعات اجلديدة خالل 
ال�شنة

 35.٩85  -  -  35.٩85 

 )8٢.34٩( -  -  )8٢.34٩(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الإيداعات وامل�شددة
 45.١٧٧  -  -  45.١٧٧ التغريات الناجتة عن تعديالت

 ٢3٩.٠٧6  -  -  ٢3٩.٠٧6 الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
 33٢.5٧٠  -  -  33٢.5٧٠ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

خ�شارة التدين على الأر�شدة والإيداعات اجلديدة خالل 
ال�شنة

 ٢3٩.١38  -  -  ٢3٩.١38 

 )3٢6.٢٧4( -  -  )3٢6.٢٧4(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الإيداعات وامل�شددة
 )5.١٧١( -  -  )5.١٧١(التغريات الناجتة عن تعديالت

 ٢4٠.٢63  -  -  ٢4٠.٢63 الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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 8-  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون الأول 
20192018
ديناردينار

 ١١.5٠3.٧٩٠  ٩.4٠5.٢6٩ اأ�شهم �رضكات
 ٩.4٠5.٢6١١  ٩.5٠3.٧٩٠ 

 9-  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـون الأول 
20192018
ديناردينار

 48.٢64.٧8٧  4٩.٩٠١.١٧٠ اأ�شهم متوفر لها اأ�شعار �شوقية
 4.٠5٧.66٠  5.5١١.٢83 اأ�شهم غري متوفر لها اأ�شعار �شوقية *

 55.4١٢.453  5٢.3٢٢.44٧ 

بلغت توزيعات الأرباح النقدية على ال�شتثمارات ٢.٩٠٢.8٢٩ دينار لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩  -
)3.٩٠3.٩٩6 دينار لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.  

* يتم احت�شاب القيمة العادلة لال�شتثمارات غري املدرجة وفقاً لأحدث معلومات مالية متوفرة لل�رضكة امل�شتثمر بها.

 10-  موجودات مالية بالكلفة املطفاأة - بال�سايف
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـون الأول 
20192018
ديناردينار

موجودات مالية متوفر لها اأ�شعار �شوقية:
 ١٢.٠١٢.3٢6  ٧.٧٢٠.٠3٩ �شندات خزينة حكومية اأجنبية

 ١٧.4١٠.١54  ١8.٠٠١.٢٠6 �شندات وا�شناد قر�ش �رضكات
 ٢٩.4٢٢.48٠  ٢5.٧٢١.٢45 جمموع موجودات مالية متوفر لها اأ�شعار �شوقية

موجودات مالية غري متوفر لها اأ�شعار �شوقية:
 44.٠5٧.٢6٧  - اأذونات خزينة اأردنية

 4١٠.3١٢.48٩  58٩.١48.١83 �شندات خزينة حكومية
 ١.٩38.854  ٧.4٩4.١٢٠ �شندات مالية حكومية اأو بكفالتها

 54.٢83.6٠٠  54.٢5٠.٠٠٠ �شندات وا�شناد قر�ش �رضكات
 5١٠.5٩٢.٢١٠  65٠.8٩٢.3٠3 جمموع موجودات مالية غري متوفر لها اأ�شعار �شوقية

 54٠.٠١4.6٩٠  6٧6.6١3.548 املجموع
 ينزل: خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة

 )٩4٧.4٧٧( )٧6٠.٢86()موجودات مالية بالكلفة املطفاأة(

 6٧5.853.٢6٢  53٩.٠6٧.٢١3 
حتليل ال�شندات:

 54٠.٠١4.6٩٠  6٧6.6١3.548 ذات عائد ثابت
 -  - ذات عائد متغري

 54٠.٠١4.6٩٠  6٧6.6١3.548 املجموع



رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

121

اإف�ساح بتوزيع اإجمايل املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( ١٧.5٠5.4٢٧  -  -  ١٧.5٠5.4٢٧ من 
)Caa3( اإلى )Ba1( 6٠4.858.١٢١  -  -  6٠4.858.١٢١ من 

 54.٢5٠.٠٠٠  -  -  54.٢5٠.٠٠٠ من )١( اإلى )6(
 6٧6.6١3.548  -  -  6٧6.6١3.548 املجموع

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
املجموعاملرحلة الثالثة

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( ١٩.١5٩.6١٩  -  -  ١٩.١5٩.6١٩ من 
)Caa3( اإلى )Ba1( 466.855.٠٧١  -  -  466.855.٠٧١ من 

 54.٠٠٠.٠٠٠  -  -  54.٠٠٠.٠٠٠ من )١( اإلى )6(
 54٠.٠١4.6٩٠  -  -  54٠.٠١4.6٩٠ املجموع

فيما يلي احلركة على املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 54٠.٠١4.6٩٠  -  -  54٠.٠١4.6٩٠ القيمة العادلة كما يف بداية ال�شنة

 ٢83.٩٠٢.٧68  -  -  ٢83.٩٠٢.٧68 ال�شتثمارات اجلديدة خالل ال�شنة
 )١4٧.3٠3.٩١٠( -  -  )١4٧.3٠3.٩١٠(ال�شتثمارات امل�شتحقة

 6٧6.6١3.548  -  -  6٧6.6١3.548 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 3٢5.364.١٩8  -  ٧١5.6٧6  3٢4.648.5٢٢ القيمة العادلة كما يف بداية ال�شنة

 3٩4.5٠4.356  -  -  3٩4.5٠4.356 ال�شتثمارات اجلديدة خالل ال�شنة
 )١٧٩.853.864( -  )٧١5.6٧6( )١٧٩.١38.١88(ال�شتثمارات امل�شتحقة

 54٠.٠١4.6٩٠  -  -  54٠.٠١4.6٩٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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فيما يلي احلركة على خم�س�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة للموجوات املالية بالتكلفة املطفاأة:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 ٩4٧.4٧٧  -  -  ٩4٧.4٧٧ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

 3٩8.4٩3  -  -  3٩8.4٩3 خ�شارة التدين على ال�شتثمارات اجلديدة خالل ال�شنة
 )١5٠.١٩4( -  -  )١5٠.١٩4(امل�شرتد من خ�شارة التدين على ال�شتثمارات امل�شتحقة

 )435.4٩٠( -  -  )435.4٩٠(التغريات الناجتة عن تعديالت
 ٧6٠.٢86  -  -  ٧6٠.٢86 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

اإفرادي
 املرحلة الثالثة

اإفرادي
املجموع

ديناردينـاردينـاردينـار
 ٧45.١83  -  ٩.٧85  ٧35.3٩8 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

 85١.٢١١  -  -  85١.٢١١ خ�شارة التدين على ال�شتثمارات اجلديدة خالل ال�شنة
 )658.8٩١( -  )٩.٧85( )64٩.١٠6(امل�شرتد من خ�شارة التدين على ال�شتثمارات امل�شتحقة

 ٩.٩٧4  -  -  ٩.٩٧4 التغريات الناجتة عن تعديالت
 ٩4٧.4٧٧  -  -  ٩4٧.4٧٧ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

 11-  موجودات مالية مرهونة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانون الأول 2018  31 كانون الأول 2019 
املوجودات املالية 

املرهونة
املطلوبات املالية 

املرتبطة بها
املوجودات املالية 

املرهونة
املطلوبات املالية 

املرتبطة بها
دينـاردينـاردينـاردينـار

 ٢4.56٢.٠٠٠  ٢4.56٢.٠٠٠  ٧3.٧١4.٠٠٠  ٧3.٧١4.٠٠٠ موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

مت رهن تلك ال�شندات مقابل الأموال املقرت�شة من البنك املركزي الأردين مقابل اإعادة ال�رضاء لل�شندات و �شلف متويل امل�شاريع ال�شغرية 
واملتو�شطة.
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 12-  ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة  - بال�سايف
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون الأول 
20192018
ديناردينار

الأفراد )التجزئة(
 8.44٠.٧٠٩  ١١.١3١.454 ح�شابات جارية مدينة 

 655.5٧٢.٧6٧  6٢٩.٢84.3٧١ قرو�ش وكمبيالت *
 ١5.٢5٩.٧6١  ١4.٠3١.٠6٢ بطاقـات الئتمان

 6.434.8٩٩  6.١5٧.55٩ اأخرى
 ٢١٢.٧44.385  ٢٢٠.455.636 القرو�ش العقارية
ال�رضكات الكربى

 ١٠3.٢٩6.٢8٠  ٧3.345.45١ ح�شابات جارية مدينة 
 36٧.٢4٩.3١٠  38١.١٢6.٢٠8 قرو�ش وكمبيالت *

من�شاآت �شغرية ومتو�شطة
 ٢٢.٢٧3.٧١5  ٢٢.55٢.466 ح�شابات جارية مدينة 

 ١٠8.٩88.3١١  ١٢١.٩35.١86 قرو�ش وكمبيالت *
 ٢٢١.١١4.55٩  ١٩٧.3٧٩.83٩ احلكومة والقطاع العام 

 ١.٧٢١.3٧4.6٩6  ١.6٧٧.3٩٩.٢3٢ املجموع

 )١٠.٢88.548( )١١.٠88.8٠5(ينزل: فوائد وعوائد معلقة
 )6١.5١5.٧4٧( )6٧.٢34.84٩(ينزل: اخل�شائر الئتمانية املتوقعة

 ١.64٩.5٧٠.4٠١  ١.5٩٩.٠٧5.5٧8 �شايف الت�شهيالت الئتمانية املبا�رضة

*  �شايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�شة مقدماً البالغة 5.6٢٩.8٧٢ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )١٠.63٩.644 دينار كما 
يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.

بلغت الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة ح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين ٩١.543.36٢ دينار اأي ما ن�شبته 5.46% من اإجمايل الت�شهيالت   -
الئتمانية املبا�رضة  كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )8٢.٧٧8.٧35 دينار اأي ما ن�شبته 4.8١% من اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية املبا�رضة كما يف 3١ 

كانون الأول ٢٠١8(.
بلغت الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة ح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين بعد تنزيل الفوائد املعلقة 8٠.63١.٢64 دينار اأي ما ن�شبته   -
4.84% من ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية املبا�رضة  بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )٧٢.56١.١٧٠ دينار اأي ما ن�شبته ٢4.%4 

من الر�شيد كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.
بلغت الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 84.5٩١.5٧4 دينار اأي ما ن�شبته 5.٠4% من اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية   -

املبا�رضة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )٧٧.5١١.٢٧٩ دينار اأي ما ن�شبته 4.5٠% كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.
بلغت الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع العام يف فل�شطني 6٩.6٩٧.٧58 دينار اأي ما ن�شبته 4.١6% من اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية   -

املبا�رضة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )55.35١.85٠ دينار اأي ما ن�شبته 3.٢٢% كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت ب�سكل جتميعي كما يف نهاية ال�سنة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

 ١.٧٢١.3٧4.6٩6  85.٧٩3.٩٠١  3٠.844.8٠٠  ١٠5.38٠.٧٠٠  8٢١.٧63.١٩١  6٧٧.5٩٢.١٠4 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 388.5٧8.4٧٩  6.4٠3.8٩6  ٧.458.٩63  ١8.6٢٢.٢65  ١4٢.365.٠٠٠  ٢١3.٧٢8.355 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة

 )43٠.١١٠.5٩4( )١١.١٩١.٢5٢( )6.٩3٧.٢١٩( )44.٠٧6.8٠8( )١55.٠٩٠.4٩٩( )٢١٢.8١4.8١6(الت�شهيالت امل�شددة
 -  )٩.5٩٩.666( )١3.٩8١.٠١6( )3٢.564.6١8( ٢٢.٩3٩.٢٢٠  33.٢٠6.٠8٠ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )6.١63.٧٢8( 35.٢٢5.6٧3  ٩٧.65٠.5٢٩  )3٢.٢4٠.6٢6( )٩4.4٧١.848(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  36.3٧4.٠٠١  )٧.368.6٧8( )٩.٠33.5٢٩( )١3.٢65.45١( )6.٧٠6.343(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 )5١.83١( )4٩.34١( -  -  )٢.4٩٠( - التغريات الناجتة عن تعديالت
 )٢.3٩١.5١8( )٢.3٩١.5١8( -  -  -  - الت�شهيالت املعدومة

 ١.6٧٧.3٩٩.٢3٢  ٩٩.١٧6.٢٩3  45.٢4٢.5٢3  ١35.٩٧8.53٩  ٧86.468.345  6١٠.533.53٢ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار

 ١.5٩٧.١٢٩.٩66  5٩.٠64.363  3٠.٢٩١.٧٩٧  ١3٧.٢45.٩٢٧  834.863.٩5١  535.663.٩٢8 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 438.355.448  ١3.8٩٢.3٢٢  4.3٧6.٠١٧  4٢.64١.٧3٢  ١4٠.٠٢٩.4٧5  ٢3٧.4١5.٩٠٢ الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة

 )3٠٩.٧٧١.٩١٠( )٩.85٠.6١٢( )6.٧48.66٠( )٢١.5٩4.3١٢( )١٢8.4٠٠.836( )١43.١٧٧.4٩٠(الت�شهيالت امل�شددة
 -  )٧.455.٩١5( )١4.6١3.4٧٧( )٩٠.٢3٢.658( ١٧.٧36.56١  ٩4.565.48٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )5.545.٧83( ٢4.٠5٢.٠84  45.66١.٩٧4  )٢٢.456.4٢١( )4١.٧١١.854(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  4٠.٠٢8.334  )6.5١٢.٩6١( )8.34١.٩63( )٢٠.٠٠٩.53٩( )5.١63.8٧١(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 )4.338.8٠8( )4.338.8٠8( -  -  -  - الت�شهيالت املعدومة
 ١.٧٢١.3٧4.6٩6  85.٧٩3.٩٠١  3٠.844.8٠٠  ١٠5.38٠.٧٠٠  8٢١.٧63.١٩١  6٧٧.5٩٢.١٠4 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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فيما يلي احلركة على خم�س�س اخل�سائر الئتمانية املتوقعة:

احلكومة ال�رشكـات القرو�س

ال�سغرية  الكربىالعقاريةالأفراد
واملتو�سطة 

والقطاع 
 املجموع العام

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون 
دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار الأول 2019

 6١.5١5.٧4٧  ١.6٧٩.4٧٠  6.843.433  ٧.٠٧٢.5٩5  5.١٢٠.5٩٧  4٠.٧٩٩.65٢ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩
خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة 

 8.5١5.٧٩٠  5٧5.55٧  ١.١٠8.636  ١.٢٠5.4٢6  ٩5٧.١٩6  4.668.٩٧5 خالل ال�شنة 

امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت 
 )4.٩38.٢١٢( )١٠٩.٠6٧( )88٠.4١٩( )١.٢8٧.848( )١.٠٠٩.4١٢( )١.65١.466(امل�شددة

 4.٠5٠.544  ١5٠.٢٢٩  3٢.88٢  ١٢4.466  334.34١  3.4٠8.6٢6 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 ١.4٢5.٩٢8  )١5٠.٢٢٩( 8١٠.5٢3  )6٢.٠٠٢( ٢68.353  55٩.٢83 ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 )5.4٧6.4٧٢( -  )843.4٠5( )6٢.464( )6٠٢.6٩4( )3.٩6٧.٩٠٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة تغيري 

 ٩.٧85.458  )١44.6٢٢( ٢.٧١١.365  3.٠6١.٩٧٧  ١.634.٩64  ٢.5٢١.٧٧4 الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة 
 )5.656.34٧( ١.٠١٠.١٧٠  )6٠8.3٩٩( )١.١١١.5٩5( )8٢.4٠4( )4.864.١١٩(التغريات الناجتة عن تعديالت

 )٢.3٩١.5١8( -  )43.١63( -  -  )٢.348.355(الت�شهيالت املعدومة
 4٠3.٩3١  -  ٧8.١6٠  ١٩٩.٢3٢  ٢٧.١١5  ٩٩.4٢4 فروقات تقييم

 6٧.٢34.84٩  3.٠١١.5٠8  ٩.٢٠٩.6١3  ٩.١3٩.٧8٧  6.648.٠56  3٩.٢٢5.885 الر�شيد يف نهاية ال�شنة

احلكومة ال�رشكـات القرو�س

ال�سغرية  الكربىالعقاريةالأفراد
واملتو�سطة 

والقطاع 
 املجموع العام

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون 
دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار الأول 2018

الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 
 5٧.48٩.835  4٩3.٠5٩  5.٢٩5.١64  5.٠٧٩.5٠٧  4.٠85.5١١  4٢.536.5٩4 )املعدل(

خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة 
 ٧.33٩.3٠4  ١١4.3١٠  ٢.3٩8.٢56  ٢.٢٩٠.١٧4  ٩٧3.١6٠  ١.563.4٠4 خالل ال�شنة 

امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت 
 )6.8٢3.٠8٧( )6.6٧٢( )8٠١.8٢8( )٢83.5٢٧( )٧88.36٢( )4.٩4٢.6٩8(امل�شددة

 3.١١١.٠٢٩  438.٧38  ٧58.١١٧  55٠.8١٧  ٢44.3٧٩  ١.١١8.٩٧8 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 )6٢٢.٩١4( )438.٧38( )١4.١٢٧( )435.8٢٢( )١٩٩.5١3( 465.٢86 ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 )٢.488.١١6( -  )٧43.٩٩٠( )١١4.٩٩5( )44.866( )١.584.٢65(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
 - - نتيجة تغيري 

 ١٢.٧8٧.8٧٢  ٩43.٩١6  ١.٢5٧.٢55  ١.68١.8١٧  ١.٠65.65٧  ٧.83٩.٢٢٧ الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة 
 )٧.١١٩.483( ١34.85٧  )١.3٠5.4١4( )٧٢٠.٩٢٩( )٢١5.36٩( )5.٠١٢.6٢8(التغريات الناجتة عن تعديالت

 )٢.١58.6٩3( -  -  )٩٧4.44٧( -  )١.١84.٢46(الت�شهيالت املعدومة
 6١.5١5.٧4٧  ١.6٧٩.4٧٠  6.843.433  ٧.٠٧٢.5٩5  5.١٢٠.5٩٧  4٠.٧٩٩.65٢ الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

2019
املرحلـة الثانيـةاملرحلـة الأولى

املرحلة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
املجموعالثالثة

ديناردينارديناردينارديناردينار
 ١٠.٢88.548  ١٠.٢٢٢.٠84  3١.٠54  ٢.٠8٩  8.٧٩5  ٢4.5٢6 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

الفوائد املعلقة على التعر�شات اجلديدة 
 ١.٩88.3٧١ ١.٩٧8.٢36 6.٠١٠  - 4.45٩  )334(خالل ال�شنة

الفوائد املعلقة املحولة لالإيرادات عن 
 )١.٠66.5٢٠( )٩٠6.٩٢6( )3٢.6١٧( )56.8٧6( )6٩.٠8٢( )١.٠١٩(التعر�شات امل�شددة خالل ال�شنة

 -  )٧5.434( )4.384(٢4.٠٧3 ٧8.8٠3  )٢3.٠58(ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )85.343(3١.864 55.٢8٩  )١.6٩8( )١١٢(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 - 5.٠4٧  )3.6٢٧( )48٧( )٩3٠( )3(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على الفوائد املعلقة - كما يف نهاية 
ال�شنة - نتيجة

تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل 
 )564( )١55.٧3٠(٢3.853 ٧8.8٧5 ٧5.6١١  )٢3.١٧3(ال�شنة

 )١١5.645( )١١5.645( -  -  -  - الفوائد املعلقة على التعر�شات املعدومة
 )5.٩4٩( -  )5.٩4٩( -  -  - تعديالت نتيجة تغيري اأ�شعار ال�رضف

١١.٠88.8٠5 ١١.٠٢٢.٠١٩ ٢٢.35١ ٢4.٠88 ٢٠.34٧  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلـة الثانيـةاملرحلـة الأولى

املرحلة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
املجموعالثالثة

ديناردينارديناردينارديناردينار
 ١٠.53٠.١8٧  ١٠.٢٩5.68٠  ١.8٩4  ١36.٠8٩  ٧٩.454  ١٧.٠٧٠ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

الفوائد املعلقة على التعر�شات اجلديدة 
 ١.١4٢.٩١8  ١.٠٩٧.6٧٧  3٠.8٩8  ١.6٠5  ٢.36٩  ١٠.36٩ خالل ال�شنة

الفوائد املعلقة املحولة لالإيرادات عن 
 )5.846.8٧6( )5.6٢٧.465( )١٠.٩55( )١3٠.٠١٢( )34.5٩٩( )43.845(التعر�شات امل�شددة خالل ال�شنة

 -  )٢3.٩65( )٢5٩( )4١.84٠( ٢4.١85  4١.8٧٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )46.586( ١٠.٧١٧  36.٢5٢  )383( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  64.4٢4  )١.٢4١( )5( )6٢.٢3١( )٩4٧(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على الفوائد املعلقة - كما يف نهاية 
ال�شنة - نتيجة

تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل 
 333  )64.٧86( ٩.٢١٧  )5.5٩3( ٢٠.٢3٠  4١.٢65 ال�شنة

 4.836.66٩  4.836.66٩  -  -  -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 )3٧4.35٠( )3٧4.35٠( -  -  -  - الفوائد املعلقة على التعر�شات املعدومة

١٠.٢88.548 ١٠.٢٢٢.٠84 3١.٠54 ٢.٠8٩ 8.٧٩5 ٢4.5٢6 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

احلكومة ال�رشكـات 
القرو�س الأفراد

العقارية
ال�سغرية  الكربى

واملتو�سطة 
والقطاع 

العام
 الإجمايل 

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار 
لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩

 ١٠.٢88.548  ٢88.85٧  ١.3١4.٠٢5  6.4١١.١١5  ٢٧8.٠66  ١.٩٩6.485 الر�شيد يف بداية ال�شنة
الفوائد املعلقة على التعر�شات اجلديدة 

خالل ال�شنة
 58٧.١٩3  ١8٧.١٩6  558.٢66  655.١.٩  -  ٧١٧88.3٧٢ 

الفوائد املعلقة املحولة لالإيرادات عن 
التعر�شات امل�شددة خالل ال�شنة

)346.6٧8( )53.8١8( )385.٠38( )٢8٠.٩86(  - )١.٠66.5٢٠( 

 53.٠٠٢  -  ١.58١  )٢4.١٩٠( 8.١٩١  6٧.4٢٠ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 ١٠٢.٧٢8  -  53.٢٩6  ٢4.١8٧  ١١.6٩١  ١3.554 ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 )١55.٧3١( -  )54.8٧٧( 3  )١٩.88٢( )8٠.٩٧5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على الفوائد املعلقة - كما يف نهاية 
ال�شنة - نتيجة تغيري 

 )١١5.645( )8٩.٧٠٢( -  -  -  )٢5.٩43(الفوائد املعلقة على التعر�شات املعدومة
 )5.٩4٩( -  -  -  -  )5.٩4٩(تعديالت نتيجة تغيري اأ�شعار ال�رضف

 ١١.٠88.8٠5  ١٩٩.١55  ١.688.٧56  6.584.343  4١١.444  ٢.٢٠5.١٠٧ الر�شيد يف نهاية ال�شنة

احلكومة ال�رشكـات 
القرو�س الأفراد

العقارية
ال�سغرية  الكربى

واملتو�سطة 
والقطاع 

العام
 الإجمايل 

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار 
لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١8

 ١٠.53٠.١8٧  ٢3  ١.٢٧4.83٧  ٢.٠٠٠.8٩٢  ١58.438  ٧.٠٩5.٩٩٧ الر�شيد يف بداية ال�شنة
الفوائد املعلقة على التعر�شات اجلديدة 

خالل ال�شنة
 56٢.٢3١٢  ٢5.٢٩٢  3٩.١6١٢٧  ٩.368  ٢88.85١.١  ٧4٢.٩١8 

الفوائد املعلقة املحولة لالإيرادات عن 
التعر�شات امل�شددة خالل ال�شنة

)833.٠64( )5.664( )83.٢٧5( )١١5.88٢( )٢3( )١.٠3٧.٩٠8( 

 ٢.5٠٢  -  )٩٢4( 4١.855  ٢6١  )38.6٩٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 3.6٢4  -  6  )5.5٩٩( 8٠8  8.4٠٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 )6.١٢٧( -  ٩١8  )36.٢56( )١.٠6٩( 3٠.٢8٠ ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على الفوائد املعلقة الناجت عن 
تعديالت 

)4.8٠8.٩6٧(  -  4.8٠8.٩6٢٧.٧٠٢  -  ٢٧.٧٠٢  ٧ 

 )3٧4.35٠( -  -  )354.638( -  )١٩.٧١٢(الفوائد املعلقة على التعر�شات املعدومة
 ١٠.٢88.548  ٢88.85٧  ١.3١4.٠٢5  6.4١١.١١5  ٢٧8.٠66  ١.٩٩6.485 الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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يل للتقارير املالية )9(:
فيما يلي التعر�سات الئتمانية وفقاً للمعيار الدو

يف 31 كانون الأول 2019
كما 

ك املركزي الأردين
يل للتقاريـر املاليـة رقم )9( كما تـم اعـتماده مـن قبل الـبن

ب املعيار الدو
ح�س

املرحلة الأولـى
املرحلة الثانية

املرحلة الثالثـة
جمـوع

امل

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

لالأفراد
 5٩4.84٩.5١٠ 

 3.8٩6.8٩8 
 ٢٠.٢٧8 

 ٢4.33١.486 
 ٧63.68٠ 

 ٢٢.35١ 
 4١.4٢3.45٠ 

 34.565.3٠٧ 
 ٢.١6٢.4٧8 

 66٠.6٠4.446 
 3٩.٢٢5.885 

 ٢.٢٠5.١٠٧ 
القرو�ش العقارية

 ١8٩.١٧5.68١ 
 ٩88.5٩8 

 6٩ 
 ٢٠.١5٢.8٢3 

 5٢٠.6٠3 
 - 

 ١١.١٢٧.١3٢ 
 5.١38.855 

 4١١.3٧5 
 ٢٢٠.455.636 

 6.648.٠56 
 4١١.444 

ال�رضكات الكربى
 3٢٩.٧٢6.٧5٢ 

 3١١.٧٢8 
 - 

 ١٠١.3١٩.35١ 
 ٢.4٢3.٧38 

 ٢4.٠٧١ 
 ٢3.4٢5.556 

 6.4٠4.3٢١ 
 6.56٠.٢٧٢ 

 454.4٧١.65٩ 
 ٩.١3٩.٧8٧ 

 6.584.343 
املن�شاآت ال�شغرية 

طة
واملتو�ش

 ٩3.٠٠٧.٩٩4 
 ٢١٢.٢٠٠ 

 - 
 3١.١8٠.55٩ 

 ٩4١.68٠ 
 ١٧ 

 ٢٠.٢٩٩.٠٩٩ 
 8.٠55.٧33 

 ١.688.٧3٩ 
 ١44.48٧.65٢ 

 ٩.٢٠٩.6١3 
 ١.688.٧56 

طاع العام
للحكومة والق

 ١٩٠.٢4١.٩4٠ 
 3١4.36٠ 

 - 
 4.٢36.843 

 4.١١١ 
 - 

 ٢.٩٠١.٠56 
 ٢.6٩3.٠3٧ 

 ١٩٩.١55 
 ١٩٧.3٧٩.83٩ 

 3.٠١١.5٠8 
 ١٩٩.١55 

 ١.3٩٧.٠٠١.8٧٧
 5.٧٢3.٧84 

 ٢٠.34٧ 
 ١8١.٢٢١.٠6٢ 

 4.653.8١٢ 
 46.43٩ 

 ٩٩.١٧6.٢٩3 
 56.85٧.٢53 

 ١١.٠٢٢.٠١٩ 
 ١.6٧٧.3٩٩.٢3٢

 6٧.٢34.84٩ 
 ١١.٠88.8٠5 

يف 31 كانون الأول 2018
كما 

ك املركزي الأردين
يل للتقاريـر املاليـة رقم )9( كما تـم اعـتماده مـن قبل الـبن

ب املعيار الدو
ح�س

املرحلة الأولـى
املرحلة الثانية

املرحلة الثالثـة
جمـوع

امل

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

يل 
اإجما

اخل�سائر 
الئتمانية 

املتوقعة

فوائد 
معلقة

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

لالأفراد
 6٢6.43٩.١٩٩ 

 4.٩٢6.8٧٢ 
 8.٧١3 

 ١8.٩83.5١5 
 4١5.4٢٩ 

 3١.٠54 
 4٠.٢85.4٢٢ 

 35.45٧.35١ 
 ١.٩56.٧١8 

 685.٧٠8.١36 
 4٠.٧٩٩.65٢ 

 ١.٩٩6.485 
القرو�ش العقارية

 ١٩٢.١3٩.٧5٠ 
 ١.3١3.٧8١ 

 8٢ 
 ١١.٢٢٧.63٠ 

 33٩.8٠8 
 - 

 ٩.3٧٧.٠٠5 
 3.46٧.٠٠8 

 ٢٧٧.٩84 
 ٢١٢.٧44.385 

 5.١٢٠.5٩٧ 
 ٢٧8.٠66 

ال�رضكات الكربى
 385.5١٠.٢٧٢ 

 63١.6٠6 
 ٢4.5٢4 

 6٧.3٩3.464 
 ١.8٩١.6٢6 

 ١.6٠3 
 ١٧.64١.854 

 4.54٩.363 
 6.384.٩88 

 4٧٠.545.5٩٠ 
 ٧.٠٧٢.5٩5 

 6.4١١.١١5 
املن�شاآت ال�شغرية 

طة
واملتو�ش

 8٩.44٧.٠5١ 
 35٩.٢٧٠ 

 ٢ 
 ٢6.3٠٧.٢4٩ 

 ٩٠٠.4٢6 
 486 

 ١5.5٠٧.٧٢6 
 5.583.٧3٧ 

 ١.3١3.53٧ 
 ١3١.٢6٢.٠٢6 

 6.843.433 
 ١.3١4.٠٢5 

طاع العام
للحكومة والق

 ٢٠5.8١٩.٠٢3 
 ١8١.٩6٢ 

 - 
 ١٢.3١3.64٢ 

 ١5٠.٩8٩ 
 - 

 ٢.٩8١.8٩4 
 ١.346.5١٩ 

 ٢88.85٧ 
 ٢٢١.١١4.55٩ 

 ١.6٧٩.4٧٠ 
 ٢88.85٧ 

 ١.4٩٩.355.٢٩5 
 ٧.4١3.4٩١ 

 33.3٢١ 
 ١36.٢٢5.5٠٠ 

 3.6٩8.٢٧8 
 33.١43 

 85.٧٩3.٩٠١ 
 5٠.4٠3.٩٧8 

 ١٠.٢٢٢.٠84 
 ١.٧٢١.3٧4.6٩6 

 6١.5١5.٧4٧ 
 ١٠.٢88.548 
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اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك لل�رشكات الكربى:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 4٠4.٠55.3٠٩  -  ٧4.3٢8.55٧  3٢٩.٧٢6.٧5٢ من )١( اإلى )6(
)٢  - )٧6.٩٩٠.٧٩4  -  ٢6.٩٩٠.٧٩4 

 ٢3.4٢5.556  ٢3.4٢5.556  -  - من )8( اإلى )١٠(
 454.4٧١.65٩  ٢3.4٢5.556  ١٠١.3١٩.35١  3٢٩.٧٢6.٧5٢ املجموع

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

دينـاردينـاردينـاردينـار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 44١.66٩.8١١  -  5٧.١٠4.686  384.565.١٢5 من )١( اإلى )6(
)٩ )٧45.١4١٠.٢  ٧88.٧٧8  -  ١١.٢33.٩٢5 

 ١٧.64١.854  ١٧.64١.854  -  - من )8( اإلى )١٠(
 4٧٠.545.5٩٠  ١٧.64١.854  6٧.3٩3.464  385.5١٠.٢٧٢ املجموع
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت لل�رشكات الكربى كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

دينـاردينـاردينـاردينـار
 4٧٠.545.5٩٠  ١٧.64١.854  6٧.3٩3.464  385.5١٠.٢٧٢ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 ١٢١.٠٠8.686  ١.8١3.84٩  ١١.٩٢6.5٢١  ١٠٧.٢68.3١6 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١3٧.٠8٢.6١٧( )٢.3١5.٢53( )3٧.٢٠4.68١( )٩٧.56٢.683(الت�شهيالت امل�شددة

 -  )6٠١.4١8( )١5.٢45.٧١٩( ١5.84٧.١3٧ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )٢١٧.5١٠( ٧٧.١٩٧.5٠5  )٧6.٩٧٩.٩٩5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٧.١٠4.٠34  )٢.٧4٧.٧3٩( )4.356.٢٩5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 454.4٧١.65٩  ٢3.4٢5.556  ١٠١.3١٩.35١  3٢٩.٧٢6.٧5٢ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

دينـاردينـاردينـاردينـار
 3٧٠.8٩٧.٠58  ١١.٠٧٩.٢36  6٢.3٩٠.٠٧4  ٢٩٧.4٢٧.٧48 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 ١٧4.١6٢.١٠٧  ٧.46٢.٢4٠  34.4٢4.١3٢  ١3٢.٢٧5.٧35 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )٧٢.٧١٢.8٩6( )١.١٢6.١٠٠( )١4.٠35.٧8٩( )5٧.55١.٠٠٧(الت�شهيالت امل�شددة

 -  )3.3٧٧( )3٧.٧٢٧.5٩4( 3٧.٧3٠.٩٧١ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )٢.٩٧٩.٧34( ٢٧.35٢.٩٠٩  )٢4.3٧3.١٧5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  5.٠١٠.٢68  )5.٠١٠.٢68( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 )١.8٠٠.6٧٩( )١.8٠٠.6٧٩( -  - الت�شهيالت املعدومة
 4٧٠.545.5٩٠  ١٧.64١.854  6٧.3٩3.464  385.5١٠.٢٧٢ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة للت�سهيالت املتعلقة بال�رشكات الكربى كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

دينـاردينـاردينـاردينـار
 ٧.٠٧٢.5٩5  4.54٩.363  ١.8٩١.6٢6  63١.6٠6 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩ 

 ١.٢٠5.4٢6  4٩3.46٠  63٢.3٧٠  ٧٩.5٩6 خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١.٢8٧.848( )5٩٠.44٢( )44١.6٩6( )٢55.٧١٠(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )٢٢6.٩١5( )4٧.3٢٠( ٢٧4.٢35 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )١٠3.٢٢٠( ٢4٠.٢3٠  )١3٧.٠١٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢6٧.6٧١  )٢54.٩١٢( )١٢.٧5٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 3.٠6١.٩٧٧  ٢.٩٢4.66٠  4٠3.44٠  )٢66.١٢3(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )١.١١١.5٩5( )١.١٠٩.488( -  )٢.١٠٧(التغريات الناجتة عن تعديالت
 ١٩٩.٢3٢  ١٩٩.٢3٢  -  - تعديالت نتيجة تغري اأ�شعار ال�رضف

 ٩.١3٩.٧8٧  6.4٠4.3٢١  ٢.4٢3.٧38  3١١.٧٢8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

دينـاردينـاردينـاردينـار
 5.٠٧٩.5٠٧  3.4٩١.٢٩3  ١.333.٠٩٩  ٢55.١١5 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

 ٢.٢٩٠.١٧4  ١.٢54.٩5٠  ٧١3.4٠4  3٢١.8٢٠ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )٢83.5٢٧( )63.55٠( )١54.58١( )65.3٩6(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )٩٢٩( )5٩٧.٠8٢( 5٩8.٠١١ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )33٠.5٧٩( 3٧٧.٧٧3  )4٧.١٩4(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢١6.5١3  )٢١6.5١3( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 ١.68١.8١٧  ١.6٧٧.٠4١  435.5٢6  )43٠.٧5٠(  تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )٧٢٠.٩٢٩( )٧٢٠.٩٢٩( -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 )٩٧4.44٧( )٩٧4.44٧( -  - الت�شهيالت املعدومة

 ٧.٠٧٢.5٩5  4.54٩.363  ١.8٩١.6٢6  63١.6٠6 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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ال�سغرية  لل�رشكات  للبنك  الداخلي  الئتماين  الت�سنيف  فئات  ح�سب  الت�سهيالت  اإجمايل  بتوزيع  اإف�ساح 
واملتو�سطة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
١١١.١35.6٧8  -  -  ٢٠.5٧٠.838  -  ٩٠.564.84٠ من )١( اإلى )6(

)٩  -  - )٧.85١.5٩  -  -  ٠٧.85١.5٠٧ 
 ١٩.٠4٧.363  ١٩.٠4٧.363  -  -  -  - من )8( اإلى )١٠(

 4.453.١٠4  ١.٢5١.٧36  ٧58.٢١4  -  ٢.443.١54  - غري م�شنف
١44.48٧.65٢  ٢٠.٢٩٩.٠٩٩  ٧58.٢١4  3٠.4٢٢.345  ٢.443.١54  ٩٠.564.84٠ املجموع

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
 ١٠١.3١6.5٢5  -  -  ١5.٢٧٩.6١5  -  86.٠36.٩١٠ من )١( اإلى )6(

)٢٢ )٧5.١٠  -  ٩٠١.3٩3.٩٧8  -  -  ١٠.6١٩.8٧٩ 
 ١4.٩8٩.٧3٩  ١4.٩8٩.٧3٩  -  -  -  - من )8( اإلى )١٠(

 4.335.883  5١٧.٩86  633.655  -  3.١84.٢4٢  - غري م�شنف
 ١3١.٢6٢.٠٢6  ١5.5٠٧.٧٢5  633.655  ٢5.6٧3.5٩3  3.١84.٢4٢  86.٢6٢.8١١ املجموع
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة كما يلي:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ١3١.٢6٢.٠٢6  ١5.5٠٧.٧٢6  633.655  ٢5.6٧3.5٩4  3.١84.٢4٢  86.٢6٢.8٠٩ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 43.٢44.٢6٩  ٧٢5.٢٧6  ١٩٠.٩١3  6.46٠.٢64  ١.433.638  34.434.١٧8 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة

)٢٩.٩٧5.48٠( )٢.١٩5.663( )383.٠6٩( )6.8٧٢.١٢٧( )١.١٧6.436( )١٩.348.١85(الت�شهيالت امل�شددة
 -  )6٢.5١6( )46.٩8١( )5.٠٠5.٢58( 6٩.453  5.٠45.3٠٢ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )3.٠8١.٩٧5( 64١.١88  ١6.45١.66٢  )5٢٠.384()١3.4٩٠.4٩١(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٩.44٩.4١4  )٢٧٧.4٩٢( )6.٢85.٧٩٠( )54٧.35٩( )٢.338.٧٧3(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 )43.١63( )43.١63( -  -  -  - الت�شهيالت املعدومة
 ١44.48٧.65٢  ٢٠.٢٩٩.٠٩٩  ٧58.٢١4  3٠.4٢٢.345  ٢.443.١54  ٩٠.564.84٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
ديناردينارديناردينارديناردينار

١١٠.85٩.٢١8  ١3.4٩6.٠٠١  ١٧٢.364  3٩.٢56.863  ١.٩٧5.8١6  55.٩58.١٧4 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 53.٢3١.٩4٠  ٢.٢6٧.٧٠6  44٢.4٢5  6.643.١٧8  ٢.3١4.4٠6  4١.564.٢٢5 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة

)3٢.8٢٩.١3٢( )١.١6٧.3٩٩( )٧8.5٢١( )٧.558.5٢3( )58٢.3٧4()٢3.44٢.3١5(الت�شهيالت امل�شددة
 -  )4.3٢٩.454( )١١.454()١6.٩٠6.٠٧4( ١١.454  ٢١.٢35.5٢8 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )٩٧٠.386( ٢55.643  ٧.56٩.845  )٢55.643( )6.5٩٩.45٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  6.٢١١.٢58  )١46.8٠٢( )3.33١.6٩5( )٢٧٩.4١٧( )٢.453.344(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

١3١.٢6٢.٠٢6  ١5.5٠٧.٧٢6  633.655  ٢5.6٧3.5٩4  3.١84.٢4٢  86.٢6٢.8٠٩ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة لل�رشكات ال�سغرية واملتو�سطة كما يلي:

2019
املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املرحلة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
املجموعالثالثة

ديناردينارديناردينارديناردينار
 6.843.433  5.583.٧3٧  48.85٧  85١.56٩  ١3٢.٧36  ٢٢6.534 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩ 

 ١.١٠8.636  8٧٠.٩3٩  5.3٩3  ١4٢.456  3٧.4١٧  5٢.43١ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )88٠.4١٩( )48٠.46١( )١5.45٢( )٢3٢.334( )53.3٧6( )٩8.٧٩6(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )٢٢.٢64( )٢.٩٧6( )١٠٢.١56( ١١.363  ١١6.٠33 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )١.١6٢.3٧6( ٧٧.8٩5  ١.١43.٩٢٩  )٢١.6٩٩( )3٧.٧4٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  34١.٢35  )٢٠.٩٧٢( )٢85.١٩٧( )٢٧.٩١6( )٧.١5٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 ٢.٧١١.365  3.4٩8.٢٠٧  )5١.6٩3( )6١٧.63٩( )٩.3٠٠( )١٠8.٢١٠(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )6٠8.3٩٩( )6٠8.٢8١( -  -  -  )١١8(التغريات الناجتة عن تعديالت
 )43.١63( )43.١63( -  -  -  - الت�شهيالت املعدومة

 ٧8.١6٠  ٧8.١6٠  -  -  -  - تعديالت نتيجة تغري اأ�شعار ال�رضف
 ٩.٢٠٩.6١3  8.٠55.٧33  4١.٠5٢  ٩٠٠.6٢8  6٩.٢٢5  ١4٢.٩٧5 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املرحلة جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
املجموعالثالثة

ديناردينارديناردينارديناردينار
 5.٢٩5.١64  4.5١٩.٧١٢  ١٠.8١٠  4٩٢.٠6٠  ١١5.٠6١  ١5٧.5٢١ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

 ٢.3٩8.٢56  ١.6٧5.١5٧  ٢٧.846  5١8.886  ٩٠.٩6٢  85.4٠5 خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )8٠١.8٢8( )5٩4.٧٢8( )6٩6( )١3٩.535( )3٩.3٠8( )٢٧.56١(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )٧١5.68٩( )١.8٠8( )١6٧.86١( ١.8٠8  883.55٠ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )١68.٢5٩( ١8.483  ١٧8.٠85  )١8.483( )٩.8٢6(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١3٩.٩58  )8.3٠6( )3٢.٧٢٠( )١5.٧٧٩( )83.١53(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 ١.٢5٧.٢55  ٢.٠33.٠٠٠  ٢.5٢8  ٢.654  )١.5٢5( )٧٧٩.4٠٢(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )١.3٠5.4١4( )١.3٠5.4١4( -  -  -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 6.843.433  5.583.٧3٧  48.85٧  85١.56٩  ١3٢.٧36  ٢٢6.534 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك لالأفراد:

2019
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 66٠.6٠4.446  4١.4٢3.45٠  ٢4.33١.486  5٩4.84٩.5١٠ غري م�شنف
 66٠.6٠4.446  4١.4٢3.45٠  ٢4.33١.486  5٩4.84٩.5١٠ املجموع

2018
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 685.٧٠8.١36  4٠.٢85.4٢٢  ١8.٩83.5١5  6٢6.43٩.١٩٩ غري م�شنف
 685.٧٠8.١36  4٠.٢85.4٢٢  ١8.٩83.5١5  6٢6.43٩.١٩٩ املجموع
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت املتعلقة بالأفراد كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 685.٧٠8.١36  4٠.٢85.4٢٢  ١8.٩83.5١5  6٢6.43٩.١٩٩ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 ١٢٠.٧٢٩.٢٠5  3.٠٠١.68٧  4.683.53٠  ١١3.٠43.٩88 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١43.43٢.٧٠٩( )5.١٧٧.58٠( )5.54٧.٧٩6( )١3٢.٧٠٧.333(الت�شهيالت امل�شددة

 -  )٧.53١.335( )٩.٩6٩.١36( ١٧.5٠٠.4٧١ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )١.5١6.463( ٢٠.٩٠٩.386  )١٩.3٩٢.٩٢3(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١4.٧5٩.4١5  )4.٧٢8.٠١3( )١٠.٠3١.4٠٢(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 )5١.83١( )4٩.34١( -  )٢.4٩٠(التغريات الناجتة عن تعديالت
 )٢.348.355( )٢.348.355( -  - الت�شهيالت املعدومة

 66٠.6٠4.446  4١.4٢3.45٠  ٢4.33١.486  5٩4.84٩.5١٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 6٩8.٠٠4.٩66  ٢٩.34٠.٩5١  ١4.6٢3.٢5٢  654.٠4٠.٧63 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 ١١٢.١65.84٠  ٢.8٢6.٧٠5  ١.6٢6.٢3٧  ١٠٧.٧١٢.8٩8 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١٢١.٩٢4.54١( )6.56٠.١٩5( )4.846.5٧٧( )١١٠.5١٧.٧6٩(الت�شهيالت امل�شددة

 -  )٢.8٩5.٩١4( )5.663.83١( 8.55٩.٧45 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )١.365.١٢8( ١٧.٧٩٧.٧3٠  )١6.43٢.6٠٢(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢١.4٧٧.١3٢  )4.553.٢٩6( )١6.٩٢3.836(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 )٢.538.١٢٩( )٢.538.١٢٩( -  - الت�شهيالت املعدومة
 685.٧٠8.١36  4٠.٢85.4٢٢  ١8.٩83.5١5  6٢6.43٩.١٩٩ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة لالأفراد كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 4٠.٧٩٩.65٢  35.45٧.35١  4١5.4٢٩  4.٩٢6.8٧٢ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

 4.668.٩٧5  3.533.3٢6  ١٧4.١٩5  ٩6١.454 خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١.65١.466( ٢65.8٩3  )54.48٧( )١.86٢.8٧٢(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )3.48٢.٢4٧( )١٩٩.٩6٢( 3.68٢.٢٠٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )٧٠٠.١٠٠( 8٧١.٧٩8  )١٧١.6٩8(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢١4.438  )١١٢.553( )١٠١.885(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة 
 ٢.5٢١.٧٧4  6.3٩5.458  )33٠.٧3٩( )3.54٢.٩45(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )4.864.١١٩( )4.86٩.88١( )١( 5.٧63 التغريات الناجتة عن تعديالت
 )٢.348.355( )٢.348.355( -  - الت�شهيالت املعدومة

 ٩٩.4٢4  ٩٩.4٢4  -  - تعديالت نتيجة تغري اأ�شعار ال�رضف
 3٩.٢٢5.885  34.565.3٠٧  ٧63.68٠  3.8٩6.8٩8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 4٢.536.5٩4  36.8٢٢.6٢8  ٢٩8.846  5.4١5.١٢٠ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

 ١.563.4٠4  33٢.4٧١  ١5١.3٩6  ١.٠٧٩.53٧ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )4.٩4٢.6٩٩( )3.633.3١٢( )6٠.١5٩( )١.٢4٩.٢٢8(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )١.335.٠٩٩( )١٧١.٩84( ١.5٠٧.٠83 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )6٠8.4١٢( ٧83.663  )١٧5.٢5١(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  35٩.٢4٧  )١46.3٩3( )٢١٢.854(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة 
 ٧.83٩.٢٢٧  ٩.٧١6.8٧٩  )43٩.٩4٠( )١.43٧.٧١٢(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )5.٠١٢.6٢8( )5.٠١٢.8٠5( -  ١٧٧ التغريات الناجتة عن تعديالت
 )١.١84.٢46( )١.١84.٢46( -  - الت�شهيالت املعدومة

 4٠.٧٩٩.65٢  35.45٧.35١  4١5.4٢٩  4.٩٢6.8٧٢ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك للقرو�س العقارية كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 ٢٢٠.455.636  ١١.١٢٧.١3٢  ٢٠.١5٢.8٢3  ١8٩.١٧5.68١ غري م�شنف
 ٢٢٠.455.636  ١١.١٢٧.١3٢  ٢٠.١5٢.8٢3  ١8٩.١٧5.68١ املجموع

2018
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 ٢١٢.٧44.385  ٩.3٧٧.٠٠5  ١١.٢٢٧.63٠  ١٩٢.١3٩.٧5٠ غري م�شنف
 ٢١٢.٧44.385  ٩.3٧٧.٠٠5  ١١.٢٢٧.63٠  ١٩٢.١3٩.٧5٠ املجموع

اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت للقرو�س العقارية كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 ٢١٢.٧44.385  ٩.3٧٧.٠٠5  ١١.٢٢٧.63٠  ١٩٢.١3٩.٧5٠ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 3١.334.٩٧8  863.٠84  ٢.584.5٢٠  ٢٧.88٧.3٧4 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )٢3.6٢3.٧٢٧( )١.4١٠.643( )١.٠٠6.354( )٢١.٢٠6.٧3٠(الت�شهيالت امل�شددة

 -  )١.4٠4.3٩٧( )3.٩64.8٩٩( 5.36٩.٢٩6 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )١.34٧.٧8٠( ١3.6٧5.٠٩٩  )١٢.3٢٧.3١٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  5.٠4٩.863  )٢.363.١٧3( )٢.686.6٩٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ٢٢٠.455.636  ١١.١٢٧.١3٢  ٢٠.١5٢.8٢3  ١8٩.١٧5.68١ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 ١٩٩.4٩١.٢4٠  5.١4٧.68٧  ١5.4٩6.١8١  ١٧8.84٧.3٧٢ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 33.3٧3.83٠  ١.٠64.3٠4  ٢.3٠٧.355  3٠.٠٠٢.١٧١ الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )٢٠.١٢٠.685( )٩٩6.43٠( )١.8٢3.56٢( )١٧.3٠٠.6٩3(الت�شهيالت امل�شددة

 -  )٢٢٧.١٧٠( )8.٩38.١٩٢( ٩.١65.36٢ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )٢3٠.535( 5.٩٩8.٧١١  )5.٧68.١٧6(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  4.6١٩.١4٩  )١.8١٢.863( )٢.8٠6.٢86(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ٢١٢.٧44.385  ٩.3٧٧.٠٠5  ١١.٢٢٧.63٠  ١٩٢.١3٩.٧5٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة للقرو�س العقارية كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 5.١٢٠.5٩٧  3.46٧.٠٠8  33٩.8٠8  ١.3١3.٧8١ الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

 ٩5٧.١٩6  55٢.١38  63.١٠8  34١.٩5٠ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١.٠٠٩.4١٢( )38٢.٩٧5( )66.8١8( )55٩.6١٩(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )3٢8.4٩8( )١38.386( 466.884 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )35٩.٠54( 466.٠55  )١٠٧.٠٠١(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  84.858  )5٩.3١6( )٢5.54٢(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 ١.634.٩64  ٢.١6٠.66٧  )83.848( )44١.855(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )8٢.4٠4( )8٢.4٠4( -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 ٢٧.١١5  ٢٧.١١5  -  - تعديالت نتيجة تغري اأ�شعار ال�رضف

 6.648.٠56  5.١38.855  5٢٠.6٠3  ٩88.5٩8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

جتميعي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةجتميعي

ديناردينارديناردينار
 4.٠85.5١١  ٢.564.8١4  ١5٠.١٠٩  ١.3٧٠.588 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 )املعدل(

 ٩٧3.١6٠  ٢48.568  3٧١.١٢3  353.46٩ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )٧88.36٢( )368.٩٧٧( )١٧.8١5( )4٠١.5٧٠(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  )65.6٧3( )٢4٧.538( 3١3.٢١١ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  )5٩.٧٩٢( ١٠4.١٧٢  )44.38٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  8٠.5٩٩  )56.١4٧( )٢4.45٢(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 ١.٠65.65٧  ١.٢8٢.838  35.٩٠4  )٢53.٠85(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 )٢١5.36٩( )٢١5.36٩( -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 5.١٢٠.5٩٧  3.46٧.٠٠8  33٩.8٠8  ١.3١3.٧8١ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح بتوزيع اإجمايل الت�سهيالت ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام 
كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

ديناردينارديناردينار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 ١٩4.4٧8.٧83  -  4.٢36.843  ١٩٠.٢4١.٩4٠ من )١( اإلى )6(
 ٢.٩٠١.٠56  ٢.٩٠١.٠56  -  - من )8( اإلى )١٠(

 ١٩٧.3٧٩.83٩  ٢.٩٠١.٠56  4.٢36.843  ١٩٠.٢4١.٩4٠ املجموع

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

ديناردينارديناردينار
فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:

 ٢٢١.١١4.55٩  ٢.٩8١.8٩4  ١٢.3١3.64٢  ٢٠5.8١٩.٠٢3 من )١( اإلى )6(
 ٢٢١.١١4.55٩  ٢.٩8١.8٩4  ١٢.3١3.64٢  ٢٠5.8١٩.٠٢3 املجموع

اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت للحكومة والقطاع العام كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

ديناردينارديناردينار
 ٢٢١.١١4.55٩  ٢.٩8١.8٩4  ١٢.3١3.64٢  ٢٠5.8١٩.٠٢3 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 ٧٢.٢6١.34١  -  ٢35.48٠  ٧٢.٠٢5.86١ الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )٩5.٩٩6.٠6١( )٩٢.١١3( -  )٩5.٩٠3.٩48(الت�شهيالت امل�شددة

 -  -  )١٢.3١3.64١( ١٢.3١3.64١ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  -  4.٠٠١.36٢  )4.٠٠١.36٢(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١١.٢٧5  -  )١١.٢٧5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ١٩٧.3٧٩.83٩  ٢.٩٠١.٠56  4.٢36.843  ١٩٠.٢4١.٩4٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

ديناردينارديناردينار
 ٢٢8.٠٧١.٠٩١  488  35.5٩8.٩٩٠  ١٩٢.4٧١.6١3 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة

 55.٢٢8.١٢4  ٢٧١.36٧  ١.5٧4.4٢٢  53.38٢.335 الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )6٢.١84.656( )488( -  )6٢.١84.١68(الت�شهيالت امل�شددة

 -  -  )35.5٩8.٩٩٠( 35.5٩8.٩٩٠ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  -  ١٠.٧3٩.٢٢٠  )١٠.٧3٩.٢٢٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢.٧١٠.5٢٧  -  )٢.٧١٠.5٢٧(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ٢٢١.١١4.55٩  ٢.٩8١.8٩4  ١٢.3١3.64٢  ٢٠5.8١٩.٠٢3 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة للحكومة والقطاع العام كما يلي:

2019
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

ديناردينارديناردينار
 ١.6٧٩.4٧٠  ١.346.5١٩  ١5٠.٩8٩  ١8١.٩6٢ ر�شيد بداية ال�شنة

 5٧5.55٧  336.348  -  ٢3٩.٢٠٩ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )١٠٩.٠6٧( -  -  )١٠٩.٠6٧(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  -  )١5٠.٩8٩( ١5٠.٩8٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  -  ٧6٠  )٧6٠(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة 
 )١44.6٢٢( -  3.35١  )١4٧.٩٧3(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 ١.٠١٠.١٧٠  ١.٠١٠.١٧٠  -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 3.٠١١.5٠8  ٢.6٩3.٠3٧  4.١١١  3١4.36٠ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
 املرحلة الأولى

اإفرادي
 املرحلة الثانية

املجموعاملرحلة الثالثةاإفرادي

ديناردينارديناردينار
 4٩3.٠5٩  ١٧6  43٩.6٢4  53.٢5٩ ر�شيد بداية ال�شنة

 ١١4.3١٠  -  -  ١١4.3١٠ خ�شارة التدين على الت�شهيالت اجلديدة خالل ال�شنة
 )6.6٧٢( )١٧6( -  )6.4٩6(امل�شرتد من خ�شارة التدين على الت�شهيالت امل�شتحقة

 -  -  )43٩.6٢4( 43٩.6٢4 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى
 -  -  886  )886(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة - نتيجة
 ٩43.٩١6  ١.٢١١.86٧  ١5٠.١٠3  )4١8.٠54(تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل ال�شنة

 ١34.85٧  ١34.65٢  -  ٢٠5 التغريات الناجتة عن تعديالت
 ١.6٧٩.4٧٠  ١.346.5١٩  ١5٠.٩8٩  ١8١.٩6٢ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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 13-  ممتلكات ومعدات
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 لل�سنة املنتهية يف
31 كانون الأول 2019

مبايناأرا�سي 
معدات 
واأجهزة 

واأثاث

و�سائط 
نقل

اأجهزة 
احلا�سب 

الآيل

م�ساريع 
قيد 

التنفيذ
املجموع

دينارديناردينارديناردينارديناردينار
الكلفة: 

 ١٠8.٢8٠.45١  ١.٩٢٠.٢54  3٢.66٢.668  ١.٧36.3٩٩  44.85٩.٠٢٠  ٢4.٩58.٠68  ٢.١44.٠4٢ الر�شيد يف بداية ال�شنة 
 5.٩38.55١  ٢.6٠6.566  ١.66٠.١34  -  ١.١4٢.٧34  5٢٩.١١٧  - اإ�شافات
 -  )١.٢٩4.٢86( 66٢.364  -  ٢45.٩88  385.٩34  - حتويالت

 )8.4٠٩.633( -  )6.١٧١.4١٩( )١8.١٩٠( )٢.٢٢٠.٠٢4( -  - ا�شتبعادات 
 ١٠5.8٠٩.36٩  3.٢3٢.534  ٢8.8١3.٧4٧  ١.٧١8.٢٠٩  44.٠٢٧.٧١8  ٢5.8٧3.١١٩  ٢.١44.٠4٢ الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ال�ستهالك املرتاكم:
 65.٠48.١٠6  -  ٢4.43١.334  ١.33٢.835  34.35٩.46٧  4.٩٢4.4٧٠  - الر�شيد يف بداية ال�شنة

 6.3٧١.٠٧٠  -  3.٠3١.6١3  ١٢5.83٧  ٢.6٧٠.٠44  543.5٧6  - ا�شتهالك ال�شنة
 )8.١3١.٢٧8( -  )6.١65.٩٩٢( )١8.١8٩( )١.٩4٧.٠٩٧( -  - ا�شتبعادات

 63.٢8٧.8٩8  -  ٢١.٢٩6.٩55  ١.44٠.483  35.٠8٢.4١4  5.468.٠46  - الر�شيد يف نهاية ال�شنة
�شايف القيمة الدفرتية يف نهاية 

 4٢.5٢١.4٧١  3.٢3٢.534  ٧.5١6.٧٩٢  ٢٧٧.٧٢6  8.٩45.3٠4  ٢٠.4٠5.٠٧3  ٢.١44.٠4٢ ال�شنة

 لل�سنة املنتهية يف
31 كانون الأول 2018

مبايناأرا�سي 
معدات 
واأجهزة 

واأثاث

و�سائط 
نقل

اأجهزة 
احلا�سب 

الآيل

م�ساريع 
قيد 

التنفيذ
املجموع

دينارديناردينارديناردينارديناردينار
الكلفة: 

 ١٠3.64٠.86٠  ٢.١١6.٢٠5  3٢.363.٧٩٢  ١.836.١4٠  4٢.5٧٩.٧8٩  ٢٢.6٠٠.8٩٢  ٢.١44.٠4٢ الر�شيد يف بداية ال�شنة 
 8.٠٩٢.٩36  ١.63١.3١4  ٢.563.٢٢٧  ٩٧  ٢.٠٢٢.٠٠5  ١.8٧6.٢٩3  - اإ�شافات
 -  )١.8٢٧.٢65( ٧6٢.88٩  -  583.4٩3  48٠.883  - حتويالت

 )3.453.345( -  )3.٠٢٧.٢4٠( )٩٩.838( )3٢6.٢6٧( -  - ا�شتبعادات 
 ١٠8.٢8٠.45١  ١.٩٢٠.٢54  3٢.66٢.668  ١.٧36.3٩٩  44.85٩.٠٢٠  ٢4.٩58.٠68  ٢.١44.٠4٢ الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ال�ستهالك املرتاكم:
 6٢.٢4٧.٠3٩  -  ٢4.٧6٧.١٧٧  ١.٢٧6.٠٠8  3١.٧64.٠٩8  4.43٩.٧56  - الر�شيد يف بداية ال�شنة

 6.١٧٩.٧5٠  -  ٢.68١.45٢  ١48.36٩  ٢.865.٢١5  484.٧١4  - ا�شتهالك ال�شنة
 )3.3٧8.683( -  )3.٠١٧.٢٩5( )٩١.54٢( )٢6٩.846( -  - ا�شتبعادات

 65.٠48.١٠6  -  ٢4.43١.334  ١.33٢.835  34.35٩.46٧  4.٩٢4.4٧٠  - الر�شيد يف نهاية ال�شنة
�شايف القيمة الدفرتية يف نهاية 

 43.٢3٢.345  ١.٩٢٠.٢54  8.٢3١.334  4٠3.564  ١٠.4٩٩.553  ٢٠.٠33.5٩8  ٢.١44.٠4٢ ال�شنة

-٩١5٢٠ - ٢١5-ن�شبة ال�شتهالك ال�شنوية %

ومبلغ  دينار   5١.٠64.١36 مببلغ  بالكامل  م�شتهلكة  ومعدات  ممتلكات  و٢٠١8   ٢٠١٩ الأول  كانون   3١ يف  كما  واملعدات  املمتلكات  تت�شمن   -
5٢.٠33.8٢٧ دينار على التوايل، وما زالت ت�شتخدم من قبل البنك.

تقدر التكلفة املتبقية ل�شتكمال م�شاريع حتت التنفيذ مبلغ ١.٢5١.548 دينار ومبلغ ١.٢٧3.٧٠5 دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و٢٠١8 على   
التوايل.
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 14-  موجودات غري ملمو�سة - بال�سايف
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

اأنظمة حا�سوب وبرامج
20192018
دينــاردينـار

 ٩.٩45.3٢4  8.١٢٠.5١٧ الر�شيد يف بداية ال�شنة 
 ١.556.3٢٠  ١.٠٠١.5٢٢ اإ�شافات

 )3.38١.١٢٧( )3.٠36.4٧6(الإطفاء لل�شنة
 8.١٢٠.5١٧  6.٠85.563 الر�شيد يف نهاية ال�شنة

 15-  موجودات اأخرى
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانــــــــــــــــــون الأول 
20192018
دينــاردينـار

 ١4.٩3١.4١6  ١٩.٧4١.336 اإيرادات م�شتحقة غري مقبو�شة
 ٧.8٧8.5٩3  5.٧5٧.٠٧١ م�رضوفات مدفوعة مقدماً

 8.6٧5.3١٠  ١١.٩38.836 موجودات اآلت ملكيتها للبنك - بال�شايف *
 5.٢6٠.3١3  5.٩٩5.٩8١ الذمم املدينة - بال�شايف **

 ١5.6١٩.٧٧4  ٧.3١8.3٩١ �شيكات املقا�شة
 3٠.٠٠٠  3١.٠٠٠ �شندوق �شمان الت�شوية

 5.8٢٩  - ت�شوية مركز الإيداع 
 5٧4.65٠  8٩١.٧١3 تاأمينات قابلة لال�شرتداد

 ١.٩٩٩.4٠١  ١.٩٩٩.4٠١ تاأمينات لدى الفيزا الدولية
 ٢.55٧.٩٧٩  ١.٢٧١.43٢ اأخرى

 5٧.533.٢65  54.٩45.١6١ املجموع

تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ش من العقارات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�شتحقة على العمالء خالل فرتة اأق�شاها   *
�شنتني من تاريخ ا�شتمالكها، وللبنك املركزي يف حالت ا�شتثنائية اأن ميدد هذه املدة اإلى �شنتني متتاليتني كحد اأق�شى.
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اإن تفا�سيل احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة هي كما يلي:

20192018
دينــاردينـار

 ١4.8٧٢.868  ١٠.36١.٢١٠ ر�شيد بداية ال�شنة
 ١.538.4٢4  3.364.6٠8 اإ�شافات 

 )١.١46.48١( )١٠١.٠8٢(ا�شتبعادات 
 )4.٩٠3.6٠١( - املحول اإلى الذمم املدينة *

 ١٠.36١.٢١٠  ١3.6٢4.٧36 املجموع
 )4٩5.٩٠٩( )4٩5.٩٠٩(تدين موجودات م�شتملكة

 )١.١8٩.٩٩١( )١.١8٩.٩٩١(تدين موجودات م�شتملكة مبوجب تعليمات البنك املركزي
 8.6٧5.3١٠  ١١.٩38.836 ر�شيد نهاية ال�شنة

فيما يلي ملخ�ش احلركة على خم�ش�ش املوجودات امل�شتملكة:
 ٢.٠53.٩٠٠  ١.685.٩٠٠ ر�شيد بداية ال�شنة

 )368.٠٠٠( - امل�شتخدم خالل العام
 ١.685.٩٠٠  ١.685.٩٠٠ ر�شيد نهاية ال�شنة

بلغ خم�ش�ش التدين مقابل العقارات امل�شتملكة ١.685.٩٠٠ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )١.685.٩٠٠ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(  -

 16-  ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
داخل 

اململكة
خارج 

داخل املجموعاململكة
اململكة

خارج 
املجموعاململكة

ديناردينارديناردينارديناردينار
 33.٩63.٢١١  ٧.8٧٧.٧٧3  ٢6.٠85.438  38.58١.٢٠٢  8.3٢3.٠8٠  3٠.٢58.١٢٢ ح�شابات جارية وحتت الطلب

 ٢46.83٩.65١  ١١٢.8٠5.١٢١  ١34.٠34.53٠  ١4٧.38٧.٧34  ٩٠.6٢6.443  56.٧6١.٢٩١ ودائع لأجل ت�شتحق خالل فرتة اأقل من 3 اأ�شهر
 -  -  -  3٢.٠٩٠.٠٠٠  ٧.٠٩٠.٠٠٠  ٢5.٠٠٠.٠٠٠ ودائع لأجل ت�شتحق خالل فرتة من 3 - 6 اأ�شهر

 ٢8.٠٠٠.٠٠٠  -  ٢8.٠٠٠.٠٠٠  33.٠٠٠.٠٠٠  -  33.٠٠٠.٠٠٠ ودائع لأجل ت�شتحق خالل فرتة من 6 - ٩ اأ�شهر 
 ٧٠.٠٠٠.٠٠٠  3٠.٠٠٠.٠٠٠  4٠.٠٠٠.٠٠٠  45.٠٠٠.٠٠٠  3٠.٠٠٠.٠٠٠  ١5.٠٠٠.٠٠٠ ودائع ت�شتحق خالل فرتة اأكرث من �شنة 

 3٧8.8٠٢.86٢  ١5٠.68٢.8٩4  ٢٢8.١١٩.٩68  ٢٩6.٠58.٩36  ١36.٠3٩.5٢3  ١6٠.٠١٩.4١3 املجموع
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 17-  ودائع عمالء
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ال�رشكات الأفراد
الكربى

ال�رشكات 
ال�سغرى 

واملتو�سطة

احلكومة 
والقطاع 

العام
املجموع

دينارديناردينارديناردينار
لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩

 4٧٩.84٧.5٢٩  58.38١.١٧٩  53.463.86٩  ١٢3.٧٠٩.١8١  ٢44.٢٩3.3٠٠ ح�شابات جارية وحتت الطلب
 5١6.٠٩3.388  ٢3٩.8٠3  3.٧٠5.٩43  6.١43.٢6١  5٠6.٠٠4.38١ ودائع توفري

 ١.٠55.٠١5.٠٧8  ٢34.٠٢١.5٩٩  45.5٠3.8٠8  ٢٩5.6٩8.53٠  4٧٩.٧٩١.١4١ ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
 -  -  -  -  - �شهادات لأجل وخا�شعة لإ�شعار

 ٢.٠5٠.٩55.٩٩5  ٢٩٢.64٢.58١  ١٠٢.6٧3.6٢٠  4٢5.55٠.٩٧٢  ١.٢3٠.٠88.8٢٢ املجموع
لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١8

 4٠٠.6١8.٢٧4  63.343.٠4٧  4٧.١١٧.56٢  6٢.5٩٢.٧84  ٢٢٧.564.88١ ح�شابات جارية وحتت الطلب
 48٧.865.٩5٢  ١٠٢.64٢  3.5٢٧.٢٧١  6.5٧٧.3١٢  4٧٧.658.٧٢٧ ودائع توفري

 ١.٠٢5.3٩3.٧6١  ٢3٧.8١٧.٠١6  ٢٩.٢88.65٩  3١5.4٢٠.44٩  44٢.86٧.63٧ ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
 ٢4.١٠6  -  -  -  ٢4.١٠6 �شهادات لأجل وخا�شعة لإ�شعار

 ١.٩١3.٩٠٢.٠٩3  3٠١.٢6٢.٧٠5  ٧٩.٩33.4٩٢  384.5٩٠.545  ١.١48.١١5.35١ املجموع

بلغت ودائع احلكومة الأردنية والقطاع العام الأردين داخل اململكة ٢٧3.5١8.٩53 دينار اأي ما ن�شبته ١3.34% من اإجمايل الودائع كما يف 3١ كانون   -
الأول ٢٠١٩ )٢8٧.٢6٩.563 دينار اأي ما ن�شبته ١5.٠١% كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.

ل يوجد ودائع حمجوزه كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و٢٠١8.  -
بلغت قيمة الودائع التي ل تتقا�شى فوائد 4١٧.4٢6.٢68 دينار اأي ما ن�شبته ٢.٠4% من اإجمايل الودائع كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )٠3٠.٩5٩.364   -

دينار اأي ما ن�شبته ١٩.٠٢% كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.
بلغت قيمة الودائع اجلامدة مبلغ 35.١66.834 دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )38.6٢٠.53٩ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8(.  -

 18-   تاأمينات نقدية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانــــــــــــــــــون الأول 
20192018

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار
 ٢6.5٢8.٢٢6  33.335.65١ تاأمينات مقابل ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة

 ١4.٢35.٩8٠  ١٧.٧٠٠.٧84 تاأمينات مقابل ت�شهيالت ائتمانية غري مبا�رضة
 4.٠١٢.465  ٢.88٠.٠١٧ تاأمينات التعامل بالهام�ش

 4.8٠4.٢٩8  4.٧8٧.٩٠٠ تاأمينات اأخرى
 4٩.58٠.٩6٩  58.٧٠4.35٢ املجمــوع
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 19-  اأمـوال مقرت�سـة والقرو�س امل�ساندة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 اأ-  اأموال مقرت�سة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

املبلغ
دورية عدد الأق�ساط 

ا�ستحقاق
الأق�ساط

تاريخ
�سعر فائدة ال�سماناتال�ستحقاق

الإقرا�س  املتبقيةالكلية 

دينــــار
3١ كانون الأول ٢٠١٩

اقرتا�ش من موؤ�ش�شة ال�شتثمارات 
OPIC 4.845%-ل يوجد٢٠34دفعة واحدة١١ ١5.5٩8.٠٠٠ اخلا�شة ملا وراء البحار

%4.8٩5
3.358%ل يوجد٢٠٢5ن�شف �شنوية٢٠١١ ١.٩4٩.٧5٠ اقرتا�ش من وكالة التنمية الفرن�شية

٢.٧٠٠%ل يوجد٢٠٢8�شنوية١٠٧ ٧.6٠٠.٠٠٠ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين*

دفعة واحدة ١84١84 34.١63.٧65 اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين**
١% - ٢.5%�شندات حكومة٢٠٢6 - ٢٠١8لكل قر�ش

٢.5٠٠%ل يوجد٢٠٢8ن�شف �شنوية١4٩ ١.55٩.٩84 اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين*
4.٧5٠%ل يوجد٢٠٢١ن�شف �شنوية٧3 3.٠34.٢86 اقرتا�ش من بنك الإعمار الأوروبي
3.٢5%ل يوجد٢٠٢٠ن�شف �شنوية٧١ ١.٠١٢.85٧ اقرتا�ش من بنك الإعمار الأوروبي
5.5٠٠%ل يوجد٢٠٢5ن�شف �شنوية٧٧ ١4.١8٠.٠٠٠ اقرتا�ش من بنك الإعمار الأوروبي

٢.8%ل يوجد٢٠3١ن�شف �شنوية٢٠٢٠ 4.١٠٠.٠٠٠ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين*
ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 

5.٧5٠%ل يوجد٢٠٢4دفعة واحدة ١١ 3٠.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 
5.٧5٠%ل يوجد٢٠٢٠دفعة واحدة ١١ 5.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

3.٠٠٠%ل يوجد٢٠3٩ن�شف �شنوية3434 ٢.85٧.٩8٢ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين
ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 

5.٩٠٠%ل يوجد٢٠٢٠دفعة واحدة ١١ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

4.٠٠٠%�شندات حكومة٢٠١٩دفعة واحدة ١١ ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين
ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 

5.٩٠٠%ل يوجد٢٠٢٠دفعة واحدة ١١ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

١.433%ل يوجد٢٠3١ن�شف �شنوية٢٠٢٠ 4.٢6٢.5٠6 اقرتا�ش من وكالة التنمية الفرن�شية
١.433%ل يوجد٢٠3١ن�شف �شنوية٢٠٢٠ ٢.383.8٠٠ اقرتا�ش من وكالة التنمية الفرن�شية
-ل يوجدل يوجد-١١ 85٢.5٠١ اقرتا�ش من وكالة التنمية الفرن�شية

4.٠4٧%ل يوجد٢٠٢3ن�شف �شنوية٧٧ 3.545.٠٠٠ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
6.٠٠٠%ل يوجد٢٠٢3ربع �شنوي3٢3٢ ٢.٧٠٠.٠٠٠ بنك الحتاد

٧.٠٠٠%ل يوجد٢٠٢١�شهري45٢٠ 444.444 بنك �شو�شيتيه جرنال
اقرتا�ش من �رضكة الأ�شواق املالية 

FMI ل يوجدل يوجد-١١ ١.٠٧4.٢٢4 العاملية-

 ٢٢6.3١٩.٠٩٩ املجمــوع
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املبلغ
دورية عدد الأق�ساط 

ا�ستحقاق
الأق�ساط

تاريخ
�سعر فائدة ال�سماناتال�ستحقاق

الإقرا�س  املتبقيةالكلية 

دينــــار
3١ كانون الأول ٢٠١8

اقرتا�ش من موؤ�ش�شة ال�شتثمارات 
OPIC 4.845%-ل يوجد٢٠34دفعة واحدة١١ ١5.5٩8.٠٠٠ اخلا�شة ملا وراء البحار

%4.8٩5
3.358%ل يوجد٢٠٢5ن�شف �شنوية٢٠١3 ٢.3٠4.٢5٠ اقرتا�ش من وكالة التنمية الفرن�شية

٢.٧٠٠%ل يوجد٢٠٢8�شنوية١٠8 8.55٠.٠٠٠ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين*

دفعة واحدة ١86١86 3١.4٧١.٠64 اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين**
١% - ٢.5%�شندات حكومة٢٠٢6 - ٢٠١8لكل قر�ش

٢.5٠٠%ل يوجد٢٠٢8ن�شف �شنوية١4١١ ١.8٩6.١٢٧ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين*
4.٧5٠%ل يوجد٢٠٢١ن�شف �شنوية٧5 5.٠5٧.١43 اقرتا�ش من بنك الإعمار الأوروبي
3.٢5%ل يوجد٢٠٢٠ن�شف �شنوية٧3 3.٠38.5٧١ اقرتا�ش من بنك الإعمار الأوروبي
5.٢5٠%ل يوجد٢٠٢5ن�شف �شنوية٧٧ ١4.١8٠.٠٠٠ اقرتا�ش من بنك الإعمار الأوروبي

٢.8%ل يوجد٢٠3١ن�شف �شنوية٢٠٢٠ 4.١٠٠.٠٠٠ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين*
ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 

4.4%ل يوجد٢٠١٩دفعة واحدة ١١ 3٠.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 
5.٧5٠%ل يوجد٢٠٢٠دفعة واحدة ١١ 5.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

3.٠٠٠%ل يوجد٢٠3٩ن�شف �شنوية3434 ١.434.5٢8 اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين
ال�رضكة الأردنية لإعادة متويل الرهن 

5.٩٠٠%ل يوجد٢٠٢٠دفعة واحدة ١١ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ العقاري ***

5.5٠٠%�شندات حكومة٢٠١٩دفعة واحدة ١١ ١٩.٠٠٠.٠٠٠ اقرتا�ش من البنك املركزي الأردين
4.56٠%ل يوجد٢٠٢3ن�شف �شنوية٧٧ 3.545.٠٠٠ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
4.5٧٠%ل يوجد٢٠3١ن�شف �شنوية٢٠٢٠ 4.34٩.٢88 اقرتا�ش من وكالة التنمية الفرن�شية

6.٠٠٠%ل يوجد٢٠٢4ربع �شنوي٢4٢4 8٠٠.٠٠٠ بنك الحتاد
6.٧5%ل يوجد٢٠٢١�شهري453٢ ٧١١.١١١ بنك �شو�شيتيه جرنال

اقرتا�ش من �رضكة الأ�شواق املالية 
FMI ل يوجدل يوجد-١١ ١.٠٧4.٢٢4 العاملية-

 ١6٢.١٠٩.3٠6 املجمــوع

* مت اإعادة اإقرا�ش املبالغ املقرت�شة من البنك املركزي الأردين لقطاع ال�رضكات ال�شغرية واملتو�شطة مبعدل فائدة %8.5.
** مت اإعادة اإقرا�ش املبالغ املقرت�شة من البنك املركزي الأردين لأغرا�ش التمويل ال�شناعي والطاقة والزراعة وال�شياحة مبعدل فائدة %4.5.

دينار كما يف العقاري ٧٢٧.45.8٢5  الرهن  لإعادة متويل  الأردنية  ال�رضكة  املقرت�شة من  الأموال  املعاد متويلها من  ال�شكنية  القرو�ش  بلغت   *** 

3١ كانون الأول ٢٠١٩ مبعدل فائدة ٧%.
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 ب-  القرو�س امل�ساندة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

املبلغ
دورية عدد الأق�ساط 

ا�ستحقاق
الأق�ساط

تاريخ
�سعر فائدة ال�سماناتال�ستحقاق

الإقرا�س  املتبقيةالكلية 

دينار
Green for Growth Fund ٧.٩٠5.356.٠٠٠%ل يوجد٢٠٢6دفعة واحدة ١١ ٠

Sanad fund for msme ١٠.635.6.3٠٠%ل يوجد٢٠٢٧دفعة واحدة ١١ ٠٠٠
 ١8.54٠.35٠ 

 20-  خم�س�سات متنوعة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

للعام 2019
ر�سيد بداية 

ال�سنة 
املكون خالل 

ال�سنة 
امل�ستخدم 

خالل ال�سنة 
ما مت رده 
لالإيرادات

ر�سيد نهاية 
ال�سنة

دينارديناردينارديناردينار
 ١.354.3٩٧  -  )١36.٠4١( -  ١.4٩٠.438 خم�ش�ش الق�شايا املقامة �شد البنك

 ٩.543.3٠٢  -  )٧56.٢4١( 55١.3٩٩  ٩.٧48.١44 خم�ش�ش تعوي�ش نهاية اخلدمة
 4.١٧١.٧58  -  )٢.٩86( ٩.٧٩3  4.١64.٩5١ خم�ش�ش التزامات اأخرى

 ١5.٠6٩.45٧  -  )8٩5.٢68( 56١.١٩٢  ١5.4٠3.533 املجموع

للعام 2018
ر�سيد بداية 

ال�سنة 
املكون خالل 

ال�سنة 
امل�ستخدم 

خالل ال�سنة 
ما مت رده 
لالإيرادات

ر�سيد نهاية 
ال�سنة

دينارديناردينارديناردينار
 ١.4٩٠.438  )853.564( )١.٩43.5٠١( -  4.٢8٧.5٠3 خم�ش�ش الق�شايا املقامة �شد البنك

 ٩.٧48.١44  -  )6٧١.١٧٢( ١.٧5٩.456  8.65٩.86٠ خم�ش�ش تعوي�ش نهاية اخلدمة
 4.١64.٩5١  -  )63.١٢٧( ٧.٠35  4.٢٢١.٠43 خم�ش�ش التزامات اأخرى

 ١5.4٠3.533  )853.564( )٢.6٧٧.8٠٠( ١.٧66.4٩١  ١٧.١68.4٠6 املجموع
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21- �رشيبة الدخل

 اأ-   خم�س�س �رشيبة الدخل
اإن احلركة على خم�س�س �رشيبة الدخل خالل ال�سنة هي كما يلي:

20192018
ديناردينار

 ١٧.3٢١.46١  ١5.٢٠٢.٧3٢ ر�شيد بداية ال�شنة
 )١4.44٠.4٢٢( )١5.١٩8.٩٩5(�رضيبة الدخل املدفوعة

 ١٢.3٢١.6٩3  ١6.٩5٠.6٧4 �رضيبة الدخل امل�شتحقة
 ١5.٢٠٢.٧3٢  ١6.٩54.4١١ ر�شيد نهاية ال�شنة

ب-  متثل �رشيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي

20192018
ديناردينار

 ١٢.3٢١.6٩3  ١6.٩5٠.6٧4 �رضيبة دخل ال�شنة
 ١.٢5١  )6٠.3١٠(مطلوبات �رضيبية موؤجلة
)45.٢٠5()١88.8١٧(موجودات �رضيبية موؤجلة

 ١٢.٢٧٧.٧3٩  ١6.٧٠١.54٧ �رضيبة الدخل امل�شتحقة على اأرباح ال�شنة 

تبلغ ن�شبة �رضيبة الدخل للبنوك يف الأردن 38% اعتباراً من اأول كانون الثاين ٢٠١٩ وترتاوح ن�شبة �رضيبة الدخل يف البلدان التي يوجد للبنك   -
�رضكات وفروع فيها بني �شفر و3١% حيث تخ�شع البنوك يف فل�شطني ل�رضيبة دخل بن�شبة ١5% و�رضيبة م�شافة بن�شبة ١6%.

مت اإجراء ت�شوية نهائية مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام ٢٠١8 لفروع البنك يف الأردن.   -
اإعداد القوائم  اإجراء ت�شوية نهائية لفروع البنك يف فل�شطني حتى نهاية العام ٢٠١٧، ومل يتم مراجعة ح�شابات عام ٢٠١8 لغاية تاريخ  مت   -

املالية.
مت التو�شل اإلى ت�شوية نهائية مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات لل�رضكة الوطنية للخدمات املالية )الأردن( حتى نهاية العام ٢٠١4 كما قامت   -
دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات مبراجعة �شجالت ال�رضكة لالأعوام ٢٠١5، ٢٠١6 و٢٠١٧، حيث مت تقدير ال�رضيبة امل�شتحقة عن هذه ال�شنوات مببلغ 
١.36١.٩٩٠ دينار عن املبالغ املدفوعة مت العرتا�ش على القرار املبدئي ومل ي�شدر لغاية 3١ كانون الأول ٢٠١٩ قرار الدائرة بخ�شو�ش العرتا�ش. 
كما قامت دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات بقبول ك�شف التقدير الذاتي لل�رضكة عن العام ٢٠١8 هذا وبراأي اإدارة ال�رضكة وامل�شت�شار ال�رضيبي، 

ان املخ�ش�شات امل�شجلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل كافية ملواجهة املطلوبات ال�رضيبية املحتملة.
مت اإجراء ت�شوية نهائية لل�رضكة الوطنية لالأوراق املالية )فل�شطني( حتى نهاية العام ٢٠١8. مل يتم التخ�شي�ش ل�رضيبة الدخل ل�شنة ٢٠١٩   -

ب�شبب حتقيق ال�رضكة خل�شائر من نتائج عملياتها ل�شنة ٢٠١٩.
مت اإجراء ت�شوية نهائية ل�رضكة متلك للتاأجري التمويلي مع دائرة �رضيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام ٢٠١٧، ومل يتم مراجعة ح�شابات عام   -

٢٠١8 لغاية تاريخ اإعداد القوائم املالية. 

يف راأي اإدارة البنك اأن خم�ش�شات ال�رضيبة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ كافية ملواجهة اأية التزامات �رضيبية م�شتقبلية.
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 ج-  موجودات/ مطلوبات �رشيبية موؤجلة:
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

موجودات �رشيبية موؤجلة

20192018
ر�سيد 
بداية 

ال�سنة

املبالغ 
املحـررة

املبالغ 
امل�سافة

ر�سيد 
نهاية 
ال�سنة

ال�رشيبة 
املوؤجلة

ال�رشيبة 
املوؤجلة

ديناردينارديناردينارديناردينار
 4.38٩.٧64  4.5٧٩.6١٠  ١٢.48١.5٩١  5٧4.٢٠٩  -  ١١.٩٠٧.38٢ خم�ش�ش تدين الت�شهيالت الئتمانية

 54.٠43  ٧5.8١4  ٢٧٠.٧64  ٧٧.٧5٢  -  ١٩3.٠١٢ فوائد معلقة
 ٢٢.8٠٠  -  -  )6٠.٠٠٠( 6٠.٠٠٠ م�شاريف غري مقبولة �رضيبياً لفروقات زمنية

 ١.٢٠3.6٠6  ١.٢٠3.6٠6  3.١6٧.385  -  -  3.١6٧.385 خم�ش�شات خمتلفة
 64٠.64٢  64٠.64٢  ١.685.٩٠٠  -  -  ١.685.٩٠٠ خم�ش�ش تدين موجودات م�شتملكة

خ�شائر غري متحققة للموجودات املالية بالقيمة 
 ٢.388.٧٧3  ٢.8٢5.٩٧٧  ١٢.٩3٠.٢5٧  ٢.٧36.٧٧٧  )4.١4٠.٩63( ١4.334.443 العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

  3١.348.١٢٢ )4.٢٠٠.٩63(  3.388.٧38  3٠.535.8٩  ٩٧.3٢5.64٩  8.6٩٩.6٢8 

مطلوبات �رشيبية موؤجلة

20192018
ر�سيد 
بداية 

ال�سنة

املبالغ 
املحـررة

املبالغ 
امل�سافة

ر�سيد 
نهاية 
ال�سنة

ال�رشيبة 
املوؤجلة

ال�رشيبة 
املوؤجلة

ديناردينارديناردينارديناردينار
اأرباح غري متحققة للموجودات املالية بالقيمة 

 ٢٢٩.٩١5  ٢١٢.٠6٧  ٢.46٧.44٧  383.688  )3٠٢.344( ٢.386.١٠3 العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

اأرباح غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة 
 653.١85  5٩٢.8٧5  5.٧3٢.٠4١  -  -  5.٧3٢.٠4١ العادلة من خالل قائمة الدخل )تطبيق مبكر معيار ٩(

 8.١١8.١44 )3٠٢.344(  383.688  8.١٩٩.488  8٠4.٩4٢  883.١٠٠ 
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اإن احلركة على ح�ساب املوجودات/ املطلوبات ال�رشيبية املوؤجلة كما يلي:

31 كانون الأول31 كانون الأول
20192018
ديناردينارديناردينار

مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات
 ٧٧٠.٠68  5.٧43.٠٠6  883.١٠٠  8.6٩٩.6٢8 الر�شيد يف بداية ال�شنة

 ١٠6.848  3.3١٠.3٢٧  -  - اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )٩( - اإي�شاح )3(
 8٧6.٩١6  ٩.٠53.333  883.١٠٠  8.6٩٩.6٢8 الر�شيد يف بداية ال�شنة املعدل

 43.٢54  ١.3١٠.٩88  ٢3.8٩5  ١.١٠5.٩٩3 امل�شاف
 )3٧.٠٧٠( )١.664.6٩3( )١٠٢.٠53( )4٧٩.٩٧٢(امل�شتبعد

 883.١٠٠  8.6٩٩.6٢8  8٠4.٩4٢  ٩.3٢5.64٩ الر�شيد يف نهاية ال�شنة

املوجودات/  حتقيق  اأو  ال�رضيبية  باملنافع  اللتزام  ت�شوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  ال�رضيبية  الن�شب  مبوجب  املوؤجلة  ال�رضائب  احت�شاب  مت   -
املطلوبات ال�رضيبية املوؤجلة.

د-  ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�رشيبي:

20192018
دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 4١.٩84.4٧4  44.٢٠8.35٧ الربح املحا�شبي
)١٧.53٧.8٧٩()6.33٢.45٢(اأرباح غري خا�شعة لل�رضيبة

 ٧.4٩5.5١٩  8.8٩٩.١4٧ م�رضوفات غري مقبولة �رضيبياً
 3١.٩4٢.١١4  46.٧٧5.٠5٢ الربح ال�رضيبي

٢٩.٢4%3٧.٧8%ن�شبة �رضيبة الدخل الفعلية

 22-  مطلوبات اأخرى
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانــــــــــــــــون الأول 
20192018

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار
 ١٢.46٧.34٧  ٢٠.١6٩.5٠٢ فوائد م�شتحقة غري مدفوعة

 3٩٠.8٢٩  343.6٠٠ اإيرادات مقبو�شة مقدماً
 5.444.344  ٧.١٠5.٩83 ذمم دائنة

 ١٠.١56.٧85  8.٠١4.٧٩٠ م�رضوفات م�شتحقة وغري مدفوعة
 ١4.٠4١.4٠6  ٢٠.٠6٧.4٩5 اأمانات موؤقتة

 4.٠٩١.٧٩٠  4.6٠٧.٩4٩ �شيكات و�شحوبات بر�شم الدفع
 4.466.66٠  ٢.55٢.١٠6 اأخرى

 5١.٠5٩.١6١  6٢.86١.4٢5 املجموع
 ٢.١٢٩.٩8٠  ٢.3٧4.٧٢8 خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة )مطلوبات اأخرى(

 53.١8٩.١4١  65.٢36.١53 املجموع
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة ب�سكل جتميعي كما يف نهاية ال�سنة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

الثالثة
املجموع

اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ٢4٢.٧4٩.٠٢8  ٢3٧.684  ٢8.٠٢4.54١  ٢6٧.٩4٢  ١٩8.5١4.654  ١5.٧٠4.٢٠٧ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ١٠8.٧١3.٢٢4  ١١٩.٠٧4  ١6.٩٩3.١5٧  ١١8.٧١8  8٧.١83.٢34  4.٢٩٩.٠4١ التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )٧5.٧8١.١6٩( )4١.836( )١٠.٢5٢.٩٠8( )١٠٧.٧3٠( )6٢.٠58.56٠( )3.3٢٠.١35(التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  )5.٢4٢.866( )١١8.٩٧٩( 5.٢4٢.866  ١١8.٩٧٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )٢4.٠٠٠( ١٩.5٩٠.١38  ١٩3.843  )١٩.566.١38( )١٩3.843(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢5٩.١٠4  )٩٠.٧8٧( )3٧.366( )43.5٠٠( )8٧.45١(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ٢٧5.68١.٠83  55٠.٠٢6  4٩.٠٢١.٢٧5  3١6.4٢8  ٢٠٩.٢٧٢.556  ١6.5٢٠.٧٩8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

الثالثة
املجموع

اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ٢٩6.٩36.٢٠٧  ٢.4١٢.836  ٧3.8٩٢.345  ٢٢.٢5٧  ٢٠8.83١.4٢4  ١١.٧٧٧.345 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 8٠.٧3١.٢١3  6٧  5.٠53.٩٢٧  ١٠٢.83٧  6٩.٠8١.١33  6.4٩3.٢4٩ التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )١34.٩١8.3٩٢( )555.3٠١( )٢٩.83٧.٢56( )38.٧١٧( )١٠٢.١٠٠.٩٠٧( )٢.386.٢١١(التعر�شات امل�شتحقة
 -  )١.٢٠٧.5٩6( )٢8.4٩٧.٩٧8( )٩.66٠( ٢٩.٧٠4.١85  ١١.٠4٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )463.855( ٧.43١.٠36  ١٩١.٢٢5  )6.٩6٧.١8١( )١٩١.٢٢5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  5١.533  )١٧.533( -  )34.٠٠٠( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ٢4٢.٧4٩.٠٢8  ٢3٧.684  ٢8.٠٢4.54١  ٢6٧.٩4٢  ١٩8.5١4.654  ١5.٧٠4.٢٠٧ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خ�سارة التدين للت�سهيالت غري املبا�رشة ب�سكل جتميعي كما يف نهاية ال�سنة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ٢.١٢٩.٩8٠  ٩٧.٧٢٧  ١.١١8.٩35  ٩.8٠٠  ٢8٠.8٢٠  6٢٢.6٩8 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩
خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 

 ٩١٠.5٩٠  4٧.١١١  48١.٩33  3.4١6  ٢٠٢.١٢6  ١٧6.٠٠4 خالل ال�شنة

 )٩٧4.65٠( )6.٩33( )54١.685( )3.٧6٢( )١46.٧١١( )٢٧5.55٩(خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  )86.8٩3( )4.٢5٩( 86.8٩3  4.٢5٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )8.3١8( 3٩.3٧١  ٩.٠3٠  )3١.٠54( )٩.٠٢٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١٠.٠4٢  )5.٠8٢( )١.3٢6( )٢٠5( )3.4٢٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة تغيري الت�شنيف بني املراحل 

الثالث خالل ال�شنة
)66٢( )8١.٧5١.٩١  )٩4  3٢5.٩4١٠٢.٧٧٢  ٠  348.٢٠5 

 )3٩.3٩٧( ٢5.٧٢8  ١5.5٢٢  -  )١8.45٩( )6٢.١88(التغريات الناجتة عن تعديالت
 ٢.3٧4.٧٢8  ٢68.١٢٩  ١.348.٠4١  ١4.8١3  ٢٩١.65١  45٢.٠٩4 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 
 ١.556.٢3٢  ٢6٧.4٩3  888.483  345  ٢٠١.١63  ١٩8.٧48 )املعدل(

خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 
 ١.٠١٧.٠٠5  ٢3  435.6١٠  ١.336  ١5٧.346  4٢٢.6٩٠ خالل ال�شنة

 )4٩٩.3١5( )١٢١.65٧( )٢٢5.١٩8( )١8٧( )١٠٧.8٢6( )44.44٧(خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة
 -  )4٧.٠٩8( )١46.4٠6( )١4٧( ١٩3.4٧5  ١٧6 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )١8.344( ٢٩.٩١3  ٢.٩٧6  )١١.56٩( )٢.٩٧6(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١.48٢  )١.46٠( -  )٢٢( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة

تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل 
 )8.٧٩6( ١3.٧45  ١33.٠٩٩  5.4٧٧  )١63.١٩6( ٢.٠٧٩ ال�شنة

 64.854  ٢.٠83  4.8٩4  -  ١١.44٩  46.4٢8 التغريات الناجتة عن تعديالت
 ٢.١٢٩.٩8٠  ٩٧.٧٢٧  ١.١١8.٩35  ٩.8٠٠  ٢8٠.8٢٠  6٢٢.6٩8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح بتوزيع العتمادات والقبولت ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

الثالثة
املجموع

اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
)Baa3( اإلى )Aaa( 4.585.٧٠6  -  -  -  4.585.٧٠6  - من 
)Caa3( اإلى )Ba1( 4.8١3.٢٠8  -  -  -  4.8١3.٢٠8  - من 

 ٢٧.353.4٧6  -  ١.٢٩8.663  -  ٢6.٠54.8١3  - من )١( اإلى )6(
٧ -  -  -  4٢5.١٢١  -  4٢5.١٢١ 

 3٧.١٧٧.5١١  -  ١.٧٢3.٧84  -  35.453.٧٢٧  - املجموع

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

الثالثة
املجموع

اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
)Baa3( اإلى )Aaa( 4.4٩١.3٢٧  -  -  -  4.4٩١.3٢٧  - من 
)Caa3( اإلى )Ba1( ٢٠٩.١٢١  -  -  -  ٢٠٩.١٢١  - من 

 ٢4.463.6٠٢  -  ٢.٠٢5.3٢8  -  ٢٢.438.٢٧4  - من )١( اإلى )6(
 ٢٩.١64.٠5٠  -  ٢.٠٢5.3٢8  -  ٢٧.١38.٧٢٢  - املجموع

اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة املتعلقة بالعتمادات والقبولت:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

الثالثة
املجموع

اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ٢٩.١64.٠5٠  -  ٢.٠٢5.3٢8  -  ٢٧.١38.٧٢٢  - اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ٢5.535.٧3٢  -  ٩١٧.٢5٠  -  ٢4.6١8.48٢  - التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )١٧.5٢٢.٢٧١( -  )١.٢38.538( -  )١6.٢83.٧33( - التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  ١٩.٧44  -  )١٩.٧44( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية

 3٧.١٧٧.5١١  -  ١.٧٢3.٧84  -  35.453.٧٢٧  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

الثالثة
املجموع

اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 66.8٢٠.١٠6  -  ١٧.4١١.١46  -  4٩.4٠8.٩6٠  - اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ٢١.٢٠4.55٠  -  ١.55٢.54١  -  ١٩.65٢.٠٠٩  - التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )58.86٠.6٠6( -  )١6.٩38.35٩( -  )4١.٩٢٢.٢4٧( - التعر�شات امل�شتحقة
 ٢٩.١64.٠5٠  -  ٢.٠٢5.3٢8  -  ٢٧.١38.٧٢٢  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 4١.8٧5  -  ١٩.554  -  ٢٢.3٢١  - الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩
خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 

 ٩3.534  -  ٢٧.٩٠٧  -  65.6٢٧  - خالل ال�شنة

 )٢5.٠٩8( -  )4.٧١٩( -  )٢٠.3٧٩( - خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  ٢3٢  -  )٢3٢( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة تغيري الت�شنيف بني املراحل 

الثالث خالل ال�شنة
 -  -  -  3٧٢  -  3٧٢ 

 )5.٢١4( -  )5.٢١4( -  -  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 ١٠5.46٩  -  38.١3٢  -  6٧.33٧  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 
 8٧.643  -  ٢٩.٩58  -  5٧.685  - )املعدل(

خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 
 ٢٠.5٢4  -  ١.3٩5  -  ١٩.١٢٩  - خالل ال�شنة

 )64.٩84( -  )١٠.4٩١( -  )54.4٩3( - خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة
 )١.3٠8( -  )١.3٠8( -  -  - التغريات الناجتة عن تعديالت

 4١.8٧5  -  ١٩.554  -  ٢٢.3٢١  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح بتوزيع الكفالت ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
)Baa3( اإلى )Aaa( ٩.٩36.488  -  38٧.38١  -  ٩.54٩.١٠٧  - من 
)Caa3( اإلى )Ba1( ١.43٢.٧43  -  ٩4٠.١63  -  4٩٢.58٠  - من 

)C( اإلى )Ca( 56.8١3  ٢١.363  -  -  35.45٠  - من 
 3٩.383.86٩  -  ٧.3٩6.585  -  3١.٩8٧.٢84  - من )١( اإلى )6(

)١  -  -  - )٧.4٢٢.56١  -  ٩.4٢٢.56٩ 
 ٢٩٧.858  ٢٩٧.858  -  -  -  - من )8( اإلى )١٠(

 5٢.53٠.34٠  3١٩.٢٢١  ١٠.١46.6٩8  -  4٢.٠64.4٢١  - املجموع

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام 
البنك الداخلي:

)Baa3( اإلى )Aaa( ١٠.٩4٩.٠56  -  -  -  ١٠.٩4٩.٠56  - من 
)Caa3( اإلى )Ba1( ١.83٢.348  -  ١63.٩65  -  ١.668.383  - من 

)C( اإلى )Ca( 35.45٠  -  -  -  35.45٠  - من 
 4١.46٢.٠83  -  5.٢6٩.٢٢5  -  36.١٩٢.858  - من )١( اإلى )6(

)١  -  ١٠.٠٠٠  - )٧.6١  -  ١٠.٩١٧.6٢٠.٩١٧ 
 ٢3١.3٧6  ٢3١.3٧6  -  -  -  - من )8( اإلى )١٠(

 56.١3١.٢3٠  ٢3١.3٧6  ٧.٠44.١٠٧  -  48.855.٧4٧  - املجموع
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 56.١3١.٢3٠  ٢3١.3٧6  ٧.٠44.١٠٧  -  48.855.٧4٧  - اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ١١.٢48.٩33  5٧6  ٢.٠٧٩.4٩٩  -  ٩.١68.858  - التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )١4.84٩.8٢3( )٢3.٠١8( )١.83١.٧٩٩( -  )١٢.٩٩5.٠٠6( - التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  )٢.86٧.١٠١( -  ٢.86٧.١٠١  - ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )٢4.٠٠٠( 5.8١٢.٧٧٩  -  )5.٧88.٧٧٩( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١34.٢8٧  )٩٠.٧8٧( -  )43.5٠٠( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 5٢.53٠.34٠  3١٩.٢٢١  ١٠.١46.6٩8  -  4٢.٠64.4٢١  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 5١.١5٠.6٧٠  ١.634.٠٩6  ٧.٩٩١.53٢  -  4١.5٢5.٠4٢  - اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ١8.645.34٩  -  ١.٢٩٠.65٧  -  ١٧.354.6٩٢  - التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )١3.664.٧8٩( )٢٩٧.٩١٠( )١.453.4٢3( -  )١١.٩١3.456( - التعر�شات امل�شتحقة
 -  )٩٢4.3٢5( )3.3٢5.٠34( -  4.٢4٩.35٩  - ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )٢١4.٩85( ٢.54٠.8٧5  -  )٢.3٢5.8٩٠( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  34.5٠٠  )5٠٠( -  )34.٠٠٠( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 56.١3١.٢3٠  ٢3١.3٧6  ٧.٠44.١٠٧  -  48.855.٧4٧  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 346.١٠٠  ٩5.5١٩  ١45.٠٢١  -  ١٠5.56٠  - الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩ 
خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 

 ٧٠.35٩  -  ٢٩.٧٧5  -  4٠.584  - خالل ال�شنة

 )63.8٧٠( )4.٧٢5( )٢١.٩6١( -  )3٧.١84( - خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  )3٠.555( -  3٠.555  - ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )8.3١8( ٢٠.4٢١  -  )١٢.١٠3( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  5.٢8٧  )5.٠8٢( -  )٢٠5( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة تغيري الت�شنيف بني املراحل 

الثالث خالل ال�شنة
 - )٢٧.٢6١٠  -  )٩6.٢5٠  5١  ٢.٠٠٢3٠.٩83 

 ٢٠.٢٩٧  ٢5.٧٢8  ١١.45٠  -  )١6.88١( - التغريات الناجتة عن تعديالت
 5٠3.86٩  ١65.4٩3  ٢55.3١٩  -  83.٠5٧  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 
 386.١٧4  ١48.43٧  ١4٩.٢6١  -  88.4٧6  - )املعدل(

خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 
 ٧١.١٠٧  -  45.٧8٠  -  ٢5.3٢٧  - خالل ال�شنة

 )١4٠.٢١٠( )٢٩.٢٢4( )8١.633( -  )٢٩.353( - خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة
 -  )٢4.63٧( )36.١٢٢( -  6٠.٧5٩  - ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )١4.١83( ١8.4٢٢  -  )4.٢3٩( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ٢٧  )5( -  )٢٢( - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة

تغيري الت�شنيف بني املراحل الثالث خالل 
 ١١.٩٩٢  ١3.٠١6  43.١١6  -  )44.١4٠( - ال�شنة

 ١٧.٠3٧  ٢.٠83  6.٢٠٢  -  8.٧5٢  - التغريات الناجتة عن تعديالت
 346.١٠٠  ٩5.5١٩  ١45.٠٢١  -  ١٠5.56٠  - اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح بتوزيع  ال�سقوف غري امل�ستغلة ح�سب فئات الت�سنيف الئتماين الداخلي للبنك:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
)Baa3( اإلى )Aaa( ١٧.5٢6.٩١٧  -  55٧.8٧٢  -  ١6.٩6٩.٠45  - من 
)Caa3( اإلى )Ba1( 8.٩٢4.63٢  -  5.٠3٩.48٩  -  3.885.١43  - من 

)C( اإلى )Ca( من -  -  -  -  -  - 
 ١3٩.٢58.١66  -  ٢8.35٧.٩46  -  ١١٠.٩٠٠.٢٢٠  - من )١( اإلى )6(

)٧( -  -  -  3.١٩5.486  -  3.١٩5.486 
 ٢.8٩5  ٢.8٩5  -  -  -  - من )8( اإلى )١٠(

 ١٧.٠65.١36  ٢٢٧.٩١٠  -  3١6.4٢8  -  ١6.5٢٠.٧٩8 غري م�شنف
 ١85.٩٧3.٢3٢  ٢3٠.8٠5  3٧.١5٠.٧٩3  3١6.4٢8  ١3١.٧54.4٠8  ١6.5٢٠.٧٩8 املجموع

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

فئات الت�شنيف الئتماين بناءً على نظام البنك الداخلي:
)Baa3( اإلى )Aaa( ٢5.٢44.8٩٠  -  -  -  ٢5.٢44.8٩٠  - من 
)Caa3( اإلى )Ba1( ١١.883.٧٧3  -  4١٧.٧8٢  -  ١١.465.٩٩١  - من 

)C( اإلى )Ca( ١86.١4٩  -  ١86.١4٩  -  -  - من 
 ٩٩.54١.8٠٢  6.3٠8  ١3.٧3١.٠43  -  85.8٠4.45١  - من )١( اإلى )6(

)٧( -  4.853  -  4.6٢٠.١3٢  -  4.6٢4.٩85 
 ١5.٩٧٢.١4٩  -  -  ٢6٧.٩4٢  -  ١5.٧٠4.٢٠٧ غري م�شنف

 ١5٧.453.٧48  6.3٠8  ١8.٩55.١٠6  ٢6٧.٩4٢  ١٢٢.5٢٠.١85  ١5.٧٠4.٢٠٧ املجموع
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اإف�ساح احلركة على الت�سهيالت غري املبا�رشة املتعلقة بال�سقوف غري املبا�رشة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ١5٧.453.٧48  6.3٠8  ١8.٩55.١٠6  ٢6٧.٩4٢  ١٢٢.5٢٠.١85  ١5.٧٠4.٢٠٧ اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 ٧١.٩٢8.55٩  ١١8.4٩8  ١3.٩٩6.4٠8  ١١8.٧١8  53.3٩5.8٩4  4.٢٩٩.٠4١ التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )43.4٠٩.٠٧5( )١8.8١8( )٧.١8٢.5٧١( )١٠٧.٧3٠( )3٢.٧٧٩.8٢١( )3.3٢٠.١35(التعر�شات امل�شتحقة
 -  -  )٢.3٧5.٧65( )١١8.٩٧٩( ٢.3٧5.٧65  ١١8.٩٧٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  -  ١3.٧5٧.6١5  ١٩3.843  )١3.٧5٧.6١5( )١٩3.843(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١٢4.8١٧  -  )3٧.366( -  )8٧.45١(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ١85.٩٧3.٢3٢  ٢3٠.8٠5  3٧.١5٠.٧٩3  3١6.4٢8  ١3١.٧54.4٠8  ١6.5٢٠.٧٩8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ١٧8.٩65.43١  ٧٧8.٧4٠  48.48٩.66٧  ٢٢.٢5٧  ١١٧.8٩٧.4٢٢  ١١.٧٧٧.345 اإجمايل الر�شيد كما يف بداية ال�شنة
 4٠.88١.3١4  6٧  ٢.٢١٠.٧٢٩  ١٠٢.83٧  3٢.٠٧4.43٢  6.4٩3.٢4٩ التعر�شات اجلديدة خالل ال�شنة

 )6٢.3٩٢.٩٩٧( )٢5٧.3٩١( )١١.445.4٧4( )38.٧١٧( )48.٢65.٢٠4( )٢.386.٢١١(التعر�شات امل�شتحقة
 -  )٢83.٢٧١( )٢5.١٧٢.٩44( )٩.66٠( ٢5.454.8٢6  ١١.٠4٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )٢48.8٧٠( 4.8٩٠.١6١  ١٩١.٢٢5  )4.64١.٢٩١( )١٩١.٢٢5(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية
 -  ١٧.٠33  )١٧.٠33( -  -  - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

 ١5٧.453.٧48  6.3٠8  ١8.٩55.١٠6  ٢6٧.٩4٢  ١٢٢.5٢٠.١85  ١5.٧٠4.٢٠٧ اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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اإف�ساح احلركة على خم�س�س اخل�سارة الئتمانية املتوقعة:

2019
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ١.٧4٢.٠٠5  ٢.٢٠8  ٩54.36٠  ٩.8٠٠  ١5٢.٩3٩  6٢٢.6٩8 الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١٩

خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 
 ٧46.6٩٧  4٧.١١١  4٢4.٢5١  3.4١6  ٩5.٩١5  ١٧6.٠٠4 خالل ال�شنة

 )885.68١( )٢.٢٠8( )5١5.٠٠5( )3.٧6٢( )8٩.١48( )٢٧5.558(خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة

 -  -  )56.338( )4.٢5٩( 56.338  4.٢5٩ ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  -  ١8.٧١8  ٩.٠3٠  )١8.٧١٩( )٩.٠٢٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية

 -  4.٧55  -  )١.3٢6( -  )3.4٢٩(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة تغيري الت�شنيف بني املراحل 

الثالث خالل ال�شنة
)66٢( )54.4١.٩١  )٩٠4  ٢١٩.3١8  5٢١  ٠.٧٧٠6.85٠ 

 )54.48٠( -  ٩.٢86  -  )١.5٧8( )6٢.١88(التغريات الناجتة عن تعديالت

 ١.٧65.3٩١  ١٠٢.636  ١.٠54.5٩٠  ١4.8١3  ١4١.٢5٧  45٢.٠٩5 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة

2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموعالثالثة اإفراديجتميعياإفراديجتميعي
ديناردينارديناردينارديناردينار

الر�شيد كما يف اأول كانون الثاين ٢٠١8 
 ١.٠8٢.4١5  ١١٩.٠56  ٧٠٩.٢64  345  55.٠٠٢  ١٩8.٧48 )املعدل(

خ�شارة التدين على التعر�شات اجلديدة 
 ٩٢5.3٧4  ٢3  388.435  ١.336  ١١٢.8٩٠  4٢٢.6٩٠ خالل ال�شنة

 )٢٩4.١٢١( )٩٢.433( )١33.٠٧4( )١8٧( )٢3.٩8٠( )44.44٧(خ�شارة التدين على التعر�شات امل�شتحقة

 -  )٢٢.46١( )١١٠.٢84( )١4٧( ١3٢.٧١6  ١٧6 ما مت حتويله اإلى املرحلة الأولى

 -  )4.١6١( ١١.4٩١  ٢.٩٧6  )٧.33٠( )٢.٩٧6(ما مت حتويله اإلى املرحلة الثانية

 -  ١.455  )١.455( -  -  - ما مت حتويله اإلى املرحلة الثالثة

الأثر على املخ�ش�ش - كما يف نهاية ال�شنة 
- نتيجة تغيري الت�شنيف بني املراحل 

الثالث خالل ال�شنة
 ١١٩.٠( ٢.٠٧٩56(  5.4٧٧  8٩.٩83  ٧٢٩ )٢٠.٧88( 

 4٩.١٢5  -  -  -  ٢.6٩٧  46.4٢8 التغريات الناجتة عن تعديالت

 ١.٧4٢.٠٠5  ٢.٢٠8  ٩54.36٠  ٩.8٠٠  ١5٢.٩3٩  6٢٢.6٩8 اإجمايل الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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23- راأ�س املال
 يبلغ راأ�ش املال املكتتب به واملدفوع ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار موزعة على ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ �شهم قيمة ال�شهم ال�شمية دينار واحد كما يف

3١ كانون الأول ٢٠١٩ و١8٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار موزعة على ١8٠.٠٠٠.٠٠٠ �شهم كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8.

24- الحتياطيات
الحتياطي القانوين

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من الأرباح ال�شنوية قبل ال�رضائب بن�شبة ١٠% خالل ال�شنة وال�شنوات ال�شابقة 
وفقاً لقانون البنوك وقانون ال�رضكات وهو غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني.

احتياطي خماطر م�رشفية عامة 
ميثل هذا البند احتياطي خماطر م�رضفية عامة وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين.

احتياطي التقلبات الدورية
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله من الأرباح ال�شنوية ال�شافية لفروع فل�شطني وم�رضف ال�شفا وفقاً لتعليمات 

�شلطة النقد الفل�شطينية.

اإن الحتياطيات املقيد الت�رضف بها هي كما يلي:

طبيعـة التقييداملبلـغا�سم الحتياطي
دينار

قانون البنوك وقانون ال�رضكات٧٩.٠٠٧.4٢٧قانوين

تعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية3.854.١٩٧خماطر م�رضفية عامة

تعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية١٠.8٩4.653التقلبات الدورية

25- اأرباح مقرتح توزيعها
على  اأرباح  توزيع  على  باملوافقة   ٢٠٢٠ �شباط   ١٠ بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  للبنك  العامة  للهيئة  بالتو�شية  الإدارة  جمل�ش  قام 

امل�شاهمني للعام احلايل بن�شبة ٩% اأو ما يعادل ١٧.١٠٠.٠٠٠ دينار، وهذه الن�شب خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمني.
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 26-  احتياطي القيمة العادلة - بال�سايف
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــون الأول 
20192018

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 
 )٩.٠٠5.364( )٩.٧8٩.48٢(الر�شيد يف بداية ال�شنة

 )3٧٧.٢٧5( ١.٢٠٧.435 اأرباح )خ�شائر( غري متحققة
خ�شائر )اأرباح( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 )6.5٠٠( ٢٧8.٠٩5 ال�شامل الآخر منقولة لالأرباح املدورة نتيجة البيع

 )3٩5.4١٠( 43٧.٢٠4 موجودات �رضيبية موؤجلة
 )4.٩33( ١٧.848 مطلوبات �رضيبية موؤجلة

 )٩.٧8٩.48٢( )٧.848.٩٠٠(الر�شيد يف نهاية ال�شنة

يظهر احتياطي القيمة العادلة بال�شايف بعد تنزيل املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة مببلغ ٢.8٢5.٩٧٧ دينار واملطلوبات ال�رضيبية املوؤجلة مببلغ   -
٢١٢.٠6٧ دينار.

 27-  اأرباح مدورة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــون الأول 
20192018

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 
 ٧١.٢٧٩.٧6٠  ٧٧.486.٠36 الر�شيد يف بداية ال�شنة

 ١٢.554.١١١  - املحول من احتياطي خماطر م�رضفية عامة
 ١٧4.33١  - اأثر تطبيق املعيار ٩ اإعادة الت�شنيف

 )8.١٠٧.333( - اأثر تطبيق املعيار ٩
 ٧5.٩٠٠.86٩  ٧٧.486.٠36 الر�شيد املعدل بداية ال�شنة

 3٠.١٢6.6٧٠  ٢8.٠٩5.485 اأرباح ال�شنة
 )4.6٢3.٢53( )4.4٢8.٩٧١(املحول اإلى الحتياطي القانوين

 8١٢.٢٠5  )6٢3.43٢(املحول من )اإلى( احتياطي خماطر م�رضفية عامة
 )3.١34.365( )3.٢٩١(املحول اإلى احتياطي التقلبات الدورية

 )٢١.6٠٠.٠٠٠( )١6.٢٠٠.٠٠٠(اأرباح نقدية موزعة على امل�شاهمني
 -  )١٠.٠٠٠.٠٠٠(زيادة راأ�ش املال

 )٢.5٩٠( )8٠.٠٠٠(م�شاريف زيادة راأ�ش املال
 6.5٠٠  )٢٧8.٠٩5(املحول نتيجة بيع موجودات مالية مقومة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

 ٧٧.486.٠36  ٧3.٩6٧.٧3٢ الر�شيد يف نهاية ال�شنة

ي�شمل ر�شيد الأرباح املدورة كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ مبلغ ١3.٩65.5٠8 دينار ميثل ر�شيد اأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم   -
)٩( ومبوجب تعليمات هيئة الأوراق املالية يحظر الت�رضف به اإل مبقدار ما يتحقق منه فعالً من خالل عمليات البيع.

تت�شمــن الأرباح املدورة موجودات �رضيبية موؤجلة مبلغ ٩.3٢5.64٩ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ مقابل 8.6٩٩.6٢8 دينار كمــا فــي  - 
3١ كانون الأول ٢٠١8 وبناءً على تعليمات البنك املركزي الأردين يحظر الت�رضف بها.

ل ميكن الت�رضف مببلغ ٧.848.٩٠٠ دينار وميثل التغري ال�شالب للموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر وفقاً لتعليمات البنك   -
املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية. 

ل ميكن الت�رضف مببلغ ١.١55.٩١6 دينار وميثل الر�شيد املتبقي من احتياطي خماطر م�رضفية عامة �شمن الأرباح املدورة وفقاً لتعليمات البنك   -
املركزي الأردين.
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 28-  الفوائد الدائنة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:
20192018

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 
لالأفراد )التجزئة(

 ١.١54.888  ١.5٢٧.533 ح�شابات جارية مدينة
 64.٠4٢.4١٠  63.5٩٩.٧٧4 قرو�ش وكمبيالت
 ٢.836.٧٠3  ٢.6٩١.6٢١ بطاقـات الئتمان

 ٢٧١.465  ٢8١.١٢8 ح�شابات هام�ش الو�شاطة
 ١4.5٢٠.٢٧4  ١6.4٠٩.٢١١ القرو�ش العقارية

ال�رشكات
ال�رشكات الكربى

 8.٢83.٧55  ١٢.٧86.٩٧8 ح�شابات جارية مدينة
 ٢٢.834.١٩6  ٢4.8٢٠.٢4٧ قرو�ش وكمبيالت

من�ساآت �سغرية ومتو�سطة
 ٢.٠٠6.5١٧  ٢.٠٩٢.8٩5 ح�شابات جارية مدينة

 8.١3٢.٩٧8  8.33٢.533 قرو�ش وكمبيالت
 ١٠.43٩.6٠3  ٩.١3٠.4٩6 احلكومة والقطاع العام

 4.٠4٠.١53  ١.6١٩.١٢6 اأر�شدة لدى بنوك مركزية
 5.855.١55  5.3٠3.4١٢ اأر�شدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ٢٠.545.٢48  33.853.٢8٩ موجودات مالية اأخرى بالتكلفة املطفاأة
 ١8٢.448.٢43  ١64.٩63.345 

 29-  الفوائد املدينة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 ١٠.5٧8.٠١5  ١3.5٧8.٩٧5 ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
ودائع عمالء:

 ٢.8٢4.٢٢3  ٢.5٧4.38١ ح�شابات جارية وحتت الطلب
 3.٧34.4٩٢  ٢.63٩.3١4 ودائع توفري

 38.34٧.6٢٢  5٠.٢٧٩.3٧8 ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
 68٧  ٧3 �شهادات اإيداع
 666.4٧٩  88٩.٠3٧ تاأمينات نقدية
 6.5٢٢.68٧  6.٧5٧.84٧ اأموال مقرت�شة

 3.٩86.٠٧٩  3.6١6.١85 ر�شوم �شمان الودائع
 66.66٠.٢84  8٠.335.١٩٠ املجمـــوع
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 30-  �سايف اإيرادات العمولت
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 5.6٢3.٩4٧  5.٢88.٧٧5 عمولت ت�شهيالت مبا�رضة
 ١.٩١3.٢١٧  ١.4٢6.838 عمولت ت�شهيالت غري مبا�رضة

 ١١.86٠.664  ١٢.558.٠56 عمولت اأُخرى
 )58.٩٠5( )١٢٠.٩٠4(ينزل: عمولت مدينة

 ١٩.338.٩٢3  ١٩.١5٢.٧65 �شايف اإيرادات العمولت

 31-  اأرباح العمالت الأجنبية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 ١٩6.84٧  ١٧٧.٠٩6 ناجتة عن التداول/ التعامل
 4.563.٢٢6  4.5١١.١٢3 ناجتة عن التقييم

 4.٧6٠.٠٧3  4.688.٢١٩ املجمــوع

 32-  اأرباح )خ�سائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2019
اأرباح )خ�سائر(

متحققة
)خ�سائر( غري

متحققة
عوائد توزيعات

املجموعاأ�سهــــــــــــــم

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار
 6٢.64٩  ٧٠8.٢38  )٧83.4٧4( ١3٧.885 اأ�شهم �رضكات

 6٢.64٩  ٧٠8.٢38  )٧83.4٧4( ١3٧.885 املجمـوع

2018
اأرباح )خ�سائر(

متحققة
)خ�سائر( غري

متحققة
عوائد توزيعات

املجموعاأ�سهــــــــــــــم

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار
 )343.43٧( 36٠.٩٩4  )568.3١٧( )١36.١١4(اأ�شهم �رضكات

 )343.43٧( 36٠.٩٩4  )568.3١٧( )١36.١١4(املجمـوع
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 33-  توزيعات اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 3.٩٠3.٩٩6  ٢.٩٠٢.8٢٩ عوائد توزيعات اأ�شهم ال�رضكات

 34-  اإيرادات اأخرى - بال�سايف
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 556.3١٧  ١.٠١5.٠١٠ فوائد معلقة حولت لالإيرادات
 ١٢6.٠٩3  ١3٠.٠8٩ اإيجارات ال�شناديق احلديدية

 8١.٧٧8  5٢.8٩3 دفاتر ال�شيكات املباعة
 ٩58.١١4  ١.٧٩٧.٠٧4 ديون معدومة م�شرتدة

 3.١١٩.88١  ٢.8٢٠.٧٧٧ اإيرادات البطاقات
 )١٠.4٢٢( )٢١٩.١3٧()خ�شائر( بيع ممتلكات ومعدات
 5.5٢٠  344.8١8 اأرباح بيع موجودات م�شتملكة

 63.583  56.4٩١ اإيرادات اإيجارات الأبنية 
 434.٢٩5  ١.٠٩٢.٧٢٩ عمولت الو�شاطة

 ١4٢.٩84  ١3١.46٠ اأخرى
 5.4٧8.١43  ٧.٢٢٢.٢٠4 املجمــوع

 35-  نفقات موظفني
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 34.5٩3.685  35.١٩٩.3١٧ رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
 ٢.6٩5.٢8٢  ٢.6٩٢.٩88 م�شاهمة البنك يف ال�شمان الجتماعي

 4٧٩.5٩8  4٧6.٧٢١ م�شاهمة البنك يف �شندوق الدخار
 43٠.٢88  56٢.3٩4 تعوي�ش نهاية اخلدمة للموظفني

 ٢.58٢.٠3٠  ٢.683.١١١ نفقات طبية
 ٢٧٢.٧١١  ٢38.5٢٠ تدريب املوظفني
 ٩.١55  34.45٠ مالب�ش موظفني

 63.١٢6  84.433 نفقات موظفني اأخرى
 4١.١٢5.8٧5  4١.٩٧١.٩34 املجمــوع
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 36-  م�ساريف اأخرى
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 4.١٠8.٧٢١  4.8٩3.6١٩ الإيجارات 
 ١.83٠.٢٢٢  ٢.36٧.٢6٠ ال�شيانة والتنظيف

 ٢.58٩.٩5١  ٢.٧46.4٩8 كهرباء ومياه وتدفئة
 ١.٠36.٩55  ١.٢6٩.4٠3 ر�شوم و�رضائب حكومية

 5٧٢.٩٢١  5٩١.4١6 الأدوات الكتابية واملطبوعات
 6٧6.١53  865.٠١٢ التربعات والإعانات
 ١.٠٧٢.353  ١.١3٩.٩8٧ م�شاريف التاأمني

 ٩٢8.١5٢  868.6٢١ ال�شرتاكات
 536.٠8٩  553.٩٠5 الت�شالت

 6٧8.534  5٧3.٩١١ ر�شوم وم�شاريف ق�شايا
 ١.١6١.5٩٧  ١.3٧6.635 اأتعاب مهنية

 5٩٧.5٠٩  58٢.٢85 اأجور نقل النقود والربيد
 4.١43.3٢٢  3.83٠.٢٩٩ م�شاريف الدعاية والإعالن

 ٧٧١.١٢٧  ٩55.١3٩ م�شاريف ومكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة
 6.334.١8٩  ٧.368.4٢5 م�شاريف اأجهزة احلا�شوب والأنظمة الآلية

 64٢.٩65  66٩.456 م�شاريف �شفر وانتقال
 3٩8.٩3٠  ١٧8.٠34 خدمات ا�شت�شارية

 ٧٩٧.433  ١.3٧3.٢١3 امل�شاريف الأخرى
 ٢8.8٧٧.١٢3  3٢.٢٠3.١١8 املجمــوع

 37-  خم�س�س اخل�سائر المتانية املتوقعة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 488  ٢.3٩٧ اأر�شدة لدى بنوك مركزية
 )34.٩43( ٢4.١١٧ اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 )٩٢.3٠٧( )١.١8٧(اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 ٢٠٢.٢٩4  )١8٧.١٩١(موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

 8.33٠.٢٠3  ٧.٧٠6.688 ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة
 5٧3.٧48  ٢44.٧48 ت�شهيالت ائتمانية غري مبا�رضة

 8.٩٧٩.483  ٧.٧8٩.5٧٢ املجموع
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 38-  ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 3٠.١٢6.6٧٠  ٢8.٠٩5.485 ربح ال�شنة العائد مل�شاهمي البنك )دينار(
 ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم )�شهم(

فل�ش/ دينــارفل�ش/ دينــار
احل�شة الأ�شا�شية واملخف�شة لل�شهم من الربح لل�شنة - )م�شاهمي 

٠/١48٠/١5٩البنك(

على عدد  بناءً  البنك  مل�شاهمي  العائد  واملخف�ش  الأ�شا�شي  الربح  من  ال�شهم  الأ�شهم حل�شة  لعدد  املرجح  املتو�شط  احت�شاب  مت 
الأ�شهم امل�رضح به لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و٢٠١8، حيث مت اإعادة احت�شاب اأرقام ال�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول 

٢٠١8 وفقاً ملعدل راأ�ش املال بعد الزيادة لتوزيع اأ�شهم جمانية وفقاً ملتطلبات معيار املحا�شبة الدويل )33(.

 39-  النقد وما يف حكمه
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

20192018
دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 333.3٧١.868  33٢.66١.٢٧4 نقد واأر�شدة لدى البنك املركزي الأردين ت�شتحق خالل  ثالثة اأ�شهر
 ١١٧.8٧٩.٩5٠  ١58.836.6٢4 ي�شاف: اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر

 ٢8٠.8٠٢.86٢  ١٩3.٠58.٩36 ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�رضفية التي ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر
 ١٠.635.٠٠٠  ١٠.635.٠٠٠ اأر�شدة مقيدة ال�شحب

 ١5٩.8١3.٩56  ٢8٧.8٠3.٩6٢ املجمـــوع

 40-  الأر�سدة واملعامالت مع اأطراف ذات عالقة
ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة التالية:
راأ�سمال ال�رشكــــــــــة

20192018ن�سبة امللكيةا�ســـــــــــــم ال�رشكـــــــــــة
دينــــــــــاردينــــــــــار%

 5.5٠٠.٠٠٠  5.5٠٠.٠٠٠ ١٠٠ال�رضكة الوطنية للخدمات املالية حمدودة امل�شوؤولية
 ١.6٠٠.٠٠٠  ١.6٠٠.٠٠٠ ١٠٠ال�رضكة الوطنية لالأوراق املالية امل�شاهمة اخلا�شة

 5.٠٠٠.٠٠٠  5.٠٠٠.٠٠٠ ١٠٠�رضكة متلك للتاأجري التمويلي
 53.١٧5.٠٠٠  53.١٧5.٠٠٠ ٧٩م�رضف ال�شفا

 ٧٠.٩٠٠  - -�رضكة ثمار للخدمات ال�شتثمارية 

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�رضكات التابعة ومع كبار امل�شاهمني واأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة العليا �شمن الن�شاطات 
العتيادية للبنك وبا�شتخدام اأ�شعار الفوائد والعمولت التجارية. اإن جميع الت�شهيالت الئتمانية لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة 

ومل يوؤخذ لها اأي خم�ش�شات.
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فيما يلي ملخ�س املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:

املجمـــــــــــــوعاجلهـات ذات العالقـة
اأع�ساء جمل�س 

الإدارة وذوي 
ال�سلة باأع�ساء 

املجل�س

الإدارة التنفيذية 
20192018اأخرى*العليا

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار
بنود داخل قائمة املركز املايل

 45.46٩.8٩٢  5١.١٢6.١٠8  ١٩.٧١٧.36٠  3.١٩5.٢53  ٢8.٢١3.4٩5 ت�شهيالت مبا�رضة
 5٢.88٩.٠53  6١.565.3٩٢  ١١.٠8٧.3١6  ٢.535.3٢٠  4٧.٩4٢.٧56 ودائع لدى البنك

 ٢44.488  ١٧6.١86  ١١3.4٠٩  ٧6  6٢.٧٠١ التاأمينات النقدية

بنود خارج قائمة املركز املايل
 ٢.٧٠٢.٧55  ٢.٠٢6.١8١  356.٢6٧  3٠٠  ١.66٩.6١4 ت�شهيالت غري مبا�رضة

لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول
بنود قائمة الدخل

 4.83١.5٩8  3.٢١6.585  ٢.64٢.٢٢١  8٠.384  4٩3.٩8٠ فوائد وعمولت دائنة
 ٢.١٢٧.٩3١  ١.٩٠١.٩٧٩  ٢36.656  ١٠.36٠  ١.654.٩63 فوائد وعمولت مدينة

ت�شمل اجلهات الأخرى باقي موظفي البنك والأقارب حتى الدرجة الثالثة.
ترتاوح اأ�شعار الفائدة الدائنة على الت�شهيالت بالدينار الأردين بني 3.٧5% اإلى ١3.54%.  -
ترتاوح اأ�شعار الفائدة الدائنة على الت�شهيالت بالعملة الأجنبية بني 4% اإلى ٧5.%4.  -

ترتاوح اأ�شعار الفائدة املدينة على الودائع بالدينار الأردين بني �شفر% اإلى ٧5.%5.  -
ترتاوح اأ�شعار الفائدة املدينة على الودائع بالعملة الأجنبية �شفر% اإلى ٢.١%.  -

بلغت الرواتب واملكافاآت لالإدارة التنفيذية العليا ما جمموعه 3.٩٧٠.٠٢3  دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ )3.6١١.6٧6 دينار كما يف 
3١ كانون الأول ٢٠١8(.
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41- اإدارة املخاطر
اإف�شاحات املعيار )٩(

اأولً: الإف�ساحات الو�سفية: 
1. تعريف تطبيق البنك للتعرث واآلية معاجلة التعرث.

تعريف التعرث:
قام البنك باعتماد تعريف التعرث بح�شب تعليمات تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ٩ رقم ٢٠١8/١3 بالإ�شافة اإلى تعليمات البنك 

املركزي رقم ٢٠٠٩/4٧ حيث مت اعتبار اأي اأداة دين �شمن الديون املتعرثة يف حال:
جتاوز عدد الأيام امل�شتحقة ٩٠ يوماً فاأكرث.  -

توفر دليل/ اأدلة على اأنها اأ�شبحت متعرثة )غري منتظمة(، ويف حال حتقق موؤ�رض واحد اأو اأكرث من املوؤ�رضات النوعية اأدناه يعترب دليل على تعرث   -
اأداة الدين: 

اأي موؤ�رضات تراجع ملحوظ على ن�شاط العميل، بياناته املالية والقطاع القت�شادي.  	
اأي تغيريات تكنولوجية اأو ت�رضيعية على بيئة العميل.  	
انخفا�ش ملحوظ يف قيمة ال�شمانات املقدمة.  	
انخفا�ش ملحوظ على ن�شاط ال�رضكة الأم.  	

اآلية معاجلة التعرث: 
يتم  احل�شابات غري عاملة  اخت�شا�ش وعند ت�شنيف  ذات  دوائر  التعرث من خالل  احل�شابات قبل و�شولها ملرحلة  البنك مبتابعة  يقوم 
متابعتها من خالل دائرة تعديل الئتمان قبل البدء بالإجراءات القانونية يف حال عدم التو�شل لت�شويات مع العميل. كما يقوم البنك 

ببناء املخ�ش�شات مقابل تلك احل�شابات بح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين وال�شلطات الرقابية امل�شيفة.

2.  �رشح مف�سل عن نظام الت�سنيف الئتماين الداخلي لدى البنك واآلية عمله )بحيث باحلد الأدنى يتم �رشح 
درجات الت�سنيف واآلية ربطها مع املراحل الثالث ح�سب املعيار )IFRS 9( ومع الت�سنيف ح�سب تعليمات 

الت�سنيف رقم )2009/47((.

حمفظة ال�رشكات:
هي نظام لتقييم وقيا�ش خماطر عمالء ال�رضكات الكربى واملتو�شطة ب�شكل �شامل، وذلك من خالل ا�شتخراج درجة خماطر العميل 
املربوطة باحتمالية تعرث العميل )PD( بالعتماد على البيانات املالية واملو�شوعية، وا�شتخراج احتمالية التعرث لت�شهيالت العميل 

من خالل )Facility Rating( واخل�شائر عند التعرث )LGD( واملرتبطة بال�شمانات املقدمة.

ي�شتخدم البنك نظام التقييم الداخلي )RiskAnalyst( من �رضكة )Moody’s( لقيا�ش درجة خماطر العميل �شمن )٧( م�شتويات 
للح�شابات العاملة و )3( م�شتويات للح�شابات غري العاملة وتزداد احتمالية التعرث )PD( بازدياد درجة املخاطر حيث يتم اعتماد ثالث 

�رضائح يف كل م�شتوى للت�شنيف الديون العاملة - با�شتثناء الدرجة )١(، حيث درجة ١ هي الأف�شل ودرجة ١٠ ال�شواأ. 
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حمفظة الأفراد:
يتم ت�شنيف حمفظة الأفراد من خالل اعتماد برامج ذات خ�شائ�ش م�شرتكة للعمالء املمنوحني من خالل كل برنامج بح�شب طبيعة 
التعيني  وبح�شب طبيعة  عام، قطاع خا�ش(  )قطاع  العمل  بح�شب جهة  وغريها(،  �شيارات  اإ�شكان،  )�شخ�شية،  املنتج  الغاية من 

والوظيفة وغريها من اخل�شائ�ش املختلفة. 

كما يتم حتديد �رضوط الربامج بناءً على الأداء التاريخي لكل برنامج من حيث املنح والتعرث والتح�شيالت، ويتم مراجعة تلك الربامج 
ب�شكل دوري وحتديث �رضوطها بناءً على اأدائها. 

3. الآلية املعتمدة لحت�ساب اخل�سائر الئتمانية املتوقعة )ECL( على الدوات املالية ولكل بند على حدة.
قام البنك باعتماد نظام من �رضكة )Moody’s( لحت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة وبحيث يتم الحت�شاب �شمن اأنظمة خا�شة 
على  وذلك  ال�شمانات  وتقييم  التعرث  واحتمالية  العميل  خماطر  درجة  بالعتبار  الأخذ  وبعد  الأفراد  وملحفظة  ال�رضكات  ملحفظة 

م�شتوى فروع الأردن والفروع اخلارجية وال�رضكات التابعة.

وتنق�شم اآلية الحت�شاب لكل مرحلة كما يلي: 
املرحلة الأولى: يتم احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة لأدوات الدين التي تندرج �شمن هذه املرحلة والتي قد حت�شل خالل ١٢ �شهر القادمة   -

من تاريخ اإعداد البيانات املالية.
املرحلة الثانية: يتم احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة لأدوات الدين التي تندرج �شمن هذه املرحلة وذلك لكامل عمر اأداة الدين خالل املدة   -

الزمنية املتبقية من عمر اأداة الدين. 
املرحلة الثالثة: يتم احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة لأدوات الدين التي تندرج �شمن هذه املرحلة والتي اأ�شبحت متعرثة وذلك لكامل عمر   -

اأداة الدين. 

كما مت اإدراج اأدوات الدين التالية يف الحت�شاب: 
القرو�ش والت�شهيالت الئتمانية املبا�رضة وغري املبا�رضة.  -

اأدوات الدين امل�شجلة بالتكلفة املطفاأة.   -
الكفالت املالية املن�شو�ش عليها وفق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(.  -

منتجات التمويل الإ�شالمي والتي حتمل �شفة الدين.  -
التعر�شات الئتمانية على البنوك واملوؤ�ش�شات املالية.   -

4.  حاكمية تطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية )9( ومبا يت�سمن م�سوؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة 
التنفيذية ل�سمان اللتزام مبتطلبات تطبيق باملعيار.

الأدوار وامل�سوؤوليات: 
جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة:

البنك  العمل يف  ووحدات  والدوائر  اللجان  اأدوار  للمعيار من خالل حتديد  ال�شليم  التطبيق  ت�شمن  منا�شبة  واإجراءات حاكمية  توفري هيكل   -
و�شمان تكاملية العمل. 

توفري البنية التحتية املنا�شبة للتطبيق.   -
اعتماد ال�شيا�شات اخلا�شة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(.   -

اعتماد نتائج احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة �شمن البيانات املالية بعد عر�شها على كل من جلنة اإدارة املخاطر وجلنة التدقيق والتو�شية   -
باعتمادها. 
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الإدارة التنفيذية: 
اتخاذ القرارات اخلا�شة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(.   -

اللجنة التوجيهية لتطبيق املعيار )9(: 
تتكون اللجنة من نائب املدير العام لالئتمان واخلزينة، رئي�ش اإدارة اخلزينة، رئي�ش الإدارة املالية، رئي�ش اإدارة املخاطر، رئي�ش اإدارة ائتمان 

ال�رضكات والقرو�ش ال�شغرية واملتو�شطة والتجمع البنكي ومدير دائرة خماطر الئتمان. والتي من اأهم مهامها: 
التن�شيق واإعطاء التوجيهات مل�شوؤويل التطبيق يف الفروع اخلارجية وال�رضكات التابعة واإدارات البنك.  -

التن�شيق مع البنوك املركزية واجلهات الرقابية اخلارجية والداخلية.   -
اتخاذ القرارات اخلا�شة بتطبيق امل�رضوع واإعطاء التوجيهات لتنفيذها   -

رفع التو�شيات للجان والدوائر املخت�شة لتعديل ال�شيا�شات واإجراءات العمل ذات العالقة.   -

اإدارة املخاطر:
اإعداد ال�شيا�شات اخلا�شة بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية )٩(  -

احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة �شمن املعيار )٩( مبا يتوافق مع متطلبات املعيار املحا�شبي وتعليمات البنك املركزي الأردين واإطالع الإدارة   -
التنفيذية على نتائج الحت�شاب.

مراجعة واعتماد املنهجيات �شمن ال�شيا�شة املعتمدة.   -

الإدارة املالية:
امل�شاهمة مع الإدارات يف اإعداد ال�شيا�شات اخلا�شة باملعيار )٩( مبا ي�شمن ت�شنيف املوجودات املالية للبنك وفقاً ملبادئ املعيار املحا�شبي للتقارير   -

الدولية )٩(.
امل�شاهمة يف عملية الحت�شاب مع الإدارات ذات العالقة ومراجعة نتائج الحت�شاب.  -

عمل الت�شويات والقيود املحا�شبية الالزمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من اأن كافة املوجودات املالية قد خ�شعت لعملية الحت�شاب.  -
اإعداد الإف�شاحات الالزمة بالتعاون مع الدوائر املعنية يف البنك مبا يتفق مع متطلبات املعيار وتعليمات البنك املركزي.  -

جتهيز الك�شوفات املطلوبة من البنك املركزي بالتعاون مع الإدارات ذات العالقة.  -

اإدارة ائتمان ال�رشكات والقرو�س ال�سغرية واملتو�سطة والتجمع البنكي:
ت�شنيف العمالء �شمن نظام الت�شنيف الداخلي ب�شكل دوري لقيا�ش حجم خماطر العمالء بناءً على درجة الت�شنيف   -

حتديث بيانات الت�شهيالت وال�شمانات �شمن نظام الت�شنيف دوريا.  -

اإدارة التدقيق الداخلي:
التحقق من �شالمة املنهجيات والأنظمة امل�شتخدمة يف احت�شاب اخل�شائر الئتمانية املتوقعة.  -
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5.  تعريف واآلية احت�ساب ومراقبة احتمالية التعرث )PD( والتعر�س الئتماين عند التعرث )EAD( ون�سبة اخل�سارة 
.)LGD( بافرتا�س التعرث

:)PD( 1. احتمالية التعرث
حمفظة الأفراد:  -

مت احت�شاب احتمالية التعرث بالرجوع لبيانات التعرث التاريخية للبنك وذلك لكل من حمفظة القرو�ش ال�شخ�شية وحمفظة القرو�ش ال�شكنية   
- اجلن�ش   - العمر   - القطاع   - )الراتب  التعرث  احتمالية  ن�شبة  على  توؤثر  والتي  امل�شتقلة  املتغريات  بح�شب  الن�شبة  هذه  احت�شاب   ويتم 

�شعر الفائدة - عمر القر�ش(. 

حمفظة ال�رضكات:  -
احت�شاب  نظام  ويقوم  الحت�شاب  نظام  على  كمدخالت   Moody’s �رضكة  قبل  من  وامل�شتخدمة   )PD( التعرث  احتمالية  بيانات  اعتماد  مت   
الدولة  خماطر  العتبار  بعني  الأخذ  وبعد  اأداة  كل  اأ�شا�ش  على   )PIT( اإلى   )TTC( من  التعرث  احتمالية  بتحويل  املتوقعة  الئتمانية  اخل�شائر 

والقطاع القت�شادي للعميل. 

:)EAD( 2. التعر�س الئتماين عند التعرث
اأدوات الدين ملرة واحدة )املبا�رضة وغري املبا�رضة(: يتم اعتماد الر�شيد كما بتاريخ اإعداد البيانات املالية كر�شيد عند التعرث وذلك بعد طرح الفوائد   -

املعلقة على م�شتوى احل�شاب ويتم اعتماد تاريخ ال�شتحقاق الفعلي لأداة الدين. 
اأدوات الدين املتجددة )املبا�رضة وغري املبا�رضة(: يتم اعتماد الر�شيد كما بتاريخ اإعداد البيانات املالية اأو ال�شقف اأيهما اأعلى كر�شيد عند التعرث   -

وذلك بعد طرح الفوائد املعلقة على م�شتوى احل�شاب ويتم اعتماد تاريخ ال�شتحقاق الفعلي م�شافاً اإليه 3 �شنوات لأداة الدين. 

:)LGD( 3. ن�سبة اخل�سارة بافرتا�س التعرث
حمفظة الأفراد:  -

القرو�ش  ال�شخ�شية وحمفظة  القرو�ش  وذلك لكل من حمفظة  للبنك  التاريخية  للبيانات  بالرجوع  التعرث  اخل�شارة عند  احت�شاب قيمة  مت   
ال�شكنية ومت اعتماد هاتني الن�شبتني على م�شتوى كل ح�شاب ملحفظة الأفراد. 

حمفظة ال�رضكات:   -
مت اعتماد الن�شبة املعتمدة �شمن مقررات بازل II والبالغة 45% وبعد الأخذ بعني العتبار خمففات الئتمان املعتمدة املالية وغري املالية وذلك   

.Haircuts بعد خ�شوعها لن�شب القتطاع

6.  �سيا�سة البنك يف حتديد العنا�رش )املوا�سفات( امل�سرتكة التي مت بناءً عليها قيا�س خماطر الئتمان واخل�سارة 
.)Collective Basis( الئتمانية املتوقعة على اأ�سا�س جتميعي

مت احت�شاب خماطر الئتمان واخل�شارة الئتمانية املتوقعة لالأفراد على اأ�شا�ش اإفرادي وذلك لكل ح�شاب على حدة ولي�ش على اأ�شا�ش 
جتميعي.
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الئتمانية اخل�سارة  احت�ساب  يف  البنك  قبل  من  ا�ستخدامها  مت  التي  الرئي�سية  القت�سادية   7.  املوؤ�رشات 
.)PD( املتوقعة

مت درا�شة جمموعة من املوؤ�رضات القت�شادية ومن اأهمها )الناجت املحلي الإجمايل، اأ�شعار الأ�شهم، اأ�شعار الفوائد، البطالة، الت�شخم( 
اإلى البيانات  ومت اعتماد املوؤ�رضات التالية والتي اأظهرت معامل ارتباط قوي بني قيمة املوؤ�رض ون�شبة التعرث يف كل حمفظة ا�شتناداً 

التاريخية وكما يلي: 
.)EQUITY( واأ�شعار الأ�شهم )GDP( حمفظة ال�رضكات: مت اعتماد الناجت املحلي الإجمايل  -

.)MONEY SUPPLY M( وعر�ش النقد )٢GDP( حمفظة الأفراد الأردن: مت اعتماد الناجت املحلي الإجمايل  -
.)GDP( حمفظة الأفراد فل�شطني: مت اعتماد الناجت املحلي الإجمايل  -

ومت اعتماد وزن ترجيحي لهذه ال�شيناريوهات بن�شبة 4٠% لل�شيناريو املعتدل، 3٠% لل�شيناريو املرتفع و3٠% لل�شيناريو املنخف�ش.  

يقوم البنك باإدارة خماطره امل�رضفية املختلفة من خالل �شيا�شة �شاملة لتحديد واإدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد الأدوار اخلا�شة 
بكل الأطراف املعنية التي تعنى بتطبيق هذه ال�شيا�شة وهي جمل�ش الإدارة واللجان املنبثقه عنه مثل جلنة املخاطر، جلنة ال�شتثمار 
وجلنة التدقيق، بالإ�شافة اإلى الإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات واملطلوبات، جلنة تطوير اإجراءات العمل، 
جلان الت�شهيالت بالإ�شافة اإلى دوائر اأخرى متخ�ش�شه مثل اإدارة املخاطر واإدارة التدقيق، هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�شوؤولة 
عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رضفية واللتزام بال�شوابط الرقابية املنا�شبة ومراقبة ا�شتمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام 

الرقابة الداخلية.

اأو  املالية  واإدارة املخاطر �شواء كانت املخاطر  اأن�شطة التعرف على، قيا�ش، تقييم  البنك ت�شتمل على  اإدارة املخاطر لدى  اإن عملية 
غري املالية التي ميكن اأن توؤثر ب�شكل �شلبي على اأداء البنك و�شمعته اأو على اأهدافه ومبا ي�شمن حتقيق العائد الأمثل مقابل املخاطر 

املاأخوذة.

اإن الإطار العام لإدارة املخاطر لدى البنك ي�شري وفق منهجية واأ�ش�ش رئي�شية من�شجمة مع حجم ن�شاطاته وتركزها وطبيعة عملياته 
وتعليمات ال�شلطات الرقابية بالإ�شافة اإلى مراعاة اأف�شل املمار�شات الدولية بهذا اخل�شو�ش، وتتمثل جمموعة املبادئ مبا يلي: -

م�شوؤولية جمل�ش الإدارة عن اإدارة املخاطر. حيث تقوم جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ش الإدارة وب�شكل دوري مبراجعة �شيا�شات   .١
وا�شرتاتيجيات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى البنك ومن �شمنها حدود درجة املخاطر املقبولة.

م�شوؤولية جمل�ش الإدارة ومتثلها جلنة املخاطر يف تطوير عملية التقييم الداخلي لراأ�ش املال وحتليل املتطلبات احلالية وامل�شتقبلية   .٢
اإلى  بالإ�شافة  باخل�شو�ش،  املتعلقة  الإجراءات  واتخاذ  ال�شرتاتيجية  والأهداف  البنك  يتنا�شب مع هيكل خماطر  ومبا  املال  لراأ�ش 
م�شوؤوليتها يف �شمان وجود نظام جيد لتقييم اأنواع املخاطر التى يواجهها البنك وتطوير النظام لربط هذه املخاطر مب�شتوى 

را�ش املال املطلوب لتغطيتها.

م�شوؤولية جمل�ش الإدارة يف امل�شادقة على �شيا�شات البنك املعدة من قبل اإدارة البنك التنفيذية.  .3

تقوم اإدارة املخاطر - وهي دائرة م�شتقلة عن اأن�شطة العمل لدى البنك- برفع تقاريرها اإلى جلنة املخاطر، اأما بالن�شبة للعمليات   .4
اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام وتقوم بتحليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر الئتمان، خماطر ال�شوق، خماطر ال�شيولة 
وخماطر العمليات بالإ�شافة اإلى تطوير منهجيات القيا�ش وال�شبط لكل نوع من اأنواع املخاطر ورفع التقارير باملخاطر ومنظومة 
باإدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ش املال ICAAP لدى بنك القاهرة  اأي�شاً  املخاطر يف البنك، وتقوم 

عمان بطريقة كافية و�شاملة تتنا�شب وهيكل املخاطر التي يواجهها البنك وتطبيق اأية متطلبات تتعلق بلجنة بازل.

دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم تاأكيداً م�شتقالً عن التزام وحدات العمل ب�شيا�شات واإجراءات اإدارة املخاطر وفاعلية اإطار عمل   .5
اإدارة املخاطر لدى البنك.

تعترب عملية اإدارة املخاطر م�شوؤولية كل وحدة وكل موظف يف البنك بح�شب املخاطر القائمة �شمن مهامها.  .6



رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

175

هذا ويتعر�ش البنك ملجموعة من املخاطر نورد منها املخاطر الرئي�شية التالية:
خماطر الئتمان  -
خماطر ال�شوق  -

خماطر ال�شيولة   -
خماطر الت�شغيل  -
خماطر المتثال   -

خماطر الئتمان
خماطر الئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز الطرف الآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي 
اإلى حدوث خ�شائر. يعمل البنك على اإدارة خماطر الئتمان من خالل و�شع وتطوير ال�شيا�شات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب 
منح و�شيانة الئتمان بالإ�شافة اإلى حتديد �شقوف ملبالغ الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للعمالء وجمموع الت�شهيالت الئتمانية 
لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. كذلك يعمل البنك با�شتمرار على تقييم الو�شع الئتماين للعمالء، اإ�شافة اإلى احل�شول على 

�شمانات منا�شبة.

اإن الإطار العام لإدارة خماطر الئتمان يف البنك يتمثل باملحاور الآتية:
ال�شيا�شات الئتمانية:  -

يقوم البنك باإدارة خماطر الئتمان من خالل ما يحدده جمل�ش الإدارة �شنوياً يف �شيا�شاته الئتمانية املختلفة من �شقوف و�رضوط خمتلفة والتى   
يتم جتديدها �شنوياً تبعاً للمتغريات ونتائج التحليل والدرا�شات ومبوافقة جمل�ش الإدارة، حيث تت�شمن هذه ال�شيا�شات ب�شكل عام على اأ�ش�ش 
ومبادئ املنح فى البنك، حتدد ال�شالحيات، ال�شمانات، اإدارة مراقبة الئتمان، الإطار العام لإدارة املخاطر الئتمانية، كما تت�شمن اأي�شاً ن�شب 
وا�شحة للحدود الق�شوى لالئتمان املمنوح لأي عميل و/اأو جمموعة عمالء ذوي ال�شلة اإ�شافة اإلى توزيع الئتمان بح�شب املناطق اجلغرافية 

والقطاعات القت�شادية املختلفة، هذا ويعترب البنك اأن تنويع املحافظ هو من الأركان الأ�شا�شية للتخفيف من املخاطر الئتمانية.

الت�شنيف الئتماين للعمالء:  -
تطويراً لإدارة خماطر الئتمان لدى البنك يتم ت�شنيف املخاطر الئتمانية داخلياً وبحيث ي�شمل على ت�شنيف خماطر العمالء بح�شب مالءتهم   
املالية وقدرتهم على ال�شداد، بالإ�شافة اإلى تقييم نوعية وجودة الت�شهيالت املمنوحة للعمالء بح�شب حركة ن�شاط احل�شاب وانتظام ال�شداد 
لأ�شل املبلغ والفوائد. كما يتم ت�شنيف ال�شمانات بح�شب نوعها ون�شب تغطيتها ملخاطر الت�شهيالت املمنوحة و/اأو القائمة. هذا ويتم دورياً 

مراقبة حمفظة البنك وتوزيعاتها بح�شب الت�شنيفات.

اأ�شاليب تخفيف املخاطر:  -
يتبع البنك عدة اأ�شاليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�شمانات املقبولة و�رضوطها، بحيث يتم قبول ال�شمانات اجليدة والقابلة للت�شييل   
بالقيمة والوقت املنا�شب يف حال حاجة البنك لذلك، مع مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�شمان ون�شاط العميل، كذلك يقوم البنك باتباع 
�شيا�شة التاأمني على بع�ش املحافظ وبناء املخ�ش�شات الإ�شافية وذلك كاأحد اأ�شاليب تخفيف املخاطر تقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�شوقية 

لل�شمانات ب�شكل دوري ويف حال انخفا�شها يقوم البنك بطلب �شمانات اإ�شافية لتعزيز النق�ش احلا�شل.
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اإدارة عملية منح الئتمان:  -
يتم اعتماد مبداأ ف�شل الوظائف املتعلقة باإدارة املخاطر فى البنك متا�شياً مع اأف�شل املمار�شات بهذا اخل�شو�ش مع تو�شيح حدود و�شالحيات   

وم�شوؤوليات كل من هذه الوظائف حيث يتم ف�شل قرار الئتمان عن التنفيذ مبا ي�شمن حتقيق رقابة على عمليات منح الئتمان.
يتم التاأكد من احل�شول على املوافقات الإدارية للت�شهيالت املوافق على منحها واللتزام بجداول ال�شالحيات بح�شب حجم الئتمان وال�شمانات   
املو�شوعة اإزاءه وتبليغ املوافقات وتنفيذ ال�رضف بعد التاأكد من ا�شتكمال ا�شتيفاء العقود وال�شمانات لل�رضوط املطلوبة لتطبيق مبداأ ف�شل 

املهام.
يتم العمل على التوثيق القانوين ال�شحيح للعقود وامل�شتندات املتعلقة بالت�شهيالت و�شمانات البنك والتحقق من ا�شتكمالها لل�رضوط   

الئتمانية املوافق عليها وال�رضوط القانونية مبا يحفظ حقوق البنك وذلك قبل تنفيذ و�رضف الت�شهيالت.

�شيانة ومتابعة الئتمان   -
يتم مراقبة تطور واأداء حمافظ الت�شهيالت املختلفة دورياً بهدف التاأكد من اأنها �شمن حدود املخاطر املقبولة و�شقوف القطاعات القت�شادية   

املحددة من قبل جمل�ش اإدارة البنك ولغايات حتديد املوؤ�رضات الأوليه لرتفاع املخاطر فيها.
يتم دورياً الطالع على اأو�شاع احل�شابات امل�شنفة غري عاملة ومدى احلاجة لقتطاع اأية خم�ش�شات اإ�شافية مقابلها.  

هناك دوائر م�شتقله ومتخ�ش�شة من مهامها البت فى الئتمان غري املنتظم وتويل مهمة اإدارة وحت�شيل الت�شهيالت الئتمانية غري املنتظمة.   
هذا وقد خ�ش�ش البنك عدة دوائر رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة الئتمان ورفع التقارير باأية موؤ�رضات اإنذار مبكر بهدف املتابعة والت�شويب.
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1- التعر�سات الئتمانية التي مت تعديل ت�سنيفها:

اأ- اإجمايل التعر�سات الئتمانية التي مت ت�سنيفها:
2019

 املرحلـة الثالثة املرحلة الثانية 

البنــــــــــــــــــــــــــــــد
 اإجمايل 

قيمة 
التعر�س 

 التعر�سات 
 التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 

 اإجمايل 
قيمة 

التعر�س 

 التعر�سات 
التي مت  
تعديل 

ت�سنيفها 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 

 ن�سبة 
التعر�سات 

التي مت 
ت�سنيفها 

%دينارديناردينارديناردينار
- -  -  -  -  - اأر�شدة لدى بنوك مركزية

- -  -  -  -  - اأر�شدة  لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
- -  -  -  -  - اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

%١3.44 ٢٢5.3٩5.5٠٠  36.3٧4.٠٠٠  ٩٩.١٧6.٢٩3  ١3٢.8٧6.٢٠١  ١8١.٢٢١.٠6٢ ت�شهيالت ومتويالت ائتمانية مبا�رضة 
- -  -  -  -  - �شندات واأ�شناد واأذونات:

�شمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
- -  -  -  -  - من خالل قائمة الدخل

�شمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
- -  -  -  -  - من خالل قائمة الدخل ال�شامل  

- -  -  -  -  - �شمن موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
- -  -  -  -  - م�شتقات اأدوات املالية

 -  -  -  -  -  - املوجودات املالية املرهونة )اأدوات الدين(
- -  -  -  -  - املوجودات الأخرى

 - ٢٢5.3٩5.5٠٠  36.3٧4.٠٠٠  ٩٩.١٧6.٢٩3  ١3٢.8٧6.٢٠١  ١8١.٢٢١.٠6٢ املجموع 
%١6.٧8 8.8١4.١66  ١34.٢8٧  3١٩.٢٢١  5.8١٢.٧٧٩  ١٠.١46.6٩8 الكفالت املالية

%٠.٠5 ١٩.٧44  -  -  ١٩.٧44  ١.٧٢3.٧84 العتمادات امل�شتندية
%8.٩١ ١6.5٧١.٠٢٠  ١٢4.8١٧  ٢3٠.8٠5  ١3.٩5١.458  3٧.46٧.٢٢١ اللتزامات الأخرى

 -  ٢5٠.8٠٠.43٠  36.633.١٠4  ٩٩.٧٢6.3١٩  ١5٢.66٠.١8٢  ٢3٠.558.٧65 املجموع الكلي
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2018
 املرحلـة الثالثة املرحلة الثانية 

البنــــــــــــــــــــــــــــــد
 اإجمايل 

قيمة 
التعر�س 

 التعر�سات 
 التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 

 اإجمايل 
قيمة 

التعر�س 

 التعر�سات 
التي مت  
تعديل 

ت�سنيفها 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 

 ن�سبة 
التعر�سات 

التي مت 
ت�سنيفها 

%دينارديناردينارديناردينار
- -  -  -  -  - اأر�شدة لدى بنوك مركزية

- -  -  -  -  - اأر�شدة  لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
- -  -  -  -  - اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

%١٢.٩٠ ٢٢٢.٠44.443  4٠.٠٢8.334  85.٧٩3.٩٠١  6٩.٧١4.٠58  ١36.٢٢5.5٠١ ت�شهيالت ومتويالت ائتمانية مبا�رضة 
- -  -  -  -  - �شندات واأ�شناد واأذونات:

�شمن املوجودات مالية بالقيمة العادلة من 
- -  -  -  -  - خالل قائمة الدخل

�شمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
- -  -  -  -  - من خالل قائمة الدخل ال�شامل

- -  -  -  -  - �شمن موجودات املالية بالكلفة املطفاأة
- -  -  -  -  - م�شتقات اأدوات املالية

 -  -  -  -  -  - املوجودات املالية املرهونة )اأدوات الدين(
 -  -  -  -  -  - املوجودات الأخرى

 - ٢٢٢.٠44.443  4٠.٠٢8.334  85.٧٩3.٩٠١  6٩.٧١4.٠58  ١36.٢٢5.5٠١ املجموع 
%١٢.١6 6.8٢4.٧34  34.5٠٠  ٢3١.3٧6  ٢.54٠.8٧5  ٧.٠44.١٠٧ الكفالت املالية

- -  -  -  -  ٢.٠٢5.3٢8 العتمادات امل�شتندية
%١٩.4١ 3٠.564.٢٩4  ١٧.٠33  6.3٠8  5.٠8١.386  ١٩.٢٢3.٠48 اللتزامات الأخرى

 - ٢5٩.433.4٧١  4٠.٠٧٩.86٧  86.٠3١.585  ٧٧.336.3١٩  ١64.5١٧.٩84 املجموع الكلي
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ب- اخل�سائر الئتمانية املتوقعة للتعر�سات التي مت تعديل ت�سنيفها:

البند

2019

اخل�سارة الئتمانية املتوقعة للتعر�سات التي مت التعر�سات التي مت تعديل ت�سنيفها
تعديل ت�سنيفها 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 
من املرحلة 

الثانية 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 
من املرحلة 

الثالثة 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 

 املرحلة الثالثة املرحلة الثانية 

املجموع جتميعي  اإفرادي  جتميعي  اإفرادي 

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار
 -  -  -  -  -  -  -  - اأر�شدة لدى بنوك مركزية

اأر�شدة  لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
 -  -  -  -  -  -  -  - م�رضفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
 -  -  -  -  -  -  -  - م�رضفية

ت�شهيالت ومتويالت ائتمانية 
 3.٧٠8.86٧  -  ٩٠8.٢٠٢  ١.4١3.856  ١.386.8٠٩  ٢٢5.3٩5.5٠٠  36.3٧4.٠٠٠  ١3٢.8٧6.٢٠١ مبا�رضة 

 -  -  -  -  -  -  -  - �شندات واأ�شناد واأذونات:
�شمن املوجودات املالية بالقيمة 

 -  -  -  -  -  -  -  - العادلة من خالل قائمة الدخل

�شمن املوجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل 

ال�شامل  
 -  -  -  -  -  -  -  - 

�شمن موجودات املالية بالكلفة 
 -  -  -  -  -  -  -  - املطفاأة

 -  -  -  -  -  -  -  - م�شتقات اأدوات املالية
 املوجودات املالية املرهونة

 -  -  -  -  -  -  -  - )اأدوات الدين(

 -  -  -  -  -  -  -  - املوجودات الأخرى
 3.٧٠8.86٧  -  ٩٠8.٢٠٢  ١.4١3.856  ١.386.8٠٩  ٢٢5.3٩5.5٠٠  36.3٧4.٠٠٠  ١3٢.8٧6.٢٠١ املجموع 

 ٢5.٧٠8  -  5.٢8٧  -  ٢٠.4٢١  8.8١4.١66  ١34.٢8٧  5.8١٢.٧٧٩ الكفالت املالية
 ٢3٢  -  -  -  ٢3٢  ١٩.٧44  -  ١٩.٧44 العتمادات امل�شتندية

 3٢.5٠3  -  4.٧55  ٩.٠3٠  ١8.٧١8  ١6.5٧١.٠٢٠  ١٢4.8١٧  ١3.٩5١.458 اللتزامات الأخرى
 3.٧6٧.3١٠  -  ٩١8.٢44  ١.4٢٢.886  ١.4٢6.١8٠  ٢5٠.8٠٠.43٠  36.633.١٠4  ١5٢.66٠.١8٢ املجموع الكلي
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البند

2018

اخل�سارة الئتمانية املتوقعة للتعر�سات التي مت التعر�سات التي مت تعديل ت�سنيفها
تعديل ت�سنيفها 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 
من املرحلة 

الثانية 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 
من املرحلة 

الثالثة 

 اإجمايل 
التعر�سات 

التي مت 
تعديل 

ت�سنيفها 

 املرحلة الثالثة املرحلة الثانية 

املجموع جتميعي  اإفرادي  جتميعي  اإفرادي 

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار
 -  -  -  -  -  -  -  - اأر�شدة لدى بنوك مركزية

اأر�شدة  لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
 -  -  -  -  -  -  -  - م�رضفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
 -  -  -  -  -  -  -  - م�رضفية

ت�شهيالت ومتويالت ائتمانية 
 ٢.٢5٩.3٧٩  -  ٧٩6.3١٧  ٩٠5.٠٩٠  55٧.٩٧٢  ٢٢٢.٠44.443  4٠.٠٢8.334  6٩.٧١4.٠58 مبا�رضة 

 -  -  -  -  -  -  -  - �شندات واأ�شناد واأذونات:
�شمن املوجودات املالية بالقيمة 

 -  -  -  -  -  -  -  - العادلة من خالل قائمة الدخل

�شمن املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل 

ال�شامل  
 -  -  -  -  -  -  -  - 

�شمن املوجودات املالية بالكلفة 
 -  -  -  -  -  -  -  - املطفاأة

 -  -  -  -  -  -  -  - م�شتقات اأدوات املالية
 املوجودات املالية املرهونة

 -  -  -  -  -  -  -  - )اأدوات الدين(

 -  -  -  -  -  -  -  - املوجودات الأخرى
 ٢.٢5٩.3٧٩  -  ٧٩6.3١٧  ٩٠5.٠٩٠  55٧.٩٧٢  ٢٢٢.٠44.443  4٠.٠٢8.334  6٩.٧١4.٠58 املجموع 

 ١8.44٩  -  ٢٧  -  ١8.4٢٢  6.8٢4.٧34  34.5٠٠  ٢.54٠.8٧5 الكفالت املالية
 -  -  -  -  -  -  -  - العتمادات امل�شتندية

 ١5.٩٢٢  -  ١.455  ٢.٩٧6  ١١.4٩١  3٠.564.٢٩4  ١٧.٠33  5.٠8١.386 اللتزامات الأخرى
 ٢.٢٩3.٧5٠  -  ٧٩٧.٧٩٩  ٩٠8.٠66  58٧.885  ٢5٩.433.4٧١  4٠.٠٧٩.86٧  ٧٧.336.3١٩ املجموع الكلي



رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

181

طاعات القت�سادية:
ب الق

2- توزيع التعر�سات ح�س

يف:
ب الأدوات املالية - بال�سا

اأ- التوزيع الكلي للتعر�سات ح�س

يل
ما

�سناعة
جتارة

عقارات *
زراعة

اأ�سهم
افراد

حكومة 
طاع عام

وق
يل

اإجما

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
اأر�شدة لدى بنوك مركزية

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ١٩١.8١3.35٠ 

 ١٩١.8١3.35٠ 
ار�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 

م�رضفية
 ١58.٧85.٢5٧ 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ١58.٧85.٢5٧ 

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
م�رضفية

 88.٠4٠.٠١4 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 88.٠4٠.٠١4 

الت�شهيالت الئتمانية
 43.3١٧.4٧٩ 

 ١١١.٢١١.33٢ 
 34٢.4٠8.4٠٩ 

 ٢6٢.٢٧6.٩43 
 ١٢.٢48.6٠١ 

 ١8.٢١٢.44١ 
 6١5.٢3١.١٩5 

 ١٩4.١6٩.١٧8 
 ١.5٩٩.٠٧5.5٧8 

�شندات واأ�شناد واأذونات:
 - 

موجودات مالية بالكلفة 
طفاأة

امل
 55.86٩.36٧ 

 - 
 ١6.٧6٠.٠٢4 

 - 
 - 

 - 
 - 

 6٠3.٢٢3.8٧١ 
 6٧5.853.٢6٢ 

موجودات مالية مرهونة
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 ٧3.٧١4.٠٠٠ 
 ٧3.٧١4.٠٠٠ 

املوجودات الأخرى
 ١٠.4٠٠.68٠ 

 ٢.٧١4.65٠ 
 ١١.4٢3.35٩ 

 ١4٠.٧38 
 ٢88.8١3 

 5٩6.5٩٠ 
 ١.5٢٧.8١5 

 ٧.٩6٢.464 
 35.٠55.١٠٩ 

جمموع املوجودات
 356.4١٢.٧٩٧ 

 ١١3.٩٢5.٩8٢ 
 3٧٠.5٩١.٧٩٢ 

 ٢6٢.4١٧.68١ 
 ١٢.53٧.4١4 

 ١8.8٠٩.٠3١ 
 6١6.٧5٩.٠١٠ 

 ١.٠٧٠.88٢.863 
 ٢.8٢٢.336.5٧٠ 

الكفالت املالية
 ٧.64٩.5٢5 

 8.٢6٩.١٩٠ 
 ٢8.٠53.8٢3 

 ٧.684.5١3 
 ١4٢.٧5٩ 

 - 
 - 

 ٢٢6.66١ 
 5٢.٠٢6.4٧١ 

العتمادات امل�شتندية والقبولت
 ٧.35١.45٩ 

 ١٢.٩3٧.٩86 
 ١6.64٧.٢86 

 - 
 ١35.3١١ 

 - 
 - 

 - 
 3٧.٠٧٢.٠4٢ 

اللتزامات الأخرى
 3.٧4٢.8١5 

 ١4.346.٠٠5 
 ١٢8.٢3٢.١64 

 6.١٠4.٢55 
 4١٧.٧55 

 - 
 ١5.36٠.٧١٢ 

 ١6.٠٠4.١35 
 ١84.٢٠٧.84١ 

املجموع الكلي
 3٧5.١56.5٩6 

 ١4٩.4٧٩.١63 
 543.5٢5.٠65 

 ٢٧6.٢٠6.44٩ 
 ١3.٢33.٢3٩ 

 ١8.8٠٩.٠3١ 
 63٢.١١٩.٧٢٢ 

 ١.٠8٧.١١3.65٩ 
 3.٠٩5.64٢.٩٢4 

طاع القت�شادي للعقارات القرو�ش املمنوحة لل�رضكات الكربى وقرو�ش الإ�شكان.
* ي�شمل الق
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ب- توزيع التعر�سات ح�سب مراحل الت�سنيف وفق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(:
2019

 املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى 
الثالثة 

 املجموع 
 جتميعي  اإفرادي  جتميعي  اإفرادي البنــــــــــــــــــــــــــــــد

ديناردينارديناردينارديناردينار
 3٧5.١56.5٩6  3٠3  -  4.٢٧8.٠٢١  ١٠.3٩٢.١53  36٠.486.١١٩ مايل

 ١4٩.4٧٩.١63  ١.383.٢64  ١٢١.٩4٧  ٢٩.36١.5٢3  5.٢٧٠.333  ١١3.34٢.٠٩6 ال�شناعة والتعدين
 543.5٢5.٠65  ١3.3٧٢.433  ١.٢٧١.643  ١٢٢.564.٩3٧  5٢.336.٩36  353.٩٧٩.١١6 التجارة العامة

 ٢٧6.٢٠6.44٩  8.٧45.٢٢٧  ١5.٧5١.٠56  ١٠.45٩.٧٧٢  ١88.١36.336  53.١١4.٠58 متويل �رضاء عقارات
 ١3.٢33.٢3٩  46.368  ١٠.٩84  4.845.٧٠٠  3٠5.48٠  8.٠٢4.٧٠٧ الزراعة
 ١8.8٠٩.٠3١  8٠3.4٧6  ٢٧.٢5٩  -  3.5٠3.683  ١4.4٧4.6١3 اأ�شهم
 63٢.١١٩.٧٢٢  ٧.٠84.١6٩  ٢٧.٠١3.5٩4  4.556.54٢  564.844.4٧٢  ٢8.6٢٠.٩45 الأفراد

 ١.٠8٧.١١3.65٩  ١43.5١6  -  4.٢3٢.٧3٢  ٧.8٢٧.8١١  ١.٠٧4.٩٠٩.6٠٠ حكومة وقطاع عام
 3.٠٩5.64٢.٩٢4  3١.5٧8.٧56  44.١٩6.483  ١8٠.٢٩٩.٢٢٧  83٢.6١٧.٢٠5  ٢.٠٠6.٩5١.٢54 املجموع

2018
 املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى 

الثالثة 
 املجموع 

 جتميعي  اإفرادي  جتميعي  اإفرادي البنــــــــــــــــــــــــــــــد
ديناردينارديناردينارديناردينار

 33١.٧٧5.١6١  6.٢٩4  -  ٢٧.٧83  ٩.٩١٠.4١٧  3٢١.83٠.66٧ مايل
 ١٢٩.٧٩١.5٩8  ١.455.١54  6٧.١4٧  3٧.٩١٧.١53  4.٠١١.٠3٧  86.34١.١٠٧ ال�شناعة والتعدين

 4٩٠.656.844  8.353.٢٩8  ٧48.٩٠٢  ٧٠.٠86.٧٩5  ١8.٧١3.43٢  3٩٢.٧54.4١٧ التجارة العامة
 3٢١.٧٩١.38٧  ٧.٠64.348  ١٠.8٩8.٧65  8.433.١٢٠  ١٩٠.٧١٩.٢٧١  ١٠4.6٧5.883 متويل �رضاء عقارات

 ١١.66١.443  ٩١5.٧٩٠  ١5.٩48  ٧6٢.534  4٠٠.343  ٩.566.8٢8 الزراعة
 4.3٩٠.٩٠١  ٩4٢.836  8٠١  -  3.44٧.٢64  - اأ�شهم
 65٩.٢48.6٢5  5.٢٢3.555  ١8.٠٩١.٧٢٠  444.5١٠  6١6.5٧٧.85٢  ١8.٩١٠.٩88 الأفراد

 ٩٧٠.٠٢4.١55  ١.346.5١8  -  ١٢.١6٢.653  5.45٠.٧٩١  ٩5١.٠64.١٩3 حكومة وقطاع عام
 ٢.٩١٩.34٠.١١4  ٢5.3٠٧.٧٩3  ٢٩.8٢3.٢83  ١٢٩.834.548  84٩.٢3٠.4٠٧  ١.885.١44.٠83 املجموع
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3- توزيع التعر�سات ح�سب املناطق اجلغرافية:

اأ- التوزيع الكلي للتعر�سات ح�سب املناطق اجلغرافية - بال�سايف:

داخل 
اململكة

دول ال�رشق 
الأو�سط 

الأخرى
اإجمايلدول اأخرىاأمريكااآ�سيا*اأوروبا

دينارديناردينارديناردينارديناردينار
 ١٩١.8١3.35٠  -  -  -  -  ٧5.٧٧٧.5٠5  ١١6.٠35.845 اأر�شدة لدى بنوك مركزية

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
 ١58.٧85.٢5٧  ١6٠.3٩8  3.4١3.٧٢6  566.865  35.3٢٧.٩34  44.١8٧.585  ٧5.١٢8.٧4٩ م�رضفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات 
 88.٠4٠.٠١4  -  -  -  -  ٧35.١83  8٧.3٠4.83١ م�رضفية

١.5٩٩.٠٧5.5٧8  -  54٠.٢٧٧  -  ١8.٩٠١.3٢٩  38٩.٧8٢.٢4٧ ١.١8٩.85١.٧٢5 الت�شهيالت الئتمانية
�شمن املوجودات املالية 

 6٧5.853.٢6٢  -  -  -  ١.٩٧4.٩٢١  ٢٢.8٢١.٢6٧  65١.٠5٧.٠٧4 بالكلفة املطفاأة

 ٧3.٧١4.٠٠٠  -  -  -  -  -  ٧3.٧١4.٠٠٠ موجودات مالية مرهونة
 35.٠55.١٠٩  -  ١6.٩3٩  -  ٢.٠34.353  ١٠.٧٢8.٠٠6  ٢٢.٢٧5.8١١ املوجودات الأخرى
٢.8٢٢.336.5٧٠  ١6٠.3٩8  3.٩٧٠.٩4٢  566.865  58.٢38.53٧  544.٠3١.٧٩3 ٢.٢١5.368.٠35 اإجمايل املوجودات

 5٢.٠٢6.4٧١  -  ٢١٢.6٧5  ١.35٢.434  ١٩4.٢٩5  ١١.١56.4١5  3٩.١١٠.65٢ الكفالت املالية
العتمادات امل�شتندية 

 3٧.٠٧٢.٠4٢  -  -  -  -  5.5٠6.685  3١.565.35٧ والقبولت

 ١84.٢٠٧.84١  -  -  -  -  ٢8.455.8٠8  ١55.٧5٢.٠33 اللتزامات الأخرى
3.٠٩5.64٢.٩٢4  ١6٠.3٩8  4.١83.6١٧  ١.٩١٩.٢٩٩  58.43٢.83٢  58٩.١5٠.٧٠١ ٢.44١.٧٩6.٠٧٧ املجموع الكلي

ب- توزيع التعر�سات ح�سب مراحل الت�سنيف وفق معيار التقارير املالية الدويل رقم )9(:
2019

املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى
املجموع الثالثة  جتميعياإفراديجتميعياإفرادي

ديناردينارديناردينارديناردينار
 ٢.44١.٧٩6.٠٧٧  ٢6.١٠١.4٧8  3٠.٩84.٠4١  ١5١.566.8٢3  683.5٩٠.٠8٧  ١.54٩.553.648 داخل اململكة

 58٩.١5٠.٧٠١  5.4٧٧.٢٧8  ١3.٢١٢.44٢  ٢8.٧3٢.4٠4  ١46.٩٩5.36١  3٩4.٧33.٢١6 دول ال�رضق الأو�شط الأخرى
 58.43٢.83٢  -  -  -  ٢.٠3١.٧56  56.4٠١.٠٧6 اأوروبا
 ١.٩١٩.٢٩٩  -  -  -  -  ١.٩١٩.٢٩٩ اآ�شيا

 4.١83.6١٧  -  -  -  -  4.١83.6١٧ اأمريكا
 ١6٠.3٩8  -  -  -  -  ١6٠.3٩8 دول اأخرى
 3.٠٩5.64٢.٩٢4  3١.5٧8.٧56  44.١٩6.483  ١8٠.٢٩٩.٢٢٧  83٢.6١٧.٢٠4  ٢.٠٠6.٩5١.٢54 املجموع
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2018
املرحلة املرحلة الثانيةاملرحلة الأولى

املجموع الثالثة  جتميعياإفراديجتميعياإفرادي
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ٢.٢4١.5٩5.١3٠  ٢3.٠55.4١١  ٢١.8١8.٧٧5  ١١٧.8٢١.6٢5  68٩.3١8.4١8  ١.38٩.58٠.٩٠١ داخل اململكة
 6٠٠.٧٩6.55٩  ٢.٢5٢.38٢  8.٠٠4.5٠8  ٧.٢8٢.3١3  ١5٧.8٩٧.٠٠٩  4٢5.36٠.34٧ دول ال�رضق الأو�شط الأخرى

 55.٩6٠.١٧٩  -  -  -  56١.53٠  55.3٩8.64٩ اأوروبا
 6.٧5٧.١٩٧  -  -  4.٧3٠.6١٠  -  ٢.٠٢6.58٧ اآ�شيا

 ١4.١٩6.636  -  -  -  ١.453.45٠  ١٢.٧43.١86 اأمريكا
 34.4١3  -  -  -  -  34.4١3 دول اأخرى
 ٢.٩١٩.34٠.١١4  ٢5.3٠٧.٧٩3  ٢٩.8٢3.٢83  ١٢٩.834.548  84٩.٢3٠.4٠٧  ١.885.١44.٠83 املجموع

 4-  التعر�سات ملخاطر الئتمان
)بعد خم�س�س التدين والفوائد والعوائد املعلقة وقبل ال�سمانات وخمففات املخاطر الأخرى(:

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 
20192018

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 
بنود داخل قائمة املركز املايل

 ٢٢٠.٢٧8.635  ١٩١.8١3.35٠ اأر�شدة لدى بنوك مركزية
 ١١٧.85٢.٧٠٠  ١58.٧85.٢5٧ اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 8٩.5٧٩.٢١3  88.٠4٠.٠١4 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
الت�شهيالت الئتمانية:

 64٢.٩١١.٩٩٩  6١٩.١٧3.454 لالأفراد
 ٢٠٧.345.٧٢٢  ٢١3.3٩6.١36 القرو�ش العقارية
 446.٩٠8.43٩  438.٧4٧.5٢٩ ال�رضكات الكربى

 ١33.٢58.٠٠٩  ١33.58٩.٢83 املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة
 ٢١٩.١46.٢3٢  ١٩4.١6٩.١٧6 للحكومة والقطاع العام

 53٩.٠6٧.٢١3  6٧5.853.٢6٢ موجودات مالية بالكلفة املطفاأة بال�شايف
 ٢4.56٢.٠٠٠  ٧3.٧١4.٠٠٠ موجودات مالية مرهونة

 3٧.8١٠.٩٠4  35.٠55.١٠٩ املوجودات الأخرى
 ٢.6٧8.٧٢١.٠66  ٢.8٢٢.336.5٧٠ اإجمايل بنود داخل قائمة املركز املايل

بنود خارج قائمة املركز املايل
 ٢٩.١٢٢.١٧5  3٧.٠٧٢.٠4٢ اعتمادات وقبولت

 55.٧85.١3٠  5٢.٠٢6.4٧١ كفالت
 ١55.٧١١.٧43  ١84.٢٠٧.84١ �شقوف ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة غري م�شتغلة

 ٢4٠.6١٩.٠48  ٢٧3.3٠6.354 اإجمايل بنود خارج قائمة املركز املايل
 ٢.٩١٩.34٠.١١4  3.٠٩5.64٢.٩٢4 اإجمايل بنود داخل وخارج قائمة املركز املايل

  اجلدول اأعاله ميثل احلد الأق�شى ملخاطر الئتمان للبنك كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و٢٠١8 دون اأخذ ال�شمانات اأو خمففات خماطر الئتمان 
الأخرى بعني العتبار.

بالن�شبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل فاإن التعر�ش الوارد اأعاله قائم على اأ�شا�ش الر�شيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل.  -
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اإن اأنواع ال�شمانات مقابل القرو�ش والت�شهيالت هي كما يلي:
الرهونات العقارية.  -

رهن الأدوات املالية مثل الأ�شهم وال�شندات.  -
الكفالت البنكية.  -

ال�شمان النقدي.  -
كفالة احلكومة.  -

وتقوم الإدارة مبراقبة القيمة ال�شوقية لتلك ال�شمانات ب�شكل دوري ويف حال انخفا�ش قيمة ال�شمان يقوم البنك بطلب �شمانات 

اإ�شافية لتغطية قيمة العجز اإ�شافة اإلى اأن البنك يقوم بتقييم ال�شمانات مقابل الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة ب�شكل دوري.

الديون املجدولة:
هي تلك الديون التي �شبق واأن �ُشنفت كت�شهيالت ائتمانية غري عاملة واأُخرجت من اإطار الت�شهيالت الئتمانية غري العاملة مبوجب 
اأُ�شولية ومت ت�شنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغت قيمتها كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ مبلغ 3٢.5٠6.4٧٢ دينار مقابل  جدولة 

١١.33٠.6٧٧ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8.

ميثل ر�شيد الديون املجدولة الديون التي مت جدولتها �شواء ما زالت م�شنفة حتت املراقبة اأو حولت اإلى عاملة.

الديون املعاد هيكلتها:
يق�شد باإعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�شع الت�شهيالت الئتمانية من حيث تعديل الأق�شاط اأو اإطالة عمر الت�شهيالت الئتمانية اأو 
تاأجيل بع�ش الأق�شاط اأو متديد فرتة ال�شماح... اإلخ، ومت ت�شنيفها كديون حتت املراقبة، وقد بلغت قيمتها كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ 

مبلغ 55.4٠5.١8٢ دينار مقابل ٢5.584.٩٢١ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8.
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5- �سندات واأ�سناد واأذونات خزينة
يو�شح اجلدول التايل ت�شنيفات ال�شندات والأ�شناد والأذونات والأخرى ح�شب موؤ�ش�شات الت�شنيف اخلارجية:

�سمن املوجودات بالكلفة املطفاأة واملوجودات املالية املرهونةموؤ�س�سة الت�سنيف درجة الت�سنيف 
دينار

Baa1Moody’s355.٢33

BAA3Moody’s١.٢68.5٩٠

Ba1Moody’s354.٩٠3

Ba2Moody’s١4٠.88٠

٧٠.١3١.6٠٠غري م�شنف

6٧8.٠٧6.34٢حكومية

٧5٠.3٢٧.548الإجمايل

تطوير نظام لقيا�س واإدارة املخاطر الئتمانية
ويتم من خالل الطالع امل�شتمر على اأف�شل املمار�شات فى اإدارة املخاطر الئتمانية واملتعلقة حتديداً فى قيا�ش املخاطر وتقدير راأ�ش املال 

.III املطلوب مقابلها تطبيقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل

خماطر ال�سوق:
هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�شعار ال�شوق مثل اأ�شعار الفائدة 
وال�شتثمار يف  والعمالت  الفائدة  اأ�شعار  مراكز مفتوحة يف  وجود  نتيجة  ال�شوق  وتن�شاأ خماطر  الأ�شهم،  واأ�شعار  العمالت  واأ�شعار 
الأ�شهم، ويتم مراقبة هذه املخاطر وفقاً ل�شيا�شات واإجراءات حمددة ومن خالل جلان متخ�ش�شة ومراكز العمل املعنية، وتت�شمن 

خماطر ال�شوق واأ�شعار الفائدة وخماطر اأ�شعار ال�رضف وخماطر التغري يف اأ�شعار الأ�شهم.

اإلى  اإ�شافة   Stress Testing اأ�شاليب منها حتليل احل�شا�شية واختبار الفر�شيات  يتم قيا�ش خماطر ال�شوق والرقابة عليها بعدة 
.Stoploss Limits حدود وقف �شقف اخل�شائر

خماطر اأ�سعار الفائدة: 
تنجم خماطر اأ�شعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار الفائدة على اأرباح البنك اأو على قيمة الأدوات املالية، يتعر�ش البنك 
اإعادة  اأو  املتعددة  الزمنية  الآجال  اأو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�شب  توافق  الفائدة نتيجة لعدم  اأ�شعار  ملخاطر 
املوجودات  على  الفوائد  اأ�شعار  مراجعة  طريق  عن  املخاطر  هذه  باإدارة  البنك  ويقوم  معينة  زمنية  فرتة  يف  الفوائد  اأ�شعار  مراجعة 

واملطلوبات من خالل ا�شرتاتيجية اإدارة املخاطر.

تراجع جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات فجوات ح�شا�شية اأ�شعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم درا�شة مدى تاأثر ربحية 
البنك فى �شوء الفجوات القائمة باأية تغريات فى اأ�شعار الفائدة.
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اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة 
ي�شعى البنك للح�شول على متويل طويل الأجل ملقابلة ا�شتثماراته طويلة الأجل باأ�شعار فائدة ثابتة قدر الإمكان ملواجهة اأية تغريات 

على اأ�شعار فوائد م�شادر الأموال كما ي�شتخدم البنك اأدوات التحوط مثل مبادلت اأ�شعار الفوائد للحد من الآثار ال�شلبية.

فيما يلي حتليل حل�شا�شية اأ�شعار الفائدة:

التغري زيادة ب�سعر العملة 
الفائـدة

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 
)الأرباح واخل�سائر(

التغري )نق�س( ب�سعر 
الفائـدة

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 
)الأرباح واخل�سائر(

دينـارنقطة مئويةدينـارنقطة مئوية2019
١٠٠4٧٩.١3٩)4٧٩.١3٩(١٠٠دولر اأمريكي

١٠٠53٠.١66)53٠.١66(١٠٠يورو
)٢4.٠٩4(١٠٠٢4.٠٩4١٠٠جنيه اإ�شرتليني

-١٠٠-١٠٠ين ياباين
)٢6٠.4٠4(١٠٠٢6٠.4٠4١٠٠عمالت اأخرى

التغري زيادة ب�سعر العملة 
الفائـدة

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 
)الأرباح واخل�سائر(

التغري )نق�س( ب�سعر 
الفائـدة

ح�سا�سية اإيراد الفائدة 
)الأرباح واخل�سائر(

دينـارنقطة مئويةدينـارنقطة مئوية2018
١٠٠5٩٧.3٧٠)5٩٧.3٧٠(١٠٠دولر اأمريكي

١٠٠33٩.٠٩6)33٩.٠٩6(١٠٠يورو
)٢4.٠٩4(١٠٠٢4.٠٩4١٠٠جنيه اإ�شرتليني

-١٠٠-١٠٠ين ياباين
)١٩٢.645(١٠٠١٩٢.645١٠٠عمالت اأخرى
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جوة اإعادة ت�سعري الفائدة
ف

حقاق اأيهما اأقرب.
ف على اأ�سا�س فرتات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو ال�ست

يتم الت�سني

يف 31 كانون الأول 2019 
كما 

اأقل من 
�سهر

من �سهر
لغاية 3 

�سهور

اأكرث من 3 
�سهور اإلى 6 

�سهور

اأكرث من 6 
�سهور

اإلى �سنـة

من �سنـة اإلى
3 �سنوات

اأكرث من 3 
�سنوات

عنا�رش بدون 
فائدة

جموع
امل

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

املوجـودات
نقد واأر�شدة لدى البنك املركزي الأردين

 4٧.635.٠٠٠ 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 ٢85.٠٢٢.٢٩5 
 33٢.65٧.٢٩5 

اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 ١4٠.353.٠١3 

 ٢.3٩٩.٧54 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ١6.٠3٢.4٩٠ 

 ١58.٧85.٢5٧ 
ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 - 
 - 

 - 
 3٢.3٧5.٠٧4 

 55.664.٩4٠ 
 - 

 - 
 88.٠4٠.٠١4 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ٩.4٠5.٢6٩ 

 ٩.4٠5.٢6٩ 
ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة - بال�شايف

 68٩.٩٠4.٢٠3 
 ٢3٢.١٢8.٢٩6 

 358.88٧.444 
 5٧.١٧٢.4٧3 

 ١33.5٧4.٢3١ 
 ١٢٧.4٠8.٩3١ 

 - 
 ١.5٩٩.٠٧5.5٧8 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
ال�شامل الآخر

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 55.4١٢.453 
 55.4١٢.453 

طفاأة 
موجودات مالية بالكلفة امل

 ٢6.33٩.٧٧٧ 
 3.84٧.٢٠٢ 

 ٧.8٠5.٩86 
 ٢6.١٧١.6٧٩ 

 3١3.668.4١٠ 
 ٢٩8.٠٢٠.٢٠8 

 - 
 6٧5.853.٢6٢ 

موجودات مالية مرهونة
 ٢5.٠٠٠.٠٠٠ 

 - 
 - 

 - 
 48.٧١4.٠٠٠ 

 - 
 - 

 ٧3.٧١4.٠٠٠ 
ممتلكات ومعدات 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 4٢.5٢١.4٧١ 
 4٢.5٢١.4٧١ 

موجودات غري ملمو�شة
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 6.٠85.563 

 6.٠85.563 
موجودات اأخرى

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 8٢.٩٢4.8٢4 
 8٢.٩٢4.8٢4 

موجودات �رضيبية موؤجلة
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ٩.3٢5.64٩ 

 ٩.3٢5.64٩ 
جمموع املوجودات

 ٩٢٩.٢3١.٩٩3 
 ٢38.3٧5.٢5٢ 

 366.6٩3.43٠ 
 ١١5.٧١٩.٢٢6 

 55١.6٢١.58١ 
 4٢5.4٢٩.١3٩ 

 5٠6.٧3٠.٠١4 
 3.١33.8٠٠.635 



رهقورئمسرهماهيةسرهموحدة

189

يف 31 كانون الأول 2019 
كما 

اأقل من 
�سهر

من �سهر
لغاية 3 

�سهور

اأكرث من 3 
�سهور اإلى 6 

�سهور

اأكرث من 6 
�سهور

اإلى �سنـة

من �سنـة اإلى
3 �سنوات

اأكرث من 3 
�سنوات

عنا�رش بدون 
فائدة

جموع
امل

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

دينار
دينار

طلوبات 
امل

ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 ٩٧.٠55.5٢3 

 ٢6.33٠.5١٧ 
 43.١33.8٠٧ 

 48.٠٠٠.٠٠٠ 
 3٠.٠٠٠.٠٠٠ 

 - 
 5١.53٩.٠8٩ 

 ٢٩6.٠58.٩36 
ودائع عمالء

 6١٩.١34.٧45 
 ٢8٢.٠3٢.٧36 

 ٢86.8٠٧.٩33 
 ٢5٠.٠63.٩55 

 ١4١.4١١.٩٧٩ 
 54.٠٧8.3٧٩ 

 4١٧.4٢6.٢68 
 ٢.٠5٠.٩55.٩٩5 

تاأمينات نقدية 
 ٢.854.٩4٩ 

 4.3٩3.٢٢٩ 
 ٧.5٧3.45٩ 

 5.٠١٠.8٢٩ 
 ١٠.8٢٠.6٧٩ 

 3.5١٧.6٩5 
 ٢4.533.5١٢ 

 58.٧٠4.35٢ 
اأموال مقرت�شة

 ٧٠.١٩١.3٠6 
 ١3.354.٠٠٧ 

 ٧.٠٠٢.84٠ 
 3.١٧3.٧٢٩ 

 ٢٧.١3٩.٩38 
 ٩3.33٩.٢48 

 ١٢.١١8.٠3١ 
 ٢٢6.3١٩.٠٩٩ 

قرو�ش م�شاندة
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 ١8.54٠.35٠ 
 - 

 ١8.54٠.35٠ 
خم�ش�شات اأخرى

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 ١5.٠6٩.45٧ 
 ١5.٠6٩.45٧ 

خم�ش�ش �رضيبة الدخل
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ١6.٩54.4١١ 

 ١6.٩54.4١١ 
طلوبات �رضيبية موؤجلة

م
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 8٠4.٩4٢ 

 8٠4.٩4٢ 
طلوبات اأخرى

م
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 ٩١.١63.٧٢٧ 

 ٩١.١63.٧٢٧ 
طلوبات 

جمموع امل
 ٧8٩.٢36.5٢3 

 3٢6.١١٠.48٩ 
 344.5١8.٠3٩ 

 3٠6.٢48.5١3 
 ٢٠٩.3٧٢.5٩6 

 ١6٩.4٧5.6٧٢ 
 6٢٩.6٠٩.43٧ 

 ٢.٧٧4.5٧١.٢6٩ 

فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة
 ١3٩.٩٩5.4٧٠ 

)8٧.٧35.٢3٧( 
 ٢٢.١٧5.3٩١ 

)١٩٠.5٢٩.٢8٧( 
 34٢.٢48.٩85 

 ٢55.٩53.46٧ 
)١٢٢.8٧٩.4٢3( 

 35٩.٢٢٩.366 

كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8 
جمموع املوجودات

 ٩٠6.١٢٢.٠34 
 3٠١.٢34.66٧ 

 3٠3.4٩4.684 
 ١33.54١.١4١ 

 445.4٠٠.8٠6 
 36٧.٩١٢.5٢٧ 

 4٧٧.٧٠٧.٩46 
 ٢.٩35.4١3.8٠5 

طلوبات
جمموع امل

 84٢.٠44.٢5٩ 
 ٢8٩.836.٠٩٠ 

 ٢8٠.465.١4١ 
 344.١٧4.٠٩3 

 ٢4٢.١٩١.٠5٧ 
 ١٠8.٧56.٧٠٢ 

 48١.6٠6.3٩4 
 ٢.58٩.٠٧3.٧36 

فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة
 64.٠٧٧.٧٧5 

 ١١.3٩8.5٧٧ 
 ٢3.٠٢٩.543 

)٢١٠.63٢.٩5٢( 
 ٢٠3.٢٠٩.٧4٩ 

 ٢5٩.١55.8٢5 
)3.8٩8.448( 

 346.34٠.٠6٩ 
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خماطر العمالت: 
خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�شعار العمالت الأجنبية، يعترب الدينار الأردين عملة 
الأ�شا�ش للبنك، يقوم جمل�ش الإدارة بتحديد العمالت املقبول اأخذ مراكز بها ويقوم بو�شع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك 
�شنوياً، يتم مراقبة مركز العمالت الأجنبية ب�شكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود اأية جتاوزات يف هذه املراكز توؤدي اإلى حتمل 
البنك ملخاطر اأعلى من امل�شتوى املقبول، كما يتم اتباع ا�شرتاتيجيات للتحوط وللتاأكد من الحتفاظ مبركز العمالت الأجنبية �شمن 

احلدود املعتمدة.

فيما يلي جدول يبني اأثر التغري املمكن املعقول يف �رضف الدينار الأردين مقابل العمالت الأجنبية على قائمة الدخل، مع بقاء جميع 
املتغريات الأخرى املوؤثرة ثابتة: 

20192018

التغري يف 
�سعر ال�رشف 

الأثر على 
الأرباح 

واخل�سائر 

الأثر على 
حقوق 

امللكية 
التغري يف 

�سعر ال�رشف 

الأثر على 
الأرباح 

واخل�سائر 

الأثر على 
حقوق 

امللكية 
دينـاردينـار%دينـاردينـار%

-)8٠4(+١-١.٢٠٠+١يورو
-١.٠4٠+١-)١.36١(+١جنيه اإ�شرتليني

--+١-)٢٩٠(+١ين ياباين
-٢٢4.6٢8+١-)٢48.٩٧٠(+١عمالت اأخرى

يف حال هنالك تغري �شلبي يف �شعر الفائدة يكون الأثر م�شاوٍ للتغري اأعاله مع عك�ش الإ�شارة.
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الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية

دولر كما يف 31 كانون الأول  2019 
اأمريكي

جنيه 
املجموعاأخرىيوروين يابايناإ�سرتليني

ديناردينارديناردينارديناردينار
املوجودات

 ١٧3.84١.633  ١٠6.546.5٠6  ٧.٧5٠.4٩3  5٢  3٢١.354  5٩.٢٢3.٢٢8 نقد واأر�شدة لدى البنوك املركزية
 ١46.٢٧5.4٩6  45.٧٢٠.4٧٧  ١3.٠٩٠.3١٠  5٢5.6١4  8.١6١.3٧4  ٧8.٧٧٧.٧٢١ اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ١6.8٧١.١5٠  ٩٧3.٩5٠  ١5.8٩٧.٢٠٠  -  -  - ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 64٩.٠86  -  -  -  -  64٩.٠86 قائمة الدخل 

 38٢.٧٧٢.٢44  ١8٩.3٢4.٠88  4.٩١٩.56١  -  ٢  ١88.5٢8.5٩3 ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة - بال�شايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 ١4.٢٢٢.4١4  ١3.١56.١١١  ١١٠.43٩  -  -  ٩55.864 قائمة الدخل ال�شامل الآخر

 ١36.٩3٧.٧5٢  6.٢٢3.٧١٢  -  -  -  ١3٠.٧١4.٠4٠ موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
 ١٠.١46.٩١٠  34.٠8١  -  -  -  ١٠.١١٢.8٢٩ موجودات غري ملمو�شة  

 4١4.٧8٩  -  -  -  -  4١4.٧8٩ ممتلكات ومعدات بال�شايف 
 ١5.565.3١٠  6.6٠5.844  46.٠٢٠  -  3.٩١٢  8.٩٠٩.534 موجودات اأخرى

 8٩٧.6٩6.٧84  368.584.٧6٩  4١.8١4.٠٢3  5٢5.666  8.486.64٢  4٧8.٢85.684 اإجمايل املوجودات
املطلوبات 

 ١٠١.٠١١.٢٠٠  5.5٢٠.53٧  54.٠8٠  -  -  ٩5.436.583 ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 664.8٧٢.١٩٧  ٢43.344.8٠١  ٢8.85٩.٠5١  554.664  8.4٧٠.٩3٧  383.64٢.٧44 ودائع العمالء

 3٠.6٠3.45١  5.١١5.64٢  5.٢35.4٢5  -  ١٢  ٢٠.٢5٢.3٧٢ تاأمينات نقدية 
 ٢٩.665.٧8١  - ٧.4٩8.8٠٧  -  - ٢٢.١66.٩٧4 اأموال مقرت�شة

 ١8.54٠.35٠  - - -  - ١8.54٠.35٠ القرو�ش امل�شاندة
 35٢.٩55  35٢.٩55  - -  -  - خم�ش�ش �رضيبة الدخل

 4٧٠.١٢٠  - - -  - 4٧٠.١٢٠ خم�ش�شات متنوعة
 ١٠.6٩٧.٢6٠  )5.١٢5.65١( ٩4.٧54  -  ١3.٢٧3  ١5.٧١4.884 مطلوبات اأخرى

 856.٢١3.3١4  ٢4٩.٢٠8.٢84  4١.٧4٢.١١٧  554.664  8.484.٢٢٢  556.٢٢4.٠٢٧ جمموع املطلوبات 

�شايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل 
٧١.٩٠6١١٩.3٧6.4854١.483.4٧٠  )٢8.٩٩8(٢.4٢٠ )٧٧.٩38.343(املوحدة

التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل 
 ٧٧.٠5٠.٩6٧  ١١.654.٧86  ١8.٧٢٠.658  3٩٠.١5٢ 46.٢٧٢.8١3١٢.558املوحدة

كما يف 31 كانون الأول 2018 
 83٠.٩٠٢.٧5٩  ٢66.٢53.5٠٠  ٧٠.5٠8.54٠  8٠3.٩١6  6.٧46.٢3١  486.5٩٠.5٧٢ اإجمايل املوجودات
 863.6٠٩.6٠١  ١٩١.3٢٩.43٢  86.١٢8.٢٧٢  8٠3.883  8.١٩8.٢8٠  5٧٧.١4٩.٧34 اإجمايل املطلوبات

�شايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل 
 )3٢.٧٠6.84٢( ٧4.٩٢4.٠68  )١5.6١٩.٧3٢( 33  )١.45٢.٠4٩( )٩٠.55٩.١6٢(املوحدة

التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل 
 64.٩١6.64١  8.٠5٧.٧٩3  ١8.634.4٧3  3٩٠.١5٢  4٠3.١٠6  3٧.43١.١١٧ املوحدة
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خماطر التغري باأ�سعار الأ�سهم: 
تنتج خماطر اأ�شعار الأ�شهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات يف الأ�شهم، يعمل البنك على اإدارة هذه املخاطر عن طريق 
تنويع ال�شتثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقت�شادية، معظم ا�شتثمارات الأ�شهم التي ميلكها البنك مدرجة يف بور�شة 

عمان و�شوق فل�شطني لالأوراق املالية.

املوؤ�سـر 

20192018

التغري يف 
املوؤ�رش 

الأثر على 
الأرباح 

واخل�سائر 

الأثر على 
حقوق 

امللكية 

التغري يف 
املوؤ�رش 

الأثر على 
الأرباح 

واخل�سائر 

الأثر على 
حقوق 

امللكية 
دينـاردينـار%دينـاردينـار%

3٠6.٧4١١.334.8١٧+٢46.685455.١4٢5+5بور�شة عمان
58.5٧٧١٧٧.٩5١+3٧.٧53٩٧4.6١85+5بور�شة فل�شطني

-8.456+5-١١.8١٠+5بور�شة نيويورك
١.8٠64١٢.88٠+١.٢345٩٢.٠٢55+5اأ�شواق اأخرى

يف حال كان هناك تغري �شلبي يف املوؤ�رض يكون الأثر م�شاوٍ للتغري اأعاله مع عك�ش الإ�شارة.

خماطر ال�سيولة
تن�شاأ خماطر ال�شيولة عن عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�شتحقاقها اأو متويل ن�شاطاته بدون 

حتمل تكاليف مرتفعة اأو حدوث خ�شائر، هذا ويعتمد البنك املبادئ التالية لإدارة خماطر ال�شيولة.

تنويع م�سادر التمويل
ت�شعى اإدارة البنك اإلى تنويع م�شادر التمويل وعدم ح�شول تركز يف م�شادر التمويل فبالإ�شافة اإلى قاعدة راأ�ش املال وودائع العمالء، 

يقوم البنك بالقرتا�ش من املوؤ�ش�شات والبنوك املحلية والأجنبية الأمر الذي من �شاأنه توفري م�شادر متويل باأ�شعار واأجال منا�شبة. 

كما يتم و�شع خطة لتوفري ال�شيولة يف احلالت الطارئة Liquidity Contingency Plan، والتى تعمل على توفري الأطر الأ�شا�شية 
اآلية فعالة لتوفري ال�شيولة للبنك ومعاجلة  التدهور، حتديد  الأزمات واحلفاظ عليها من  اأوقات  البنك وخ�شو�شاً يف  لإدارة ال�شيولة يف 
حالت النق�ش يف ال�شيولة اأثناء اأوقات الأزمات و�شمن الكلف املعقولة و احلفاظ على حقوق كل من املودعني واملقرت�شني وحقوق امللكية.

ويتم مراجعة وحتديث خطة الطوارئ املتعلقة مبخاطر ال�شيولة من قبل جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات.

حتليل اآجال ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها
يقوم البنك بدرا�شة �شيولة موجوداته ومطلوباته واأهم ن�شب ال�شيولة املتعلقة باخل�شو�ش اإ�شافة اإلى اأي تغريات حتدث على موجوداته 
ومطلوباته ب�شكل يومي، وي�شعى البنك من خالل جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات للمواءمة بني ا�شتحقاقات املوجودات واملطلوبات 

ومراقبة الفجوات مع تلك املحددة ب�شيا�شة البنك. 

III ومقررات بازل II قيا�س واإدارة خماطر ال�سوق تبعاً ملتطلبات معيار بازل
ا�شتناداً لأف�شل املمار�شات فى اإدارة خماطر ال�شوق وخماطر ال�شيولة يقوم البنك باتباع �شيا�شة لإدارة هذه املخاطر واملعتمدة من قبل 
جمل�ش اإدارته وذلك من خالل العتماد على عدة منهجيات واأ�شاليب ومناذج لقيا�ش وتقييم ومراقبة هذه املخاطر ب�شورة م�شتمرة، 
بالإ�شافة اإلى تقدير راأ�ش املال املطلوب مقابل خماطر ال�شوق وغريها تطبيقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين واملتعلقة بتطبيق معيار 

.III والأخذ بالعتبار اأهم التقنيات واملمار�شات املطروحة �شمن مقررات بازل ،II بازل
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طات الرقابة امل�رشفية
الحتياطيات النقدية لدى �سل

طات الرقابة امل�رضفية ويبلغ ١١١.٢34.56١ دينار.
ظ البنك باحتياطي نقدي اإلزامي لدى �شل

يحتف

طلوبات )غري املخ�شومة( على اأ�شا�ش الفرتة املتبقية لال�شتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية:
اأولً: يلخ�ش اجلدول اأدناه توزيع امل

يف 31 كانون الأول 2019
كما 

اأقل من 
�سهر

من �سهر 
لغاية 3 

�سهور

من 3 �سهور
اإلى 6 �سهور

من 6 �سهور
اإلى �سنة

من �سنـة اإلى 
3 �سنوات

اأكرث من 3 
�سنوات

بدون 
حقاق

ا�ست
جموع

امل

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

طلوبات
امل

ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 ١48.8٧١.٢33 

 ٢6.555.653 
 43.8٧١.4٢٩ 

 4٩.64١.6٧5 
 3٢.٠5٢.٠٩3 

 - 
 - 

 3٠٠.٩٩٢.٠83 
ودائع العمالء

 ٧٧٩.٢58.٧١٢ 
 354.٢84.4٧8 

 34٩.٢٧5.484 
 3٠4.٢٠3.٠١٢ 

 ٢34.٢٧4.٠44 
 54.٠٧8.3٧٩ 

 - 
 ٢.٠٧5.3٧4.١٠٩ 

تاأمينات نقدية 
 6.١44.58٧ 

 ٧.5١4.546 
 ١4.٧٠6.58٠ 

 ١٠.٧٢6.6٧8 
 ١3.٩٢5.٧٧8 

 6.434.8٠6 
 - 

 5٩.45٢.٩٧5 
اأموال مقرت�شة

 ٧٠.٢5٢.83١ 
 ١3.443.٧64 

 ٧.٠٩5.٧5٧ 
 3.١86.4٢١ 

 ٢٧.٩٩3.6٠3 
 ١١6.٧١8.٠٠١ 

 ١٢.١١8.٠3١ 
 ٢5٠.8٠8.4٠8 

قرو�ش م�شاندة
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 ٢6.438.٧34 
 - 

 ٢6.438.٧34 
خم�ش�شات متنوعة

 5٠٠.٠٠٠ 
 5٠٠.٠٠٠ 

 3١٩.٩38 
 ١.68٢.٢٧٠ 

 ٢.٧5٠.٩8١ 
 ١5٠.٠٠٠ 

 ٩.١66.٢68 
 ١5.٠6٩.45٧ 

خم�ش�ش �رضيبة الدخل
 3.٧٠٠.٠٠٠ 

 3٠٠.٠٠٠ 
 ٧.٢٠٠.٠٠٠ 

 4.٠5٢.١٢٧ 
 ١.٧8١.6٧3 

 - 
 - 

 ١٧.٠33.8٠٠ 
طلوبات �رضيبية موؤجلة 

م
 - 

 - 
 - 

 - 
 ٢١٠.٩85 

 - 
 5٩3.٩5٧ 

 8٠4.٩4٢ 
طلوبات اأخرى

م
 ٢8.٧٩٢.٩١٧ 

 ١8.86٠.4٧8 
 ١5.٩84.٢٩٠ 

 ١٧.6٠3.836 
 3.٩٧5.٠١5 

 5.468.٠48 
 4٧٩.١43 

 ٩١.١63.٧٢٧ 
املجموع 

 ١.٠3٧.5٢٠.٢8٠ 
 4٢١.458.٩١٩ 

 438.453.4٧8 
 3٩١.٠٩6.٠١٩ 

 3١6.٩64.١٧٢ 
 ٢٠٩.٢8٧.٩68 

 ٢٢.35٧.3٩٩ 
 ٢.83٧.١38.٢35 

جمموع املوجودات )ح�شب ا�شتحقاقاتها املتوقعة(
 6٩٢.١٢4.١4٩ 

 ١٠4.63٧.36٠ 
 ١١3.68٩.446 

 ٢58.8٠8.٢١3 
 86٢.55٢.٩3١ 

 ٩٧٧.448.٠38 
 ١٢4.54٠.4٩8 

 3.١33.8٠٠.635 
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يف 31 كانون الأول 2018
كما 

اأقل من 
�سهر

من �سهر 
لغاية 3 

�سهور

من 3 �سهور
اإلى 6 �سهور

من 6 �سهور
اإلى �سنة

من �سنـة اإلى 
3 �سنوات

اأكرث من 3 
�سنوات

بدون 
حقاق

ا�ست
جموع

امل

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

دينـار
دينـار

طلوبات
امل

ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 ٢4٩.٩٩٠.5٢6 

 ٢٧.٢3٢.٩5٠ 
 4.4١4.١٧5 

 ٢8.835.46٢ 
 ٧4.١٧٧.3٠٩ 

 - 
 - 

 384.65٠.4٢٢ 
ودائع العمالء

 ٧٢3.٢٩5.4١٧ 
 3١6.5٠4.66٧ 

 3٢٠.886.46٩ 
 3٢3.353.٢5٩ 

 ٢٠٠.٠٩٩.5١٩ 
 5١.8٢8.٩٧٧ 

 - 
 ١.٩35.٩68.3٠8 

تاأمينات نقدية 
 4.٢٧5.٧١٩ 

 6.٠٧6.3٢١ 
 6.٧٢٠.٧5٠ 

 ٩.٠68.٧45 
 ١٩.56١.٩65 

 4.3٢5.٢٩4 
 - 

 5٠.٠٢8.٧٩4 
اأموال مقرت�شة

 ٢٠.١٩4.6٠١ 
 ١.6٩٧.48٠ 

 ٢.١53.8١4 
 35.١١٢.844 

 4٢.3١4.١58 
 ٧5.36٢.6٩٧ 

 8.٩68.5١٢ 
 ١85.8٠4.١٠6 

خم�ش�شات متنوعة
 53٩.5٢4 

 655.85٧ 
 54٧.٧8٢ 

 ١.665.٠٠٠ 
 ١١.8١٧.٠٠5 

 ١٧8.365 
 - 

 ١5.4٠3.533 
خم�ش�ش �رضيبة الدخل

 3.١5٠.٠٠٠ 
 - 

 ٧.3٠٠.٠٠٠ 
 ٢.6١6.٩84 

 ١.٩35.٧48 
 ٢٠٠.٠٠٠ 

 - 
 ١5.٢٠٢.٧3٢ 

طلوبات �رضيبية موؤجلة 
م

 - 
 - 

 - 
 - 

 ٢٢8.6٠١ 
 - 

 654.4٩٩ 
 883.١٠٠ 

طلوبات اأخرى
م

 3٠.٠8٠.38٢ 
 ١١.8٢٧.5٧6 

 5.٠٢3.555 
 ١.85٢.٧8٩ 

 ١.3٩٩.٠5٠ 
 3.٠٠5.٧8٩ 

 - 
 53.١8٩.١4١ 

املجموع 
 ١.٠3١.5٢6.١6٩ 

 363.٩٩4.85١ 
 34٧.٠46.545 

 4٠٢.5٠5.٠83 
 35١.533.355 

 ١34.٩٠١.١٢٢ 
 ٩.6٢3.٠١١ 

 ٢.64١.١3٠.١36 

جمموع املوجودات )ح�شب ا�شتحقاقاتها املتوقعة(
 5٩4.٧8١.6٢6 

 ١4٧.566.٢٧٩ 
 ١46.5٩١.٩34 

 ٢6٢.4٠5.535 
 ٧٧4.8٢٧.864 

 883.4٢8.٢4٠ 
 ١٢5.8١٢.3٢٧ 

 ٢.٩35.4١3.8٠5 
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ثانياً: بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة:

 من �سنة لغايةلغاية �سنةكما يف 31 كانون الأول 2019
5 �سنوات

اأكرث من 5 
املجموع�سنوات

دينـاردينـاردينـاردينـار
 3٧.٠3٧.٠٧٩  -  -  3٧.٠3٧.٠٧٩ العتمادات والقبولت

 5٢.53٠.34٠  -  ٢.٢3٧.3٩١  5٠.٢٩٢.٩4٩ الكفالت
 ١4٢.5٩١.٢5٠  -  -  ١4٢.5٩١.٢5٠ ال�شقوف غري امل�شتغلة

 ٢3٢.١58.66٩  -  ٢.٢3٧.3٩١  ٢٢٩.٩٢١.٢٧8 املجموع 

 من �سنة لغايةلغاية �سنةكما يف 31 كانون الأول 2018
5 �سنوات

اأكرث من 5 
املجموع�سنوات

دينـاردينـاردينـاردينـار
 ٢٩.٠64.5٠٧  -  ٩٠.١5٢  ٢8.٩٧4.355 العتمادات والقبولت

 56.١3١.٢3٠  -  ٢.٢4٧.١٠٧  53.884.١٢3 الكفالت
 ٩٧.٩5١.5٧١  -  -  ٩٧.٩5١.5٧١ ال�شقوف غري امل�شتغلة

 ١83.١4٧.3٠8  -  ٢.33٧.٢5٩  ١8٠.8١٠.٠4٩ املجموع 

خماطر الت�سغيل
تعرف خماطر الت�شغيل على اأنها خماطر اخل�شارة الناجتة عن عدم كفاءة اأو خلل يف العمليات الداخلية، الأ�شخا�ش، الأنظمة اأو تلك 

التي قد تن�شاأ نتيجة اأحداث خارجية.

اإطار عمل اإدارة خماطر الت�سغيل:
اإن اإدارة خماطر الت�شغيل م�شوؤولية كل موظف وعلى كافة امل�شتويات يف البنك من خالل التطبيق ال�شليم لالإجراءات الداخلية التي 

من �شاأنها حتجيم تلك املخاطر التي يتم التعر�ش لها خالل العمليات اليومية. 

لإدارة خماطر  العام  الإطار  تنفيذ  يتم  والرقابة ب�شكل م�شتمر،  ال�شبط  اأنظمة  البنك يف تطوير  اإدارة  وللحر�ش والهتمام من قبل 
الت�شغيل من قبل كادر متخ�ش�ش يهدف اإلى ت�شهيل ودعم كافة اإدارات البنك للقيام مبهامهم يف اإدارة تلك املخاطر. 

يقوم البنك بتطبيق عدة منهجيات لقيا�ش خماطر الت�شغيل تهدف للتعرف على املخاطر التي قد يتعر�ش لها البنك وتقييمها وذلك 
لغايات اتخاذ الإجراءات الرقابية املنا�شبة والتي من �شاأنها ت�شهيل عملية اتخاذ القرار يف حتجيم تلك املخاطر، من اأهمها التقييم 
مراقبة  امل�شتمرة،  العمليات  عن  الناجتة  واملحتملة  الفعلية  اخل�شائر  بيانات  ومراجعة  جمع  الرقابية،  والإجراءات  للمخاطر  الذاتي 

ومتابعة موؤ�رضات اخلطر الرئي�شية لتطوير الرقابة وجتنب حدوث خ�شائر يف امل�شتقبل.

خماطر المتثال
مبوجب تعليمات البنك املركزي ومتا�شياً مع التوجهات وامل�شتجدات العاملية ومقررات جلنة بازل وبهدف �شمان امتثال البنك و�شيا�شاته 
واإجراءاته الداخلية لكافة القوانني والتعليمات النافذة واملعايري امل�رضفية الدولية واملمار�شات امل�رضفية ال�شليمة والآمنة ال�شادرة عن 
اجلهات الرقابية والر�شمية املخت�شة دولياً وحملياً تعترب �شيا�شة المتثال ومكافحة غ�شل الأموال املعتمدة من جمل�ش الإدارة جزءاً مكمالً 
اإدارة المتثال ومكافحة غ�شل الأموال لت�شمل دائرتني: دائرة  اإعادة هيكلة  اإلى ذلك مت  اإ�شافة  لدليل تعليمات مكافحة غ�شل الأموال. 
مراقبة المتثال ودائرة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك ملراقبة امتثال البنك للقوانني والتعليمات واملمار�شات اجليدة ال�شادرة 
عن اجلهات الرقابية والر�شمية املخت�شة من خالل برامج رقابية معدة جيداً واإجراءات داخلية مبنية على اأ�شا�ش املبداأ امل�شتند للمخاطر.
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الأهداف الرئي�شية لدائرة المتثال ت�شمل ما يلي:
حتديد وتقييم واإدارة خماطر المتثال. 	
اإعداد واإتاحة ملفات القوانني والتعليمات النافذة التي حتكم طبيعة ون�شاط الإدارات والدوائر املختلفة على موقع البنك الداخلي وحتديثها  	

ب�شكل منتظم بكافة امل�شتجدات الرقابية والقانونية.
تقدمي الن�شح والإر�شاد لالإدارة التنفيذية لإدارة خماطر المتثال. 	
تقدمي الن�شح والإر�شاد اإلى اإدارة البنك حول القوانني والأنظمة واملعايري املطبقة واأي تعديالت تطراأ عليها. 	
مراقبة خماطر المتثال من خالل قاعدة بيانات القوانني والتعليمات والتي تت�شمن كافة القوانني والتعليمات ال�شادرة عن اجلهات الرقابية  	

والر�شمية واملحدثة بانتظام مبا يتنا�شب واآخر امل�شتجدات الرقابية والقانونية والواجب اللتزام بها.
مراجعة وتقييم كافة اخلدمات واملنتجات امل�رضفية اجلديدة والقائمة والإجراءات وال�شيا�شات البنكية الداخلية ل�شمان امتثالها للقوانني  	

والتعليمات النافذة.
رفع التقارير للجنة المتثال مبا�رضة وامل�شكلة من قبل جمل�ش الإدارة فيما يتعلق بنطاق ومدى امتثال البنك وفروعه اخلارجية و�رضكاته  	

التابعة.

المتثال  اإدارة  �شمن  توطينها  مت  م�شتقلة  اأموال  غ�شل  مكافحة  دائرة  ت�شكيل  مت  فقد  الأموال  غ�شل  مبكافحة  يتعلق  فيما  اأما 
ومكافحة غ�شل الأموال. اإن الإدارة ت�شتقطب موظفني موؤهلني ومدربني على اأعلى امل�شتويات م�شتخدمني اأنظمة وبرامج مكافحة 
غ�شل الأموال موؤمتتة ملمار�شة مهامها مبا يتنا�شب وال�شيا�شات والإجراءات املعتمدة من جمل�ش الإدارة ومبا يتنا�شب وقانون مكافحة 
غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب رقم ٢٠٠٧/46 وتعديالته وتعليمات مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ال�شادرة عن البنك املركزي 
الأردين واأف�شل املمار�شات امل�رضفية العاملية بهذا ال�شدد لتخفيف وجتنب املخاطر املت�شمنة بهذه العمليات والتي تهدف اإلى حتديد 
واملحتملني ولفهم  احلاليني  العمالء  الواجبة لتحديد  العناية  اإجراءات  املالية وتطبيق  العمليات  واملنا�شبة على  الإجراءات املطبقة 
اأو�شاعهم القانونية وال�شخ�شية وامل�شتفيد احلقيقي النهائي واملراقبة واملراجعة امل�شتمرة لتلك العمليات خالل طيلة فرتة العالقة 

امل�رضفية.

الأهداف الرئي�شية لدائرة مكافحة غ�شل الأموال تتمثل فيما يلي:
التاأكد من التزام البنك ب�شيا�شات واإجراءات العمل اخلا�شة مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب املقرة ر�شمياً. 	
التاأكد من التزام البنك بالقوانني والتعليمات ال�شادرة عن اجلهات الر�شمية. 	
منع وحماية ا�شم و�شمعة البنك من الرتباط يف عمليات غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب. 	
منع ا�شتخدام خدمات ومنتجات البنك يف عمليات غ�شل اأموال ومتويل اإرهاب. 	
امل�شاهمة يف اجلهود املحلية والدولية ملكافحة عمليات غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب. 	
اأو عقوبات رقابية  	 اإلى خ�شائر مالية ج�شيمة  توؤدي  الإرهاب والتي قد  البنك وموظفيه من التعر�ش ملخاطر غ�شل الأموال ومتويل  حماية 

وقانونية اأو م�شوؤولية قانونية اأو جنائية اأو اإدارية
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42- التحليل القطاعي
اأ- معلومات عن اأن�سطة اأعمال البنك:

يتم تنظيم البنك لأغرا�ش اإدارية بحيث يتم قيا�ش القطاعات وفقاً للتقارير التي يتم ا�شتعمالها من قبل املدير التنفيذي و�شانع 
القرار الرئي�شي لدى البنك وذلك من خالل قطاعات الأعمال الرئي�شية التالية:

ح�شابات الأفراد: ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم القرو�ش والديون والبطاقات الئتمانية وخدمات اأخرى.  -
ح�شابات املوؤ�ش�شات: ي�شمل متابعة الودائع والقرو�ش والديون املمنوحة للعمالء واخلدمات امل�رضفية الأخرى اخلا�شة بالعمالء من املوؤ�ش�شات.  -

اخلزينة: ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأموال البنك وال�شتثمارات.  -

فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:

املجموع
لل�سنة املنتهية يف 31 

كانون الأول
20192018اأخرىاخلزينةال�رشكاتالأفراد

ديناردينارديناردينــارديناردينار
 ٢٠٠.364.338  ٢١6.4٧6.٩٠٩  ٢.٩56.4٧4  48.5٧٠.٢5٠  6٢.4٠6.5٠٧  ١٠٢.543.6٧8 اإجمايل الإيرادات

 8.٩٧٩.483  ٧.٧8٩.5٧3  -  8٢.884  5.53١.١8١  ٢.١٧5.5٠8 خم�ش�ش اخل�شارة الئتمانية املتوقعة
 )853.564( -  -  -  -  - خم�ش�شات متنوعة
 ١٢3.3١4.84٠  ١٢8.35٢.١4٧  ٢.٩56.4٧4  ٢٠.6٢6.68٢  3١.٢٢4.٠٧١  ٧3.544.٩٢٠ نتائج اأعمال القطاع
 8١.33٠.366  84.١43.٧٩٠ م�شاريف غري موزعة
 4١.٩84.4٧4  44.٢٠8.35٧ الربح قبل ال�رضائب

 )١٢.٢٧٧.٧3٩( )١6.٧٠١.54٧(�رضيبة الدخل
 ٢٩.٧٠6.٧35  ٢٧.5٠6.8١٠ ربح ال�شنة

معلومات اأخرى
 ٢.٩35.4١3.8٠5  3.١33.8٠٠.635  ١3١.53١.858  ١.4٠3.١٩3.١٩٩  ٧66.5٠5.٩88  83٢.56٩.5٩٠ اإجمايل موجودات القطاع
 ٢.58٩.٠٧3.٧36  ٢.٧٧4.5٧١.٢6٩  ١٢3.١8٧.5٩5  8٧5.٠45.45٠  8٧٧.5٩٢.453  8٩8.٧45.٧٧١ اإجمايل مطلوبات القطاع

 ٩.64٩.٢56  6.٩4٠.٠٧3 م�شاريف راأ�شمالية
 ٩.56٠.8٧٧  ٩.4٠٧.546 ال�شتهالكات والإطفاءات

ب- معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�شاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�ش البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�شي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية وكذلك 

ميار�ش البنك ن�شاطات يف فل�شطني.

ميثل هذا الإي�شاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�ش البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�شي يف اململكة التي متثل الأعمال املحلية.

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�شاريفه الراأ�شمالية ح�شب القطاع اجلغرايف:

املجمـوع خارج اململكـة داخل اململكـة 
201920182019201820192018
ديناردينارديناردينارديناردينار

 ٢٠٠.364.338  ٢١6.4٧6.٩٠٩  4١.٩٧٢.١3١  4١.5٢٠.٩٢3  ١58.3٩٢.٢٠٧  ١٧4.٩55.٩86 اإجمايل الإيرادات
 ٩.64٩.٢56  6.٩4٠.٠٧3  4.638.48٢  ٢.٧٠٠.٢١5  5.٠١٠.٧٧4  4.٢3٩.858 امل�رضوفات الراأ�شمالية

 ٢.٩35.4١3.8٠5  3.١33.8٠٠.635  ٧6٩.٩6٠.١٧١  ٧83.٢86.٠44  ٢.١65.453.634  ٢.35٠.5١4.5٩١ جمموع املوجودات
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43- اإدارة راأ�س املال
راأ�ش املال من خالل  اأن�شطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية  التي تالزم  راأ�ش مال منا�شب ملواجهة املخاطر  البنك على  يحافظ 

الن�شب ال�شادرة مبوجب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها من خالل البنك املركزي الأردين. 

ح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين رقم )٢٠١٠/5٢( يكون احلد الأدنى لراأ�ش املال املدفوع للبنوك الأردنية ١٠٠ مليون دينار قبل نهاية 
عام ٢٠١١، كما تن�ش تعليمات البنك املركزي الأردين اأن يكون احلد الأدنى لن�شبة الرفع املايل )%4(.

ح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين يجب اأن ل تقل ن�شبة كفاية راأ�ش املال عن ١4.3٧5%.

يقوم البنك باإدارة هيكلة راأ�ش املال واإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �شوء تغريات ظروف العمل. هذا ومل يقم البنك باأية تعديالت 
على الأهداف وال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة بهيكلة راأ�ش املال خالل ال�شنة احلالية وال�شنة ال�شابقة. 

و�سف ملا يتم اعتباره كراأ�سمال 
ح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين، يتكون راأ�ش املال التنظيمي من راأ�ش املال حلملة الأ�شهم العادية والذي ي�شمل راأ�ش املال املدفوع، 
عالوة الإ�شدار، الحتياطيات املعلنة، الأرباح املدورة، حقوق الأقلية امل�شموح العرتاف بها وبنود الدخل ال�شامل الأخرى مطروحاً الأرباح 
املقرتح توزيعها، ال�شهرة، كلفة اأ�شهم اخلزينة والنق�ش يف املخ�ش�شات املطلوبة، املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة التي تخ�ش الديون 
غري العاملة اإ�شافة اإلى اأي مبالغ قد تطلب القوانني حظر الت�رضف بها. البند الثاين من راأ�ش املال التنظيمي هو راأ�ش املال الإ�شايف 
الأقلية  الفوائد وحقوق  املمتازة غري مرتاكمة  الأ�شهم  اأ�شهم،  اإلى  للتحويل  القابلة  الأجل  ال�شندات طويلة  ي�شمل كل من  والذي 
امل�شموح العرتاف بها. البند الثالث من راأ�ش املال التنظيمي هو راأ�ش املال امل�شاعد )ال�رضيحة الثانية من راأ�ش املال( والذي ي�شتخدم 
ملواجهة خماطر ال�شوق. يطرح من راأ�ش املال التنظيمي م�شاهمات البنك يف روؤو�ش اأموال البنوك وال�شتثمارات يف ال�رضكات املالية 
التابعة اإذا مل يتم دجمها كما يطرح منه م�شاهمات البنك يف �رضكات التاأمني وبكامل قيمة امل�شاهمة بالإ�شافة اإلى مبلغ التجاوز 

يف ال�شتثمارات يف ال�رضكات الأخرى التي تتجاوز ن�شبته ١٠% من راأ�شمال البنك املكتتب به وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين.

قام البنك املركزي الأردين بتاريخ 3١ ت�رضين الثاين ٢٠١6 باإ�شدار تعليمات كفاية راأ�ش املال وفقاً ملعيار بازل III و اإلغاء العمل بتعليمات 
.II كفاية راأ�ش املال التنظيمي وفقاً ملعاير بازل
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يتم احت�شاب ن�شبة كفاية راأ�ش املال وفقاً لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�شتندة ملقررات جلنة بازل، وفيما يلي ن�شبة كفاية راأ�ش 
:III املال وفقاً ملعيار بازل

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول
20192018

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار
حقوق حملة الأ�شهم العادية
 ١8٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٠.٠٠٠.٠٠٠ راأ�ش املال املكتتب به )املدفوع(

 6١.٢86.٠36  56.86٧.٧3٢ الأرباح املدورة بعد طرح قيمة التوزيعات املتوقعة 
 )٩.٧8٩.48٢( )٧.848.٩٠٠(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بالكامل

 ٧4.5٧8.456  ٧٩.٠٠٧.4٢٧ الحتياطي القانوين
 ١٠.8٩١.36٢  ١٠.8٩4.653 احتياطيات اأخرى موافق عليها من البنك املركزي

 ١.٧8٠.8١١  ٢.463.485 حقوق الأقلية امل�شموح بالعرتاف بها
 3١8.٧4٧.١83  33١.384.3٩٧ اإجمايل راأ�ش املال الأ�شا�شي لالأ�شهم العادية

التعديالت الرقابية )الطروحات من راأ�ش املال( 
 8.١٢٠.5١٧  6.٠85.563 املوجودات غري امللمو�شة

 ٧.٧١3.846  8.٧3٧.٩١٠ املوجودات ال�رضيبية املوؤجلة الواجب طرحها
 3٠٢.٩١٢.8٢٠  3١6.56٠.٩٢4 �شايف حقوق حملة الأ�شهم العادية

راأ�ش املال الإ�شايف
حقوق الأقلية امل�شموح بالعرتاف بها

)Tier 1 شايف راأ�ش املال الأ�شا�شي )ال�رضيحة الأولى من راأ�ش املال�
Tier 2 ال�رضيحة الثانية من راأ�ش املال 

 -  ١8.54٠.35٠ القرو�ش امل�شاندة 
 3.٢3٠.٧65  3.854.١٩٧ احتياطي خماطر م�رضفية عامة 

 املخ�ش�شات املطلوبة مقابل اأدوات الدين للمرحلة الأولى
ح�شب املعيار )٩(

 ٧.5١٩.55٩  ٠.533.58١ 

 356.١6٢  4٩٢.6٩٧ حقوق الأقلية امل�شموح بالعرتاف بها
 ١3.١٢٠.5٠8  3٠.4٠6.٧٩4 اإجمايل راأ�ش املال ال�رضيحة الثانية

التعديالت الرقابية )الطروحات من راأ�ش املال(
 ١3.١٢٠.5٠8  3٠.4٠6.٧٩4 �شايف راأ�ش املال ال�رضيحة الثانية

 3١6.٠33.3٢8  346.٩6٧.٧١8 راأ�ش املال التنظيمي
 ٢.٠٧8.١٢4.36٠  ٢.٠٢١.8٧١.٩64 جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

١5.٢١%١٧.١6%ن�شبة كفاية راأ�ش املال )%(
١4.58%١5.66%ن�شبة راأ�ش املال الأ�شا�شي )%(

٠.63%١.5٠%ن�شبة راأ�ش املال امل�شاند )%(
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44- حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات
يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها اأو ت�شويتها:

املجموعاأكرث من �سنةلغاية �سنة
دينارديناردينار31 كانـــــــــــــــــــون الأول 2019

املوجودات:
 33٢.65٧.٢٩5  -  33٢.65٧.٢٩5 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

 ١58.٧85.٢5٧  -  ١58.٧85.٢5٧ اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 88.٠4٠.٠١4  55.664.٩4٠  3٢.3٧5.٠٧4 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ٩.4٠5.٢6٩  -  ٩.4٠5.٢6٩ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 55.4١٢.453  55.4١٢.453 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

 ١.5٩٩.٠٧5.5٧8  ١.٠٩١.٢٠3.٩4٩  5٠٧.8٧١.6٢٩ ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة
 6٧5.853.٢6٢  6١١.688.6١8  64.١64.644 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

 ٧3.٧١4.٠٠٠  48.٧١4.٠٠٠  ٢5.٠٠٠.٠٠٠ موجودات مالية مرهونة
 4٢.5٢١.4٧١  3٩.١3٩.3٧٠  3.38٢.١٠١ ممتلكات ومعدات

 6.٠85.563  )٧١.٠5٩( 6.١56.6٢٢ موجودات غري ملمو�شة
 ٩.3٢5.64٩  ٧.٠١١.463  ٢.3١4.١86 موجودات �رضيبية موؤجلة

 8٢.٩٢4.8٢4  ٢5.٧١٧.٩٩٩  5٧.٢٠6.8٢5 موجودات اأخرى
 3.١33.8٠٠.635  ١.٩34.48١.٧33  ١.١٩٩.3١8.٩٠٢ جمموع املوجودات

املطلوبات:
 ٢٩6.٠58.٩36  3٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢66.٠58.٩36 ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ٢.٠5٠.٩55.٩٩5  3٠٩.6٩5.٢55  ١.٧4١.٢6٠.٧4٠ ودائع عمالء
 58.٧٠4.35٢  ١٩.٧٧٧.43٧  38.٩٢6.٩١5 تاأمينات نقدية
 ٢٢6.3١٩.٠٩٩  ١٢٠.4٧٩.١86  ١٠5.83٩.٩١3 اأموال مقرت�شة

 ١8.54٠.35٠  ١8.54٠.35٠  - القرو�ش امل�شاندة
 ١5.٠6٩.45٧  ٢.٩٠٠.٩8١  ١٢.١68.4٧6 خم�ش�شات متنوعة

 ٩١.١63.٧٢٧  ٩.443.٠63  8١.٧٢٠.664 مطلوبات اأخرى
 8٠4.٩4٢  ٢١٠.٩85  5٩3.٩5٧ مطلوبات �رضيبية موؤجلة 

 ١6.٩54.4١١  ١.٧٠٢.٢84  ١5.٢5٢.١٢٧ خم�ش�ش �رضيبة الدخل
 ٢.٧٧4.5٧١.٢6٩  5١٢.٧4٩.54١  ٢.٢6١.8٢١.٧٢8 جمموع املطلوبات

 35٩.٢٢٩.366  ١.4٢١.٧3٢.١٩٢  )١.٠6٢.5٠٢.8٢6(ال�شايف
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املجمـــــــــــوعاأكرث من �سنةلغاية �سنة31 كانـــــــــــــــــــون الأول 2018
دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

املوجودات:
 333.3٧٠.٢86  -  333.3٧٠.٢86 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

 ١١٧.85٢.٧٠٠  -  ١١٧.85٢.٧٠٠ اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
 8٩.5٧٩.٢١3  6٠.٩٧3.٢٠3  ٢8.6٠6.٠١٠ اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ١١.5٠3.٧٩٠  -  ١١.5٠3.٧٩٠ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 5٢.3٢٢.44٧  5٢.3٢٢.44٧  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر

 ١.64٩.5٧٠.4٠١  ١.١3٢.٠6٢.١6٩  5١٧.5٠8.٢3٢ ت�شهيالت ائتمانية مبا�رضة
 53٩.٠6٧.٢١3  4٠8.335.6١٧  ١3٠.٧3١.5٩6 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

 ٢4.56٢.٠٠٠  ٢4.56٢.٠٠٠  - موجودات مالية مرهونة
 43.٢3٢.345  3٩.6٧٢.84٠  3.55٩.5٠5 ممتلكات ومعدات

 8.١٢٠.5١٧  ١.5٠٧.5٠6  6.6١3.٠١١ موجودات غري ملمو�شة
 8.6٩٩.6٢8  ٧.٧36.6٠٢  ٩63.٠٢6 موجودات �رضيبية موؤجلة

 5٧.533.٢65  ٢4.586.5١3  3٢.٩46.٧5٢ موجودات اأخرى
 ٢.٩35.4١3.8٠5  ١.٧5١.٧58.8٩٧  ١.١83.654.٩٠8 جمموع املوجودات

املطلوبات:
 3٧8.8٠٢.86٢  ٧٠.٠٠٠.٠٠٠  3٠8.8٠٢.86٢ ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

 ١.٩١3.٩٠٢.٠٩3  ٢٢6.٧4٩.٧٢4  ١.68٧.١5٢.36٩ ودائع عمالء
 4٩.58٠.٩6٩  ٢3.5٢٢.٧٧6  ٢6.٠58.١٩3 تاأمينات نقدية
 ١6٢.١٠٩.3٠6  ١٠٢.٠٧5.١3٧  6٠.٠34.١6٩ اأموال مقرت�شة

 ١5.4٠3.533  ١١.٩٩5.3٧٠  3.4٠8.١63 خم�ش�شات متنوعة
 53.١8٩.١4١  4.4٠4.83٩  48.٧84.3٠٢ مطلوبات اأخرى

 883.١٠٠  ٢٢8.6٠١  654.4٩٩ مطلوبات �رضيبية موؤجلة 
 ١5.٢٠٢.٧3٢  ٢.١35.٧48  ١3.٠66.٩84 خم�ش�ش �رضيبة الدخل

 ٢.58٩.٠٧3.٧36  44١.١١٢.١٩5  ٢.١4٧.٩6١.54١ جمموع املطلوبات
 346.34٠.٠6٩  ١.3١٠.646.٧٠٢  )٩64.3٠6.633(ال�شايف
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45- ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء
بلغت احل�شابات املدارة ل�شالح العمالء وعلى م�شوؤوليتهم اخلا�شة مبلغ ٢34.888 دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ مقابل مبلغ 

465.3٠٠ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١8 ول يتم اإظهار هذه احل�شابات �شمن موجودات ومطلوبات البنك يف البيانات املالية.

46- ارتباطات والتزامات حمتملة 
اأ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

20192018
دينـاردينـاراعتمادات:

35.5٠٧.٢45١٧.3٧8.484�شادرة
١.5٢٩.834١١.686.٠٢3قبولت

20192018
دينـاردينـاركفالت:

٢٢.5١٢.3٢5٢٢.٢٠٧.٧١8دفع
١٩.٠١4.3٧5٢٠.٧8١.3٩٠ح�شن تنفيذ

١١.٠٠3.64٠١3.١4٢.١٢٢اأخرى

20192018
دينـاردينـار�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة

١43.4١٠.544٩٧.٩5١.5٧١
٢3٢.٩٧٧.٩63١83.١4٧.3٠8

ب- التزامات تعاقدية:

20192018
دينـاردينـار

١.٢5١.548١.٢٧3.٧٠5عقود �رضاء ممتلكات ومعدات
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47- الق�سايا املقامة على البنك
يف كما  دينار  و3٧٢.٢38.4١  دينار   4٠.68٧.643 مبلغ  الطبيعي  الن�شاط  �شمن  وذلك  البنك  على  املقامة  الق�شايا  قيمـة   بلغت 

3١ كانون الأول ٢٠١٩ و3١ كانون الأول ٢٠١8 على التوايل. بلغ ر�شيد املخ�ش�شات ملواجهة الق�شايا املقامة على البنك مبلغ 354.3٩٧.١ 
دينار و١.4٩٧.38٩ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ و3١ كانون الأول ٢٠١8 على التوايل.

ويف تقدير اإدارة وحمامي البنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأي التزامات لقاء هذه الق�شايا مبا يزيد عن املخ�ش�ش امل�شجل ملواجهة تلك 
الق�شايا.

بتاريخ ١ كانون الثاين ٢٠١٩ مت ت�شجيل جمموعة من الدعاوى الق�شائية املدنية لدى املحاكم الأمريكية �شد جمموعة من البنوك 
واملوؤ�ش�شات املالية للمطالبة بتعوي�شات مالية مبوجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي عن اأ�رضار يزعمون اأنها ناجتة عن هجمات 
قامت بها جمموعات مدرجة يف قائمة العقوبات الأمريكية خالل �شنة ٢٠٠١، وقد مت ت�شجيل هذه الدعاوى يف املحاكم قبل �شاعات 
من انتهاء املوعد النهائي امل�شموح لرفعها، واأن هذه الدعاوى قد مت رفعها من قبل مكتب حماماة قام يف ال�شابق بتقدمي العديد من 
ال�شكاوى امل�شابهة �شد جهات م�رضفية اأخرى نيابة عن نف�ش الأ�شخا�ش املدعني الذين طالبوا بتعوي�شات مالية عن نف�ش الأ�رضار 
والأحداث. واإن بنك القاهرة عمان هو من �شمن البنوك املدعى عليها يف اإحدى الدعاوى الق�شائية املدنية املذكورة ول زالت هذه الدعوة 

يف املراحل التح�شريية الأولية واملناق�شة.

من اعتباراً  البنك  �شد  الأمريكية  املحاكم  يف  املرفوعة  للق�شايا  خم�ش�شات  اأية  وت�شجيل  لقيد  داعي  ل  املجموعة،  اإدارة  راأي   يف 
3١ كانون الأول ٢٠١٩ حيث قام البنك باملناق�شة مع امل�شت�شارين القانونيني املتخ�ش�شني يف حماكم الوليات املتحدة الأمرييكية وقد 
اأن الو�شع القانوين للق�شايا ل�شالح البنك واأنه �شيتم اقرتاح الرف�ش للق�شية املرفوعة من قبل املحاكم املخت�شة ولن  ا�شتنتج 
يكون هناك داعي لت�شجيل اأي خم�ش�شات مقابل الق�شية يف الوقت احلايل، حيث ل توجد اأ�ش�ش قانونية واأن موقف جمموعة بنك 

القاهرة عمان قوي.

يعتقد امل�شت�شار القانوين اأن املوقف القانوين ل�شالح البنك ب�شبب احتمال وجود اقرتاح بالرف�ش جلميع املطالبات لالأ�شباب املذكورة 
اأعاله، كما يعتقد امل�شت�شار القانوين اأنه ل ميكن حتديد قيمة املطالبة حيث اأنه ل يوجد مبلغ حمدد �شد البنك.
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48- عقود اإيجار
اأ- موجودات حق ال�ستخدام

على  احلركة  يلي  فيما  �شنوات،   ٧ الإيجار  مدة  متو�شط  اإن  واملباين،  الأرا�شي  ذلك  مبا يف  الأ�شول  من  العديد  با�شتئجار  البنك  يقوم 
موجودات حق ال�شتخدام خالل العام:

لل�سنـة املنتهية فـي 31 كانون الأول 2019
دينار

٢٧.١٧٢.٠8٠الر�شيد يف بداية ال�شنة )املعدل(
4.34٢.64١ي�شاف: اإ�شافات خالل ال�شنة

)3.535.٠58(يطرح: ال�شتهالك لل�شنة
٢٧.٩٧٩.663ر�شيد 3١ كانون الأول ٢٠١٩

املبالغ التي مت قيدها يف قائمة الأرباح اأو اخل�شائر
لل�سنـة املنتهية فـي 31 كانون الأول 2019

دينار
3.535.٠58ال�شتهالك لل�شنة

١.٠33.584الفائدة خالل ال�شنة
4.568.64٢املجموع

ب- التزامات عقود الإيجار
لل�سنـة املنتهية فـي 31 كانون الأول 2019

دينار
٢٧.١٧٢.٠8٠الر�شيد يف بداية ال�شنة )املعدل(

٢.٩٩١.٩33ي�شاف: اإ�شافات خالل ال�شنة
١.٠33.584 الفائدة خالل ال�شنة

)3.843.٩53(يطرح: املدفوع خالل الفرتة
)١.4٢6.٠٧٠(اإطفاء اإيجارات مدفوعة مقدماً

٢5.٩٢٧.5٧4ر�شيد 3١ كانون الأول ٢٠١٩

حتليل ا�شتحقاق التزامات عقود الإيجار:
كما يف 31 كانون الأول 2019

دينار
3.6٩١.8١٧خالل اأقل من �شنة

١3.٧٧6.854من �شنة اإلى 5 �شنوات
8.458.٩٠3اأكرث من 5 �شنوات

٢5.٩٢٧.5٧4
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بلغت قيمة التزامات عقود الإيجار غري املخ�شومة 4٠.٠6٧.٠١٩ دينار كما يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩ وفيما يلي حتليل ال�شتحقاق:

حتليل ا�شتحقاق التزامات عقود الإيجار غري املخ�شومة:
كما يف 31 كانون الأول 2019

دينار
5.43٠.٠56خالل اأقل من �شنة

٢٠.5٠٧.٩٢٧من �شنة اإلى 5 �شنوات
١4.١٢٩.٠36اأكرث من 5 �شنوات

4٠.٠6٧.٠١٩

49- م�ستويات القيمة العادلة
اأ- املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك واملحددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:

اإن بع�ش املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية، واجلدول التايل يو�شح معلومات 
حول كيفية حتديد القيمة العادلة لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية )طرق التقييم واملدخالت امل�شتخدمة(:

 املوجودات املالية/
املطلوبات املالية

القيمة العادلة 

31 كانون 
الأول 2019

31 كانون 
الأول 2018

م�ستوى 
القيمة 
العادلة

طريقة 
التقييم 

واملدخالت 
امل�ستخدمة

مدخالت 
هامة  

غري 
ملمو�سة

العالقة بني 
املدخالت 

الهامة  
غري 

امللمو�سة 
والقيمة 

العادلة
ديناردينار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

امل�شتوى الأول  ١١.5٠3.٧٩٠  ٩.4٠5.٢6٩ اأ�شهم �رضكات
 الأ�شعار املعلنة 

يف الأ�شواق 
املالية 

ل ينطبقل ينطبق

 ١١.5٠3.٧٩٠  ٩.4٠5.٢6٩ املجموع

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

امل�شتوى الأول  48.٢64.٧8٧  4٩.٩٠١.١٧٠ اأ�شهم متوفر لها اأ�شعار �شوقية
 الأ�شعار املعلنة 

يف الأ�شواق 
املالية

ل ينطبقل ينطبق

امل�شتوى الثاين 4.٠5٧.66٠  5.5١١.٢83 اأ�شهم غري متوفر لها اأ�شعار �شوقية

 مقارنتها 
بالقيمة 

ال�شوقية لأداة 
مالية م�شابهة 

ل ينطبقل ينطبق

 5٢.3٢٢.44٧  55.4١٢.453 املجموع
 63.8٢6.٢3٧  64.8١٧.٧٢٢ اإجمايل املوجودات املالية بالقيمة العادلة 

مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�شتوى الأول وامل�شتوى الثاين خالل العام ٢٠١٩.
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ب- القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:
با�شتثناء ما يرد يف اجلدول اأدناه اإننا نعتقد اأن القيمة الدفرتية للموجودات املالية واملطلوبات املالية الظاهرة يف القوائم املالية للبنك 
تقارب قيمتها العادلة وذلك لأن اإدارة البنك تعتقد اأن القيمة الدفرتية  للبنود املبينة اأدناه تعادل القيمة العادلة لها تقريباً وذلك يعود 

اإما ل�شتحقاقها ق�شري الأجل اأو اأن اأ�شعار الفائدة لها يعاد ت�شعريها خالل العام.
 31 كانون الأول 312018 كانون الأول 2019

القيمة 
الدفرتية

القيمة 
العادلة

القيمة 
الدفرتية

القيمة 
العادلة

م�ستوى القيمة 
العادلة 

ديناردينارديناردينار
موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

امل�شتوى الثاين ٢٢٠.٢٧8.635  ٢٢٠.٢٧8.635  ١٩١.8٢8.٧٧6  ١٩١.8١٧.3٢٩ اأر�شدة لدى بنوك مركزية 
امل�شتوى الثاين ١١٧.٩5١.٠58  ١١٧.85٢.٧٠٠  ١58.٩٠٧.53١  ١58.٧85.٢5٧ اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

امل�شتوى الثاين ٩١.٠83.5١٧  8٩.5٧٩.٢١3  ٩٠.5٢٧.٠٩٢  88.٠4٠.٠١4 اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية
امل�شتوى الثاين ١.656.١38.١58  ١.64٩.5٧٠.4٠١  ١.6٠6.4٠١.83٠  ١.5٩٩.٠٧5.5٧8 قرو�ش وكمبيالت واأخرى

امل�شتوى الأول والثاين 545.8٢8.٢١٠  53٩.٠6٧.٢١3  685.64٧.54٧  6٧5.853.٢6٢ موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة
امل�شتوى الثاين ٢4.56٢.٠٠٠  ٢4.56٢.٠٠٠  ٧3.٧١4.٠٠٠  ٧3.٧١4.٠٠٠ موجودات مالية مرهونة

 ٢.655.84١.5٧8  ٢.64٠.٩١٠.١6٢  ٢.8٠٧.٠٢6.٧٧6  ٢.٧8٧.٢85.44٠ جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة

مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة
امل�شتوى الثاين 38١.٢٩6.٢٢٢  3٧8.8٠٢.86٢  3٠٠.866.٠٢٧  ٢٩6.٠58.٩36 ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�رضفية

امل�شتوى الثاين ١.٩٢٢.834.863  ١.٩١3.٩٠٢.٠٩3  ٢.٠65.٠٢١.١48  ٢.٠5٠.٩55.٩٩5 ودائع عمالء
امل�شتوى الثاين 4٩.58٢.٠53  4٩.58٠.٩6٩  58.٧٠٧.8٠4  58.٧٠4.35٢ تاأمينات نقدية

امل�شتوى الثاين ١63.١4٩.43٩  ١6٢.١٠٩.3٠6  ٢٢٧.6١٢.٩٠5  ٢٢6.3١٩.٠٩٩ اأموال مقرت�شة 
 ٢.5١6.86٢.5٧٧  ٢.5٠4.3٩5.٢3٠  ٢.65٢.٢٠٧.884  ٢.63٢.٠38.38٢ جمموع املطلوبات املالية غري حمددة القيمة العادلة

للبنود املبينة اأعاله مت حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للم�شتوى الثاين وفقاً« لنماذج ت�شعري متفق عليها والتي 
تعك�ش خماطر الئتمان لدى الأطراف التي يتم التعامل معها.

50- اأرقام املقارنة
مت اإعادة ت�شنيف بع�ش اأرقام املقارنة للعام ٢٠١8 لتتنا�شب مع ت�شنيف الأرقام لل�شنة املنتهية يف 3١ كانون الأول ٢٠١٩، ومل ينتج 

عنها اأي اأثر على قائمة الدخل وحقوق امللكية لعام ٢٠١8.
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دليل احلاكمية املوؤ�س�سية املعتمد من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/2/24 مبا يتوافق مع املالحظات الواردة 
من اجلهات الرقابية والر�سمية بهذا اخل�سو�س.

1. مقدمة
1.1 نبذة تاريخية

قام بنك القاهرة عمان "البنك" بتاريخ ٢٠ ني�شان ٢٠١4 باعتماد دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك ومت ن�رضه على موقع البنك الإلكرتوين 
واأي�شاً يف التقرير ال�شنوي الذي ي�شدر عنه ليتمكن امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح من قراءته ومعرفة مدى التزام البنك بتطبيق ما 
جاء فيه وقد مت لحقاً اإجراء بع�ش التعديالت عليه مبوجب التعليمات ال�شادرة عن البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية ذات العالقة 
واأية تعديالت تطراأ عليها ليتما�شى ذلك مع اأف�شل املمار�شات الرائدة يف هذا املجال، حيث قام بتحديد مهام وم�شوؤوليات وواجبات 
اأع�شاء جمل�ش الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكذلك عن الإدارة التنفيذية اآخذاً بالعتبار حماية حقوق امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح 

وحتديد طبيعة العالقات فيما بينهم.

1.2 احلاكمية املوؤ�س�سية
١.٢.١ تعرف احلاكمية املوؤ�ش�شية ح�شب تعليمات البنك املركزي الأردين اأنها النظام الذي يوجه ويدار به البنك والذي يهدف اإلى حتديد 
الأهداف املوؤ�ش�شية للبنك وحتقيقها، واإدارة عمليات البنك ب�شكل اآمن، وحماية م�شالح املودعني، واللتزام بامل�شوؤولية الواجبة جتاه 

امل�شاهني واأ�شحاب امل�شالح الآخرين، والتزام البنك بالت�رضيعات و�شيا�شات البنك الداخلية. 

١.٢.٢ اأ�شدر البنك املركزي الأردين تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنوك والتي ت�شمنت املوا�شيع الرئي�شية التالية:

١. دليل احلاكمية ون�رضه.
٢. ت�شكيل جمل�ش الإدارة واجتماعاته ومهامه وم�شوؤولياته.

3. حدود امل�شوؤولية وامل�شاءلة.
4. جلان املجل�ش.

5. مالءمة اأع�شاء املجل�ش والإدارة التنفيذية العليا.
6. تقييم اأداء الإداريني.

٧. املكافاآت املالية لالإداريني.
8. تعار�ش يف امل�شالح.

٩. التدقيق الداخلي واخلارجي.
١٠. اإدارة املخاطر.
١١. اإدارة المتثال.

١٢. حقوق اأ�شحاب امل�شالح.
١3. الإف�شاح وال�شفافية.
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1.3 اأهداف الدليل
١.3.١ يهدف دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية )الدليل( لتوثيق اإطار احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك وذلك من اأجل حتقيق اأعلى معايري احلاكمية 

املوؤ�ش�شية ا�شتناداً اإلى املمار�شات الرائدة املنا�شبة والقوانني واللوائح املعمول بها. 

اإطار احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك بتوجيه ومراقبة �شمان اللتزام والمتثال للتعليمات  يتناول هذا الدليل الطريقة التي يقوم بها 
ال�شادرة عن البنك املركزي فيما يتعلق باحلاكمية املوؤ�ش�شية. ووفقاً لذلك، يتناول هذا الدليل ما يلي:

١.3.٢ الهيكل التنظيمي للبنك.

١.3.3 اأدوار وم�شوؤوليات جمل�ش الإدارة، الإدارة التنفيذية واملوظفني.

املركزي  البنك  ال�شادرة عن  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  تعليمات  ورد يف  اإلى ما  ا�شتناداً  )املطلوب ت�شكيلها  الإدارة  دور جلان جمل�ش   ١.3.4
الأردين( وهي جلنة التدقيق، جلنة اإدارة املخاطر، جلنة الرت�شيح واملكافاآت، وجلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية واأية جلان اأخرى يتم ت�شكيلها من 

قبل املجل�ش.

١.3.5 تفوي�ش �شالحيات جمل�ش الإدارة اإلى الرئي�ش التنفيذي والإدارة التنفيذية.

١.3.6 عالقة جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية مع م�شاهمي البنك، والو�شائل التي متكن امل�شاهمني من ممار�شة حقوقهم.

١.3.٧ �شيا�شات واآليات البنك للحد من ومعاجلة والتعامل مع حالت ت�شارب امل�شالح. 

١.3.8 التزامات الإف�شاح امللقاة على عاتق البنك، �شواء التزاماته بالإف�شاح امل�شتمر للبنك املركزي الأردين اأو اأي جهات رقابية اأخرى.

١.3.٩ نظام الرقابة الداخلية للبنك مبا يف ذلك القواعد املتعلقة باختيار وتعيني مدققي احل�شابات اخلارجيني، والتي اأعدت ل�شمان اأداء 
البنك واإعداد التقارير املالية يتم توجيهها واإدارتها ب�شكل �شحيح. 

١.3.١٠ الإطار العام لإدارة املخاطر والمتثال.

١.3.١١ ال�شيا�شات العامة للعالقات مع اأ�شحاب امل�شالح.

١.3.١٢ اإن اإطار احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك يخ�شع لأنظمة ومتطلبات البنك املركزي الأردين والقوانني والت�رضيعات النافذة ذات 
ال�شلة، وبالتايل فاإّن ال�شيا�شات يف هذا الدليل يجب اأن تُقراأ بالقرتان مع تعليمات البنك املركزي الأردين والتعديالت والتحديثات التي 

تطراأ عليها فيما يتعلق بهذا ال�شاأن.

1.4 الإطار القانوين
١.4.١ يلتزم البنك ب�شمان المتثال والتقيد التام بتعليمات البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باحلاكمية املوؤ�ش�شية، بالإ�شافة اإلى 

تطبيق املمار�شات الرائدة املنا�شبة يف هذا املجال مبا ل يخالف تعليمات البنك املركزي الأردين.

١.4.٢ بالإ�شافة اإلى كافة التعليمات والقواعد ال�شارية وامللزمة على البنك يف اململكة الأردنية الها�شمية وكافة البلدان التي يتواجد 
بها البنك.

اأخرى  اأية تعليمات  املوؤ�ش�شية ويف حال كان هنالك تعار�ش مع  الأردين فيما يتعلق باحلاكمية  املركزي  البنك  ١.4.3 تطبق تعليمات 
�شيتم تو�شيح وبيان ذلك التعار�ش واحل�شول على موافقة البنك املركزي الأردين ملعاجلته.
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1.5 التعريفات 
١.5.١ بال�شتناد اإلى تعليمات البنك املركزي الأردين النافذة، فيما يلي التعريفات ذات ال�شلة:

التعريف الخت�سار 
جمل�ش اإدارة البنك. املجل�ش

النظام الذي يوجه ويدار به البنك، والذي يهدف اإلى حتديد الأهداف املوؤ�ش�شية للبنك وحتقيقها، واإدارة عمليات 
البنك ب�شكل اآمن، وحماية م�شالح املودعني، واللتزام بامل�شوؤوليات الواجبة جتاه امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح 

الآخرين، والتزام البنك بالت�رضيعات و�شيا�شات البنك الداخلية.

احلاكمية املوؤ�ش�شية 

ع�شو جمل�ش الإدارة الذي ي�شارك مبقابل يف اإدارة العمل اليومي للبنك.  الع�شو التنفيذي

ت�شمل مدير عام البنك اأو املدير الإقليمي ونائب املدير العام اأو نائب املدير الإقليمي وم�شاعد املدير العام اأو 
م�شاعد املدير الإقليمي واملدير املايل ومدير العمليات ومدير اإدارة املخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير اخلزينة 

)ال�شتثمار( ومدير المتثال، بالإ�شافة لأي موظف لديه �شلطة تنفيذية يف البنك موازية لأٍي من �شلطات اأي من 
املذكورين �شابقاً ويرتبط وظيفياً مبا�رضةً باملدير العام.

الإدارة التنفيذية العليا

ع�شو املجل�ش الذي ل يخ�شع لأي تاأثريات حتد من قدرته على اتخاذه لقرارات مو�شوعية ل�شالح البنك والذي 
تتوفر فيه ال�رضوط املبينة يف البند رقم )5.١( من هذا الدليل.

الع�شو امل�شتقل

توفر متطلبات معينة يف اأع�شاء جمل�ش اإدارة البنك واإدارته التنفيذية العليا. املالءمة

اأي ذي م�شلحة يف البنك مثل املودعني اأو امل�شاهمني اأو املوظفني اأو الدائنني اأو العمالء اأو اجلهات الرقابية املعنية. اأ�شحاب امل�شالح

ال�شخ�ش الذي ميلك ن�شبة )5%( اأو اأكرث من راأ�شمال البنك ب�شكل مبا�رض اأو غري مبا�رض. امل�شاهم الرئي�شي
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2. الهيكل التنظيمي وعالقات احلاكمية املوؤ�س�سية 
2.1 الهيكل التنظيمي

٢.١.١ على جمل�ش الإدارة اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يتنا�شب مع طبيعة واأن�شطة البنك وي�شمن وجود اإجراءات تنظيمية كافية 
لتنفيذ ال�شرتاتيجية املعتمدة من قبله، والذي يبني الت�شل�شل الإداري واللجان املنبثقة عن جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية. كما قام 

املجل�ش بالتاأكد من وجود:
تعريف الأهداف املحّدده لكل وحدة.  -

حتديد املهام وامل�شوؤوليات الوظيفية جلميع اإدارات ودوائر البنك.   -
حتديد ال�شالحيات وخطوط الت�شال جلميع الوظائف يف امل�شتويات الإدارية املختلفة وذلك من اأجل حتقيق الرقابة/ ال�شيطرة الفّعالة والف�شل   -

بني الواجبات. 
اعتماد و�شف وظيفي جلميع امل�شتويات الوظيفية كما ورد يف الهيكل التنظيمي املعتمد، مبا يف ذلك حتديد املوؤهالت واخلربات املطلوبة ل�شغل   -

تلك املنا�شب.

٢.١.٢ ي�شعى جمل�ش الإدارة للتاأكد من اللتزام بالهيكل التنظيمي والتاأكد ب�شكل م�شتمر من �شمولية م�شتويات الرقابة التالية:
جمل�ش الإدارة.  -

وجود اإدارات منف�شلة للمخاطر، المتثال والتدقيق والتي ل  متار�ش اأعمال تنفيذية.  -
.)Middle Office وجود الوحدات/ املوظفني الغري م�شاركني يف العمليات اليومية للبنك )مثل موظفي الرقابة على الئتمان و  -

٢.١.3 على م�شتوى البنك، على جمل�ش الإدارة اللتزام بالأمور التالية:
اعتماد ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات العامة والهياكل الإدارية للبنك واملجموعة ككل. وكذلك اعتماد دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية على م�شتوى   -
للبنك  التابعة  ال�رضكات  �شيا�شات  تكون  اأن  و�شمان  املجموعة  كامل  على  لتطبيقه  الأردين  املركزي  البنك  تعليمات  مع  متا�شياًًً  املجموعة 
متما�شية مع هذه التعليمات، اأخذاً بعني العتبار التعليمات التي ت�شدرها البنوك املركزية اأو اجلهات الرقابية للدول التي تتواجد بها املجموعة 

والتي تنطبق على البنك واملجموعة ككل مبا ل يخالف تعليمات البنك املركزي الأردين. 
الهياكل املعقدة من خالل معرفة الروابط والعالقات بني البنك واملجموعة ككل ومدى كفاية احلاكمية  الإحاطة بهيكل البنك وخ�شو�شاً   -
واأية  الأردين  املركزي  البنك  وتعليمات  للبنك  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  و�شيا�شات  ا�شترياتيجيات  بني  املواءمة  املجموعة مع  املوؤ�ش�شية كجزء من 
تعليمات ي�شدرها البنك املركزي اأو اجلهات الرقابية الأخرى ذات العالقة ويف حال وجود تعار�ش يجب اأخذ موافقة البنك املركزي امل�شبقة ملعاجلة 

ذلك.
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٢.١.4 الهيكل التنظيمي املعتمد للبنك كالآتي:
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3. جمل�س الإدارة
3.1 املهام وامل�سوؤوليات

مهام وم�شوؤوليات املجل�ش تت�شمن:

3.١.١ اعتماد دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك واملجموعة وتقرير احلوكمة وت�شمينه للتقرير ال�شنوي للبنك.

3.١.٢ الإ�رضاف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة اأدائها، والتاأكد من �شالمة الأو�شاع املالية للبنك ومن املالءة املالية، وعليه قام 
املجل�ش باعتماد �شيا�شات واإجراءات منا�شبة لالإ�رضاف والرقابة على اأداء البنك.

هذه  واعتماد  الأهداف  هذه  لتحقيق  ا�شرتاتيجية  لإعداد  التنفيذية  الإدارة  وتوجيه  للبنك،  ال�شرتاتيجية  الأهداف  حتديد   3.١.3
ال�شرتاتيجية، وكذلك اعتماد خطط عمل تتما�شى مع هذه ال�شرتاتيجية.

3.١.4 اعتماد �شيا�شة ملراقبة ومراجعة اأداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�شع موؤ�رضات اأداء رئي�شية )KPIs( لتحديد وقيا�ش ور�شد الأداء 
والتقدم نحو حتقيق الأهداف املوؤ�ش�شية.

3.١.5 التاأكد من توفر �شيا�شات وخطط واإجراءات عمل لدى البنك �شاملة لكافة اأن�شطته تتما�شى مع الت�رضيعات ذات العالقة، واأنه 
قد مت تعميمها على كافة امل�شتويات الإدارية، واأنه يتم مراجعتها بانتظام.

اأن�شطة البنك، وتر�شيخ ثقافة عالية  3.١.6 حتديد القيم املوؤ�ش�شية للبنك، ور�شم خطوط وا�شحة للم�شوؤولية وامل�شاءلة لكافة 
للمعايري الأخالقية والنزاهة وال�شلوك املهني لإداريي البنك.

املركزي  البنك  املالية وم�شوؤولية تنفيذ متطلبات  اأو�شاعه  البنك مبا فيها  3.١.٧ يتحمل املجل�ش م�شوؤولية �شالمة كافة عمليات 
وكذلك متطلبات اجلهات الرقابية والتنظيمية الأخرى املتعلقة بعمل البنك، ومراعاة اأ�شحاب امل�شالح، واأن البنك يدار �شمن اإطار 
الت�رضيعات وال�شيا�شات الداخلية للبنك، واأن الرقابة الفعالة متوفرة با�شتمرار على اأن�شطة البنك مبا يف ذلك اأن�شطة البنك امل�شندة 

.)Outsourced( جلهات خارجية

3.١.8 تعيني كل من الرئي�ش التنفيذي املدير التنفيذي/ التدقيق الداخلي واملدير التنفيذي/ اإدارة املخاطر واملدير التنفيذي/ المتثال 
وقبول ا�شتقالتهم اأو اإنهاء خدماتهم بناءً على تو�شية اللجنة املخت�شة وعلى اأن يتم احل�شول على عدم ممانعة البنك املركزي الأردين 
على ا�شتقالة اأو اإنهاء خدمات اأي منهم، وللبنك املركزي ا�شتدعاء اأي اإداري يف البنك للتحقق من اأ�شباب ال�شتقالة اأو اإنهاء اخلدمات.

3.١.٩ اعتماد اأنظمة �شبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها �شنوياً والتاأكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هيكل 
هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل �شنوياً وعلى املجل�ش ت�شمني التقرير ال�شنوي للبنك مبا يوؤكد كفاية هذه الأنظمة.

3.١.١٠ �شمان ا�شتقاللية مدقق احل�شابات اخلارجي بداية وا�شتمراراً.

3.١.١١ اعتماد ا�شرتاتيجية لإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تت�شمن م�شتوى املخاطر املقبولة و�شمان عدم تعري�ش البنك 
ملخاطر مرتفعة، واأن يكون املجل�ش ملم ببيئة العمل الت�شغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها واأن يتاأكد من وجود اأدوات وبنية حتتية 

لإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�ش و�شبط ومراقبة كافة اأنواع املخاطر التي يتعر�ش لها البنك.

3.١.١٢ �شمان وجود نظم معلومات اإدارية )MIS( كافية وموثوق بها تغطي كافة اأن�شطة البنك.

3.١.١3 التحقق من اأن ال�شيا�شة الئتمانية للبنك تت�شمن تقييم نوعية احلاكمية املوؤ�ش�شية لعمالء البنك من ال�رضكات وخا�شّة 
ال�رضكات امل�شاهمة العامة، بحيث يتم تقييم املخاطر للعمالء بنقاط ال�شعف والقوة تبعاً ملمار�شتهم ملجال احلاكمية. 

التمويل  والتعليم، ومراعاة تقدمي  البيئة وال�شحة  يتبنى مبادرات اجتماعية منا�شبة يف جمال حماية  البنك  اأن  التاأكد من   3.١.١4
لل�رضكات ال�شغرية واملتو�شطة احلجم باأ�شعار واآجال منا�شبة.
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والإدارة  جهة  من  موؤثرة  م�شلحة  ميتلكون  الذين  امل�شاهمني  �شلطات  بني  وا�شح  ف�شل  باإيجاد  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ   3.١.١5
التنفيذية من جهة اأخرى بهدف تعزيز احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شليمة، وعليه اإيجاد اآليات منا�شبة للحد من تاأثريات امل�شاهمني الذين 

ميتلكون م�شلحه موؤثرة، وذلك من خالل الآتي على �شبيل املثال ل احل�رض:
اأن ل ي�شغل اأي من امل�شاهمني الذين ميتلكون م�شلحة موؤثرة اأي وظيفة يف الإدارة التنفيذية العليا.  -

اأن ت�شتمد الإدارة التنفيذية العليا �شلطتها من املجل�ش وحده، والعمل يف اإطار التفوي�ش املمنوح لها من قبله.  -

3.١.١6 وجود جلان منبثقة عن جمل�ش الإدارة ل يعفي املجل�ش ككل من م�شوؤولياته.

3.١.١٧ قيام املجل�ش بت�شكيل �شبعة جلان م�شتمرة اأو دائمة هي: جلنة التدقيق، جلنة اإدارة املخاطر، جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية وجلنة 
الرت�شيحات واملكافاآت وجلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات وجلنة المتثال وجلنة الت�شهيالت.

كما قام املجل�ش بت�شكيل جلان اأخرى هي: جلنة ال�شرتاتيجيات وجلنة ال�شتثمارات والعقارات، جميع هذه اللجان يجب اأن تنبثق عن 
جمل�ش الإدارة ويجب اأن تعمل وفقاً مليثاق عمل كل منها بحيث يتم اعتماد كل ميثاق من قبل جمل�ش الإدارة.

3.١.١8 يجوز للمجل�ش ت�شكيل جلان اأخرى ت�شاعده يف القيام مبهامه، كما يجوز للمجل�ش اأن يفو�ش بع�شاً من �شالحياته اإلى واحدة 
اأو اأكرث من تلك اللجان. اإن تفوي�ش بع�ش �شالحيات املجل�ش لتلك اللجان ل يلغي امل�شوؤولية امل�شرتكة الواقعة على جميع اأع�شاء 

املجل�ش. كما اأن للمجل�ش احلق يف ا�شتعادة و�شحب تلك ال�شالحيات يف اأي وقت.

3.١.١٩ اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي الذي يت�شمن مهام و�شالحيات اإدارة التدقيق وتعميمه داخل البنك.

3.١.٢٠ التحقق من معاجلة التجاوزات على م�شتويات املخاطر املقبولة، مبا يف ذلك م�شاءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�شاأن هذه 
التجاوزات.

3.١.٢١ على رئي�ش املجل�ش التاأكد من اإعالم البنك املركزي عن اأية معلومات جوهرية ميكن اأن توؤثر �شلباً على مالءمة اأي من اأع�شائه.

3.2 ت�سكيل املجل�س
3.٢.١ يتاألف جمل�ش اإدارة البنك حالياً من ١٢ ع�شواً ا�شتناداً اإلى النظام الأ�شا�شي وتكون مدة الع�شوية 4 �شنوات.

3.٢.٢ جميع اأع�شاء جمل�ش الإدارة غري تنفيذيني من بينهم اأربعة اأع�شاء م�شتقلني.

3.٢.3 على املجل�ش و�شع واعتماد ميثاق جمل�ش الإدارة متا�شياًً مع متطلبات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة عن البنك املركزي الأردين، 
وعلى اأن يت�شمن امليثاق ما يلي:

حدود امل�شاءلة.  -
املهام والواجبات.  -

مهام وم�شوؤوليات رئي�ش املجل�ش.  -
مهام وم�شوؤوليات اأمني �رض جمل�ش الإدارة.  -

تكوين جمل�ش الإدارة.  -
�رضوط الرت�شح والنتخاب.  -

الجتماعات والن�شاب القانوين.  -
ال�شلطات وال�شالحيات.  -

ال�رضيّة، تعار�ش امل�شالح والإف�شاح.  -
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3.3 مهام وم�سوؤوليات اأمني �رش املجل�س
3.3.١ ح�شور جميع اجتماعات املجل�ش وتدوين كافة املداولت والقرتاحات والعرتا�شات والتحفظات وكيفية الت�شويت على م�رضوعات 

قرارات املجل�ش.

3.3.٢ حتديد مواعيد اجتماعات املجل�ش وذلك بالتن�شيق مع رئي�ش املجل�ش.

3.3.3 التاأكد من توقيع اأع�شاء جمل�ش الإدارة على حما�رض الجتماعات والقرارات.

3.3.4 متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�ش الإدارة ومتابعة بحث اأي موا�شيع مت اإرجاء طرحها يف اجتماع �شابق.

3.3.5 حفظ �شجالت ووثائق اجتماعات جمل�ش الإدارة.

3.3.6 اتخاذ الإجراءات الالزمة للتاأكد من اأن م�شاريع القرارات املنوي اإ�شدارها عن املجل�ش تتوافق مع الت�رضيعات.

3.3.٧ التح�شري لجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�ش.

3.3.8 تزويد البنك املركزي باإقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل اأع�شاء املجل�ش.

3.4 املوؤهالت وتر�سيحات الأع�ساء
3.4.١ على جمل�ش الإدارة اعتماد �شيا�شة الرت�شيحات واملالءمة لأع�شائه واأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني 
والتي تت�شمن املعايري واملتطلبات وال�رضوط الواجب توافرها يف الع�شو املر�شح واملعني ا�شتناداً لتعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة 

عن البنك املركزي الأردين النافذة وقوانني اجلهات الرقابية املعمول بها.

4. جلان جمل�س الإدارة
4.1 اأهداف جلان املجل�س

4.١.١ امل�شاعدة على ت�شليط ال�شوء على الق�شايا وامل�شائل املهمة التي تواجه البنك بطريقة اأكرث �شهولة ومالءمة. 

4.١.٢ ال�شتغالل الأمثل للكفاءات واملوؤهالت لأع�شاء املجل�ش من خالل م�شاركتهم يف اللجان التي تن�شجم طبيعة اأعمالها مع هذه 
املوؤهالت.

4.١.3 ت�شهيل وتعزيز خطوط الت�شال الفعال ما بني الإدارات املعنية واملجل�ش من خالل اللجنة املعنية.

4.2 املبادئ امل�سرتكة للجان املجل�س
4.٢.١ لكل جلنة �شالحيات و�شلطات وا�شحة وم�شتقلة، ولكن كافة اللجان تتقا�شم مبادئ عامة وم�شرتكة تتلخ�ش كما يلي: 

الع�سوية والت�سكيل:
لكل جلنة حد اأدنى لعدد اأع�شائها ا�شتناداً اإلى تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة عن اجلهات الرقابية ذات العالقة.
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- الن�ساب والت�سويت:
١. يعترب الجتماع منعقداً بح�شور اأغلبية الأع�شاء مبن فيهم رئي�ش اللجنة اأو نائبه يف حال غيابه، ويف حال كانت اللجنة مكونة من 

ثالثة اأع�شاء فقط فاإن الن�شاب القانوين لنعقاد اللجنة يكون بح�شور كافة اأع�شائها.

٢. توؤخذ قرارات اللجنة باأكرثية الأع�شاء احلا�رضين ويف حال ت�شاوي الأ�شوات فاإن رئي�ش اللجنة يرجح الراأي الغالب.

3. يكون احل�شور �شخ�شياً، ويف حال تعذر احل�شور ال�شخ�شي فيمكن لع�شو اللجنة اإبداء وجهة نظره من خالل الفيديو اأو الهاتف 
بعد موافقة رئي�ش اللجنة ويكون له احلق يف الت�شويت والتوقيع على حم�رض الجتماع �رضيطة ما يلي:

توثيق ذلك ح�شب الأ�شول.  	
اأن ل تقل ن�شبة احل�شور ال�شخ�شي للع�شو عن 5٠% من اجتماعات اللجنة خالل عام. 	
اأن ل يقل عدد الأع�شاء احلا�رضين ب�شكل �شخ�شي عن ثلثي اأع�شاء اللجنة. 	

- الجتماعات:
جتتمع اللجان ب�شكل دوري و/اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك ووفقاً ملواثيق اللجان املعتمدة من جمل�ش الإدارة.

- حما�رش الجتماعات:
يتم توثيق حما�رض الجتماعات من قبل اأمني �رض اللجنة املعنية.

- ال�سالحيات وال�سلطات:
متار�ش اللجان �شلطاتها و�شالحياتها وفقاً مليثاق كل منها. 

- تقدمي التقارير ملجل�س الإدارة:
تقوم كل جلنة باإعداد ورفع التقارير اإلى جمل�ش الإدارة ب�شورة منتظمة حول الأن�شطة وال�شالحيات التي تقوم بها.

- التقييم ال�سنوي:
تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بتقييم اأداء اللجان املنبثقة عن جمل�ش الإدارة، ومدى التزامهم مبواثيق العمل اخلا�شة بكل منها 

على اأ�شا�ش �شنوي.

على كل جلنة مراجعة ميثاق اأو دليل اأو تعليمات العمل كل 3 �شنوات اأو كلما دعت ال�رضورة لذلك ورفع تقرير باأي تعديالت مقرتحة 
للمجل�ش لالعتماد.

يحظر على اأي ع�شو يف املجل�ش اأن يكون رئي�شاً لأكرث من جلنة من اللجان التالية )احلاكمية املوؤ�ش�شية، التدقيق، الرت�شيحات واملكافاآت، 
اإدارة املخاطر( كما ويحظر عليه اأن يكون رئي�شاً لأكرث من جلنتني من كافة اللجان املنبثقة عن املجل�ش.
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4.3 اللجان احلالية املنبثقة عن جمل�س الإدارة
4.3.1 جلنة التدقيق:

مع مراعاة ما ورد يف قانون البنوك �شاري املفعول يجب اأن يكون غالبية اأع�شاء اللجنة مبن فيهم رئي�ش اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني 
واأن ل يكون رئي�ش اللجنة هو رئي�ش املجل�ش اأو رئي�ش لأي جلنة اأخرى منبثقة عن املجل�ش، كما ويجب اأن يكون جميع اأع�شاء اللجنة 
اأو املجالت  التخ�ش�شات  اأي من  اأو  املالية  اأو  حا�شلني على موؤهالت علمية ويتمتعون بخربة عملية منا�شبة يف جمالت املحا�شبة 

امل�شابهة ذات العالقة باأعمال البنك.

يجب اأن تتوفر لدى اللجنة �شالحية احل�شول على اأي معلومات من الإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�شتدعاء اأي اإداري حل�شور اجتماعاتها 
على اأن يكون على ذلك يف ميثاقها.

تقوم اللجنة بالجتماع مع املدقق اخلارجي والداخلي وم�شوؤول المتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�شنة بدون ح�شور اأي من اأع�شاء 
الإدارة التنفيذية العليا.

ل يجوز دمج اأعمال اأي جلنة اأخرى من اأعمال هذه اللجنة.

تكون اللجنة م�شوؤولة عن مراجعة الأمور التالية:
على جلنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق اأن�شطة البنك كل 3 �شنوات كحد اأعلى. 	
على جلنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي باأية مهام تنفيذية. 	
على جلنة التدقيق التحقق من اإخ�شاع كافة اأن�شطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�شندة جلهات خارجية. 	
اإلى رئي�ش جلنة  	 اأن دائرة التدقيق الداخلي خا�شعة لالإ�رضاف املبا�رض من جلنة التدقيق واأنها ترفع تقاريرها مبا�رضة  على املجل�ش التحقق من 

التدقيق.
على جلنة التدقيق تقييم اأداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافاآتهم. 	
نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك. 	
الق�شايا املحا�شبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك. 	
اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية يف البنك. 	
تقييم  	 اإلى  بالإ�شافة  معه،  بالتعاقد  تتعلق  �رضوط  واأي  واأتعابه  اأعماله  واإنهاء  اخلارجي  املدقق  تعيني  بخ�شو�ش  للمجل�ش  اللجنة  تو�شي 

ا�شتقالليته �شنوياً.
تكون اأي�شاً م�شوؤولة عن مراجعة ومراقبة اإجراءات الإبالغ ال�رضي عن اأي اأخطاء يف التقارير املالية واأي اأمور اأخرى و�شمان وجود الرتتيبات الالزمة  	

للتحقيق امل�شتقل والتاأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبو�شوعية.
و�شع الآليات املنا�شبة ل�شمان توفري ال�رضكة للعدد الكايف من الكوادر الب�رضية املوؤهلة لإ�شغال مهام الرقابة الداخلية بحيث يتم تدريبها  	

ومكافاأتها ب�شكل منا�شب.
درا�شة وتقييم اأية اأعمال اإ�شافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها مدقق احل�شابات اخلارجي كتقدمي ال�شت�شارات الإدارية والفنية والتاأكد من عدم  	

تاأثريها على ا�شتقالليته والتو�شية ملجل�ش الإدارة لتخاذ القرار ب�شاأنها.
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4.3.2 جلنة اإدارة املخاطر:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل من املجل�ش على اأن يكون من بينهم ع�شواً م�شتقالً بحد اأدنى، كما ويجب اأن يكون 

رئي�ش اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني ويجوز اأن ي�شارك يف ع�شويتها اأع�شاء من الإدارة التنفيذية العليا.

تكون اللجنة م�شوؤولة عن عدة اأمور اأهمها:
مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك.  -

مراجعة ا�شرتاتيجية اإدارة املخاطر.  -
التحقق من تواوؤم املخاطر الفعلية للبنك وم�شتوى املخاطر املقبولة )قابلة املخاطر( املعتمدة يف جمل�ش الإدارة.    -

مواكبة التطورات التي توؤثر على اإدارة املخاطر يف البنك ورفع تقارير دورية عنها للمجل�ش.  -
تهيئة الظروف املنا�شبة التي ت�شمن التعرف على املخاطر ذات الأثر اجلوهري واأي اأن�شطة يقوم بها البنك ميكن اأن تعر�شه ملخاطر اأكرب من   -

م�شتوى املخاطر املقبولة ورفع تقارير بذلك للمجل�ش ومتابعة معاجلتها.

4.3.3 جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل بحيث تكون غالبية اأع�شاء اللجنة مبن فيهم رئي�ش اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني.

تكون اللجنة م�شوؤولة عن عدة اأمور اأهمها:
حتديد الأ�شخا�ش املوؤهلني لالن�شمام اإلى ع�شوية املجل�ش بناءً على قدرات وموؤهالت الأ�شخا�ش املر�شحني، كما يوؤخذ بعني العتبار يف حالة   -

اإعادة تر�شيح الع�شو عدد مرات ح�شوره وفعالية م�شاركته يف اجتماعات املجل�ش.
تر�شيح الأ�شخا�ش املوؤهلني لالن�شمام اإلى الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني.  -

التاأكد من ح�شور اأع�شاء جمل�ش الإدارة ور�ش عمل وندوات يف املوا�شيع امل�رضفية وبالأخ�ش اإدارة املخاطر واحلاكمية املوؤ�ش�شية واآخر تطورات   -
العمل امل�رضيف. 

التاأكد من �شفة ال�شتقاللية لالأع�شاء امل�شتقلني ومراجعة ذلك �شنوياً.   -
تقييم اأداء جمل�ش الإدارة واأع�شائه وجلانه والرئي�ش التنفيذي من خالل نظام التقييم املعتمد واإعالم البنك املركزي الأردين وهيئة الأوراق املالية   -

بنتيجة هذا التقييم.
الرئي�ش  رواتب  ال�شيا�شة كما تو�شي بتحديد  البنك ومراجعتها ب�شكل دوري وتطبيق هذه  التاأكد من وجود �شيا�شة منح مكافاآت لإداريي   -

التنفيذي وباقي الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني ومكافاآتهم وامتيازاتهم الأخرى.
توفري معلومات وملخ�شات حول خلفية بع�ش املوا�شيع الهامة عن البنك لأع�شاء املجل�ش عند الطلب والتاأكد من اإطالعهم امل�شتمر باأحدث   -

املوا�شيع ذات العالقة بالعمل امل�رضيف.

4.3.4 جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل بحيث يكون غالبية اأع�شاء اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني ويجب اأن يكون رئي�ش 

اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني. 

تكون اللجنة م�شوؤولة عن عدة اأمور اأهمها:
اأو  مقرتحات  باأية  تو�شياتها  برفع  وتقوم  تطبيقه  ومراقبة  وحتديثه  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  دليل  اإعداد  على  والإ�رضاف  التوجيه  اللجنة  تتولى   -

تعديالت ملجل�ش الإدارة. 
درا�شة مالحظات اجلهات الرقابية ذات العالقة بخ�شو�ش تطبيق احلوكمة يف ال�رضكة ومتابعة ما مت ب�شاأنها.  -
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4.3.5 جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات:
ال�شرتاتيجية يف  املعرفة  اأو  اأ�شخا�ش من ذوي اخلربة  اأن ت�شم يف ع�شويتها  الأقل ويف�شل  اأع�شاء على  تتكون هذه اجلنة من ثالثة 

تكنولوجيا املعلومات بحيث تتولى هذه اللجنة املهام التالية:
الإدارة  م�شتوى  على  التوجيهية  اللجان  ذلك  يف  مبا  املنا�شبة  التنظيمية  والهياكل  املعلومات  لتكنولوجيا  ال�شرتاتيجية  الأهداف  اعتماد   .١
التنفيذية العليا وعلى وجه اخل�شو�ش )اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا املعلومات( ومبا ي�شمن حتقيق وتلبية الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك 
وحتقيق اأف�شل قيمة م�شافة من م�شاريع وا�شتثمارات موارد تكنولوجيا املعلومات، وا�شتخدام الأدوات واملعايري الالزمة ملراقبة والتاأكد من مدى 
حتقق ذلك، مثل ا�شتخدام نظام بطاقات الأداء املتوازن لتكنولوجيا املعلومات )IT Balanced Scorecards( واحت�شاب معدل العائد على 

ال�شتثمار )Return On Investment( )ROI(، وقيا�ش اأثر امل�شاهمة يف زيادة الكفاءة املالية والت�شغيلية.
اعتماد الإطار العام لإدارة و�شبط ومراقبة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات يحاكي اأف�شل املمار�شات الدولية املقبولة بهذا اخل�شو�ش   .٢
وعلى وجه التحديد )COBIT( )Objectives for information and related Technology Control(، يتوافق ويلبي حتقيق اأهداف 
ومتطلبات تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها من خالل حتقيق الأهداف املوؤ�ش�شية الواردة املبينة يف التعليمات 
املذكورة ب�شكل م�شتدام، وحتقيق م�شفوفة اأهداف املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها، ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات.

اعتماد م�شفوفة الأهداف املوؤ�ش�شية الواردة يف املرفق رقم )١( من تعليمات حاكمية واإدارة املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها، واأهداف   .3
املعلومات والتكنولوجيا امل�شاحبة لها الواردة يف املرفق رقم )٢( واعتبار معطياتها حداً اأدنى، وتو�شيف الأهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

والعمليات   )3( رقم  املرفق  يف  املعلومات  تكنولوجيا  حلاكمية  الرئي�شية  العمليات  جتاه   )RACI Chart( للم�شوؤوليات  م�شفوفة  اعتماد   .4
اأو الأطراف امل�شوؤولة ب�شكل اأويل )Responsible(، وتلك امل�شوؤولة ب�شكل  اأو ال�شخ�ش  اأو اجلهات  الفرعية املنبثقة عنها من حيث: اجلهة 
نهائي )Accountable(، وتلك امل�شت�شارة )Consulted(، وتلك التي يتم اإطالعها )Informed( جتاه كافة العمليات يف املرفق املذكور 

م�شرت�شدين مبعيار )Enabling Processes COBIT 5( بهذا اخل�شو�ش.
التاأكد من وجود اإطار عام لإدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات يتوافق ويتكامل مع الإطار العام الكلي لإدارة املخاطر يف البنك وبحيث ياأخذ بعني   .5

العتبار ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا املعلومات الواردة يف املرفق رقم )3(.
اعتماد موازنة موارد وم�شاريع تكنولوجيا املعلومات مبا يتوافق والأهداف ال�شرتاتيجية للبنك.  .6

الإ�رضاف العام والطالع على �شري عمليات وموارد م�شاريع تكنولوجيا املعلومات للتاأكد من كفايتها وم�شاهمتها الفاعلة يف حتقيق متطلبات   .٧
واأعمال البنك.

الطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا املعلومات واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ملعاجلة النحرافات.  .8
التو�شية للمجل�ش باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�شحيح اأية انحرافات.  .٩

4.3.6 جلنة ال�سرتاتيجيات:
يتم ت�شكيل اللجنة مبوجب قرار من جمل�ش الإدارة بحيث تقوم اللجنة مب�شاعدة املجل�ش لو�شع الأهداف ال�شرتاتيجية وم�شاعدة 

الإدارة التنفيذية يف ت�شميم ال�شرتاتيجية واإ�شدار التو�شيات للمجل�ش للم�شادقة عليها.

4.3.7 جلنة ال�ستثمارات والعقارات:
يتم ت�شكيل اللجنة مبوجب قرار من جمل�ش الإدارة بحيث تقوم اللجنة مب�شاعدة املجل�ش بو�شع ال�شيا�شة ال�شتثمارية يف البنك 
ودرا�شة الفر�ش ال�شتثمارية اجلديدة واملوافقة عليها �شمن �شالحيتها اأو التو�شية للمجل�ش للموافقة، كما وتكون اللجنة م�شوؤولة 

اأي�شاً عن درا�شة واملوافقة على تو�شيات بيع العقارات اململوكة للبنك. 
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4.3.8 جلنة الت�سهيالت:
تتكون هذه اللجنة من خم�شة اأع�شاء على الأقل ويجوز اأن يكون اأحد اأع�شاء اللجنة م�شتقالً على اأن ل يكون ع�شواً يف جلنة التدقيق، 
ويعني اأع�شاء اللجنة مبن فيهم الرئي�ش ونائب الرئي�ش مبوجب قرار من جمل�ش الإدارة، كما ويجوز اأن ي�شارك اأع�شاء من الإدارة التنفيذية 
العليا يف اجتماعات اللجنة لعر�ش تو�شياتهم كما يجوز مبوجب قرار من جمل�ش الإدارة تفوي�ش بع�ش اأو جميع �شالحيات هذه اللجنة 
يف تعديل �رضوط اأو هيكلة الت�شهيالت للجنة الإدارة التنفيذية، مع �رضورة اإطالع جلنة الت�شهيالت على ما مت اتخاذه من قرارات �شمن 

هذه ال�شالحيات.

بحيث تتولى هذه اللجنة املهام التالية:
النظر يف الت�شهيالت التي تتجاوز �شالحية اأعلى جلنة يف الإدارة التنفيذية.  .١

تنح�رض �شالحياتها باتخاذ القرار املنا�شب بخ�شو�ش الت�شهيالت التي مت التو�شية باملوافقة عليها من قبل جلنة الإدارة التنفيذية.  .٢
اأن ترفع اللجنة اإلى املجل�ش ب�شكل دوري تفا�شيل الت�شهيالت التي متت املوافقة عليها من قبلها.  .3

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 �شنوات و/اأو كلما دعت احلاجة لذلك ورفع اأي تعديالت عليه ملجل�ش الإدارة لعتمادها.  .4
درا�شة اأي مو�شوع يعر�ش على اللجنة من قبل جمل�ش الإدارة اأو ترى اللجنة �رضورة بحثه واإبداء الراأي والتو�شية ب�شاأنه اإلى جمل�ش الإدارة.  .5

يف حال تعار�ش اأي من تو�شيات اللجنة وقرارات جمل�ش الإدارة يتعني على جمل�ش الإدارة اأن ي�شمن تقرير احلوكمة بياناً يف�شل بو�شوح هذه   .6
التو�شيات واأ�شباب عدم تقيد جمل�ش الإدارة بها.

4.3.9 جلنة المتثال:
تتكون هذه اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل وبحيث يكون غالبية اأع�شائها من الأع�شاء امل�شتقلني، وتتولى هذه اللجنة املهام 

التالية:
التاأكد من توفر ال�شيا�شات واإطار عمل لإدارة المتثال والربامج والأدوات الالزمة لذلك، مع مراجعتها ب�شكل دوري للتاأكد من فعاليتها وتعديلها   .١

اإذا لزم الأمر.
مناق�شة تقارير المتثال ومكافحة غ�شل الأموال.  .٢

ا�شتالم ومتابعة تقارير المتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق باإدارة المتثال.  .3
ومهام اأخرى مبوجب ميثاق اللجنة املعتمد.  .4

5. املالءمة، التقييم واملكافاآت
5.1 مالءمة اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني

5.١.١ يجب اأن يتمتع اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني بالنزاهة واخلربة واملوؤهالت املطلوبة 
والقدرة على اأداء واجباتهم وتكري�ش الوقت لعمل البنك وتوفر �رضوط املالءمة للمواقع التي ي�شغلونها وعلى ع�شو جمل�ش الإدارة 

تخ�شي�ش الوقت الكايف لالطالع مبهامه.

5.١.٢ اإن جمل�ش الإدارة وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت م�شوؤولني عن �شمان مالءمة وتلبية كل من اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية 
العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني ملتطلبات النزاهة واخلربة واملوؤهالت والقدرات الالزمة لقيامهم باملهام وامل�شوؤوليات املطلوبة بالتوافق 
مع تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة عن البنك املركزي الأردين والأنظمة والتعليمات الأخرى املعمول بها وال�شيا�شات الداخلية 

املعتمدة بهذا اخل�شو�ش.
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�رشوط مالءمة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة:
اأن ل يقل عمره عن ٢5 �شنة.  .١

اأن ل يكون ع�شواً يف جمل�ش اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة اأو مديراً عاماً له اأو مديراً اإقليمياً اأو موظفاً فيه ما مل يكن البنك الآخر   .٢
تابعاً لذلك البنك.

اأن ل يكون حمامياً اأو م�شت�شاراً قانونياً اأو مدقق ح�شابات للبنك.  .3

من  اأي  اأو  الأعمال  اإدارة  اأو  املحا�شبة  اأو  املالية  اأو  القت�شاد  يف  �شواء  اأدنى  كحد  الأولى  اجلامعية  الدرجة  على  حا�شالً  يكون  اأن   .4
عالقة  لها  بخربة  اقرتنت  اإن  اأخرى  تخ�ش�شات  اإ�شافة  يف  النظر  واملكافاآت  الرت�شيحات  للجنة  ويجوز  امل�شابهة،  التخ�ش�شات 

باأعمال البنوك.

اأن ل يكون موظفاً يف احلكومة اأو اأي موؤ�ش�شة ر�شمية عامة ما مل يكن ممثالً عنها.  .5

اأن ل يكون ع�شواً يف جمال�ش اإدارة اأكرث من خم�ش �رضكات م�شاهمة عامة داخل اململكة �شواء ب�شفته ال�شخ�شية يف بع�شها اأو   .6
ب�شفته ممثالً ل�شخ�ش اعتباري.

اأن يكون لديه خربة يف جمال اأعمال البنوك اأو املالية اأو املجالت امل�شابهة ل تقل عن خم�ش �شنوات.  .٧

�رشوط ا�ستقاللية اأع�ساء جمل�س الإدارة:
اأن ل يكون قد كان ع�شواً تنفيذياً يف املجل�ش خالل ال�شنوات الثالث ال�شابقة لنتخابه.   .١

ال�شابقة  الثالث  ال�شنوات  له خالل  احلليفة  ال�رضكات  اأو  التابعة  ال�رضكات  من  اأي  اأو يف  البنك  يف  قد عمل موظفاً  يكون  ل  اأن   .٢
لنتخابه.

اأن ل تربطه باأي من اأع�شاء املجل�ش الآخرين اأو باأي ع�شو من اأع�شاء جمال�ش اإدارات ال�رضكات التابعة للبنك اأو باأحد امل�شاهمني   .3
الرئي�شيني يف البنك �شلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

اأن ل تربطه باأي من اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك اأو باأي من اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا يف ال�رضكات التابعة للبنك   .4
�شلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

اأن ل يكون �رضيكاً اأو موظفاً لدى املدقق اخلارجي للبنك واأن ل يكون قد كان �رضيكاً اأو موظفاً خالل ال�شنوات الثالث ال�شابقة لتاريخ   .5
انتخابه ع�شواً يف املجل�ش واأن ل تربطه بال�رضيك امل�شوؤول عن عملية التدقيق �شلة قرابة من الدرجة الأولى.

مع  م�شاهمته  ت�شكل  اأو  البنك  يف  رئي�شي  مل�شاهم  حليفاً  اأو  رئي�شي  مل�شاهم  ممثالً  اأو  البنك  يف  رئي�شياً  م�شاهماً  يكون  ل  اأن   .6
م�شاهمة حليف مقدار م�شاهمة م�شاهم رئي�شي اأو م�شاهماً رئي�شياً يف اإحدى ال�رضكات التابعة للبنك اأو م�شاهماً رئي�شياً يف 

املجموعة املالكة للبنك. 

اأو ع�شو هيئة مديرين فيها لأكرث من ثماِن �شنوات  اأو اإحدى �رضكاته التابعة  اإدارة البنك  اأن ل يكون قد �شغل ع�شوية جمل�ش   .٧
مت�شلة. 

اأن ل يكون حا�شالً هو اأو اأي �رضكة هو ع�شو يف جمل�ش اإدارتها اأو مالكاً لها اأو م�شاهماً رئي�شياً فيها على ائتمان من البنك تزيد   .8
ن�شبته على )5%( من راأ�شمال البنك املكتتب به واأن ل يكون �شامناً لئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات الن�شبة.

اأن يكون من ذوي املوؤهالت اأو اخلربات املالية اأو امل�رضفية العالية.  .٩
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�رشوط مالءمة الرئي�س التنفيذي واأع�ساء الإدارة التنفيذية العليا وموظفي الإدارة الرئي�سيني:
اأن ل يكون ع�شواً يف جمل�ش اإدارة اأي بنك اآخر داخل اململكة ما مل يكن البنك الآخر تابعاً للبنك.  .١

اأن يكون متفرغاً لإدارة اأعمال البنك.  .٢

اأن يكون حا�شالً على الدرجة اجلامعية الأولى كحد اأدنى يف القت�شاد اأو املالية اأو املحا�شبة اأو اإدارة الأعمال اأو اأي من التخ�ش�شات   .3
الوظيفة  ومتطلبات  �رضوط  فيه  يتوفر  اأن  فيجب  الرئي�شيني  الإدارة  با�شتثناء موظفي  البنك  بعمل  لها عالقة  التي  امل�شابهة 

املعتمدة يف البنك وفقاً للو�شف الوظيفي وموؤهالتها.

اأن يكون لديه خربة يف جمال اأعمال البنوك اأو اأعمال ذات �شلة ل تقل عن خم�ش �شنوات با�شتثناء من�شب الرئي�ش التنفيذي اأو   .4
املدير الإقليمي الذي يجب اأن ل تقل خربته يف جمال اأعمال البنوك عن ع�رض �شنوات وبا�شتثناء موظفي الإدارة الرئي�شيني الذي 

يجب اأن يكون لديه خربة يف جمال اأعمال اإدارته اأو اأعمال ذات �شلة ل تقل عن خم�ش �شنوات. 

يجب احل�شول على عدم ممانعة البنك املركزي الأردين قبل تعيني اأي ع�شو يف الإدارة التنفيذية العليا مبوجب تعليمات احلاكمية   .5
املوؤ�ش�شية �شارية املفعول.

اإيجاد منهجية وا�شحة للتحقق من تخ�شي�ش ع�شو جمل�ش الإدارة الوقت الكايف لالطالع  5.١.3 على جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 
مبهامه كع�شو مبا فيها مدى تعدد ارتباط الع�شو بع�شوية جمال�ش اإدارة اأخرى/ هيئات/ منتديات.

5.١.4 يجب احل�شول على موافقة جمل�ش الإدارة عن تعيني اأو قبول ا�شتقالة اأو اإنهاء خدمات اأي من اأع�شاء الإدارة التنفيذية العليا 
وموظفي الإدارة الرئي�شيني.

5.١.5 على جمل�ش الإدارة اعتماد �شيا�شة الرت�شيحات واملالءمة والتي يتم العمل بها ويتم حتديثها كل 3 �شنوات اأو كلما دعت احلاجة 
لذلك وذلك ل�شمان اللتزام والمتثال للمتطلبات البنك املركزي وكافة تعليمات اجلهات الرقابية املعمول بها ذات ال�شلة.  

5.١.6 على جمل�ش الإدارة اعتماد خطة �شاملة لالإحالل الوظيفي وحتدث ب�شكل م�شتمر.

5.2 تقييم الأداء
5.٢.١ على جمل�ش الإدارة اعتماد اإطار عام لتقييم اأداء كل من جمل�ش الإدارة واأع�شائه ب�شكل م�شتقل وي�شمل هذا الإطار:

و�شع اأهداف حمددة وحتديد دور املجل�ش يف حتقيق هذه الأهداف ب�شكل ميكن قيا�شه.  -
حتديد موؤ�رضات الأداء الرئي�شية )KPIs( لتقييم اأداء املجل�ش.  -

منهجية التوا�شل بني جمل�ش الإدارة وامل�شاهمني ودورية هذا التوا�شل.  -
دورية الجتماعات بني جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.  -

دور الع�شو يف اجتماعات جمل�ش الإدارة، بالإ�شافة اإلى مقارنة اأدائه باأداء الأع�شاء الآخرين ويجب احل�شول على التغذية الراجعة من الع�شو   -
املعني وذلك بهدف حت�شني عملية التقييم.

5.٢.٢ تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت �شنوياً بتقييم عمل املجل�ش ككل واأع�شائه وكافة جلان املجل�ش واإعالم البنك املركزي بنتائج 
هذا التقييم. 

اأ�شا�ش موؤ�رضات الأداء  الرئي�ش التنفيذي �شنوياً وفق نظام تقييم معتمد واملعد على  اأداء  5.٢.3 يقوم جمل�ش الإدارة باعتماد تقييم 
الرئي�شية )KPIs(، وبحيث تت�شمن معايري تقييم اأداء الرئي�ش التنفيذي كل من الأداء املايل والإداري للبنك ومدى حتقيق ا�شرتاتيجيات 

وخطط عمل البنك يف الأجل املتو�شط والطويل واإعالم البنك املركزي بنتيجة هذا التقييم.
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5.٢.4 تبني جمل�ش الإدارة نظام لقيا�ش اأداء اإداريي البنك من غري اأع�شاء جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي بناءً على موؤ�رضات قيا�ش اأداء 
معتمدة وي�شمل هذا النظام على الآتي:

اأن يعطى وزن ترجيحي منا�شب لقيا�ش اأداء اللتزام باإطار عمل لإدارة املخاطر وتقييم مدى اللتزام باإجراءات الرقابة الداخلية ومتطلبات اجلهات   -
الرقابية.

اأن ل يكون اإجمايل الدخل اأو الربح هو العن�رض الوحيد لتقييم الأداء حيث ينبغي اأن توؤخذ يف العتبار املخاطر الرئي�شية املتعلقة بالعمليات   -
الأ�شا�شية ور�شا العميل وغريها من العنا�رض القابلة للتطبيق.

عدم ا�شتغالل النفوذ وجتنب ت�شارب امل�شالح.  -

5.3 القواعد العاّمة للمكافاآت املالية
5.3.١ لدى البنك �شيا�شات واإجراءات م�شتقلة تت�شف باملو�شوعية وال�شفافية ملنح املكافاآت لأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية 
اإلى نظام التقييم املعتمد. يتم تطبيق هذه ال�شيا�شة من خالل جلنة الرت�شيحات  العليا وموظفي الإدارة الرئي�شيني وذلك ا�شتناداً 

واملكافاآت.

5.3.٢ الهدف من �شيا�شة املكافاآت املالية يت�شمن:
املحافظة على الإداريني ذوي الكفاءات واملهارات واخلربات الالزمة وا�شتقطابهم وحتفيزهم والرتقاء باأدائهم.  -

تاأخذ بالعتبار املخاطر وو�شع ال�شيولة والأرباح وتوقيتها ب�شكل ل يوؤثر على مالءة و�شمعة البنك.  -
عدم اإ�شناد عن�رض منح املكافاأة فقط على اأداء ال�شنة احلالية بل اأن ي�شتند اأي�شاً على اأدائه يف املدى املتو�شط والطويل )من ثالث اإلى خم�ش(   -

�شنوات.
حتديد �شكل املكافاآت وفقاً ل�شيا�شة منح املكافاآت املعتمدة ومبا يتوافق مع التعليمات.  -

التعبري عن اأهداف البنك وقيمه وا�شرتاتيجيته.  -
اإمكانية تاأجيل دفع ن�شبة معقولة من املكافاآت بحيث يتم حتديد هذه الن�شبة وفرتة التاأجيل على اأ�شا�ش طبيعة العمل وخماطره ون�شاطات   -

الإداري املعني.
عدم منح مكافاآت مالية لإداري الدوائر الرقابية )اإدارة املخاطر والتدقيق والمتثال( اعتماداً على نتائج اأعمال الدوائر التي يراقبونها.  -

6. تفوي�س ال�سالحيات لالإدارة التنفيذية
6.1 تفوي�س ال�سالحيات للرئي�س التنفيذي

من  ميكنهم  الذي  بالقدر  التنفيذية  والإدارة  التنفيذي  للرئي�ش  والإدارية  واملالية  القانونية  ال�شالحيات  حتديد  املجل�ش  على   6.١.١
ممار�شة اأعمالهم بكفاءة وب�شكل فعال وذلك من خالل قيام الرئي�ش التنفيذي والإدارة التنفيذية برفع التو�شيات الالزمة اإلى املجل�ش 
بخ�شو�ش جدول ال�شالحيات والذي يت�شمن ال�شالحيات القانونية واملالية والإدارية لهم واأن يتم اعتماد اجلدول من قبل جمل�ش الإدارة. 

6.١.٢ كما على املجل�ش حتديد العمليات امل�رضفية التي تتطلب موافقته على اأن يراعى عدم التو�شع يف ذلك مبا يخل بالدور الرقابي 
للمجل�ش واأن ل مينح �شالحيات تنفيذية مبا فيها �شالحيات منح الئتمان لع�شو من اأع�شاء املجل�ش منفرداً مبا يف ذلك رئي�ش املجل�ش 

وذلك من خالل جدول ال�شالحيات املعتمد من املجل�ش.
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7. حقوق امل�ساهمني
7.1 حقوق امل�ساهمني

يراعي البنك �شمان حقوق امل�شاهمني بناءً على تعليمات البنك املركزي وتعليمات اجلهات الرقابية كما يلي:

ح�شور  للتوزيع،  املخ�ش�شة  الأرباح  من  ن�شيبهم  على  احل�شول  يف  املتعلقة  حقوقهم  بجميع  امل�شاهمني  متتع  من  التاأكد   ٧.١.١
اجتماعات الهيئة العامة، امل�شاركة الفّعالة يف املداولت، الت�شويت على قرارات الهيئة العامة، احل�شول على البيانات والتقارير املالية 

للبنك، وممار�شة جميع احلقوق املن�شو�ش عليها بالإجراءات التنظيمية املمنوحة للم�شاهمني. 

٧.١.٢ ت�شجيع امل�شاهمني على ح�شور الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة والت�شويت �شخ�شياً اأو من خالل تفوي�ش اأ�شخا�ش اآخرين 
حل�شور اجتماعات الهيئة العامة بالنيابة عنه كما تن�ش القوانني وتعليمات اجلهات الرقابية.

اأو املحتملني الطالع على  اإف�شاحات تتيح للم�شاهمني احلاليني  ٧.١.3 التاأكد من ت�شمني التقرير ال�شنوي للبنك وتقاريره الربعية 
نتائج العمليات والو�شع املايل للبنك.

٧.١.4  التاأكد من اإعداد تقرير بنتائج اجتماع الهيئة العامة على اأن ي�شمل املالحظات والأ�شئلة التي مت طرحها من قبل امل�شاهمني 
على الإدارة التنفيذية والردود عليها بالإ�شافة اإلى نتائج الت�شويت.  

٧.١.5 التاأكد من اأن وحدة عالقات امل�شاهمني تقوم بتحديث املوقع الإلكرتوين للبنك ب�شكل دوري واأن املوقع ي�شمل كافة املعلومات 
والبيانات وقرارات الهيئة العامة والتقارير التي تخ�ش امل�شاهمني.

٧.١.6 تعترب وحدة عالقات امل�شاهمني يف البنك م�شوؤولة عن تلقي �شكاوى امل�شاهمني من خالل الت�شال املبا�رض مع امل�شاهمني اأو من 
خالل املوقع الإلكرتوين للبنك.

�شكاوى  حول  الردود  تخ�شع  عليها.  للرد  التنفيذية  الإدارة  اإلى  امل�شاهمني  �شكاوى  بتوجيه  امل�شاهمني  عالقات  وحدة  تقوم   ٧.١.٧
امل�شاهمني لإ�رضاف وموافقة الإدارة التنفيذية مع الأخذ بعني العتبار �رضية املعلومات.

8. تعار�س امل�سالح وميثاق ال�سلوك املهني 
8.1 ال�سيا�سات العاّمة 

اأي  8.١.١ على جمل�ش الإدارة اعتماد �شيا�شات تنظم حالت تعار�ش امل�شالح التي قد تن�شاأ نتيجة الأعمال اليومية والإف�شاح عن 
تعار�ش يف امل�شالح.

8.١.٢ يعمل البنك على التاأكد من اأنه ل يوجد م�شلحة )مبا�رضة اأو غري مبا�رضة( لدى اأع�شاء جمل�ش الإدارة يف الأعمال والعقود التي 
يتم تنفيذها حل�شاب البنك. ويقوم اأع�شاء جمل�ش الإدارة باإبالغ املجل�ش يف حال وجود م�شلحة �شخ�شية له يف الأعمال والعقود التي 
يتم تنفيذها حل�شاب البنك، كما يتم توثيق ذلك يف حم�رض الجتماع. ل يجوز لع�شو جمل�ش الإدارة الذي له م�شلحة �شخ�شية يف 

اأعمال وعقود البنك اأن يح�رض وي�شارك يف الت�شويت على اأي قرارات بهذا ال�شاأن كما تن�ش القوانني. 

8.١.3  يتحقق جمل�ش الإدارة من التزام اأع�شاء الإدارة التنفيذية بال�شيا�شات املعتمدة.

8.١.4  على جمل�ش الإدارة اعتماد ميثاق لل�شلوك املهني وتعميمه على جميع الإداريني وبحيث يت�شمن ما يلي: 
املعلومات الداخلية )ا�شتخدام املعلومات الداخلية من قبل اإداريي البنك مل�شاحلهم اخلا�شة(.  -

القواعد والإجراءات التف�شيلية للتعامل مع الأطراف ذات العالقة.  -
احلالت التي قد ين�شاأ عنها تعار�ش يف امل�شالح.  -

8.١.5 على جمل�ش الإدارة اعتماد �شيا�شة خا�شة بالإبالغ عن حالت تعار�ش امل�شالح، والتي تتيح للموظفني احلرية يف الإبالغ بطريقة 
�رضيّة عن املمار�شات والأن�شطة غري امل�شموحة اأو املخالفة للقوانني والتعليمات من خالل و�شائل الإبالغ املعتمدة. 
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9. تعامالت الأطراف ذات العالقة 
9.1 ال�سيا�سات العامة لتعامالت الأطراف ذات العالقة

٩.١.١ على جمل�ش الإدارة اعتماد �شيا�شات تنظم التعامالت مع الأطراف ذات العالقة ل�شمان حماية م�شالح البنك ولتجنب تعار�ش 
امل�شالح.

العالقة  فيها ويكون للطرف ذات  البنك طرفاً  اأو معامالت يكون  اأو �شفقات  اأية تعامالت  العالقة هي  الأطراف ذات  ٩.١.٢ تعامالت 
م�شلحة �شخ�شية مبا�رضة اأو غري مبا�رضة.

٩.١.3 يعرف قانون البنوك رقم ٢8 ل�شنة ٢٠٠٠ وتعديالته الأطراف ذو ال�شلة كالتايل: هم �شخ�شان، اأو اأكرث، ي�شكالن خماطرة م�رضفية 
واحدة ب�شبب �شيطرة اأحدهما على الآخر اأو متلك اأحدهما ما ل يقل عن )4٠ %( من راأ�شمال ال�شخ�ش الآخر اأو نظراً لتبادلهما تقدمي 
اأو ما �شابه ذلك من احلالت،  اقرتا�شهما كان مل�رضوع واحد  اأو لأن  اأو لأن �شداد قرو�شهما من م�شدر واحد  بينهما  ال�شمانات فيما 

وملقا�شد هذا القانون يعترب ذو ال�شلة �شخ�شاً واحداً. 

٩.١.4 ح�شب تعليمات الرتكزات الئتمانية رقم ٢٠٠١/٩ ال�شادرة عن البنك املركزي يعترب الأطراف ذو العالقة هم:
اإذا كان لأي منهما )ال�شخ�ش اأو البنك( م�شلحة موؤثرة يف الآخر ب�شكل مبا�رض اأو غري مبا�رض وتعترب ال�رضكة التابعة للبنك من الأطراف ذوي   -

العالقة.
اإذا كان ال�شخ�ش اإدارياً يف البنك اأو له م�شلحة عمل م�شرتكة مع اإداري فيه.  -

اإذا كان ال�شخ�ش زوجاً لإداري يف البنك اأو كان قريباً لذلك الإداري اأو لزوجه حتى الدرجة الثالثة اأو كانت له م�شلحة عمل م�شرتكة مع اأي منهم.  -

٩.١.5 يقوم البنك بو�شع وتعريف الآليات املتعلقة بعالقاته مع العمالء واملوردين مع �شمان معاملة معلوماتهم وبياناتهم كمعلومات 
�رضيّة.

٩.١.6 يحتفظ البنك ب�شجالت ملعامالت الأطراف ذات العالقة مع �رضورة اإخ�شاع هذه املعامالت مل�شتوى منا�شب من التدقيق بحيث 
وعلى جلنة  املعتمدة  والإجراءات  ال�شيا�شة  وفق  قد متت  العالقة  ذوي  مع  التعامالت  اأن  من  بالتاأكد  البنك  الرقابية يف  الدوائر  تقوم 

التدقيق القيام مبراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها واإطالع املجل�ش على هذ التعامالت.

٩.١.٧ على املجل�ش اعتماد �شوابط حلركة انتقال املعلومات بني خمتلف الإدارات متنع ال�شتغالل للمنفعة ال�شخ�شية.

٩.١.8 يتم الإف�شاح عن تعامالت الأطراف ذات العالقة ا�شتناداً اإلى متطلبات الإف�شاح وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 
والبنك املركزي، واأية متطلبات جهات رقابية ور�شمية حملية اأخرى يف الأردن اأو يف البلدان التي يتواجد بها البنك اأو املجموعة.

٩.١.٩ على ع�شو جمل�ش الإدارة تغليب م�شلحة البنك يف كل التعامالت التي تتم مع اأي �رضكة اأخرى له م�شلحة �شخ�شية فيها، 
وعدم اأخذ فر�ش العمل التجاري اخلا�شة بالبنك مل�شلحته اخلا�شة، واأن يتجنب تعار�ش امل�شالح والإف�شاح للمجل�ش ب�شكل تف�شيلي 
عن اأي تعار�ش يف امل�شالح يف حال وجوده مع اللتزام بعدم احل�شور اأو امل�شاركة بالقرار املتخذ بالجتماع الذي يتم فيه تداول مثل هذا 

املو�شوع، واأن يدون هذا الإف�شاح يف حم�رض اجتماع املجل�ش.
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10. متطلبات الإف�ساح
10.1 الإف�ساح وال�سفافية 

١٠.١.١ على جمل�ش الإدارة اعتماد �شيا�شات لالإف�شاح عن املعلومات املالية وغري املالية والتي ت�شاعد امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح 
على متابعة اأعمال وعمليات والنتائج املالية للبنك.

١٠.١.٢ يت�شمن املوقع الإلكرتوين للبنك كافة املعلومات والبيانات التي يجب الإف�شاح عنها ح�شب متطلبات وتعليمات الإف�شاح 
الإدارة  امتثال  بالإ�رضاف على مدى  ال�شلة  ذات  الأخرى  واللجان  الإدارة  يقوم جمل�ش  بها. كما  املعمول  الرقابية  اجلهات  ال�شادرة عن 

التنفيذية بذلك.

١٠.١.3 تت�شمن �شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية لدى البنك على ما يلي:
عملية مراجعة/ التدقيق على املعلومات التي يراد الإف�شاح والك�شف عنها للتاأكد من دقتها و�شحتها قبل ن�رضها.  -

اآلية التعامل مع املعلومات الداخلية و�شمان اأن ل يتم اإ�شاءة ا�شتخدام تلك املعلومات قبل الإف�شاح عنها.  -
عملية اإعداد التقارير الرقابية ملراقبة عدم المتثال ل�شيا�شة الإف�شاح من قبل املوظفني/ اجلهات امل�شوؤولة والإجراءات الواجب اتباعها يف حال اكت�شاف   -

اأية خمالفات.
عملية تقييم وقيا�ش املخاطر التي قد تنجم عن الإف�شاح مبا يف ذلك الإف�شاح عن معلومات غري دقيقة، غري كاملة اأو غري قانونية.  -

١٠.١.4 يكون جمل�ش الإدارة م�شوؤولً عن �شمان �شالمة ودقة املعلومات التي يتم ك�شفها والإف�شاح عنها، و�شمان اللتزام ب�شيا�شة 
البنك املعتمدة بهذا اخل�شو�ش، ويتم القيام مبراجعة وحتديث ال�شيا�شة ب�شكل دوري.

١٠.١.5 يت�شمن التقرير ال�شنوي كحد اأدنى ما يلي:
ن�ش يفيد اأن املجل�ش م�شوؤول عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف ذلك التقرير وعن كفاية اأنظمة ال�شبط والرقابة  	

الداخلية و�شمولية التقرير ال�شنوي لكافة متطلبات الإف�شاح ال�شادرة عن اجلهات الرقابية املعمول بها.
ملخ�ش للهيكل التنظيمي للبنك. 	
ملخ�ش ملهام وم�شوؤوليات جلان املجل�ش واأي �شالحيات قام املجل�ش بتفوي�شها لتلك اللجان. 	
املعلومات التي تهم اأ�شحاب امل�شالح املبينة يف دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء بالدليل. 	
معلومات عن كل ع�شو من اأع�شاء املجل�ش من حيث موؤهالته وخرباته ومقدار م�شاهمته يف راأ�شمال البنك وفيما اإذا كان م�شتقالً اأم ل وع�شويته  	

يف جلان املجل�ش وتاريخ تعيينه واأي ع�شويات ي�شغلها يف جمال�ش اإدارات �رضكات اأخرى واملكافاآت بكافة اأ�شكالها التي ح�شل عليها من البنك وذلك 
عن ال�شنة املن�رضمة وكذلك القرو�ش املمنوحة له من البنك واأية عمليات اأخرى متت بني البنك والع�شو اأو الأطراف ذوي العالقة به.

معلومات عن اإدارة املخاطر ت�شمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طراأت عليها. 	
عدد مرات اجتماع جمل�ش الإدارة وجلانه وعدد مرات ح�شور كل ع�شو يف هذه الجتماعات. 	
اأ�شماء كل من اأع�شاء املجل�ش والإدارة التنفيذية العليا امل�شتقيلني خالل العام. 	
ملخ�ش عن �شيا�شة منح املكافاآت لدى البنك مع الإف�شاح عن كافة اأ�شكال مكافاآت اأع�شاء املجل�ش كل على حدة واملكافاآت بكافة اأ�شكالها  	

التي منحت لالإدارة التنفيذية العليا كل على حدة وذلك عن ال�شنة املن�رضمة.
اأ�شماء امل�شاهمني الذين ميلكون ن�شبة ١% اأو اأكرث من راأ�شمال البنك مع حتديد امل�شتفيد النهائي لهذه امل�شاهمات اأو اأي جزء منها وتو�شيح اإن  	

كان اأي من هذه امل�شاهمات مرهونة كلياً اأو جزئياً.
اإقرارات من كافة اأع�شاء املجل�ش باأن الع�شو مل يح�شل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�شح عنها �شواء كانت تلك املنافع  	

مادية اأم عينية و�شواء كانت له �شخ�شياً اأو لأي من ذوي العالقة به وذلك عن ال�شنة املن�رضمة.
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11 اأنظمة �سبط ورقابة داخلية
١١.١.١ ت�شاهم اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية بدور رئي�شي يف �شمان قدرة جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية على حتقيق اأهداف 
البنك، وحماية م�شالح امل�شاهمني واأ�شحاب امل�شالح والتقليل من املخاطر الرئي�شية مثل الحتيال، الأن�شطة والأعمال غري امل�رضوعة، 

والبيانات املالية التي ل تعك�ش الو�شع املايل احلقيقي للبنك.

١١.١.٢ يتبنى البنك اأنظمة �شبط ورقابة داخلية ويقوم جمل�ش الإدارة بالتاأكد من مراجعة املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي لهيكل 
هذه الأنظمة ب�شكل �شنوي. 

١١.١.3 ي�شمن جمل�ش الإدارة تطبيق اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية من خالل �شيا�شات موثقة تغطي جميع العمليات امل�رضفية 
جهات  عدة  وتقوم  و�شموليتها،  حتديثها  ل�شمان  دوري  اأ�شا�ش  على  ملراجعتها  الإدارية  امل�شتويات  جميع  على  وتعميمها  وتوزيعها 

بالتاأكد من فعالية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية وهي: 

11.2 التدقيق الداخلي
١١.٢.١ لدى البنك اإدارة تدقيق داخلي تقوم برفع تقاريرها اإلى جلنة التدقيق.

١١.٢.٢ على املجل�ش اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من اإعطاء الأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�شيخ 
ذلك يف البنك ومتابعة ت�شويب مالحظات التدقيق.

١١.٢.3 على املجل�ش �شمان وتعزيز ا�شتقاللية املدققني الداخليني واإعطائهم مكانة منا�شبة يف ال�شلم الوظيفي للبنك و�شمان اأن 
يكونوا موؤهلني للقيام بواجباتهم مبا يف ذلك حق و�شولهم اإلى جميع ال�شجالت واملعلومات والت�شال باأي موظف داخل البنك بحيث 

ميكنهم من اأداء املهام املوكلة اإليهم واإعداد تقاريرهم دون اأي تدخل خارجي مبا ل يتعار�ش مع اأية قوانني و/اأو تعليمات ذات عالقة.

١١.٢.4 تقوم جلنة التدقيق بتوفري العدد الكايف من الكوادر الب�رضية املوؤهلة للقيام باأن�شطة التدقيق الداخلي.

١١.٢.5 تعترب املهام اأدناه من املهام التي يقوم بها التدقيق الداخلي: 
ال�شاغطة 	 الأو�شاع  اختبارات  و�شمولية  �شحة  مراجعة  املوؤ�ش�شية،  احلاكمية  بدليل  اللتزام  مراجعة  والإدارية،  املالية  الأمور   مراجعة 

)Stress Testing( ومبا يتوافق مع املنهجية املعتمدة من املجل�ش.
التحقق من توفر اأنظمة �شبط ورقابة داخلية كافية لأن�شطة البنك واملجموعة ككل. 	
التحقق من المتثال ل�شيا�شات البنك الداخلية واملعايري الدولية وتعليمات اجلهات الرقابية املعمول بها. 	
تقييم املخاطر كجزء من عملية التخطيط لأن�شطة التدقيق الداخلي. 	
	 .)ICAAP( التحقق من دقة الإجراءات املتبعة فيما يتعلق بعملية التقييم الداخلي ملدى كفاية راأ�ش املال

11.3 التدقيق اخلارجي
١١.3.١ يقوم جمل�ش الإدارة برت�شيح مدقق احل�شابات اخلارجي بناءً على تو�شية جلنة التدقيق، ويتم تعيينهم بقرار من الهيئة العامة 

للبنك. كما يجب اأن يكون املدقق اخلارجي م�شتقالً عن البنك وجمل�ش اإدارته. 

١١.3.٢ يقوم جمل�ش الإدارة ب�شمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�رضكاتها التابعة اأو احلليفة اأو املرتبطة بها 
باأي �شكل من الأ�شكال كل �شبع �شنوات كحد اأعلى وذلك من تاريخ النتخاب وحتت�شب عند بدء التطبيق اعتباراً من العام ٢٠١٠، كما 

تكون ال�شنة الأولى )عند التدوير( للمكتب اجلديد ب�شكل م�شرتك )Joint( مع املكتب القدمي.

اآخر انتخاب له بالبنك بخالف مهمة  اأخرى قبل مرور �شنتني على الأقل من تاريخ  اإعادة انتخاب املكتب القدمي مرة  ١١.3.3 ل يجوز 
التدقيق امل�شرتكة.

١١.3.4 يقوم جمل�ش الإدارة ب�شمان اتخاذ اخلطوات املنا�شبة حلل اأي نقاط �شعف يف نظام الرقابة الداخلي والتي مت حتديدها والإ�شارة 
اإليها من قبل املدقق اخلارجي.
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11.4 اإدارة املخاطر
١١.4.١ لدى البنك اإدارة املخاطر تقوم برفع تقارير للجنة املخاطر والإدارة التنفيذية العليا.

١١.4.٢ يقوم املجل�ش ب�شمان ا�شتقاللية اإدارة املخاطر والتاأكد من توفر الكوادر الب�رضية الالزمة للقيام بالأن�شطة ذات ال�شلة ومنحها 
ال�شالحيات الالزمة لتمكينها من احل�شول على املعلومات من دوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام مبهامها.

العليا  التنفيذية  الإدارة  ذلك م�شاءلة  مبا يف  املقبولة  املخاطر  التجاوزات على م�شتويات  التحقق من معاجلة  املجل�ش  ١١.4.3 على 
املعنية ب�شاأن هذه التجاوزات.

١١.4.4 على املجل�ش اعتماد وثيقة املخاطر املقبولة للبنك.
١١.4.5 على املجل�ش اعتماد منهجية التقييم الذاتي لكفاية راأ�شمال البنك وبحيث تكون هذه املنهجية �شاملة وفعالة وقادرة على 
حتديد جميع املخاطر التي من املمكن اأن يواجهها البنك وتاأخذ بالعتبار خطة البنك ال�شرتاتيجية وخطة راأ�ش املال ومراجعة هذه 
املنهجية ب�شورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاأكد من احتفاظ البنك براأ�شمال كاف ملقابلة جميع اأنواع املخاطر التي يواجهها.

١١.4.6 على املجل�ش وقبل املوافقة على اأي تو�شع يف اأن�شطة البنك الأخذ بعني العتبار املخاطر املرتتبة على ذلك وقدرات وموؤهالت 
موظفي دائرة اإدارة املخاطر. 

١١.4.٧ على املجل�ش التاأكد من اأن اإدارة املخاطر تقوم باإجراء اختبار الأو�شاع ال�شاغطة ب�شكل دوري واأن يكون له دور رئي�شي يف اعتماد 
الفر�شيات وال�شيناريوهات امل�شتخدمة ومناق�شة نتائج الختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على هذه النتائج.

١١.4.8 تعترب املهام اأدناه من املهام التي تقوم بها اإدارة املخاطر: 
التاأكد من اأن البنك يعمل �شمن حدود املخاطر املقبولة. 	
اإجراء اختبارات الأو�شاع ال�شاغطة ب�شكل دوري. 	
تعريف م�شتويات املخاطر املقبولة، بالإ�شافة اإلى ا�شرتاتيجية و�شيا�شة خماطر البنك على اأن يتم اعتمادها من قبل جمل�ش الإدارة والإدارة  	

التنفيذية.
�شمان امتثال البنك مل�شتويات املخاطر املقبولة واملعتمدة من خالل رفع تقارير للمجل�ش من خالل جلنة اإدارة املخاطر ون�شخة لالإدارة التنفيذية  	

العليا تت�شمن معلومات عن منظومة املخاطر الفعلية باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقبولة ومعاجلة النحرافات ال�شلبية.
�شمان املواءمة والتوافق بني اآليات قيا�ش املخاطر ونظام املعلومات. 	
مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�ش. 	
و�شع وتطوير الطرق والأ�شاليب لتحديد، الإ�رضاف، فح�ش ومراقبة جميع اأنواع املخاطر. 	
درا�شة وحتليل كافة اأنواع املخاطر املحتملة على البنك. 	
تقدمي التو�شيات للجنة املخاطر عن تعر�ش البنك للمخاطر وت�شجيل حالت ال�شتثناءات من �شيا�شة املخاطر. 	
توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ل�شتخدامها لأغرا�ش الإف�شاح. 	
تنفيذ ا�شرتاتيجية اإدارة املخاطر بالإ�شافة اإلى تطوير �شيا�شات واإجراءات العمل لإدارة كافة اأنواع املخاطر. 	

11.5 اإدارة المتثال
١١.5.١ لدى البنك اإدارة امتثال وتقوم برفع تقاريرها مبا�رضة اإلى جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية والمتثال مع اإر�شال ن�شخة اإلى الرئي�ش 

التنفيذي.
١١.5.٢ يقوم املجل�ش ب�شمان ا�شتقاللية اإدارة المتثال و�شمان توفر كوادر ب�رضية كافية ومدربة.

١١.5.3 يقوم املجل�ش باعتماد �شيا�شة ل�شمان امتثال البنك جلميع الت�رضيعات ذات العالقة ومراجعة هذه ال�شيا�شة ب�شكل دوري 
والتحقق من تطبيقها.

١١.5.4 على املجل�ش اعتماد مهام وم�شوؤوليات اإدارة المتثال.
١١.5.5 يجري تدوين وتوثيق �شيا�شات المتثال ومكافحة غ�شل الأموال املعتمدة من قبل املجل�ش يف دليل منف�شل بحيث تغطي 

جميع جوانب المتثال ل�شمان اللتزام بالقوانني والتعليمات واملعايري الدولية املعمول بها.
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12 حقوق اأ�سحاب امل�سالح
١٢.١.١ اأ�شحاب امل�شالح هم الأطراف ذي م�شلحة يف البنك مثل املودعني اأو امل�شاهمني اأو املوظفني اأو الدائنني اأو العمالء اأو اجلهات 

الرقابية.

١٢.١.٢ يلتزم جمل�ش الإدارة باأعلى املعايري الأخالقية فيما يتعلق بالتعامل مع اأ�شحاب امل�شالح، وينبع ذلك من رغبة البنك باملحافظة 
اأ�شحاب  اآلية حمددة ل�شمان التوا�شل مع  اأ�شحاب امل�شالح بالبنك والتزامه جتاههم بحيث يقوم املجل�ش بتوفري  على ثقة واإميان 

امل�شالح وذلك من خالل الإف�شاح وتوفري معلومات ذات دللة حول اأن�شطة البنك لأ�شحاب امل�شالح من خالل الآتي:
اجتماعات الهيئة العامة. 	
التقرير ال�شنوي. 	
تقارير ربع �شنوية حتتوي على معلومات مالية بالإ�شافة اإلى تقرير حول تداول اأ�شهم البنك وو�شعه املايل خالل ال�شنة. 	
املوقع الإلكرتوين للبنك. 	
ق�شم عالقات امل�شاهمني. 	

12.2 امل�ساهمني
١٢.٢.١ يلتزم البنك بخلق واإيجاد قيمة م�شتدامة للم�شاهمني، كما يهدف اإلى توفري عوائد مالية والت�رضف والقيام بالأن�شطة التي 

من �شاأنها اأن تعظم م�شلحة امل�شاهمني.

12.3 املوردين ومزودي اخلدمات
١٢.3.١ يلتزم البنك بالتعامل مع املوردين ومزودي اخلدمات باأمانة وم�شداقية، وي�شعى لبناء واحلفاظ على عالقات جيدة مع املوردين 

ومقدمي اخلدمات، كما يكفل �رضيّة املعلومات املتعلقة بهم.

12.4 املوظفني
١٢.4.١ يلتزم البنك مبعاملة املوظفني بكرامة وتوفري واإتاحة فر�ش عمل مت�شاوية جلميع العاملني فيما يتعلق مبمار�شات التوظيف، مبا 

يف ذلك التعيني، املكافاآت، التطور املهني والرتقيات.

١٢.4.٢ تاأمني وتوفري ظروف عمل اآمنة و�شحية واحرتام حقوق الإن�شان.

12.5 املجتمع
١٢.5.١ يلتزم البنك بامل�شاهمة يف نوعية احلياة ب�شكل عام يف املجتمعات التي يعمل فيها، وذلك من خالل ا�شتخدام املوارد بطريقة 
م�شوؤولة للحفاظ على البيئة. يقوم جمل�ش الإدارة بالتاأكيد على قيام البنك بتقدمي امل�شاعدة من خالل الأن�شطة اخلريية واخلدمة 

املجتمعية املدنية وغريها وذلك للوفاء مب�شوؤولياته الجتماعية.

12.6 العمالء
١٢.6.١ يلتزم البنك مبعاملة جميع عمالئه بعدالة و�شفافية وعلى قدم امل�شاواة دون تغليب م�شلحة بع�شهم على البع�ش الآخر اأو 

منح بع�شهم �رضوط تف�شيلية اإل وفق اأ�ش�ش ومعايري جتارية وم�رضفية حم�ش وفق القوانني والتعليمات ذات ال�شلة.
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اإن بنك القاهرة عمان هو من البنوك الرائدة يف تطبيق مفاهيم احلوكمة الر�شيدة لل�رضكات حيث اأنه ومنذ العديد من ال�شنوات قام 
بت�شكيل اللجان الدائمة املنبثقة عن جمل�ش الإدارة مثل جلنة التدقيق، جلنة الرت�شيحات واملكافاآت، جلنة اإدارة املخاطر، جلنة احلاكمية 
املوؤ�ش�شية، جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات، جلنة الت�شهيالت وجلنة المتثال بالإ�شافة اإلى ت�شكيل عدد من اللجان مثل جلنة 
ال�شرتاتيجيات وجلنة ال�شتثمارات والعقارات وذلك بهدف م�شاعدة جمل�ش الإدارة على القيام بالأعمال واملهام املناطة به كما مت اإعداد 

ال�شيا�شات والإجراءات والأنظمة وفقاً ملتطلبات وتعليمات اجلهات الرقابية والر�شمية ذات العالقة.

معلومات عن اأع�ساء جمل�س اإدارة بنك القاهرة عمان
احلاليني/ امل�ستقيلني

ا�سم الع�سو
ا�سم ممثل الع�سو يف 

حال كان الع�سو 
�سخ�س اعتباري

تنفيذي/ 
غري تنفيذي 

م�ستقل/ 
غري م�ستقل

الع�سوية يف جمال�س اإدارة 
ال�رشكات امل�ساهمة العامة يف 

الأردن

غري م�شتقلغري تنفيذي-يزيد عدنان م�شطفى املفتي
�رضكة زارا لال�شتثمار القاب�شة
�رضكة ال�رضق الأو�شط للتاأمني

�رضكة الإقبال لال�شتثمار

-غري م�شتقلغري تنفيذيحممد حممود اأحمد الأتربيبنك م�رض 

غري م�شتقلغري تنفيذي-خالد �شبيح طاهر امل�رضي
�رضكة زارا لال�شتثمار القاب�شة

�رضكة الفنادق وال�شياحة الأردنية
�رضكة احلمة املعدنية

-غري م�شتقلغري تنفيذيغ�شان اإبراهيم فار�ش عقيلال�رضكة العربية للتموين والتجارة

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

فادي عبدالوهاب عبدالفتاح 
اأبو غو�ش

اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٠
غري م�شتقلغري تنفيذي

-
رانية مو�شى فهد الأعرج
غري م�شتقلغري تنفيذيلغاية تاريخ ٢٠١٩/٧/١٠

غري م�شتقلغري تنفيذي-يا�شني خليل “حممد يا�شني” التلهوين 

�رضكة زارا لال�شتثمار القاب�شة
�رضكة الفنادق وال�شياحة الأردنية

�رضكة الكهرباء الأردنية
�رضكة احلمة املعدنية

ل يوجد للع�شو ع�شويات اأخرى يف غري م�شتقلغري تنفيذي-�رضيف مهدي ح�شني ال�شيفي
جمال�ش اإدارات ال�رضكات امل�شاهمة العامة

ال�رضكة الأولى للتاأمني - �شوليدرتيم�شتقلغري تنفيذي-ح�شن علي ح�شني اأبو الراغب

�رضكة املجموعة العربية الأوروبية للتاأمنيم�شتقلغري تنفيذي-�شهى با�شيل اأندراو�ش عناب

ل يوجد للع�شو ع�شويات اأخرى يف م�شتقلغري تنفيذي-�شامي عي�شى عيد �شمريات
جمال�ش اإدارات ال�رضكات امل�شاهمة العامة

ل يوجد للع�شو ع�شويات اأخرى يف م�شتقلغري تنفيذي-ع�شام “حممد فاروق” ر�شدي املهتدي
جمال�ش اإدارات ال�رضكات امل�شاهمة العامة
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ا�سم �سابط ارتباط احلوكمة يف البنك
�شابط ارتباط احلوكمة يف البنك/ ال�شيد اأنطون فكتور اأنطون �شابيال/ املدير التنفيذي/ المتثال

اأ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
جلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية.. ١

جلنة التدقيق.. ٢

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.. 3

جلنة ال�شرتاتيجيات.. 4

جلنة اإدارة املخاطر.. 5

جلنة ال�شتثمارات والعقارات.. 6

جلنة حاكمية تكنولوجيا املعلومات.. ٧

جلنة الت�شهيالت.. 8

جلنة المتثال.. ٩

اأ�سماء رئي�س واأع�ساء جلنة التدقيق.
اخلربات العمليةاملوؤهالت العلميةالع�سو

ال�شيد �شامي عي�شى عيد �شمريات
رئي�ش اللجنة/ م�شتقل

)NYIT( ماج�شتري اإدارة اأعمال
ماج�شتري هند�شة ات�شالت/

اجلامعة الأردنية
بكالوريو�ش هند�شة كهرباء/ 

اجلامعة الأردنية

نائب الرئي�ش التنفيذي ل�رضكة �شايبرييا
رئي�ش تنفيذي ل�رضكة غلوبال ون لالت�شالت/ الأردن

رئي�ش تنفيذي ل�رضكة وانادو/ الأردن
نائب رئي�ش جمموعة الت�شالت الأردنية

ال�شيدة �شهى با�شيل عناب
نائب الرئي�ش/ م�شتقل

بكالوريو�ش اإدارة اأعمال/ اجلامعة 
الأمريكية - بريوت

م�شت�شار مايل واإداري/ ال�رضكة املثالية لال�شت�شارات من عام ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠١6.
خربة يف العمل امل�رضيف اأكرث من ٢6 عاماً حيث �شغلت عدة منا�شب اأهمها:
نائب املدير العام لبنك �شو�شيتيه جرنال-الأردن من عام ٢٠٠3 وحتى ٢٠٠٧.

م�شاعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من عام ١٩٩٢ وحتى ٢٠٠3.

نائب رئي�ش مقيم يف �شيتي بنك الأردن من عام ١٩8١ وحتى ١٩٩٢.

ال�شيد غ�شان اإبراهيم عقيل 
ع�شو/ غري م�شتقل

ماج�شتري اإدارة/ جامعة ثندربريد
بكالوريو�ش حما�شبة/ اجلامعة 

الأردنية
مدقق معتمد )C.P.A(/ جامعة 

اإلينوي

املدير التنفيذي ملجموعة اأ�شرتا.
خربة يف جمال التدقيق من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رضكة اآرثر اأندر�شون.

* عقدت جلنة التدقيق )٩( اجتماعات خالل عام ٢٠١٩.

** اجتمعت جلنة التدقيق مع مدقق احل�شابات اخلارجي للبنك مرتني خالل عام ٢٠١٩.
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املنا�سب التنفيذية يف البنك واأ�سماء الأ�سخا�س الذين ي�سغلونها
ال�سماملن�سب

كمال غريب عبدالرحيم البكريالرئي�ش التنفيذي
خالد حممود عبدالله قا�شمرئي�ش جمموعة اخلدمات امل�شرتكة

رنا �شامي جادالله ال�شناعرئي�ش جمموعة خدمات الئتمان
رمي يون�ش حممد الع�شع�شاملدير التنفيذي/ اخلزينة وال�شتثمار
جان �شوكت حممود يدج زكريااملدير التنفيذي/ العمليات املركزية

فوؤاد يون�ش عبداللطيف �شالحاملدير التنفيذي/ املالية و�شوؤون امل�شاهمني
مرغريت مهيب عي�شى خمامرةاملدير التنفيذي/ التدقيق الداخلي

اأنطون فكتور اأنطون �شابيالاملدير التنفيذي /المتثال
يو�شف عبدالفتاح �شليمان اأبو الهيجاءاملدير التنفيذي/ اإدارة املخاطر

يزيد �شيتان يو�شف عمارياملدير التنفيذي /خدمات الئتمان التجاري
عزمي حممد ح�شن عوي�شةاملدير التنفيذي/ خدمات الئتمان ال�شخ�شي

عمر �رضحان اأحمد عقلاملدير التنفيذي/ الرقابة الداخلية
هاين حممد ر�رضا�ش اأحمد ر�شيد خ�رضاملدير التنفيذي/ الت�شويق

مها عبدالله عبداحلميد عبابنةاملدير التنفيذي/ اخلدمات امل�رضفية اخلا�شة
اأحمد يا�شني ر�شيد البلبي�شي املدير التنفيذي/ تقنية املعلومات

حممد علي حممود القي�شياملدير التنفيذي وامل�شت�شار القانوين/القانونية وتوثيق العقود
نزار تي�شري �شالح حممد لغاية ٢٠١٩/5/3١نائب املدير العام للخدمات واملنتجات امل�رضفية

اأولغينيا جمال �شليم حداد لغاية ٢٠١٩/٢/٢6رئي�ش اإدارة اخلدمات واملنتجات امل�رضفية لل�رضكات
غادة حممد ناجي نزال لغاية ٢٠١٩/8/٢٩املدير التنفيذي/ املوارد الب�رضية

حممد كرمي فخري حممد اأبو �شقرة لغاية ٢٠١٩/١٠/١5املدير التنفيذي/ ال�شرتاتيجية والتميز املوؤ�ش�شي
ماري وديع حنا عواداأمني �رض جمل�ش الإدارة

ا�سم رئي�س واأع�ساء كل من جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، جلنة اإدارة املخاطر

ال�شيد ح�شن اأبو الراغب/ رئي�ش اللجنة - م�شتقلجلنة احلاكمية املوؤ�ش�شية
ال�شيد ع�شام املهتدي/ نائب الرئي�ش - م�شتقل

ال�شيد يزيد املفتي/ ع�شو - غري م�شتقل

ال�شيدة �شهى عناب/ رئي�ش اللجنة - م�شتقلجلنة الرت�شيحات واملكافاآت
ال�شيد ح�شن اأبو الراغب/ نائب الرئي�ش - م�شتقل

ال�شيد خالد امل�رضي/ ع�شو - غري م�شتقل

ال�شيد ع�شام املهتدي/ رئي�ش اللجنة - م�شتقلجلنة اإدارة املخاطر
ال�شيد حممد الأتربي/ نائب الرئي�ش - غري م�شتقل

ال�شيدة �شهى عناب/ ع�شو - م�شتقل
ال�شيد فادي اأبوغو�ش/ ع�شو - غري م�شتقل 

ال�شيد �شامي �شمريات/ ع�شو - م�شتقل 
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جان املنبثقة عنه، بالإ�سافة اإلى عدد الجتماعات التي ح�رشها كل ع�سو 
جمل�س الإدارة والل

ني عدد اجتماعات 
اجلدول اأدناه يب

خالل عام 2019

جلنة
المتثال

جلنة حاكمية 
تكنولوجيا 

املعلومات

جلنة 
جيات

ال�سرتاتي

جلنة 
ال�ستثمارات 

والعقارات

جلنة اإدارة 
خاطر 

امل

جلنة 
حات 

الرت�سي
واملكافاآت

جلنة 
احلاكمية 
املوؤ�س�سية

جلنة
التدقيق

جلنة 
الت�سهيالت

جمل�س
الإدارة

يل عدد الجتماعات املنعقدة  
اإجما

خالل العام 2019

5
3

6
2

7
6

2
9

23
6

)6( 5
)٢ )٢

)٢ )٢
)٢3( ٢3

)6( 6
طفى املفتي

ال�شيد يزيد عدنان م�ش
)٧ )٧

)6( 6
حممود اأحمد الأتربي 

حممد 
ال�شيد 

)3( 3
)١ )٢

)6( 6
)6( 6

ال�شيد خالد �شبيح طاهر امل�رضي
)٢ )٢

)٢3( ١6
)6( ٢

حممد التلهوين 
ال�شيد يا�شني خليل 

)6( 6
)٩ )٩

)6( 6
ال�شيد غ�شان اإبراهيم فار�ش عقيل

)5( 5
)6( 6

)٢ )٢
)6( 6

ال�شيد ح�شن علي ح�شني اأبو الراغب 
)١ )٢

)٢3( ٢٢
)6( 5

ف مهدي ح�شني ال�شيفي 
ال�شيد �رضي

)3( 3
)6( 6

)٧ )٧
)6( 6

)٩ )٩
)6( 6

ال�شيدة �شهى با�شيل اأندراو�ش عناب 
)٢ )٢

)١ )١
)٢ )٢

)٧( 6
)٢ )٢

ال�شيد فادي عبدالوهاب اأبو غو�ش
)5( 5

)3( 3
)٧ )٧

)٩ )٩
)6( 6

ال�شيد �شامي عي�شى عيد �شمريات

)3( 3
)6( 6

)٧ )٧
)٢ )٢

)٢3( ٢3
)6( 6

حممد فاروق” ر�شدي 
ال�شيد ع�شام “

املهتدي
)٢ )٢

)١ )٢
)4( ١

)٩ )١٢
)3( 3

رانية مو�شى فهد الأعرج
)١ )١

حممد احلرازنة
ال�شيد عماد خالد 

الأرقام بني الأقوا�ش متثل عدد اجتماعات املجل�ش/ اللجنة التي عقدت خالل فرتة ع�شوية الع�شو.

يزيد عدنان املفتي
جمل�ش الإدارة

رئي�ش 

جمل�ش الإدارة واملن�شور 
طبيق الأحكام والبنود الواردة يف تعليمات حوكمة ال�رضكات امل�شاهمة املدرجة ل�شنة ٢٠١٧ ودليل احلاكمية املوؤ�ش�شية املعتمد من قبل 

اإن بنك القاهرة عمان يوؤكد التزامه بت
 -

اأي�شاً على املوقع الإلكرتوين
طبيق الدليل والبنود 

اإن بنك القاهرة عمان قد قام باعتماد ون�رض دليل احلاكمية واإدارة تكنولوجيا املعلومات على موقعه الإلكرتوين وذلك ا�شتناداً لتعليمات البنك املركزي الأردين واأنه يوؤكد التزامه بت
 -

الواردة فيه.
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فروع ومكاتب البنك
الإدارة العامة

عدد املوظفني 68٩ موظف
�شارع عرار، وادي �شقرة
هاتف: ٠6-5٠٠٧٧٠٠ 

فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٠٠ 
�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

الفروع
1. فرع اأبو علندا

عدد املوظفني ١١ موظف
هاتف: ٠6-4١6٢85٧ 

فاك�ش: ٠6-4١648٠١ 
�ش.ب ١53، عمان ١١5٩٢، الأردن

2. فرع اأبو ن�سري
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٠6-5١٠5٧١٩ 
فاك�ش: ٠6-5١٠5٧١6 

�ش.ب ٢45٩، عمان ١١٩4١، الأردن

3. فرع اإربد
عدد املوظفني ١6 موظف

هاتف: ٧٢٧33٩٠-٠٢ 
فاك�ش: ٧٢٧٩٢٠٧-٠٢ 

�ش.ب 336، اإربد ٢١١١٠، الأردن

4. فرع اأ�سواق ال�سالم
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٠6-585٩٠45 
فاك�ش: ٠6-585٧63١ 

�ش.ب ١4٠٢85، عمان ١١8١4، الأردن

5. فرع اأم اأذينة 
عدد املوظفني ٩ موظفني 

هاتف: ٠6-55١4٠٧٢
فاك�ش: ٠6-5534٢٩٠

�ش.ب ١٧634، عمان، ١١١٩5، الأردن 

6. فرع البقعة
عدد املوظفني 9 موظفني

هاتف: ٠6-4٧٢8١٩٠ 
فاك�ش: ٠6-4٧٢68١٠ 

�ش.ب ١٢١5، عمان ١٩38١، الأردن

7. فرع بني كنانة
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٧585١٩١-٠٢ 
فاك�ش: ٧585٢١١-٠٢ 

�ش.ب ١٠٩، اإربد ٢١١٢٩، الأردن

8. فرع بيادر وادي ال�سري
عدد املوظفني ١5 موظف

هاتف: ٠6-5865٩٩٠
فاك�ش: ٠6-58١4٩33 

�ش.ب ١4٠٢85، عمان ١١8١4، الأردن

9. فرع اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني ٢٢ موظف

هاتف: ٠6-534٢٢٢5 
فاك�ش: ٠6-5333٢٧8 

�ش.ب ١3١46، عمان ١١٩4٢، الأردن

10. فرع جامعة اآل البيت
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: 6٢3١856-٠٢
فاك�ش: ٠6-6٢34655 

�ش.ب ١3٠٠66، املفرق ٢5١١3، الأردن

11. فرع اجلامعة الأملانية 
الأردنية

عدد املوظفني 8 موظفني
هاتف: ٠6-4٢5٠5٢5 

فاك�ش: ٠6-4٢5٠545 
�ش.ب 44٠، مادبا ١٧١١٠، الأردن

12. فرع جامعة احل�سني بن 
طالل

عدد املوظفني ٩ موظفني
هاتف: ٢١35٠٧١-٠3 

فاك�ش: ٢١34٩85-٠3 
�ش.ب ١3، معان ٧١١١١، الأردن

13. فرع جامعة العلوم
والتكنولوجيا

عدد املوظفني ١١ موظف
هاتف: ٧٠٩5٧١3-٠٢ 

فاك�ش: ٧٠٩5١68-٠٢ 
�ش.ب 3٠3٠، اإربد ٢٢١١٠، الأردن

14. فرع جامعة فيالدلفيا
عدد املوظفني 4 موظفني

هاتف: 63٧46٠4-٠٢
فاك�ش: 63٧46٠5-٠٢

�ش.ب ١، جر�ش ١٩3٩٢، الأردن

15. فرع جامعة موؤتة
عدد املوظفني ١4 موظف

هاتف: ٢3٧٠١8٢-٠3
فاك�ش: ٢3٧٠١8١-٠3 

�ش.ب 88، موؤتة 6١٧١٠، الأردن

16. فرع اجلامعة الها�سمية 
عدد املوظفني 6 موظفني 

هاتف: ٠5-38٢66٧٧
فاك�ش: ٠5-38٢6688 

�ش.ب 33٠١١١، الزرقاء ١3١33، الأردن 

17. فرع جامعة الريموك
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٧٢٧٠١8١-٠٢
فاك�ش: ٧٢٧٠١8٠-٠٢ 

�ش.ب 336، اإربد ٢١١١٠، الأردن

18. فرع جبل احل�سني
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٠6-56٠4٩٧4
فاك�ش: ٠6-56٠563٢ 

�ش.ب8636، عمان ١١١٢١، الأردن
 

19. فرع جبل عمان
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٠6-46٢5٢٢8
فاك�ش: ٠6-46١85٠4 

�ش.ب ٢٠١8، عمان ١١١8١، الأردن

20. فرع جبل اللويبدة
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٠6-46٢8١٠4
فاك�ش: ٠6-463٧438 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن

21. فرع جر�س
عدد املوظفني ١5 موظف

هاتف: 634١868-٠٢
فاك�ش: 634١8٧٠-٠٢ 

�ش.ب ٩6، جر�ش ٢6١١١، الأردن

22. فرع دير اأبي �سعيد
عدد املوظفني ٧ موظفني

هاتف: 65٢٢١٩٠-٠٢
فاك�ش: 65٢٢١٩5-٠٢ 

�ش.ب ٧، اإربد ٢١٧١٠، الأردن

23. فرع الرابية
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٠6-55٢4٢١6
فاك�ش: ٠6-55٢4٢6٧ 

�ش.ب ١٧٩١5، عمان ١١١٩5، الأردن

24. فرع الر�سيفة
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٠5-3٧5١8٢٢
فاك�ش: ٠5-3٧4٢٢٧5 

�ش.ب 4١، الر�شيفة ١3٧١٠، الأردن

25. فرع الر�سيفة/ اجلبل 
ال�سمايل

عدد املوظفني ٩ موظفني
هاتف: ٠5-3٧55٧85

فاك�ش: ٠5-3٧55٧٩6 
 ،١3٧١٢ الر�شيفة   ،١٢٠٢٢5 �ش.ب 

الأردن

26. فرع الرمثا
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٧384١٢6-٠٢
فاك�ش: ٧384١٢8-٠٢

�ش.ب 5٢6، الرمثا ٢١4١٠، الأردن

27. فرع زارا مول
عدد املوظفني ١٧ موظف

هاتف: ٠6-5٠٠6٢٢٠
فاك�ش: ٠6-46١8354 

�ش.ب ١٧868، عمان ١١١٩5، الأردن
 

28. فرع الزرقاء
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٠5-3٩8٢٧٢٩
فاك�ش: ٠5-3٩3١4٢4

�ش.ب 3٩، الزرقاء ١3١١٠، الأردن

29. فرع الزرقاء اجلديدة/ املول
عدد املوظفني ١5 موظف

هاتف: ٠5-3864١١8
فاك�ش: ٠5-3864١٢٠ 

�ش.ب ١٢٢٩١، الزرقاء ١3١١٢، الأردن

30. فرع الزرقاء/ �سارع بغداد
عدد املوظفني ٧ موظفني

هاتف: ٠5-3٩٧5٢٠٢
فاك�ش: ٠5-3٩٧5٢٠3 

�ش.ب ١5٠٧46، الزرقاء ١3١١5، الأردن

31. فرع الزرقاء/ �سارع اجلي�س
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٠5-3٩68٠3١
فاك�ش: ٠5-3٩68٠33 

�ش.ب ١5١١8٠، الزرقاء ١3١١5، الأردن
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32. فرع ال�سلط/ �سارع 
الريموك

عدد املوظفني ١١ موظف
هاتف: ٠5-355٠636

فاك�ش: ٠5-3556٧١5 
�ش.ب ١١٠١، ال�شلط ١٩١١٠، الأردن

33. فرع ال�سلط/
�س. امللك عبدالله الثاين

عدد املوظفني ١١ موظف
هاتف: ٠5-35٠٠١٧3

فاك�ش: ٠5-35٠٠١٧8 
�ش.ب ٢١4، البلقاء ١٩3٢8، الأردن

34. فرع �سيتي مول
عدد املوظفني ١٢ موظف

هاتف: ٠6-58٢٠٠٢8
فاك�ش: ٠6-5864٧٢6 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن

35. فرع �سارع احلرية
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-4٢٠5٩٢3
فاك�ش: ٠6-4٢٠6٩6٢ 

�ش.ب 5١5، عمان ١١6٢3، الأردن

36. فرع �سارع حكما
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٧4٠83٧٧-٠٢
فاك�ش: ٧4١٢545-٠٢ 

�ش.ب 336، اإربد ٢١١١٠، الأردن

37. فرع اإربد/ �سارع عمر 
املختار

عدد املوظفني ٩ موظفني
هاتف: ٧٢5٠٩5٠-٠٢

فاك�ش: ٧٢5٠٩54-٠٢ 
�ش.ب ١5٠٠٠٢، اإربد ٢١١4١، الأردن

38. فرع ال�سونة ال�سمالية
عدد املوظفني ٧ موظفني

هاتف: 658٠8١6-٠٢
فاك�ش: 658٠8١8-٠٢ 

�ش.ب ٢٠، اإربد ٢8١١٠، الأردن

39. فرع خلدا
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-533١٢٠6
فاك�ش: ٠6-5335١5٩ 

�ش.ب ١4٠35٠، عمان ١١8١4، الأردن

40. فرع �سارع املدينة املنورة
عدد املوظفني ١3 موظف

هاتف: ٠6-556٠٢85
فاك�ش: ٠6-553٧٩5٧ 

�ش.ب ١3٠١، عمان ١١٩53، الأردن

41. فرع �سارع مكة
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٠6-55٢٢85٠
فاك�ش: ٠6-55٢٢85٢ 

�ش.ب ١١٧٢، عمان ١١8٢١، الأردن

42. فرع ال�سمي�ساين
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-5685٠٧4
فاك�ش: ٠6-568٧٧٢١ 

�ش.ب ٩6٢٢٩٧، عمان ١١١٩6، الأردن

43. فرع ال�سويفية
عدد املوظفني ١3 موظف

هاتف: ٠6-58658٠5
فاك�ش: ٠6-5863١4٠ 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن

44. فرع �سويلح
عدد املوظفني ١٢ موظف

هاتف: ٠6-533٢585
فاك�ش: ٠6-533٢485 

�ش.ب 3١6، عمان ١١٩١٠، الأردن
 

45. فرع �ساحية اليا�سمني
عدد املوظفني ١٢ موظف

هاتف: ٠6-4٢٠١٧48
فاك�ش: ٠6-4٢٠١45٩

�ش.ب 38٩٧١، عمان ١١5٩3، الأردن

46. فرع طرببور
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-5٠54١٧٠
فاك�ش: ٠6-5٠53٩١6 

�ش.ب ٢٧3، عمان ١١٩4٧، الأردن

47. فرع الطفيلة
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٢٢5٠٧56-٠3
فاك�ش: ٢٢5٠٧54-٠3 

�ش.ب ٢8، عمان 66١4١، الأردن

48. فرع العبديل
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٠6-565٠853
فاك�ش: ٠6-56٠٢4٢٠ 

�ش.ب ٩٢85٠٧، عمان ١١١٩٠، الأردن

49. فرع عبدون
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-5٩٢٠١3١
فاك�ش: ٠6-5٩٢٠١4١ 

�ش.ب 85١455، عمان ١١١85، الأردن

50. فرع عجلون
عدد املوظفني ١٢ موظف

هاتف: 64٢٢8٩5-٠٢
فاك�ش: 64٢٢8٩٧-٠٢ 

�ش.ب 55، عجلون ٢68١٠، الأردن

51. فرع الكرك/ الثنية
عدد املوظفني ١6 موظف

هاتف: ٢38٧6٢٧-٠3
فاك�ش: ٢38٧6٢6-٠3 

�ش.ب 6، الكرك 6١١5١، الأردن

52. فرع العقبة/ �س. الريموك
عدد املوظفني ١3 موظف

هاتف: ٢٠١3355-٠3
فاك�ش: ٢٠١555٠-٠3 

�ش.ب ١١66، العقبة ٧٧١١٠، الأردن

53. فرع عمان
عدد املوظفني ١3 موظف

هاتف: ٠6-46584٢8
فاك�ش: ٠6-463٩3٢8 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن

54. فرع غور ال�سايف
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٢3٠٠43٧-٠3
فاك�ش: ٢3٠٠438-٠3 

�ش.ب 5٧، غور ال�شايف، الأردن

55. فرع الفحي�س
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٠6-53٧3٠6١
فاك�ش: ٠6-53٧3٠64 

�ش.ب ١8٠، الفحي�ش ١٩١5٢، الأردن

56. فرع فندق املاريوت
عدد املوظفني 5 موظفني

هاتف: ٠6-556٠١4٩
فاك�ش: ٠6-56٢3١6١ 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن
 

57. فرع ق�رش العدل
عدد املوظفني ٧ موظفني

هاتف: ٠6-56٧٧٢86
فاك�ش: ٠6-56٧٧٢8٧ 

�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

58. فرع القوي�سمة
عدد املوظفني ١٢ موظف

هاتف: ٠6-4٧٧١333
فاك�ش: ٠6-4٧5١٧3٧ 

�ش.ب 38٩٧١، عمان ١١5٩3، الأردن

59. فرع مادبا
عدد املوظفني ١3 موظف

هاتف: ٠5-3٢534٧١
فاك�ش: ٠5-3٢53465 

�ش.ب 585، مادبا ١٧١١٠، الأردن

60. فرع ماركا
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٠6-48٩6٠44
فاك�ش: ٠6-48٩6٠4٢ 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن

61. فرع املحطة
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-465١3٢6
فاك�ش: ٠6-465١٩٩١ 

�ش.ب 6١8٠، عمان ١١١١8، الأردن

62. فرع جممع ال�سفريات/ اإربد
عدد املوظفني ٩ موظفني 

هاتف: ٧٢4٩8١5-٠٢
فاك�ش: ٧٢5٠٧١5-٠٢ 

�ش.ب 3٧5٧، اإربد ٢١١١٠، الأردن

63. فرع مرج احلمام
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٠6-5٧١٢383
فاك�ش: ٠6-5٧١١8٩5 

�ش.ب 3٠، مرج احلمام ١١٧3٢، الأردن
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64. فرع م�ست�سفى
الأمري حمزة

عدد املوظفني 6 موظفني
هاتف: ٠6-5٠55٢٢6

فاك�ش: ٠6-5٠55٢٠4 
�ش.ب ١٠4٧، عمان ١١٩4٧، الأردن

65. فرع م�ست�سفى
اجلامعة الأردنية

عدد املوظفني ١٢ موظف
هاتف: ٠6-55١4٠٧٢

فاك�ش: ٠6-5333٢48 
�ش.ب ١3٠46، عمان ١١٩4٢، الأردن

66. فرع م�ست�سفى امللك 
عبدالله املوؤ�س�س اجلامعي

عدد املوظفني 8 موظفني
هاتف: ٧٠٩5٧٢3-٠٢

فاك�ش: ٧٠٩5٧٢5-٠٢ 
�ش.ب 336، اإربد ٢١١١٠، الأردن

67. فرع معان
عدد املوظفني 6 موظفني

هاتف: ٢١365٩٠-٠3
فاك�ش: ٢١365٩4-٠3

�ش.ب ١35، معان ٧١١١١، الأردن

68. فرع معدي
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٠5-35٧٠٠3٠
فاك�ش: ٠5-35٧١٩٠4 

�ش.ب ٢٧، معدي ١8٢6١، الأردن

69. فرع املفرق
عدد املوظفني ١٩ موظف

هاتف: 6٢355١6-٠٢
فاك�ش: 6٢355١8-٠٢ 

�ش.ب ١3٠8، املفرق ٢5١١٠، الأردن

70. فرع املفرق/
�سارع الأمري ح�سن بن طالل

عدد املوظفني 6 موظفني
هاتف: 6٢3٠555-٠٢

فاك�ش: 6٢3٠556-٠٢ 
�ش.ب ٢5١١٠، املفرق ١٢3٧، الأردن

71. فرع ميدان
امللك عبدالله/ اإربد

عدد املوظفني ١١ موظف
هاتف: ٧٢4٠٠٧١-٠٢

فاك�ش: ٧٢4٠٠6٩-٠٢ 
�ش.ب ٢٠66، اإربد ٢١١١٠، الأردن

72. فرع النزهة
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٠6-56٢6٢٢٠
فاك�ش: ٠6-56٢6335 

�ش.ب 8٠8٠، عمان ١١١٢١، الأردن

73. فرع الها�سمي ال�سمايل
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-5٠553٩٠
فاك�ش: ٠6-5٠554٠١ 

�ش.ب ٢3١١٠6، عمان ١١١٢3، الأردن

74. فرع وادي �سقرة
عدد املوظفني ١3 موظف

هاتف: ٠6-5٠٠6٠٠٠
فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٢4 

�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

75. فرع الوحدات
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٠6-4٧٧١١٧١
فاك�ش: ٠6-4٧53388 

�ش.ب ٧١5، عمان ١١١١8، الأردن

LINC فروع لينك
1. فرع لينك/ اإربد

عدد املوظفني 5 موظفني 
هاتف: ٧٢5٠٩58-٠٢

فاك�ش: ٧٢5٠438-٠٢
�ش.ب ١5٠٠٠٢، اإربد ٢١١4١، الأردن

2. فرع لينك/ بوليفارد 
العبديل

عدد املوظفني 4 موظفني 
هاتف: ٠6-5٠٠65٢4

�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

3. فرع لينك/ تاج مول
عدد املوظفني 4 موظفني 

هاتف: ٠6-5٠٠6٠٠٠
فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٠٠

�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

4. فرع لينك/ اجلامعة 
الأردنية

عدد املوظفني ٢ موظف 
هاتف: ٠6-5343٧43

فاك�ش: ٠6-534١5٩4
�ش.ب ١3١46، عمان ١١٩4٢، الأردن

املكاتب
1. مكتب جمرك عمان

عدد املوظفني 4 موظفني
هاتف: ٠6-4٧٠544٧

فاك�ش: ٠6-4٧٠54٧5 
�ش.ب 38٩٧١، عمان ١١5٩3، الأردن

2. مكتب جر�س
عدد املوظفني 3 موظفني

هاتف: 6354٠١٠-٠٢
فاك�ش: 6354٠١٢-٠٢ 

�ش.ب ٩6، جر�ش ٢6١١١، الأردن

3. مكتب ال�سونة اجلنوبية
عدد املوظفني 3 موظفني

هاتف: ٠5-358١3٢٢
فاك�ش: ٠5-358١3٢١

�ش.ب ٢٧، معدي ١8٢6١، الأردن

4. مكتب طلبة جامعة الريموك
عدد املوظفني 6 موظفني

هاتف: ٧٢٧٠١8١-٠٢
فاك�ش: ٧٢٧٠١8٠-٠٢ 

�ش.ب 336، اإربد ٢١١١٠، الأردن

5. مكتب طلبة جامعة 
العلوم والتكنولوجيا
عدد املوظفني 3 موظفني

هاتف: ٧٠٩5٧١3-٠٢
فاك�ش: ٧٠٩5١68-٠٢ 

�ش.ب 3٠3٠، اإربد ٢٢١١٠، الأردن

6. مكتب فرع اجلامعة 
الأردنية/ العقبة

عدد املوظفني 3 موظفني
هاتف: ٢٠58٠٢٧-٠3

فاك�ش: ٢٠58٠٢٩-٠3 
�ش.ب ١١٧٧، العقبة ٧٧١١٠، الأردن

7. مكتب كوزمو
عدد املوظفني 4 موظفني

هاتف: ٠6-58٢١634
فاك�ش: ٠6-585348٠ 

�ش.ب ١4٠٢85، عمان ١١8١4، الأردن

8. مكتب املنطقة احلرة/ 
الزرقاء

عدد املوظفني 3 موظفني
هاتف: ٠5-38٢6٧٠٠

فاك�ش: ٠5-38٢6٠٧٠ 
�ش.ب ١٢٢٩١، الزرقاء ١3١١٢، الأردن

9. مكتب ال�سوبك
عدد املوظفني 3 موظفني

هاتف: ٢١654٧6-٠3
فاك�ش: ٢١654٧٧-٠3 

�ش.ب ١3، معان ٧١١١١، الأردن

10. مكتب وادي مو�سى
عدد املوظفني 4 موظفني

هاتف: ٢١54٩٧5-٠3
فاك�ش: ٢١54٩٧4-٠3 

�ش.ب ١3، معان ٧١١١١، الأردن

11. مكتب ال�سلط
عدد املوظفني 8 موظفني

هاتف: ٠5-355٢١٩8
فاك�ش: ٠5-3556٧١5 

�ش.ب ١١٠١، ال�شلط ١٩١١٠، الأردن

12. مكتب الزرقاء
عدد املوظفني 4 موظفني

هاتف: ٠5-3٩3١٩8٠
فاك�ش: ٠5-3٩3١٩88 

�ش.ب ١5٠٧46، الزرقاء ١3١١5، الأردن

مكاتب وزارة املالية
1.  مكتب دائرة اأرا�سي �سمال 

عمان
عدد املوظفني ١ موظف

هاتف: ٠6-5٠٠٧٧٠٠ 
فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٠٠ 

�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

2. مكتب مديرية ترخي�س 
ال�سواقني واملركبات/ ماركا

عدد املوظفني ١ موظف
هاتف: ٠6-5٠٠٧٧٠٠ 

فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٠٠ 
�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن
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3. مكتب مديرية ترخي�س 
ال�سواقني واملركبات/ �سحاب

عدد املوظفني ١ موظف
هاتف: ٠6-5٠٠٧٧٠٠ 

فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٠٠ 
�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

4. مكتب مديرية ترخي�س 
ال�سواقني واملركبات/ �سمال 

عمان 
عدد املوظفني ١ موظف

هاتف: ٠6-5٠٠٧٧٠٠ 
فاك�ش: ٠6-5٠٠٧١٠٠ 

�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

املراكز ال�ست�سارية 
والت�سويقية

مركز ا�ست�ساري اإربد
هاتف: ٧٢5٧5٢٧-٠٢

فاك�ش: ٧٢5٧53٠-٠٢ 
�ش.ب ٩5٠66١، عمان ١١١٩5، الأردن

فروع فل�سطني
الإدارة الإقليمية

عدد املوظفني ٢38 موظف
هاتف: ٢٩٧٧٢4١-٠٢

فاك�ش: ٢٩٧٩٧48-٠٢ 
�شارع املعاهد - رام الله - �ش.ب ١8٧٠

الفروع
فرع املا�سيون - رام الله

عدد املوظفني ١8 موظف
هاتف: ٢٩٧٧٠8٠-٠٢

فاك�ش: ٢٩٧٩٧55-٠٢ 
�شارع املعاهد - رام الله - �ش.ب ٢4١٩

فرع نابل�س
عدد املوظفني ٢8 موظف

هاتف: ٢3٩3٠٠١-٠٩
فاك�ش: ٢38١5٩٠-٠٩ 

مركز املدينة - الدوار الرئي�شي - �ش.ب 5٠
دوار احل�شني - نابل�ش

فرع الأهلية - رام الله
عدد املوظفني ١8 موظف

هاتف: ٢٩835١١-٠٢
فاك�ش: ٢٩5543٧-٠٢ 

�شارع الكلية الأهلية - رام الله
�ش.ب ٢35٩

فرع ال�ساللة - اخلليل
عدد املوظفني 6 موظفني

هاتف: ٢/٢٢٢٧٧٠3-٠٢
فاك�ش: ٢٢٢٩3٢٧-٠٢ 

�شارع ال�شاللة - اخلليل-�ش.ب 66٢

فرع �سارع حيفا - جنني
عدد املوظفني ١8 موظف

هاتف: ٢4١8٠٠١-٠4
فاك�ش: ٢43٩4٧٠-٠4 

�شارع حيفا - جنني - �ش.ب 66

فرع �سارع الإر�سال - رام الله
عدد املوظفني ١٢ موظف

هاتف: ٢٩48١٠١-٠٢
فاك�ش: ٢٩5١433-٠٢ 

�شارع الإر�شال - رام الله - �ش.ب ٢١٢3
 

فرع طولكرم
عدد املوظفني ٢٠ موظف

هاتف: ٢688١4١-٠٩
فاك�ش: ٢6٧٢٧٧3-٠٩ 

�شارع امل�شت�شفى - �ش.ب ١١٠

فرع باب الزقاق - بيت حلم
عدد املوظفني ١4 موظف

هاتف: ٢٧56٩٠6-٠٢
فاك�ش: ٢٧5٧٧٢٢-٠٢ 

باب الزقاق - اخلليل بيت حلم - �ش.ب 6٠١

فرع قلقيلية
عدد املوظفني ١4 موظف

هاتف: ٢٩4١١١٧-٠٩
فاك�ش: ٢٩4١١١٩-٠٩ 

�شارع عبدالرحيم ال�شبع - قلقيلية 
�ش.ب 43

فرع اأريحا
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٢3١٢٩١٠-٠٢
فاك�ش: ٢3٢١٩8٢-٠٢ 

�شارع عني ال�شلطان - اأريحا - �ش.ب 55

فرع �سارع في�سل - نابل�س
عدد املوظفني ١5 موظف

هاتف: ٢3886٧١-٠٩
فاك�ش: ٢383٢56-٠٩ 

�شارع في�شل - نابل�ش - �ش.ب ١55٩

فرع وادي التفاح - اخلليل
عدد املوظفني ١4 موظف

هاتف: ٢٢٢6836-٠٢
فاك�ش: ٢٢٢5358-٠٢ 

وادي التفاح - اخلليل-�ش.ب 66٢

فرع خان يون�س
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٢٠6568٠-٠8
فاك�ش: ٢٠54٠84-٠8 

 �شارع اجلندي املجهول - خان يون�ش
�ش.ب ١58

فرع ال�رشايا - غزة
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٢83٢3٠١-٠8
فاك�ش: ٢8٢483٠-٠8 

�شارع عمر املختار - مدينة غزة-�ش.ب ١6٧

فرع دير البلح
عدد املوظفني ٧ موظفني

هاتف: ٢53٧٧٧٠-٠8
فاك�ش: ٢53٩٩4٧-٠8 

ال�شارع الرئي�شي - دير البلح
�ش.ب 6٠٠٧

فرع رفح
عدد املوظفني ٩ موظفني

هاتف: ٢١3٠٧٧٧-٠8
فاك�ش: ٢١36٢5٠-٠8 

�شارع البحر - رفح - �ش.ب 8٢٠5

فرع الرمال - غزة
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٢8٢٢33١-٠8
فاك�ش: ٢8٢١٠88-٠8 

�شارع عمر املختار مقابل اجلندي 
املجهول - �ش.ب 535٠

فرع �ساحة املهد - بيت حلم
عدد املوظفني ١٠ موظفني

هاتف: ٢٧5٧٧٧١-٠٢
فاك�ش: ٢٧44٩٧4-٠٢ 

�شاحة املهد - بيت حلم - �ش.ب ٧٠٩

فرع عني �سارة - اخلليل
عدد املوظفني ١١ موظف

هاتف: ٢٢١68٠٢-٠٢
فاك�ش: ٢٢٢١١4٠-٠٢ 

�شارع احلر�ش - اخلليل - �ش.ب 663

فرع �ساحية الربيد - بيت حنينا
عدد املوظفني ٧ موظفني

هاتف: ٢365٧٠٠-٠٢
فاك�ش: ٢٩٧٧١63-٠٢ 

رام الله - بيت حنينة - �ش.ب 6٠66١ 

املكاتب
مكتب جامعة النجاح

عدد املوظفني 5 موظفني
هاتف: ٢34355٠-٠٩

فاك�ش: ٢٩٧٧١6٧-٠٢ 
احلرم اجلديد - نابل�ش - �ش.ب 5٠

مكتب �سارع اأبو بكر - جنني
عدد املوظفني ١4 موظف

هاتف: ٢5٠5٢٧٠-٠4
فاك�ش: ٢5٠3١١٠-٠4 

�شارع اأبو بكر - جنني - �ش.ب 6٧ 

فرع مملكة البحرين
عدد املوظفني 4 موظفني

هاتف: ٩٧3١666١٠٠٠+
فاك�ش: ٩٧3١666١٠٠١+
املنامة - مملكة البحرين

�ش.ب ٩٢5١٠٢، عمان ١١١١٠، الأردن 

ال�رشكات التابعة
م�رشف ال�سفا 

عدد املوظفني ١٢٧ موظف
هاتف: ٩٧٠٢٢٩4١333+

فاك�ش: ٩٧٠٢٢٩5٧٩٧5+
�ش. ب ١3١3، رام الله، فل�شطني 

ال�رشكة الوطنية للخدمات 
املالية - اأوراق لال�ستثمار

عدد املوظفني ٢٠ موظف
هاتف: 38٠٠ 55٠ )6( ٩6٢+ 
فاك�ش: 38٠٢ 55٠ )6( ٩6٢+

�رشكة متلك للتاأجري التمويلي
عدد املوظفني ١8 موظف

هاتف: 665١ 5٠٠ )6( ٩6٢+ 
فاك�ش: ١٧٧٢ 5٢٠ )6( ٩6٢+ 

�ش.ب ٩4١٧١5، عمان ١١١٩4، الأردن

ال�رشكة الوطنية لالأوراق املالية
عدد املوظفني ١5 موظف
هاتف: ٠4٢٠ ٢٩8 ٩٧٠٢+ 

فاك�ش: ٧٢٧٧ ٢٩8 ٩٧٠٢+ 
�ش.ب ١٩83، رام الله، فل�شطني






