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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
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صاحب السمو الملكي
األمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
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Signature نبذة عن

خالل  من  ومخصصة،  ريادية  مصرفية  وحلول  منتجات  بتقديم  عنى 
ُ
ت عمان،  القاهرة  لبنك  تابعة  تجارية  عالمة   Signature

خدمة عمالء مميزة وقنوات إلكترونية مبتكرة وشبكة فروع متقدمة تلبي احتياجات العمالء المميزين، بشقيهم األفراد 
والشركات.

وحلول  منتجات  ابتكار  خالل  من  والتميز  بالجودة  تتصف  مصرفية  تجربة  خلق  إلى   Signature لـ  االستراتيجي  اإلطار  يكمن 
 لسلوكيات العمالء، وبشكل يالئم أنماط حياتهم.

ً
مصرفية ديناميكية باإلضافة إلى برامج موّجهة ومزايا مصممة وفقا

المميزين،  العمالء  تواجد  أماكن  تستهدف  استراتيجية  مواقع  ضمن   ٢٠٢٢ العام  خالل   Signature لـ  فروع   ٥ افتتاح  سيتم 
بحيث تتضمن هذه الفروع أماكن مخصصة لخدمة كل من العمالء األفراد والشركات.

 تقديم الخدمات للعمالء من خالل قنوات إلكترونية كتطبيق الهاتف البنكي واإلنترنت لألفراد والشركات، لرفع 
ً
سيتم أيضا

العمالت  تداول  من  االستثمارية  للمنتجات  رقمية  حلول  وتوفير  المالية،  اإلجراءات  ولتسهيل  الخدمات  جودة  مستوى 
واألسهم والسندات والصناديق االستثمارية.

تطمح العالمة التجارية Signature بأن تكون الخيار المصرفي األول لخدمة العمالء المميزين، باالستناد إلى مكامن قوة بنك 
القاهرة عمان لتعزيز التوسع والنمو بمفهومه المستدام.
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 LINC نبذة عن

LINC هو أول بنك رقمي في األردن مخصص لخدمة فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم ما بين 18-4٠ سنة من فئة الشباب 
ومحبي التكنولوجيا، وهو عبارة عن عالمة تجارية فرعية لبنك القاهرة عمان تأسست عام ٢٠19 لخدمة العمالء كوحدة أعمال 

مميزة هدفها تقديم حلول مصرفية رقمية شاملة لتأهيل العمالء وبشكل رئيسي في قطاع األفراد.

سيتيح LINC للعمالء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية بأسعار منافسة 
وعروض مميزة تتالءم مع فئة الشباب ومحبي التكنولوجيا.

سيقوم LINC بخدمة عمالئه من خالل منصات وتطبيقات إلكترونية ذكية منها التطبيق البنكي والخدمات المصرفية عبر 
 إلى فروع ذات تصميم عصري وتقنيات عالية لخدمة العمالء.

ً
اإلنترنت المتطورة لألفراد والشركات إضافة

سيصبح LINC الرائد في تزويد الخدمات المصرفية الرقمية في القطاع المصرفي األردني.

سوف يعمل LINC كشريك لعمالئه ويبني مجتمع خاص به. منذ نشأة LINC كان الغرض منه هو مشاركة العمالء. معنى 
كلمة LINC هو:

L: Learn التعلم، سيكون LINC المساعد األول للعمالء التخاذ الخيارات الصحيحة من نواحي تعليمية ومهنية وتدريبية.

I: Inspire اإللهام، سيكون LINC المساعد األول للعمالء على إطالق خيالهم وبناء الثقة بأنفسهم.

LINC العمالء على توسيع شبكة التواصل الخاصة بهم وإبقاء االتصال مع األشخاص  N: Network االتصال، سوف يساعد 

المهمين من خالل المحاور الرقمية ومرافق االجتماعات الخاصة بـ LINC ومنصات واجتماعات التواصل الوظيفي.

C: Create خلق، سوف يساعد LINC العمالء في إنشاء بنكهم الخاص وخلق تجربتهم الخاصة من خالل ضمان أن العمالء 
يتحكمون بشكل كامل في كل جانب من حياتهم.
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رئيس مجلس اإلدارة

السيد يزيد عدنان مصطفى المفتي / رئيس مجلس اإلدارة - غير مستقل.

نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد محمد محمود أحمد األتربي / نائب رئيس مجلس اإلدارة )ممثل بنك مصر( - غير مستقل.

األعضاء 

السيد خالد صبيح طاهر المصري / عضو - غير مستقل. )لغاية تاريخ 8/٢/٢٠٢1(

 من تاريخ ٢٠٢1/3/7(
ً
السيد هشام ظافر طاهر المصري / عضو - غير مستقل. )إعتبارا

السيد ياسين خليل “محمد ياسين” التلهوني / عضو - غير مستقل.

ويمثلها السيد غسان إبراهيم فارس عقيل - غير مستقل. الشركة العربية للتموين والتجارة       

تمثلها اآلنسة سوزان يحيى جودت أبو الروس - غير مستقل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

لغاية تاريخ ٢٠٢1/8/31      

ويمثلها السيد مازن حمدي محمد الصحصاح - غير مستقل.      

 من تاريخ ٢٠٢1/9/1(
ً
إعتبارا      

السيد شريف مهدي حسني الصيفي / عضو - غير مستقل.

السيد حسن علي حسين أبو الراغب / عضو - مستقل.

السيدة سهى باسيل أندراوس عناب / عضو - مستقل.

السيد سامي عيسى عيد سميرات / عضو - مستقل.

السيد عصام “محمد فاروق” رشدي المهتدي / عضو - مستقل.

 

الرئيس التنفيذي

األستاذ كمال غريب عبدالرحيم البكري

مدققو الحسابات

السادة ديلويت أند توش - الشرق األوسط
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السادة المساهمين الكرام،

يسرني بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي لبنك القاهرة عمان عن 
عام ٢٠٢1 والذي نستعرض من خالله أبرز اإلنجازات التي حققها البنك خالل العام.

تعافى االقتصاد األردني خالل عام ٢٠٢1 ليحقق معدل نمو يبلغ ٢% بعد انكماش بلغ 1.6 % في 
بالذكر  الجدير  ، كما من  العالمي  التي مر بها االقتصاد  نتيجة تداعيات جائحة كورونا   ٢٠٢٠ العام 
مدعوما  األردني  لالقتصاد  قويا  مدعما  بالدوالر  االردني   الدينار  صرف  سعر  ربط  زال  وما  انه 
البنك  نجح  التي  والذهب  األجنبية  العمالت  من  المملكة  الحتياطات  المرتفعة  بالمستويات 
مقابل  دينار  مليار   1٢.8 الى  ليصل   %13 تقارب  بنسبة  أو  دينار  مليار   1.٥ بواقع  برفعها  المركزي 
11.3 مليار دينار العام السابق ، وذلك بالرغم من الضغوطات على الحساب الجاري بسبب ارتفاع 

المستوردات و فاتورة استيراد النفط .

ا في الدخل السياحي حيث بلغ في عام ٢٠٢1 ما قيمته 1.9 مليار دينار، 
ً
نتوقع لعام ٢٠٢٢ تحسن

القيود  معظم  إزالة  مع  الطبيعي  النشاط  إلى  والعودة   ,٢٠٢٠ عام  عن   %9٠ نسبته  بارتفاع 
المتعلقة بـجائحة كورونا، مما سيعكس إيجابيا على االقتصاد األردني خالل عام ٢٠٢٢.

ومن الجدير بالذكر انه بعد إبقاء أسعار الفوائد بنسبها المنخفضة خالل ٢٠٢1، من المتوقع ان 

يقوم البنك المركزي األردني برفع أسعار الفوائد الرئيسية وذلك إتباعا لنهج الفيدرالي األمريكي الذي من المرجح ان يقوم ببدء دورة رفع 
اسعار الفائدة خالل العام ٢٠٢٢ لمحاربة االرتفاع بمعدالت  التضخم في الواليات المتحدة.

اما بالنسبة الداء البنك فقد ارتفع رصيد التسهيالت االئتمانية خالل عام ٢٠٢1 بنسبة 8.8% مصحوبا بارتفاع صافي إيراد الفوائد والعموالت 
بنسبة 7.7% ليبلغ 136.٢ مليون دينار مقارنة مع 1٢6.٥ مليون دينار للعام ٢٠٢٠، وقد بلغ الربح قبل ضريبة الدخل ٥1.3 مليون دينار مقارنة 
مع 3٠.7 مليون دينار للعام السابق و بارتفاع ما نسبته 67.1% ، فيما بلغ الربح العائد لمساهمي البنك بعد الضريبة 3٢.8 مليون دينار مقابل 
الربح الشامل للبنك  ارتفع  ارتفاع االيرادات التشغيلية للبنك كما  ارتفاع االرباح بشكل رئيسي الى  18.٢ مليون دينار للعام السابق ويعود 

بنسبة 1٥٥% بحيث بلغ 4٢.7 مليون دينار مقابل 16,7 مليون دينار للعام السابق.

ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 7.8% لتبلغ 3,614 مليون دينار. وبلغ رصيد ودائع العمالء ٢,438 مليون دينار حيث نمت ودائع العمالء 
بنسبة 9.٥%، وبلغ رصيد استثمارات البنك في األسهم والسندات مبلغ 881 مليون دينار مقابل 87٠ مليون دينار للعام السابق. ويهدف 
البنك من استثماراته في الموجودات المالية إلى تحقيق التوازن في توظيف األموال في أدوات ذات مخاطر متدنية، وعوائد أعلى وبما 
يحافظ على نسب سيولة جيدة. ويحتفظ البنك بنسب سيولة تنسجم مع المعايير العالمية ومتطلبات الجهات الرقابية وتمثل مصدر 
اطمئنان لجميع الفئات التي تتعامل مع البنك حيث تشكل التسهيالت االئتمانية ما نسبته 8٠% من ودائع العمالء هذا وتشكل ودائع 

العمالء المصدر األساسي من مصادر التمويل للبنك حيث تمثل ما نسبته 67.٥% من إجمالي مصادر األموال.

تمكن البنك من الحفاظ على جودة المحفظة حيث بلغت نسبة صافي التسهيالت غير العاملة 4.74% من صافي التسهيالت االئتمانية 
المباشرة، وهي من المعدالت المتدنية في القطاع المصرفي. 

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 387 مليون دينار في نهاية عام ٢٠٢1 مقابل 367 مليون دينار في نهاية العام السابق. وقد بلغت 
نسبة كفاية رأس المال 1٥.18%، وهي أعلى من الحد األدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 14.٥ %. وبلغت نسبة حقوق المساهمين 

المرجحة إلى إجمالي الموجودات )Leverage Ratio( 8.7%، األمر الذي يضع البنك ضمن الفئة األولى )رأسمال جيد( وفقا لدرجة المالءة.

من   %9 بنسبة  المساهمين  على  نقدية  أرباح  بتوزيع  الموقرة  العامة  للهيئة  التوصية  اإلدارة  مجلس  قرر  فقد  المالية،  النتائج  على  بناءا 
القيمة اإلسمية للسهم وبمبلغ 17.1 مليون دينار، باالضافة الى توزيع 16,٠78,984 سهما من اسهم مصرف الصفا/فلسطين المملوكة 

لبنك القاهرة عمان على مساهميه و ذلك بنسبة و تناسب من ملكية المساهمين براس مال بنك القاهرة عمان. 

هذا وسيستمر البنك خالل عام ٢٠٢٢ في تنفيذ سياساته وخططه االستراتيجية في تطوير أعماله. حيث سيتم التركيز على المحافظة على 
نسب السيولة المرتفعة وعلى جودة المحفظة االئتمانية. كما سيقوم البنك بالعمل على زيادة كفاءة األداء وتحسين مستوى خدمة 
العمالء ، وزيادة الفروع في مناطق التي لم يكن للبنك تواجد بها. باإلضافة الى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية 

البنك االجتماعية.

ومساندتهم  ثقتهم  على  الكرام  ولعمالئنا  البنك،  مساهمي  لكافة  الخالص  شكري  عن  أعرب  اإلدارة،  مجلس  عن  ونيابة  الختام،  وفي   
المتواصلة لنا. وتقديري الكبير لكافة موظفي البنك. كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري للبنك المركزي األردني لجهوده المخلصة، وكلنا 

ثقة بمواصلة الجهود لتقديم خدمات مصرفية مميزة وتحقيق نتائج أفضل في السنوات القادمة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يزيد عدنان المفتي

رئيس مجلس اإلدارة
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 االقتصاد األردني:
اثبت االقتصاد االردني قدرته على تجاوز التبعات العميقة ألزمة كورونا تدريجيا خالل العام ٢٠٢1 ، فمؤشرات االقتصاد األردني 
تشير الى تحقيقه معدل نمو بنسبة ٢% لعام ٢٠٢1، بعد انكماش بلغ 1.6 % نهاية العام ٢٠٢٠ نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي 
العام  مع  مقارنة   %1.3 بنسبة   ٢٠٢1 العام  خالل  ملحوظا  ارتفاعا  شهدت  فقد  التضخم  نسب  اما  العالمي.  االقتصاد  بها  مر 
الماضي بنسبة  ٠.3% .و ارتفعت نسبة البطالة الى ٢٥% خالل الربع االول من العام ٢٠٢1 و انخفضت الى ٢3.٢% نهاية العام، 

على الرغم من ذلك ال تزال نسب البطالة مرتفعة مقارنة مع مستوياتها في العام ٢٠19 بنسبة %19. 

واجه ميزان المدفوعات ضغوطات جديدة خالل العام ٢٠٢1 من ابرزها ارتفاع العجز التجاري بسبب النمو في معدل المستورادات 
بشكل اكبر من زيادة الصادرات ، متأثرة بارتفاع الطلب المحلي وارتفاع أسعار النفط عالميا. ومن جهة أخرى واجه القطاع 
السياحي تحسن طفيف،  حيث ارتفع الدخل السياحي الى 1.9 مليار دينار في نهاية عام ٢٠٢1 مقارنة بمليار دينار في ٢٠٢٠, مع 
بقاء معدل الدخل السياحي ادنى من معدالت ما  قبل تداعيات ازمة كورونا علما بان الدخل السياحي في عام ٢٠19 بلغ 41 مليار 

دينار. 

العمالت  من  المملكة  احتياطيات  مستويات  على  الحفاظ  األردني  المركزي  البنك  استطاع   ، الضغوطات  تلك  من  بالرغم 
األجنبية والذهب التي نمت بمقدار ٢ مليار دوالر أمريكي خالل عام ٢٠٢1 لتتجاوز ال 18 مليار دوالر امريكي، بنسبة تغطية ٥.9 

شهرا من مستورادات المملكة. 

اما على مستوى السياسة المالية، اثبت االقتصاد االردني قدرته على تحسين مستوى االيرادات الناتجة من التحصيالت الضريبية, 
اذ ارتفعت بنسبة 1٥% االمر الذي يعكس حصافة االدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة للحفاظ االستقراراالقتصادي. 

كما انخفض عجز الموازنة الى ما يقارب نسبة ٥.٥% من الناتج المحلي االجمالي من نسبة 7% عام ٢٠٢٠.

أما على صعيد مستوى الدين العام للمملكة، فتشير التوقعات الى ارتفاع مستويات الدين العام إلى 113% من الناتج المحلي 
اإلجمالي نهاية العام ٢٠٢1 الذي يعد من أعلى المستويات التي ستشهدها المملكة االردنية الهاشمية منذ تاريخ تاسيسها 
بعد ان وصلت النسبة الى 1٠9% في العام الماضي، علما بانه عند استثناء الدين المملوك من صندوق استثمار أموال الضمان 

االجتماعي ستصل النسبة الى 9٠% من الناتج المحلي اإلجمالي.

هذا ويبقى ربط سعر صرف الدينار األردني بالدوالر األمريكي داعما قويا لإلقتصاد األردني، و معززا  لثبات سعر صرف الدينار االمر 
الذي يساعد في ارتفاع مستويات إحتياطيات المملكة من العمالت األجنبية.

التوقعات لعام 2022:

يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو االقتصاد األردني خالل العام ٢٠٢٢, حيث ستصل معدالت النمو إلى ٢.7% نهاية العام 
٢٠٢٢ و٢.3% نهاية العام ٢٠٢3، مع االشارة الى تحسن قطاع السياحة الذي سيبدأ باالنتعاش بشكل ملحوظ اعتبارا من عام 

.٢٠٢٢

تزامنا مع استمرار االعتماد  العام سيرتفع بواقع ٢.4 مليار دينار  الدين  إلى أن مستويات  التوقعات  ناحية أخرى  تشير  ومن 
على الدين الخارجي, مع استمرار الضغوطات على الحساب الجاري وميزان المدفوعات بسبب ارتفاع الواردات و فاتورة استيراد 

النفط والتي من الممكن ان تؤثر على مستويات االحتياطيات من العمالت االجنبية.

أما فيما يخص السياسة النقدية، فمن المتوقع  ارتفاع أسعار الفوائد خالل األعوام القادمة حيث سيواصل البنك المركزي 
االردني بإتباع نهج الفيدرالي األمريكي في رفع اسعار الفوائد, اذ من المرجح ان يقوم ببدء دورة رفع اسعار الفائدة من 3 الى 

٥ رفعات خالل العام ٢٠٢٢ لمحاربة االرتفاع بمعدالت التضخم في الواليات المتحدة.

اقتصاديات المنطقة:

تفاوت األداء االقتصادي فيما بين بلدان المنطقة بسبب االختالف في االثر الناجم من شدة الجائحة, حيث شهدت اقتصادات 
البلدان في المنطقة  تعافيا اقتصاديا قويا في عام ٢٠٢1 اذ عاد الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستوياته  السائدة  قبل الجائحة 

في بعض  االقتصادات. 
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البلدان المصدرة للنفط:

استفادت الدول المصدرة للنفط ال سيما دول مجلس التعاون الخليجي من االنتعاش في الطلب العالمي وارتفاع اسعار 
النفط االمر الذي ساعد على االنتعاش االقتصادي الذي ساهم بانخفاض العجز المالي و زيادة اإلنتاج النفطي و ارتفاع نسب 
تلقي اللقاح التي وصلت إلى 7٠% نهاية عام ٢٠٢1 التي صاحبها تخفيف بعض القيود االقتصادية الذي ادى الى زيادة التعافي 

للقطاعات الغير نفطية.

و تشير التوقعات االقتصادية الى ان النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى ٢.٥% في عام ٢٠٢1 اذ المتوقع ان يصل 
الى 4.٢ % في عام ٢٠٢٢ بعد انكماشه بنسبة 4.8% في عام ٢٠٢٠. حيث انخفض العجز المالي بعد ارتفاع أسعار النفط  ليصل 

الى ما نسبة 1.8% من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بنسبة 8.8% في نهاية عام ٢٠٢٠. 

البلدان المستوردة للنفط:

تشير التوقعات إلى ان النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 3.٢% عام ٢٠٢1 و انه سيرتفع الى 4.٢% العام ٢٠٢٢, 
مقارنة بانخفاض بنسبة ٠.8% لعام ٢٠٢٠. حيث انعكس كل من ارتفاع الطلب المحلي مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة 

على التنقل وارتفاع مستويات دخلها من األنشطة التجارية والسياحية إيجابا على إقتصادات البلدان المستوردة للنفط.  

شهد اقتصاد مصر نموا أسرع مما كان متوقعا في السنة المالية ٢٠٢1 بفضل قوة االستهالك وارتفاع حوالت العامليين في 
الخارج. ومن المتوقع يواصل االقتصاد  المصري النمو ليصل الى ٥.٥% عام ٢٠٢٢  بفضل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء 

التجاريين الرئيسيين،  وقطاعات استخراج الغاز، و تحسن تدريجي لقطاع السياحة. 

ولكن من ناحية اخرى شهدت البلدان المستوردة للنفط ارتفاع في مستويات المديونية متاثرة بارتفاع أسعار النفط والسلع 
األساسية عالميا واالستمرار بتعطل بعض األنشطة االقتصادية بسبب الجائحة التي عكست سلبيا على التعافي االقتصادي.

االقتصاد العالمي:

 
ً
تشير توقعات صندوق النقد الدولي الى ان االقتصاد العالمي سيسجل نموا في عام ٢٠٢1 بنسبة ٥.9% و أنه سيشهد تباطؤا
التضخم  مستويات  وارتفاع  كورونا  فيروس  متحورات  عن  ناجمة  جديدة  مخاطر  خضم  في   ٢٠٢٢ عام   %4.4 نسبة  الى  حادا 

والديون والتفاوت في الدخل الذي قد يهدد التعافي في االقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.

واصلت جائحة كورونا تأثيرها على نمو االقتصاد األمريكي خالل عام ٢٠٢1، إال أن اللقاحات ساعدت بشكل كبير على تعافيه 
خالل هذا العام، ورغم أن االقتصاد األمريكي ال يزال دون مستويات ما قبل الجائحة وفق العديد من المقاييس، إال أنه بشكل 
 عام ٢٠٢1,  كما شهدت اسواق العمل  تحسنا ملحوظا,اذ وصل معدل البطالة إلى 3.9% نهاية 

ً
عام حقق معدل نمو قويا

العام ٢٠٢1.

زخر عام ٢٠٢1 بعدد من االحداث التي كان من ابرزها تغير توجيهات االحتياطي الفيدرالي الخاصة بتوقعات معدالت التضخم 
، حيث صرح رئيس الفدرالي األمريكي الى ان الضغوطات الحاصلة على معدالت التضخم قد ال تكون بشكل مؤقت, اذ ارتفع 
معدل التضخم بنسبة  7% في نهاية عام ٢٠٢1  ليكون اعلى مستوى وصل اليه منذ 39 عام الذي ادى الى قرار االحتياطي 
الفيدرالي بزيادة وتيرة تخفيض عمليات شراء األصول و اشار بأن رفع أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٢ ستفوق التوقعات السابقة.

نما اقتصاد منطقة اليورو في ٢٠٢1 بنسبة ٥.٢% ، وسط التعافي من تداعيات جائحة كورونا، الذي تسبب في انكماش قياسي 
 امرا غيَر 

ُّ
خالل العام السابق بنسبة 6.4%, اذ توقع البنك المركزي األوروبي ان خيار رفع سعر الفائدة في منطقة اليورو يظل

, لكنه اعلن انه سيقوم بانهاء  برنامج شراء األصول الطارئ لمواجهة الجائحة، و انه على   كبيٍر خالل ٢٠٢٢ 
ٍّ
محتمٍل إلى حد

قناعة بأن ارتفاع معدالت التضخم ستستمر بشكل مؤقت، وستنخفض العام المقبل.
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 من االنكماش التاريخي بنسبة 
ً
اما بالنسبة للمملكة المتحدة فقد نما االقتصاد البريطاني بنسبة 7.٥% في عام ٢٠٢1، منتعشا

الفائدة  سعر  البريطاني  المركزي  البنك  رفع  حيث  االقتصادي.  النشاط  لتقييد  الجائحة  قيود  أدت  عندما   ٢٠٢٠ عام  في   %9.4
الرئيسي إلى ٠.٢٥% من أدنى مستوى تاريخي له عند ٠.1% لمواجهة ضغوط التضخم المستمرة و تشدد سوق العمل، متحدًيا 

توقعات السوق بانتظار العام الجديد قبل بدء رفع الفائدة، ليكون أول بنك مركزي يرفع الفائدة منذ بدء الجائحة.

في الصين و على الرغم من التحديات الناتجة عن اإلصالحات الهيكلية و تغيير السياسات المتعلة بالسوق المالي والعقاري 
والمخاطر المرافقة ألزمة ديون شركة Evergrande  التي واجهت االقتصاد الصيني  و عمليات اإلغالق الحاصلة بسبب سياسة 
عدم انتشار الفيروس الصارمة ، اال ان االقتصاد الصيني قد نما بنسبة 8.1% خالل العام ٢٠٢1 مقارنة مع ٢.3% في ٢٠٢٠، مدفوعا 
بتحسن الطلب المحلي والخارجي. وعلى غرار من معظم البنوك المركزية األخرى حول العالم  من المتوقع أن يواصل البنك 

الشعبي الصيني سياسته التيسيرية خالل عام ٢٠٢٢.

الجائحة بقوة على  العالمي على سيناريوهات مختلفة في عام ٢٠٢٢، ونظرا الستمرار سيطرة  االقتصاد  يقبل  النهاية،  في 
الحال في أي  أكثر مما كان عليه  بارزة  التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعالة يكتسب أهمية  العالمي، فإن  المشهد 
الجائحة وتتسبب في تجدد االضطرابات  أمد  أن تطيل  وقت مضى. فظهور متحورات جديدة من فيروس كوفيد-19 يمكن 

االقتصادية.
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أهم المؤشرات والنسب المالية

التغير20212020الف دينار

أهم بنود قائمة المركز المالي

7.77% 3,353,235  3,613,808 مجموع الموجودات

8.76% 1,793,871  1,951,097 التسهيالت االئتمانية بالصافي

9.50% 2,226,430  2,437,900 ودائع العمالء

5.57% 366,623  387,038 اجمالي حقوق المساهمين

نتائج العمليات

7.69% 126,508  136,231 صافي ايراد الفوائد والعموالت

 "الدخل من العمليات التشغيلية
8.34% 138,604  150,162 )باستثناء ارباح بيع وتقييم موجودات مالية ("

10.60% 137,035  151,558 اجمالي الدخل

67.12% 30,701  51,308 الربح قبل الضرائب

80.60% 18,161  32,800 الربح العائد لمساهمي البنك بعد الضرائب

80.60% 0.096  0.173 حصة السهم من صافي الربح ) دينار(

أهم النسب المالية

0.56%0.94%العائد على معدل الموجودات

5.07%8.70%العائد على معدل حقوق المساهمين

3.90%3.91%صافي ايراد الفوائد والعموالت الى معدل الموجودات

15.97%15.18%كفاية رأس المال

80.57%80.03%صافي التسهيالت الى ودائع العمالء

5.14%4.74%صافي التسهيالت غير العاملة الى التسهيالت

64.06%75.14%تغطية المخصص لصافي التسهيالت غير العاملة

المؤشرات المالية للسنوات الخمس األخيرة

20172018201920202021

صافي الربح العائد 
 32,800  18,161  28,095  30,127  30,336 لمساهمي البنك

 *17,100  22,800  -  16,200  21,600 األرباح الموزعة

 -  -  -  10,000  - األسهم الموزعة

 387,038  366,623  349,875  336,397  336,584 حقوق المساهمين

 190,000  190,000  190,000  180,000  180,000 األسهم المصدرة

سعر السهم في السوق 
 1.39  1.05  1.03  1.33  1.50 المالي ) دينار (

 / الصفا  مصرف  اسهم  من  سهم   16,٠78,984 توزيع  الى  باالضافة   ٢٠٢1 عام  عن  العامة  للهيئة  االدارة  مجلس  توصية   *
بنك  مال  برأس  المساهمين  ملكية  من  وتناسب  بنسبة  وذلك  مساهميه  على  فلسطين المملوكة لبنك القاهرة عمان  

القاهرة عمان. 
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2021

3,613,808

2017 2018 2019 2020

20212017 2018 2019 2020

20212017 2018 2019 202020212017 2018 2019 2020

20212017 2018 2019 2020

20212017 2018 2019 2020

2,794,347

2,935,414

3,129,643

3,353,235387,038

336,584 336,397
349,875

366,623

2,437,900

1,749,865

1,913,902

2,050,956

2,226,430

1,951,097

1,537,937

1,649,570 1,599,076

1,793,871

77.78%

69.50%
70.52%

64.06%

75.14%

إجمالي حقوق المساهمينإجمالي الموجودات

صافي التسهيالت االئتمانيةإجمالي ودائع العمالء

نسبة صافي الديون المتعثرةنسبة تغطية المخصصات

3.82%

4.24%

4.84%

5.14%

4.74%

)ألف دينار(
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المركز المالي للبنك
بلغ إجمالي الموجودات 3613.8 مليون دينار بارتفاع ٢6٠.6 مليون دينار عن نهاية العام السابق وبنسبة ارتفاع 7.77 %. في 
حين شهدت إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية ارتفاعا بمبلغ 168.4 مليون دينار لتصل إلى ٢٠٥7.3 مليون دينار وبنسبة 
التسهيالت غير  التسهيالت االئتمانية حيث بلغت نسبة صافي  البنك على جودة محفظة  ارتفاع 8.9٢ %، هذا وقد حافظ 
العاملة 4.74 % من رصيد التسهيالت  االئتمانية المباشرة مقابل ٥.14 % للعام السابق، وهي من النسب المتدنية في القطاع 
السابق  للعام  19٥1.1 مليون دينار مقابل 1793.9 مليون دينار  االئتمانية  التسهيالت  بلغت صافي محفظة  ، وقد  المصرفي 
بارتفاع نسبته 8.76 % ، كما يحتفظ البنك بمخصصات كافية مقابل التسهيالت االئتمانية غير العاملة وفقا لتعليمات البنك 
المركزي األردني ومعيار التقارير المالية IFRS9 وبرصيد 7٢.9 مليون دينار لتبلغ نسبة تغطية المخصصات لصافي التسهيالت 

غير العاملة 14.7٥ %.

بلغ رصيد استثمارات البنك في األسهم والسندات مبلغ 88٠.6 مليون دينار مقابل 87٠ مليون دينار للعام السابق. 

ويهدف البنك من استثماراته في الموجودات المالية إلى تحقيق التوازن في توظيف األموال في أدوات ذات مخاطر متدنية، 
وعوائد أعلى وبما يحافظ على سيولة البنك.

وبالمقابل انخفضت االرصدة وااليداعات لدى البنوك بنسبة ٥.٢ % لتصل الى ٢٢٢.6 مليون دينار مقارنة مع ٢34.7 مليون 
دينار للعام السابق ، فيما بلغت ارصدة النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 413.٥ مليون دينار مقارنة مع 313 مليون دينار 

للعام السابق وبارتفاع نسبته 1.3٢ %. 

لجميع  اطمئنان  مصدر  وتمثل  الرقابية  الجهات  ومتطلبات  العالمية  المعايير  مع  تنسجم  سيولة  بنسب  البنك  ويحتفظ 
ودائع  وتشكل  هذا  العمالء  ودائع  من   %  8٠ نسبته  ما  االئتمانية  التسهيالت  تشكل  حيث  البنك  مع  تتعامل  التي  الفئات 

العمالء المصدر األساسي من مصادر التمويل للبنك حيث تمثل ما نسبته 67.٥ % من إجمالي مصادر األموال.

بلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك 387 مليون دينار كما في نهاية عام ٢٠٢1 مقابل 366.6 مليون دينار في نهاية العام 
السابق. وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 1٥.18 % لعام ٢٠٢1 مقابل 1٥.97 % للعام السابق وهي أعلى من الحد األدنى المقرر 
من قبل البنك المركزي األردني البالغ 14.٥ %، كما بلغت نسبة رأس المال األساسي للموجودات المرجحة بالمخاطر ٥9.13 % 

)Leverage Ratio( مقابل 14.٢8 % للعام السابق، وبلغت نسبة حقوق المساهمين المرجحة إلى إجمالي الموجودات

8.7٠ % األمر الذي يضع البنك ضمن الفئة األولى )رأسمال جيد( وفقا لدرجة المالءة.

التأمينات النقدية %1.6

ودائع البنوك %5.6

مطلوبات أخرى %3.7

حقوق الملكية %11.0

أموال مقترضة %10.6

ودائع العمالء %67.5

القطاع العام %8.7

المنشآت الصغيرة
والمتوسطة %10.3

الشركات الكبرى %29.0

قروض اإلسكان %14.2

تسهيالت األفراد %37.8



20

نتائج أعمال البنك
تشغيليا، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.7% ليبلغ 11٥.9 مليون دينار مقارنة مع 1٠8.6 مليون دينار للعام السابق، كما بلغ 
صافي اإليرادات من العموالت ٢٠.3 مليون دينار مقارنة مع 17.9 مليون دينار للعام السابق وبنسبة ارتفاع 13.8%، فيما بلغت 
ايرادات استثمارات البنك 4.3 مليون دينار مقابل 676 الف دينار للعام السابق ، وارتفعت االيرادات األخرى بنسبة 1٢.1% لتبلغ 11 
مليون دينار. وبالنتيجة فقد بلغ إجمالي الدخل 1٥1.6 مليون دينار مقابل 137 مليون دينار للعام السابق اي بارتفاع نسبته 6.%1٠ 
هذا وال تزال إيرادات البنك التشغيلية من الفوائد والعموالت تشكل الجزء األكبر من إجمالي الدخل بنسبة 89.9% مقارنة مع 

نسبة 9٢.3% للعام السابق.

االئتمانية والمخصصات األخرى بنسبة  التسهيالت  المصروفات بما في ذلك مخصص تدني  انخفض إجمالي  المقابل،  في 
٥.7% ليبلغ 1٠٠.٢ مليون دينار. حيث ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة ٥.1% عن العام السابق لتبلغ 44.1 مليون دينار. في حين 
حيث  المخصصات  بتعزيز  البنك  قام  وقد  هذا   ،%٢.٥ وبنسبة  دينار  الف   837 بمبلغ  األخرى  التشغيلية  المصاريف  انخفضت 
بلغ مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات االئتمانية الذي تم اقتطاعه خالل العام  17.6 مليون دينار مقابل ٥.18 

مليون دينار للعام السابق.

بلغ الربح قبل الضريبة ٥1.3 مليون دينار مقارنة مع 3٠.7  مليون دينار للعام السابق وبارتفاع نسبته 67.1٢%، فيما بلغ صافي 
الربح بعد ضريبة الدخل العائد لمساهمي البنك 3٢.8 مليون دينار مقارنة مع 18.٢ مليون دينار للعام السابق وبنسبة 6.%8٠ 

ولتبلغ حصة السهم الواحد من صافي الربح ٠.173 دينار مقابل ٠.٠96 دينار للعام السابق .

وقد بلغ الدخل الشامل للسنة العائد لمساهمي البنك مبلغ 4٢.7 مليون دينار مقارنة مع 16.7 مليون دينار للعام السابق 
وبنسبة زيادة %1٥٥. 

2021

2020

76.5% 13.4%

2.8%

0.5%

7.3%

79.3% 13.1% 7.1%

صافي إيرادات الفوائد صافي العموالتأرباح موجودات مالية إيرادات أخرى

توزيع األرباح
قرر مجلس اإلدارة التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9 % باالضافة الى توزيع 
بنسبة  وذلك  مساهميه  على  عمان  القاهرة  لبنك  المملوكة  فلسطين   / الصفا  مصرف  اسهم  من  سهما   16,٠78,984

وتناسب من ملكية المساهمين برأس مال بنك القاهرة عمان.
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خدمات االفراد 
استمر بنك القاهرة عمان خالل عام ٢٠٢1 بتقديم خدماته ومنتجاته لدعم احتياجات عمالئه 

بما يخص منتج القروض استمر البنك بتمديد تقديم العروض الخاصة لتشجيع شراء الشقق السكنية ضمن برامج ميسرة 
وباسعار فوائد منخفضة ومنافسة ، باالضافة الى االستمرار بتفعيل المنتج العقاري الخاص بفروع الشباب LINC وتقديمه 

باسعار فوائد منخفضة  لتشجيع فئة الشباب بشكل خاص والمقبلين على شراء بيت العمر لالستفادة من ذلك. 

اما في مجال قروض السيارات استمر البنك على النهج بالتوسع بمنتج قروض السيارات  من خالل تعديل برامج المنح ومتابعة 
السيارات  من  محددة  انواع  على  عروض  تقديم  الى  باالضافة   ، وسهولة  سرعة  اطثر  لتصبح  المنتج  منح  اجراءات  وتحسين 
. باالضافة الى االستمرار بتقديم برنامج تمويل الدراجات والسكوترات  والموجهة  وضمن حمالت خاصة وباسعار مخفضة 

.LINC لفئة الشباب التي يتم خدمتها من فروع

بما  والجهات  القطاعات  من  لعدد  الفائدة  نسبة  بتخفيض  العروض  بتقديم  البنك  قام   ، الشخصية  القروض  مجال  في  اما 
يتناسب مع طلبات العمالء واحتياجاتهم. 

اما في مجال قروض التقسيط الميسر تم التوسع في عدد الشركات المشتركة في البرنامج ومن مختلف القطاعات واطالق 
عدة حمالت خاصة للتقسيط مع عدد من المتاجر لتشجيع العمالء للشراء باالقساط وبسعر فائده صفر% لدعم العمالء 

الراغبين بالشراء.

وتطبيقا  كورونا  فايروس  بتفشي  المتعلق  الوبائي  الوضع  الستمرار  ونظرا   ، المصرفية  البطاقات  البطاقات  مجال  في  اما 
العمالء  لتشجيع  التوعوية  الحمالت  باطالق  البنك  استمر  العدوى  انتقال  احتمالية  ولتجنب  العامه  السالمه  لمبادىء 
الستخدام وسائل الدفع االلكتروني منها استخدام خدمة الدفع بموجب الهاتف النقال CAB Pay وتقديم الجوائز والمزايا 
االضافية لمستخدمي الخدمة. باالضافة الى اطالق العديد من الحمالت التسويقية التي تقدم الخصومات المباشرة لحملة 

البطاقات المصرفية لتشجيع العمالء الستخدام البطاقات كوسيلة دفع بدال من تبادل النقد.

باالضافة الى ذلك وفيما يتعلق ببرنامج الخصومات الفورية  وهو احد ا البرامج التي يقدمها البنك لدعم البطاقات المصرفية 
قام البنك بتكثيف جهوده لزيادة قاعدة المتاجر المشتركة في البرنامج لتقديم خصم فوري لعمالء البنك بمجرد الدفع من 

خالل البطاقة المصرفية.

اصدار  مقابل  الجامعات  مع  عدد  مع  التفاقيات  تجديد  بتوقيع  البنك  قام  مسبقا  المدفوعة  البطاقات  يخص  وبما 
البطاقات الجامعية الذكية المدفوعة مسبقا واضافة جامعات جديدة ليصبح عدد الجامعات المستفيدة من البطاقات 
الجامعية الذكية المدفوعة مسبقا 16 جامعة حكومية وخاصة. كما قام البنك باطالق حمالت توعوية موجهة لفئة 
والمتاجر  البنك  بين  مدفوعة  حمالت  اطالق  الى  باالضافة  استخدامها  وآلية  البطاقة  بمزايا  الشباب(  )فئة  الطالب 

لتشجيع استخدام البطاقة من خالل شحنها والدفع بها.
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إدارة الخدمات المصرفية الخاصة/ للشركات
من خالل  الكبرى والمتوسطه والصغيره   للشركات  المصرفيه  الخدمات والمنتجات  تقديم  عمان على  القاهره  بنك  حرص 
تنتمي  والتي  والصغيره  والمتوسطه  الكبرى  الشركات  احتياجات  لتلبيه  التمويليه  البرامج  من  واسعه  مجموعه  تقديم 
وفتح  الحاليين  عمالئه  مع  عالقاته  تعزيز  على  البنك  حرص  فقد  الحكوميه  المؤسسات  الى  باالضافه  مختلفه  لقطاعات 
قنوات اتصال معهم وبناء عالقات متميزه  و تكثيف الزيارات الميدانيه لعمالء البنك وذلك لشعورنا بالمسؤوليه العاليه 
تجاهم والتي تتطلب منا مستوى عالي من الحرفيه والمهاره لتبقى ثقه عمالئنا عاليه واننا قادرين على تجاوز كل المعوقات 

التي تواجه الشركات والمؤسسات المختلفه من خالل ايجاد الحلول التي تساعدهم على النجاح باعمالهم 

قام البنك المركزي بمنح البنوك القروض لدعم القطاعات االقتصاديه بمنحها سلف متوسطه االجل باسعار فائده منخفظه 
وثابته طول مده القرض والجال  تصل الى عشر سنوات لدعم هذه القطاعات باالضافه الى قروض الممنوحه لمواجه ازمه 
كرونا لتمويل راس المال العامل والمصاريف التشغيليه بسعر فائده منخفض جدا لتقليل تكاليف االقتراض على الشركات  
وقد كان البنك مبادر بمنح عمالئه هذه التسهيالت لحرصه على عمالئه لالستفاده من هذه القروض باالضافه الى متابعتهم 
ان كان هناك اي معوقات تواجه الشركات والمؤسسات  بالتسديد العاده هيكله االقساط لتتماشى مع التدفقات النقديه 

الحاليه والمتوقعه نتيجه ازمه كرونا تماشيا مع تعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص  .

خالل عام ٢٠٢1 ا فقد استمر البنك بنهجه بفتح قنوات اتصال مع العمالء الجدد من خالل عمل الزيارات الميدانيه لمختلف 
القطاعات سواء الصناعيه والتجاريه والزراعيه فقد تم التوسع بمنح تسهيالت لقطاع  الزراعه وباالضافه الى قطاع الصناعه 
المحليه  بصناعاتنا  لالرتقاء  المنافسه  على  لمساعتها  العنايه  تحتاج  التي  المهمه  القطاعات  من  انهم  البنك  من  ايمانا 
وتطوير قطاع الزراعه والنغفل قطاع السياحه الذي يحتاج الدعم وخاصه  انهم تاثروا بشكل مباشر من جائحه كرونا باالضافه 

الى دعم باقي القطاعات .

 

الخزينة و تنمية مصادر االموال 
حمل العام ٢٠٢٠ عديدا من التحديات, و لعل ابرزها كان التداعيات الناجمة من جائحة كورونا الكارثية على االقتصاد العالمي, 
الموجودات و  المحافظة على جودة  ادارة موجوداته و مطلوباته بكفاءة و فاعلية توازن بين  البنك من  رغم ذلك تمكن 
نوعيتها و تحسين العائد عليها و تنويع مصادر االموال. و كذلك المحافظة على نسب سيولة مالئمة و بما يساهم في 

تعزيز ربحية البنك و المحافظة على نسب مخاطر مقبولة.

انشاء عالقات  المراسلة بكفاءة و فاعلية و عمل على  البنوك  تعزيز شبكة عالقاته مع  ٢٠٢1 على  العام  البنك خالل  عمل 
الجهات  التي تفرضها  المتجددة  التغيرات  المنطقة و في ظل  التي تشهدها  المستجدة  المحيطة  الظروف  بالرغم  جديدة 
الرقابية. باالضافة الى توطيد و ادامة العالقات المصرفية مع البنوك و المؤسسات المالية في المملكة االردنية الهاشمية 
و خارجها في عدة مجاالت من حيث التمويل التجاري و الحوالت المصرفية, االمر الذي ساهم في تحسين جودة الخدمات 

المقدمة لعمالء البنك.

 استمر بنك القاهرة عمان بتزويد عمالئه بالخيارات االستثمارية المبتكرة, من خالل منصة التداول االكترونية التي اطلقها 
البنك و التي تتيح للعمالء خيارات تداول االسهم و السندات و الصناديق االستثمارية المتاحة للتداول في شتى االسواق 

العالمية.

التأجير التمويلي
ك للتأجير التمويلي مجموعة متكاملة من خدمات التأجير التمويلي تتناسب وطبيعة نشاط 

َّ
يقدم البنك من خالل شركة تَمل

المستأجر وتدفقاته النقدية، ولكافة القطاعات االقتصادية.كما وتسعى الشركة لرفع مستوى االهتمام بالخدمات المقدمة 
لألسواق المستهدفة لتلبية احتياجاتها التمويلية من خالل نشر مفهوم التأجير التمويلي لما له من مزايا اقتصادية ومالية 

للقطاعات المستهدفة.
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الخدمات االستثمارية
يقوم البنك ومن خالل أذرعه االستثمارية، شركة أوراق لالستثمار في األردن والشركة الوطنية لألوراق المالية في فلسطين، 
محافظ  كإدارة  األصول  إدارة  خدمات  إلى  باإلضافة  والدولية.  اإلقليمية  المحلية،  األسواق  في  الوساطة  خدمات  بتقديم 
واالستثمارية  المالية  المشورة  وتقديم  المختلفة،  الغايات  ذات  االستثمار  صناديق  وإدارة  تأسيس  للعمالء،  استثمارية 

وإعداد الدراسات واألبحاث.

شبكة الفروع ومنافذ التوزيع
تطبيقا لتحقيق اهداف الهوية المؤسسية وخطط االنتشار الجغرافي للبنك، تم خالل عام ٢٠٢1 إفتتاح 3 فروع جديدة لبنك 
القاهرة عمان وتشغيلهم بنظام الموظف الشام ، وأيضا تم تحديث ونقل فرعين وتحويلهم إلى نظام الموظف الشامل؛ 
العالمة  إلى فروع ذكية تحت  لجامعتين  1  وتحويل مكتبي طلبة  LINC  تم فتح فرع ذكي عدد  الذكية  الفروع  أما بخصوص 

التجارية LINC  وبالتفاصيل التالية : 

إفتتاح فرع جديد لبنك القاهرة عمان في منطقة القصر – الكرك )بنظام الموظف الشامل( 	

إفتتاح فرع جديد لبنك القاهرة عمان  في منطقة الحصن-إربد )بنظام الموظف الشامل( 	

إفتتاح فرع جديد لبنك القاهرة عمان في المدينة الطبية )بنظام الموظف الشامل( 	

نقل وتحديث فرع بنك القاهرة عمان في جامعة مؤتة وتحويله إلى النظام الشامل   	

نقل وتحديث فرع بنك القاهرة عمان في شارع عمر المختار – إربد وتحويله إلى النظام الشامل  	

	 LINC إفتتاح فرع ذكي جديد في جامعة مؤتة

	 LINC تحويل مكتب طلبة جامعة اليرموك إلى فرع ذكي

	 LINC تحويل مكتب طلبة العلوم والتكنولوجيا إلى فرع ذكي

وشبكات  هادئة  بأجواء  تتميز  وأيضا  الحداثة  تواكب  عصرية  بتصاميم  تتميز  المذكورة  والمحدثة  الجديدة  المواقع  جميع 
الكترونية مزودة بأحدث أجهزة الكومبيوتر تضمن تقديم الخدمات المصرفية للعمالء بسهوله وتحقق السرية والخصوصية، 
حيث تهدف الى استيعاب الزيادة المضطردة في عدد عمالء الفروع، باإلضافة الى تعزيز التواجد في المناطق الحيوية باألردن، 
، ويقوم البنك   ومكتب 

ً
CAB  )حتى نهاية عام ٢٠٢1  )98( فرعا LINC و  حيث بلغ اجمالي عدد الفروع والمكاتب في األردن( 

بخدمة عمالئه من خالل شبكة صرافات آليه واسعة حيث تم تركيب 11 صراف آلي جديد في مواقع مختلفة خالل العام الحالي 
وبذلك يكون العدد اإلجمالي للصرافات 19٥  صراف منتشرة في كافة مناطق المملكة  منها ٢٢ صراف يقدم خدمة اإليداع 

النقدي.

فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا/ لينكفرع جامعة مؤته/ لينكفرع جامعة اليرموك / لينك
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فروع بنك القاهرة عمان التي تم افتتاحها في عام 2021

فرع الحصنفرع إربد - شارع عمر المختار

فرع جامعة مؤتة فرع مدينة الحسين الطبية

فرع الكرك / القصر
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فروع بنك Signature التي سوف يتم افتتاحها في عام 2022

فرع زارا سنترفرع أم السماق - شارع مكة

فرع الخالدي
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جموعة مشاريع البنية التحتية 

تم خالل هذا العام 

منح البنك شهادة PCI  التي تأخر الحصول عليها مدة ثالثة اعوام حيث قمنا باغالق مجموعة كبيرة من الثغرات االمنية على اغلبية  	
االنظمة التي تخص البنية التحتية والتطبيقات البنكية وقواعد البيانات وتحديث اغلبية االنظمة 

تطبيق مشروع خوادم Power 9  من IBM  وتحديث وحدات التخزين مما حسن من اداء النظام البنكي T٢4  من ناحية السرعة وعدم  	
توقف النظام 

تطبيق مشروع Primera Storage  على Synergy Servers والقيام بنقل التطبيقات العاملة على وحدات تخزين جديدة SSD  ذات سرعة  	
عالية واداء افضل 

جميع  	 تشغيل  تجربة  تم  حيث  الخوادم  على  الشبكي  بالربط  الخاصة  السويتشات  جميع  تحديث  Update Firmware   و  تحديث  عمل 
االنظمة من موقع وعمل تحديث دون اي تأثر للخدمات البنكية 

تم تشغيل مواقع لينك الجديدة باجهزة جديدة وتحسين على االنظمة العاملين عليها  	

تم تطبيق DDOS  وحماية جميع Traffic   من خارج البنك من االختراقات والدخول المشبوه  	

تم التعاقد مع شركة زين وشراء Ripe  ليخصص مجموعة IP  تخص فقط بنك القاهرة عمان وال تتأثر بتعطل اي من شركة زين او اورانج  	
وابقاء الخدمات البنكية عاملة دون انقطاع 

ويحدد  	 الخوادم  على  للعمل  االمنة  البيئة  يوفر  انة  حيث  خاللة  من  الخوادم  الى  الوصول  امكانية  يوفر  الذي   PAM Solution تطبيق 
صالحيات الدخول والعمل علية بشكل مراقب ومسجل 

تم تطبيق نظام ClearPass  على دوائر االدارة بحيث يمنع شبك اي جهاز من خارج المنظومة الى شبكة البنك وعدم امكانية الوصول  	
اليها 

تم تطبيق Forti Client  ويقوم بحماية االجهزة من الفايروسات واالختراق المشبوه  	

تم تطبيق تقنية SDWAN  على جميع صرافات البنك حيث انها تعتبر من التقنيات التي تعمل على توفير االتاحية بين خطوط االتصال  	
والتي يتم ادارتها من خالل جهاز مركزي 

الماكنات  	 العامل عليها حيث وفرت  النظام  البنك وتشغيلها وتحديث  الفوري للبطاقات في جميع فروع  تم تحديث اجهزة االصدار 
 PCI امكانية الطباعة الفورية للبطاقات بمشاكل اقل وحماية حيث ان الحبر ال يتم كتابة رقم البطاقة علية مما يوفر مطابقة

الخارجية مثل  	 البنك والمواقع  البطاقات بين مواقع  البيانات والملفات وارقام  تناقل  SFTP Server   مما يوفر امكانية  تطبيق نظام 
اال من خالل  البيانات  الوصول لهذه  يتم  اكبر حيث ال  امنية وحماية  المعلومات بطريقة  العسكري والفيزا وتقنية  االئتمان  صندوق 

االشخاص المخول لهم فقط.

مجموعة المشاريع السيبراني و امن المعلومات :

فــي إطــار تعزيــز مســتويات األمن والحمايــة ألنظمــة البنــك فقــد تــم االستمرار فــي تطبيــق مجموعــة مــن العمليــات والضوابــط  	
والحلــول األمنية للتوافــق مــع متطلبــات أمن المعلومات و األمن السيبراني والــذي لــه األثر فــي تعزيــز منظومــة األمن والحمايــة 

والحــد مــن المخاطــر الســيبرانية فــي ضــوء تطــور أســاليب الهجمــات اإللكترونية وذلك من خالل ما يلي:-

تطوير وتحديث مركز العمليات األمنية )CSOC( للمراقبة على مدار الساعة ٢4/7. 	

مواكبة التطورات التكنولوجية ألنظمة وبرامج أمن المعلومات و األمن السيبراني المتطورة وتعزيز كفاءتها بشكل مستمر 	

تطوير و تعزيز سياسات أمن المعلومات و األمن السيبراني الشاملة لتتوافق مع معايير البنك المركزي األردني والمعايير العالمية. 	

تطوير برنامج أمن سيبراني يستند الى أفضل المعايير األمنية )NIST و)ISO ٢7٠٠٠1، باإلضافة الى حوكمة تكنولوجيا المعلومات. 	

إدارة تقنية المراقبة األمنية وتطوير الخبرات والمهارات. 	

حصل البنك على شهادة PCI-DSS لمعاييــر أمــن وســالمة البطاقــات العالميــة لعام ٢٠٢٠/٢٠٢1. 	

	 .SWIFT-CSP من خالل تقييم SWIFT االمتثال لمعاييــر األمــن وسـالمة الشبكة المالية
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إدارتها  	 علـى  والعمل  حدوثهـا،  والمتوقـع  الحاليـة  السيبرانية  المخاطـر  مراقبـة  في  السبراني  واالمن  المالية  الجرائم  دائرة  استمرت 
باإلضافة الى متابعــة متطلبــات معاييــر األمن والحمايــة والعمـل علـى توفيرهــا للحــد مــن تعــرض البنــك لهــذه المخاطــر و تتمثل 
مهام الدائرة بتوعية المستخدمين لألنظمة باإلضافة الى تلبية احتياجات البنك ودعم المهمة الخاصة بحماية أصوله وممتلكاته من 

االختراقات لتنفيذ رؤية البنك من خالل مايلي :- 

حماية أنظمة البنك من االختراقات الخارجية و الداخلية لضمان عدم تعرض أصحاب المصالح )Stakeholders( ألي مخاطر او تهديدات محتملة. 	

تعزيز األنظمة والشبكات بحيث تكون قادرة على اكتشاف جميع المخاطر المحتملة والهجمات بطريقة فعالة وديناميكية وتطوير  	
قدرتها على الدفاع بشكل ذاتي.

استحداث وتقديم تقنيات مبتكرة خاصة باألمن السيبراني تكون قادرة على تقديم حلول عالية الجودة. 	

تعزيز وتطبيق برامج تدريبية وتوعوية متعلقة بمفهوم األمن السيبراني وممارساته في البنك لكل من )الموظفين ، العمالء ، الموردين(. 	

ربط حوكمة تكنولوجيا المعلومات باألمن السيبراني. 	

الموارد البشرية والتدريب 
دائرة إدارة المواهب وتقييم االداء

سياسة البنك في التعيين

إستمر البنك في سياسته بمنح أولوية منح الشواغر داخليا من خالل ألية تنافس عادلة تمنح الموظفين الحق بالتنافس على 
الوظائف الشاغرة ال سيما الوظائف االدارية والقيادية وذلك لضمان سير الموظفين في مسارهم الوظيفي والحفاظ على 
الكوادر المؤهلة . ومن ناحية أخرى فإن ذلك يضمن استمرار البنك في إتاحة فرص التطور المعرفي وتعزيز الخبرة العملية 
للموظفين من خالل برامج اإلحالل المؤقت والتدريب والتعليم والتطوير. كما يراعي البنك ضرورة رفد كوادره بخبرات خارجية 
تعزز الفكر التجديدي االبتكاري والمنافسة الداخلية لدى الموظفين وذلك من خالل استقطاب أفضل الكوادر المناسبة لقيم 

وبيئة المؤسسة ولمتطلبات الوظيفة على حد سواء.

بلغ معدل الدوران الوظيفي الكلي 3.6٢ % للعام ٢٠٢1 ويعتبر معدل الدوران الوظيفي ضمن المعدل الطبيعي وفق أفضل 
الممارسات لمعدل الدوران الوظيفي.

سياسة المكافآت

انسجاما مع تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي االردني تم وضع سياسة لتوزيع المكافأت المالية 
مبادئ  تطبيق  في  المؤسسية  الحاكمية  عليها  تقوم  التي  األساسية  الرئيسية  المبادئ  على  مبينة  البنك  موظفي  على 

العدالة والشفافية في منح المكافآت المالية لموظفي البنك .

وتهدف سياسة منح المكافآت الى وضع أسس ومعايير موضوعية وعادلة وشفافة لمنح مكافأت مالية لإلدارة التنفيذية 
العليا وكافة موظفي البنك تمكن البنك من استقطاب وتطوير والمحافظة على موظفيه من ذوي الكفاءات والمهارات 

والخبرات وتحفيزهم واالرتقاء بأدائهم وتشجيع وتحفيز الموظفين لتحقيق أهداف البنك .

وتتضمن السياسة اعتماد نظام مكافأت يربط ما بين ربحية وأداء البنك بشكل عام ومدى تحقيق أهدافه االستسراتيجية 
كما تضمنت السياسة أسس ومعايير ألداء االدارات والدوائر المختلفة وأداء الموظف.

يبلغ إجمالي عدد موظفي البنك والشركات التابعة ٢,٢٠7 وفقا للمؤهالت التالية :

المجموعتملك للتأجير التمويليالوطنية لألوراق الماليةمصرف الصفاأوراق لالستثمارفرع البحرين البنك

24521224265توجيهي فما دون

1227-21718دبلوم

1478416978101613بكالوريوس

72220141.99ماجستير

3----3دكتوراه

201542113711192,207المجموع
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أهم إنجازات إدارة الموارد البشرية :

المؤسسية  والثقافة  البشرية  الكوادر  في  االستثمار  ودعم  لتطوير  االستيراتيجية  وأهدافه  البنك  ورسالة  لرؤية  استنادا 
وإيمانه بأهمية الموارد البشرية التي يعتبرها العنصر الرئيسي من مسيرة نجاحه. نفذ خالل عام ٢٠٢1 برامج تدريبية وتطويرية 
وفق أفضل الممارسات والخيارات المتاحة والممكنة سعيا لتعزيز بيئة العمل العمل المهنية ورفع نسبة الرضا الوظيفي 

وخلق بيئة تنافس إيجابية ترفع من الكفاءة واالنتاجية في العمل وخدمة العمالء الداخليين والخارجيين بمهنية عالية .

التدريبية وتقديم المعرفة فقد تم إعداد وتنفيذ  البرامج  التكنولوجيا في  ٢٠٢1 قد تم االعتماد بشكل كبير على  خالل عام 
وخلق  الموظفين  من  ممكن  عدد  أكبر  لتدريب  الفرصة  أتاحت  االلكترونية  المنصات  خالل  من  متخصصة  تدريبية  دورات 

القيادات المؤهلة للمراحل القادمة.

كما كان إلدارة الموارد البشرية دورا بالمساهمة بالمسؤولية المجتمعية من خالل تدريب مجموعة من الطالب والخريجيين 
الجامعيين تدريبا عمليا على أعمال البنك ومساعدتهم للتأهل لسوق العمل.

 كما قامت إدارة الموارد البشرية بتنفيذ برنامج مصرفيو المستقبل الذي يهدف لتعزيز مستوى المعرفة لديهم وتدريبهم 
تدريبا عمليا في مجاالت مصرفية محدد تتمثل في أعمال التمويل التجاري والخزينة والمخاطر واالمتثال واالئتمان .

خطط تطوير وتدريب الموارد البشرية

خالل عام ٢٠٢1 فقد تم عقد برامج تدريبية شملت بشكل متخصص بمواضيع االنظمة البنكية وتقنية  المعلومات واالمتثال 
ومكافحة غسل االموال والتسهيالت االئتمانية والخدمات البنكية االلكترونية والمدفوعات واالدارة والمهارات السلوكية 

والخزينة واالستثمار وتوزعت حسب الجدول المبين ادناه 

كما سيستمر البنك خالل عام ٢٠٢٢ بتطوير وتدريب الموظفين وتطوير مناهج التدريب بكافة المواضيع الفنية والسلوكيه 
بالمحافظة على ديمومة مسار  للمساهمة  الداخلية  العمل  بالعمل واجراءات  المرتبطة  واالدارية والتعليمات والقوانين 

التطوير وزيادة االحترافية الوظيفية لدى الموظفين 

تضمنت البرامج التدريبية التي قام بها البنك المجاالت التالية :-

عدد الساعات التدريبيةعدد المشاركينعدد البرامج التدريبيةمجال التدريب

581122ورشات توعوية

912382األنظمة البنكية

25193141.5االمتثال ومكافحة غسل االموال

1574304التسهيالت االئتمانية

16218489خدمة العمالء

113اللغة االنجليزية

41221المهارات والمعرفة البنكية األساسية

731126المحاسبة و المالية

28152609.5تقنية المعلومات

112القانونية

23208287اإلدارة

1112الجوانب القانونية للعمل

41220المخاطر

73585المهارات السلوكية

52546التمويل التجاري

4962الخزينة و االستثمارات



29

الوضع التنافسي للبنك
استطاع البنك تعزيز موقعه ضمن البنوك األردنية من خالل ما حققه من إنجازات خالل العام الحالي واألعوام السابقة، حيث 
تبلغ حصة البنك من إجمالي الودائع والتسهيالت في األردن % 3,97 و % 4,٥3 على التوالي، فيما تبلغ % ٥,٥8 و % ٥,٠6 في 

فلسطين، وحصة غير مؤثرة في البحرين.

هذا وقد حافظ البنك على التصنيف االئتماني له من قبل وكاالت التصنيف الدولية، كما يلي:

العمالت األجنبيةقوة المركز المالي
النظرة المستقبليةقصيرة/ طويلة األجل

مستقرb1NP/B1موديز

مستقرb+B+/Bكابيتال إنتلجنس
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الشركات التابعة للبنك
فيما يلي نبذة عن الشركات التابعة للبنك:

 ٢٠16 العام  في  فلسطين  في  عامة  مساهمة  كشركة  الصفا  مصرف  تأسس 
وباشر أعماله بتاريخ ٢٠16/9/٢٢ كمؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة 
رأسمال  من   %  74.6 نسبته  ما  البنك  ويمتلك  فروعه،  خالل  من  اإلسالمية 

المصرف البالغ 7٥ مليون دوالر أمريكي.

الخدمات  من  الفلسطيني  السوق  احتياجات  تلبية  إلى  الصفا  مصرف  يسعى 
واالستثمار  التمويل  أعمال  ممارسة  وكذلك  اإلسالمية  المصرفية  والمنتجات 
وتطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات نحو المشاركة في استثمار المنتج 
الشريعة اإلسالمية، ويعمل  بأساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض مع أحكام 

المصرف من خالل 9 فروع ومكاتب منتشرة في معظم محافظات فلسطين

تأسست الشركة الوطنية للخدمات المالية “أوراق لالستثمار”، كشركة محدودة 
ما  البنك  يملك   .199٢ عام  خالل  الهاشمية  األردنية  المملكة  في  المسؤولية 
نسبته 1٠٠% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ ٥.٥ مليون دينار. تقوم الشركة 
بتقديم خدمات الوساطة المحلية واإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى خدمات 
إدارة األصول ومحافظ العمالء االستثمارية، كما تقوم بتأسيس وإدارة صناديق 

االستثمار وتقديم المشورة المالية واالستثمارية. 

في  متميز  مركز  تحقيق  من  الشركة  تمكنت  فقد  الشديدة،  المنافسة  رغم 
حافظت  حيث  العمالء،  قاعدة  حيث  من  أو  التداول  حجم  في  سواء  السوق، 

الشركة على مرتبة جيدة ما بين الشركات العاملة في بورصة عمان.

تأسست الشركة الوطنية لألوراق المالية كشركة مساهمة خصوصية محدودة 
المسؤولية في رام الله في فلسطين في عام 199٥. تعمل الشركة كوسيط في 
سوق فلسطين لألوراق المالية )بورصة فلسطين(. وقد باشرت الشركة عملها 
ومرخصة  فلسطين  بورصة  في  عضو  وهي  المحتسب،  السوق  عمل  بداية  مع 
المحلية  الوساطة  خدمات  لتقديم  الفلسطينية  المال  سوق  هيئة  قبل  من 
 1.6 البالغ  المدفوع  الشركة  رأسمال  كامل  البنك  يملك  والدولية.  واإلقليمية 

مليون دينار ويقع المقر الرئيسي في رام الله.

ذات  كشركة  وسجلت   ٢٠13/11/1٢ بتاريخ  التمويلي  للتأجير  ك 
َّ
تَمل شركة  تأسست 

مسؤولية محدودة ويبلغ رأسمالها ٥ مليون دينار أردني، ومملوكة بالكامل من 
تقديم  مجال  في  استثماري  ذراع  بمثابة  لتكون   .1٠٠% بنسبة  عمان  القاهرة  بنك 

خدمة التأجير التمويلي.

تقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات التأجير التمويلي تتناسب وطبيعة 
نشاط المستأجر وتدفقاته النقدية، ولكافة القطاعات االقتصادية. كما وتسعى 
المستهدفة  لألسواق  المقدمة  بالخدمات  االهتمام  مستوى  لرفع  الشركة 
لتلبية احتياجاتها التمويلية من خالل نشر مفهوم التأجير التمويلي لما له من 
خدمة  على  الشركة  وتعمل  المستهدفة،  للقطاعات  ومالية  اقتصادية  مزايا 

عمالئها في إدارة الشركة في عمان وفرع في مدينة إربد.
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مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي والبيئه
برى المؤسسات االقتصادية، إال أن 

ُ
رغم ظروف جائحة كورونا وما فرضته من تغيير على أولويات واستراتيجيات دول العالم وك

ي، ضاربا بذلك 
ّ
بنك القاهرة عّمان وانطالقا من حّسه العالي بالمسؤولية الوطنية، تمّسك بدوره في خدمة المجتمع المحل

 جائحة 
ّ

ي هي إحدى أهّم أولوياته، خاصة في ظل
ّ
أنموذجا في ُحسن إدارة األزمة، ومؤكدا مّرة أخرى أن خدمة المجتمع المحل

ما كانت لتمّر بهذا الشكل دون تعزيز قيم التكافل والتعاون.

األردن  ة غذاء 
ّ
أن يكون في مقّدمة أهدافه دعم سل القاهرة عّمان  بنك  واختار 

وتحسين دخل المزارعين، وهو القطاع الذي كان له دور هاّم خالل جائحة كورونا، 
الغذاء  سلة  تعزيز  يستهدف  الذي  الخضراء(  )القافلة  برنامج  البنك  دعم  حيث 
األردن. ووجه البنك الدعم لصغار المزارعين األردنيين، بهدف تمكينهم من إيجاد 
الطبيعة  لحماية  العربية  زرعت  وقد  لعائلتهم،  و  لهم  مستدامة  دخل  مصادر 
المنفذة للبرنامج بالتعاون مع جمعية سيدات مأدبا أراٍض مساحتها ٥ دونمات 

وبواقع ٢٠٠ شجرة في منطقة الفيحاء - مادبا إلعالة 3٠ فردا.

مع  شراكته  تعزيز  خالل  من  التعليمي  القطاع  دعم  عّمان  القاهرة  بنك  وواصل 
طلبتها  عن  العناء  يخفف  كهربائي  بقطار  البنك  لها  تبّرع  التي  األردنية  الجامعة 

ر بذلك الجهد والوقت على الطلبة. القطار الذي يتألف من قاطرة وأربع مقطورات 
ّ
هم داخل الحرم الجامعي بشكل آمن، ليوف

ّ
ويقل

إحداها مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة، يتسع )7٢( شخصا، ويعتبر صديقا للبيئة وسهل الصيانة واالستخدام.

ة من أبناء الموظفين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة، حيث قام بفتح 
ّ
وحرص بنك القاهرة عّمان على تكريم ثل

حسابات توفير للطلبة وتقديم هدايا رمزية لهم، وذلك في إطار الحرص على تعزيز روح األسرة الواحدة وتوفير البيئة العائلية 
ف بأنه وأفراد أسرته ضمن دائرة اهتمام البنك االقتصادي واالجتماعي.

ّ
 موظ

ّ
اآلمنة لموظفيه، ليشعر كل

ل قيمة مضافة لالقتصاد الوطني والمجتمع 
ّ
وترجم بنك القاهرة عّمان حرصه على دعم النشاطات والفعاليات التي تشك

األول”،  السيبراني  واألمن  الدفاع  لتكنولوجيا  االصطناعي  الذكاء  ومعرض  “مؤتمر  دعم  في  المساهمة  خالل  من  ي، 
ّ
المحل

الذي استضافه االردن مؤخرا وانطلقت فعالياته برعاية سمو ولي العهد األمير الحسين بن عبد الله الثاني، في مركز الملك 
الحسين بن طالل للمؤتمرات/ البحر الميت، وأقيم ألول مّرة على مستوى المنطقة لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 8٠ شركة 

محلية وعالمية.

وللعام الخامس عشر على التوالي، حافظ بنك القاهرة عّمان على الشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان، بتوقيع اتفاقية 
تقديم  بهدف  المركز،  في  العالج  يتلقون  الذين  لألطفال  المخصص  الصيفي  المخيم  بفعاليات  للقيام  الالزم  الدعم  تقديم 
الدعم النفسي لألطفال المصابين بالسرطان، حيث ُيعتبر الجانب النفسي أحد أهّم عوامل الشفاء من السرطان، وقد وّجهت 
البهجة على  إدخال  الدعم في  أثر هذا  للبنك مؤكدة  الشكر  السيدة نسرين قطامش  الحسين للسرطان  مدير عام مؤسسة 

نفوس األطفال بشكل ُيحّسن حجم تجاوبهم مع العالج.

اللقاح  ي 
ّ

تلق بأهمية  إيمانه  من  وانطالقا  كورونا،  لقاحات  الحكومة  توفير  وفور 
الوطني  دوره  لعب  على  عّمان  القاهرة  بنك  حرص  كورونا،  جائحة  مواجهة  في 
في حملة التطعيم ضد الفيروس المستجد، فقام بتخصيص مركز للتطعيم في 
مبنى اإلدارة العاّمة في العاصمة عّمان، مزّودا بكافة الكوادر الطبّية والتجهيزات 
اللوجستية والمعّدات الالزمة، وقد بدأ حملة تطعيم شملت كافة الموظفين، 
نهم من أداء مهامهم على أكمل 

ّ
وبما يحافظ على صّحتهم وسالمتهم ويمك

وجه، ولتكون فروع البنك مناطق  آمنة لهم وللعمالء جميعا.

ن في 
ّ
ونجح بنك القاهرة عّمان بتحقيق الهدف الذي حدده عام ٢٠٢٠، حيث تمك

٢٠٢1 من الفوز بالنسخة الخامسة من مسابقة كأس العالم لألهداف المستدامة 
لعالم  تغيير  إحداث  وتستهدف  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  التي 
عشر  الخامس  الهدف  تحقيق  األردني   »Leaf a Mark« فريق  اختار  وقد  أفضل، 
)الحياة على األرض(، والتزم الفريق بزراعة مليون شجرة بحلول عام ٢٠3٠ وزيادة 
الماضيين،  العامين  1%. وعلى مدار  األردن بمعدل  الخضراء في  المساحات  نسبة 
خالل  من  وذلك   ،

ً
اخضرارا أكثر  أردن  أجل  من  بحملة   »Leaf a Mark« فريق  قام 

آالف  وزرع  الصاعد  الجيل  لتوعية  مدرسية  زيارات  وإجراء  توعوية  حمالت  إطالق 



32

األشجار وتنظيم فعاليات لمجموعات من األطفال لزراعة األشجار وتنظيم حمالت تمويل جماعي لزراعة أشجار مثمرة لألسر 
المحرومة لخلق مصدر دخل دائم لهم. وقد قام بنك القاهرة عّمان بدعم المبادرة والفريق.

ي وتعزيز قيم التكافل، حيث قام البنك 
ّ
وفي فلسطين، حرص بنك القاهرة عّمان على تنويع أشكال الدعم للمجتمع المحل

ستة  في  والمستشفيات  التوحد  أطفال  ومراكز  األيتام  رعاية  دور  في  األطفال  على  األضحى  عيد  هدايا  توزيع  حملة  برعاية 
محافظات فلسطينية.

ز البنك على دعم فئة الشباب في التعليم والتكنولوجيا والرياضة، حيث قام برعاية حفل تكريم المتفّوقين في امتحان 
ّ
كما رك

شهادة الثانوية العامة بمحافظة طولكرم. وتقديم دعم مالّي لرعاية تدريب طلبة مبدعين على انتاج نظارات ثالثية األبعاد 
لملتقى  فضية  رعاية  البنك  قّدم  كما  معا.  والحماية  البصر  مشاكل  معالجة  أو  فقط  للحماية  إما  طبية  بعدسات  معدلة 
فلسطين الدولي ألطباء األسنان الفلسطينيين والذي شارك فيه أكثر من ٥٠٠ طبيب. هذا باالضافة إلى تقديم دعم االتحاد 

الفلسطيني لرياضة المواي تاي.

وحرص بنك القاهرة عّمان على دعم والمشاركة في مختلف المناسبات واالحتفاالت القومية والوطنية والدينية، سواء في 
عيد األضحى المبارك أو أعياد الميالد.

لم تمنع ظروف جائحة كورونا البنك من التمّسك بدوره في تعزيز القيم الوطنية واإلنسانية والفنّية لدى مختلف الفئات 
السنّية، فقد واصل غاليري بنك القاهرة عّمان فعالّياته معلنا عن الدورة الثانية عشرة لمسابقة رسوم األطفال )٥- 16( عاما، 

والتي يفوز )٢٠( طفال بجوائزها المالية، فيما استحدثت المسابقة في هذا العام جائزة مالية للمعلم المتمّيز أيضا.

 
ً
ن بنك القاهرة عّمان الجمهور من حضور معرض فنّي يضّم أعمال تسعة وثالثين فنانا

ّ
وفي إطار دعمه للفّن والموهبة، مك

الثالثية،  األبعاد  تكنولوجيا  وباستخدام  »أونالين«،  عرض  تجربة  أول  في  وذلك  التشكيلي،  المستوى  على  وازنا   
ً
وعربيا  

ً
أردنيا

 على مستوى قاعات العرض.
ً
وهي التجربة األولى محليا

م غاليري بنك القاهرة عّمان معرض الخط العربي لعرض 
ّ

ونظ
األعمال الخطية الفائزة في مسابقة الملتقى األردني الخط  
من  نخبة  أعمال  إلى  اضافة  اإلسالمية  والزخرفة  العربي 

الخطاطين المحترفين من أعضاء الملتقى.

التي تّم تنفيذها بعملة الدوالر األمريكي للعام ٢٠٢٠،  عالميا، تّوج بنك القاهرة عّمان تمّيزه في خدمة الحواالت الشخصية 
البنك  الدوالر األمريكي من »JPMorgan Chase Bank«، ليصبح  الحواالت بعملة  بالحصول على جائزة جودة المقاصة إلدارة 

الوحيد الذي يحصل على هذه الجائزة العالمية في المنطقة خالل السنوات الماضية.

التبرعات والرعاية
بلغ إجمالي ما قام به البنك من تبرعات ورعاية فعاليات مختلفة خالل العام ضمن المجاالت التالية:

المبلغالبيان

 46,203 المجال الصحي 

 398,404 المجال التعليمي 

 2,684 الخدمات االجتماعية  

 145,723 المجال الثقافي والفني 

 158,175 المؤسسات الوطنية  

 751,189 المجموع  
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الخطة المستقبلية 
القوة والقدرات االقتصادية واالجتماعية،  إلى مكامن   

ً
الشاملة والمستدامة استنادا التنمية  إلى دوام  البنك  رؤية  تسعى 

باإلضافة إلى والمحافظة على اإلنجازات التي حققها البنك خالل األعوام السابقة الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين 
على وجه الخصوص وتعزيز مفهوم االشتمال المالي. يأتي ذلك في ظل تحسين وتطوير الثقافة المؤسسية وتجربة العميل 
العمل  بالتوازي مع تطورات األداء االقتصادي للمملكة وبيئة  المستدام  التوسع والنمو  المصرفية لدوام  واأليكولوجية 

المؤسسية.

فيما يلي أهم بنود خطة عمل البنك لعام ٢٠٢٢:

 لمتطلبات البنك المركزي األردني . 1
ً
“رأسمال جيد” وفقا المحافظة على نسبة مريحة لكفاية رأس المال وعلى تصنيف 

وبما يمكن البنك من االستمرار في توسيع أعماله.

المحافظة على نسب سيولة مناسبة لدعم أعمال البنك من خالل العمل على زيادة ودائع العمالء بمختلف أنواعها مع . ٢
التركيز على الودائع األقل كلفة وخلق برامج تحفيزية لترويجها.

تطوير . 3 خالل  من  والشركات  لألفراد  المصرفية  والحلول  الخدمات  تقديم  في  الرائدة  البنوك  ضمن  البنك  مكانة  تعزيز 
خدمات ومنتجات وحلول مصرفية تلبي رغبات واحتياجات مختلف أنواع وشرائح العمالء.

تعزيز التوسع والنمو المستدام لمحفظة التسهيالت االئتمانية والوصول إلى هيكل ائتماني يوازن بين قطاع األفراد . 4
والشركات بالتوازي مع مواصلة الجهود لتسوية الغير عاملة منها بما يعزز من مستويات جودة موجودات البنك ورفع 

وتيرة عكس المخصصات. 

الدولية . ٥ األردني والمؤسسات  المركزي  البنك  المتاحة من  التكلفة  التمويل منخفضة  تعزيز عمليات استقطاب مصادر 
المختلفة.

التحول الرقمي وتطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها.. 6

تطوير أدوات وآليات وأنظمة الحماية الوقائية المتعلقة باألمن السيبراني وأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية . 7
واالمتثال وتعزيز قدراتها.

التحول من التركيز على المنتج إلى التركيز على العميل من خالل رفع جودة الخدمات المقدمة وطرح منتجات وحلول . 8
ريادية ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح وفئات العمالء القائمين والمستهدفين.

األمثل . 9 والتوزيع  جديدة  فروع  إنشاء  خالل  من  واإللكترونية  التقليدية  بشقيها  البيعية  المنافذ  شبكة  وتطوير  تعزيز 
تطبيق  طريق  عن  إلكترونية  مصرفية  خدمات  وتطوير  ابتكار  إلى  باإلضافة  الجغرافي.  انتشارها  وتعزيز  اآللية  للصرافات 

الهاتف البنكي وأنظمة الدفع الرقمية. 

 إلى متطلبات الهوية المؤسسية.. 1٠
ً
تحديث وترقية الفروع إلى مفهوم الموظف الشامل استنادا

االستثمار في الموهبة وتمكين اإلبداع.. 11

بخدمة . 1٢ تعنى  التي   LINC التجارية  للعالمة  والرقمية  التقليدية  البيعية  المنافذ  خالل  من  الشباب  العمالء  استقطاب 
الشباب ضمن الفئة العمرية 18-4٠ سنة.هذا وسيتم نشر أكشاك تفاعلية بأماكن تواجد الشباب من فئة طلبة الجامعات 

 الحتياجاتهم.
ً
على وجه الخصوص لتلقي مختلف أنواع الخدمات المصرفية وفقا

من . 13 تمكينهم  خالل  من  وشركات  أفراد  المميزين  العمالء  فئة  تستهدف   ”Signature“ جديدة  تجارية  عالمة  إطالق 
 ”Signature” التجارية  العالمة  ستباشر  حيث  واحتياجاتهم،  رغباتهم  تلبي  التي  البنكية  الخدمات  كافة  إلى  الوصول 
إلى  باإلضافة  متطورة  تكنولوجية  وتقنيات  وعصرية  عالمية  بتصاميم  تمتاز  فروع  خالل  من   ٢٠٢٢ العام  في  أعمالها 
قنوات إلكترونية خاصة بعمالء Signature المميزين كتطبيق الهاتف البنكي واإلنترنت لتوفير خدمات ومنتجات وحلول 
Signature بطاقم عمل  ، تمتاز 

ً
مصرفية مبتكرة ومخصصة تناسب فئة العمالء المستهدفة وتلبي احتياجاتهم. أيضا

رائعة  المصرفية  العميل  رحلة  جعل  في  والمساهمة  الجودة  معايير  بأعلى  الخدمات  لتقديم  عالية  حرفية  وذو  متميز 
ومميزة.
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إدارة المخاطر المصرفية:
يتم من خاللها تحديد األدوار  المخاطر  المختلفة من خالل سياسات  شاملة إلدارة  المصرفية  بإدارة مخاطره  البنك  يقوم 
الخاصة بكل األطراف المعنية التي تعنى بتطبيق هذه السياسات وهي مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه مثل لجنة ادارة 
المخاطر ، لجنة االمتثال، لجنة التدقيق ، لجنة الحاكمية المؤسسية ، لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ، لجنة الترشيحات 
لجنة  مثل  عنها  المنبثقة  واللجان  التنفيذية  اإلدارة  إلى  باإلضافة  التسهيالت  ولجنة  االستراتيجيات  لجنة   ، والمكافآت 
، لجنة االستراتيجية  ، لجنة تطوير انظمة الضبط والرقابة الداخلية  الموجودات والمطلوبات،  لجنة المشتريات والعطاءات 
إدارة  مثل  متخصصة  أخرى  إدارات  إلى  باإلضافة  التسهيالت  لجان  و  المعلومات  لتكنولوجيا  التوجيهية  اللجنة   ، والتفرع 

المخاطر، إدارة االمتثال وإدارة التدقيق الداخلي ودائرة الجرائم المالية واالمن السيبراني. 

هذا وتعتبر كافة دوائر وفروع البنك مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية وااللتزام بالضوابط الرقابية 
المناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتها بما يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.

إن عملية إدارة المخاطر لدى البنك تشمل على أنشطة التعرف ، قياس ، تقييم وإدارة المخاطر سواء كانت المخاطر المالية 
أو غير المالية التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أداء البنك وسمعته أو على أهدافه وبما يضمن تحقيق العائد األمثل 

مقابل المخاطر المقبولة. 

هذا وقد يتعرض البنك لمجموعة من المخاطر الرئيسية التالية:

مخاطر االئتمان

إلى  المحدد مما يؤدي  الوقت  البنك في  اتجاه  بالتزاماته  الوفاء  الطرف اآلخر عن  أو عجز  التي تنشأ عن تخلف  المخاطر  هي 
حدوث خسائر. 

جوانب  كافة  وتعالج  تحدد  التي  المختلفة  السياسات  وتحديث  تطبيق  خالل  من  االئتمان  مخاطر  إدارة  على  البنك  يعمل 
منح وصيانة االئتمان باإلضافة إلى تحديد سقوف لمبالغ التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء ومجموع التسهيالت 

االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. 

يتبع البنك عدة أساليب لتخفيف المخاطر منها تحديد الضمانات المقبولة وشروطها، كما يتم مراعاة عدم وجود ارتباط بين 
قيمة الضمان ونشاط العميل، كذلك يقوم البنك بإتباع سياسة التأمين على بعض المحافظ وبناء المخصصات اإلضافية و 

ذلك كأحد أساليب تخفيف المخاطر.

بهدف  مبكر  إنذار  مؤشرات  بأية  التقارير  ورفع  االئتمان  ومتابعة  بمراقبة  تقوم  رقابية  دوائر  عدة  البنك  خصص  وقد  هذا 
المتابعة والتصويب.

مخاطر السوق 

هي المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة احتفاظه بأي مراكز مالية داخل او خارج الميزانية جراء أي تغييرات تحدث في 
اسعار السوق مثل  تحركات أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت وتقلبات أسعار األوراق المالية.

يتم مراقبة هذه المخاطر وفقا لسياسات وإجراءات محددة ومن خالل لجان ودوائر متخصصة.

يتم قياس مخاطر السوق والرقابة عليها بعدة أساليب منها جدول االستحقاق/إعادة التسعير واختبارات األوضاع الضاغطة 
. Stop loss Limits إضافة إلى حدود وقف الخسائر Stress Testing

مخاطر السيولة

تمويل  أو  استحقاقها  تواريخ  في  التزاماته  لتأدية  الالزم  التمويل  توفير  على  البنك  قدرة  عدم  في  السيولة  مخاطر  تتمثل 
نشاطاته بدون تحمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر. 

للوقاية من هذه المخاطر تقوم إدارة البنك ولجنة الموجودات و المطلوبات بإدارة مخاطر السيولة عن طريق تنويع مصادر 
الحاالت  في  سيولة  لتوفير  بها  العمل  يتم  ادارية  اجراءات  وضع  يتم  كما  التمويل.  مصادر  في  تركز  حصول  وعدم  التمويل 

.Recovery plan الطارئة متضمنة في خطة اإلنعاش
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مخاطر التشغيل

وهي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق اإلجراءات الداخلية، الموظفين، األنظمة الداخلية أو تلك التي قد تنشأ 
نتيجة أحداث خارجية.

حيث أن الرقابة الداخلية هي من أهم األدوات المستخدمة في إدارة هذا النوع من المخاطر، فإن إدارة البنك أولت اهتماما 
كبيرا في التطوير المستمر للبيئة الرقابية على كافة أنشطة وعمليات البنك حيث تم اعتماد سياسة مخاطر التشغيل لتغطي 

كافة دوائر البنك وفروعه الداخلية والخارجية وشركاته التابعة.

إن اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى البنك يسير وفق منهجية وأسس رئيسية منسجمة مع حجم نشاطاته وتركزها وطبيعة 
مجموعة  وتتمثل  الخصوص،  بهذا  الدولية  الممارسات  أفضل  مراعاة  إلى  باإلضافة  الرقابية  السلطات  وتعليمات  عملياته 

المبادئ بما يلي:

مسؤولية مجلس اإلدارة :

اعتماد السياسات واالستراتيجيات واالطار العام إلدارة المخاطر والتي من ضمنها حدود درجة المخاطر المقبولة  	

ضمان وجود اطار فعال الختبارات االوضاع الضاغطة باالضافة الى اعتماد الفرضيات الخاصة بها.  	

اعتماد سياسات البنك .  	

اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك، و بحيث تكون هذه المنهجية شاملة و فعالة و قادرة على تحديد جميع  	
المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ باالعتبار خطة البنك االستراتيجية وخطة راس المال ومراجعة هذه المنهجية 

بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك برأس مال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها. 

مسؤولية لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة : 

 مراجعة دورية للسياسات واستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر لدى البنك ومن ضمنها حدود المخاطر المقبولة.  	

مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك . 	

تطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال و تحليل المتطلبات الحالية والمستقبلية لرأس المال وبما يتناسب مع هيكل  	
مخاطر البنك واألهداف االستراتيجية واتخاذ االجراءات المتعلقة بالخصوص.

ضمان وجود انظمة جيدة لتقييم أنواع المخاطر التى يواجهها البنك وتطوير االنظمة لربط هذه المخاطر بمستوى رأس المال  	
المطلوب لتغطيتها. 

مراجعة سياسات اختبارات األوضاع الضاغطة والتنسيب لمجلس االدارة العتمادها بما تشمل: 	

الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة الختبارات االوضاع الضاغطة. 	

االجراءات الواجب اتخاذها بناء على هذه النتائج. 	

االطالع على التقارير والنتائج الصادرة للبنك المركزي االردني. 	

التأكد من اعداد اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري واالطالع على النتائج وتقييمها. 	

مسؤولية إدارة المخاطر: 

رفع التقارير ومنظومة المخاطر إلى لجنة ادارة المخاطر. 	

	  Risk Appetite  ، مراقبة التزام مختلف دوائر البنك لحدود المخاطر المقبولة للتأكد من أن هذه المخاطر ضمن الحدود المقبولة
  Risk Tolerance

تحليل جميع انواع المخاطر باإلضافة إلى تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع هذه المخاطر  	

تطبيق االنظمة المرتبطة بتقييم أنواع المخاطر التى يواجهها البنك وتطوير اجراءات العمل ذات العالقة . 	

إدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس  المالICAAP  لدى البنك بطريقة كافية وشاملة تتناسب وهيكل  	
المخاطر التي يواجهها البنك.

تنفيذ اختبارات االوضاع الضاغطة ضمن السياسات والمنهجيات المعتمدة من قبل مجلس االدارة .  	

أنظمة  	 باستخدام  وذلك   )IFRS9(  9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ضمن  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  احتساب  في  المشاركة 
متخصصة من قبل احدى الشركات العالمية . 
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التنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ عمليات فحص خطط استمرارية العمل وتحديثها بشكل دوري 	

توجيه وتدريب وارشاد موظفي البنك فيما يتعلق بثقافة إدارة المخاطر في البنك .  	

تطبيق وتنفيذ تعليمات البنك المركزي األردني المرتبطة بادارة المخاطر .  	

	 .)Recovery Plan( اعداد وتطبيق ومراجعة خطة اإلنعاش

حدود المخاطر المقبولة

وثيقة  ضمن  وتحديدها  الكمية  القياس  أساليب  وفق  مقبولة  مخاطر  حدود  وضع  خالل  من  مخاطره  بإدارة  البنك  يقوم 
عن  البنك  اداء  انحراف  عدم  لضمان  مراقبتها  تتم  حيث  البنك  لها  يتعرض  التي  المخاطر  مؤشرات  اهم  تشمل  منفصلة 
الحدود المقبولة، بما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه االستراتيجية. والمساهمة في تحقيق الحاكمية المؤسسية 
باالستناد الى تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي األردني. وتعتبر تقارير األداء المرتبطة بهذه الحدود 
أداة للتحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها 

المجلس.

اختبارات األوضاع الضاغطة

هامة  وأداة  المستويات  مختلف  على  البنك  لدى  مخاطر  إدارة  عملية  من  أساسي  جزء  الضاغطة  األوضاع  اختبارات  تعتبر 
تستخدم في قياس قدرة البنك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد يواجهها، وتقييم الوضع المالي للبنك 

ضمن سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة الحدوث.

يتم افتراض سيناريوهات واختبارات ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر المختلفة بناء على البيانات التاريخية والعالقات 
عـلى  أثرهـا  وعكـس  المالية  البنك  بيانات  على  تطبيقها  ويتم  البنك،  لها  يتعرض  التي  المخاطر  وطبيعة  وحجم  اإلحصائية 
نسـبة كفايـة رأس المال واألرباح  والخسائر والسيولة مــن خالل مجموعــة مــن المستويات التي تنــدرج ضمن  )المعتدلة، 

المتوسطة والحادة(. 

تشكل اختبارات األوضاع الضاغطة جزء اساسيا من منظومة الحاكمية المؤسسية وثقافة ادارة المخاطر من خالل مساعدة 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا على فهم ظروف البنك في أوقات االزمات والمساهمة في اتخاذ القرارات اإلدارية 
التخطيط  البنك وفي عملية  لدى  المخاطر  االختبارات في وضع وتحديد درجة تحمل  نتائج هذه  واالستراتيجية  واستخدام 

لرأس المال والسيولة.

)ICAAP( التقييم الداخلي كفاية رأس المال الداخلي

تمثل هذه العملية مجموعة اإلجراءات التي يتم من خاللها التخطيط الرأسمالي للبنك بهدف المحافظة على نسب كفاية 
رأس مال مستهدفة ومقبولة استنادا الى خطط التوسع والنمو باإلضافة الى المخاطر المختلفة المتوقع أن يواجهها. 

وبالتالي فإن هذه العملية تجمع ما بين مخاطر البنك ورأس المال بأسلوب يدعم القرارات اإلدارية في البنك.

 تهدف عملية التقييم الداخلي لكفاية راس المال الى: 

التعرف على المخاطر التي قد يتعرض لها البنك بهدف التاكد من رأس المال الكافي بما يتناسب مع هيكل مخاطر البنك  	

تقييم قدرة البنك ضمن خططه االستراتيجية والتوسعات المستقبلية بالتحوط بشكل مالئم لهذه المخاطر بحيث ال تنخفض  	
نسبة الكفاية لرأس المال التنظيمي عن النسب المحددة ضمن تعليمات البنك المركزي األردني.

تأخذ بعين االعتبار متطلبات البنك المركزي األردني بتقييم مالئمة رأس المال للمخاطر التي تواجه البنك ضمن معايير لجنة بازل  	
خصوصا الدعامة االولى و الدعامة الثانية .

خطة اإلنعاش 

في  اتباعها  الواجب  االجراءات  واهم  الرئيسة  بالمخاطر  الخاصة  المبكر  االنذار  مؤشرات  اهم  على  االنعاش  خطة  تشمل 
حال تحقق أي من هذه المؤشرات والتي قد تستدعي تفعيل خطة االنعاش بما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه 

االستراتيجية 
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وتهدف خطة االنعاش الى ما يلي:  

تحديد المخاطر/ التهديدات الداخلية والخارجية التي قد يواجهها البنك واالجراءات الواجب اتخاذها في حال تحققها. 	

الوحدات  	 مختلف  ومسؤوليات  أدوار  وتوضيح  وتحديد  االنعاش  خطة  تفعيل  تستدعي  التي  الرئيسية  الخطر  مؤشرات  تحديد 
التنظيمية ذات العالقة في حال تحقق تلك المؤشرات.

الداخلية  	 األطراف  بين  االتصال  من  قدر  أكبر  تحقق  وأنها  والتعافي  اإلنعاش  خطة  تطبيق  آللية  الرئيسية  األطر  توفر  من  التأكد 
والخارجية في حال وقوع أزمات.

الحفاظ على حقوق ذوي المصالح من مودعين ودائنين ومساهمين وغيرهم. 	

ادارة استمرارية العمل 

يلتزم البنك بتحديث وتطوير وفحص خطط استمرارية العمل بشكل مستمر لضمان استمرار أعمال البنك في خدمة مصالح 
العمالء في حاالت الطوارئ. 

إدارة األمتثال
دائرة رقابة االمتثال 

هي مخاطر العقوبات القانونية او الرقابية أو الخسائر المادية أو مخاطر السمعة التي قد يتعرض لها البنك جراء عدم االمتثال 
للقوانين واالنظمة والتعليمات واالوامر وقواعد السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة والصادرة عن الجهت 

الرقابية المحلية والدولية.

يدرك البنك أهمية الرقابة على االمتثال حيث يطبق البنك سياسات واجراءات عمل معتمدة من قبل مجلس االدارة تتوافق 
المجال  الدولية في هذا  الممارسات  المركزي االردني وافضل  البنك  الصادرة عن  وتعليمات مراقبة االمتثال رقم ٢٠٠6/33 
الدارة مخاطر االمتثال على مستوى المجموعة البنكية لبنك القاهرة عمان للحد من مخاطر عدم االمتثال التي يتعرض لها 
البنك . كما يتوافر لدى الدائرة برنامج رقابي لمراقبة االمتثال للقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والرسمية 
والتي تحكم طبيعة عمل ونشاط البنك بما يتوافق وسياسة رقابة االمتثال المعتمدة من قبل مجلس ادارة البنك وكذلك 

نظام الي الدارة االمتثال وبحيث يتم تنفيذ كافة عمليات الدائرة من خالله. 

كما تقوم الدائرة واستنادا لتعليمات االجراءات الداخلية للتعامل مع شكاوى عمالء مزودي الخدمات المالية والمصرفية 
الصادرة عن البنك المركزي االردني وسياسة شكاوى العمالء المعتمدة من مجلس االدارة باستالم ومعالجة كافة شكاوى 
العمالء بطريقة فاعلة بما فيها التواصل مع العمالء واعالمهم بجهود ونتائج متابعة ومعالجة تلك الشكاوى وتوثيقها 

على النظام االلي لشكاوى العمالء بطريقة يسهل الرجوع اليها عند الحاجة. 

السياسات  وفق  معالجتها  تم  والتي  العمالء  من  تلقيها  تم  شكوى   464 مجموعة  ما   ٢٠٢1 عام  خالل  الشكاوي  عدد  بلغ 
واإلجرائات المعتمدة المستندة للقوانين والتعليمات ذات الصلة وتوثيقها حسب األصول.

كما تقوم الدائرة بمراقبة ومتابعة تطبيق قانون االلتزام الضريبي االمريكي للحسابات الخارجية او ما يعرف بالفاتكا من خالل 
العمالء  وتصنيف  وحصر  الواجبة  العناية  وبذل  االمريكي  العميل  على  للتعرف  معتمدة  داخلية  عمل  واجراءات  سياسات 

االمريكيين واالبالغ عنهم وفق متطلبات القانون وبما يتوافق وسياسة واجراءات الفاتكا المعتندة بهذا الخصوص. 

فضال عن ذلك تم رفد الدائرة بموظفي امتثال مدربين ومؤهلين وتطبيق برنامج تدريبي شامل ومستمر على مواضيع رقابة 
االمتثال لرفع وتحسين كفاءات موظفي البنك في حماية البنك من مخاطر عدم االمتثال.

استمرت الدائرة ايضا بالمساهمة في تطوير ومراجعة اطار الحاكمية المؤسسية في البنك والمستند للتعليمات الصادرة 
عن الجهات الرقابية وافضل الممارسات المصرفية في هذا المجال 



38

من ناحية اخرى ولحماية البنك من مخاطر عدم االمتثال فقد قام البنك وخالل عام ٢٠٢1 وبشكل عام بما يلي :

تطبيق سياسة وخطة رقابة االمتثال   	

تطبيق البرنامج الرقابي المتبع لدى الدائرة على مستوى البنك واالشراف على الوحدات النظيرة في الفروع الخارجية والشركات  	
التابعة

متابعة اخر المستجدات الرقابية والرسمية   	

مساعدة االدارة التنفيذية في البنك بادارة مخاطر عدم االمتثال التي تتعرض لها  	

توثيق مخاطر االمتثال   	

تدريب العاملين في البنك على متطلبات االمتثال ضمن برنامج امتثال مستمر  	

دائرة مكافحة غسل االموال 

البنك يتبع سياسات وإجراءات عمل  البنك في مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب، فإن  فيما يتعلق بأعمال 
وتعليمات   ٢٠٢1 لسنة   ٢٠ رقم  اإلرهاب  وتمويل  األموال  غسل  مكافحة  وقانون  تتوافق  اإلدارة  مجلس  قبل  من  معتمدة 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 14 لسنة ٢٠18 الصادرة عن البنك المركزي األردني وأفضل الممارسات الدولية 
مع  التعامل  إجراءات  تحديد  بهدف  وذلك  العمليات  بهذه  المرتبطة  المخاطر  من  للحد  الخصوص وذلك  بهذا  الصادرة 
العمليات المالية واتخاذ إجراءات العناية الواجبة او الخاصة لمعرفة العمالء المتعامل أو المزمع التعامل معهم والتأكد 
بعمليات  والعلم  اإلحاطة  في  واالستمرار  الحقيقي  والمستفيد  القانوني  ووضعهم  والقانونية  الشخصية  صفتهم  من 

العمالء المصرفية طوال فترة تعاملهم مع البنك.

هذا وقد قام البنك في هذا المجال خالل عام ٢٠٢1 بما يلي:

التزاما بتعليمات البنك المركزي االردني لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ٢٠18/14 وتطبيقا لما هو وارد ضمن منهجية  	
تقييم المخاطر وسياسة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب المعتمدة لبنك القاهرة عمان فقد قامت دائرة مكافحة غسل 
االموال بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب على مستوى المجموعة المالية لبنك القاهرة عمان لغايات 
تحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بالعمالء والدول والمناطق الجغرافية والخدمات والمنتجات وقنوات تقديم الخدمات 

حيث شمل التقييم كافة فروع البنك العاملة في المملكة والفروع الخارجية والشركات التابعة.

متابعة التقارير الصادرة عن لجنة العمل المالي FATF والخاصة بمكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب وتقيم المخاطر واإلجراءات  	
الرقابية ضمن سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمدة وفقا لتلك التقارير.

تطوير النظام االلي لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب )FCM( بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي االردني لمكافحة  	
غسل االموال وتمويل االرهاب ٢٠18/14 ومنهجية تقييم المخاطر المعتمدة )Risk Based Approach( باإلضافة الى تهيئة النظام 
لتحديث وتطوير قواعد التنبيهات التي تقوم بدراسة سلوك وانماط العمليات المالية المنفذة على حسابات العمالء لتشمل 
 Segment & Group( الى  باإلضافة   )Transaction Code( الواحدة  الحركة  ومستوى   )Profile Rules( على  التنبيهات  مستوى 

.)configuration

االستمرار باعداد البرامج التدريبية الخاصة بمواضيع مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب والعقوبات الدولية ومن خالل تقنية  	
التدريب عن بعد  Online Training حيث تم تنفيذ برنامج تحت عنوان )غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعقوبات الدولية وقوائم 
التدريب  الى  باالضافة  االموال،  غسل  مكافحة  دائرة  موظفي  فيهم  بما  موظف   464 المشاركين  عدد  وبلغ  العالمية(  الحظر 
الوجاهي على مواضيع متخصصة في مجال مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب حيث تم تدريب ٢٠ مدير دائرة من مختلف 

ادارات ودوائر البنك وبواقع 18 ساعة تدريب.

االستمرار برفع التقارير على نظام االخطار االلكتروني والتحليل المالي go AML وفقا لمتطلبات وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل  	
 go AML االرهاب والمتعلقة بالعمليات التي يشتبه ارتباطها بعمليات غسل االموال او تمويل االرهاب والتي ترسل من خالل نظام

.go AML على نظام XML Upload من خالل )STR/TFR/SAR/UTR( باإلضافة الى اعتماد رفع التقارير االخرى المطلوبة من نوع
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دائرة الجرائم المالية واألمن السيبراني
استمرت دائرة أمن المعلومات و األمن السيبراني في مراقبـة المخاطـر السيبرانية الحاليـة والمتوقـع حدوثهـا، والعمل علـى 
إدارتها باإلضافة الى متابعــة متطلبــات معاييــر األمن والحمايــة والعمـل علـى توفيرهــا للحــد مــن تعــرض البنــك لهــذه 
المخاطــر و تتمثل مهام الدائرة بتوعية المستخدمين لألنظمة باإلضافة الى تلبية احتياجات البنك ودعم المهمة الخاصة 

بحماية أصوله وممتلكاته من االختراقات لتنفيذ رؤية البنك من خالل مايلي :- 

او  	 مخاطر  ألي   )Stakeholders( المصالح  أصحاب  تعرض  عدم  لضمان  الداخلية  و  الخارجية  االختراقات  من  البنك  أنظمة  حماية 
تهديدات محتملة.

وديناميكية  	 فعالة  بطريقة  والهجمات  المحتملة  المخاطر  جميع  اكتشاف  على  قادرة  تكون  بحيث  والشبكات  األنظمة  تعزيز 
وتطوير قدرتها على الدفاع بشكل ذاتي.

استحداث وتقديم تقنيات مبتكرة خاصة باألمن السيبراني تكون قادرة على تقديم حلول عالية الجودة. 	

تعزيز وتطبيق برامج تدريبية وتوعوية متعلقة بمفهوم األمن السيبراني وممارساته في البنك لكل من )الموظفين ، العمالء ،  	
الموردين(.

ربط حوكمة تكنولوجيا المعلومات باألمن السيبراني. 	

المعلومات  السيبراني تحت اطار عمل حاكمية وادارة تكنولوجيا  المعلومات واألمن  ادراج منهجية عمل أمن  كما ويعتبر 
 Design the Enterprise Governance of Information and(( ا لنتائج تقرير

ً
Focus Area وذلك وفق في المؤسسة على انها 

على  وتحديثات  مراجعات  وإجراء  الرئيسية  الممارسات  على  الحفاظ  و    COBIT  ٢٠19 عمل  اطار  بحسب   Technology report
االهداف  تنفيذ  ليتم  الرئيسية   األداء  مؤشرات  تقديم  في  االستمرار  الى  باالضافة  السيبراني  باألمن  المتعلقة  األهداف 

وترقيتها الى مستوى النضوج الثالث حسب تعليمات البنك المركزي.

الحاكمية المؤسسية وبيانات اإلفصاح
يعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير الحاكمية المؤسسية المرتكزة على مبادىء العدالة، الشفافية، المساءلة والمسؤولية 
بهدف تدعيم ثقة المودعين والمساهمين والجهات األخرى ذات العالقة بالبنك وبما يضمن مراقبة مستمرة لتقيد البنك 
األداء  معايير  أعلى  بتطبيق  البنك  يلتزم  كما  عام،  بشكل  المرسومة  أهدافه  مع  وتوافقها  المقرة  والحدود  بالسياسات 
المهنية على كافة نشاطاته والتي تتماشى مع تعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية في البلدان التي يتواجد 

فيها البنك وأفضل الممارسات الدولية. وعليه فقد قرر مجلس اإلدارة تبني دليل الحاكمية المؤسسية.

ووجود مجلس إدارة فعال مهني ومستقل من أهم متطلبات الحاكمية المؤسسية الفعالة حيث تقع على مجلس اإلدارة 
مسؤولية اإلشراف ومراقبة كافة أعمال وأنشطة البنك وإدارته التنفيذية والتأكد من مواءمة األنشطة مع متطلبات البنك 
 على مصلحة المساهمين، المودعين وكافة الجهات ذات العالقة.

ً
المركزي األردني وكافة الجهات الرقابية األخرى وذلك حرصا

 منتخبين من قبل الهيئة العامة للبنك، ويتمتع أعضاء المجلس بخبرات ومهارات مختلفة 
ً
ويتألف مجلس اإلدارة من 11 عضوا

ومتنوعة تزيد من فعالية وكفاءة المجلس، كما وأن جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم أعضاء غير تنفيذيين.

إن البنك ملتزم بتطبيق ما جاء في دليل الحاكمية المؤسسية المعتمد لدى البنك والمنشور على موقع البنك اإللكتروني.

على  ومنشور  اإلدارة  مجلس  من  معتمد  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  وإدارة  حاكمية  دليل  البنك  لدى  يوجد 
موقع البنك اإللكتروني.

مع  متكامل  بشكل  تعمل  والتي  الخاصة  وصالحياتها  أهدافها  منها  لكل  متخصصة،  لجان  عدة  اإلدارة  مجلس  عن  ينبثق 
مجلس اإلدارة لتحقيق أهداف البنك. وهذه اللجان هي:
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لجنة الحاكمية المؤسسية

السيد حسن أبو الراغب / رئيس اللجنة – مستقل

السيد عصام المهتدي / نائب الرئيس – مستقل

السيد يزيد المفتي / عضو

األعضاء  من  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  المجلس  رئيس  بينهم  من  األقل  على  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  هذه  تتكون 
المستقلين ويجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.

تكون اللجنة مسؤولة عن عدة أمور أهمها:

بأية  	 برفع توصياتها  المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه وتقوم  الحاكمية  إعداد دليل  التوجيه واإلشراف على  اللجنة  تتولي 
مقترحات أو تعديالت لمجلس اإلدارة. 

دراسة مالحظات الجهات الرقابية ذات العالقة بخصوص تطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعه ما تم بشأنها. 	

لجنة إدارة المخاطر

السيد عصام المهتدي / رئيس اللجنة – مستقل

السيد محمد األتربي / نائب الرئيس

السيدة سهى عناب / عضو – مستقل

السيد سامي سميرات / عضو ــ مستقل

السيد مازن الصحصاح / عضو

 بحد أدنى، كما ويجب أن 
ً
 مستقال

ً
تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من المجلس على أن يكون من بينهم عضوا

يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين ويجوز أن يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.

تكون اللجنة مسؤولة عن عدة أمور أهمها:

مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك. 	

مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر. 	

التحقق من توائم المخاطر الفعلية للبنك ومستوى المخاطر المقبولة )قابلة المخاطر( المعتمدة في مجلس اإلدارة.   	

مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر في البنك ورفع تقارير دورية عنها للمجلس. 	

تعرضه  	 أن  يمكن  البنك  بها  يقوم  أنشطة  وأي  الجوهري  األثر  ذات  المخاطر  على  التعرف  تضمن  التي  المناسبة  الظروف  تهيئة 
لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك للمجلس ومتابعة معالجتها.
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لجنة التدقيق

السيد سامي سميرات / رئيس اللجنة – مستقل

السيدة سهى عناب / نائب الرئيس – مستقل

السيد غسان عقيل – عضو

مع مراعاة ما ورد في التعليمات والقوانين سارية المفعول يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من 
 ألية 

ً
 فيها كما وال يجوز أن يكون رئيس اللجنة رئيسا

ً
 للجنة أو عضوا

ً
األعضاء المستقلين وأن ال يكون رئيس المجلس رئيسا

لجنة أخرى منبثقة عن المجلس، كما ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة 
عملية مناسبة في مجاالت المحاسبة أو المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك.

يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء أي إداري لحضور 
اجتماعاتها على أن يكون على ذلك في ميثاقها.

تقوم اللجنة باإلجتماع مع المدقق الخارجي والداخلي ومسؤول اإلمتثال مرة واحدة على األقل في السنة بدون حضور أي 
من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.

ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.

مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك وتعديالته تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة األمور التالية:

على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل 3 سنوات كحد أعلى. 	

على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام تنفيذية. 	

على لجنة التدقيق التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية. 	

على المجلس التحقق من أن دائرة التدقيق الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق وأنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى  	
رئيس لجنة التدقيق.

على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم. 	

نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك. 	

القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك. 	

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك. 	

توصي اللجنة للمجلس بخصوص تعيين المدقق الخارجي وإنهاء أعماله وأتعابه وأي شروط تتعلق بالتعاقد معه، باإلضافة إلى  	
.
ّ
تقييم إستقالليته سنويا

 مسؤولة عن مراجعة ومراقبة إجراءات اإلبالغ السري عن أي أخطاء في التقارير المالية وأي أمور أخرى وضمان وجود  	
ً
تكون أيضا

الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية.

وضع االليات المناسبة لضمان توفير الشركة للعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة الشغال مهام الرقابة الداخلية بحيث  	
يتم تدريبها ومكافأتها نشكل مناسب.

دراسة و تقييم اية اعمال إضافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي كتقديم االستشارات اإلدارة و الفنية و  	
التأكد على عدم تاثيرها على استقالليته و التوصية لمجلس اإلدارة التخاذ القرار بشانها.



42

لجنة الترشيحات والمكافآت

السيدة سهى عناب / رئيس اللجنة – مستقل

السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس – مستقل

السيد هشام المصري / عضو 

األعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  األقل  على  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  هذه  تتكون 
المستقلين، وتكون اللجنة مسؤولة عن عدة أمور أهمها:

بعين  	 المرشحين، كما يؤخذ  بناًء على قدرات ومؤهالت األشخاص  المجلس  إلى عضوية  المؤهلين لإلنضمام  تحديد األشخاص 
اإلعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفعالية مشاركته في إجتماعات المجلس.

ترشيح األشخاص المؤهلين لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي االدارة الرئيسيين. 	

والحاكمية  	 المخاطر  إدارة  وباألخص  المصرفية  المواضيع  في  وندوات  عمل  ورش  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حضور  من  التأكد 
المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي. 

	  .
ً
التأكد من صفة اإلستقاللية لألعضاء المستقلين ومراجعة ذلك سنويا

تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه والرئيس التنفيذي من خالل نظام التقييم المعتمد وإعالم البنك المركزي األردني  	
وهيئة األوراق المالية بنتيجة هذا التقييم.

 البنك ومراجعتها بشكل دوري  وتطبيق هذه السياسة كما توصى بتحديد رواتب  	
َ

التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداري
الرئيس التنفيذي وباقي اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي االدارة الرئيسيين ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى.

توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة على البنك ألعضاء المجلس عند الطلب والتأكد من إطالعهم  	
المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.

لجنة االستراتيجيات

السيد غسان عقيل / رئيس اللجنة

السيدة سهى عناب / نائب الرئيس ــ مستقل

السيد يزيد المفتي / عضو 

السيد عصام المهتدي / عضو ــ مستقل

االستراتيجية  االهداف  لوضع  المجلس  بمساعدة  اللجنة  تقوم  بحيث  اإلدارة  مجلس  من  قرار  بموجب  اللجنة  تشكيل  يتم 
هذه  تتولى  وبحيث  عليها،  للمصادقة  للمجلس  التوصيات  وإصدار  اإلستراتيجية  تصميم  في  التنفيذية  اإلدارة  ومساعدة 

اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:

تحديد األهداف االستراتيجية بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية والتنسيب لمجلس اإلدارة العتمادها. 	

ضمان إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية والتأكد من شمول األهداف االستراتيجية ضمنها. 	

متابعة تحقيق األهداف االستراتيجية من خالل مؤشرات األداء الرئيسية. 	

رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس اإلدارة عن أعمال وأنشطة اللجنة. 	

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 سنوات و/أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتمادها. 	

دراسة أي موضوع يعرض على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثه وإبداء لرأي والتوصية بشأنه إلى مجلس  	
اإلدارة.
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لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

السيد هشام المصري / رئيس اللجنة

السيد سامي سميرات / نائب الرئيس – مستقل 

السيد عصام المهتدي / عضو ــ مستقل

تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ويفضل أن تضم في عضويتها أشخاص من ذوي الخبرة أو المعرفة االستراتيجية 
في تكنولوجيا المعلومات بحيث تتولى هذه اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:  

اعتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والهياكل التنظيمية المناسبة بما في ذلك اللجان التوجيهية على مستوى  	
التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات( وبما يضمن تحقيق وتلبية األهداف  العليا وعلى وجه الخصوص )اللجنة  التنفيذية  اإلدارة 
األدوات  واستخدام  المعلومات،  تكنولوجيا  موارد  واستثمارات  مشاريع  من  مضافة  قيمة  أفضل  وتحقيق  للبنك  االستراتيجية 
 IT( والمعايير الالزمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك، مثل استخدام نظام بطاقات األداء المتوازن لتكنولوجيا المعلومات
Balanced Scorecards( واحتساب معدل العائد على االستثمار )Return On Investment( )ROI(، وقياس أثر المساهمة في زيادة 

الكفاءة المالية والتشغيلية.

الدولية المقبولة  	 اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات يحاكي أفضل الممارسات 
المعلومات  وإدارة  حاكمية  تعليمات  ومتطلبات  أهداف  تحقيق  ويلبي  يتوافق   ،)COBIT( التحديد  وجه  وعلى  الخصوص  بهذا 
مستدام،  بشكل  المذكورة  التعليمات  في  المبينة  الواردة  المؤسسية  األهداف  تحقيق  خالل  من  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا 

وتحقيق مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

والتكنولوجيا  	 المعلومات  وإدارة  حاكمية  تعليمات  من   )1( رقم  المرفق  في  الواردة  المؤسسية  األهداف  مصفوفة  اعتماد 
لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  وأهداف   ،984-6-1٠ المركزي  البنك  تعميم  في  عليها  الوارد  والتحديث  لها  المصاحبة 
 أدنى، وتوصيف 

ً
الواردة في المرفق رقم )٢( والتحديث الوارد عليها في تعميم البنك المركزي 1٠-6-984 واعتبار معطياتها حدا

األهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

	  )3( رقم  المرفق  في  المعلومات  تكنولوجيا  لحاكمية  الرئيسية  العمليات  تجاه   )RACI Chart( للمسؤوليات  مصفوفة  اعتماد 
والتحديث الوارد عليها في تعميم البنك المركزي 1٠-6-984   والعلميات الفرعية المنبثقة عنها من حيث: الجهة أو الجهات أو 
الشخص أو األطراف المسؤولة بشكل أولي )Responsible(، وتلك المسؤولة بشكل نهائي )Accountable(، وتلك المستشارة 
)Consulted(، وتلك التي يتم اطالعها )Informed( تجاه كافة العمليات في المرفق المذكور مسترشدين بمعيارCOBIT ٢٠19   بهذا 

الخصوص.

	  )Enterprise Goals( اعتماد أهمية وترتيب أولوية أهداف المؤسسة

 )Alignment Goals(  ومدى ارتباطها بأهداف التوافق

)Governance and Management Objectives( وأهداف الحاكمية واإلدارة

 )Enablers/Components( باإلضافة الرتباطها بباقي عناصر التمكين

وذلك بناًء على دراسة نوعية و/أو كمية تعد لهذا الغرض بشكل سنوي على األقل تأخذ بعين االعتبار العوامل المؤثرة في 
تشكيل إطار حاكمية تكنولوجيا المعلومات )٢٠19 COBIT - Design Factors( بما يتناسب مع خصوصية واستراتجيات البنك، 
البيانات واالمتثال والمراقبة والتدقيق  على أن يتم تضمين مواضيع األمن السيبراني، وإدارة المخاطر وخصوصية وحماية 
للنشاطات  النضوج  مستوى  يتناسب  أن  على  عليا.   وأولوية  أهمية  وذات    Focus Area أنها   على  االستراتيجي  والتوافق 
بحسب  واألولوية  األهمية  درجة  مع  طردي  بشكل  السبعة  التمكين  عناصر  وباقي  واإلدارة  الحاكمية  بأهداف  المتعلقة 
 Fully 3 نتائج الدراسة المذكورة أعاله، على أن ال يقل مستوى النضوج لألهداف ذات األهمية  واألولوية العليا عن مستوى
Achieved  بحسب سلم النضوج الوارد في إطار العمل COBIT ٢٠19، ويسمج باعتبار ما ال يزيد عن ٢6% من االهداف الواردة في 
سادسا اعاله ضمن اهداف االدارة )بما ال يزيد عن 9 اهداف بحد اقصى من اصل 3٥ هدف ( على انها ذات اهمية واولوية 

ادنى اعتمادا على نتائج الدراسة المشار اليها.
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التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة المخاطر في البنك  	
وبحيث يأخذ بعين االعتبار ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات الواردة في المرفق رقم )3(.

اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واالهداف االستراتيجية للبنك. 	

االشراف العام واالطالع على سير عمليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات للتأكد من كفايتها ومساهمها الفاعلة في  	
تحقيق متطلبات وأعمال البنك.

االطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة االنحرافات. 	

التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية انحرافات. 	

	 .)Cyber Security Policy( اعتماد سياسة األمن السيبراني

	 .)Cyber Security Program( اعتماد برنامج األمن السيبراني

فحص اإلمتثال لسياسة وبرنامج األمن السيبراني.  	

رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس اإلدارة عن أعمال وأنشطة اللجنة. 	

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 سنوات و/أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتماده. 	

دراسة أي موضوع يعرض على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثه وإبداء الرأي والتوصية بشأنه إلى مجلس  	
اإلدارة.

لجنة التسهيالت

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة 

السيد عصام المهتدي / نائب الرئيس – مستقل

السيد شريف الصيفي / عضو

السيد ياسين التلهوني / عضو

السيد مازن الصحصاح / عضو

 في لجنة التدقيق، 
ً
 على أن ال يكون عضوا

ً
تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء على األقل ويجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقال

ويعين أعضاء اللجنة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس بموجب قرار من مجلس اإلدارة، كما ويجوز أن يشارك أعضاء من اإلدارة التنفيذية 
العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم، ويكون النصاب القانوني إلجتماعات اللجنة بحضور أربعة أعضاء على األقل وتتخذ قراراتها 

بأغلبية عدد أعضائها بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.
ويتم تحديد حدود عليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيالت االئتمانية وبحيث 

يكون هناك صالحيات واضحة للمجلس بالخصوص، كما يجوز بموجب قرار من مجلس اإلدارة تفويض بعض أو جميع صالحيات هذه 
اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنفيذية، مع ضرورة إطالع لجنة التسهيالت على ما تم إتخاذه من قرارات 

ضمن هذه الصالحيات.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:

النظر في التسهيالت التي تتجاوز صالحية أعلى لجنة في اإلدارة التنفيذية. 	

تنحصر صالحياتها بإتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية. 	

أن ترفع اللجنة إلى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تمت الموافقة عليها من قبلها. 	

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 سنوات و/أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتمادها. 	

دراسة أي موضوع يعرض على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثه وإبداء الرأي والتوصية بشأنه إلى مجلس  	
اإلدارة.

 يفصل  	
ً
في حال تعارض أي من توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة يتعين على مجلس اإلدارة أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا

بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد مجلس اإلدارة بها.
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لجنة االمتثال

السيد شريف الصيفي / رئيس اللجنة

السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس – مستقل

السيد سامي سميرات / عضو – مستقل

السيدة سهى عناب / عضو – مستقل

تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وبحيث يكون غالبية أعضائها من األعضاء المستقلين، وتتولى هذه اللجنة 
المهام التالية:

للتأكد من  	 لذلك، مع مراجعتها بشكل دوري  الالزمة  اإلمتثال والبرامج واألدوات  السياسات وإطار عمل إلدارة  التأكد من توفر 
فعاليتها وتعديلها إذا  لزم األمر.

مناقشة تقارير اإلمتثال ومكافحة غسل األموال. 	

إستالم ومتابعة تقارير اإلمتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق بإدارة اإلمتثال. 	

ومهام أخرى بموجب ميثاق اللجنة المعتمد. 	
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أعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة عمان خالل العام 2021

السيد يزيد عدنان المفتي
رئيس مجلس اإلدارة 

طبيعة العضوية: غير مستقل.

أردنيالجنسية

1990تاريخ العضوية

1953/3/27تاريخ الميالد

بكالوريوس إدارة أعمال / الجامعة األمريكية - بيروتالمؤهالت العلمية

الخبرات العملية

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان منذ 7/1٠/٢٠1٢ 
مدير عام بنك القاهرة عمان من 1989 حتى ٢٠٠4/1٠

خبرة مصرفية من خالل عمله في سيتي بنك

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
رئيس لجنة التسهيالت

عضو في لجنة الحاكمية المؤسسية 
عضو في لجنة اإلستراتيجيات  

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة زارة لالستثمار القابضة 
شركة الشرق األوسط للتأمين 
شركة الشرق األوسط القابضة

الشركة الوطنية للخدمات المالية )أوراق لالستثمار(
مصرف الصفا / فلسطين

ــــــــــــــالوظائف التي يشغلها حاليا خارج البنك
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السيد محمد محمود االتربي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

)ممثل بنك مصر(

طبيعة العضوية: غير مستقل.

مصريالجنسية

2015تاريخ العضوية

1955/1/1تاريخ الميالد

بكالوريوس تجارة – تخصص محاسبة / جامعة عين شمس  المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

رئيس مجلس إدارة بنك مصر 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي 
الرئيس التنفيذي لبنك االستثمار العربي 

رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري 
رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان

شغل العدد من المناصب القيادية في بنك مصر الدولي في الفترة ما بين 1983 حتى ٢٠٠٥
عمل في كل من؛ البنك العربي اإلفريقي الدولي وبنك التضامن وبنك االئتمان الدولي

نائب رئيس لجنة إدارة المخاطر   العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

نائب رئيس اتحاد المصارف العربية
رئيس اتحاد بنوك مصر

عضو مجلس إدارة شركة أيجوث 
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار

عضو مجلس إدارة جامعة عين شمس
عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب

 خارج البنك
ً
رئيس مجلس إدارة بنك مصر الوظائف التي يشغلها حاليا

السيد خالد صبيح المصري

عضـو

طبيعة العضوية: غير مستقل )لغاية تاريخ 8/٢/٢٠٢1(

أردنيالجنسية

1995 لغاية تاريخ 2021/2/8تاريخ العضوية

1966/2/19تاريخ الميالد

ماجستير إدارة – جامعة جورج تاون / أمريكاالمؤهالت العلمية
بكالوريوس هندسة الكمبيوتر – M.I.T / أمريكا   

الخبرات العملية
رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان منذ 1999/7 ولغاية 7/1٠/٢٠1٢
الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان منذ ٢٠٠4/1٠ ولغاية 31/٢٠٠7/1٢

عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان منذ 199٥/٢

رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلوماتالعضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت 

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة زارة )القابضة( لإلستثمار 
شركة الفنادق والسياحة االردنية 

شركة الحمة المعدنية

 خارج البنك
ً
رئيس مجموعة أسترا الوظائف التي يشغلها حاليا

رئيس مجلس إدارة شركة واحة أيلة للتطوير
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السيد هشام ظافر المصري 
عضـو 

 من تاريخ ٢٠٢1/3/7(
ً
طبيعة العضوية: غير مستقل. )إعتبارا

أردنيالجنسية

2021/3تاريخ العضوية

1981/2/19تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية
ماجستير في إدارة األعمال أساسيات من جامعة نورث إيسترن – برنامج روتمان لإلدارة التنفيذية عام ٢٠1٥/٢٠14.

بكالوريوس في االقتصاد من جامعة بوسطن ٢٠٠3.

الخبرات العملية
شريك إداري في شركة الظافر لإلستثمار – عمان / األردن )٢٠1٥ – لغاية اآلن(.

المدير التنفيذي للشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار – عمان / األردن )٢٠٠6/9 – لغاية اآلن(.

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت.

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة الحاج طاهر المصري.
شركة النقليات السياحية األردنية )جت(، األردن.

شركة األردن إكسبرس.
شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المحدودة )باديكو القابضة(، فلسطين.

شركة مطاحن القمح الذهبي، فلسطين.
شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية المحدودة، فلسطين.

شركة المشروبات الوطنية كوكاكوال، فلسطين.
.)YPO( منظمة الرؤساء الشباب

المجلس اإلستشاري للتنمية الدولية.

 خارج البنك
ً
الوظائف التي يشغلها حاليا

المدير التنفيذي للشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار. 
الشريك اإلداري في شركة الظافر لإلستثمار.

المؤسس المشارك في شركة تشويش لتطوير البرمجيات.

السيد ياسين خليل التلهوني
عضــو

طبيعة العضوية: غير مستقل.

أردنيالجنسية

1998تاريخ العضوية

1973/5/8تاريخ الميالد

بكالوريوس علوم إقتصادية / جامعة جورج تاون – أمريكا     المؤهالت العلمية

رجل أعمال ومدير شركة زارا لإلستثمارات القابضة.الخبرات العملية

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة 
البنك

عضو في لجنة التسهيالت
    

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة زارة لإلستثمار القابضة 
شركة الفنادق والسياحة األردنية 

شركة الكهرباء األردنية 
شركة الحمة المعدنية االردنية

 خارج البنك
ً
الوظائف التي يشغلها حاليا

المدير العام لشركة زارة لالستثمار القابضة 
نائب رئيس مجلس االدارة / العضو المنتدب لشركة الفنادق والسياحة االردنية
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السيد غسان إبراهيم عقيل
)ممثل الشركة العربية للتموين والتجارة(

طبيعة العضوية: غير مستقل

غسان إبراهيم فارس عقيلإسم ممثل الشخص اإلعتباري

أردنيالجنسية

2002تاريخ العضوية

1968/5/2تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية
ماجستير إدارة / جامعة ثندر بيرد

بكالوريوس محاسبة / الجامعة األردنية
مدقق معتمد )C.P.A( / جامعة الينوي 

الخبرات العملية
المدير التنفيذي لمجموعة استرا  

خبرة في مجال التدقيق من خالل عمله كمدير تدقيق في شركة ارثر اندرسون

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة 
البنك

رئيس لجنة االستراتيجيات
عضو في لجنة التدقيق  

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة مجموعة استرا الصناعية 
شركة التأمين العربية التعاونية

Audacia Capital

 خارج البنك
ً
المدير التنفيذي لمجموعة أسترا السعودية الوظائف التي يشغلها حاليا

السيد شريف مهدي الصيفي
عضــو

طبيعة العضوية: غير مستقل

أردنيالجنسية

2010تاريخ العضوية

1972/6/6تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية

ماجستير علوم التنمية المالية – جامعة فرانكفورت - المانيا
ماجستير حماية البيئة البحرية – جامعة ويلز - بريطانيا

بكالوريوس علوم سياسية – جامعة جورجتاون -  الواليات المتحدة
دورة ضابط اإلئتمان – كميكال بنك نيويورك

دورة ضابط إمتثال – فرانكفورت سكول أوف مانجمنت أند فاينانس

الخبرات العملية

ًشريك ونائب المدير العام لشركة المسار المتحدة للمقاوالت
ًالرئيس التنفيذي للشركة الموحدة لصناعة األلبسة الجاهزة سابقا

مدير مشروع متنزه العقبة البحري سابقا
مدير العمليات في شركة المسار للمقاوالت

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
رئيس لجنة اإلمتثال

عضو في لجنة التسهيالت

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة المسار المتحدة للمقاوالت
شركة فيتل القابضة

 خارج البنك
ً
نائب المدير العام لشركة المسار المتحدة للمقاوالتالوظائف التي يشغلها  حاليا
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السيد حسن علي أبو الراغب 
عضــو

طبيعة العضوية: مستقل

أردنيالجنسية

2016تاريخ العضوية

1973/5/24تاريخ الميالد

بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال / جامعة تينيسي ))Tennessee – الواليات المتحدة األمريكية         المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
مدير عام شركة اليرموك للتأمين  

نائب رئيس االتحاد األردني لشركات التأمين

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك
رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية

نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
نائب رئيس لجنة االمتثال    

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة األطياف العالمية لالستثمارات التجارية
شركة اإلشراق لالستثمارات التجارية  

الشركة األولى للتأمين - سوليدرتي

 خارج البنك
ً
رجل أعمال  الوظائف التي يشغلها حاليا

السيدة سهى باسيل عناب
عضــو

طبيعة العضوية: مستقل

أردنية الجنسية

2015تاريخ العضوية

1960/2/4تاريخ الميالد

بكالوريوس إدارة أعمال / الجامعة األمريكية - بيروت    المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

مستشار مالي وإداري من عام ٢٠٠7.
 حيث شغلت عدة مناصب أهمها:

ً
خبرة في العمل المصرفي أكثر من ٢6 عاما

نائب المدير العام لبنك سوسيتيه جنرال-األردن من عام ٢٠٠3 وحتى ٢٠٠7.
مساعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من عام 199٢ وحتى ٢٠٠3.

نائب رئيس مقيم في سيتي بنك األردن من عام 1981 وحتى 199٢.

العضوية في اللجان المنبثقة عن 
مجلس إدارة البنك

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
نائب رئيس لجنة التدقيق   

نائب رئيس لجنة االستراتيجيات 
عضو في لجنة إدارة المخاطر

عضو في لجنة اإلمتثال  

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين.
شركة الشركاء للتمويل األصغر.

الشركة الوطنية للخدمات المالية )أوراق لالستثمار(

 خارج 
ً
الوظائف التي يشغلها حاليا

مستشار مالي وإداري.البنك
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السيد سامي عيسى سميرات
عضـو

طبيعة العضوية: مستقل

أردنيالجنسية

2018تاريخ العضوية

1971/4/13تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية
.)MBA( )NYIT( ماجستير إدارة أعمال

ماجستير هندسة إتصاالت )الجامعة األردنية(.
بكالوريوس هندسة كهرباء )الجامعة األردنية(.

الخبرات العملية

الرئيس التنفيذي لشركة وانادوو األردن.
مؤسس مشارك في شركة سيبيريا األردن.

.)Global One( نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة
مساعد بحث وتدريس في الجامعة األردنية.

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك

رئيس لجنة التدقيق
نائب رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

عضو في لجنة إدارة المخاطر
عضو في لجنة اإلمتثال

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات األردنية.

عضو في هيئة مركز البيانات الدولي.
عضو في المجلس الوطني لألمن السيبراني.

عضو في مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.
.)Sodetel( عضو في مجلس إدارة شركة

 خارج البنك
ً
الرئيس التنفيذي للشركة األردنية لخدمات نقل البيانات.الوظائف التي يشغلها  حاليا

 .)Orange( المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

السيد عصام “محمد فاروق” المهتدي
عضـو

طبيعة العضوية: مستقل

أردنيالجنسية

2018تاريخ العضوية

1968/11/18تاريخ الميالد

ماجستير إدارة أعمال / الواليات المتحدة األمريكية المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة أعمال – تخصص مالية / الواليات المتحدة األمريكية 

الخبرات العملية

شريك مؤسس في شركة البيان لإلستشارات اإلدارية والوكاالت التجارية
)Huron Consulting Middle East( مدير مكتب عمان لشركة هورن الشرق األوسط

)Nextmove( مدير مكتب عمان لشركة الخطوة التالية لإلستشارات
مدير الدائرة األجنبية في بنك القاهرة عمان

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك

رئيس لجنة إدارة المخاطر
نائب رئيس لجنة التسهيالت

نائب رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية
عضو في لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات

عضو في لجنة اإلستراتيجيات

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

مصرف الصفا – فلسطين
عضو في هيئة مديري شركة تملك للتاجير التمويلي

 خارج البنك
ً
شريك مؤسس في شركة البيان لإلستشارات اإلدارية والوكاالت التجاريةالوظائف التي يشغلها  حاليا
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المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

وتمثلها اآلنسة سوزان يحيى أبو الروس
طبيعة العضوية: غير مستقل. )لغاية تاريخ ٢٠٢1/8/31(.

أردنيالجنسية

تاريخ العضوية 
2020/9/8 لغاية 2021/8/31)بدء التمثيل(

1982/8/3تاريخ الميالد

بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية / ٢٠٠4 المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

رئيس قسم المخاطر التشغيلية / مديرية ادارة المخاطر والتخطيط االستراتيجي في صندوق استثمار أموال الضمان 
االجتماعي )٢٠16 – لغاية اآلن(.

محلل رئيسي - المخاطر التشغيلية / مديرية ادارة المخاطر والتخطيط االستراتيجي في صندوق استثمار أموال الضمان 
االجتماعي )٢٠13 – ٢٠16(.

مراقب رئيسي لألصول الثابتة / دائرة الرقابة المالية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي )٢٠1٠ – ٢٠13(. 
أخصائي رئيسي شؤون موظفين ورواتب / دائرة الموارد البشرية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي )٢٠٠9 

.)٢٠1٠ –
ضابط موارد بشرية / دائرة الموارد البشرية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي )٢٠٠٥ - ٢٠٠9(.   

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة 
البنك

عضو في لجنة التسهيالت.
عضو في لجنة إدارة المخاطر.

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستثمار في مشاريع البنية 
التحتية )٢٠٢1/9- لغاية اآلن(

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة الستثمارات الطاقة 
.)٢٠٢٠/9/1٢٠٢٠ – ٥/3(

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في هيئة مديري شركة مركز االنطالق الموحد )٢٠17/11 - 3/٢٠٢٠(.
ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في شركة الضمان لخدمات النقل الفندقي )٢٠16/1٠ – ٢٠17/11(.

 خارج البنك
ً
رئيس قسم المخاطر التشغيلية في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.الوظائف التي يشغلها حاليا

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

ويمثلها السيد مازن حمدي الصحصاح 
 من تاريخ ٢٠٢1/9/1(.

ً
طبيعة العضوية: غير مستقل )إعتبارا

أردنيالجنسية

تاريخ العضوية 
2021/9/1)بدء التمثيل(

1975/12/31تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة اليرموك / 1997 
.FMVA Financial Modeling & Valuation Analyst شهادة

.)CVA )Certified Valuation Analyst شهادة
.)CFM )Certified in Financial Management شهادة

.)CMA )Certified Management Accounting شهادة

رئيـس قسـم الدراسـات والتحليـل المالـي / دائـرة تمويـل المشـاريع والمسـاهمات الخاصـة في صندوق إستثمار أموال الخبرات العملية
الضمان اإلجتماعي )٢٠٠8 – لغاية اآلن(.

العضوية في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة 
البنك

عضو في لجنة التسهيالت.
عضو في لجنة إدارة المخاطر.

العضوية في مجالس
إدارات الشركات االخرى

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجلس إدارة الشركة الوطنية لإلستثمار في مشاريع البنية 
التحتية )3/11/٢٠٢٠ – ٢٠٢1/9/1(.

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة )1٢/٥/٢٠19 – 3/11/٢٠٢٠(.
ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجلس إدارة البنك التجاري األردني )٢٠17/4/1 – ٢٠19/4/3٠(.

ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في مجلس إدارة شركة سرايا العقبة )1/٥/٢٠13 – ٢٠17/4/1(.

 خارج البنك
ً
رئيـس قسـم الدراسـات والتحليـل المالـي / دائـرة تمويـل المشـاريع والمسـاهمات الخاصـة في صندوق إستثمار أموال الوظائف التي يشغلها حاليا

الضمان االجتماعي.
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اإلدارة التنفيذية العليا كما في 2021
اسماء االدارة التنفيذية العليا لبنك القاهرة عمان )المستقيلين ايضا(   » معلومات محدثة  لعام ٢٠٢1 »   تشمل االتي :

كمال غريب عبدالرحيم البكري - الرئيس التنفيذي

2003/1/4تاريخ التعيين

7-6-1969تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية
ماجستير في ادارة البنوك الدولية والتمويل من سالفورد مانشستر/ بريطانيا 

بكالوريوس في القانون
حاصل على لقب األستاذية في المحاماة

الخبرات العملية 

يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان منذ ٢٠٠8. 
 نائب المدير العام في بنك القاهرة عمان سابقا.

مدير الدائرة القانونية والمستشار القانوني لبنك القاهرة عمان سابقا.
رئيس مجلس ادارة شركة النقليات السياحية )جت( م.ع.م، نائب رئيس مجلس ادارة شركة ضمان القروض م.ع.م، رئيس 

ك للتأجير التمويلي ذ.م.م، عضو مجلس ادارة شركة التأمين األردنية م.ع.م، عضو مجلس ادارة شركة 
َ
َمل

َ
هيئة مديري شركة ت

 Network المحفظة العقاريةم.ع.م، عضو مجلس إدارة مصرف الصفا-فلسطين م.ع.م و نائب رئيس هيئة مديري شركة
international لخدمات الدفع -االردن.

عضو المجلس األعلى للمؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين والعسكريين والمحاربين القدماءوعضو مجلس 
امناءالجامعة األردنية .

عضو مجلس اداره سابق في العديد من الشركات المساهمه العامه والخاصه تعمل في قطاعات مختلفه مثل السياحة 
،التعليم ، الصناعه و التطوير العقاري .

وعضوسابق في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا ، جمعيه البنوك العامله في األردن ، معهد الدراسات المصرفيه 
،لجنة الحوار االقتصادي االردنيه ،مجلس إدارة صندوق البحث العلمي واالبتكار .

رنا سامي جادالله الصناع - رئيس مجموعة خدمات اإلئتمان

1995/8/15تاريخ التعيين

1966/8/12تاريخ الميالد

ماجستير علوم ادارية وتمويل بكالوريوس محاسبةالمؤهالت العلمية

الخبرات العملية

 من كانون األول ٢٠٠9.
ً
نائب المدير العام لألعمال المصرفية اعتبارا

خبرة مصرفية في مجال المخاطر من خالل العمل كمدير لدائرة المخاطر في بنك القاهرة عمان منذ عام 1998.
رئيس لقسم التسهيالت المحلية في البنك المركزي األردني.

عضو مجلس إدارة الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري وعضو هيئة مديري شركة تملك للتأجير التمويلي

خالد محمود عبد الله قاسم - رئيس مجموعة الخدمات المشتركة

2008/10/1تاريخ التعيين

1963/2/22تاريخ الميالد

المؤهالت العلمية
دكتوراه - ادارة اعمال ماجستير إدارة أعمال – تجارة دولية

بكالوريوس تمويل

الخبرات العملية
خبرة في العمل المصرفي من خالل عمله في بنك الجزيرة، البنك العربي، بنك القاهرة عمان، البنك األهلي األردني، بنك األردن 

وبنك الكويت الوطني وعضو هيئة مديري شركة مدفوعاتكم وعضو مجلس ادارة مصرف الصفا
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جان شوكت محمود يدج زكريا - المدير التنفيذي العمليات المركزية

1990/10/20تاريخ التعيين

1968/2/20تاريخ الميالد

بكالوريس  أدب إنجليزيالمؤهالت العلمية

خبرة مصرفية منذ عام 199٠ في مجال العمليات، الفروع ودعم إجراءات العملالخبرات العملية

ريم يونس محمد العسعس - المدير التنفيدي الخزينة واإلستثمار

1990/3/1تاريخ التعيين

1964/5/18تاريخ الميالد

ماجستير اقتصاد بكالوريوس اقتصاد.المؤهالت العلمية

الخبرات العملية
خبرة مصرفية في مجال الخزينة من خالل العمل في وكمدير لدائرة الخزينة في بنك القاهرة عمان منذ عام 199٠. باحثة 

اقتصادية في الجمعية العلمية الملكية منذ عام 1997

فؤاد يونس عبداللطيف صالح - المدير التنفيدي اإلدارة المالية وشؤون المساهمين

1992/4/11تاريخ التعيين

1960/1/8تاريخ الميالد

بكالوريس  محاسبةالمؤهالت العلمية

خبرة عملية في مجال المحاسبة من خالل عمله في بنك القاهرة عمان وضريبة الدخلالخبرات العملية

مها عبد الله عبد الحميد عبابنه - المدير التنفيدي الخدمات المصرفية الخاصة

1996/10/1تاريخ التعيين

1973/11/16تاريخ الميالد

بكالوريس  علوم مالية ومصرفيةالمؤهالت العلمية

تتدرجت في وظيفتها لدى البنك حيث شغل منصب مدير فرع  وحاليا تشغل وظيفة مدير تنفيذي للخدمات المصرفية الخاصةالخبرات العملية
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عزمي محمد حسن عويضه - المدير التنفيدي الخدمات اإلئتمان الشخصي

1996/9/10تاريخ التعيين

1964/10/17تاريخ الميالد

بكالوريس  محاسبةالمؤهالت العلمية

خبرة مصرفية في مجال االئتمان من خالل عمله في بنك القاهرة عمان والبنك األردني الكويتيالخبرات العملية

محمد علي محمود القيسي - المدير التنفيدي والمستشار القانوني وتوثيق العقود
2003/2/16تاريخ التعيين

1974/4/29تاريخ الميالد

دكتوراه حقوقالمؤهالت العلمية

تدرج في وظيفته لدى البنك حيث شغل منصب مدير تنفيذي الدائرة القانونية منذ تعيينهالخبرات العملية

مرغريت مهيب عيسى مخامره - المدير التنفيدي التدقيق الداخلي

2004/7/27تاريخ التعيين

1977/4/9تاريخ الميالد

بكالوريس  ادارة اعمالالمؤهالت العلمية

خبرة مصرفية من خالل عمله في المؤسسة العربية المصرفية من العام ٢٠٠٢ حتى العام ٢٠٠4الخبرات العملية

يوسف عبدالفتاح سليمان ابو الهيجاء - المدير التنفيدي إدارة المخاطر

2005/8/1تاريخ التعيين

1976/1/1تاريخ الميالد

بكالوريس   ادارة عامة / علوم مالية ومصرفيةالمؤهالت العلمية

الخبرات العملية
خبرة في في عدد من البنوك االردنية في مجال ادارة المخاطر التشغيلية العمليات المركزية وعمليات الخزينة والتمويل 

التجاري.
خبرة كمدير مالي لدى احدى الشركات االستثمارية في األردن
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أنطون فكتور أنطون سابيال - المدير التنفيدي اإلمتثال

2005/10/16تاريخ التعيين

1977/12/2تاريخ الميالد

بكالوريس  محاسبةالمؤهالت العلمية

خبرة في مجال التدقيق والمالية من خالل عمله في أرنست أند ينج من عام ٢٠٠٠ و حتى ٢٠٠٥الخبرات العملية

يزيد صيتان يوسف عماري - المدير التنفيدي الخدمات اإلتمان التجاري

2006/6/1تاريخ التعيين

1965/12/9تاريخ الميالد

ماجستير علوم مالية ومصرفية بكالوريس التمويلالمؤهالت العلمية

خبرة في مجال االئتمان في البنوك من خالل عمله في البنك األهلي األردني، وبنك عمان لالستثمار و البنك العربي العقاريالخبرات العملية

هاني محمد رشراش احمدرشيد خضر - المدير التنفيدي الخدمات المصرفية والتسويق

2006/7/2تاريخ التعيين

1976/12/12تاريخ الميالد

ماجستير إدارة اعمالالمؤهالت العلمية

خبرة في العمليات المصرفية والتسويق من خالل عملة في المؤسسة المصرفية العربية من 1999 الى ٢٠٠4الخبرات العملية

عمر سرحان احمد عقل )لغاية 31/12/2021( المدير التنفيذي الرقابة الداخلية

1989/2/15تاريخ التعيين

1963/5/17تاريخ الميالد

بكالوريس  محاسبةالمؤهالت العلمية

خبرة مصرفية في مجال العمليات، التدقيق الداخلي والرقابة على االئتمان وتوثيق العقود في بنك القاهرة عمانالخبرات العملية
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ــقيقة أو  ــة أو الش ــة أو الحليف ــركات التابع ــع الش ــدرة م ــركة المص ــا الش ــات عقدته ــاريع او ارتباط ــود او مش ــة عق ــد اي .ال توج
رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي او اي موظــف فــي الشــركة أو اقاربهــم وذلــك بمــا ينــدرج فــي نطــاق 

علــم البنــك المعتــاد.

فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة :

المجمـــــــــــــوعالجهــــــــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــــــــــــــــة

اعضاء مجلس اإلدارة 
وذوي الصلة  باعضاء 

المجلس
20212020اخرى*االدارة التنفيذية  العليا

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

بنود داخل قائمة المركز 
المالي

 66,932,582  42,612,401  19,686,363  4,450,927  18,475,111 تسهيالت مباشرة

 119,537,989  118,203,631  18,331,451  4,159,591  95,712,589 ودائع لدى البنك

 62,628  949,346  264,235  24,076  661,035 التامينات النقدية

بنود خارج قائمة المركز 
المالي

 4,252,715  2,197,851  264,235  300  1,933,316 تسهيالت غير مباشرة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 

20212020

دينــــــــــاردينــــــــــار

بنود قائمة الدخل

 3,216,585  2,969,714  1,476,122  235,875  1,257,717 فوائد وعموالت دائنة

 1,901,979  2,604,508  549,603  79,240  1,975,665 فوائد وعموالت مدينة
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مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة واقاربهم

الشركات المسيطر عليها من قبل أي منهم20212020الجنسيةاسم عضو مجلس اإلدارة

- 23,272  23,272 أردنيةالسيد يزيد عدنان مصطفى المفتي 

 -    -   مساهمة االقارب

شركة الظافر لإلستثمار -    1,000 أردنيةالسيد هشام ظافر طاهر المصري

 -    -   مساهمة األقارب

 18,999,000  18,999,000 مصريةبنك مصر 
ينك القاهرة

شركة مصر كابيتال
شركة مصر لإلستثمار

- -    -   مصريةمساهمة السيد محمد االتربي

 -    -   مساهمة األقارب

- 4,904,317  3,294,675 أردنيةالسيد ياسين خليل التلهوني

 -    -   مساهمة االقارب

 14,866,985  14,866,985 سعوديةالشركة العربية للتموين والتجارة 

- 97,850  97,850 أردنيةمساهمة السيد غسان ابراهيم عقيل

 -    -   مساهمة االقارب

- 18,287  18,287 أردنيةديمه جمال زهدي حميد )زوجة(

- 15,946  15,946 أردنيةابراهيم غسان ابراهيم عقيل )ابن(

- 15,946  15,946 أردنيةعمر غسان ابراهيم عقيل )ابن(

- 10,555  10,555 أردنيةمايا غسان ابراهيم عقيل )ابنة(

- 51,062  100,000 أردنيةمساهمة السيد حسن علي ابو الراغب

 -    -   مساهمة االقارب

- 15,272,025  15,339,760 أردنيةالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 -    -   أردنيةمساهمة السيد مازن حمدي محمد الصحصاح

 -    -   مساهمة االقارب

- 423,787  423,787 أردنيةالسيد شريف مهدي حسني الصيفي

 -    -   مساهمة االقارب

- 111,342  111,342 أردنيةتيمور شريف مهدي الصيفي )ابن(

- 114,383  114,383 أردنيةكيان شريف مهدي الصيفي )ابن(

- 1,520  1,520 أردنيةالسيده سهى باسيل اندراوس عناب

 -    -   مساهمة االقارب

- 1,055  1,055 أردنيةالسيد سامي عيسى عيد سميرات

 -    -   مساهمة االقارب

- 5,327  5,327 أردنيةالسيد عصام محمد فاروق رشدى المهتدى

 -    -   مساهمة االقارب

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين واقاربهم 

20212020الجنسيةاسم عضو مجلس اإلدارة

 9,500 9,500  أردنية السيد خالد صبيح طاهر المصري

    -    -   مساهمة األقارب

علما بان مدة عضوية مجلس االدارة 4 سنوات تنتهي في شهر نيسان ٢٠٢٢



61

مساهمة اعضاء االدارة العليا والمطلعين واقاربهم

الجنسيةالمنصباسم المساهم
الشركات المسيطر 20212020

عليها من قبل اي 
منهم األقاربشخصياألقاربشخصي

 -  -  105  -  105 اردنيةالرئيس التنفيذيالسيد كمال غريب عبد الرحيم البكري

 -  -  31,666  -  31,666 اردنيةرئيس مجموعة الخدمات المشتركةالسيد خالد محمود عبدالله قاسم

 -  4,750  7,600  -  7,600 اردنيةرئيس مجموعة خدمات االئتمانالسيدة رنا سامي جادالله الصناع 

 -  -  -  -  - اردنيةالمدير التنفيذي / الخزينة واالستثمارالسيدة ريم يونس محمد العسعس

 -  -  -  -  - اردنيةالمدير التنفيذي / العمليات المركزيةاالنسه جان شوكت محمود يدج

المدير التنفيذي / الخدمات المصرفية االنسه مها عبد الله عبد الحميد عبابنه
 -  -  -  -  - اردنيةالخاصة

المدير التنفيذي / المالية وشؤون السيد فؤاد يونس عبداللطيف صالح
 -  -  -  -  - اردنيةالمساهمين

السيد هاني محمد رشراش احمدرشيد 
خضر

المدير التنفيذي /  الخدمات المصرفية 
 -  -  -  -  - اردنيةوالتسويق

 -  -  -  -  - اردنيةالمدير التنفيذي / التدقيق الداخليالسيدة مرغريت مهيب عيسى مخامرة

 -  -  -  -  - اردنيةالمدير التنفيذي / االمتثالالسيد انطون فيكتور انطون سابيال

السيد يوسف عبدالفتاح سليمان ابو 
 -  -  -  -  - اردنيةالمدير التنفيذي / ادارة المخاطرالهيجاء

المدير التنفيذي / خدمات االئتمان السيد يزيد صيتان يوسف عماري
 -  -  -  -  - اردنيةالتجاري

المدير التنفيذي / خدمات االئتمان السيد عزمي محمد حسن عويضه
 -  -  -  -  - اردنيةالشخصي

المدير التنفيذي والمستشار القانوني / السيد محمد علي محمود القيسي
 -  -  -  -  - اردنيةالقانونية وتوثيق العقود

السيد عمر سرحان احمد عقل لغاية 
 -  -  -  -  - اردنيةالمدير التنفيذي / الرقابة الداخلية31/1٢/٢٠٢٠

 4,750  39,371  -  39,371 المجموع

اسماء كبار مساهمي البنك %5 فاكثر

عدد األسهم كما في الجنسيهاسم العميل
عدد األسهم كما في النسبة2021/12/31

النسبة2020/12/31

11,388% 21,636,823 11,388% 21,636,823 األردنيةشركة المسيرة لالستثمار

9,999% 18,999,000 9,999% 18,999,000 المصريةبنك مصر

9,974% 18,950,000 9,974% 18,950,000 البحرينيةشركة المسيره الدوليه

المؤسسة العامة للضمان 
8,038% 15,272,025 8,074% 15,339,760 األردنيةاالجتماعي

7,825% 14,866,985 7,825% 14,866,985 السعوديةالشركة العربية للتموين و التجارة

5,877% 11,167,017 5,877% 11,167,017 الفلسطينيةشركة االتصاالت الفلسطينيه

53,101% 100,891,850 53,137% 100,959,585 المجموع
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مزايا ومكافآت أعضاء مجلس االدارة خالل عام 2021

المجموعمكافات *بدل حضور لجانالتنقالتاسم عضو مجلس اإلدارة

 448,314  48,314  400,000  - السيد يزيد عدنان المفتي 

 13,073  10,198  1,000  1,875 السيد خالد صبيح طاهر المصري

 29,661  -  15,000  14,661 السيد هشام ظافر طاهر المصري

 37,198  10,198  9,000  18,000 بنك مصر

 44,698  10,198  16,500  18,000 الشركة العربية للتموين والتجترة 

 45,198  10,198  17,000  18,000 السيد حسن علي ابو الراغب

 44,598  10,198  16,400  18,000 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 34,998  10,198  6,800  18,000 السيد ياسين خليل التلهوني

 70,198  10,198  42,000  18,000 السيدة سهى باسيل عناب

 51,998  10,198  23,800  18,000 السيد شريف مهدي الصيفي

 69,698  10,198  41,500  18,000 السيد سامي عيسى عيد سميرات

 68,498  10,198  40,300  18,000 السيد عصام محمد فاروق رشدي المهتدي

 958,128  150,292  629,300  178,536  المجموع 

* يتضمن بند المكافات مكافات اداء عن عام ٢٠٢٠ تم دفعه في عام ٢٠٢1

يتم صرف سيارة و سائق لرئيس مجلس االدارة

مزايا ومكافآت االدارة  التنفيذية العليا والموظفين الرئيسيين خالل عام 2021 

المجموعمكافآترواتب وعالواتالوظيفةاالدارة التنفيذية

 910,512  270,000  640,512  الرئيس التنفيذي كمال غريب عبدالرحيم البكري

 340,522  67,600  272,922  رئيس مجموعة الخدمات المشتركة الدكتور خالد محمود عبد الله قاسم

 264,748  44,700  220,048  رئيس مجموعة خدمات االئتمان رنا سامي جاد الله الصناع

 186,326  35,350  150,976  المدير التنفيذي / الخزينة واالستثمار ريم يونس محمد العسعس

 169,264  22,600  146,664  المدير التنفيذي /العمليات المركزية جان شوكت محمود زكريا

 145,384  34,600  110,784  المدير التنفيذي /الخدمات المصرفية الخاصة مها عبد الله عبد الحميد عبابنه

 124,121  46,400  77,721  المدير التنفيذي / المالية وشؤون المساهمين فؤاد يونس عبداللطيف صالح

 116,099  21,500  94,599  المدير التنفيذي /  الخدمات المصرفية والتسويق هاني محمد رشراش احمد رشيد خضر

 117,192  21,000  96,192  المدير التنفيذي / التدقيق الداخلي مرغريت مهيب عيسى مخامرة 

 110,316  13,500  96,816  المدير التنفيذي / االمتثال انطون فكتور انطون سابيال

 96,945  13,000  83,945  المدير التنفيذي / ادارة المخاطر يوسف عبد الفتاح ابو الهيجاء

 162,893  22,000  140,893  المدير التنفيذي / خدمات االئتمان التجاري يزيد صيتان يوسف عماري

 137,259  18,500  118,759  المدير التنفيذي / خدمات االئتمان الشخصي عزمي محمد حسن عويضه

 المدير التنفيذي  والمستشار القانوني / القانونية الدكتور محمد علي محمود القيسي
 129,659  17,100  112,559 وتوثيق العقود 

 258,119  141,610  116,509  المدير التنفيذي / الرقابة الداخلية عمر سرحان احمد عقل

 3,269,359  789,460  2,479,899 المجموع

يتم صرف سيارة و سائق للرئيس التنفيذي
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 يشكلون 1٠% فأكثر من اجمالي المشتريات و/أو االيرادات.
ً
 أو خارجيا

ً
ال يوجد إعتماد على موردين أو عمالء رئيسيين محليا

ال يوجد اي حماية حكومية او امتيازات يتمتع بها البنك او اي من منتجاته بموجب القوانين واالنظمة او غيرها. 

ال يوجد اي براءات اختراع او حقوق امتياز حصل البنك عليها.

او قدرته  او منتجاته  البنك  اثر مادي على عمل  او غيرها لها  الدولية  المنظمات  او  الحكومة  ال يوجد اي قرارات صادرة عن 
التنافسية.

يطبق البنك معايير الجودة وافضل الممارسات العالمية لكافة انشطته المصرفية

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للبنك.

بلغ االستثمار الراسمالي للبنك خالل عام ٢٠٢1 مبلغ 9,٠٢1,٥37  دينار

بلغت اتعاب مدقق حسابات البنك والشركات التابعة لعام ٢٠٢1 مبلغ   باالضافة الى ضريبة المبيعات موزعة على النحو التالي

االتعاب بدون الضريبة المضافةالتفاصيل

 232,231 بنك القاهرة عمان

 6,000 شركة تملك للتاجير التمويلي 

 6,500 شركة اوراق

 3,000 الشركة الوطنية لالوراق االمالية فلسطين

 19,559 مصرف الصفا

 267,290 المجموع

كما تم دفع اتعاب استشارات اخرى لمدققي الحسابات بمبلغ 1٠٥,718 دينار اردني

ال توجد اي عقود اخرى تم ابرامها مع الشركات التابعة او رئيس مجلس االدارة او اعضاء المجلس او المدير العام باستثناء 
المعامالت  المالية وتخضع هذه  البيانات  )4٠( حول  المصرفية االعتيادية والتي تم االفصاح عنها في االيضاح  المعامالت 

لتعليمات البنك المركزي االردني ذات العالقة.
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يقر رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي / المالية وشؤون المساهمين بصحة ودقة واكتمال المعلومات 
والبيانات الواردة في هذا التقرير.

المدير التنفيذي/ المالية وشؤون المساهمينالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

فؤاد يونس عبداللطيف صالحكمال غريب عبدالرحيم البكرييزيد عدنان مصطفى المفتي

إقرار مجلس اإلدارة

يقر المجلس بمسؤوليته عن إعداد ودقة وكفاية البيانات المالية والمعلومات الواردة في التقرير، وعن توفير وكفاية أنظمة 
الضبط والرقابة الداخلية في البنك.

يقر مجلس اإلدارة وحسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية البنك خالل العام ٢٠٢٢.

يقر كل من أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحصل خالل عام ٢٠٢1 على أية منافع من خالل عمله بالبنك ولم يفصح عنها، سواء 
 أو ألي من ذوي العالقة به.

ً
كانت تلك المنافع مادية أو عينية، وسواء كانت له شخصيا

رئيس مجلس اإلدارة
يزيد عدنان مصطفى المفتي 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
هشام ظافر المصريمحمد محمود األتربي

غسان إبراهيم فارس عقيلياسين خليل محمد التلهونيسامي عيسى عيد سميرات

سهى باسيل أندراوس عنابشريف مهدي حسني الصيفيحسن علي حسين أبو الراغب

مازن حمدي الصحصاحعصام محمد فاروق رشدي المهتدي
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الشركة الوطنية للخدمات المالية (أوراق)

شركة تملك للتأجير التمويلي

مصرف الصفا

شتركة
م

ت ال
موعة الخدما

س مج
رئي

مدير / إدارة مشاريع

مدير / المشتريات والعطاءات

مدير / الشؤون اإلدارية والعقارية

المدير التنفيذي / العمليات المركزية

مدير / تطوير ودعم األعمال واإلجراءات

مدير / عمليات التمويل التجاري

مدير / العملياترالبطات المصرفية
والقنوات اإللكترونية

قطاع الخدمات المشتركة

المدير التنفيذي / التدقيق الداخلي

المدير التنفيذي / االمتثال

المدير التنفيذي / إدارة المخاطر

المدير التنفيذي /  الرقابة الداخلية

مدير / الجرائم المالية واألمن السيبراني

طاع الرقابة
ق

الفروع الخارجية

المدير التنفيذي / الخزينة واالستثمار

المدير التنفيذي / الخدمات المصرفية الخاصة

المدير التنفيذي / الخدمات المصرفية

ل
ما

ألع
طاع ا

ق

مدير / خدمات تعديل االئتمان

المدير التنفيذي / خدمات االئتمان الشخصي

المدير التنفيذي / خدمات االئتمان التجاري

ت
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ق
ن
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الئت

ا

موعة
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رئي
ن

ما
الئت

ت ا
خدما

مدير / االستراتيجية وتنقيب البيانات

التنفيذي والمستشار القانوني
/ القانونية وتوثيق العقود

المالية المدير التنفيذي
/ المالية وشؤون المساهمين

المدير التنفيذي / التسويق

المدير التنفيذي / تقنية المعلومات

المدير التنفيذي / الموارد البشرية

االستراتيجية 

القانونية 

المالية وشؤون
المساهمين

التسويق 

تقنية
المعلومات 

الموارد
البشرية 

شتركة 
م

ت ال
طاع الخدما

ق
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الهيكل التنظيمي لمصرف الصفا
عامة
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الهيكل التنظيمي اوراق لالستثمار     
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الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لألوراق المالية 
ن
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ك للتأجير التمويلي
ّ
الهيكل التنظيمي لشركة تمل
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الهيكل التنظيمي للمخاطر
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بنك القاهرة عمان

قائمــــــــــــــة )أ(

قائمة المركز المالي الموحدة

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

20212020إيضاح

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

الموجـــــــــــــــــــودات

 312,961,419  413,494,719 5نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - بالصافي
 154,796,630  121,528,244 6أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

 79,864,376  101,054,720 7إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي
 7,406,964  8,164,615 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 49,648,977  65,792,741 9موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - بالصافي
 739,784,106  732,404,799 10/أموجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي 

 73,141,000  74,203,000 10/بموجودات مالية بالكلفة المطفأة - مرهونة
 1,793,871,484  1,951,096,855 11تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

 42,602,959  43,770,756 12ممتلكات ومعدات - بالصافي 
 5,193,184  5,159,688 13موجودات غير ملموسة - بالصافي
 27,432,242  24,154,362 48/أموجودات حق استخدام - بالصافي

 13,316,167  12,227,606 21موجودات ضريبية مؤجلة
 53,215,969  60,756,128 14موجودات أخرى 

 3,353,235,477  3,613,808,233      مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

 234,181,337  202,284,537 15ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
 2,226,430,437  2,437,899,526 16ودائع عمالء

 56,958,241  59,546,408 17تأمينات نقدية
 314,384,118  363,909,865 18أموال مقترضة

 18,540,350  18,540,350 19قروض مساندة
 12,894,571  12,313,994 20مخصصات متنوعة

 16,002,794  19,810,355 21مخصص ضريبة الدخل
 26,266,292  23,325,341 48/بالتزامات عقود اإليجار

 808,967  865,668 21مطلوبات ضريبية مؤجلة
 71,479,421  77,913,234 22مطلوبات أخرى

 2,977,946,528  3,216,409,278 مجموع المطلوبات
حقوق الملكية

حقوق مساهمي البنك

 190,000,000  190,000,000 23رأس المال المكتتب به والمدفوع
 82,047,879  86,711,919 24االحتياطي القانوني

 3,897,183  4,341,429 24احتياطي مخاطر مصرفية عامة
 10,894,653  10,894,653 24احتياطي تقلبات دورية

 )5,988,630( 3,797,698 26احتياطي القيمة العادلة - بالصافي
 )3,188,744( )3,188,744(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 88,960,274  94,481,206 27أرباح مدورة 
 366,622,615  387,038,161      مجموع حقوق الملكية لمساهمي البنك

 8,666,334  10,360,794 حقوق غير المسيطرين
 375,288,949  397,398,955      مجموع حقوق الملكية  

 3,353,235,477  3,613,808,233      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا
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بنك القاهرة عمان

قائمــــــــــــــة )ب(

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانــون األول

20212020إيضاح

دينـــــــــــــار دينـــــــــــــار 

 171,021,988  171,998,285 28الفوائد الدائنة

 )62,398,051( )56,111,893(29ينزل: الفوائد المدينة

 108,623,937  115,886,392      صافي إيرادات الفوائد

 17,884,367  20,344,244 30صافي إيرادات العموالت

 126,508,304  136,230,636     صافي إيرادات الفوائد والعموالت 

 4,532,786  4,416,809 31أرباح العمالت األجنبية

 )1,476,391( 1,682,897 32أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,152,730  2,603,330 9 و33توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 5,317,220  6,624,306 34إيرادات أخرى 

 137,034,649  151,557,978      إجمالي الدخل

 41,942,021  44,066,237 35نفقات الموظفين

 9,169,642  7,858,388 12 و13استهالكات وإطفاءات

 34,067,645  33,230,790 36مصاريف أخرى

 18,520,647  17,628,435 37مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 26,281  514,759 14مخصص تدني موجودات مستملكة

 -  )4,158,000()المحرر من( مخصص تدني موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2,607,481  1,109,195 20مخصصات متنوعة

 106,333,717  100,249,804      إجمالي المصروفات 

 30,700,932  51,308,174 الربح للسنة قبل الضريبة

 )13,227,675( )18,619,877(21ضريبة الدخل                    

 17,473,257  32,688,297      الربح للسنة - قائمة )ج( و)د(

ويعود إلى:

 18,161,180  32,799,711 مساهمي البنك

 )687,923( )111,414(حقوق غير المسيطرين

 17,473,257  32,688,297      الربح للسنة - قائمة )ج( و)د(

فلس / دينارفلس / دينار

380/1730/096حصة السهم األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة )مساهمي البنك(

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا
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بنك القاهرة عمان

قائمـــــــة )ج(

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانـون األول

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 17,473,257  32,688,297 الربح للسنة - قائمة )ب(

يضاف: بنود الدخل الشامل اآلخر بعد الضريبة والتي لن يتم تحويلها 

            إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة

 1,775,070  9,896,189 صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة

 )3,188,744( -                       فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 16,059,583  42,584,486      إجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة )د(

الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

 16,747,506  42,695,900   مساهمي البنك

 )687,923( )111,414(  حقوق غير المسيطرين

 16,059,583  42,584,486      إجمالي الدخل الشامل للسنة - قائمة )د(

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا
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بنك القاهرة عمان

قائمـــــــــــة )هـ(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020إيضاح

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

األنشطة التشغيلية

 30,700,932  51,308,174 الربح للسنة قبل الضريبة – قائمة )ب(
تعديالت:

 9,169,642  7,858,388 12 و13استهالكات وإطفاءات 
 18,520,647  17,628,435 37مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 2,607,481  1,109,195 20مخصصات متنوعة  
 26,281  514,759 14خسائر تدني موجودات مستملكة

 -  )4,158,000()المحرر من( مخصص تدني موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 1,911,241  )1,126,633(32)أرباح( خسائر تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 165,290  )87,520(34)أرباح( خسائر بيع ممتلكات ومعدات 
 )182( )780,188(34)أرباح( بيع موجودات مستملكة

 )4,306,409( )4,181,722(تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
 58,794,923  68,084,888 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

)النقص( في الموجودات

 8,072,663  )21,064,328()الزيادة( النقص في اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 87,064  368,982 النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )212,342,437( )174,563,806()الزيادة( في التسهيالت االئتمانية المباشرة
 2,250,514  )3,996,850()الزيادة( النقص في الموجودات األخرى

الزيادة في المطلوبات

 )8,941,150( )3,877,300()النقص( في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية )التي تزيد استحقاقاتها عن ثالثة أشهر(
 175,474,442  211,469,089 الزيادة في ودائع العمالء

 )1,746,111( 2,588,167 الزيادة )النقص( في التأمينات النقدية
 6,133,835  2,842,156 الزيادة في المطلوبات األخرى

 27,783,743  81,850,998 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل والمخصصات المتنوعة
 )17,454,437( )15,571,667(21ضريبة الدخل المدفوعة

 )624,367( )1,689,772(20المدفوع من المخصصات المتنوعة
 9,704,939  64,589,559 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 )519,546( )1,376,827()شراء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -  1,187,529 بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 )158,301,261( )202,069,895()شراء( موجودات مالية أخرى بالكلفة المطفأة
 94,568,092  208,583,755 استحقاقات موجودات مالية أخرى بالكلفة المطفأة

 -  2,325,520 المتحصل من بيع استثمار في شركة تابعة
 )6,606,111( )7,180,307(12)شراء( ممتلكات ومعدات

 126,210  116,368 بيع ممتلكات ومعدات - بالصافي
 )2,044,140( )1,841,230(13)شراء( موجودات غير ملموسة 

 )72,776,756( )255,087(صافي )االستخدامات النقدية( في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

 469,016,135  172,415,099 الزيادة في األموال المقترضة
 )408,998,709( )122,889,352(تسديد األموال المقترضة

 -  )22,800,000(أرباح موزعة على المساهمين
 60,017,426  26,725,747 صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية 

 4,306,409  4,181,722 تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
 1,252,018  95,241,941 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 322,941,555  324,193,573 النقد وما في حكمه في بداية السنة
 324,193,573  419,435,514 39النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها ومع تقرير المدقق المرفق.
ً
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا
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إضاحات حول القوائم المالية الموحدة

1 -  معلومات عامة 
- تأسس بنك القاهرة عمان خالل عام 196٠ وتم تسجيله كشركة مساهمة عامة أردنية مركزها الرئيسي في عمان – المملكة 

األردنية الهاشمية بموجب القانون واألصول الصادرة وتم توفيق أوضاعه وفقا لقانون الشركات رقم )1٢( لسنة 1964. 

- يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية المتعلقة بنشاطه من خالل مركزه الرئيسي بمدينة عمان وفروعه 
داخل المملكة وعددها 98 وخارجها في فلسطين وعددها ٢٢ وفي البحرين وعددها فرع واحد ومن خالل الشركات التابعة 

له.

- إن أسهم البنك مدرجة ويتم التداول بها في سوق عمان لألوراق المالية.

العامة  الهيئة  لموافقة  خاضعة  وهي   ٢٠٢٢ شباط   14 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  الموحدة  المالية  القوائم  إقرار  تم   -
للمساهمين والبنك المركزي األردني.

-2  أهم السياسات المحاسبية:
 أسس إعداد القوائم المالية الموحدة 

 للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
ً
- تم اعداد القوائم المالية الموحدة للبنك والشركات التابعة وفقا

 
ً
ووفقا الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  عن  المنبثقة  الدولية  المالية  التقارير  تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات 

للقوانين المحلية النافذة كما تم اعتمادها من قبل البنك المركزي االردني.

إن الفروقات األساسية بين المعايير الدولية للتقارير المالية كما يجب تطبيقها وما تم اعتماده في البنك المركزي األردني 
تتمثل بما يلي: 

أ- يتم تكوين مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم )٢٠18/13( »تطبيق المعيار 
 لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك  أيهما 

ً
الدولي للتقارير المالية )9(« تاريخ 6 حزيران ٢٠18 ووفقا

أشد ، إن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:

أو  	 األردنية  الحكومة  مع  اخرى  ائتمانية  تعرضات  اي  الى  باالضافة  بكفالتها  أو  األردنية  الحكومة  عن  الصادرة  الدين  أدوات  تستثنى 
بكفالتها بحيث تتم معالجة التعرضات االئتمانية على الحكومة األردنية وبكفالتها دون خسائر ائتمانية. 

عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير  	
النتائج  1٠ كانون األول ٢٠٠9  لكل مرحلة على حدا وتؤخذ  تاريخ  البنك المركزي األردني رقم )٢٠٠9/47(  المالية رقم )9( مع تعليمات 

األشد.

يتم تعديل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألخذ بعين االعتبار الترتيبات الخاصة مع البنك المركزي )ان وجدت(. 	

 
ً
ب -  يتم تعليق الفوائد والعوائد والعموالت على التسهيالت والتمويالت اإلئتمانية غير العاملة الممنوحة للعمالء وفقا

لتعليمات البنك المركزي األردني .
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بالقيمة  وذلك  أخرى  موجودات  ضمن  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  للبنك  ملكيتها  آلت  التي  الموجودات  تظهر  ج- 
المالية الموحدة بشكل إفرادي،  القوائم  تاريخ  العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في  القيمة  أو  التي آلت ملكيتها للبنك 
ويتم قيد أية تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد ويتم أخذ الزيادة 
 . باإلضافة إلى ذلك، 

ً
الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقا

وبناًء على تعليمات البنك المركزي األردني يتم تسجيل مخصص تدريجي مقابل العقارات التي آلت ملكيتها للبنك والمخالفة 
 وبحيث يتم الوصول إلى النسبة المطلوبة 

ً
ألحكام المادة )48( من قانون البنوك بواقع )٥%( من قيمتها الدفترية سنويا

البالغة )٥٠%( من القيمة الدفترية لتلك العقارات مع نهاية العام ٢٠3٠.

بناء على تعميمي البنك المركزي األردني الى البنوك العاملة في األردن رقم 1٠/3/437٥ و 1٠/3/1496٠ الصادرين بتاريخ 1٥ آذار ٢٠٢٠ و ٢٢  	
تشرين الثاني ٢٠٢٠ ، فإنه يجوز قيام البنك تأجيل األقساط المستحقة او التي ستستحق على بعض العمالء دون اعتبار ذلك هيكلة، 

ودون ان يؤثر أيضا على تصنيف العميل االئتماني .

بالقيمة  	 المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  باستثناء   ، التاريخية  التكلفة  لمبدأ   
ً
وفقا الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم 

التي  المالية  اآلخر والمشتقات  الشامل  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  الخسارة والموجودات  أو  الربح  العادلة من خالل 
تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة. كما تظهر بالقيمة العادلة الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التحوط 

لمخاطر التغير في قيمتها العادلة. 

إن الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الوظيفية للبنك.  	

البنك  	 قبل  من  المطلوبة  والنماذج  الصادرة  التعليمات  حسب  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  حول  االفصاحات  عرض  تم 
المركزي األردني . 

في  	 إتباعها  تم  التي  المحاسبية  السياسات  مع  متماثلة  الموحدة  المالية  القوائم  اعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  إن 
اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢٠ بإستثناء أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة 
٢٠٢٠ والواردة في اإليضاح  الثاني  أو بعد األول من كانون  التي بدأت في  المالية  للفترات  المفعول  والمعدلة والتي أصبحت سارية 
)3- أ(. باإلضافة إلى التحسينات التي تمت على نماذح إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والموضحة في االيضاحات حول القوائم 

المالية الموحدة.

أسس توحيد القوائم المالية

السيطرة  وتتحقق  لسيطرته  والخاضعة  له  التابعة  والشركات  للبنك  المالية  القوائم  الموحدة  المالية  القوائم  تتضمن   -
عندما يكون للبنك القدرة على الحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركات التابعة وذلك للحصول على منافع من 

أنشطتها ، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة وااليرادات والمصروفات فيما بين البنك والشركات التابعة .

عندما  	 السيطرة  وتتحقق   ، لسيطرتهـا  والخاضعة  لها  التابعة  والشركات  للبنك  المالية  القوائم  الموحدة  المالية  القوائم  تتضمن 
يكون للشركة السيطرة على الشركة المستثمر فيها وتكون الشركة معرضة لعوائد متغيرة أو تمتلك حقوق لقاء مشاركتها في 

الشركة المستثمر فيها ويتمكن البنك من استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها . 

عناصر  	 على  تغييرات  وجود  الى  تشير  والظروف  الوقائع  كانت  اذا  فيها  المستثمر  الشركة  على  سيطرته  مدى  تقييم  البنك  يعيد 
السيطرة المذكورة أعاله .

عندما تكون حقوق التصويت لدى البنك اقل من حقوق األغلبية في الشركة المستثمر  فيها ، ويتمتع البنك بالسلطة على الشركة  	
المستثمر فيها عندما يمتلك حقوق تصويت كافية تمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر 
فيها من جانب واحد. ينظر البنك في جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامها بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي 

يملكها كافية لكي تمنحه السلطة على الشركة المستثمر فيها ام ال ، ويشمل ذلك : 

حجم ما يملكه البنك من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم . 	

حقوق التصويت المحتملة المملوكة للبنك . 	

الحقوق الناشئة من جراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى . 	

أي وقائع او ظروف أخرى تشير الى ان الشركة قادرة او غير قادرة في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات الصلة حين يقتضي  	
األمر اتخاذ القرار . بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة .

 يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في البنك،  	
إذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم إجراء التعديالت الالزمة والجوهرية على 

القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك.
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تم إظهار الفروقات بين السياسات وأطر عمل الشركات التابعة والتي تتبع المعايير الدولية للتقارير المالية دون اخذ بعين االعتبار  	
لدى  المستخدم  االطار  بين  الفروقات  دراسة  تم  وكذلك  الموحدة  المالية  القوائم  في  تتبعها  وتم  االردني  المركزي  البنك  تعديل 
المجموعة واالطار المتبع من قبل مصرف الصفا حسب المعايير االسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية االسالمية ولم يكن هناك فروقات جوهرية . 

يمتلك البنك كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 الشركات التابعة التالية :

اسم الشركة
تاريخ التملكمكان عملهاطبيعة عمل الشركــــــةنسبة ملكية البنـــــك رأس المال المدفوع 

%)دينــــار(

وساطة مالية وادارة 5,500,000100الشركة الوطنية للخدمات المالية
االردناستثمارات

1992

1995فلسطينوساطة مالية1,600,000100الشركة الوطنية لالوراق المالية

2013االردنتاجير تمويلي5,000,000100شركة تملك للتاجير التمويلي

2016فلسطينبنك اسالمي53,175,00074.64مصرف الصفا 

- إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 هي كما يلي :

الشركة الوطنية لالوراق الماليةالشركة الوطنية للخدمات المالية ) اوراق (

31 كانون األول31 كانون األول

2021202020212020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

20,905,04221,942,6372,475,9053,260,604مجموع الموجودات

10,375,59812,468,1391,344,4502,129,460مجموع المطلوبات

10,529,4449,474,4981,131,4551,131,144صافي الموجودات

للسنة المنتهية في 31 كانون األولللسنة المنتهية في 31 كانون األول

2021202020212020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

2,293,2301,507,400265,760173,478مجموع اإليرادات

865,574742,209265,449303,765مجموع المصروفات
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مصرف الصفا *شركة تملك للتاجير التمويلي

31 كانون األول31 كانون األول

2021202020212020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

44,163,40939,007,713276,452,739227,655,276مجموع الموجودات

37,796,15933,402,365235,599,196186,362,418مجموع المطلوبات

6,367,2505,605,34840,853,54341,292,858صافي الموجودات

للسنة المنتهية في 31 كانون األولللسنة المنتهية في 31 كانون األول

2021202020212020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

2,050,3191,526,7437,193,1793,539,221مجموع اإليرادات

982,5522,897,0857,483,6046,816,996مجموع المصروفات

* قام البنك خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢1 ببيع 3,٢8٠,٠٠٠ سهم من األسهم المستثمر بها في مصرف الصفا 
بالقيمة األسمية والبالغة دوالر / سهم )٠.7٠9 دينار / سهم( ، نتج عن هذه المعاملة انخفاض في نسبة ملكية البنك في 

المصرف لتبلغ 74.6% كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )79% كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(.

يتم توحيد نتائج عمليات الشركات التابعة في قائمة الربح والخسارة الموحدة من تاريخ تملكها وهو التاريخ الذي يجري فيه 
في  منها  التخلص  تم  التي  التابعة  الشركات  عمليات  نتائج  توحيد  ويتم  التابعة،  الشركات  على  البنك  سيطرة  انتقال   

ً
فعليا

قائمة الربح والخسارة الموحدة حتى تاريخ التخلص منها وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه السيطرة على الشركات التابعة.

وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك:

القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثَمر بها . 	

تتعرض للعوائد المتغيرة، أو لها الحق في العوائد المتغيرة، الناتجة من ارتباطاتها مع المنشآة المستثَمر بها . 	

لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة المستثَمر بها. 	

ويعيد البنك تقديره بشأن ما إذا كان يسيطر على الشركات المستثمر بها أم ال إن أشارت الحقائق والظروف أن ثمة تغيرات 
على واحد أو أكثر من نقاط تحقق السيطرة المشار إليها أعاله.

وفي حال انخفضت حقوق تصويت البنك عن أغلبية حقوق التصويت في أي من الشركات المستثمر بها، فيكون له القدرة 
عى السيطرة عندما تكفي حقوق التصويت لمنح البنك القدرة على توجيه أنشطة الشركة التابعة ذات الصلة من جانب واحد. 
المنشأة المستثمر بها  للبنك حقوق تصويت في  إذا كان  الحقائق والظروف عند تقدير ما  البنك في االعتبار جميع  ويأخذ 

تكفي لمنحه القدرة على السيطرة من عدمها. ومن بين تلك الحقائق والظروف:

حجم حقوق تصويت التي يملكها البنك بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى. 	

حقوق التصويت المحتملة التي يحوز عليها البنك وأي حائزي حقوق تصويت أخرين أو أطراف أخرى. 	

الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى . 	

أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أنه يترتب للبنك ، أو ال يترتب عليه ، مسؤولية حالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة وقت اتخاذ  	
القرارات المطلوبة، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات الهيئات العامة السابقة.

عندما يفقد البنك السيطرة على أي من الشركات التابعة، يقوم البنك بــ:

إلغاء االعتراف بموجودات الشركة التابعة )بما فيها الشهرة( ومطلوباتها؛ 	

إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير مسيطر عليها؛ 	

إلغاء االعتراف بفرق التحويل المتراكم المقيد في حقوق الملكية؛ 	

إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم؛ 	

إلغاء االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛ 	

إلغاء االعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح والخسارة؛ 	
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ا في الدخل الشامل األخر إلى قائمة الربح والخسارة أو األرباح المدورة كما هو  	
ً

إعادة تصنيف بحقوق ملكية البنك المقيدة سابق
مالئم.

يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك بإستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في 
البنك، وإذا كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في البنك فيتم إجراء التعديالت الالزمة 

على القوائم المالية للشركات التابعة لتتطابق مع السياسات المحاسبية المتبعة في البنك .

تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء غير المملوك من قبل البنك في حقوق الملكية في الشركة التابعة.

معلومات القطاعات

- قطاع االعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر 
قبل  من  استعمالها  يتم  التي  للتقارير   

ً
وفقا قياسها  يتم  والتي  اخرى  اعمال  بقطاعات  المتعلقة  تلك  عن  تختلف  وعوائد 

المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى البنك .

- القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات او خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 
المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية اخرى .

صافي ايرادات الفوائد

يتم إثبات إيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة 
أو المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في »صافي إيرادات الفوائد« كـ »فوائد دائنة” و”فوائد مدينة” في 
درج الفوائد على األدوات المالية المقاسة بالقيمة 

ُ
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. كما ت

العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفترة . 

معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألداة المالية خالل العمر المتوقع 
المالية.  كما تقدر  أو المطلوبات  المالي  الدفترية لألصل  القيمة  إلى صافي   ، ، لفترة أقصر  ، عند اإلقتضاء  أو  المالية  لألداة 

التدفقات النقدية المستقبلية بمراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة.

حتسب إيرادات الفوائد / مصروفات الفوائد من خالل العمل بمبدأ معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلجمالية 
ُ
ت

 )أي على أساس التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التسوية ألي مخصص خسارة 
ً
للموجودات المالية غير المتدنية إئتمانيا

حتسب 
ُ
 ، ت

ً
ائتمانية متوقعة( أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. وبخصوص الموجودات المالية المتدنية إئتمانيا

)أي   
ً
إئتمانيا المتدنية  المالية  للموجودات  المطفأة  التكلفة  على  الفعال  الفائدة  معدل  تطبيق  خالل  من  الفوائد  إيرادات 

التي نشأت  المالية  الموجودات  أما بخصوص  المتوقعة(.  اإلئتمان   منه مخصص خسائر 
ً
الدفترية مطروحا القيمة  إجمالي 

، فإن معدل الفائدة الفعال يعكس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في تحديد   
ً
إئتمانيا أو تم األستحواذ عليها وهي متدنية 

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من األصل المالي.

ا الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة 
ً

تتضمن إيرادات ومصروفات الفوائد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للبنك أيض
القيمة  تحوطات  وبخصوص  الفائدة.  سعر  لمخاطر  النقدية  التدفقات  تحوطات  في  تحوط  كأدوات  المصنفة  للمشتقات 
 الجزء الفعال من تغيرات القيمة العادلة للمشتقات 

ً
العادلة لمخاطر أسعار الفائدة حول مصاريف وإيرادات الفوائد ، ُيدرج أيضا

المحددة ، وتدرج كذلك تغيرات القيمة العادلة للمخاطر المحددة للبند المتحوط له في إيرادات ومصروفات الفوائد.
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صافي إيرادات العموالت

. كما  الفائدة الفعال  التي تشكل جزًء ال يتجزأ من معدل  إيرادات ومصروفات العموالت رسوًما غير الرسوم  يتضمن صافي 
خدمة  على  المفروضة  العموالت  للبنك  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  من  الجزء  هذا  في  المدرجة  العموالت  تتضمن 
ترتيب  إلى  ذلك  يؤدي  أن  المحتمل  غير  من  يكون  عندما  القروض  بالتزامات  المتعلقة  االستخدام  عدم  وعموالت   ، القرض 

محدد لإلقراض وعموالت التمويل المشترك للقروض. 

حتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات .
ُ
ت

العقود مع العمالء التي ينتج عنها اعتراف بأدوات مالية قد يكون جزء منها ذا صله بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( 
أو )1٥( ، في هذه الحالة يتم االعتراف بالعموالت بالجزء الذي يخص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( والجزء المتبقي 

يتم االعتراف به حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1٥(.

صافي إيرادات المتاجرة

والمطلوبات  المالية  لألصول  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  والخسائر  المكاسب  جميع  المتاجرة  إيرادات  صافي  يشمل 
المالية المحتفظ بها للمتاجرة. لقد اختار البنك عرض حركة القيمة العادلة الكاملة ألصول ومطلوبات المتاجرة في دخل 

المتاجرة ، بما في ذلك أي إيرادات ومصروفات وأرباح أسهم ذات صلة.

صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يشمل صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع المكاسب والخسائر الناتجة 
عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستثناء 
الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة. لقد اختار البنك عرض الحركة بالقيمة العادلة بالكامل للموجودات والمطلوبات بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة في هذا السطر ، بما في ذلك إيرادات الفوائد والمصروفات وأرباح األسهم ذات الصلة.

»صافي  في  التحوط  محاسبة  َطَبق 
ُ
ت ال  حيثما  اإلقتصادي  للتحوط  بها  المحتفظ  للمشتقات  العادلة  القيمة  حركة  عرض 

ُ
ت

الدخل من أدوات مالية أخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة”. ومع ذلك ، وفيما يتعلق بعالقات التحوط بالقیمة 
عرض المكاسب والخسائر على أداة التحوط في نفس سطر البند في قائمة الربح أو الخسارة 

ُ
العادلة المخصصة والفعالة ، ت

الموحدة كبند متحوط له . وبخصوص التدفقات النقدية المعّينة والفعالة وعالقات محاسبة التحوط بشأن صافي اإلستثمار 
، تدرج أرباح وخسائر أداة التحّوط ، بما في ذلك أي عدم فّعالية تحّوطية مدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ، كبند 

متحوط له يؤثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

إيراد توزيعات األرباح

 
ً
وعادة  ، المدرجة  األسهم  ألرباح  السابق  التاريخ  وهو   ، المدفوعات  استالم  حق  إثبات  عند  األرباح  توزيعات  إيرادات  تتحقق 

التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على توزيعات أرباح األسهم غير المدرجة.

يعتمد توزيع أرباح األسهم في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على تصنيف وقياس االستثمار في األسهم ، أي :

بخصوص أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة ، تدرج إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن  	
بند ارباح )خسائر( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ؛ أما

درج أرباح األسهم في قائمة الربح أو  	
ُ
بخصوص أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ت

الخسارة الموحدة ضمن بند توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ؛ و

فة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغير المحتفظ ألغراض المتاجرة ،  	
ّ
بخصوص أدوات حقوق الملكية غير الُمصن

درج إيرادات توزيعات األرباح كدخل صافي من أدوات أخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
ُ
ت
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األدوات الماليـة

االعتـراف المبدئـي والقياس:

األحكام  في  ا 
ً
طرف البنك  يصبح  عندما  للبنك  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  ُيعترف 

التعاقدية لألداة ويتم االعتراف بالقروض والسلف للعمالء حال قيدها الى حساب العمالء. 

إلى  مباشرة  تعود  التـي  المعامالت  تكاليف  وتضاف   ، العـادلة  بالقيمة   
ً
مبدئيا المالية  والمطلوبات  الموجودات  قاس 

ُ
ت

االستحـواذ أو إصـدار موجودات ومطلوبات مالية إلى القيمة العادلة للموجوات المالية أو المطلوبات الماليـة ، أو خصمها 
ثبت تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية أو 

ُ
منها ، حسب الضرورة ، عند االعتـراف المبدئـي ، كما ت

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األولي ، فإن البنك يعالج هذا الفرق على النحو التالي :

إذا تم إثبات القيمة العادلة بسعر محدد في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم  	
فقط مدخالت يمكن مالحظتها في السوق ، فإنه ُيعترف بالفرق في الربح أو الخسارة عند اإلعتراف األولي )أي ربح أو خسارة اليوم 

األول( ؛

عدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة )أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول من  	
ُ
في جميع الحاالت األخرى ، ت

خالل تضمينه / تضمينها في القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام(.

بعد اإلعتراف األولي ، سيتم اخذ الربح أو الخسارة المؤجلة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس منطقي، فقط 
إلى الحد الذي ينشأ فيه عن تغيير في عامل )بما في ذلك الوقت( يأخذه المشاركون في السوق بعين االعتبار عند تسعير 

األصل أو اإللتزام  او عند الغاء االعتراف من تلك االداه .

الموجودات المالية

اإلعتراف المبدئي

يتم اإلعتراف بكافة الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب عقد تتطلب شروطه 
 بالقيمة العادلة باإلضافة إلى 

ً
، ويتم قياسه مبدئيا تسليم األصل المالي ضمن اطار زمني محدد من قبل السوق المعني 

االعتراف  يتم   . الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المالية  الموجودات  تلك  باستثناء  المعاملة  تكاليف 
الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية المصنفة  الموجودات  المتعلقة مباشرة بإستحواذ  المعاملة  بتكاليف 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

القياس الالحق

 
ً
يتطلب قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( الحقا
التدفقات  المالية وخصائص  المنشأة إلدارة الموجودات  العادلة على أساس نموذج أعمال  القيمة  أو  بالتكلفة المطفأة 

النقدية التعاقدية للموجودات المالية .

وعلى وجه التحديد: 

ادوات التمويل المحتفظ بها في نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي يكون لها تدفقات  	
نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم، ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة ؛

 من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات  	
ً
أدوات التمويل المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى كال

الدين ، والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ، ويتم 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛

ً
قياسها الحقا

للبيع(  	 بها  المحتفظ  أو   ، العادلة  القيمة  أساس  على  المدارة  الدين  أدوات  )مثل  األخرى  التمويل  أدوات  جميع  قياس  يتم 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ً
واإلستثمارات في حقوق الملكية الحقا
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ومع ذلك ، يمكن للبنك أن يقوم باختيار/ تحديد غير القابل لإللغاء بعد االعتراف األولي باألصل المالي على أساس كل أصل 
على حدى كما يلي :

يمكن للبنك القيام باالختيار بشكل غير قابل لاللغاء إدراج التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق الملكية  	
غير المحتفظ بها للتداول أو االستبدال المحتمل المعترف به من قبل المشتري ضمن إندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم )3( ، في الدخل الشامل اآلخر؛ و 

يمكن للبنك تحديد بشكل غير قابل لاللغاء أدوات التمويل التي تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل  	
الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم 

التطابق في المحاسبة )المشار إليها بخيار القيمة العادلة(.

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي وفق خصائص التدفقات النقدية التعاقدية ونموذج أعمال البنك إلدارة 
األصل .

بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه 
التعاقدية ينبغي أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم .

لغايات اختبار مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم )SPPI( ، فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي 
عند االعتراف األولي . قد يتغير هذا المبلغ األساسي على مدى عمر األصل المالي )على سبيل المثال ؛ إذا كان هناك تسديد 
، ولمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل  الزمنية للنقود  . تتكون الفائدة من البدل للقيمة  ألصل الدين( 
فترة معينة من الوقت وخيارات ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ، باإلضافة إلى هامش الربح . يتم إجراء تقييم لمدفوعات 

أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم بالعملة المقوم بها األصل المالي .

إن التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم والتي تتوافق مع ترتيب 
التمويل األساسي . إن الشروط التعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير 
المرتبطة بترتيب التمويل األساسي ، مثل التعرض للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار السلع ، ال تؤدي إلى تدفقات نقدية 
تعاقدية والتي تكون فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة. كما يمكن أن يكون األصل المالي الممنوح أو المستحوذ 

ا في شكله القانوني.
ً

عليه عبارة عن ترتيب التمويل األساسي بغض النظر عما إذا كان قرض

تقييم نموذج االعمال

يعتبر تقييم نماذج األعمال إلدارة الموجودات المالية أمًرا أساسًيا لتصنيف األصل المالي. يحدد البنك نماذج األعمال على 
مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين . وال يعتمد نموذج األعمال 
الخاص بالبنك على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية ، وبالتالي يتم تقييم نموذج األعمال عند مستوى جماعي وليس على 

أساس كل أداة على حدى .

يتبنى البنك أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواته المالية التي تعكس كيفية إدارة البنك لموجوداته المالية من أجل 
توليد التدفقات النقدية . تحدد نماذج أعمال البنك ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

إجراء  يتم  ال  ذلك،  ومع  العمل.  نموذج  تقييم  إجراء  عند  المتاحة  العالقة  ذات  المعلومات  جميع  االعتبار  في  البنك  ياخذ 
هذا التقييم على أساس السيناريوهات التي ال يتوقع البنك حدوثها بشكل معقول ، مثل ما يسمى بسيناريوهات »الحالة 

األسوأ« أو »حالة اإلجهاد«. كما يأخذ البنك في االعتبار جميع األدلة ذات العالقة المتاحة مثل :

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات ما إذا كانت إستراتيجية اإلدارة تركز على الحصول على اإليرادات  	
تلك  تمول  التي  المالية  المطلوبات  فترة  مع  المالية  الموجودات  فترة  ومطابقة  محدد،  ربح  معدل  على  والحفاظ   ، التعاقدية 

الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.

كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيين بذلك ؛ و 	

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية الموجودة في ذلك النموذج(، وعلى وجه الخصوص الطريقة  	
التي تدار بها تلك المخاطر ؛ 
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على  	 أو  المدارة  لألصول  العادلة  القيمة  إلى  يستند  التعويض  كان  إذا  ما  المثال  سبيل  )على  األعمال  مديري  تعويض  كيفية 
التدفقات النقدية التعاقدية المحصلة (.

عند اإلعتراف المبدئي باألصل المالي ، يقوم البنك بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها مؤخًرا هي جزء من 
نموذج أعمال قائم أو فيما إذا كانت تعكس بداية نموذج أعمال جديد . يقوم البنك بإعادة تقييم نماذج أعماله في كل فترة 

تقرير لتحديد فيما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة .

إعادة تصنيف  يتم  اآلخر،  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  قياسها  التي تم  الدين  بأداة  اإلعتراف  إلغاء  يتم  عندما 
الخسارة  أو  الربح  إلى قائمة  الملكية  الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق   في 

ً
المعترف بها سابقا المتراكمة  الخسارة  الربح / 

، بالنسبة لالستثمار في حقوق الملكية الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  الموحدة. في المقابل 
 إلى قائمة الربح 

ً
 في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقا

ً
اآلخر، فإن الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا

أو الخسارة الموحدة بل يتم تحويلها مباشرة ضمن حقوق الملكية .

 بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الختبار التدني 
ً
تخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقا

.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي :

موجودات ذات تدفقات نقدية تعاقدية والتي هي ليست مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ؛ أو/ و 	

بها  	 المحتفظ  أو  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  المحتفظ  تلك  غير  األعمال  نموذج  ضمن  بها  محتفظ  موجودات 
للتحصيل والبيع.

موجودات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة . 	

يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ، مع اإلعتراف بأية أرباح / خسائر ناتجة عن إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة  	
الموحدة .

إعادة التصنيف

تعرضت  التي  المالية  الموجودات  تصنيف  يعاد   ، مالية  بموجودات  البنك  بموجبه  يحتفظ  الذي  األعمال  نموذج  تغير  إذا 
للتأثر . تسري متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير 
األولى بعد التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للبنك . يتم النظر في التغيرات في 

التدفقات النقدية التعاقدية في اطار السياسة المحاسبية المتعلقة بتعديل واستبعاد الموجودات المالية المبينة أدناه.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية

فترة تقرير. وعلى  تحدد القيمة الدفترية للموجودات المالیة المسجلة بالعملة األجنبیة وتترجم بالسعر السائد في نهاية كل 
وجه التحديد:

فيما يتعلق بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي ليست جزًء من عالقة تحوطية محددة ، فإنه يعترف بفروقات  	
العملة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

تحوطية  	 عالقة  من  جزًء  ليست  هي  والتي  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  الدين  بأدوات  يتعلق  فيما 
ُيعترف  كما  الموحدة.  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  الدين  ألداة  المطفأة  التكلفة  على  الصرف  بفروقات  ُيعترف  فإنه   ، محددة 

بفروقات الصرف األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة في احتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات.

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والتي هي ليست جزًء من  	
عالقة محاسبية تحوطية محددة ، فإنه ُيعترف بفروقات الصرف من ربح أو خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ؛

فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ، ُيعترف بفروقات أسعار الصرف في قائمة  	
الدخل الشامل الموحدة في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
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خيار القيمة العادلة

يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة 
المالية أو تكبدها بشكل أساسي  العادلة( عند االعتراف األولي بها حتى إذا لم يتم اقتناء األدوات  الموحدة )خيار القيمة 
لغرض البيع أو إعادة الشراء . يمكن استخدام خيار القيمة العادلة للموجودات المالية إذا كان يلغي أو يقلل بشكل كبير من 
باألرباح  االعتراف  أو   ، المطلوبات  أو  الموجودات  قياس  من  ذلك  بخالف  سينشأ  كان  الذي  االعتراف  أو  القياس  تطابق  عدم 
والخسائر ذات الصلة على أساس مختلف )»عدم التطابق المحاسبي«( . يمكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات المالية 

في الحاالت التالية :

إن كان االختيار يؤدي إلى عدم التطابق المحاسبي .  	

ا الستراتيجية موثقة إلدارة المخاطر أو  	
ً

دار على أساس القيمة العادلة ، وفق
ُ
إن كانت المطلوبات المالية تمثل جزًء من محفظة ت

االستثمار.

ا بالعقد األساسي . 	
ً

إن كان هناك مشتق يتضمنه العقد المالي أو غير المالي األساسي وال يرتبط المشتق ارتباًطا وثيق

ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات من فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أثناء االحتفاظ بها أو إصدارها. يتم 
قيد الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع إدراج أي أرباح أو خسائر غير 

محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في إيرادات االستثمار .

التدني

بالقيمة  قياسها  يتم  لم  التي  التالية  المالية  األدوات  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  بمخصصات  باإلعتراف  البنك  يقوم 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية . 	

تسهيالت إئتمانية مباشرة )قروض ودفعات مقدمة للعمالء( . 	

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )اوراق ادوات الدين( . 	

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . 	

تعرضات خارج قائمة المركز المالي الموحدة خاضعة لمخاطر اإلئتمان )عقود الضمان المالي الصادرة(. 	

ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية باستثناء الموجودات المالية المشتراة أو الناشئة ذات القيمة اإلئتمانية 
المنخفضة )والتي تم أخذها باإلعتبار بشكل منفصل أدناه( ، يجب قياس خسائر االئتمان المتوقعة من خالل مخصص خسارة 

بمبلغ يعادل :

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة )1٢( شهًرا ، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن تلك األحداث االفتراضية  	
على األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون )1٢( شهًرا بعد تاريخ اإلبالغ، ويشار إليها بالمرحلة األولى.

الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة )1٢( شهًرا ، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن جميع األحداث االفتراضية  	
المحتملة على مدى عمر األداة المالية والمشار إليها في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة.

يتوجب قيد مخصص للخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لألداة المالية إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة 
المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  تقاس   ، األخرى  المالية  األدوات  جميع  وبخصوص  األولي.  االعتراف  منذ  كبير  بشكل  المالية 

بمبلغ يعادل الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  لمدة )1٢( شهًرا. 

على  القيمة  هذه  قياس  يتم   . االئتمان  لخسائر  الحالية  للقيمة   
ً

محتمال مرجًحا  تقديًرا  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تعتبر 
البنك  يتوقع  التي  النقدية  العقد والتدفقات  بموجب  للبنك  المستحقة  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  القيمة  أنها 

استالمها والتي تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية ، مخصومة وفقا لسعر الفائدة الفعال ألصل .

التدفقات  بين  للفرق  الحالية  القيمة  بين  الفرق  هي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  فإن   ، المستغلة  غير  للسقوف  بالنسبة 
النقدية التعاقدية المستحقة للبنك إذا قام المقترض بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك تلقيها إذا تم 

استغالل التمويل.

بالنسبة لعقود الضمان المالي ، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لتسديد حامل أداة 
الدين المضمونة مطروحا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من حامل األداة أو العميل أو أي طرف آخر .
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يقوم البنك بقياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أساس المحفظة للقروض التي تتقاسم خصائص 
لألصل  المتوقعة  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  إلى  الخسارة  مخصص  قياس  يستند   . المماثلة  االقتصادية  المخاطر 
باستخدام معدل الفائدة الفعال األصلي لألصل ، بغض النظر عما إذا تم قياسها على أساس فردي أو على أساس المحفظة .

يتم تكوين مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني رقم )٢٠18/13( »تطبيق المعيار 
 لتعليمات السلطات الرقابية في البلدان التي يعمل فيها البنك  أيهما 

ً
الدولي للتقارير المالية )9(« تاريخ 6 حزيران ٢٠18 ووفقا

أشد ، أن الفروقات الجوهرية تتمثل فيما يلي:

الحكومة األردنية  	 التعرضات االئتمانية على  أو بكفالتها بحيث تتم معالجة  الحكومة األردنية  الصادرة عن  الدين  تستثنى أدوات 
وبكفالتها دون خسائر ائتمانية. 

عند إحتساب الخسائر اإلئتمانية مقابل التعرضات اإلئتمانية فإنه يتم مقارنة نتائج اإلحتساب وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  	
رقم )9( مع تعليمات البنك المركزي األردني رقم )٢٠٠9/47( تاريخ 1٠ كانون األول ٢٠٠9 لكل مرحلة على حدا ويؤخذ النتائج األشد.

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا

 » عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل 
ً
يعتبر األصل المالي » متدني إئتمانيا

 كموجودات المرحلة الثالثة . تشمل األدلة على التدني اإلئتماني بيانات 
ً
المالي . يشار إلى الموجودات المالية المتدني إئتمانيا

يمكن مالحظتها حول األحداث التالية :

صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛  	

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

 ؛ أو 	
ً
قيام البنك بدمح المقترض ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ، تنازال

إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية ؛ أو 	

شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة . 	

وفي حال تعذر تحديد حدث منفرد ، وبدال من ذلك ، قد يتسبب التأثير المشترك لعدة أحداث في تحول الموجودات المالية 
إلى موجودات ذات قيمة إئتمانية متدنية . يقوم البنك بتقييم فيما إذا كان قد حصل تدني إئتماني ألدوات الدين التي تمثل 
الموجودات المالية المقاسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريخ كل تقرير. لتقديم 
ما إذا كان هناك تدني إئتماني في أدوات الدين السيادية والعائدة للشركات، تعتبر المجموعة عوامل مثل عائدات السندات 

والتصنيف االئتماني وقدرة المقترض على زيادة التمويل.

 بسبب تدهور وضعه المالي ، ما لم يتوفر دليل على أنه نتيجة لمنح 
ً
 عند منح المقترض امتيازا

ً
يعتبر القرض قد تدنى إئتمانيا

 ، وال توجد هناك مؤشرات أخرى للتدني 
ً
االمتياز ، فإن خطر عدم إستالم التدفقات النقدية التعاقدية قد إنخفض إنخفاضأ كبيرا

تدنى  قد  األصل  يعتبر   ، تمنح  ال  ولكنها  حولها  تنازالت  إجراء  في  تفكير  هناك  يكون  التي  المالية  الموجودات  وبخصوص   .
 عندما يتوفر دليل واضح على تدني االئتمان بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد. يشمل تعريف التخلف 

ً
إئتمانيا

عن السداد مؤشرات إحتمالية عدم السداد والتوقف إذا كانت المبالغ مستحقة الدفع لمدة )9٠( يوًما أو أكثر. وعلى الرغم 
من ذلك ، فإن الحاالت التي ال يتم فيها االعتراف بانخفاض القيمة للموجودات بعد )9٠( يوًما من االستحقاق يتم دعمها 

بمعلومات معقولة .

 
ً
الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت المتدنية إئتمانيا

 بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل يكون ذو 
ً
إئتمانيا المتدنية  التي نشأت  أو  المشتراة  المالية  الموجودات  التعامل مع  يتم 

الخسارة  في  التغيرات  جميع  البنك  يستدرك  الموجودات،  هذه  وبخصوص  األولي.  االعتراف  عند  منخفضة  ائتمانية  قيمة 
أو  الربح  قائمة  في  تغييرات  أي  وتستدرك   ، خسارة  كمخصص  األولي  االعتراف  منذ  الحياة  مدى  على  المتوقعة  اإلئتمانية 

الخسارة الموحدة. يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول إلى تحقيق مكاسب تدني القيمة.
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تعريف التخلف في السداد

 في غاية األهمية عند تحديد الخسارة اإلئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن 
ً
ُيعتبر تعريف التخلف عن السداد أمرا

السداد في قياس قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة  وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسارة اإلئتمانية 
 Probability(  أو لمدى الحياة ، ألن التخلف عن السداد هو أحد مكونات احتمالية التخلف عن السداد 

ً
المتوقعة لمدة 1٢ شهرا

of Default( ؛ التي تؤثر على كل من قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ادناه.

يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد :

تخلف المقترض عن السداد ألكثر من 9٠ يوًما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى البنك ؛ أو 	

من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية للبنك بالكامل. 	

ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول. وتعتبر السحوبات 
على المكشوف مستحقة الدفع بمجرد إنتهاك العميل حًدا محدًدا أو تم إعالمه بحد أصغر من المبلغ الحالي غير المسدد.

النوعية  الحسبان المؤشرات  البنك في  ، يأخذ  التزامه االئتماني  المقترض  المحتمل أن يدفع  إذا كان من غير  عند تقييم ما 
والكمية. وتعتمد المعلومات المقيمة على نوع األصل ، وعلى سبيل المثال في اإلقراض للشركات ، فإن المؤشر النوعي 
المستخدم هو خرق العهود ، وهو أمر غير مناسب لإلقراض بالتجزئة. إن المؤشرات الكمية ، مثل التأخر في السداد وعدم 
سداد إلتزام آخر للطرف المقابل ، هي مدخالت رئيسية في هذا التحليل. كما يستخدم البنك مصادر معلومات متنوعة لتقييم 

َطور داخلًيا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية.
ُ
التخلف عن السداد والتي ت

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات 
انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي . إذا كانت هناك زيادة كبيرة 
 من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

ً
في مخاطر االئتمان ، سيقوم البنك بقياس مخصص الخسارة على أساس مدى الحياة بدال

 . 
ً
لمدة )1٢( شهرا

ال يقوم البنك باعتبار الموجودات المالية ذات المخاطر االئتمانية »المنخفضة« بتاريخ التقرير المالي انه لم يحصل لها زيادة 
 لذلك ، يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود 

ً
هامة في مخاطر اإلئتمان . نتيجة

الضمان المالي التي تخضع إلنخفاض القيمة للزيادة الكبيرة في مخاطر اإلئتمان .

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت ارتفاًعا كبيرا منذ االعتراف األولي ، يقوم البنك بمقارنة 
 إلى اإلستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر 

ً
مخاطر حدوث التخلف في السداد على األداة المالية في تاريخ التقرير استنادا

حدوث تخلف عن السداد كان متوقًعا لفترة االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية 
ألول مرة . عند إجراء هذا التقييم، يأخذ البنك باالعتبار كٍل من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم 
، بناًء على الخبرة التاريخية  ، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له 

للبنك وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية .

تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة أساس تحديد احتمالية التخلف في السداد عند االعتراف األولي وفي تواريخ التقارير 
السيناريوهات  ترجيح  إن  السداد.  عن  للتخلف  مختلفة  احتمالية  المختلفة  االقتصادية  السيناريوهات  عن  سينتج   . الالحقة 
المختلفة يشكل أساس متوسط اإلحتمال المرجح للتخلف عن السداد والذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان 

قد ارتفعت بشكل كبيرة .

األطراف  فيها  تعمل  التي  للصناعات  المستقبلية  اآلفاق  اإلستشرافية  المعلومات  تشمل   ، الشركات  تمويل  إلى  بالنسبة 
الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز  ، والتي يتم الحصول عليها من تقارير  المقابلة للبنك 
المتنوعة  والخارجية  الداخلية  المصادر  اإلعتبار  في  األخذ  إلى  باإلضافة   ، المماثلة  المنظمات  من  وغيرها  الصلة  ذات  الفكر 
للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. وبخصوص تمويل االفراد ، تتضمن معلومات اإلقراض اإلستشرافية التوقعات 
تركز  التي  ، خاصة للمناطق  المحلية  المؤسسي وتوقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية  االقتصادية عينها مثل اإلقراض 
على صناعات معينة ، باإلضافة إلى معلومات داخلية عن سلوك العمالء المتعلقة بالسداد. يخصص البنك لنظائره درجة 
مخاطر ائتمان داخلية ذات صلة بناء على جودتها الئتمانية. وتعد المعلومات الكمية مؤشًرا أساسًيا على الزيادة الكبيرة في 
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مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغيير في إحتمالية التخلف عن السداد بناًء على التغير في إحتمالية التخلف عن السداد 
مدى الحياة من خالل مقارنة :

إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير. 	

إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية بهذه النقطة من الزمن الذي تم تقديرها على أساس الحقائق والظروف عند  	
االعتراف األولي للتعرض.

قياس  في  المستخدمة  ذاتها  والبيانات  المنهجيات  البنك  ويستخدم   ، إستشرافية  السداد  عن  التخلف  إحتماليات  عتبر 
ُ
ت

مخصصات الخسارة اإلئتمانية المتوقعه.

إن العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان تنعكس في نماذج إحتمالية التخلف عن السداد في 
الوقت المناسب. ومع ذلك ، ال يزال البنك ينظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان 
قد زادت زيادة كبيرة. وفيما يتعلق باإلقراض للشركات ، فإن هناك تركيز خاص على األصول التي تشملها »قائمة المراقبة« 
حيث يدرج التعرض في  قائمة المراقبة عندما يكون هناك مخاوف حول تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل. وبشأن 
إقراض االفراد ، ياخذ البنك في االعتبار توقعات حصول فترات عدم سداد وتحمل عدم حصوله ، وعالمات االئتمان واألحداث 

مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة.

ا ، بالقيمة المطلقة 
ً
وحيث أن الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي هي مقياس نسبي ، فإن تغييًرا معين

 بأداة مالية 
ً

، في إحتمالية عدم السداد سيكون أكثر أهمية بالنسبة ألداة مالية ذات إحتمالية عدم سداد أولي أقل مقارنة
ذات إحتمالية عدم سداد أعلى .

وكصمام أمان عند تجاوز إستحقاق أصل ألكثر من )3٠( يوًما ، يعتبر البنك أن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قد حدثت، ويكون 
األصل في المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة ، بمعنى أن مخصص الخسارة يقاس كرصيد خسارة إئتمانية متوقعة 

مدى الحياة.

تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية

يتم التعديل على األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تنظم التدفقات النقدية ألصل مالي 
أو يتم تعديلها بطريقة أخرى بين االعتراف األولي واستحقاق األصل المالي . يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات 
 أو في تاريخ مستقبلي . باإلضافة إلى ذلك ، سيشكل إدخال أو تعديل العهود القائمة لقرض قائم 

ً
النقدية التعاقدية إما فورا

 حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو المعدلة على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات 
ً
تعديال

 أم ال )على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما 
ً
النقدية بناًء على ما إذا كان التعهد مستوفيا

يتم فسخ التعهدات( .

يقوم البنك بإعادة التفاوض على القروض مع العمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لزيادة التحصيل وتقليل مخاطر التعثر 
في السداد . يتم تيسير شروط سداد القرض في الحاالت التي يكون فيها المقترض قد بذل كل الجهود المعقولة للدفع 
بموجب الشروط التعاقدية األصلية ، وأن يكون خطر هام من التعثر في السداد أو التقصير قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن 
يتمكن المقترض من الوفاء بالشروط المعدلة . تشمل الشروط المعدلة في معظم الحاالت تمديد فترة استحقاق القرض 
المستحقة  النقدية  التدفقات  ، تخفيض مبلغ  للقرض )تسديد األصل والفائدة(  النقدية  التدفقات  التغييرات في توقيت   ،

)األصل واإلعفاء من الفائدة( وتعديالت التعهدات . ينتهج البنك سياسة انتظار وتطبق على إقراض الشركات واألفراد .

ا لسياسة البنك ، فإن 
ً

عندما يتم تعديل أصل مالي ، يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء اإلعتراف . وفق
التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف عندما يؤدي إلى اختالف كبير في الشروط . 

العوامل النوعية ، مثل عدم بقاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل على أنها فقط مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة  	
أو   ، الفائدة  أسعار  في  التغير  مدى  أو  المقابل،  الطرف  في  التغيير  أو  العملة  في  التغير  أو   ،  )SPPI( القائم  األصلي  المبلغ  على 

اإلستحقاق ، أو المواثيق. وإذا كانت هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهري ، إذن.

إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية في إطار الشروط األصلية مع التدفقات النقدية  	
التعاقدية وفقا للشروط المعدلة ، وخصم كال المبلغين على أساس الفائدة الفعلية األصلية.

في حالة إلغاء اإلعتراف باألصل المالي ، يتم إعادة قياس مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ إلغاء اإلعتراف لتحديد 
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صافي القيمة المدرجة لألصل في ذلك التاريخ . إن الفرق بين هذه القيمة المدرجة المعدلة والقيمة العادلة للموجودات 
الجديد  المالي  لألصل  سيكون   . اإلعتراف  إلغاء  عند  خسارة  أو  ربح  إلى  يؤدي  سوف  الجديدة  الشروط  مع  الجديدة  المالية 
فيها  يعتبر  التي  النادرة  الحاالت  باستثناء  شهًرا   )1٢( لمدة  متوقعة  ائتمانية  خسائر  على  بناًء  قياسه  يتم  خسارة  مخصص 
القرض الجديد قد نشأ متدني ائتمانيا . ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد 
بخصم كبير لمبلغ القيمة االسمية المعدل حيث ال يزال هناك خطر كبير للتعثر عن السداد ولم يتم تخفيضه نتيجة التعديل 
. يراقب البنك مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية ، مثل ما إذا كان 

المقترض في حالة تعثر سابقة بموجب الشروط الجديدة .

ائتمان  مخاطر  كانت  إذا  ما  البنك  يحدد   ، اإلعتراف  الغاء  إلى  التعديل  يؤدي  وال  مالي  ألصل  التعاقدية  الشروط  تعديل  عند 
الموجودات المالية قد زادت زيادة كبيرة منذ االعتراف األولي من خالل مقارنة:

إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية مقدرة على أساس البيانات عند االعتراف األولي والشروط التعاقدية األصلية ؛ مع 	

إحتمالية عدم السداد للفترة المتبقية في تاريخ التقرير استنادا إلى الشروط المعدلة. 	

وبخصوص الموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل للبنك ، عندما ال ينتج عن التعديل إلغاء اإلعتراف ، فإن تقدير 
البنك السابقة  النقدية المعدلة مع مراعاة خبرات  التدفقات  البنك على تحصيل  إحتمالية عدم السداد يعكس مدى قدرة 
من إجراءات التحمل المماثلة ، وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية ، بما في ذلك أداء الدفع للمقترض في ظل الشروط 
التعاقدية المعدلة. إذا بقيت مخاطر اإلئتمان أعلى بكثير مما كان متوقًعا عند اإلعتراف األولي ، فإن مخصص الخسارة يقاس 
تحملها  يتم  التي  للقروض  الخسارة  مخصص  يقاس   ، وعموًما  الحياة.  مدى  المتوقعه  اإلئتمانية  الخسارة  يساوي  بمبلغ 
 عندما يتوفر دليل على تحسن سلوك المقترض في السداد بعد 

ً
على أساس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة )1٢( شهرا

التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الكبيرة السابقة في مخاطر االئتمان.

الدفترية  القيمة  إجمالي  لمقارنة  التعديل  خسارة   / ربح  باحتساب  البنك  يقوم   ، االعتراف  إلغاء  عن  التعديل  يسفر  ال  عندما 
. ويقوم البنك بعد ذلك بقياس الخسائر االئتمانية  قبل التعديل وبعده )باستثناء مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة( 
العجز  حساب  في  المعدل  المالي  األصل  من  الناشئة  المتوقعة  النقدية  التدفقات  درج 

ُ
ت حيث  الُمعدل  لألصل  المتوقعة 

النقدي المتوقع من األصل األصلي .

يقوم البنك بإلغاء اإلعتراف باألصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل 
قيام  عدم  حالة  في  أما   . آخر  طرف  إلى  الموجودات  ملكية  وعوائد  المخاطر  وكافة  المالي  األصل  بتحويل  تقوم  عندما  أو   ،
البنك بالتحويل أو اإلحتفاظ بمخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمراره بالسيطرة على األصل المحول ، يقوم البنك 
باإلعتراف بحصته المتبقية في األصل المحول والمطلوبات المتعلقة به في حدود المبالغ المتوقع دفعها . أما في حالة 
باألصل  باإلعتراف  يستمر  البنك  فإن   ، جوهري  بشكل  المحول  المالي  لألصل  الملكية  ومنافع  مخاطر  بكافة  البنك  إحتفاظ 

المالي وبأية إقتراضات مرهونة للعوائد المستلمة .

عند إلغاء اإلعتراف بأصل مالي بالكامل ، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لألصل ومجموع كٍل من المبلغ المستلم 
والمستحق والمكاسب أو الخسائر المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ، مع استثناء االستثمار في حقوق الملكية المحدد الذي تم قياسه بالقيمة العادلة من 
ا في الدخل الشامل اآلخر 

ً
خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة المعترف بها سابق

. 
ً
إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الحقا

الشطب

في  باالشتراك  العميل  قيام  عدم  مثل   ، لالسترداد  معقولة  توقعات  هناك  يكون  ال  عندما  المالية  الموجودات  شطب  يتم 
خطة دفع مع البنك . يقوم البنك بتصنيف األموال أو المبالغ المستحقة لشطبها بعد استنفاذ جميع طرق الدفع الممكنة 
المدينة  الذمة  استرداد  لمحاولة  اإلنفاذ  نشاط  في  البنك  يستمر   ، المدينة  الذمم  أو  التمويل  شطب  تم  حال  في  ولكن   .

المستحقة ، والتي يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استردادها.
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 عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة

يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛ 	

ألدوات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إثبات مخصص خسارة في قائمة المركز المالي  	
الموحدة حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك ، يتم تضمين مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم 

في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات .

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص ؛ و 	

على  	 المتوقعة  اإلئتمانية  الخسارة  تحديد  للبنك  يمكن  وال   ، مسحوب  وغير  مسحوب  مكون  على  المالية  األداة  تشتمل  عندما 
مكون التزام القرض بشكل منفصل عن تلك على المكون المسحوب : فإن البنك يقدم مخصص خسارة مجمع لكال المكونين. 
عن  الخسارة  مخصص  في  زيادة  أي  عرض 

ُ
ت المسحوب.  للمكون  اإلجمالية  الدفترية  القيمة  من  كخصم  المجمع  المبلغ  ُيعرض 

المبلغ اإلجمالي للمكون المسحوب كمخصص.

المطلوبات المالية وحقوق الملكية

 لمضمون الترتيب التعاقدي.
ً
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا

إن المطلوبات المالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو لتبادل أصول مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر 
وفق شروط قد تكون غير مواتية للبنك أو عقد  سيتم تسويته أو ربما يتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك 
وهو عقد من غير المشتقات حيث يكون البنك ملزم أو قد يكون ملزم بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة 
به ، أو عقد المشتقات على حقوق الملكية الخاصة التي سيتم أو يمكن تسويتها بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد )أو أصل 

مالي آخر( لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.

أدوات حقوق الملكية

راس المال 

أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع مطلوباتها. ُيعترف بأدوات 
 للعوائد المستلمة ، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

ً
حقوق الملكية الصادرة عن البنك وفقا

اسهم الخزينة

ُيعترف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك وتخصم مباشرة في حقوق المساهمين. ال يتم إثبات أي مكسب / 
خسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالبنك.

أدوات مركبة

تصنف األجزاء المكونة لألدوات المركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل( الصادرة من البنك بشكل منفصل كمطلوبات مالية 
التحويل  التعاقدية وتعريفات االلتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية. إن خيار  الترتيبات  ا لمضمون 

ً
وحقوق ملكية وفق

الخاصة  الملكية  حقوق  أدوات  من  محدد  بعدد  آخر  مالي  أصل  أو  ثابت  نقدي  مبلغ  تبديل  خالل  من  تسويته  سيتم  الذي 
بالشركة هو أداة حقوق ملكية.

قدر القيمة العادلة لمكون المطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد في سوق األدوات المماثلة غير 
ُ
في تاريخ اإلصدار ، ت

 وتسجل باقي المطلوبات المالية على 
ً
القابلة للتحويل. وفي حالة وجود مشتقات غير مضمنة ذات صلة ، يتم فصلها أوال

أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة حتى إطفائها عند التحويل أو في تاريخ استحقاق األداة.
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المطلوبات المالية

صنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو المطلوبات المالية األخرى.
ُ
ت

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صنف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تكون المطلوبات المالية )1( محتفظ بها للمتاجرة 
ُ
ت

أو )٢( تصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يصنف االلتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة إذا كان:

تم تكبده بشكل أساسي لغرض إعادة شرائه على المدى القريب. 	

عند اإلعتراف األولي ، يعد هذا جزًء من محفظة األدوات المالية المحددة التي يديرها البنك ولديه نمط فعلي حديث لجني األرباح  	
على المدى القصير.

هو مشتق غير محدد وفعال كأداة تحوط. 	

يمكن تحديد اإللتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة أو اإلعتبار المحتمل الذي يمكن أن يدفعه 
مشتري كجزء من دمج األعمال بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا:

 لذلك ؛ أو 	
ً
كان هذا التصيف يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفا

على  	 أدائها  ويقييم  تدار  والتي   ، كليهما  أو  مالية  مطلوبات  أو  المالية  موجودات  مجموعة  من  جزًء  ُيشكل  المالي  اإللتزام  كان 
المتعلقة بتشكيل  المعلومات  ، وكانت  للبنك  الموثقة  أو االستثمار  المخاطر  إدارة  ا إلستراتيجية 

ً
، وفق العادلة  القيمة  أساس 

المجموعة مقدمة داخليا على هذا األساس.

إذا كان اإللتزام المالي يشكل جزًء من عقد يحتوي على مشتق واحد أو أكثر من المشتقات ، ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية  	
)9( بعقد هجين بالكامل )المركب( ليتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ، ويعترف بأي ارباح او خسائر تنشأ من 
إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًء من عالقة تحوط محددة. يشتمل صافي 
األرباح / الخسائر المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية ويجري 

تضمينها في بند »صافي الدخل من األدوات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ومع ذلك ، فيما يتعلق بالمطلوبات المالية غير المشتقة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، ُيدرج مبلغ 
الدخل  االلتزامات في  لتلك  االئتمانية  المخاطر  التغيرات في  نتج عن  المالية والذي  العادلة للمطلوبات  القيمة  التغيير في 
الشامل اآلخر ، ما لم يؤدي االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر ائتمان المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر الى خلق أو زيادة 
 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ُيعترف بالمبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة العادلة لإللتزام 

ً
عدم التوافق محاسبيا

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ، واليعاد تصنيف التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة إلى مخاطر ائتمان المطلوبات 
 من ذلك ، تحول إلى أرباح محتجزة 

ً
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وبدال

ً
المالية المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر الحقا

عند إلغاء االعتراف بااللتزام المالي.

وبخصوص إلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، تدرج 
كافة المكاسب والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عدم  من  يزيد  أو  سيخلق  اآلخر  الشامل  الدخل  في  المطلوبات  ائتمان  مخاطر  في  بالتغيرات  االعتراف  كان  إذا  ما  تحديد  عند 
في  التغييرات  آثار  تعويض  يتوقع  كان  إذا  ما  يقييم   البنك  فإن   ، الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  المحاسبي  التطابق 
العادلة ألداة مالية أخرى تم  الربح أو الخسارة الموحدة بتغيير في القيمة  مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في قائمة 

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

مطلوبات مالية أخرى

يتم قياس المطلوبات المالية األخرى ، بما في ذلك الودائع والقروض ، مبدئًيا بالقيمة العادلة ، بعد خصم تكاليف المعاملة. 
قاس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة .

ُ
وبعد ذلك ت

طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتخصيص مصروفات الفائدة على مدار 
الفترة ذات الصلة. إن معدل الفائدة الفعال هو السعر الذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة خالل 
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العمر المتوقع لاللتزام المالي ، أو ، عند االقتضاء ، فترة أقصر ، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف األولي. للحصول على 
تفاصيل حول معدل الفائدة الفعال ، انظر »صافي إيرادات الفوائد » أعاله .

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

يلغي البنك اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عند الوفاء أو إلغاء أو انتهاء التزامات البنك. كما ُيعترف بالفرق بين القيمة 
الدفترية للمطلوبات المالية التي ألغي اإلعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة . 

 ، فإن هذا التبادل ُيحتسب 
ً
 كبيرا

ً
عندما يبادل البنك أداة دين واحدة مع المقرض الحالي بأداة أخرى بشروط مختلفة إختالفا

لشروط  الجوهري  التعديل  البنك  يعالج   ، وبالمثل  جديدة.  مالية  بمطلوبات  وُيعترف  األصلية  المالية  للمطلوبات  كإطفاء 
 
ً
اإللتزام القائم أو جزًء منه كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واعتراف باإللتزام الجديد. ويفترض  أن تختلف الشروط اختالفا
، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة   إذا كانت القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية في إطار الشروط الجديدة 

ً
جوهريا

بالصافي بعد طرح أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام المعدل الفعال األصلي  بفارق )1٠( في المائة على األقل عن 
القيمة الحالية المخفضة للتدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية.

األدوات المالية المشتقة

يدخل البنك في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة والتي ُيحتفظ ببعضها للتداول بينما ُيحتفظ بأخرى إلدارة 
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ، ومخاطر االئتمان ، ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. تتضمن المشتقات المالية العقود 

اآلجلة للعمالت األجنبية ، ومقايضات أسعار الفائدة ، ومقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت ، ومقايضات العجز االئتماني.

ا إلى قيمتها العادلة 
ً

يتم إثبات المشتقات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات ويعاد قياسها الحق
في تاريخ كل قائمة مركز مالي . يتم إثبات األرباح / الخسائر الناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على الفور ما لم تحدد 
المشتقة وتكون فعالة كأداة تحوط ، وفي هذه الحالة يعتمد توقيت االعتراف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على 
طبيعة عالقة التحوط. يحدد البنك بعض المشتقات إما كتحوطات القيمة العادلة لألصول أو للمطلوبات المعترف بها أو 
التنبؤ المحتملة أو تحوطات مخاطر العمالت األجنبية  إللتزامات الشركة )تحوطات القيمة العادلة( أو تحوطات معامالت 
لاللتزامات الثابتة )تحوطات التدفقات النقدية( أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية )تحوطات االستثمار 

الصافي(.

السالبة  العادلة  القيمة  ذي  بالمشتقات  ُيعترف  حين  في  مالي  كأصل  الموجبة  العادلة  القيمة  ذي  بالمشتقات  ُيعترف 
المتبقية  االستحقاق  فترة  كانت  إذا  متداولة  غير  مطلوبات  أو  متداولة  غير  كأصول  المشتقات  عرض 

ُ
ت مالية.  كمطلوبات 

عرض المشتقات األخرى كأصول متداولة 
ُ
لألداة  أكثر من )1٢( شهًرا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل )1٢( شهًرا. كما ت

أو مطلوبات متداولة.

المشتقات المتضمنة

يتم التعامل مع المشتقات المتضمنة في المطلوبات المالية أو غيرها من عقود مضيف األصول غير المالية كمشتقات 
منفصلة عندما ال تكون مخاطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق بمخاطر العقود المضيفة وال تقاس العقود المضيفة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

عرض المشتقات الضمنية كأصل غير متداول أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة الهجينة 
ُ
ت

عرض المشتقات األخرى 
ُ
التي يرتبط بها المشتق الضمني أكثر من 1٢ شهًرا وال يتوقع تحقيقها أو تسويتها خالل 1٢ شهًرا. ت

المتضمنة كأصول متداولة أو مطلوبات متداولة.
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عقود الضمان المالي

عقد الضمان المالي هو عقد يتطلب من المصدر أن يسدد دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي تكبدها بسبب 
إخفاق المدين المحدد في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين.

تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من كيان يعود للبنك مبدئًيا بالقيمة العادلة لها ، وفي حالة عدم تحديدها بالقيمة 
: 

ً
العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة والتي ال تنتج عن تحويل أصل مالي ، يتم قياسها الحقا

ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(. 	
ً

بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفق

ا لسياسات تحصيل  	
ً

 منه ، عندما يكون ذلك مناسًبا ، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفق
ً
المبلغ المعترف به مبدئًيا ، مطروحا

اإليرادات للبنك، أيهما أكبر.

عرض عقود الضمان المالي غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصصات في قائمة المركز المالي 
ُ
ت

الموحد ويعرض إعادة القياس في اإلرادات األخرى.

لم يحدد البنك أي عقود ضمان مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .

التزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق

 بقيمتها العادلة ، وإذا لم تحدد بالقيمة العادلة من 
ً
تقاس االلتزامات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق مبدئيا

: 
ً
قاس الحقا

ُ
خالل الربح أو الخسارة ، فإنها ت

التقارير المالية رقم )9( كما تم أعتماده من قبل البنك المركزي  	 ا للمعيار الدولي إلعداد 
ً

بمبلغ مخصص الخسارة المحدد وفق
األردني.

ا لسياسات تحصيل  	
ً

 منه ، عندما يكون ذلك مناسًبا ، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفق
ً
المبلغ المعترف به مبدئًيا ، مطروحا

اإليرادات للبنك ، أيهما أعلى.

الربح أو الخسارة  عرض اإللتزامات بتوفير قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق غير المحددة بالقيمة العادلة من خالل 
ُ
ت

كمخصصات في قائمة المركز المالي الموحد ويعرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.

لم يحدد البنك أي التزامات لتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق المحدد بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

محاسبة التحوط 

تحوطات  في  الفائدة  سعر  ومخاطر  األجنبية  العمالت  بمخاطر  يتعلق  فيما  تحوط  كأدوات  المشتقات  بعض  البنك  ُيحدد 
القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية أو تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية حسب االقتضاء. كما 
يتم المحاسبة عن تحوطات مخاطر الصرف األجنبي على التزامات البنك كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق البنك محاسبة 
لمواصلة  اإلعفاء  البنك  يستخدم  ال   ، لذلك  باإلضافة  الفائدة.  سعر  مخاطر  محفظة  تحوطات  على  العادلة  للقيمة  التحوط 
استخدام قواعد محاسبة التحوط بإستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم )39( ، أي أن البنك يطبق قواعد محاسبة التحوط 

لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( كماتم أعتماده من قبل البنك المركزي األردني.

المخاطر  إدارة  أهداف  إلى  باإلضافة   ، له  المتحوط  والبند  التحوط  أداة  بين  العالقة  البنك  يوثق   ، التحوط  عالقة  بداية  عند 
وإستراتيجيتها للقيام بمعامالت تحوط متنوعة. عالوة على ذلك ، عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر ، يوثق البنك ما 
إذا كانت أداة التحوط فعالة في تقاص التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له التي يمكن أن 

تعزى للخطر المتحوط له ، والتي تلبي عندها جميع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط التالية :

توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وبين أداة التحوط. 	

ال يهيمن أثر مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة التي تنتج عن هذه العالقة االقتصادية. 	

 وكمية أداة  	
ً
نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتجة عن كمية البند المتحوط له والتي يقوم البنك بالتحوط له فعليا

التحوط التي يستخدمها البنك بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند المتحوط له.

يقوم البنك بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال لمتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. في مثل هذه الحاالت ، قد 
عدل نسبة التحوط بطريقة تجعل جزء من 

ُ
يتم تطبيق اإليقاف على جزء فقط من عالقة التحوط. على سبيل المثال ، قد ت

بند التحوط ال يعد جزًء من عالقة التحوط ، وبالتالي ال يتم إيقاف محاسبة التحوط إال لحجم بند التحوط الذي لم يعد جزًء من 
عالقة التحوط.
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المخاطر  إدارة  هدف  زال  ما  وكن  التحوط  بنسبة  المتعلقة  التحوط  فعالية  بمتطلبات  الوفاء  عن  التحوط  عالقة  توقفت  إذا 
لعالقة التحوط هذه هو ذات الشيء ، فإن المجموعة تعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط )مثل إعادة توازن التحوط( بحيث 
تجتمع معايير التأهيل مرة أخرى.في بعض عالقات التحوط ، يحدد البنك القيمة الحقيقية للخيارات فقط. وفي هذه الحالة 
، يؤجل تغيير القيمة العادلة لمكون القيمة الزمنية لعقد الخيار في الدخل الشامل اآلخر ، على مدى فترة التحوط ، إلى الحد 
الذي يتعلق به بالبند المتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما ال يؤدي 
البند المتحوط له إلى اإلعتراف بالبنود غير المالية. ال تتضمن سياسة البنك إلدارة المخاطر تحوطات البنود التي تؤدي إلى 

االعتراف بالبنود غير المالية ، وذلك ألن مخاطر البنك تتعلق بالمواد المالية فقط.

طفأ القيمة الزمنية 
ُ
إن البنود المتحوط لها والتي يحددها البنك هي بنود تحوط ذات صلة بالفترة الزمنية ، مما يعني أنه ت

األصلية للخيار المتعلق بالبند المتحوط له من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس رشيد )على 
 لطريقة القسط الثابت( على مدى فترة عالقة التحوط.

ً
سبيل المثال ، وفقا

الفرق على أساس العمالت ألدوات  أو  العنصر اآلجل للعقود اآلجلة  التحديد  البنك من  ، يستبعد  التحوط  في بعض عالقات 
طبق معاملة مماثلة للحالة المطبقة على القيمة الزمنية للخيارات. وتعتبر معالجة 

ُ
التحوط عبر العمالت . في هذه الحالة ، ت

 ويطبق الخيار على أساس كل تحوط على حدى ، بخالف 
ً
 اختياريا

ً
العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس العملة أمرا

معالجة القيمة الزمنية للخيارات التي تعتبر إلزامية. وبخصوص عالقات التحوط والمشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل 
مقايضات أسعار الفائدة عبر العمالت، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التصنيف ، فإن البنك 

 بالعنصر المستبعد في الدخل الشامل اآلخر.
ً
يعترف عموما

حقوق  في  التحوط  احتياطي  في  والحركات  التحوط  ألغراض  المستخدمة  المشتقة  لألدوات  العادلة  القيم  تفاصيل  تحدد 
الملكية.

التحوطات بالقيمة العادلة

أداة  تحوط  عندما  عدا  فيما  الموحدة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  المؤهلة  التحوط  ألدوات  العادلة  القيمة  بتغير  ُيعترف 
التحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وفي هذه الحالة ، ُيعترف به في الدخل 
الشامل اآلخر. لم يحدد البنك عالقات تحوط القيمة العادلة عندما تحوط أداة التحوط أداة حقوق الملكية المحددة بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر . 

عدل القيمة الدفترية للبند المتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة بالتغيير في القيمة العادلة الذي يمكن أن 
ُ
ت

قاس 
ُ
يعزى إلى المخاطر المتحوط لها وإجراء قيد مقابل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وبخصوص أدوات الدين التي ت

عدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة ، ولكن ُيدرج جزء 
ُ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ال ت

الربح أو الخسارة من القيمة العادلة على البند المتحوط له المرتبط بالخطر المتحوط له في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
 من الدخل الشامل اآلخر.  عندما يكون البند المتحوط له أداة حقوق ملكية محددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

ً
بدال

الشامل اآلخر ، تبقى أرباح / خسائر التحوط في الدخل الشامل اآلخر لمطابقة أداة التحوط.

عندما ُيعترف بمكاسب / خسائر التحوط في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ، فإنه ُيعترف بها في نفس البند مثل البند 
المتحوط له.

ال يتوقف البنك عن محاسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء بالمعايير المؤهلة )بعد إعادة 
التوازن ، إن وجدت(. يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها ، ويحتسب االستبعاد 
ستخدم  بشأنها طريقة 

ُ
لألثر المستقبلي. كما يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة الدفترية للبنود المتحوط لها والتي ت

معدل الفائدة الفعال )أي أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( الناتج 
 من تاريخ ال يتجاوز تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط. 

ً
عن المخاطر المتحوط لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بدءا

تحوطات التدفق النقدي

وتؤهل  تحدد  والتي  المؤهلة  األخرى  التحوط  وأدوات  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الفعال  الجزء  ُيستدرك 
 ، اآلخر  الشامل  الدخل  في  منفصل  مكون  وهو   ، النقدية  للتدفقات  التحوط  احتياطي  في  النقدية  للتدفقات  كتحوطات 
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محصوًرا بالتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط له من بداية التحوط مطروًحا منه أي مبالغ أعيد تدويرها إلى 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 في الدخل الشامل اآلخر وتراكم في حقوق المساهمين في قائمة الربح أو الخسارة 
ً
يعاد تصنيف المبالغ المعترف بها سابقا

الموحدة في الفترات التي يؤثر فيها بند التحوط على الربح أو الخسارة ، في نفس سطر البند المتحوط له المستدرك.  إذا لم 
 إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ً
يعد البنك يتوقع حدوث المعاملة ، فإنه يعاد تصنيف هاذا المبلغ فورا

يتوقف البنك عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء بالمعايير المؤهلة )بعد 
، أو  ، إن وجدت(. ويشمل ذلك الحاالت التي تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها  إعادة التوازن 
 بدرجة كبيرة ، وُيحتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى  أي أرباح / 

ً
 محتمال

ً
عندما ال يعتبر حدوث معاملة تحوط محددة  أمرا

خسائر معترف بها في الدخل الشامل اآلخر ومراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويعترف بها 
عند تسجيل المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح أو الخسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غير متوقع 
الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  مباشرة  بها  ويعترف  المساهمين  حقوق  في  المتراكمة  الخسائر   / األرباح  تصنيف  يعاد  فإنه   ،

الموحدة.

تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية

 على نحو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعترف 
ً
عالج تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية محاسبيا

ُ
ت

تحويل  احتياطي  في  وتراكم  اآلخر  الشامل  الدخل  في  للتحوط  الفعال  بالجزء  المتعلقة  التحوط  أداة  على  خسائر   / أرباح  بأي 
العمالت األجنبية.

ُيعاد تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال للتحوط المتراكم في احتياطي تحويل العمالت 
األجنبية إلى األرباح أو الخسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف  العمالت األجنبية العائدة للعملية األجنبية كما هو 

موضح أعاله.

التقـــــاص

الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  الصافي  المبلغ  واظهار  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بين  تقاص  اجراء  يتم 
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات 

وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

حسابات مداره لصالح العمالء

تمثل الحسابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعلى مسؤوليتهم الخاصة وال تعتبر من موجودات البنك، ويتم اعداد 
مخصص مقابل انخفاض قيمة المحافظ مضمونة راس المال المدارة لصالح العمالء عن رأسمالها.

يتم إظهار رسوم وعموالت إدارة تلك الحسابات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

القيمة العادلة

عرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة 
ُ
ت

منظمة بين المتشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو 
 بفضل أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أوالمطلوبات، يأخذ البنك بعين 

ً
ما إذا كان مقدرا

العوامل  تلك  أخذ  بالسوق  المتشاركين  على  يتعين  كان  إذا  ما  المطلوبات  أو  الموجودات  من  أي  سعر  تحديد  عند  االعتبار 
بعين االعتبار في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة بشأن أغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية وفق 
تلك األسس، وذلك باستثناء ما يتعلق بإجراءات القياس التي تتشابه مع إجراءات القيمة العادلة ولسيت قيمة عادلة مثل 

القيمة العادلة كما هو مستعمل بالمعيار المحاسبي الدولي رقم )36(.

صنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقاريـر المالية، إلى المستوى )1( أو )٢( أو )3( بناًء على مدى 
ُ
إضافة إلى ذلك، ت
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وهي  بالكامل،  العادلة  القيمة  لقياسات  بالنسبة  المدخالت  وأهمية  العادلة  القيمة  لقياسات  بالنسبة  المدخالت  وضوح 
محددة كما يـلي:

وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة )غيـر المعّدلة( لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق نشطة والتـي مدخالت المستوى )1(
يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس.

وهي المدخالت المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة في المستوى 1 والمالحظة للموجودات أو مدخالت المستوى )2(
المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة.

وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.مدخالت المستوى )3(

المخصصــات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على البنك التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ناشئة عن احداث سابقة 
وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

قانون  باحكام  المشمولين  غير  للموظفين  خدمة  سنة  كل  شهرعن  بواقع  الخدمة  نهاية  تعويض  مخصص  احتساب  يتم 
الضمان االجتماعي.

يتم قيد التعويضات المدفوعة للموظفين الذين يتركون الخدمة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة عند دفعها، 
الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  للموظفين  الخدمة  نهاية  تعويض  لقاء  البنك  على  المترتبة  لاللتزامات  المخصص  قيد  ويتم 

الموحدة .

ضريبة الدخل 

- تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.

- تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة ، وتختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن االرباح 
المعلنة في القوائم المالية الموحدة ألن األرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل 
في السنة المالية وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل 

ألغراض ضريبية .

- تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات في البلدان التي يمارس بها 
البنك نشاطاته .

- إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات 
او المطلوبات في القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على اساسها.  يتم احتساب الضرائب 
 للنسب الضريبية التي 

ً
المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي الموحدة وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا

يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي او تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة .

- يتم مراجعة رصيد الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالة 
توقع عدم امكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئيا او كليا.

 لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )1٢(.
ً
- يقوم البنك باحتساب الضريبة المؤجلة وفقا

 لديون مستحقة
ً
الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاء

تظهر الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك  في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن بند »موجودات أخرى« وذلك بالقيمة 
التي آلت بها للبنك أو القيمة العادلة أيهما أقل، ويعاد تقييمها في تاريخ القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل 
إفرادي، ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها كخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وال يتم تسجيل الزيادة كإيراد، يتم 
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 .
ً
تسجيل الزيادة الالحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة إلى الحد الذي ال يتجاوز قيمة التدني الذي تم تسجيله سابقا

التي آلت ملكيتها للبنك  البنك المركزي األردني يتم تسجيل مخصص تدريجي مقابل العقارات  بناًء على تعليمات  كما يتم 
 وبحيث يتم الوصول إلى النسبة 

ً
والمخالفة ألحكام المادة )48( من قانون البنوك بواقع )٥%( من قيمتها الدفترية سنويا

المطلوبة البالغة )٥٠%( من القيمة الدفترية لتلك العقارات مع نهاية العام ٢٠3٠.

الموجودات المالية المرهونة

وهي تلك الموجودات المالية المرهونة لصالح اطراف اخرى مع وجود حق للطرف االخر بالتصرف فيها )بيع او اعادة رهن( 
يستمر تقييم هذه الموجودات وفق السياسات المحاسبية المتبعة لتقييم كل منها حسب تصنيفه االصلي.

عقود إعادة الشراء أو البيع

تاريخ  في  شرائها  بإعادة  المتزامن  التعهد  تم  والتي  المباعة  بالموجودات  الموحدة  المالية  القوائم  في  االعتراف  يستمر 
مستقبلي، وذلك الستمرار سيطرة البنك على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع تؤول للبنك حال حدوثها، ويستمر 
او  )بيع  الموجودات  بهذه  بالتصرف  للمشتري  حق  وجود  حال  وفي  )هذا  المتبعة،  المحاسبية  للسياسات   

ً
وفقا تقييمها 

المستلمة لهذه  للمبالغ  المقابلة  المبالغ  تدرج  المرهونة(  المالية  الموجودات  اعادة تصنيفها ضمن  اعادة رهن( فيجب 
البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف  العقود ضمن المطلوبات في بند األموال المقترضة، ويتم االعتراف بالفرق بين سعر 

فوائد يستحق على مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

أما الموجودات المشتراه مع التعهد المتزامن بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم االعتراف بها في القوائم 
المالية الموحدة، وذلك لعدم توفر السيطرة على تلك الموجودات وألن أية مخاطر أو منافع ال تؤول للبنك حال حدوثها، 
ضمن  أو  األخرى  المصرفية  والمؤسسات  البنوك  لدى  الودائع  ضمن  العقود  بهذه  المتعلقة  المدفوعة  المبالغ  وتدرج 
على  تستحق  فوائد  كإيرادات  البيع  إعادة  وسعر  الشراء  سعر  بين  الفرق  معالجة  ويتم  الحال،  حسب  اإلئتمانية  التسهيالت 

مدى فترة العقد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ممتلكات ومعدات

- تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم واي تدني في قيمتها ، ويتم استهالك الممتلكات 
والمعدات )باستثناء األراضي( عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها 

باستخدام النسب المئوية التالية :

%

2مباني

9 - 15معدات وأجهزة وأثاث

15وسائط نقل

20أجهزة الحاسب اآللي                                                                

تخفيض  يتم  فإنه  الدفترية  قيمتها  صافي  عن  والمعدات  الممتلكات  من  أي  من  استرداده  الممكن  المبلغ  يقل  عندما   -
قيمتها إلى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .

عن  تختلف  االنتاجي  العمر  توقعات  كانت  فاذا   ، عام  كل  نهاية  في  والمعدات  للممتلكات  االنتاجي  العمر  مراجعة  يتم   -  
، يتم تسجيل التغير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.

ً
التقديرات المعدة سابقا

- يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها او عندما ال يكون هنالك منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها 
او من التخلص منها.
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الموجودات غير الملموسة

- الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل اإلندماج تقيد بالقيمة العادلة في تاريخ الحصول عليها. أما 
الموجودات غير الملموسة التي يتم الحصول عليها من خالل طريقة أخرى غير اإلندماج فيتم تسجيلها بالتكلفة.

- يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة أو لفترة غير محددة. ويتم اطفاء 
الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
المالية  القوائم  تاريخ  في  قيمتها  في  التدني  مراجعة  فيتم  محدد  غير  الزمني  عمرها  التي  الملموسة  غير  الموجودات  أما 

الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

- ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في 
نفس الفترة.

يتم  كذلك  الموحدة.   المالية  القوائم  تاريخ  في  الملموسة   غير  الموجودات  قيمة  تدني  على  مؤشرات  أية  مراجعة  يتم   -
مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.

- تشمل الموجودات غير الملموسه أنظمة حاسوب وبرامج الحاسب اآللي وتقوم ادارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند 
حيث يتم اطفاء تلك الموجودات بطريقة القسط الثابت بنسبة ٢٠%.

العمالت االجنبية

لغرض القوائم المالية الموحدة ، ُيعتبر عن النتائج والوضع المالي لكل شركة من المجموعة بوحدة العملة الوظيفية للبنك 
، وعملة العرض للقوائم المالية الموحدة.

عرض القوائم المالية المنفصلة لكل شركة من المجموعة 
ُ
يتم إعداد القوائم المالية المنفصلة للشركات التابعه للبنك ، وت

 
ً
وفقا للبنك  الوظيفية  عملتها  غير  بعمالت  المعامالت  سجل 

ُ
ت  . فيها  تعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  الوظيفية  بعملة 

الموجودات  تحويل  يعاد   ، الموحدة  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  وفي  المعامالت.  تلك  تواريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار 
 ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. كما تحول البنود غير النقذية المدرجة 

ً
والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية وفقا

 ألسعار الصرف السائدة في تاريخ تحددها القيمة العادلة. ال يتم اعادة 
ً
بالقيمة العادلة والمسجلة بالعمالت األجنبية وفقا

تصنيف تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.

سجل فروقات الصرف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء :
ُ
ت

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على المعامالت التي تم من أجل التحوط لمخاطر عمالت أجنبية. 	

فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من / الى عملية أجنبية التي من غير المخطط تسويتها أو  	
من غير المحتمل تسويتها في المستقبل القريب )وبالتالي تشكل هذه الفروقات جزًء من صافي االستثمار في العملية األجنبية( 
 في حساب الدخل الشامل اآلخر الموحد ويعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى قائمة الربح أو الخسارة 

ً
، والتي ُيعترف بها مبدئيا

الموحدة عند البيع أو التصرف الجزئي بصافي االستثمار.

 ألسعار الصرف 
ً
ومن أجل عرض القوائم المالية الموحدة ، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للبنك وفقا

ا لمتوسط أسعار الصرف للفترة ، ما لم تتغير أسعار 
ً

السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. كما تحول االيرادات وفق
ستدرك فروقات 

ُ
ستخدم أسعار الصرف في تاريخ المعامالت. كما ت

ُ
 خالل تلك الفترة ، وفي هذه الحالة ت

ً
 كبيرا

ً
الصرف تغيرا

التحويل الناشئة ، إن وجدت ، في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحد وتجمع في بند منفصل لحقوق الملكية.

عند إستبعاد عمليات أجنبية )أي التخلص من كامل حصة البنك من عمليات أجنبية ، أو الناتج من فقدان السيطرة على شركة 
تابعة ضمن عمليات أجنبية أو االستبعاد الجزئي بحصه في ترتيب مشترك أو شركة زميلة ذات طابع اجنبي تصبح فيها الحصة 
 مالًيا( ، فإنه يعاد تصنيف جميع فروقات أسعار صرف العمالت األجنبية المتراكمة في البند المنفصل 

ً
المحتفظ بها أصال

تمثل حقوق الملكية بخصوص تلك العملية العائدة لمالكي البنك إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

باإلضافة لذلك ، فيما يتعلق بالتخلص الجزئي من شركة تابعة تتضمن عمليات أجنبية ال ينتج عنها فقدان البنك للسيطرة 
على الشركة التابعة، تعاد حصتها من فروقات الصرف المتراكمة إلى صافي الدخل الشامل بنسبة التي تم استبعادها وال 
الجزئية  التصفيات  )مثل  األخرى  الجزئية  التصفيات  جميع  بخصوص  أما  الموحدة.  الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  بها  يعترف 
للشركات الحليفة أو المشاريع المشتركة التي ال تؤدي إلى فقدان البنك لتأثير مهم أو سيطرة مشتركة( ، فإنه يعاد تصنيف 

الحصة من فروقات الصرف المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحد.
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النقد وما في حكمه

هو النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر، وتتضمن : النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية واألرصدة لدى 
البنوك والمؤسسات المصرفية، وتنزل ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل مدة  ثالثة أشهر واألرصدة 

المقيدة السحب من تاريخ إقتنائها .

عقود اإليجار

البنك كمستأجر

يقوم البنك بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار عند البدء في العقد. يعترف البنك بموجودات حق االستخدام وإلتزامات 
اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها المستأجر ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّفة 
، يقوم   أوأقل( وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة، وبالنسبة لهذه العقود 

ً
على أنها عقود إيجار مدتها 1٢ شهرا

يكن  لم  ما  اإليجار  عقد  فترة  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  تشغيلي  كمصروف  اإليجار  بمدفوعات  باإلعتراف  البنك 
أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه اإلستفادة من المنافع االقتصادية من األصول المستأجرة.

اإليجار،  عقد  في  البدء  تاريخ  في  دفعها  يتم  لم  التي  اإليجار  لمدفوعات  الحالية  بالقيمة  مبدئًيا  اإليجار  التزام  قياس  يتم 
مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار ، وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، يقوم البنك بإستخدام معدل 

إقتراضه اإلضافي.

تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

مدفوعات اإليجار الثابتة )متضمنة في جوهرها على مدفوعات ثابتة( ، مطروًحا منها حوافز اإليجار مستحقة القبض ؛ 	

البدء  	 تاريخ  المعدل في  أو  المؤشر  باستخدام  البداية  ، تقاس في  أو معدل  التي تعتمد على مؤشر  المتغيرة  اإليجار  مدفوعات 
بالعقد؛

المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية ؛ 	

سعر ممارسة خيارات الشراء ، إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات. 	

دفع غرامات إنهاء العقد ، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار. 	

يتم عرض التزامات اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة. 	

ا قياس التزامات اإليجار من خالل زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة  	
ً

يتم الحق
الفعالة( وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.

يتم إعادة قياس التزامات اإليجار )وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة( كلما:

- تم تغيير مدة اإلجار أو أن هناك حدث أو تغيير هام في الظروف التي تؤدي إلى تغير في تقييم ممارسة خيار الشراء ، وفي 
هذه الحالة يتم إعادة قياس التزامات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

- تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب القيمة المتبقية 
المضمونة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل 
خصم غير متغير )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل 

الخصم المعدل(.

- يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل ، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام  	
بناًء على مدة عقد اإليجار المعّدل عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل بالسعر  اإليجار 

الفعلي بتاريخ التعديل.

عقد  كان  إذا  أقصر(.  )ايهما  لألصل  اإلنتاجي  أوالعمر  اإليجار  عقد  مدة  مدى  على  االستخدام  حق  موجودات  إستهالك  يتم 
فإن   ، الشراء  خيار  ممارسة  يتوقع  البنك  أن  يعكس  والذي   ، االستخدام  حق  تكلفة  أو  األساسي  األصل  ملكية  ينقل  اإليجار 
قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ويبدأ االستهالك في تاريخ بداية عقد 

اإليجار.

يتم عرض موجودات حق االستخدام – بالصافي كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحد.

يطبق البنك المعيار المحاسبي الدولي رقم )36( لتحديد ما إذا كانت قيمة حق االستخدام قد انخفضت قيمتها وتحسب أي 



108

خسائر انخفاض في القيمة كما هو موضح في سياسة »الممتلكات والمعدات”.

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات اإليجار وموجودات حق االستخدام. 
يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات 

ويتم تضمينها في »نفقات أخرى« في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

البنك كمؤجر

يقوم البنك بالدخول في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراته االستثمارية. 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي يكون البنك فيها مؤجرا كإيجارات تمويل أو تشغيل. في حال كانت شروط عقد اإليجار تنقل 
كل مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر ، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي ويتم تصنيف جميع عقود اإليجار 

األخرى كعقود اإليجار التشغيلية.

عندما يكون البنك مؤجًرا وسيًطا ، فهو يمثل عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن كعقدين منفصلين. يتم تصنيف عقد 
اإليجار من الباطن على أنه تمويل أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي.

يتم االعتراف بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة. 
تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم 

االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

استثمار  صافي  بمبلغ  مدينة  كذمم  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  المستأجرين  على  المستحقة  بالمبالغ  االعتراف  يتم 
الشركة في عقود اإليجار. يتم تخصيص إيرادات عقود التأجير التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت 

على صافي استثمار البنك القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار.

عندما يتضمن العقد مكونات تأجير ومكونات اخرى غير التأجير ، يطبق البنك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )1٥( 
لتوزيع المبالغ المستلمة او التي سيتم إستالمها بموجب العقد لكل مكون.

3 - تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ -  معايير محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية:

تـم اتبـاع المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ 
في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٢1 في اعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة ، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ 
 بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة 

ً
واالفصاحات الواردة في القوائم الماليـــة الموحدة للسنة أوالسنوات السابقة، علما

المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المستقبليـة .

إصالح معيار سعر الفائدة المعياري

في السنة السابقة ، طبقت المجموعة تعديالت المرحلة األولى إلصالح معيار سعر الفائدة )تعديالت على المعيار الدولي 
للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( والمعيار الدولي للتقارير المالية )7((. تعالج هذه التعديالت متطلبات 
يتم  السابقة  التيقن  عدم  فترة  خالل  المتأثرة  للتحوطات  التحوط  محاسبة  بمواصلة  للسماح  المحددة  التحوط  محاسبة 

تعديل بنود التحوط أو أدوات التحوط كنتيجة إلصالح معيار معدل الفائدة.

الفائدة )تعديالت على المعايير الدولية  الثانية إلصالح معيار سعر  الحالية تعديالت المرحلة  طبقت المجموعة في السنة 
للتقارير المالية )9( ومعيار المحاسبة الدولي )39( والمعيار الدولي للتقارير المالية )7( والمعيار الدولي للتقارير المالية )4( 
ن المجموعة من عكس آثار االنتقال من سعر االقتراض 

ّ
والمعيار الدولي للتقارير المالية )16(. إن تطبيق هذه التعديالت يمك

ا باسم “المعدالت الخالية من المخاطر )RFR( “( دون 
ً

بين البنوك )IBOR(  ألسعار الفائدة المعيارية البديلة )يشار إليها أيض
التسبب في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية الموحدة.

التي تخضع  التحوط  المالية رقم )7( لعالقات  للتقارير  الدولي  المعيار  إفصاح جديدة على  ا متطلبات 
ً

أيض التعديالت  تقدم 
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لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )9(.

الفائدة المرجعي  تتأثر نتيجة لتعديل سعر  التي من الممكن ان  المالية  ٢٠٢1 بتحديد األدوات  العام  قامت المجموعة خالل 
كما قامت بإجراء التعديالت االزمة على األنظمة البنكية وعمل ورشات توعية للعمالء والموظفين فيما يخص تعديل سعر 

الفائدة المرجعي.

نتيجة لتطبيق المرحلة الثانية من اإلصالحات المعيارية ستقوم المجموعة بتغيير أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية 
عندما يكون التغيير ضروريا بإعتباره نتيجة مباشرة إلحالل معدل سعر الفائدة المرجعي وعندما يكون األساس الجديد لتحديد 

.
ً
 لألساس السابق )أي األساس الذي يسبق التعديل مباشرة

ً
 إقتصاديا

ً
التدفقات النقدية التعاقدية مكافئا

إن إستراتيجية إدارة المخاطر للمجموعة فيما يخص تحوطات القيمة العادلة ستبقى كما هي عليه اآلن علما بأن أثر التعديالت 
عليها غير جوهري.

المرحلة  الموحدة ألي من تعديالت  الماليـــة  القوائم  الواردة في  المبالغ واالفصاحات  أثر جوهري على  لم يكن هنالك أي 
األولى والمرحلة الثانية.

امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19 لما بعد 30 حزيران 2021 - تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

في العام السابق ، اعتمدت المجموعة امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 19 )تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 16( التي قدمت إعفاًء عملًيا للمستأجرين في المحاسبة عن امتيازات اإليجار التي حدثت كنتيجة مباشرة لكوفيد 19 ، من 
خالل تقديم وسيلة عملية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16. كانت هذه الوسيلة العملية متاحة المتيازات اإليجار 
 في 3٠ حزيران ٢٠٢1 أو قبل ذلك التاريخ.

ً
بحيث أن اي أثر تخفيض في مدفوعات اإليجار بشأنها يؤثر المدفوعات المستحقة أصال

في آذار ٢٠٢1 ، أصدر مجلس المعايير امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد 19 لما بعد 3٠ حزيران ٢٠٢1 )تعديل على المعيار الدولي 
 في 

ً
إلعداد التقارير المالية رقم 16( الذي يوسع الوسيلة العملية لتشمل تطبيق تخفيض مدفوعات اإليجار المستحقة أصال

أو قبل 3٠ حزيران ٢٠٢٢.

 لعقد اإليجار. 
ً

تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 19 يعد تعديال
يجب على المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار إحتساب أي تغيير في مدفوعات اإليجار الناتج عن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد 

 لعقد اإليجار.
ً

19والذي يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 كما لو أن التغيير لم يكن تعديال

جميع  استيفاء  تم  إذا  19وفقط  لكوفيد  مباشرة  كنتيجة  تحدث  التي  اإليجار  امتيازات  على  فقط  العملية  الوسيلة  تنطبق 
الشروط التالية:

يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار  	
الذي يسبق التغيير مباشرة.

 في أو قبل 3٠ حزيران ٢٠٢٢ )امتياز اإليجار يفي بهذا  	
ً
أي تخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على المدفوعات المستحقة أصال

الشرط إذا أدى إلى تخفيض مدفوعات اإليجار في أو قبل 3٠ حزيران ٢٠٢٢ وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد 3٠ حزيران 
.)٢٠٢٢

ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار. 	

لم يكن هنالك أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على المبالغ المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة حيث لم يكن لدى 
المجموعة أي عقود إيجار متأثرة بالتعديل.
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ب - معايير صادرة وغير سارية المفعول
التالية  كما في تاريخ الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة، لم تطبق المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية 

الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد:

تاريخ السريانالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

المعيار الدولي للتقارير المالية )17( عقود التأمين )بما في ذلك تعديالت حزيران ٢٠٢٠ على 
المعيار الدولي للتقارير المالية )17((

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية )17( مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها 
واإلفصاح عنها ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية )4( عقود التأمين.

يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية )17( نموذًجا عاًما ، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات 
المشاركة المباشرة ، الموصوف على أنه نهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام 

إذا تم استيفاء معايير معينة عن طريق قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج 
تخصيص األقساط.

يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من 
التدفقات النقدية المستقبلية ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. يأخذ في االعتبار 

أسعار الفائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي الوثائق.

في حزيران ٢٠٢٠ ، أصدر المجلس تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )17( لمعالجة 
المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار الدولي للتقارير المالية )17(. 
ا 

ً
تؤجل التعديالت تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )17( )متضمن

التعديالت( إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٢3. وفي 
الوقت نفسه ، أصدر المجلس تمديًدا لإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم )9( )تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )4(( التي تمدد 
تاريخ انتهاء اإلعفاء الثابت والمؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 
المعيار الدولي للتقارير المالية 4 إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد أول كانون 

الثاني ٢٠٢3.

لغرض متطلبات االنتقال ، يكون تاريخ التطبيق األولي هو بداية فترة إعداد التقارير السنوية 
التي تطبق فيها المنشأة المعيار للمرة األولى، ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي 

تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.

يتم تطبيق التعديالت 
بأثر رجعي للفترات 

السنوية التي تبدأ في 
أو بعد أول كانون الثاني 

٢٠٢3 ، ما لم يكن ذلك 
غير عملي ، وفي هذه 

الحالة يتم تطبيق نهج 
األثر الرجعي المعدل أو 

نهج القيمة العادلة.
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تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
)28(: بيع أو مشاركة الموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1٠( وعلى المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم )٢8( تعالج الحاالت التي يكون فيها بيع أو المساهمة بأصول بين المستثمر 
 على أن األرباح أو الخسائر 

ً
وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك. تنص التعديالت تحديدا

الناتجة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي ال تنطوي على نشاط تجاري في 
 باستخدام طريقة 

ً
معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي يتم معالجتها محاسبيا

حقوق الملكية، يتم اإلعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط في حدود حصص 
المستثمرين من غير ذوي العالقة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبالمثل، 
فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس اإلستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة 

سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة 
حقوق الملكية( يتم اإلعتراف بها ضمن ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط في حدود 

حصص المستثمرين من غير ذوي العالقة في الشركة الزميلة الجديدة أو المشروع المشترك 
الجديد.

لم ُيحدد تاريخ السريان 
بعد. ُيسمح بالتطبيق 

المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( - تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير 
متداولة

إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( تؤثر فقط على عرض االلتزامات 
في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة أو غير متداولة وليس على قيمة أو توقيت 

االعتراف بأي أصل أو التزام أو إيرادات أو مصاريف، أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول 
تلك البنود.

توضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى الحقوق القائمة 
في نهاية فترة التقرير، وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشأة 

ستمارس حقها في تأجيل تسوية االلتزام ، كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم االلتزام 
ا لـ “التسوية” لتوضح أنها تشير إلى تحويل 

ً
بالتعهدات في نهاية فترة التقرير، وتقدم تعريف

النقد أو أدوات حقوق الملكية أو األصول األخرى أو الخدمات إلى الطرف المقابل .

طبق التعديالت بأثر 
ُ
ت

رجعي على الفترات 
السنوية التي تبدأ في 

أو بعد أول كانون الثاني 
٢٠٢3 ، مع السماح 

بالتطبيق المبكر.

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3( – مرجع إلطار المفاهيم
ث التعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3( بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي 

ِّ
حد

ُ
ت

 من إطار سنة 1989 . كما أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ً
لسنة ٢٠18 بدال

)3( متطلًبا يتعلق بااللتزامات المحددة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )37( ، 
وهو أن تطبق المنشأة المستحوذة معيار المحاسبة الدولي رقم )37( لتحديد ما إذا كان 

هناك التزام قائم في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة للضريبة التي ستندرج 
طبق المنشأة 

ُ
ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )٢1( : الرسوم، ت

المستحوذة تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )٢1( لتحديد ما إذا كان الحدث 
الملزم الذي نتج عنه التزام بسداد الضريبة قد وقع بحلول تاريخ االستحواذ .

ا صريًحا بأن المنشأة المستحوذة ال تعترف بالموجودات 
ً
، تضيف التعديالت بيان

ً
وأخيرا

المحتملة المستحوذ عليها في اندماج األعمال.

تسري التعديالت التي 
جريت على عمليات 

ُ
أ

اندماج األعمال التي 
يكون لها تاريخ استحواذ 

في أو بعد بداية الفترة 
السنوية األولى التي تبدأ 

في أو بعد أول كانون 
الثاني ٢٠٢٢. ُيسمح 
بالتطبيق المبكر إذا 

طبقت المنشأة كافة 
المراجع األخرى المحدثة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( الممتلكات واآلالت والمعدات - 
المتحصالت قبل االستخدام المقصود.

ال تسمح التعديالت بخصم أي عائدات ناتجة من بيع األصناف التي تم إنتاجها قبل أن يصبح 
هذا األصل متاًحا لالستخدام من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي 

العائدات المحققة أثناء إحضار األصل إلى الموقع والحالة التشغيلية الالزمة له إلنجاز األعمال 
بالطريقة التي تستهدفها اإلدارة. وبالتالي ، تعترف المنشأة بعائدات تلك المبيعات إلى جانب 
التكاليف ذات الصلة ضمن الربح أو الخسارة. وتقيس المنشأة تكلفة هذه البنود وفقا لمعيار 

المحاسبة الدولي رقم )٢( “المخزون”.

توضح التعديالت أيضا معنى »اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سليم«. ويحدد معيار 
المحاسبة الدولي )16( ذلك على أنه تقييم لما إذا كان األداء الفني والمادي لألصل يمكن 

استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو تأجيرها لآلخرين أو ألغراض إدارية .

وإذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل ، ينبغي أن تفصح القوائم 
المالية عن قيمة العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة 

وليست إحدى مخرجات األنشطة االعتيادية للمنشأة، وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات 
والتكلفة في قائمة الدخل الشامل .

تطبق التعديالت بأثر رجعي، ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم 
إحضارها إلى الموقع والحالة التشغيلية الالزمة لها إلنجاز األعمال بالطريقة التي تستهدفها 

اإلدارة في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة في القوائم المالية التي تطبق فيها 
المنشأة التعديالت للمرة األولى .

ينبغي على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل على الرصيد 
االفتتاحي لألرباح المدورة )أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما هو مالئم( في بداية 

تلك الفترة األولى المعروضة.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢، 
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37 - العقود المثقلة - تكلفة الوفاء بالعقد
تنص التعديالت أن »تكلفة الوفاء« بالعقد تشمل »التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد«. 
تتكون التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )على 

سبيل المثال العمالة المباشرة أو المواد المباشرة( وتوزيع التكاليف األخرى التي تتعلق 
مباشرة بتنفيذ العقد )على سبيل المثال توزيع مصاريف االستهالك ألحد بنود الممتلكات 

واآلالت والمعدات المستخدمة في الوفاء العقد(.

تطبق التعديالت على العقود التي لم تِف المنشأة فيها بكافة التزاماتها كما في بداية 
فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعديالت للمرة األولى. ال يتم تعديل أرقام 

 من ذلك ، يتعين على المنشأة االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق التعديالت 
ً
المقارنة. وبدال

مبدئًيا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية، كما 
هو مالئم، في تاريخ التطبيق األولي.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢، 
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.
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التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية 2020-2018

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( -  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول 
مرة

يقدم التعديل إعفاًء إضافًيا للشركة التابعة التي تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها 
األم فيما يتعلق بالمحاسبة عن فروق الترجمة المتراكمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن اآلن 

للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة )د. 16 أ( ضمن المعيار 
ا قياس فروق الترجمة التراكمية لجميع العمليات 

ً
الدولي للتقارير المالية رقم )1( أن تختار أيض

األجنبية بالقيمة الدفترية التي سيتم إدراجها في القوائم المالية الموحدة للشركة األم ، 
بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ، إذا لم يتم 
إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد واآلثار المترتبة على اندماج األعمال التي استحوذت 

الشركة األم من خاللها على الشركة التابعة. ُيتاح للشركة الزميلة أو المشروع المشترك خيار 
مماثل باالستفادة من اإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة )د. 16 أ( .

أول كانون الثاني ٢٠٢٢، 
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: األدوات المالية
يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار »1٠ في المئة« لتحديد ما إذا كان ينبغي عدم االعتراف 

بااللتزام المالي، تقوم المنشأة بتضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة فقط بين المنشأة 
(المقترض( والمقرض ، بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة سواء من المنشأة أو 
 عن الغير. ُيطبق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والمبادالت التي تحدث 

ً
المقرض نيابة

في أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة التعديل للمرة األولى.

أول كانون الثاني ٢٠٢٢  
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 : عقود اإليجار
يستبعد التعديل التوضيح المتعلق بالتعويض عن التحسينات على أرض مستأجرة .

ال يوجد تاريخ سريان 
محدد

معيار المحاسبة الدولي رقم 41 - الزراعة 
يلغي التعديل متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )41( للمنشآت الستبعاد التدفقات 

النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة. يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة 
في معيار المحاسبة الدولي )41( مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13(، 
قياس القيمة العادلة، الستخدام التدفقات النقدية المتسقة داخلًيا ومعدالت الخصم 

ين من تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصم 
ِّ
وتمكين الُمعد

قبل خصم الضرائب أو بعد الضريبة ومعدالت الخصم ألفضل سعر عادل لقياس القيمة.

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي ، أي لقياس القيمة العادلة في أو بعد التاريخ الذي تقوم 
فيه المنشأة بتطبيق التعديل .

أول كانون الثاني ٢٠٢٢  
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1( عرض القوائم المالية وبيان الممارسة للمعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية )٢( إصدار األحكام النسبية - اإلفصاح عن السياسات 

المحاسبية
غير التعديالت متطلبات معيار المحاسبة الدولي )1( فيما يتعلق باإلفصاح عن السياسات 

ُ
ت

المحاسبية. تستبدل التعديالت مصطلح »معلومات السياسة المحاسبية الجوهرية« 
بمصطلح »السياسات المحاسبية الهامة«. تعتبر معلومات السياسة المحاسبية مهمة 

إذا كان، عند النظر إليها جنًبا إلى جنب مع المعلومات األخرى المدرجة في القوائم المالية 
للمنشأة ، من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون 

األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية.

كما تم تعديل الفقرات الداعمة في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( لتوضيح أن معلومات 
السياسة المحاسبية التي تتعلق بالمعامالت غير المادية أو األحداث أو الظروف األخرى غير 

مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها. قد تكون معلومات السياسة المحاسبية جوهرية بسبب 
طبيعة المعامالت ذات الصلة أو األحداث أو الظروف األخرى ، حتى لو كانت المبالغ غير 
جوهرية. ومع ذلك ، ليست كل معلومات السياسة المحاسبية المتعلقة بالمعامالت 

المادية أو األحداث أو الظروف األخرى هي جوهرية بحد ذاتها.

ا إرشادات وأمثلة لشرح وإثبات تطبيق “عملية األهمية النسبية 
ً

وضع مجلس المعايير أيض
المكونة من أربع خطوات” الموضحة في بيان الممارسة )٢( الخاص بالمعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

أول كانون الثاني ٢٠٢3  
مع السماح بالتطبيق 

المبكر ويتم تطبيقه بأثر 
رجعي.

ال تحتوي تعديالت بيان 
الممارسة )٢( على 

المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية على 

تاريخ سريان أو متطلبات 
انتقالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )8( – السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات 
المحاسبية واألخطاء - تعريف التقديرات المحاسبية

تستبدل التعديالت تعريف التقديرات المحاسبية بتعريف التغيير في التقديرات المحاسبية. 
بموجب التعريف الجديد ، فإن التقديرات المحاسبية هي المبالغ النقدية في القوائم المالية 

التي تخضع لعدم التأكد من القياس.

تم حذف تعريف التغيير في التقديرات المحاسبية. ومع ذلك ، احتفظ المجلس بمفهوم 
التغييرات في التقديرات المحاسبية في المعيار مع التوضيحات التالية:

ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيًحا 
لخطأ.

إن تأثيرات التغيير في أحد المدخالت أو أسلوب القياس المستخدم لتطوير التقدير المحاسبي 
هي تغييرات في التقديرات المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء الفترة السابقة

أضاف المجلس مثالين )4و٥( إلى اإلرشادات الخاصة بتنفيذ معيار المحاسبة الدولي )8( 
 في ضوء 

ً
 )مثال 3( ألنه قد يسبب ارتباكا

ً
 واحدا

ً
، المصاحب للمعيار. حذف المجلس مثاال

التعديالت.

أول كانون الثاني ٢٠٢3، 
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1٢( الضرائب - الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول 
وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

تقدم التعديالت استثناًء آخر من اإلعفاء من االعتراف األولي. بموجب التعديالت ، ال تطبق 
المنشأة إعفاء االعتراف األولي للمعامالت التي تؤدي إلى فروق مؤقتة ومتساوية خاضعة 

للضريبة وقابلة للخصم.

اعتماًدا على قانون الضرائب المعمول به ، قد تنشأ الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة 
والمقتطعة عند االعتراف األولي بأصل وإلتزام في معاملة ال تمثل اندماج أعمال وال تؤثر 

على الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبة. على سبيل المثال ، قد ينشأ هذا عند االعتراف 
بالتزام عقد اإليجار وما يقابله من حق استخدام األصل بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 16 في تاريخ بدء عقد اإليجار.

بعد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1٢( ، يتعين على المنشأة االعتراف 
بالموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة ذات الصلة ، مع إدراج أي أصل ضريبي مؤجل 

يخضع لمعايير االسترداد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم )1٢(.

 توضيحًيا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )1٢( الذي يوضح كيفية 
ً
ا مثاال

ً
يضيف المجلس أيض

تطبيق التعديالت.

تنطبق التعديالت على المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. 
باإلضافة إلى ذلك، في بداية أقرب فترة مقارنة ، تعترف المنشأة بما يلي:

موجودات ضريبية مؤجلة )إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة 
يمكن في مقابله استخدام الفرق المؤقت القابل للخصم( والتزام ضريبي مؤجل لجميع 

الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة بما يلي:
حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار   -

إيقاف التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبالغ المقابلة المعترف بها   -
كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة

األثر التراكمي للتطبيق األولي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة )أو أي 
مكون آخر من حقوق الملكية ، حسب االقتضاء( في ذلك التاريخ.

أول كانون الثاني ٢٠٢3، 
مع السماح بالتطبيق 

المبكر.

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون 
قابلة للتطبيق واعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد اليكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية 

الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي .
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-4 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
وتقديرات  باجتهادات  القيام  البنك  ادارة  من  يتطلب  المحاسبية  السياسات  وتطبيق  الموحدة  المالية  القوائم  اعداد  ان 
وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية وكذلك االفصاح عن االلتزامات المحتملة. كما ان هذه 
التقديرات واالجتهادات تؤثر في االيرادات والمصاريف والمخصصات بشكل عام والخسائر اإلئتمانية المتوقعة وكذلك في 
خاص  وبشكل   . المساهمين  حقوق  وضمن  الموحدة  الشامل  الدخل  قائمة  في  تظهر  التي  العادلة  القيمة  في  التغيرات 
يتطلب من إدارة البنك اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها. ان التقديرات 
المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية 

قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

التي  المالية  الفترة  التقديرات في  التغير في  أثر  ، ويتم قيد  يتم مراجعة االجتهادات والتقديرات واالفتراضات بشكل دوري 
حدث فيها هذه التغير في حال كان التغير يؤثر على هذه الفترة المالية فقط ويتم قيد أثر التغير في التقديرات في الفترة 
المالية التي حدث فيها هذه التغير وفي الفترات المالية المستقبلية في حال كان التغير يؤثر على الفترة المالية والفترات 
الموحدة معقولة ومفصلة على  المالية  القوائم  اتباعها ضمن  التي تم  التقديرات  اعتقادنا فإن  المستقبلية. في  المالية 

النحو التالي:

أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للبنك

فيما يلي األحكام الهامة ، غير تلك التي تنطوي على تقديرات )والمفصح عنها أدناه( ، التي استخدمتها اإلدارة في عملية 
تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

تقييم نموذج األعمال

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم 
واختبار نموذج األعمال. يحدد البنك نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية مًعا 
لتحقيق هدف أعمال معين. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء 
الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. 
تم  والتي  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  القيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  الموجودات  البنك  يراقب 
المحتفظ  األعمال  من  الهدف  مع  متفقة  األسباب  كانت  إذا  وما  استبعادها  سبب  لفهم  استحقاقها  قبل  استبعادها 
الذي يتم بموجبه االحتفاظ  إذا كان نموذج األعمال  المتواصل للمجموعة حول ما  التقييم  المراقبة جزًء من  بها. وتعتبر 
بالموجودات المالية المتبقية مناسًبا ، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم 

إدخال تغييًرا مستقبلًيا لتصنيف تلك الموجودات.

الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان

 لموجودات المرحلة 
ً
يتم قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة )1٢( شهرا

األولى ، أو الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمني للموجودات من المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة. ينتقل األصل إلى المرحلة 
الثانية في حال زيادة مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( 
ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل 
كبير ، يأخذ البنك في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المستبقبلية المعقولة والمدعومة. ان التقديرات والمستخدمة 
الثالث المراحل  ضمن  التصنيف  تغير  الى  تؤدي  والتي  اإلئتمان  مخاطر  في  المهم  بالتغير  المتعلقة  البنك  إدارة  قبل   من 

)1 و٢ و 3(.وضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة . 

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
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عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على أساس جماعي ، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر 
المشتركة )مثل نوع األداة ، درجة مخاطر االئتمان ، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األولي ، الفترة المتبقية لتاريخ اإلستحقاق 
، الصناعة، الموقع الجغرافي للمقترض، الخ(. يراقب البنك مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما 
إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم 
للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعكس بشكل 

أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات.

إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ

عندما  )أو  االئتمان  مخاطر  في  كبيرة  زيادة  حدوث  عندما  شيوًعا  أكثر  المحافظ  بين  والحركات  المحافظ  تقسيم  إعادة  يعد 
شهًرا   )1٢( بين  مدتها  تتراوح  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  من  األصول  تنتقل  وبالتالي  الكبيرة(  الزيادة  تلك  تنعكس 
ا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية 

ً
إلى آخر ، أو العكس ، ولكنها قد تحدث أيض

المتوقعة لمدة )1٢( شهرا أو مدى الحياة ولكن مقدار تغييرات الخسائر االئتمانية المتوقعة نظًرا الختالف مخاطر االئتمان 
من المحافظ .

النماذج واالفتراضات المستخدمة

يستخدم البنك نماذج وافتراضات متنوعة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقييم خسارة االئتمان 
المتوقعة والموضحة في االيضاحات حول القوائم المالية الموحدة. يتم تطبيق الحكم عند تحديد أفضل النماذج المالئمة 
لكل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج ، والتي تتضمن افتراضات تتعلق بالدوافع 

الرئيسية لمخاطر االئتمان.

أ( تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية:

كأدة  أو  مالي  إلتزام  أو  مالي  كأصل  إما  األولي  االعتراف  عند  المالية  الموجودات  مكونات  أو  المالية  األدوات  البنك  يصنف 
الموحدة  المالية  القوائم  في  المالية  األداة  تصنيف  إعادة  يخضع  األداة.  وتعريف  التعاقد  اتفاقيات  لجوهر  ا 

ً
وفق ملكية 

لجوهرها وليس لشكلها القانوني.

ويحدد البنك التصنيف عند االعتراف المبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد ، إن أمكن وكان مناسًبا ، في تاريخ كل 
قائمة مركز مالي موحد.

وعند قياس الموجودات والمطلوبات المالية، ُيعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات البنك بالقيمة العادلة ألغراض 
إعداد التقاريـر المالية. ويستعين البنك عند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ببيانات السوق المتاحة 
مستقلين  بمقيميين  باالستعانة  التقييمات  البنك  يجري   ،1 المستوى  مدخالت  وجود  عدم  حال  وفي  للمالحظة.  القابلة 
مؤهلين مهنًيا. ويعمل البنك بتعاون وثيق مع المقيميين المؤهلين الخارجين لوضع تقنيات تقييم وبيانات مناسبة على 

نموذج تقدير القيمة العادلة.

ب( قياس القيمة العادلة:

في حال تعذر الحصول من األسواق النشطة على القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة 
المركز المالي الموحد ، يتم تحديد تلك القيم العادلة باالستعانة بمجموعة من تقنيات التقييم التي تتضمن استعمال نماذج 
حسابية. ويتم التحصل على البيانات المدخلة لتلك النماذج من بيانات السوق ، إن أمكن. وفي غياب تلك البيانات السوقية ، 
فيتم تحديد القيم العادلة عن طريق اتخاذ أحكام. وتتضمن تلك األحكام اعتبارات السيولة والبيانات المدخلة للنماذج مثل 
تقلب المشتقات ونسب الخصم ذات مدى أطول ونسب الدفعات المسبقة ونسب التعثر في السداد بشأن األوراق المالية 
المدعمة بالموجودات. وتعتقد اإلدارة أن تقنيات التقييم المستخدمة التي تم إختيارها هي مناسبة لتحديد القيمة العادلة 

لألدوات المالية.
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ج( األدوات المالية المشتقة:

يتم الحصول بشكل عام على القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق 
المدرجة ونماذج التدفقات النقدية المخصومة ونماذج التسعير المعترف بها إن كان مناسًبا. وفي حال عدم وجود األسعار، 
حدد القيم العادلة باستخدام تقنيات تقييم تعكس بيانات السوق القابلة للمالحظة. وتتضمن تلك التقنيات إجراء مقارنة 

ُ
ت

التسعير  خيار  ونماذج  مخصومة  نقدية  تدفقات  وتحليل  للمالحظة  القابلة  السوق  أسعار  وجود  عند  مماثلة  أدوات  مع 
 من متشاركي السوق. إن العوامل الرئيسية التي تأخذها اإلدارة باالعتبار عند 

ً
وتقنيات التقييم األخرى المستخدمة عموما

تطبيق النموذج هي:

التوقيت المتوقع وإحتمالية الحدوث للتدفقات النقدية المستقبلية على األداة، حيث تخضع تلك التدفقات النقدية بشكل عام  	
المقابل  الطرف  قدرة  فيها  تكون  التي  الحاالت  في  مطلوًبا  يكون  قد  اإلدارة  حكم  أن  من  بالرغم  وذلك  األداة  شروط  بنود  إلى 

لتسديد األداة بما يتفق مع الشروط التعاقدية محل شك ؛ و

نسبة خصم مناسبة لألداة. تحدد اإلدارة تلك النسبة بناًء على تقديرها لهامش النسبة بشأن األداة أعلى من النسبة التي ال تحمل  	
مخاطر. وعند تقييم األداة باإلشارة إلى أدوات مقارنة، تراعي اإلدارة استحقاق وهيكل ودرجة تصنيف األداة على أساس النظام 
الذي يتم معه مقارنة المركز القائم. وعند تقييم األدوات على أساس النموذج باستخدام القيمة العادلة للمكونات الرئيسية، 
تضع اإلدارة في اعتبارها كذلك ضرورة إجراء تعديالت لحساب عدد من العوامل مثل فروق العطاءات وحالة االئتمان وتكاليف 

خدمات المحافظ وعدم التأكد بشأن النموذج.

تحديد مدة عقد اإليجار

ا اقتصادًيا خيار التمديد ، أو عدم 
ً
عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافز

خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار 
مؤكًدا بشكل معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهائه(. تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير كبير في 

الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 

فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك والتي لها التأثير األكثر 
أهمية على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:

تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات النظرة المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات 
المستقبلية ذات الصلة بكل سيناريو

، يستخدم البنك معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إلى افتراضات  عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 
الحركة المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

احتمالية التعثر

الحتمالية   
ً
تقديرا التعثر  احتمالية  وتعتبر  المتوقعة.  االئتمانية  الخسارة  قياس  في  رئيسًيا   

ً
مدخال التعثر  احتمالية  تشكل 

التعثر عن السداد على مدى فتره زمنية معينة ، والتي تشمل إحتساب البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة 
بالظروف المستقبلية.
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الخسارة بإفتراض التعثر

تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد. وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية 
التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع الممول تحصيلها، مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية 

والتعديالت االئتمانية المتكاملة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم

القابلة  المتاحة  السوق  بيانات   ، البنك  يستخدم  المالية  والمطلوبات  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  تقدير  عند 
للمالحظة. وفي حال عدم وجود مدخالت المستوى )1( ، يجري البنك التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحديد 

القيمة العادلة لألدوات المالية.

مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يتطلب من إدارة البنك استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها وتقدير 
المستقبلية  القياس  المالية بعد اإلعتراف األولي بها ومعلومات  للموجودات  اإلئتمان  الهامة في مخاطر  الزيادة  مخاطر 
لخسائر اإلئتمان المتوقعة. ان أهم السياسات والتقديرات المستخدمة من قبل إدرة البنك مفصلة ضمن اإليضاحات حول 

القوائم المالية الموحدة

التدني في قيمة العقارات المستملكة

 على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين 
ً
يتم قيد التدني في قيمة العقارات المستملكة اعتمادا

لغايات احتساب التدني في قيمة االصل، ويعاد النظر في ذلك التدني بشكل دوري.

االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة

لغايات  دوري  بشكل  الملموسة  غير  والموجودات  الملموسة  للموجودات  االنتاجية  االعمار  تقدير  باعادة  االدارة  تقوم 
احتساب االستهالكات واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة 

في المستقبل ويتم قيد خسارة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.

ضريبة الدخل

 لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب 
ً
يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا

واثبات الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

مخصص القضايا

 للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني 
ً
يتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتملة استنادا

في البنك والتي تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري.

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة

تقوم االدارة بمراجعة الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة بشكل دوري لغايات تقدير أي تدني في قيمتها ويتم 
قيد خسارة التدني في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة.
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خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار

يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود اإليجار. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث 
إدارة العقود، إن معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من البنك والمؤجر.

خصم مدفوعات اإليجار

يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للبنك )“IBR”(. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد 
معدل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار.

5 - نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــون األول

20212020

دينـــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــار

 110,015,206  165,436,466 نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:

 34,385,870  50,227,537 حسابات جارية وتحت الطلب

 63,918,998  79,135,000 ودائع آلجل وخاضعة إلشعار

 104,658,821  118,710,023 متطلبات االحتياطي النقدي

 202,963,689  248,072,560 مجموع األرصدة لدى بنوك مركزية

 )17,476( )14,307(مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )بنوك مركزية(

 202,946,213  248,058,253 أرصدة لدى بنوك مركزية بالصافي

 312,961,419  413,494,719 المجمــوع               

بلغت األرصدة مقيدة السحب مبلغ 1٠,63٥,٠٠٠ دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )1٠,63٥,٠٠٠ دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(،  	

باإلضافة إلى رصيد االحتياطي النقدي كما هو مبين أعاله. 	

ال يوجد أرصدة مستحقة خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 و31 كانون األول ٢٠٢٠. 	

 لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(،  	
ً
إن جميع األرصدة لدى البنك المركزي األردني مصنفة ضمن المرحلة األولى وفقا

كما ال 

يوجد تحويالت بين المراحل )األولى والثانية والثالثة( أو أرصدة معدومة خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢1 و31 كانون  	
األول ٢٠٢٠.
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إفصاح بتوزيع إجمالي األرصدة لدى بنوك مركزية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

كما في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Caa3( إلى )Ba1( 248,072,560  -                          -                          248,072,560 من 

 248,072,560  -                          -                          248,072,560 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Caa3( إلى )Ba1( 202,963,689  -                          -                          202,963,689 من 

 202,963,689  -                          -                          202,963,689    المجموع

فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 202,963,689  -  -  202,963,689 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 60,987,962  -  -  60,987,962 األرصدة الجديدة خالل السنة

 )15,879,091( -                          -                          )15,879,091(األرصدة المسددة 

 248,072,560  -                          -                          248,072,560 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 191,817,329  -  -  191,817,329 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 25,291,783  -  -  25,291,783 األرصدة الجديدة خالل السنة

 )14,145,423( -                          -                          )14,145,423(األرصدة المسددة 

 202,963,689  -                          -                          202,963,689 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 17,476  -  - 17,476 الرصيد كما في بداية السنة

 10,727  -  - 10,727 األرصدة الجديدة خالل السنة

 )13,896( -                -              )13,896(األرصدة المسددة 

 14,307  -                -               14,307 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 3,979  -  -  3,979 الرصيد كما في بداية السنة

 29,670  -  -  29,670 األرصدة الجديدة خالل السنة

 )16,173( -               -               )16,173(األرصدة المسددة 

 17,476  -                -                17,476 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

6 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــون األول

20212020

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

بنوك ومؤسسات مصرفية محلية:

 862,998  2,870,179  -  حسابات جارية وتحت الطلب

 54,012,296  48,539,000  -  ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

 54,875,294  51,409,179 مجموع المحلية

بنوك ومؤسسات مصرفية خارجية:

 70,867,991  59,180,520  -  حسابات جارية وتحت الطلب

 29,138,880  10,984,776  -  ودائع تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل

 100,006,871  70,165,296 مجموع الخارجية

 154,882,165  121,574,475 المجموع

 )85,535( )46,231(ينزل: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )أرصدة بنوك(

 154,796,630  121,528,244 المجمــوع               

مقابل  	  ٢٠٢1 األول  كانون   31 في  كما  دينار   77,38٥,789 فوائد  تتقاضى  ال  التي  المصرفية  والمؤسسات  البنوك  لدى  األرصدة  بلغت 
71,73٠,989 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ .

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 و٢٠٢٠ . 	
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إفصاح بتوزيع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

كما في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 81,134,491  -  -  81,134,491 من 

)Caa3( إلى )Ba1( 39,086,552  -  -  39,086,552 من 

 1,353,432  -               -               1,353,432 من )1( إلى )6(

 121,574,475  -                -                121,574,475 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 131,097,596  -  -  131,097,596 من 

)Caa3( إلى )Ba1( 22,150,997  -  -  22,150,997 من 

 1,633,572  -               -               1,633,572 من )1( إلى )6(

 154,882,165  -                -                154,882,165 المجموع

فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

إفرادي
 المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 154,882,165  -  -  154,882,165 الرصيد كما في بداية السنة

 13,927,391  -  -  13,927,391 األرصدة الجديدة خالل السنة

 )47,235,081( -               -               )47,235,081(األرصدة المستحقة

 121,574,475  -                -                121,574,475     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

إفرادي
 المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 158,836,624  -  -  158,836,624 الرصيد كما في بداية السنة

 146,686,743  -  -  146,686,743 األرصدة الجديدة خالل السنة

 )150,641,202( -               -               )150,641,202(األرصدة المستحقة

 154,882,165  -                -                154,882,165 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
إفرادي

 المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 85,535  -  -  85,535 الرصيد كما في بداية السنة

 43,840  -  -  43,840 خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

 )83,144( -               -               )83,144(المسترد من خسارة التدني على األرصدة والمسددة

 46,231  -               -               46,231     الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
إفرادي

 المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 51,367  -  -  51,367 الرصيد كما في بداية السنة

 156,307  -  -  156,307 خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

 )122,139( -               -               )122,139(المسترد من خسارة التدني على األرصدة والمسددة

 85,535  -               -               85,535 الرصيد في نهاية السنة

7 - إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

إيداعات تستحق خالل فترة:

 31,750,001  33,069,913 أكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر

 6,029,926  7,832,565 أكثر من 6 أشهر إلى 9 أشهر

 -  17,368,277 أكثر من 9 أشهر إلى 1٢ شهر

 42,426,500  43,000,000 أكثر من سنة

 80,206,427  101,270,755 المجمـــــــوع

 )342,051( )216,035(ينزل: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )إيداعات بنوك(

 79,864,376  101,054,720 المجمــوع               

- ال يوجد إيداعات مقيدة السحب كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 و31 كانون األول ٢٠٢٠. 
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إفصاح بتوزيع إجمالي اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:

كما في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 72,368,276  -  -  72,368,276 من 

)Caa3( إلى )Ba1( 28,902,479  -               -               28,902,479 من 

 101,270,755  -               -               101,270,755 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 52,694,192  -  -  52,694,192 من 

)Caa3( إلى )Ba1( 27,512,235  -               -               27,512,235 من 

 80,206,427  -               -               80,206,427 المجموع

فيما يلي الحركة على اإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
إفرادي

 المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 80,206,427  -  -  80,206,427 الرصيد كما في بداية السنة

 24,448,220  -  -  24,448,220 اإليداعات الجديدة خالل السنة

 )3,383,892( -               -               )3,383,892(اإليداعات المستحقة

 101,270,755  -               -               101,270,755     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
إفرادي

 المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 88,279,090  -  -  88,279,090 الرصيد كما في بداية السنة

 5,546,992  -  -  5,546,992 اإليداعات الجديدة خالل السنة

 )13,619,655( -               -               )13,619,655(اإليداعات المستحقة

 80,206,427  -               -               80,206,427 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 342,051  -  -  342,051 الرصيد كما في بداية السنة 

 15,942  -  -  15,942 خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

 )5,789( -  -  )5,789(المسترد من خسارة التدني على اإليداعات والمسددة

 )136,169( -               -               )136,169(التغيرات الناتجة عن تعديالت

 216,035  -               -               216,035     الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 239,076  -  -  239,076 الرصيد كما في بداية السنة 

 6,393  -  -  6,393 خسارة التدني على األرصدة واإليداعات الجديدة خالل السنة

 )11,581( -  -  )11,581(المسترد من خسارة التدني على اإليداعات والمسددة

 108,163  -               -               108,163 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 342,051  -               -               342,051     الرصيد في نهاية السنة

8 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 7,406,964  8,164,615 أسهم شركات

 8,164,615  7,406,964 
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9 - الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار
 43,528,787  58,284,132 أسهم متوفر لها أسعار سوقية

 6,120,190  7,303,740 أسهم غير متوفر لها أسعار سوقية *
 -  209,205 سندات متوفر لها أسعار سوقية

 65,797,077  49,648,977 
 -               )4,336(ينزل: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )سندات(

 49,648,977  65,792,741 المجموع

 ألحدث معلومات مالية متوفرة للشركة المستثمر بها.
ً
* يتم احتساب القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة وفقا

 -   بلغت توزيعات األرباح النقدية على االستثمارات ٢,6٠3,33٠ دينار للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢1  )٢,1٥٢,73٠ دينار 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢٠(. 

-  قام البنك خالل الفترة بتحرير مخصص التدني المقيد مقابل إحدى استثماراته في إحدى البلدان المجاورة والبالغ ٠٠٠,4,1٥8 
 لتحسن القيمة العادلة والمؤشرات المرتبطة باالستثمار.

ً
دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ نظرا

10/أ-  موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند مما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:

 -  6,069,503 أذونات خزينة حكومية

 2,916,349  14,007,499 سندات خزينة حكومية أجنبية

 24,450,252  22,037,086 سندات وإسناد قرض شركات

 27,366,601  42,114,088 مجموع موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية

موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية:

 9,770,801  40,257,102 أذونات خزينة حكومية

 640,782,315  585,972,667 سندات خزينة حكومية

 63,000,000  65,000,000 سندات وإسناد قرض شركات

 713,553,116  691,229,769 مجموع موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

 740,919,717  733,343,857 المجموع

 )1,135,611( )939,058(ينزل: مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )موجودات مالية بالكلفة المطفأة(

 732,404,799  739,784,106 

تحليل السندات:

 740,919,717  733,343,857 ذات عائد ثابت

 740,919,717  733,343,857      المجموع
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10/ب-  موجودات مالية بالكلفة المطفأة - مرهونة
إن تفاصيل هذا البند مما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــار

 73,141,000  74,203,000 سندات خزينة حكومية 

 74,203,000  73,141,000 

 77,175,195  77,018,278 المطلوبات المالية المرتبطة بها

 77,018,278  77,175,195 

الصغيرة  المشاريع   تمويل  سلف  مقابل  األردني  المركزي  البنك  من  المقترضة  األموال  مقابل  السندات  تلك  رهن  تم 
والمتوسطة والتمويل الصناعي وسلف تمويل قصيرة األجل واتفاقيات إعادة شراء مع البنك المركزي األردني.

إفصاح بتوزيع إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

كما في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 596,530,386  -  -  596,530,386 من 

)Caa3( إلى )Ba1( 124,559,271  -  -  124,559,271 من 

 86,457,200  -               -               86,457,200 من )1( إلى )6(

 807,546,857  -               -               807,546,857 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 1,9٠3,689  -  -  1,9٠3,689 من 

)Caa3( إلى )Ba1( 7٢6,144,6٢8  -  -  7٢6,144,6٢8 من 

 86,٠1٢,4٠٠  -               -               86,٠1٢,4٠٠ من )1( إلى )6(

 814,٠6٠,717  -               -               814,٠6٠,717    المجموع
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فيام ييل الحركة عىل املوجوات املالية بالتكلفة املطفأة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

إفرادي
 المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 814,060,717  -  -  814,060,717 الرصيد كما في بداية السنة

 202,087,060  -  -  202,087,060 االستثمارات الجديدة خالل السنة

 )208,600,920( -               -               )208,600,920(االستثمارات المستحقة

 807,546,857  -               -               807,546,857 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

إفرادي
 المرحلة الثالثة

المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 750,327,548  -  -  750,327,548 الرصيد كما في بداية السنة

 158,301,261  -  -  158,301,261 االستثمارات الجديدة خالل السنة

 )94,568,092( -               -               )94,568,092(االستثمارات المستحقة

 814,060,717  -               -               814,060,717 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجوات المالية بالتكلفة المطفأة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
إفرادي

 المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 1,135,611  -  -  1,135,611 الرصيد كما في بداية السنة

 365,650  -  -  365,650 خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

 )160,407( -  -  )160,407(المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

 )401,796( -               -               )401,796(التغيرات الناتجة عن تعديالت

 939,058  -               -               939,058 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
إفرادي

 المرحلة الثانية
إفرادي

 المرحلة الثالثة
المجموعإفرادي

دينــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 760,286  -  -  760,286 الرصيد كما في بداية السنة

 461,808  -  -  461,808 خسارة التدني على االستثمارات الجديدة خالل السنة

 )288,163( -  -  )288,163(المسترد من خسارة التدني على االستثمارات المستحقة

 201,680  -               -               201,680 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 1,135,611  -               -               1,135,611 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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11 - تسهيالت ائتمانية مباشرة  - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

األفراد ) التجزئة(

 13,865,546  11,352,113 حسابات جارية مدينة 

 688,937,832  742,776,330 قروض وكمبياالت *

 15,145,311  15,918,091 بطاقـات االئتمان

 7,184,597  7,334,987 أخرى

 249,897,163  292,037,120 القروض العقارية

الشركات الكبرى

 63,466,034  76,804,352 حسابات جارية مدينة 

 461,375,204  519,538,033 قروض وكمبياالت *

منشآت صغيرة ومتوسطة

 18,432,092  21,329,174 حسابات جارية مدينة 

 166,356,629  190,553,826 قروض وكمبياالت *

 204,171,887  179,626,656 الحكومة والقطاع العام 

 1,888,832,295  2,057,270,682      المجمـــــــوع

 )13,082,278( )10,625,131(ينزل: فوائد وعوائد معلقة

 )81,878,533( )95,548,696(ينزل: الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1,793,871,484  1,951,096,855 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 البالغة 3,6٥4,883 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )4,13٢,٥٥7 دينار
ً
*   صافي بعد تنزيل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدما

      كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(.

بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة حسب تعليمات البنك المركزي األردني 1٠7,٥68,٥49 دينار أي ما نسبته ٥.٢3% من إجمالي  	

التسهيالت االئتمانية المباشرة  كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )1٠9,313,84٠ دينار أي ما نسبته ٥.79% من إجمالي التسهيالت  	

االئتمانية المباشرة كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(. 	

بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة حسب تعليمات البنك المركزي األردني بعد تنزيل الفوائد المعلقة 97.٠1٥.679 دينار أي ما  	
نسبته 

4.74% من رصيد التسهيالت االئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )96,4٢3,4٥1 دينار أي ما  	

نسبته ٥.14% من الرصيد كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(. 	

بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للحكومة األردنية وبكفالتها ٢٥,783,194 دينار أي ما نسبته 1.٢٥ % من إجمالي التسهيالت  	
االئتمانية  

المباشرة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )٥٥,167,746 دينار أي ما نسبته ٢.9٢% كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(. 	

بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العام في فلسطين 79,649,7٠1 دينار أي ما نسبته 3.87 % من إجمالي التسهيالت  	
االئتمانية  

المباشرة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )87,1٥1,3٢6 دينار أي ما نسبته 4.61% كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(. 	
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إفصاح الحركة على التسهيالت كما في نهاية السنة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 1,888,832,295  116,287,864  82,096,387  164,739,542  848,232,031  677,476,471 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 547,427,157  6,348,327  25,891,920  48,229,131  224,228,397  242,729,382 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )371,422,933( )14,420,153( )11,899,484( )38,139,950( )134,682,552( )172,280,794(التسهيالت المسددة

 -  )8,874,986( )22,036,026( )2,617,002( 29,254,976  4,273,038 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )8,607,768( 37,608,614  82,991,726  )31,924,917( )80,067,655(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  32,115,382  )12,695,413( )3,450,543( )14,271,666( )1,697,760(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 -  -  -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )7,565,837( )7,565,837( -                            -                            -                            -                           التسهيالت المعدومة

 2,057,270,682  115,282,829  98,965,998  251,752,904  920,836,269  670,432,682     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 1,677,399,232  99,176,293  44,161,632  137,059,430  778,154,885  618,846,992 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 576,106,943  8,697,720  17,329,856  42,563,641  209,859,393  297,656,333 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )361,165,491( )7,218,564( )8,135,875( )22,124,370( )105,482,876( )218,203,806(التسهيالت المسددة

 -  )13,344,371( )19,469,727( )25,897,610( 29,343,319  29,368,389 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )9,173,551( 56,402,893  50,304,134  )51,483,589( )46,049,887(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  41,658,726  )8,192,392( )17,165,683( )12,159,101( )4,141,550(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 -  -  -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )3,508,389( )3,508,389( -                            -                            -                            -                           التسهيالت المعدومة

 1,888,832,295  116,287,864  82,096,387  164,739,542  848,232,031  677,476,471     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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- فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2021

الحكومة الشــــــركــــــــــــات القروض

الصغيرة  الكبرىالعقاريةاألفراد
 المجمـــــــــوع والقطاع العاموالمتوسطة 

دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار 

 81,878,533  684,183  13,186,398  18,537,650  9,136,154  40,334,148 الرصيد كما في بداية السنة

 12,443,506  453,756  1,459,085  3,890,962  2,239,975  4,399,728 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 )11,598,306( )232,160( )3,134,627( )3,292,064( )1,116,180( )3,823,275(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

 7,139,417  )318,696( 890,287  2,967,480  482,557  3,117,789 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 141,806  318,696  678,735  )2,359,700( 344,727  1,159,348 ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 )7,281,223( -  )1,569,022( )607,780( )827,284( )4,277,137(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 

 3,965,264  1,670,009  )245,063( )1,679,000( 896,285  3,323,033       التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة 

 12,527,971  -  1,162,253  5,809,307  167,044  5,389,367 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )3,831,529( -  )128,185( )962,382( )323,871( )2,417,091(التسهيالت المعدومة

 163,257  -                            -                            100,252  -                            63,005 تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

 95,548,696  2,575,788  12,299,861  22,404,725  10,999,407  47,268,915 الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2020

 67,234,849  3,011,508  9,485,381  9,294,100  6,648,056  38,795,804 الرصيد كما في بداية السنة

 15,597,544  302,256  3,170,245  3,158,768  2,434,479  6,531,796 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة 

 )5,545,405( )102,005( )1,857,983( )1,511,048( )628,716( )1,445,653(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المسددة

 7,855,426  4,111  262,069  1,023,097  862,710  5,703,439 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 3,024,819  1,544,104  85,470  )602,141( 327,479  1,669,907 ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 )10,880,245( )1,548,215( )347,539( )420,956( )1,190,189( )7,373,346(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير 

 7,073,945  )1,382,754( 2,435,990  5,532,326  955,034  )466,651(التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة 

 420,447  )1,144,822( )157,600( 1,835,071  )291,971( 179,769 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )3,431,276( -  )10,760( -  )24,787( )3,395,729(التسهيالت المعدومة

 528,429  -                            121,125  228,433  44,059  134,812 تعديالت نتيجة تغيير أسعار الصرف

 81,878,533  684,183  13,186,398  18,537,650  9,136,154  40,334,148 الرصيد في نهاية السنة
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الفوائد المعلقة

فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 13,٠8٢,٢78  1٢,943,41٠  ٥1,٢69  ٢7,7٠٠  ٥9,899  - إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 1,91٥,181  1,913,368  9٠3  -  91٠  - الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

 )638,٠٢٠( )383,83٠( )64,٠٢1( )٥6,13٠( )1٠٢,799( )31,٢4٠(الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

 -  )84,٠٢4( )194( 77  ٥3,11٥  31,٠٢6 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )136,773( 8٠,٥91  ٥6,٠٥3  )8٥( ٢14 ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  66,134  )43,638( )٢7,7٠٠( ٥,٢٠4  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على الفوائد المعلقة - كما في نهاية السنة - نتيجة

 -  )1٥4,663( 36,7٥9  ٢8,43٠  ٥8,٢34  31,٢4٠    تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

)3,734,3٠8()3,734,3٠8( -                 -                 -                 -                الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

 1٠,6٢٥,131  1٠,٥83,977  ٢4,91٠  -                 16,٢44  -                    إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 11,088,805  11,022,019  22,351  24,088  20,347  - إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 2,987,876  2,876,568  52,765  19,227  39,257  59 الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

 )917,291( )461,288( )87,929( )231,318( )136,092( )664(الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات عن التعرضات المسددة خالل السنة

 -  )135,835( )1,670( -  136,900  605 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )297,921( 66,948  231,318  )345( - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  16,979  )1,196( )15,615( )168( - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على الفوائد المعلقة - كما في نهاية السنة - نتيجة

 -  )416,777( 64,082  215,703  136,387  605    تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 )77,112( )77,112( -                 -                 -                 -                الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

 13,082,278  12,943,410  51,269  27,700  59,899  -                    إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

الحكومة الشــــــركــــــــــــات 

القروض األفراد
الصغيرة  الكبرىالعقارية

 اإلجمالي والقطاع العاموالمتوسطة 

دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار 

 13,082,278  -  2,179,538  7,949,234  621,534  2,331,972 الرصيد في بداية السنة

 1,915,181  -  261,138  843,555  279,978  530,510 الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات عن التعرضات المسددة 
خالل السنة

)279,455( )102,619( )145,478( )110,468(  - )638,020( 

 89,475  -  27,681  4,763  12,992  44,039 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 65,189  -  )2,859( 33,757  2,180  32,111 ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 )154,664( -  )24,822( )38,520( )15,172( )76,150(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على الفوائد المعلقة - كما في نهاية السنة - نتيجة

 -  -  -  -  -  - تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 )3,734,308( -                 )3,664( )3,675,986( )17,571( )37,087(الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

 10,625,131  -                 2,326,544  4,971,325  781,322  2,545,940 الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 11,088,805  199,155  1,722,329  6,606,420  411,444  2,149,457 الرصيد في بداية السنة

 2,987,876  -  757,766  1,458,881  258,208  513,021 الفوائد المعلقة على التعرضات الجديدة خالل السنة

الفوائد المعلقة المحولة لإليرادات عن التعرضات المسددة 
خالل السنة

)255,492( )46,239( )116,067( )300,338( )199,155( )917,291( 

 136,993  -  618  -  11,565  124,810 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 279,785  199,155  41,375  )24,075( 23,377  39,953 ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 )416,778( )199,155( )41,993( 24,075  )34,942( )164,763(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على الفوائد المعلقة - كما في نهاية السنة - نتيجة

 -  -  -  -  -  - تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 )77,112( -                 )219( -                 )1,879( )75,014(الفوائد المعلقة على التعرضات المعدومة

 13,082,278  -                 2,179,538  7,949,234  621,534  2,331,972 الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الكبرى:

كما في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 542,829,031  1,245,278  104,728,181  436,855,572 من )1( إلى )6(

)7( -  24,169,964  2,331,740  26,501,704 

 27,011,650  27,011,650  -                                 -                                من )8( إلى )1٠(

 596,342,385  30,588,668  128,898,145  436,855,572 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 449,37٠,4٢6  -  74,٢69,483  37٥,1٠٠,943 من )1( إلى )6(

)7( -  37,88٥,1٠3  -  37,88٥,1٠3 

 37,٥8٥,7٠9  37,٥8٥,7٠9  -                              -                             من )8( إلى )1٠(

 ٥٢4,841,٢38  37,٥8٥,7٠9  11٢,1٥4,٥86  37٥,1٠٠,943 المجموع

إفصاح الحركة على التسهيالت للشركات الكبرى كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 524,841,238  37,585,709  112,154,586  375,100,943 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 191,829,499  1,254,905  33,348,035  157,226,559 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )115,689,983( )4,248,647( )16,911,928( )94,529,408(التسهيالت المسددة

 -  )368,118( )48,774,432( 49,142,550 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )794,652( 50,613,393  )49,818,741(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  1,797,840  )1,531,509( )266,331(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 )4,638,369( )4,638,369( -                              -                             التسهيالت المعدومة

 596,342,385  30,588,668  128,898,145  436,855,572 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 459,035,411  23,717,373  100,820,405  334,497,633 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 170,711,594  2,821,154  23,854,730  144,035,710 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )104,905,767( )1,373,662( )13,751,943( )89,780,162(التسهيالت المسددة

 -  )3,415,255( )12,229,507( 15,644,762 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )3( 26,761,293  )26,761,290(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -                              15,836,102  )13,300,392( )2,535,710(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 524,841,238  37,585,709  112,154,586  375,100,943     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للتسهيالت المتعلقة بالشركات الكبرى كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 18,537,650  13,706,871  4,372,730  458,049 الرصيد كما في بداية السنة

 3,890,962  1,156,861  1,724,842  1,009,259 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )3,292,064( )2,557,050( )523,326( )211,688(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  )122,305( )2,896,383( 3,018,688 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )486,656( 537,118  )50,462(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  1,181  )435( )746(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 )1,679,000( 755,550  133,744  )2,568,294(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالثة خالل السنة

 5,809,307  5,808,541  -  766 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )962,382( )962,382( -  - التسهيالت المعدومة

 100,252  100,252  -                        -                       تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 22,404,725  17,400,863  3,348,290  1,655,572     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 9,294,100  6,556,184  2,420,044  317,872 الرصيد كما في بداية السنة

 3,158,768  2,135,510  715,806  307,452 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )1,511,048( )679,508( )674,000( )157,540(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  )1,038,296( )62,039( 1,100,335 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )2( 69,499  )69,497(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  617,342  )609,601( )7,741(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 5,532,326  4,128,569  2,489,433  )1,085,676(تغيير التصنيف بين المراحل الثالثة خالل السنة

 1,835,071  1,835,071  -  التغيرات الناتجة عن تعديالت

 228,433  152,001  23,588  52,844 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 18,537,650  13,706,871  4,372,730  458,049 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للشركات الصغيرة والمتوسطة:

كما في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام 
البنك الداخلي:

 166,659,910  311,423  -  35,452,983  -  130,895,504 من )1( إلى )6(

)7( -  -  10,456,726  -  297,395  10,754,121 

 20,822,907  20,822,907  -  -  -  - من )8( إلى )1٠(

 13,646,062  1,789,057  610,963  -                        11,246,042  -                       غير مصنف

 211,883,000  23,220,782  610,963  45,909,709  11,246,042  130,895,504 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام 
البنك الداخلي:

 135,786,051  -  -  32,286,081  -  103,499,970 من )1( إلى )6(

)7( -  -  15,002,546  -  -  15,002,546 

 23,495,713  23,495,713  -  -  -  - من )8( إلى )1٠(

 10,504,411  1,655,396  698,661  -                        8,150,354  -                       غير مصنف

 184,788,721  25,151,109  698,661  47,288,627  8,150,354  103,499,970 المجموع
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إفصاح الحركة على التسهيالت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يلي: 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 184,788,721  25,151,109  698,661  47,288,627  8,150,354  103,499,970 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 77,976,245  1,019,611  89,201  10,869,464  4,345,411  61,652,558 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )50,750,117( )3,129,638( )153,578( )8,166,146( )894,621( )38,406,134(التسهيالت المسددة

 -  )1,325,969( )143,584( )15,195,130( 181,635  16,483,048 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )2,369,635( 477,718  13,031,928  )237,502( )10,902,509(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  4,007,153  )357,455( )1,919,034( )299,235( )1,431,429(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 )131,849( )131,849( -                         -                         -                         -                        التسهيالت المعدومة

 211,883,000  23,220,782  610,963  45,909,709  11,246,042  130,895,504     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 150,039,116  20,728,147  758,214  32,002,182  2,443,154  94,107,419 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 85,684,423  1,497,765  93,759  16,311,502  6,898,388  60,883,009 التسهيالت الجديدة خالل السنة

)50,923,839( )1,548,898( )358,271( )8,370,290( )563,574( )40,082,806(التسهيالت المسددة

 -  )61,032( )73,748( )9,431,261( 79,256  9,486,785 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )1,399,019( 530,581  20,641,785  )484,750( )19,288,597(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  5,945,125  )251,874( )3,865,291( )222,120( )1,605,840(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 )10,979( )10,979( -                         -                         -                         -                        التسهيالت المعدومة

 184,788,721  25,151,109  698,661  47,288,627  8,150,354  103,499,970     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 13,186,398  10,874,325  6,606  1,958,773  12,789  333,905 الرصيد كما في بداية السنة 

 1,459,085  627,566  7,666  293,689  34,746  495,418 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة
)138,599( )1,105( )882,326( )317( )2,112,280( )3,134,627( 

 -  )306,364( )2,253( )632,529( 23,809  917,337 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )1,333,073( 135,112  1,243,749  )229( )45,559(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  70,415  )3,761( )61,583( )765( )4,306(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 )245,063( 1,686,209  )109,413( )934,345( )23,129( )864,385(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 1,162,253  1,165,641  -  -  2,716  )6,104(التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )128,185( )128,185( -  -  -  - التسهيالت المعدومة

 -                    -                    -                    -                    -                    -                   تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 12,299,861  10,544,254  33,640  985,428  48,832  687,707 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعيإفراديتجميعيإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 9,485,381  8,282,941  41,052  929,176  69,225  162,987 الرصيد كما في بداية السنة 

 3,170,245  1,930,009  1,656  935,980  9,978  292,622 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة
)166,370( )47,995( )194,560( )27,322( )1,421,736( )1,857,983( 

 -  )28,904( )3,713( )281,873( 6,192  308,298 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )465,943( 34,500  474,827  )12,190( )31,194(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  147,308  )9,483( )128,788( )6,389( )2,648(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 2,435,990  2,520,436  )30,084( 208,759  )6,032( )257,089(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 )157,600( )164,647( -  -  -  7,047 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )10,760( )10,760( -  -  -  - التسهيالت المعدومة

 121,125  85,621  -                    15,252  -                    20,252 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 13,186,398  10,874,325  6,606  1,958,773  12,789  333,905 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك لألفراد:

كما في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 777,381,521  45,683,998  54,041,125  677,656,398 غير مصنف

 777,381,521  45,683,998  54,041,125  677,656,398 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 725,133,286  40,015,268  48,957,926  636,160,092 غير مصنف

 725,133,286  40,015,268  48,957,926  636,160,092 المجموع

إفصاح الحركة على التسهيالت المتعلقة باألفراد كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 725,133,286  40,015,268  48,957,926  636,160,092 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 175,203,320  2,550,377  10,298,194  162,354,749 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )120,500,909( )4,297,219( )7,720,519( )108,483,171(التسهيالت المسددة

 -  )5,497,973( )15,684,586( 21,182,559 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )3,154,541( 24,963,915  )21,809,374(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  18,522,262  )6,773,805( )11,748,457(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )2,454,176( )2,454,176( -                             -                            التسهيالت المعدومة

 777,381,521  45,683,998  54,041,125  677,656,398 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 650,489,230  40,702,585  23,250,595  586,536,050 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 170,580,488  3,196,243  10,210,522  157,173,723 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )92,465,688( )2,674,301( )4,857,183( )84,934,204(التسهيالت المسددة

 -  )8,498,567( )11,182,711( 19,681,278 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )3,410,593( 36,765,254  )33,354,661(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  14,170,645  )5,228,551( )8,942,094(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 -  -  -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )3,470,744( )3,470,744( -                             -                            التسهيالت المعدومة

 725,133,286  40,015,268  48,957,926  636,160,092 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألفراد كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
تجميعي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 40,334,148  32,017,718  1,626,590  6,689,840 الرصيد كما في بداية السنة

 4,399,728  2,165,883  590,378  1,643,467 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )3,823,275( )1,387,912( )185,457( )2,249,906(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  )3,211,099( )496,407( 3,707,506 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )1,628,527( 2,024,970  )396,443(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  562,489  )369,215( )193,274(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير التصنيف بين 
المراحل

 3,323,033  7,661,869  )900,538( )3,438,298(الثالث خالل السنة

 5,389,367  5,389,361  -  6 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )2,417,091( )2,417,091( -  - التسهيالت المعدومة

 63,005  63,005  -                      -                     تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 47,268,915  39,215,696  2,290,321  5,762,898 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
تجميعي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 38,795,804  34,186,236  738,826  3,870,742 الرصيد كما في بداية السنة

 6,531,796  2,654,460  372,931  3,504,405 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )1,445,653( )655,418( )112,490( )677,745(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  )5,735,527( )319,701( 6,055,228 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )1,939,701( 2,197,327  )257,626(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  301,882  )207,719( )94,163(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة تغيير التصنيف بين 
المراحل

 )466,651( 6,376,254  )1,055,106( )5,787,799(الثالث خالل السنة

 179,769  191,738  -  )11,969(التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )3,395,729( )3,395,729( -  - التسهيالت المعدومة

 134,812  33,523  12,522  88,767 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 40,334,148  32,017,718  1,626,590  6,689,840 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للقروض العقارية كما يلي:

كما في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 292,037,120  15,789,381  44,313,910  231,933,829 غير مصنف

 292,037,120  15,789,381  44,313,910  231,933,829 المجموع

كما في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 249,897,163  13,535,778  32,439,800  203,921,585 غير مصنف

 249,897,163  13,535,778  32,439,800  203,921,585 المجموع

إفصاح الحركة على التسهيالت للقروض العقارية كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

 المرحلة األولى
تجميعي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 249,897,163  13,535,778  32,439,800  203,921,585 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 74,556,196  1,523,434  15,504,525  57,528,237 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )32,074,796( )2,744,649( )4,025,387( )25,304,760(التسهيالت المسددة

 -  )1,682,926( )6,207,856( 7,890,782 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )2,288,940( 12,166,981  )9,878,041(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  7,788,127  )5,564,153( )2,223,974(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 )341,443( )341,443( -                      -                     التسهيالت المعدومة

 292,037,120  15,789,381  44,313,910  231,933,829 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

 المرحلة األولى
تجميعي

 المرحلة الثانية
المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 220,455,636  11,127,132  20,152,823  189,175,681 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 53,995,415  1,182,558  7,025,575  45,787,282 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )24,527,222( )1,621,703( )2,920,421( )19,985,098(التسهيالت المسددة

 -  )1,369,517( )8,213,268( 9,582,785 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )1,462,880( 19,107,058  )17,644,178(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  5,706,854  )2,711,967( )2,994,887(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 )26,666( )26,666( -                      -                     التسهيالت المعدومة

 249,897,163  13,535,778  32,439,800  203,921,585 إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للقروض العقارية كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 9,136,154  5,169,451  1,207,376  2,759,327 الرصيد كما في بداية السنة

 2,239,975  349,771  920,337  969,867 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )1,116,180( )487,190( )125,532( )503,458(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  )411,660( )298,430( 710,090 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )796,323( 972,583  )176,260(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  380,699  )329,426( )51,273(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 896,285  1,693,235  )235,677( )561,273(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 167,044  166,912  -  132 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )323,871( )323,871( -  - التسهيالت المعدومة

 -                      -                      -                      -                     تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 10,999,407  5,741,024  2,111,231  3,147,152     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

تجميعي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 6,648,056  5,138,855  520,603  988,598 الرصيد كما في بداية السنة

 2,434,479  342,409  379,492  1,712,578 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )628,716( )514,488( )51,822( )62,406(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  )743,690( )200,014( 943,704 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )547,652( 612,263  )64,611(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  101,153  )84,770( )16,383(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 955,034  1,708,370  19,069  )772,405(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 )291,971( )291,971( -  - التغيرات الناتجة عن تعديالت

 )24,787( )24,787( -  - التسهيالت المعدومة

 44,059  1,252  12,555  30,252 تعديالت نتيجة تغير أسعار الصرف

 9,136,154  5,169,451  1,207,376  2,759,327     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك للحكومة والقطاع العام كما يلي:

كما في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 172,557,155  -  69,875,549  102,681,606 من )1( إلى )6(

)7( 7,069,501                      -  7,069,501 

 179,626,656  -                      76,945,050  102,681,606    المجموع

كما في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 204,165,159  -  5,289,601  198,875,558 من )1( إلى )6(

)7( -  6,728                      -  6,728 

 204,171,887  -                      5,296,329  198,875,558    المجموع

إفصاح الحركة على التسهيالت للحكومة والقطاع العام كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 204,171,887  -  5,296,329  198,875,558 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 27,861,897  -  4,011,632  23,850,265 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )52,407,128( -  )13,061,876( )39,345,252(التسهيالت المسددة

 -  -  61,352,560  )61,352,560(ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  -  19,346,405  )19,346,405(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -                      -                      -                      -                     ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 179,626,656  -                      76,945,050  102,681,606     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 197,379,839  2,901,056  4,236,843  190,241,940 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 95,135,023  -  2,397,409  92,737,614 التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )88,342,975( -  )2,137( )88,340,838(التسهيالت المسددة

 -  -  )4,236,842( 4,236,842 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )2,901,056( 2,901,056  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -                      -                      -                      -                     ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 204,171,887  -                      5,296,329  198,875,558     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للحكومة والقطاع العام كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 684,183  -  167,859  516,324 رصيد بداية السنة

 453,756  -  70,770  382,986 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )232,160( -  )95,309( )136,851(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  -  176,476  )176,476(ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  -  142,220  )142,220(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 1,670,009  -  1,670,009  -   تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 -                      -                      -                      -                     التغيرات الناتجة عن تعديالت

 2,575,788  -                      2,132,025  443,763     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020
 المرحلة األولى

إفرادي
 المرحلة الثانية

المجموعالمرحلة الثالثةإفرادي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 3,011,508  2,693,037  4,111  314,360 رصيد بداية السنة

 302,256  -  -  302,256 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل السنة

 )102,005( -  -  )102,005(المسترد من خسارة التدني على التسهيالت المستحقة

 -  -  )4,111( 4,111 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )1,548,215( 1,548,215  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  -  -  - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 )1,382,754( -  )1,380,356( )2,398(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 )1,144,822( )1,144,822( -                      -                    التغيرات الناتجة عن تعديالت

 684,183  -                      167,859  516,324     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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12 - ممتلكات ومعدات - بالصافي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية 
في 31 كانون 

األول 2021

مشاريع قيدأجهـــــــــــــزةمعــــــدات

المجمـــــــــوعالتنفيذ الحاسب اآلليوسائــط نقـــلوأجهزة وأثاثمبانـــــــــــــيأراضــــــــــي 

دينـــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

الكلفة: 

  الرصيد في بداية 
 111,615,341  1,417,294  31,225,132  1,585,957  47,011,280  25,496,094  4,879,584 السنة 

 7,180,307  2,361,996  3,696,592  130,500  983,288  7,931  -   إضافات

 -  )572,191( 282,974  -  289,217  -  -   تحويالت

 )1,417,333( -                           )407,767( )220,086( )789,480( -  -   استبعادات 

     الرصيد في نهاية 
 117,378,315  3,207,099  34,796,931  1,496,371  47,494,305  25,504,025  4,879,584 السنة

االستهالك 
 - المتراكم:

  الرصيد في بداية 
 69,012,382  -  24,173,436  1,466,144  37,331,910  6,040,892  - السنة

 5,983,662  -  2,962,202  87,713  2,351,943  581,804  -   استهالك السنة

 )1,388,485( -  )406,550( )220,076( )761,859( -  -   استبعادات

     الرصيد في نهاية 
 73,607,559  -                           26,729,088  1,333,781  38,921,994  6,622,696  -                          السنة

     صافي القيمة 
الدفترية في نهاية 

السنة
 4,879,584  18,881,329  8,572,311  162,590  8,067,843  3,207,099  43,770,756 

للسنة المنتهية 
في 31 كانون 

األول 2020

الكلفة: 

  الرصيد في بداية 
 105,809,369  3,232,534  28,813,747  1,718,209  44,027,718  24,367,957  3,649,204 السنة 

 6,606,111  1,059,479  1,820,876  -  1,581,990  913,386  1,230,380   إضافات

 -  )2,874,719( 876,188  -  1,783,780  214,751  -   تحويالت

 )800,139( -                      )285,679( )132,252( )382,208( -                           -                            استبعادات 

     الرصيد في نهاية 
 111,615,341  1,417,294  31,225,132  1,585,957  47,011,280  25,496,094  4,879,584 السنة

االستهالك 
المتراكم:

  الرصيد في بداية 
 63,287,898  -  21,296,955  1,440,483  35,082,414  5,468,046  - السنة

 6,398,892  -  3,094,573  110,483  2,620,990  572,846  -   استهالك السنة

 )674,408( -  )218,092( )84,822( )371,494( -  -   استبعادات

     الرصيد في نهاية 
 69,012,382  -                           24,173,436  1,466,144  37,331,910  6,040,892  -                          السنة

     صافي القيمة 
الدفترية في نهاية 

السنة
 4,879,584  19,455,202  9,679,370  119,813  7,051,696  1,417,294  42,602,959 

نسبة االستهالك 
-91520 - 215-السنوية %

بالكامل بمبلغ٥٥,٠71,4٥7 دينار  	 ٢٠٢1 و٢٠٢٠ ممتلكات ومعدات مستهلكة  31 كانون األول  الممتلكات والمعدات كما في  تتضمن 
ومبلغ 43,٢76,٥63 دينار على التوالي، وما زالت تستخدم من قبل البنك.

تقدر التكلفة المتبقية الستكمال مشاريع تحت التنفيذ مبلغ ٢,471,٥٢8 دينار ومبلغ 1,٥9٢,8٥9 دينار كما في 31 كانون األول 
٢٠٢1 و٢٠٢٠ على التوالي.
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13 - موجودات غير ملموسة - بالصافي

ن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

أنظمة حاسوب وبرامج

20212020

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 6,085,563  5,193,184 الرصيد في بداية السنة 

 1,878,371  1,841,230 إضافات

 )2,770,750( )1,874,726(اإلطفاء للسنة

 5,193,184  5,159,688    الرصيد في نهاية السنة

20%20%نسبة اإلطفاء السنوية 

14 - موجودات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 18,892,012  17,148,232 إيرادات مستحقة غير مقبوضة
ً
 7,448,232  8,411,098 مصروفات مدفوعة مقدما

 10,844,136  14,401,475 موجودات آلت ملكيتها للبنك – بالصافي *

 4,627,668  4,443,816 الذمم المدينة – بالصافي 

 6,318,939  10,920,101 شيكات المقاصة

 25,000  39,000 صندوق ضمان التسوية

 609,531  609,971 تأمينات قابلة لالسترداد

 2,559,511  3,062,901 تأمينات بطاقات

 1,890,940  1,719,534 أخرى

 53,215,969  60,756,128      المجموع

*تتطلب تعليمات البنك المركزي األردني التخلص من العقارات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة على العمالء 
سنتين  إلى  المدة  هذة  يمدد  أن  استثنائية  حاالت  في  المركزي  وللبنك  استمالكها،  تاريخ  من  سنتين  أقصاها  فترة  خالل 

قصى.
ٌ
متتاليتين كحد أ

- إن تفاصيل الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة هي كما يلي:
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20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 13,624,736  12,556,317 رصيد بداية السنة

 502,086  5,349,503 إضافات 

 )1,522,176( - المحول إلى ممتلكات خاصة بالبنك

 )48,329( )1,277,405(استبعادات 

 12,556,317  16,628,415    المجموع

 )496,275( )541,265(تدني موجودات مستملكة

 )1,215,906( )1,685,675(تدني موجودات مستملكة بموجب تعليمات البنك المركزي

 10,844,136  14,401,475    رصيد نهاية السنة

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص الموجودات المستملكة:

 1,685,900  1,712,181 رصيد بداية السنة

 26,281  514,759 إضافات

 1,712,181  2,226,940     رصيد نهاية السنة

15 - ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

إن تفاصيل هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 2020كما في 31 كانون األول 2021

المجموعخارج المملكةداخل المملكةالمجموعخارج المملكةداخل المملكة

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

حسابات جارية وتحت 
الطلب

 1,118,210  4,632,490  5,750,700  161,794  3,157,604  3,319,398 

ودائع آلجل تستحق 
خالل فترة أقل من 3 

أشهر
 62,899,158  36,363,129  99,262,287  74,671,680  55,041,409  129,713,089 

ودائع آلجل تستحق 
خالل فترة من 3 - 6 

أشهر
 30,000,000  30,000,000  60,000,000  30,000,000  -  30,000,000 

ودائع آلجل تستحق 
خالل فترة من 6 - 1٢ 

أشهر 
 21,000,000  15,598,000  36,598,000  3,000,000  19,143,000  22,143,000 

ودائع تستحق خالل 
فترة أكثر من سنة 

                          -  673,550  673,550  15,000,000  34,005,850  49,005,850 

 234,181,337  111,347,863  122,833,474  202,284,537  87,267,169  115,017,368     المجموع
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16 - ودائع عمالء

إن تفاصيل هذا البند مما يلي:

كما في 31 كانون األول 
2021

الحكومة والقطاع المنشآت الصغرى

المجموعالعاموالمتوسطةالشركات  الكبرىاألفراد

دينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــــار

حسابات جارية وتحت 
الطلب

 371,868,503  139,086,704  70,417,626  135,953,491  717,326,324 

 624,755,712  200,117  10,555,649  10,293,976  603,705,970 ودائع توفير

ودائع آلجل وخاضعة 
إلشعار

 513,703,740  322,091,429  42,362,723  217,659,598  1,095,817,490 

 2,437,899,526  353,813,206  123,335,998  471,472,109  1,489,278,213     المجموع

كما في 31 كانون األول 
2020

حسابات جارية وتحت 
الطلب

 295,750,303  148,362,038  56,281,437  112,418,781  612,812,559 

 562,460,861  170,587  7,735,971  8,063,786  546,490,517 ودائع توفير

ودائع آلجل وخاضعة 
إلشعار

 468,675,648  306,320,584  38,999,870  237,160,915  1,051,157,017 

 2,226,430,437  349,750,283  103,017,278  462,746,408  1,310,916,468     المجموع

بلغت ودائع الحكومة األردنية والقطاع العام األردني داخل المملكة 341,٢67,864  دينار أي ما نسبته 14% من إجمالي الودائع كما  	
في 31 كانون األول ٢٠٢1 )338,٠93,61٢ دينار أي ما نسبته 1٥.19% كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠( .

ال يوجد ودائع محجوزة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 و٢٠٢٠. 	

بلغت قيمة الودائع التي ال تتقاضى فوائد ٥99,643,817 دينار أي ما نسبته ٢4.٥٥% من إجمالي الودائع كما في 31 كانون األول ٢٠٢1  	
)496,39٥,86٥ دينار أي ما نسبته ٢٢.3% كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(.

بلغت قيمة الودائع الجامدة مبلغ ٥8,3٢3,٠1٢ دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )٥8,14٠,668 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠( . 	

17 - تأمينات نقدية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 28,205,251  23,864,583 تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية مباشرة

 18,854,312  25,096,399 تأمينات مقابل تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 2,672,492  3,074,854 تأمينات التعامل بالهامش

 7,226,186  7,510,572 تأمينات أخرى

 56,958,241  59,546,408 المجمــوع
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19 - قروض مساندة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانون األول 2021

تاريخدورية استحقاقعدد األقساط 

سعر فائدة الضماناتاالستحقاقاألقساطالمتبقيةالكلية المبلغ
اإلقراض 

دينــــار

Green for Growth Fund 7,905,350 11 6.000%ال يوجد2026دفعة واحدة

Sanad Fund for MSME 10,635,000 11 6.300%ال يوجد2027دفعة واحدة

 18,540,350      المجمــوع

 31 كانون األول ٢٠٢٠

Green for Growth Fund 7,905,350 11 6.000%ال يوجد2026دفعة واحدة

Sanad Fund for MSME 10,635,000 11 6.300%ال يوجد2027دفعة واحدة

 18,540,350      المجمــوع

20 - مخصصات متنوعة

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

رصيدالمستخدمالمكونرصيد

نهاية السنةخالل السنة خالل السنة بداية السنة 

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢1

 1,876,281  )1,070,220( 200,000  2,746,501 مخصص القضايا المقامة ضد البنك

 10,414,779  )618,918( 901,865  10,131,832 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 22,934  )634( 7,330  16,238 مخصص التزامات أخرى

 12,313,994  )1,689,772( 1,109,195  12,894,571     المجموع

للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢٠

 2,746,501  )25,896( 1,418,000  1,354,397 مخصص القضايا المقامة ضد البنك

 10,131,832  )598,468( 1,186,998  9,543,302 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 16,238  )3( 2,483  13,758 مخصص التزامات أخرى

 12,894,571  )624,367( 2,607,481  10,911,457     المجموع
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21 - ضريبة الدخل

أ - مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 16,954,411  16,002,794 رصيد بداية السنة

 )17,454,437( )15,571,667(ضريبة الدخل المدفوعة

 16,502,820  19,379,228 ضريبة الدخل المستحقة

 16,002,794  19,810,355 رصيد نهاية السنة

ب - تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 16,502,820  19,379,228 ضريبة دخل السنة

 )8,382( )32,377(مطلوبات ضريبية مؤجلة

)3,266,763()726,974(موجودات ضريبية مؤجلة

 13,227,675  18,619,877 ضريبة الدخل المستحقة على أرباح السنة 

تبلغ نسبة ضريبة الدخل للبنوك في األردن 38% وتتراوح نسبة ضريبة الدخل في البلدان التي يوجد للبنك شركات وفروع فيها بين  	
صفر و31% حيث تخضع البنوك في فلسطين لضريبة دخل بنسبة 1٥% وضريبة مضافة بنسبة %16.

تم إجراء تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠18 لفروع البنك في األردن ولم يتم مراجعة ملفات  	
عامي ٢٠19 و٢٠٢٠.

تم إجراء تسوية نهائية لفروع البنك في فلسطين حتى نهاية العام ٢٠17 ، ولم يتم مراجعة ملفات الHعوام ٢٠18 و٢٠19 و٢٠٢٠ . 	

تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركة الوطنية للخدمات المالية )األردن( أوراق حتى نهاية العام  	
٢٠14 كما قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة سجالت الشركة لالعوام ٢٠1٥ ،٢٠16، ٢٠17 حيث تم تقدير الضريبة المستحقة 
عن هذه السنوات بمبلغ 1,361,99٠ دينار عن المبالغ المدفوعة حيث قامت الشركة باالعتراض على القرار أمام المحاكم وصدر قرار 
امام  زالت منظورة  الدخل والمبيعات وما  القرار من قبل دائرة ضريبة  انه تم استئناف  إال  الشركة  الضريبية لصالح  البداية  محكمة 
محكمة االستئناف . كما قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقبول كشف التقدير الذاتي للشركة  عن عامي ٢٠18 و ٢٠19 ولم تقم 

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة سجالت الشركة للعام ٢٠٢٠.

تم إجراء تسوية نهائية للشركة الوطنية لألوراق المالية )فلسطين( حتى نهاية العام ٢٠٢٠ . 	

تم إجراء تسوية نهائية لشركة تملك للتأجير التمويلي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام ٢٠18، ولم يتم مراجعة  	
ملفات عامي ٢٠19 و٢٠٢٠.

في رأي إدارة البنك إن المخصصات الضريبة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 كافية لمواجهة أية التزامات ضريبية مستقبلية. 	
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ج - موجودات / مطلوبات ضريبية مؤجلة:

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

كما في 31 كانون األولللسنة المنتهية في 31 كانون األول

202120212020

رصيد نهايةالمبــالغالمبــالغرصيد بداية

الضريبة المؤجلــةالضريبة المؤجلــةالسنةالمضـــافةالمحـررةالسنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

موجودات ضريبية 
مؤجلة

مخصص تدني 
 8,477,624  8,780,591  24,198,368  859,620  -  23,338,748 التسهيالت االئتمانية

 197,100  242,787  867,098  163,168  -  703,930 فوائد معلقة

 451,069  582,815  1,533,723  350,000  )3,300( 1,187,023 مخصصات مختلفة

مخصص تدني 
 640,642  830,642  2,185,900  500,000  -  1,685,900 موجودات مستملكة

خسائر غير متحققة 
للموجودات المالية 

بالقيمة

   العادلة من خالل 
 3,195,427  1,436,466  951,195  780,867  )10,859,095( 11,029,423 الدخل الشامل اآلخر

 354,305  354,305  3,543,049  -                          -                               3,543,049 فرق ترجمة العمالت

 13,316,167  12,227,606  33,279,333  2,653,655  )10,862,395( 41,488,073  المجموع

مطلوبات ضريبية 
مؤجلة

أرباح غير متحققة 
للموجودات المالية 

بالقيمة

  العادلة من خالل 
 224,474  313,552  3,625,979  1,754,456  )198,317( 2,069,840 الدخل الشامل اآلخر

أرباح غير متحققة 
من موجودات مالية 

بالقيمة
 -  -  -  -  552,116  - 

  العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة )تطبيق 

مبكر معيار 9(
 5,442,830 )296,205(                       -  5,146,625                   -  584,493 

 808,967  865,668  8,772,604  1,754,456  )494,522( 7,512,670 المجموع

إن الحركة على حساب الموجودات / المطلوبات الضريبية المؤجلة  كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانــون األول 2020للسنة المنتهية في 31 كانــون األول 2021

مطلوبــــــاتموجـــــــــــــوداتمطلوبــــــاتموجـــــــــــــودات

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

مطلوبــــــاتموجـــــــــــــوداتمطلوبــــــاتموجـــــــــــــودات

 804,942  9,325,649  808,967  13,316,167 الرصيد في بداية السنة

 34,961  5,848,544  104,804  835,415 المضاف

 )30,936( )1,858,026( )48,103( )1,923,976(المستبعد

 808,967  13,316,167  865,668  12,227,606 الرصيد في نهاية السنة

تحقيق  	 أو  الضريبية  بالمنافع  االلتزام  تسوية  عند  تطبيقها  يتوقع  التي  الضريبية  النسب  بموجب  المؤجلة  الضرائب  احتساب  تم 
الموجودات / المطلوبات الضريبية المؤجلة.
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د - ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 30,700,932  51,308,174 الربح المحاسبي

)4,490,120()9,408,334(أرباح غير خاضعة للضريبة
ً
 10,055,579  9,801,123 مصروفات غير مقبولة ضريبيا

 36,266,391  51,700,963 الربح الضريبي

43.09%36.29%نسبة ضريبة الدخل الفعلية

22 - مطلوبات أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 10,134,602  10,688,461 فوائد مستحقة غير مدفوعة
ً
 374,106  406,018 إيرادات مقبوضة مقدما

 10,984,966  9,039,589 ذمم دائنة

 8,445,873  9,968,439 مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

 27,312,979  30,022,864 أمانات مؤقتة

 6,523,346  9,862,144 شيكات وسحوبات برسم الدفع

 4,880,670  4,452,134 أخرى

 68,656,542  74,439,649 المجموع

 2,822,879  3,473,585 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة )مطلوبات أخرى(

 71,479,421  77,913,234 المجموع
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إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما في نهاية السنة :

للسنة المنتهية 
في 31 كانون األول 

2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما 
 352,331,576  436,827  42,163,336  1,165,564  286,385,560  22,180,289 في بداية السنة

التعرضات الجديدة 
 202,040,119  239,767  14,524,477  534,942  183,001,677  3,739,256 خالل السنة

التعرضات 
 )100,140,872( )187,555( )10,627,527( )394,446( )83,846,844( )5,084,500(المستحقة

ما تم تحويله إلى 
 -  )173,385( )2,593,357( )266,529( 2,725,857  307,414 المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى 
 -  )60,712( 9,586,690  822,375  )9,583,690( )764,663(المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى 
 -                            696,674  )264,685( )61,733( )94,500( )275,756(المرحلة الثالثة

    إجمالي الرصيد في 
 454,230,823  951,616  52,788,934  1,800,173  378,588,060  20,102,040 نهاية السنة

للسنة المنتهية 
في 31 كانون األول 

2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما 
 275,681,083  550,026  49,021,275  316,428  209,272,556  16,520,798 في بداية السنة

التعرضات الجديدة 
 127,216,604  47,611  9,603,825  373,479  108,050,821  9,140,868 خالل السنة

التعرضات 
 )50,566,111( )212,241( )14,170,853( )263,469( )33,234,008( )2,685,540(المستحقة

ما تم تحويله إلى 
 -  )72,390( )7,360,095( )74,939( 7,387,095  120,329 المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى 
 -  )25,775( 5,085,684  846,999  )5,079,184( )827,724(المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى 
 -                            149,596  )16,500( )32,934( )11,720( )88,442(المرحلة الثالثة

    إجمالي الرصيد في 
 352,331,576  436,827  42,163,336  1,165,564  286,385,560  22,180,289 نهاية السنة
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إفصاح الحركة على خسارة التدني للتسهيالت غير المباشرة بشكل تجميعي كما في نهاية السنة:

للسنة المنتهية في 
31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

الرصيد كما في بداية 
السنة

 671,283  816,885  70,446  1,040,909  223,356  2,822,879 

خسارة التدني على 
التعرضات الجديدة 

خالل السنة
 298,763  553,703  76,905  394,874  40,638  1,364,883 

خسارة التدني على 
التعرضات المستحقة

)165,678( )495,421( )29,123( )445,507( )26,152( )1,161,881( 

ما تم تحويله إلى 
المرحلة األولى

 32,880  111,802 )21,217( )22,866( )100,599(  - 

ما تم تحويله إلى 
المرحلة الثانية

)42,814( )7,993(  59,507  9,768 )18,468(  - 

ما تم تحويله إلى 
المرحلة الثالثة

)11,161( )404( )5,154( )12,257(  28,976  - 

األثر على المخصص - 
كما في نهاية السنة 

- نتيجة

   تغيير التصنيف بين 
المراحل الثالث خالل 

السنة
)14,842( )108,798(  15,049  245,161  240,783  377,353 

التغيرات الناتجة عن 
تعديالت

 28,374  31,240  2,744  11,117 )3,124(  70,351 

    إجمالي الرصيد في 
نهاية السنة

 796,805  901,014  169,157  1,221,199  385,410  3,473,585 

للسنة المنتهية في 
31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

الرصيد كما في بداية 
 2,374,728  268,129  1,348,041  14,813  291,651  452,094 السنة

خسارة التدني على 
التعرضات الجديدة خالل 

السنة
 419,368  597,371  23,698  282,495  33,457  1,356,389 

خسارة التدني على 
 )1,026,032( )119,851( )622,895( )7,786( )97,994( )177,506(التعرضات المستحقة

ما تم تحويله إلى 
 -  )22,063( )169,441( )3,316( 172,711  22,109 المرحلة األولى

ما تم تحويله إلى 
 -  )8,022( 6,245  31,510  )5,596( )24,137(المرحلة الثانية

ما تم تحويله إلى 
 -  4,087  )676( )914( )34( )2,463(المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - 
كما في نهاية السنة 

- نتيجة

   تغيير التصنيف بين 
المراحل الثالث خالل 

السنة
)17,505( )156,850(  12,663  220,629  47,322  106,259 

التغيرات الناتجة عن 
 11,535  20,297  )23,489( )222( 15,626  )677(تعديالت

    إجمالي الرصيد في 
 2,822,879  223,356  1,040,909  70,446  816,885  671,283 نهاية السنة

إفصاح بتوزيع االعتمادات والقبوالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:
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كما في 31 كانون 
األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف 
االئتماني بناًء على 

نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( من -  -  -  -  -  - 

)Caa3( إلى )Ba1( 22,569,289  -  -  -  22,569,289  - من 

 71,808,039  -  1,586,761  -  70,221,278  - من )1( إلى )6(

7                           -                            -  401,508                            -  401,508 

 94,778,836  -                            1,988,269  -                            92,790,567  -                              المجموع

كما في 31 كانون 
األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف 
االئتماني بناًء على 

نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( من -  -  -  -  -  - 

)Caa3( إلى )Ba1( 16,023,491  -  -  -  16,023,491  - من 

 41,155,817  -  629,654  -  40,526,163  - من )1( إلى )6(

7                           -                            -                            -  512,334                            -  512,334 

 57,691,642  -                            1,141,988  -                            56,549,654  -                              المجموع
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إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة المتعلقة باالعتمادات والقبوالت:

للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية 
 57,691,642  -  1,141,988  -  56,549,654  - السنة

التعرضات الجديدة خالل 
 75,646,409  -  1,297,714  -  74,348,695  - السنة

 )38,559,215( -  )506,431( -  )38,052,784( - التعرضات المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  -  -  -  -  - األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -                            -                            54,998  -                            )54,998( -                           الثانية

    إجمالي الرصيد في نهاية 
 94,778,836  -                            1,988,269  -                            92,790,567  -                           السنة

للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في بداية 
 37,177,511  -  1,723,784  -  35,453,727  - السنة

التعرضات الجديدة خالل 
 32,478,279  -  351,352  -  32,126,927  - السنة

 )11,964,148( -  )743,174( -  )11,220,974( - التعرضات الستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  -  )373,460( -  373,460  - األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -                            -                            183,486  -                            )183,486( -                           الثانية

    إجمالي الرصيد في نهاية 
 57,691,642  -                            1,141,988  -                            56,549,654  -                           السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 472,592  -  31,780  -  440,812  - الرصيد كما في بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات 
الجديدة خالل السنة

 -  388,500  -  8,205  -  396,705 

خسارة التدني على التعرضات 
المستحقة

 - )295,518(  - )22,129(  - )317,647( 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
األولى

 -  -  -  -  -  - 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثانية

 - )81(  -  81  -  - 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثالثة

 -  -  -  -  -  - 

األثر على المخصص - كما في 
نهاية السنة - نتيجة

   تغيير التصنيف بين المراحل 
الثالث خالل السنة

 -  -  -  511  -  511 

 -                   -                   -                   -                   -                   -                  التغيرات الناتجة عن تعديالت

    إجمالي الرصيد في نهاية 
السنة

                  -  533,713                   -  18,448                   -  552,161 

للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 105,469  -  38,132  -  67,337  - الرصيد كما في بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات 
الجديدة خالل السنة

 -  376,719  -  16,489  -  393,208 

خسارة التدني على التعرضات 
المستحقة

 - )2,515(  - )20,097(  - )22,612( 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
األولى

 -  2,853  - )2,853(  -  - 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثانية

 - )1,095(  -  1,095  -  - 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثالثة

 -  -  -  -  -  - 

األثر على المخصص - كما في 
نهاية السنة - نتيجة

   تغيير التصنيف بين المراحل 
الثالث خالل السنة

 - )2,487(  - )139(  - )2,626( 

 )847( -                   )847( -                   -                  -                  التغيرات الناتجة عن تعديالت

    إجمالي الرصيد في نهاية 
السنة

                  -  440,812                   -  31,780                   -  472,592 
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إفصاح بتوزيع الكفاالت حسب فئات التصنيف اإلئتماني الداخلي للبنك:

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء 
على نظام البنك الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 7,830,361  -  -  -  7,830,361  - من 

)Caa3( إلى )Ba1( 855,884  -  -  -  855,884  - من 

)C( إلى )Ca( من -  -  -  -  -  - 

 51,576,016  -  9,052,177  -  42,523,839  - من )1( إلى )6(

)7( -  -  -  2,250,349  -  2,250,349 

 411,961  411,961  -                  -                   -                   -                  من )8( إلى )1٠(

 62,924,571  411,961  11,302,526  -                   51,210,084  -                     المجموع

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني 
بناًء على نظام البنك 

الداخلي:

)Baa3( إلى )Aaa( 7,077,683  -  -  -  7,077,683  - من 

)Caa3( إلى )Ba1( 1,541,312  -  -  -  1,541,312  - من 

)C( إلى )Ca( من -  -  -  -  -  - 

 48,632,513  -  6,526,260  -  42,106,253  - من )1( إلى )6(

)7( -  -  -  1,001,820  -  1,001,820 

 258,213  258,213  -                   -                   -                   -                  من )8( إلى )1٠(

 58,511,541  258,213  7,528,080  -                   50,725,248  -                     المجموع
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إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة:

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في 
 58,511,541  258,213  7,528,080  -  50,725,248  - بداية السنة

التعرضات الجديدة خالل 
 13,394,841  24,895  2,884,123  -  10,485,823  - السنة

 )8,981,811( )37,832( )1,345,346( -  )7,598,633( - التعرضات الستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  )132,500( )325,797( -  458,297  - األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  -  2,826,151  -  )2,826,151( - الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -                   299,185  )264,685( -                   )34,500( -                  الثالثة

    إجمالي الرصيد في 
 62,924,571  411,961  11,302,526  -                   51,210,084  -                  نهاية السنة

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

إجمالي الرصيد كما في 
بداية السنة

 -  42,064,421  -  10,146,698  319,221  52,530,340 

التعرضات الجديدة خالل 
السنة

 -  19,577,779  -  864,882  1,060  20,443,721 

 )14,462,520( )52,788( )2,349,690( -  )12,060,042( - التعرضات الستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
األولى

 -  2,890,037  - )2,863,037( )27,000(  - 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثانية

 - )1,735,227(  -  1,741,727 )6,500(  - 

ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثالثة

                  - )11,720(                   - )12,500(  24,220                   - 

إجمالي الرصيد في نهاية 
السنة

                  -  50,725,248                   -  7,528,080  258,213  58,511,541 



164

إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 478,761  171,812  191,619  -  115,330  - الرصيد كما في بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل 
 223,486  10,913  114,814  -  97,759  - السنة

 )119,968( )9,825( )79,558( -  )30,585( - خسارة التدني على التعرضات المستحقة

 -  )88,936( )10,275( -  99,211  - ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  -  2,549  -  )2,549( - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  12,334  )12,257( -  )77( - ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - 
نتيجة

  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 
 32,110  84,870  44,765  -  )97,525( - السنة

 24,666  )3,124( )5,445( -                   33,235  -                  التغيرات الناتجة عن تعديالت

 639,055  178,044  246,212  -                   214,799  -                      إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 503,869  165,493  255,319  -  83,057  - الرصيد كما في بداية السنة

خسارة التدني على التعرضات 
 109,314  15,044  33,210  -  61,060  - الجديدة خالل السنة

خسارة التدني على التعرضات 
 )158,855( )41,374( )71,388( -  )46,093( - المستحقة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  )3,270( )76,031( -  79,301  - األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  )650( 2,916  -  )2,266( - الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة 
 -  661  )627( -  )34( - الثالثة

األثر على المخصص - كما في 
نهاية السنة - نتيجة

  تغيير التصنيف بين المراحل 
 12,525  15,611  70,398  -  )73,484( - الثالث خالل السنة

 11,908  20,297  )22,178( -                   13,789  -                  التغيرات الناتجة عن تعديالت

    إجمالي الرصيد في نهاية 
 478,761  171,812  191,619  -                   115,330  -                  السنة
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إفصاح بتوزيع  السقوف غير مستغلة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

كما في 31 كانون األول 2021 

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي:

 267,614,148  -  33,026,739  -  234,587,409  - من )1( إلى )6(

)7( -  -  -  6,471,400  -  6,471,400 

 48,056  48,056  -  -  -  - من )8( إلى )1٠(

 22,393,812  491,599  -                              1,800,173  -                              20,102,040 غير مصنف

 296,527,416  539,655  39,498,139  1,800,173  234,587,409  20,102,040    المجموع

كما في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

فئات التصنيف االئتماني بناًء على نظام البنك الداخلي :

 210,084,130  -  30,973,472  -  179,110,658  - من )1( إلى )6(

)7( -  -  -  2,519,796  -  2,519,796 

 9,800  9,800  -  -  -  - من )8( إلى )1٠(

 23,514,667  168,814  -                              1,165,564  -                              22,180,289 غير مصنف

 236,128,393  178,614  33,493,268  1,165,564  179,110,658  22,180,289    المجموع

إفصاح الحركة على التسهيالت غير المباشرة المتعلقة بالسقوف غير المباشرة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 236,128,393  178,614  33,493,268  1,165,564  179,110,658  22,180,289 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 112,998,869  214,872  10,342,640  534,942  98,167,159  3,739,256 التعرضات الجديدة خالل السنة

 )52,599,846( )149,723( )8,775,750( )394,446( )38,195,427( )5,084,500(التعرضات الستحقة

 -  )40,885( )2,267,560( )266,529( 2,267,560  307,414 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )60,712( 6,705,541  822,375  )6,702,541( )764,663(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -                              397,489  -                              )61,733( )60,000( )275,756(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 296,527,416  539,655  39,498,139  1,800,173  234,587,409  20,102,040     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 185,973,232  230,805  37,150,793  316,428  131,754,408  16,520,798 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

 74,294,604  46,551  8,387,591  373,479  56,346,115  9,140,868 التعرضات الجديدة خالل السنة

 )24,139,443( )159,453( )11,077,989( )263,469( )9,952,992( )2,685,540(التعرضات الستحقة

 -  )45,390( )4,123,598( )74,939( 4,123,598  120,329 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )19,275( 3,160,471  846,999  )3,160,471( )827,724(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -                              125,376  )4,000( )32,934( -                              )88,442(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

 236,128,393  178,614  33,493,268  1,165,564  179,110,658  22,180,289     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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إفصاح الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 1,871,526  51,544  817,510  70,446  260,743  671,283 الرصيد كما في بداية السنة

 744,692  29,725  271,855  76,905  67,444  298,763 خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

 )724,266( )16,327( )343,820( )29,123( )169,318( )165,678(خسارة التدني على التعرضات المستحقة

 -  )11,663( )12,591( )21,217( 12,591  32,880 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )18,468( 7,138  59,507  )5,363( )42,814(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  16,642  -  )5,154( )327( )11,161(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 344,732  155,913  199,885  15,049  )11,273( )14,842(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 45,685  -                  16,562  2,744  )1,995( 28,374 التغيرات الناتجة عن تعديالت

 2,282,369  207,366  956,539  169,157  152,502  796,805     إجمالي الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

المرحلــــــــــــة الثانيـــــــــــــةالمرحلــــــــــــة األولـــــــى

المجموعالمرحلة الثالثةإفراديتجميعيإفراديتجميعي

دينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــاردينـــــــــــــــــــار

 1,765,390  102,636  1,054,590  14,813  141,257  452,094 الرصيد كما في بداية السنة

 853,867  18,413  232,796  23,698  159,592  419,368 خسارة التدني على التعرضات الجديدة خالل السنة

 )844,565( )78,477( )531,410( )7,786( )49,386( )177,506(خسارة التدني على التعرضات المستحقة

 -  )18,793( )90,557( )3,316( 90,557  22,109 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

 -  )7,372( 2,234  31,510  )2,235( )24,137(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

 -  3,426  )49( )914( -  )2,463(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

األثر على المخصص - كما في نهاية السنة - نتيجة

 96,360  31,711  150,370  12,663  )80,879( )17,505(  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل السنة

 474  -                              )464( )222( 1,837  )677(التغيرات الناتجة عن تعديالت

 1,871,526  51,544  817,510  70,446  260,743  671,283     إجمالي الرصيد في نهاية السنة
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23 - رأس المال المكتتب به والمدفوع
يبلغ رأس المال المكتتب به والمدفوع  19٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار موزعة على 19٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم قيمة السهم االسمية دينار واحد كما في 31 

كانون األول ٢٠٢1  و19٠,٠٠٠,٠٠٠  دينار موزعة على 19٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ .

24 - االحتياطيات
االحتياطي القانوني 

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من االرباح السنوية قبل الضرائب بالنسب التي يخضع لها البنك في 
 لقانون البنوك وقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على 

ً
األماكن التي يتواجد فيها خالل السنة والسنوات السابقة وفقا

المساهمين.

احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

يمثل هذا البند إحتياطي مخاطر مصرفية عامة وفقا لتعليمات البنك المركزي األردني.

احتياطي التقلبات الدورية

 
ً
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من األرباح السنوية الصافية لفروع فلسطين ومصرف الصفا وفقا

لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

ان االحتياطيات المقيد التصرف بها هي كما يلي:

طبيعـة التقييدالمبلـــغاســم االحتياطــي

دينــــار

قانون البنوك وقانون الشركات86,711,919قانوني

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية4,341,429مخاطر مصرفية عامة

تعليمات سلطة النقد الفلسطينية10,894,653التقلبات الدورية

25 - أرباح مقترح توزيعها
قام مجلس اإلدارة بتاريخ 14 شباط ٢٠٢٢ بالتوصية للهيئة العامة للبنك للموافقة على توزيع أرباح على المساهمين للعام 
فلسطين   \ الصفا  مصرف  أسهم  من  سهما   16,٠78,984 توزيع  الى  باإلضافة  دينار   17,1٠٠,٠٠٠ يعادل  ما  أو   %9 بنسبة  الحالي 
المملوكة لبنك القاهرة عمان على مساهميه وذلك بنسبة وتناسب مع ملكية المساهمين في رأس مال البنك، وهذه 
العامة  والهيئة  األخرى  الرقابية  والجهات  الفلسطينية  النقد  وسلطة  األردني  المركزي  البنك  لموافقة  خاضعة  التوصية 

للمساهمين.
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26 - إحتياطي القيمة العادلة - بالصافي
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي :

 31 كانـــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 )7,848,900( )5,988,630(الرصيد في بداية السنة

 1,418,027  11,744,228 أرباح غير متحققة

)ارباح( خسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر منقولة لألرباح 
المدورة نتيجة البيع

)109,861(  85,200 

 369,450  )1,758,961(موجودات ضريبية مؤجلة

 )12,407( )89,078(مطلوبات ضريبية مؤجلة

 )5,988,630( 3,797,698      الرصيد في نهاية السنة

الضريبية  	 والمطلوبات  دينار   1,436,466 بمبلغ  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تنزيل  بعد  بالصافي  العادلة  القيمة  احتياطي  يظهر 
المؤجلة بمبلغ 313,٥٥٢ دينار.

27 - أرباح مدورة
ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانـــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 73,967,732  88,960,274 الرصيد في بداية السنة
 18,161,180  32,799,711 أرباح السنة

 )3,040,452( )4,664,040(المحول إلى االحتياطي القانوني
 )42,986( )444,246(المحول )إلى( احتياطي مخاطر مصرفية عامة

 -  )22,800,000(أرباح نقدية موزعة على المساهمين
 -  519,646 صافي التغير في حقوق غير المسيطرين

 )85,200( 109,861 المحول نتيجة بيع موجودات مالية مقومة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 88,960,274  94,481,206      الرصيد في نهاية السنة

يشمل رصيد األرباح المدورة كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 مبلغ 13,٠٥1,148 دينار يمثل رصيد أثر التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير  	
المالية رقم )9( وبموجب تعليمات هيئة األوراق المالية يحظر التصرف به إال بمقدار ما يتحقق منه فعال من خالل عمليات البيع.

تتضمــن األرباح المدورة موجودات ضريبية مؤجلة مبلغ 1٢,٢٢7,6٠6 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 مقابل 13,316,167 دينار كمــا فــي  	
31 كانون األول ٢٠٢٠ وبناًء على تعليمات البنك المركزي األردني يحظر التصرف بها.

ال يمكن التصرف بمبلغ 1,1٥٥,916 دينار ويمثل الرصيد المتبقي من احتياطي مخاطر مصرفية عامة ضمن األرباح المدورة وفقا لتعليمات  	
البنك المركزي األردني.
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28 - الفوائد الدائنة
    إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

تسهيالت ائتمانية مباشرة:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

لألفراد )التجزئة(

 1,763,245  1,751,368 حسابات جارية مدينة
 58,169,703  56,482,391 قروض وكمبياالت

 2,676,690  2,841,390 بطاقـات االئتمان
 369,933  909,847 حسابات هامش الوساطة

 13,894,830  13,958,062 القروض العقارية
الشركات

الشركات الكبرى

 7,030,913  6,771,899 حسابات جارية مدينة
 24,468,791  26,931,154 قروض وكمبياالت

منشآت صغيرة ومتوسطة

 1,632,050  1,547,420 حسابات جارية مدينة
 6,733,722  7,404,659 قروض وكمبياالت

 11,778,597  12,503,043 الحكومة والقطاع العام
 208,224  55,705 أرصدة لدى بنوك مركزية

 3,250,666  2,752,876 أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 39,044,624  38,088,471 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 171,021,988  171,998,285      المجموع

29 - الفوائد المدينة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 8,٠3٥,479  6,٠٥٢,314 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

ودائع عمالء:

 ٢,٠84,118  ٢,1٠٢,٥٢7   حسابات جارية وتحت الطلب

 ٢37,481  1,٢7٢,913   ودائع توفير

 39,3٠7,47٠  34,48٢,146   ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 746,947  4٢٢,968 تأمينات نقدية

 8,934,٢٠8  8,9٥٢,٠19 أموال مقترضة

 3,٠٥٢,348  ٢,8٢7,٠٠6 رسوم ضمان الودائع

 6٢,398,٠٥1  ٥6,111,893      المجمـــوع
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30 - صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 5,014,116  5,060,164 عموالت تسهيالت مباشرة

 1,749,588  2,459,476 عموالت تسهيالت غير مباشرة

خرى
ُ
 11,275,165  12,980,172 عموالت أ

 )154,502( )155,568(ينزل: عموالت مدينة

 17,884,367  20,344,244      صافي إيرادات العموالت

31 - أرباح العمالت األجنبية

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 226,377  235,087 ناتجة عن التداول / التعامل

 4,306,409  4,181,722 ناتجة عن التقييم

 4,532,786  4,416,809      المجمــوع

32 - أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

عوائد توزيعات)خسائر( غيرأرباح

المجموعأسهــــــــــــــممتحققةمتحققة

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 1,682,897  287,281  1,126,633  268,983 أسهم شركات

 1,682,897  287,281  1,126,633  268,983      المجمـوع

للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢٠

 )1,972,435( 93,164  )1,911,241( )154,358(أسهم شركات

 496,044  -                       -                       496,044 سندات

 )1,476,391( 93,164  )1,911,241( 341,686      المجمـوع
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33 - توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 2,152,730  2,603,330 عوائد توزيعات أسهم الشركات

 2,152,730  2,603,330      المجمـوع

34 - إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 858,912  447,445 فوائد معلقة حولت لإليرادات

 132,525  126,137 إيجارات الصناديق الحديدية

 34,448  42,255 دفاتر الشيكات المباعة

 1,356,087  1,513,163 ديون معدومة مستردة

 2,125,424  2,284,738 إيرادات البطاقات

 )165,290( 87,520 أرباح )خسائر( بيع ممتلكات ومعدات

 182  780,188 أرباح بيع موجودات مستملكة

 1,334  26,257 إيراد إيجارات األبنية

 785,861  1,148,557 عموالت الوساطة

 187,737  168,046 أخرى

 5,317,220  6,624,306      المجمـوع
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35 - نفقات موظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 35,800,198  36,689,877 رواتب ومنافع وعالوات الموظفين

 2,729,603  2,758,392 مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

 490,128  487,392 مساهمة البنك في صندوق االدخار

 41,121  744,658 تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 2,710,703  2,881,456 نفقات طبية

 97,084  164,473 تدريب الموظفين

 39,823  283,193 مالبس موظفين

 33,361  56,796 نفقات موظفين أخرى

 41,942,021  44,066,237      المجمـوع

36 - مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 5,165,934  5,273,431 اإليجارات 

 2,194,714  2,053,310 الصيانة والتنظيف

 2,571,922  2,624,961 كهرباء ومياه وتدفئة

 1,347,385  1,269,485 رسوم وضرائب حكومية

 573,587  621,717 األدوات الكتابية والمطبوعات

 2,078,247  751,189 التبرعات واإلعانات

 1,220,932  1,501,833 مصاريف التأمين

 785,751  825,347 االشتراكات

 542,302  608,897 االتصاالت

 544,899  858,455 رسوم ومصاريف قضايا

 1,136,054  1,165,958 أتعاب مهنية

 736,996  788,594 أجور نقل النقود والبريد

 2,965,486  3,072,189 مصاريف الدعاية واإلعالن

 987,143  1,137,093 مصاريف ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 8,343,853  7,900,112 مصاريف أجهزة الحاسوب واألنظمة اآللية

 447,602  495,995 مصاريف سفر وانتقال

 367,752  419,348 خدمات استشارية

 763,196  821,507 أجور حراسة

 738,514  402,769 مصاريف إسناد خارجي

 555,376  638,600 المصاريف األخرى

 34,067,645  33,230,790      المجمــوع
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37 - مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 13,497  )3,169(أرصدة لدى بنوك مركزية

 34,168  )39,304(أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 102,975  )126,016(إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 -  4,336 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 375,325  )196,553(موجودات مالية بالكلفة المطفأة

 17,546,531  17,338,435 تسهيالت ائتمانية مباشرة

 448,151  650,706 تسهيالت ائتمانية غير مباشرة

 18,520,647  17,628,435      المجموع

38 - حصة السهم من الربح للسنة العائد لمساهمي البنك
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 18,161,180  32,799,711 ربح السنة العائد لمساهمي البنك )دينار(

 190,000,000  190,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

فلس / دينــارفلس / دينــار

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من الربح

0/1730/096   للسنة – )مساهمي البنك(

بناًء  البنك  العائد لمساهمي  الربح األساسي والمخفض  المرجح لعدد األسهم لحصة السهم من  المتوسط  تم احتساب 
على عدد األسهم  

 لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )33( .  
ً
المصرح به للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢1 و٢٠٢٠ وفقا
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39 - النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

كما في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 312,978,895  413,509,026 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي األردني تستحق خالل  ثالثة أشهر

 154,882,165  121,574,475 يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خالل ثالثة أشهر

 133,032,487  105,012,987 ينزل: ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية التي تستحق خالل ثالثة أشهر

 10,635,000  10,635,000         أرصدة مقيدة السحب

 324,193,573  419,435,514      المجمــوع

40 - األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للبنك والشركة التابعة التالية :

اســـــــــــــم الشركـــــــــــة

رأس مال الشركــــــــــة

20212020نسبة الملكية

دينــــــــــاردينــــــــــار% 

 5,500,000  5,500,000 100الشركة الوطنية للخدمات المالية محدودة المسؤولية

 1,600,000  1,600,000 100الشركة الوطنية لألوراق المالية المساهمة الخاصة

 5,000,000  5,000,000 100شركة تملك للتأجير التمويلي

 53,175,000  53,175,000 74.64مصرف الصفا

قام البنك بالدخول في معامالت مع الشركات التابعة ومع كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن 
التجارية. إن جميع التسهيالت االئتمانية لألطراف ذات  الفوائد والعموالت  النشاطات االعتيادية للبنك وباستخدام أسعار 

العالقة تعتبر عاملة ولم يؤخذ لها أي مخصصات.
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فيما يلي ملخص المعامالت مع جهات ذات عالقة خالل السنة :

المجمـــــــــــــوعالجهــــــــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــــــــــــــــة

أعضاء مجلس اإلدارة

كما في 31 كانون األولاإلدارة التنفيذية  وذوي الصلة 

20212020أخرى*العليابأعضاء المجلس

دينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــاردينــــــــــار

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

 66,932,582  42,612,401  19,686,363  4,450,927  18,475,111 تسهيالت مباشرة

 119,537,989  118,203,631  18,331,451  4,159,591  95,712,589 ودائع لدى البنك

 62,628  949,346  264,235  24,076  661,035 التأمينات النقدية

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

 4,252,715  2,197,851  264,235  300  1,933,316 تسهيالت غير مباشرة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

دينــــــــــاردينــــــــــاربنود قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

 1,982,960  2,969,714  1,476,122  235,875  1,257,717 فوائد وعموالت دائنة

 2,171,359  2,604,508  549,603  79,240  1,975,665 فوائد وعموالت مدينة

 تشمل الجهات األخرى باقي موظفي البنك واألقارب حتى الدرجة الثالثة.

 تتراوح أسعار الفائدة الدائنة على التسهيالت بالدينار األردني بين 3.7٥% إلى ٥4.%13. 	

 تتراوح أسعار الفائدة الدائنة على التسهيالت بالعملة األجنبية بين 4% إلى %4.7٥. 	

 تتراوح أسعار الفائدة المدينة على الودائع بالدينار األردني بين صفر% إلى ٢٥.%4. 	

 تتراوح أسعار الفائدة المدينة على الودائع بالعملة األجنبية صفر % إلى 1.٢%. 	

 بلغت الرواتب والمكافآت لإلدارة التنفيذية العليا ما مجموعه 3,٢69,3٥9  دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 )٢٢3,77٢,3 
دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠(.
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41 - ادارة المخاطر
افصاحات المعيار )9(

: اإلفصاحات الوصفية : 
ً
أوال

-1 تعريف تطبيق البنك للتعثر وآلية معالجة التعثر.

تعريف التعثر:

قام البنك باعتماد تعريف التعثر بحسب تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 رقم ٢٠18/13 باإلضافة الى تعليمات 
البنك المركزي رقم ٢٠٠9/47 حيث تم اعتبار اي اداة دين ضمن الديون المتعثرة في حال توفر دليل / أدلة على أنها أصبحت 

متعثرة )غير منتظمة(، وفي حال تحقق مؤشر واحد او أكثر من المؤشرات النوعية أدناه يعتبر دليل على تعثر اداة الدين: 

إن الطرف المدين يواجه صعوبات مالية مؤثرة )ضعف شديد في البيانات المالية(. 	

عدم االلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن )9٠( يوم.  	

قيام البنك بإطفاء جزء من االلتزامات المترتبة على المدين . 	

وجود مؤشرات خارجية واضحة تدل على قرب إفالس الطرف المدين.  	

عدم وجود سوق خارجي نشط ألداة مالية بسبب صعوبات مالية يواجهها الطرف المدين )مصدر التعرض االئتماني/ أداة الدين(  	
ومتوقع عدم قدرته على الوفاء بااللتزاماته.

اقتناء )شراء أو إنشاء( أداة دين بخصم كبير يمثل خسارة ائتمانية. 	

آلية معالجة التعثر: 

يقوم البنك بمتابعة الحسابات قبل وصولها لمرحلة التعثر من خالل دوائر ذات اختصاص وعند تصنيف الحسابات غير عاملة 
يتم متابعتها من خالل دائرة تعديل االئتمان قبل البدء باالجراءات القانونية في حال عدم التوصل لتسويات مع العميل . كما 

يقوم البنك ببناء المخصصات مقابل تلك الحسابات بحسب تعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية المضيفة.

-2 نظام التصنيف االئتماني الداخلي لدى البنك والية عمله:محفظة الشركات: 

محفظة الشركات: 

السيادية و عمالء  المالية واالستثمارات  البنوك والمؤسسات  لتقييم وقياس مخاطر كل من  هو انظمة تصنيف داخلية 
الشركات الكبرى والمتوسطة بشكل شامل  .

يستخدم البنك نظام التقييم الداخلي )CreditLens( من شركة )Moody’s( لقياس درجة مخاطر عمالء الشركات ضمن )7( 
مستويات للحسابات العاملة ، اما الحسابات غير العاملة فانه يتم تصنيفها ضمن )3( مستويات وبحسب تعليمات البنك 
المركزي االردني بالخصوص،  وتزداد احتمالية التعثر )PD( بازدياد درجة المخاطر حيث يتم اعتماد ثالث شرائح في كل مستوى 
للتصنيف الديون العاملة – باستثناء الدرجة )1( ، حيث درجة 1 هي األفضل ودرجة 1٠ االسوء، حيث يتم استخراج درجة مخاطر 
التعثر  احتمالية  واستخراج  والموضوعية،  المالية  البيانات  على  باالعتماد   )PD( العميل  تعثر  باحتمالية  المربوطة  العميل 

.)Facility Rating( لتسهيالت العميل من خالل

محفظة االفراد:

يتم تصنيف محفظة االفراد من خالل اعتماد برامج ذات خصائص مشتركة للعمالء الممنوحين من خالل كل برنامج بحسب 
وبحسب  خاص(  قطاع   ، عام  )قطاع  العمل  جهة  بحسب   ، وغيرها(  سيارات   ، اسكان   ، )شخصية  المنتج  من  الغاية  طبيعة 

طبيعة التعيين والوظيفة وغيرها من الخصائص المختلفة. 

كما يتم تحديد شروط البرامج بناًء على االداء التاريخي لكل برنامج من حيث المنح والتعثر والتحصيالت، ويتم مراجعة تلك 
البرامج بشكل دوري وتحديث شروطها بناًء على ادائها . 
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.)ECL( 3 اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة-

قام البنك باعتماد نظام من شركة )Moody’s( الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وبحيث يتم االحتساب ضمن انظمة 
التعثر وتقييم الضمانات  خاصة لمحفظة الشركات ولمحفظة االفراد وبعد االخذ باالعتبار درجة مخاطر العميل واحتمالية 

وذلك على مستوى فروع األردن والفروع الخارجية والشركات التابعة.

وينقسم الية االحتساب لكل مرحلة كما يلي : 

المرحلة األولى: يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل 1٢ شهر القادمة من تاريخ اعداد البيانات المالية ألدوات الدين ضمن  	
هذه المرحلة والتي لم يحصل زيادة مهمة أو مؤثرة في مخاطرها االئتمانية منذ االعتراف األولي بالتعرض / األداة، أو أن لها مخاطر 

ائتمان منخفضة بتاريخ إعداد البيانات المالية.

المرحلة الثانية: يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لكامل عمر أداة الدين خالل المدة الزمنية المتبقية من عمر أداة الدين  	
ألدوات الدين التي تندرج ضمن هذه المرحلة والتي حصل زيادة مهمة أو مؤثرة في مخاطرها االئتمانية منذ االعتراف األولي بها، إال 

أنها لم تصل الى مرحلة التعثر. 

وقد تم اعتماد عدة محددات كمؤشر زيادة مخاطر االئتمان النتقال االداة المالية من مرحلة االولى الى المرحلة الثانية اخذين باالعتبار  	
العديد من المؤشرات ومنها  : 

تراجع درجة تصنيف العميل بدرجات محددة عن التصنيف األولي له ، او حصوله على درجة تصنيف ذات مخاطر مرتفعة.  	

االفراد  	 محفظة  ضمن    Black List   - المعادة  للشيكات  السوداء  القائمة  ضمن  )وجوده  الحساب  على  سلبية  مؤشرات  أي  ظهور 
لمحفظة  الفلسطينية  النقد  سلطة  تصنيف   بحسب   Risk Level  - األموال  غسل  قائمة  ضمن   3 درجة  تصنيفه  أو   ، األردن  لفروع 

االفراد في مصرف الصفا وفروع فلسطين(

وجود عدد ايام مستحقات تزيد عن 3٠ يوم وتقل عن 9٠ يوم . 	

تصنيف العميل ضمن الديون تحت المراقبة .  	

المرحلة الثالثة: يتم احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وذلك لكامل عمر أداة الدين ألدوات الدين التي تندرج ضمن هذه المرحلة  	
والتي يتوفر دليل / أدلة على أنها أصبحت متعثرة )غير منتظمة( وبحسب ما هو مذكور في بند تعريف التعثر.

كما تم ادراج أدوات الدين التالية في االحتساب : 

القروض والتسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة . 	

أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة.  	

الكفاالت المالية المنصوص عليها وفق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9( . 	

الذمم المدينة المرتبطة بعقود االيجار ضمن متطلبات المعيار المحاسبي الدولي )17( والمعيار الدولي للتقارير المالية )16( .  	

التعرضات االئتمانية على البنوك والمؤسسات المالية.  	

-4 حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9(.

األدوار والمسؤوليات: 

 مجلس اإلدارة: 

اعتماد سياسة احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 .   	

توفير هيكل وإجراءات حاكمية مناسبة تضمن التطبيق السليم للمعيار من خالل تحديد أدوار اللجان والدوائر ووحدات العمل في  	
البنك وضمان تكاملية العمل. 

توفير البنية التحتية المناسبة للتطبيق.  	

ضمان قيام الوحدات الرقابية للبنك المتمثلة في إدارة المخاطر وإدارة التدقيق بكافة األعمال الالزمة للتحقق من صحة وسالمة  	
المنهجيات واألنظمة المستخدمة في تطبيق المعيار 9 وتوفير الدعم الالزم لها.
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لجنة إدارة المخاطر : 

مراجعة السياسات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

االطالع على نتائج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن البيانات المالية.

لجنة التسهيالت : 

االطالع على التوصيات الخاصة بإجراء أي استثناءات على نتائج االحتساب المقدمة من اللجنة التوجيهية لتطبيق المعيار 9 
والموافقة عليها.

لجنة التدقيق: 

التحقق من كفاية الخسائر االئتمانية المتوقعة المرصودة من قبل البنك والتاكد من كفايتها على كل بيانات مالية.

اللجنة التوجيهية لتطبيق المعيار )9( : 

االدارة  التنفيذي  المدير  واالستثمارات،  الخزينة  ادارة  التنفيذي  المدير  االئتمان،  خدمات  مجموعة  رئيس  من  اللجنة  تتكون 
التنفيذي  المدير  التجاري،  االئتمان  خدمات  التنفيذي  المدير  المخاطر،  إدارة  التنفيذي  المدير  المساهمين،  وشؤون  المالية 

خدمات االئتمان الشخصي ومدير دائرة مخاطر االئتمان. والتي من اهم مهامها: 

التنسيق واعطاء التوجيهات لمسؤولي التطبيق في الفروع الخارجية والشركات التابعة وادارات البنك. 	

التنسيق مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الخارجية والداخلية.  	

اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق المعيار واعطاء التوجيهات لتنفيذها  	

االطالع على نتائج االحتساب لتقييم التعرضات ضمن المراحل المختلفة والتأكد من انها تتماشى مع مخاطر العمالء وتوجيهها الى  	
الجهات المعنية.

التوصية للجنة التسهيالت المنبثقة عن مجلس االدارة بالتعديالت االستثنائية على نتائج االحتساب  	

رفع التوصيات للجهات المعنية حيثما يلزم فيما يتعلق بتعديل السياسات او االستثناءات 	

االشراف على مراجعة منهجيات االحتساب دوريا . 	

إدارة المخاطر:

اعداد السياسات الخاصة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 	

المساهمة في عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المعيار 9 على مستوى مجموعة بنك القاهرة عمان بما يتوافق  	
مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية  9 وتعليمات البنك المركزي األردني والسلطات الرقابية في الدول المضيفة. 

مراجعة و تحديث منهجيات االحتساب دوريا وحيثما يلزم. 	

احتساب  	 في  المستخدمة  واالنظمة  المنهجيات  سالمة  من  للتحقق  المناسبة  اإلجراءات  التخاذ  التنفيذية  اإلدارة  مع  التنسيق 
الخسائر االئتمانية المتوقعة.

ارسال نتائج االحتساب لكافة األطراف المعنية. 	
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اإلدارة المالية وشؤون المساهمين:

المساهمة في عملية االحتساب مع اإلدارات ذات العالقة ومراجعة نتائج االحتساب. 	

لعملية  	 خضعت  قد  المالية  الموجودات  كافة  ان  من  والتحقق  النتائج  اعتماد  بعد  الالزمة  المحاسبية  والقيود  التسويات  عمل 
االحتساب . 

احتساب المخصصات بحسب تعليمات البنك المركزي األردني رقم ٢٠٠9/47 واعتماد المخصصات األشد مع مخصصات المعيار 9  	

البنك  	 وتعليمات  المعيار  متطلبات  مع  يتفق  بما  والمجموعة  البنك  في  المعنية  االدارات  مع  بالتعاون  الالزمة  االفصاحات  اعداد 
المركزي.

تجهيز الكشوفات المطلوبة من البنك المركزي بالتعاون مع اإلدارات ذات العالقة. 	

عرض البيانات المالية بما يشمل نتائج احتساب المخصصات على لجنة التدقيق للتأكد من كفاية الخسارة االئتمانية المتوقعة 	

إدارة االئتمان:

المتغيرات  	 على  بناءا  العمالء  مخاطر  حجم  لقياس  احتساب  كل  عند  دوري  بشكل  الداخلي  التصنيف  نظام  ضمن  العمالء  تصنيف 
الكمية والنوعية على مخاطر العمالء. 

تحديث ومراجعة بيانات التسهيالت والضمانات ضمن انظمة االحتساب المعتمدة دوريا. 	

التصنيف  	 مراحل  ضمن  ادراجها  وتوصية  العمالء  مخاطر  ارتفاع  عن  الناجمة  والنوعية  الكمية  السلبية  المؤشرات  وتقييم  تحديث 
االئتمانية المناسبة.

المساهمة في مراجعة المنهجيات المستخدمة ونتائج احتساب المخصصات االئتمانية الخاصة بمحفظة الشركات.  	

رفع التوصيات الالزمة للجنة التوجيهية لتطبيق المعيار 9 في حال وجود أي استثناء.  	

إدارة التدقيق الداخلي:

التحقق من صحة وسالمة المنهجيات واالنظمة المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 	

التأكد من وجود إجراءات عمل تتضمن توزيع األدوار والمسؤوليات لدى اإلدارة العامة والفروع الخارجية والشركات التابعة . 	

-5 تعريف والية احتساب ومراقبة احتمالية التعثر )PD( والتعرض االئتماني عند التعثر )EAD( ونسبة الخسارة بافتراض 
.)LGD( التعثر

:)PD( 1 احتمالية التعثر-

محفظة االفراد:

 يتم احتساب احتمالية التعثر بالرجوع لبيانات التعثر التاريخية للبنك وذلك لكل من محفظة القروض الشخصية والبطاقات 
نسبة  على  تؤثر  والتي  المستقلة  المتغيرات  بحسب  النسبة  هذه  احتساب  ويتم  السكنية  القروض  ومحفظة  االئتمانية 

احتمالية التعثر )رصيد القرض الى الراتب -القطاع -العمر -الجنس -سعر الفائدة – نوع القرض – تاريخ التعامل(.

محفظة الشركات:

تم اعتماد بيانات احتمالية التعثر )Probability of Default - PD( والمستخدمة من قبل شركة Moody’s كمدخالت على نظام 
 Through The Cycle Probability( االحتساب ويقوم نظام احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بتحويل احتمالية التعثر من
of Default – TTC PD( الى )Point In Time Probability of Default – PIT PD( على أساس كل أداة وبعد االخذ بعين االعتبار 

مخاطر الدولة والقطاع االقتصادي للعميل. 
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:)EAD( 2 التعرض االئتماني عند التعثر-

أدوات الدين لمرة واحدة )المباشرة وغير المباشرة(: يتم اعتماد الرصيد كما بتاريخ اعداد البيانات المالية كرصيد عند التعثر 
وذلك بعد طرح الفوائد المعلقة على مستوى الحساب ويتم اعتماد تاريخ االستحقاق الفعلي الداة الدين. 

أدوات الدين المتجددة )المباشرة وغير المباشرة(: يتم اعتماد الرصيد كما بتاريخ اعداد البيانات المالية او السقف ايهما اعلى 
كرصيد عند التعثر وذلك بعد طرح الفوائد المعلقة على مستوى الحساب ويتم اعتماد تاريخ االستحقاق الفعلي مضافا اليه 

3 سنوات الداة الدين. 

:)LGD( 3 نسبة الخسارة بافتراض التعثر-

محفظة االفراد:

تم احتساب قيمة الخسارة عند التعثر بالرجوع للبيانات التاريخية للبنك وذلك لكل من محفظة القروض الشخصية ومحفظة 
القروض السكنية وبطاقات االئتمان والطلب المكشوف وتم اعتماد هذه النسب على مستوى كل حساب لمحفظة االفراد. 

محفظة الشركات: 

اهمها  وبيانات  عوامل  عدة  االعتبار  بعين  االخذ  وبعد  الحساب  مستوى  على  التعثر  بافتراض  الخسارة  نسبة  احتساب  يتم 
)الضمانات، القطاع االقتصادي، احتمالية التعثر( وقد تم اعتماد نسب االقتطاع على الضمانات بحسب النسب المعتمدة 

من البنك المركزي االردني، باإلضافة الى اعتماد حد أدني للنسبة ان ال تقل عن %1٠. 

والخسارة  االئتمان  مخاطر  قياس  عليها   
ً
بناء تم  التي  المشتركة  )المواصفات(  العناصر  تحديد  في  البنك  سياسة   6-

.)Collective Basis( االئتمانية المتوقعة على أساس تجميعي

تم احتساب مخاطر االئتمان والخسارة االئتمانية المتوقعة لألفراد على اساس افرادي وذلك لكل حساب على حدا وليس 
على أساس تجميعي .

.)PD( 7 المؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تم استخدامها من قبل البنك في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة-

تم دراسة مجموعة من المؤشرات االقتصادية ومن أهمها )الناتج المحلي اإلجمالي، أسعار األسهم، أسعار الفوائد البطالة، 
التضخم( وتم اعتماد المؤشرات التالية والتي اظهرت معامل ارتباط قوي بين قيمة المؤشر ونسبة التعثر في كل محفظة 

استنادا الى البيانات التاريخية وكما يلي: 

	 .)Stock Price( واسعار االسهم )Gross Domestic Product - GDP( محفظة الشركات: تم اعتماد الناتج المحلي اإلجمالي

محفظة االفراد: تم اعتماد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )Real Gross Domestic Product - Real GDP( ، مخفض الناتج المحلي  	
اإلجمالي )Gross Domestic Product Deflator - GDP Deflator( ، الناتج المحلي اإلجمالي )Gross Domestic Product- GDP( واسعار 

.)Stock Price( االسهم

تم اعتماد األوزان الترجيحية للسيناريوهات التالية لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢1 كإستجابة إلنتشار جائحة كورونا )كوفيد 19( وكما يلي:

السيناريو المرتفعالسيناريو المنخفضالسيناريو المعتدل

%30%60%10

يتم من خاللها تحديد األدوار  المخاطر  المختلفة من خالل سياسات  شاملة إلدارة  المصرفية  بإدارة مخاطره  البنك  يقوم 
الخاصة بكل األطراف المعنية التي تعنى بتطبيق هذه السياسات وهي مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه مثل لجنة ادارة 
المخاطر ، لجنة االمتثال ، ، لجنة التدقيق ، لجنة الحاكمية المؤسسية ، لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ، لجنة الترشيحات 
لجنة  مثل  عنها  المنبثقة  واللجان  التنفيذية  اإلدارة  إلى  باإلضافة  التسهيالت  ولجنة  االستراتيجيات  لجنة   ، والمكافآت 
، لجنة االستراتيجية  الداخلية  الضبط والرقابة  انظمة  المشتريات والعطاءات، لجنة تطوير  الموجودات والمطلوبات،  لجنة 
إدارة  مثل  متخصصة  أخرى  إدارات  إلى  باإلضافة  التسهيالت  لجان  و  المعلومات  لتكنولوجيا  التوجيهية  اللجنة   ، والتفرع 

المخاطر، إدارة االمتثال وإدارة التدقيق الداخلي ودائرة الجرائم المالية واالمن السيبراني. 
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هذا وتعتبر كافة دوائر وفروع البنك مسؤولة عن تحديد المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية وااللتزام بالضوابط الرقابية 
المناسبة ومراقبة استمرارية فعاليتها بما يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.

إن عملية إدارة المخاطر لدى البنك تشمل على أنشطة التعرف ، قياس ، تقييم وإدارة المخاطر سواء كانت المخاطر المالية 
أو غير المالية التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أداء البنك وسمعته أو على أهدافه وبما يضمن تحقيق العائد األمثل 

مقابل المخاطر المقبولة. 

إن اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى البنك يسير وفق منهجية وأسس رئيسية منسجمة مع حجم نشاطاته وتركزها وطبيعة 
مجموعة  وتتمثل  الخصوص،  بهذا  الدولية  الممارسات  أفضل  مراعاة  إلى  باإلضافة  الرقابية  السلطات  وتعليمات  عملياته 

المبادئ بما يلي:

مسؤولية مجلس اإلدارة :

اعتماد السياسات واالستراتيجيات واالطار العام إلدارة المخاطر والتي من ضمنها حدود درجة المخاطر المقبولة  	

ضمان وجود اطار فعال الختبارات االوضاع الضاغطة باالضافة الى اعتماد الفرضيات الخاصة بها.  	

اعتماد سياسات البنك .  	

اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنك، و بحيث تكون هذه المنهجية شاملة و فعالة و قادرة على تحديد جميع  	
المخاطر التي من الممكن ان يواجهها البنك، وتاخذ باالعتبار خطة البنك االستراتيجية وخطة راس المال ومراجعة هذه المنهجية 

بصورة دورية والتحقق من تطبيقها والتاكد من احتفاظ البنك برأس مال كاف لمقابلة جميع المخاطر التي يواجهها. 

مسؤولية لجنة ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة : 

 مراجعة دورية للسياسات واستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر لدى البنك ومن ضمنها حدود المخاطر المقبولة.  	

مواكبة التطورات التي تؤثر على ادارة المخاطر بالبنك . 	

تطوير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال و تحليل المتطلبات الحالية والمستقبلية لرأس المال وبما يتناسب مع هيكل  	
مخاطر البنك واألهداف االستراتيجية واتخاذ االجراءات المتعلقة بالخصوص.

ضمان وجود انظمة جيدة لتقييم أنواع المخاطر التى يواجهها البنك وتطوير االنظمة لربط هذه المخاطر بمستوى رأس المال  	
المطلوب لتغطيتها. 

مراجعة سياسات اختبارات األوضاع الضاغطة والتنسيب لمجلس االدارة العتمادها بما تشمل: 	

الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة الختبارات االوضاع الضاغطة. 	

االجراءات الواجب اتخاذها بناء على هذه النتائج. 	

االطالع على التقارير والنتائج الصادرة للبنك المركزي االردني. 	

التأكد من اعداد اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري واالطالع على النتائج وتقييمها. 	

مسؤولية إدارة المخاطر: 
رفع التقارير ومنظومة المخاطر إلى لجنة ادارة المخاطر. 	

	  Risk Appetite  ، مراقبة التزام مختلف دوائر البنك لحدود المخاطر المقبولة للتأكد من أن هذه المخاطر ضمن الحدود المقبولة
  Risk Tolerance

تحليل جميع انواع المخاطر باإلضافة إلى تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع هذه المخاطر. 	

تطبيق االنظمة المرتبطة بتقييم أنواع المخاطر التى يواجهها البنك وتطوير اجراءات العمل ذات العالقة . 	

إدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس  المالICAAP  لدى البنك بطريقة كافية وشاملة تتناسب وهيكل  	
المخاطر التي يواجهها البنك.

تنفيذ اختبارات االوضاع الضاغطة ضمن السياسات والمنهجيات المعتمدة من قبل مجلس االدارة .  	

أنظمة  	 باستخدام  وذلك   )IFRS9(  9 المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  ضمن  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  احتساب  في  المشاركة 
متخصصة من قبل احدى الشركات العالمية . 

التنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ عمليات فحص خطط استمرارية العمل وتحديثها بشكل دوري. 	

توجيه وتدريب وارشاد موظفي البنك فيما يتعلق بثقافة إدارة المخاطر في البنك .  	

تطبيق وتنفيذ تعليمات البنك المركزي األردني المرتبطة بادارة المخاطر .  	

	 .)Recovery Plan( اعداد وتطبيق ومراجعة خطة اإلنعاش
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حدود المخاطر المقبولة

وثيقة  ضمن  وتحديدها  الكمية  القياس  أساليب  وفق  مقبولة  مخاطر  حدود  وضع  خالل  من  مخاطره  بإدارة  البنك  يقوم 
عن  البنك  اداء  انحراف  عدم  لضمان  مراقبتها  تتم  حيث  البنك  لها  يتعرض  التي  المخاطر  مؤشرات  اهم  تشمل  منفصلة 
الحدود المقبولة، بما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه االستراتيجية. والمساهمة في تحقيق الحاكمية المؤسسية 
باالستناد الى تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي األردني. وتعتبر تقارير األداء المرتبطة بهذه الحدود 
أداة للتحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها 

المجلس.

اختبارات األوضاع الضاغطة

هامة  وأداة  المستويات  مختلف  على  البنك  لدى  المخاطر  إدارة  عملية  من  أساسي  جزء  الضاغطة  األوضاع  اختبارات  تعتبر 
تستخدم في قياس قدرة البنك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد يواجهها، وتقييم الوضع المالي للبنك 
الضاغطة  باعتماد منهجية الحتساب اختبارات االوضاع  البنك  الحدوث. ويقوم  ضمن سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة 

ضمن سياسة معتمدة . 

يتم افتراض سيناريوهات واختبارات ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر المختلفة بناء على البيانات التاريخية والعالقات 
عـلى  أثرهـا  وعكـس  المالية  البنك  بيانات  على  تطبيقها  ويتم  البنك،  لها  يتعرض  التي  المخاطر  وطبيعة  وحجم  اإلحصائية 
نسـبة كفايـة رأس المال واألرباح  والخسائر والسيولة مــن خالل مجموعــة مــن المستويات التي تنــدرج ضمن  )المعتدلة، 

المتوسطة والحادة(. 

تشكل اختبارات األوضاع الضاغطة جزء اساسيا من منظومة الحاكمية المؤسسية وثقافة ادارة المخاطر من خالل مساعدة 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا على فهم ظروف البنك في أوقات االزمات والمساهمة في اتخاذ القرارات اإلدارية 
التخطيط  البنك وفي عملية  لدى  المخاطر  االختبارات في وضع وتحديد درجة تحمل  نتائج هذه  واالستراتيجية  واستخدام 

لرأس المال والسيولة.

هذا ويتعرض البنك لمجموعة من المخاطر نورد منها المخاطر الرئيسية التالية:

- مخاطر االئتمان

- مخاطر السوق

- مخاطر السيولة 

- مخاطر التشغيل

- مخاطر االمتثال 

مخاطر االئتمان-

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك 
مما يؤدي إلى حدوث خسائر. يعمل البنك على إدارة مخاطر االئتمان من خالل وضع وتطوير السياسات المختلفة التي تحدد 
الممنوحة للعمالء  التسهيالت االئتمانية  إلى تحديد سقوف لمبالغ  باإلضافة  وتعالج كافة جوانب منح وصيانة االئتمان 
ومجموع التسهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية.  كذلك يعمل البنك باستمرار على تقييم الوضع االئتماني 

للعمالء، إضافة إلى الحصول على ضمانات مناسبة .

إن اإلطار العام إلدارة مخاطر االئتمان في البنك يتمثل بالمحاور اآلتية:

السياسات االئتمانية:

 في سياساته االئتمانية المختلفة من سقوف 
ً
يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان من خالل ما يحدده مجلس اإلدارة سنويا

حيث   ، اإلدارة  مجلس  وبموافقه  الدراسات  و  التحليل  نتائج  و  للمتغيرات   
ً
تبعا  

ً
سنويا تجديدها  يتم  والتى  مختلفة  وشروط 

تتضمن هذه السياسات بشكل عام على اسس ومبادئ المنح فى البنك، تحدد الصالحيات، الضمانات ، ادارة مراقبة االئتمان، 
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 نسب واضحة للحدود القصوى لالئتمان الممنوح ألي عميل و/أو 
ً
االطار العام الدارة المخاطر االئتمانية، كما تتضمن ايضا

مجموعة عمالء ذوي الصلة إضافة إلى توزيع االئتمان بحسب المناطق الجغرافية والقطاعات االقتصادية المختلفة، هذا 
ويعتبر البنك ان تنويع المحافظ هو من االركان االساسية للتخفيف من المخاطر االئتمانية.

التصنيف االئتماني للعمالء:

 وبحيث يشمل على تصنيف مخاطر العمالء 
ً
 الدارة مخاطر االئتمان لدى البنك يتم تصنيف المخاطر االئتمانية داخليا

ً
تطويرا

بحسب مالءتهم المالية وقدرتهم على السداد، باإلضافة إلى تقييم نوعية وجودة  التسهيالت الممنوحة للعمالء بحسب 
حركة نشاط الحساب وانتظام السداد ألصل المبلغ والفوائد.  كما يتم تصنيف الضمانات بحسب نوعها ونسب تغطيتها 

 مراقبة محفظة البنك وتوزيعاتها بحسب التصنيفات.
ً
لمخاطر التسهيالت الممنوحة و/او القائمة. هذا ويتم دوريا

أساليب تخفيف المخاطر:

الجيدة  الضمانات  المقبولة وشروطها، بحيث يتم قبول  الضمانات  المخاطر منها تحديد  البنك عدة أساليب لتخفيف  يتبع 
ارتباط بين قيمة الضمان  البنك لذلك، مع مراعاة عدم وجود  والقابلة للتسييل بالقيمة والوقت المناسب في حال حاجة 
كأحد  وذلك  اإلضافية  المخصصات  وبناء  المحافظ  بعض  على  التأمين  سياسة  بإتباع  البنك  يقوم  كذلك  العميل،  ونشاط 
أساليب تخفيف المخاطر تقوم اإلدارة بمراقبة القيمة السوقية للضمانات بشكل دوري وفي حال انخفاضها يقوم البنك 

بطلب ضمانات إضافية لتعزيز النقص الحاصل.

إدارة عملية منح االئتمان:

 مع أفضل الممارسات بهذا الخصوص مع توضيح 
ً
يتم اعتماد مبدأ فصل الوظائف المتعلقة بادارة المخاطر فى البنك تماشيا

حدود وصالحيات ومسؤوليات كل من هذه الوظائف  حيث يتم فصل قرار االئتمان عن التنفيذ بما يضمن تحقيق رقابة على 
عمليات منح االئتمان.

بحسب  الصالحيات  بجداول  وااللتزام  منحها  على  الموافق  للتسهيالت  اإلدارية  الموافقات  على  الحصول  من  التأكد  يتم 
العقود  استيفاء  استكمال  من  التأكد  بعد  الصرف  وتنفيذ  الموافقات  وتبليغ  إزاءه  الموضوعة  والضمانات  االئتمان  حجم 

والضمانات للشروط المطلوبة لتطبيق مبدأ فصل المهام .

من  والتحقق  البنك  وضمانات  بالتسهيالت  المتعلقة  والمستندات  للعقود  الصحيح  القانوني  التوثيق  على  العمل  يتم 
وصرف  تنفيذ  قبل  وذلك  البنك  حقوق  يحفظ  بما  القانونية  والشروط  عليها  الموافق  االئتمانية  للشروط  استكمالها 

التسهيالت.

صيانة ومتابعة االئتمان 

 بهدف التأكد من انها ضمن حدود المخاطر المقبوله وسقوف 
ً
يتم مراقبة تطور وأداء محافظ التسهيالت المختلفة دوريا

القطاعات االقتصادية المحددة من قبل مجلس ادارة البنك ولغايات تحديد المؤشرات االوليه الرتفاع المخاطر فيها.

 االطالع على أوضاع الحسابات المصنفة غير عامله ومدى الحاجة القتطاع اية مخصصات اضافية  مقابلها.
ً
يتم دوريا

التسهيالت  ادارة وتحصيل  المنتظم وتولي مهمة  االئتمان غير  البت فى  هناك دوائر مستقله و متخصصه من مهامها 
بأية  التقارير  ورفع  االئتمان  ومتابعة  بمراقبة  تقوم  رقابية  دوائر  عدة  البنك  خصص  وقد  هذا  المنتظمة.  غير  االئتمانية 

مؤشرات إنذار مبكر بهدف المتابعة والتصويب.

1 - التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها: 

 أ - إجمالي التعرضات اإلئتمانية التي تم تصنيفها:
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كما في 31 كانون 
 المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة  المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة األول 2021

 إجمالي قيمة البنــــــــــــــــــــــــــــــد
التعرض 

  التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها 

 إجمالي قيمة 
التعرض 

  التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها 

 إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها 
 نسبة التعرضات 

التي تم تصنيفها 

% دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

%9.05 186,243,737  32,115,381  115,282,830  120,600,341  350,718,905 التسهيالت اإلئتمانية

 186,243,737  32,115,381  115,282,830  120,600,341  350,718,905      المجموع 

%5.70 3,583,633  299,185  411,961  2,826,151  11,302,526 الكفاالت المالية

اإلعتمادات 
%0.06 54,998  -  -  54,998  1,988,269 المستندية

%3.54 10,500,379  397,489  539,655  7,527,916  41,298,313 االلتزامات األخرى

 200,382,747  32,812,055  116,234,446  131,009,406  405,308,013      المجموع الكلي

كما في 31 كانون 
 المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة  المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة األول 2020

 إجمالي قيمة البنــــــــــــــــــــــــــــــد
التعرض 

  التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها 

 إجمالي قيمة 
التعرض 

  التعرضات التي تم 
تعديل تصنيفها 

 إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها 
 نسبة التعرضات 

التي تم تصنيفها 

% دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

%10.96 207,077,459  41,658,727  116,287,863  106,707,026  246,835,930 التسهيالت االئتمانية

 207,077,459  41,658,727  116,287,863  106,707,026  246,835,930      المجموع 

%7.96 4,655,984  24,220  258,213  1,741,727  7,528,080 الكفاالت المالية

االعتمادات 
%0.97 556,946  -  -  183,486  1,141,988 المستندية

%3.55 8,376,773  125,376  178,614  4,007,470  34,658,833 االلتزامات األخرى

 220,667,162  41,808,323  116,724,690  112,639,709  290,164,831      المجموع الكلي

ب - الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

كما في 31 
كانون األول 

2021
 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها التعرضات التي تم تعديل تصنيفها

 المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة  المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة 

البنـــــــــــــــد
 إجمالي التعرضات 

التي تم تعديل 
 تصنيفها من

المرحلة الثانية 

 إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 

 تصنيفها من
المرحلة الثالثة 

 إجمالي التعرضات 
التي تم تعديل 

تصنيفها 
المجموع تجميعـــــــــــي  إفــــــــــــــرادي  تجميعـــــــــــي  إفــــــــــــــرادي 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

التسهيالت 
االئتمانية

 120,600,341  32,115,381  186,243,737  1,923,092  3,132,660  1,014,784  -  6,070,536 

 6,070,536  -  1,014,784  3,132,660  1,923,092  186,243,737  32,115,381  120,600,341      المجموع 

 14,883  -  12,334  -  2,549  3,583,633  299,185  2,826,151 الكفاالت المالية

االعتمادات 
المستندية

 54,998  -  54,998  81  -  -  -  81 

االلتزامات 
األخرى

 7,527,916  397,489  10,500,379  7,138  59,507  16,642                       -  83,287 

     المجموع 
الكلي

 131,009,406  32,812,055  200,382,747  1,932,860  3,192,167  1,043,760                       -  6,168,787 
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كما في 31 
كانون األول 

2020
 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها التعرضات التي تم تعديل تصنيفها

 المرحلـــــــــــة الثالثــــــــــــــــة  المرحلـــــــــــة الثانيــــــــــــــة 

البنــــــــــــــــــد

 إجمالي 
التعرضات التي 

تم تعديل 
 تصنيفها من

المرحلة الثانية 

 إجمالي 
التعرضات التي 

تم تعديل 
 تصنيفها من

المرحلة الثالثة 

 إجمالي 
التعرضات التي 

تم تعديل 
تصنيفها 

المجموع تجميعـــــــــــي  إفــــــــــــــرادي  تجميعـــــــــــي  إفــــــــــــــرادي 

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

التسهيالت 
 6,104,318  -  1,167,686  2,844,034  2,092,598  207,077,459  41,658,727  106,707,026 االئتمانية

 6,104,318  -  1,167,686  2,844,034  2,092,598  207,077,459  41,658,727  106,707,026      المجموع 

 3,577  -  661  -  2,916  4,655,984  24,220  1,741,727 الكفاالت المالية

االعتمادات 
 1,095  -  -  -  1,095  556,946  -  183,486 المستندية

االلتزامات 
 37,170  -                       3,426  31,510  2,234  8,376,773  125,376  4,007,470 األخرى

     المجموع 
 6,146,160  -                       1,171,773  2,875,544  2,098,843  220,667,162  41,808,323  112,639,709 الكلي
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ة: 
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ي:
صاف

ة - بال
مالي

ت ال
ألدوا

ب ا
س

ح
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ضا
عر

ي للت
ع الكل

 أ -  التوزي

ن 
3 كانو

ي 1
ما ف

ك
2

02
ل 1

ألو
ا

ع
طا

ة وق
حكوم

ي
مالـــــــــــــ

ة
صناع

تجارة
ت *

عقــــــــارا
ة

زراع
م

ه
س

أ
أفراد

م
عا

ي
مال

ج
إ

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ك 
ى بنو

صدة لد
أر

مركزية 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 248,058,253 
 248,058,253 

ك 
ى بنو

صدة لد
أر

صرفية 
ت م

سا
س

ومؤ
 121,528,244 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 121,528,244 

ك 
ى بنو

ت لد
إيداعا

صرفية
ت م

سا
س

ومؤ
 101,054,720 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 101,054,720 

مانية
إلئت

ت ا
ال

هي
س

الت
 96,866,271 

 132,586,532 
 411,223,642 

 264,353,939 
 19,115,239 

 29,022,357 
 703,815,024 

 294,113,851 
 1,951,096,855 

ت مالية 
موجودا

طفأة
م

بالكلفة ال
 65,259,304 

 - 
 20,951,917 

 - 
 - 

 - 
 - 

 720,396,578 
 806,607,799 

ى
ألخر

ت ا
موجودا

ال
 8,692,751 

 3,570,699 
 12,615,585 

 179,287 
 665,423 

 451,058 
 2,190,450 

 7,209,797 
 35,575,050 

ت
موجودا

موع ال
     مج

 393,401,290 
 136,157,231 

 444,791,144 
 264,533,226 

 19,780,662 
 29,473,415 

 706,005,474 
 1,269,778,479 

 3,263,920,921 

مالية
ت ال

ال
الكفا

 13,191,308 
 10,073,255 

 22,513,790 
 14,624,098 

 574,789 
 - 

 - 
 1,308,276 

 62,285,516 

ستندية 
م

ت ال
مادا

العت
ا

ت
ال

والقبو
 22,227,303 

 16,974,094 
 50,423,154 

 - 
 - 

 - 
 - 

 4,602,124 
 94,226,675 

ى
ألخر

ت ا
اللتزاما

ا
 26,380,298 

 36,560,713 
 146,686,171 

 10,892,932 
 1,430,292 

                      - 
 24,237,288 

 48,057,353 
 294,245,047 

ي
موع الكل

مج
     ال

 455,200,199 
 199,765,293 

 664,414,259 
 290,050,256 

 21,785,743 
 29,473,415 

 730,242,762 
 1,323,746,232 

 3,714,678,159 

ن.
سكا

ال
ض ا

ى وقرو
ت الكبر

شركا
منوحة لل

م
ض ال

ت القرو
عقارا

ي لل
صاد

القت
طاع ا

ل الق
م

ش
*  ي
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2
02

ل 1
ألو

ن ا
3 كانو

ي 1
ما ف

ك
ى

ألولــــــــــــــــ
ة ا

حلـــــــــــ
مر

ال
ة

ة الثانيــــــــــــــ
حلـــــــــــ

مر
ال

البنــــــــــــــــــــــــــــــد
ي

إفــــــــــــــراد
ي

عـــــــــــ
مي

تج
ي

إفــــــــــــــراد
ي

عـــــــــــ
مي

تج
ة

ة الثالث
حل

مر
ال

ع
مو

مج
ال

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

ي
مال

 440,702,709 
 4,924,490 

 7,362,307 
 - 

 2,210,693 
 455,200,199 

ن
عدي

صناعة والت
ال

 157,124,449 
 5,378,383 

 34,635,507 
 66,874 

 2,560,080 
 199,765,293 

عامة
التجارة ال

 486,023,898 
 40,391,810 

 128,876,278 
 2,565,164 

 6,557,109 
 664,414,259 

ت
شراء عقارا

ل 
موي

ت
 92,430,890 

 139,245,503 
 23,232,222 

 25,427,552 
 9,714,089 

 290,050,256 

الزراعة
 12,900,336 

 910,243 
 7,614,618 

 19,497 
 341,049 

 21,785,743 

م
ه

س
أ

 10,944,638 
 5,527,366 

 12,705,377 
 21,323 

 274,711 
 29,473,415 

ألفراد
ا

 1,352,087 
 661,093,946 

 1,070,093 
 56,095,486 

 10,631,150 
 730,242,762 

م
طاع عا

حكومة وق
 1,121,109,904 

 109,269,476 
 81,352,083 

 11,941,016 
 73,753 

 1,323,746,232 

موع
مج

    ال
 2,322,588,911 

 966,741,217 
 296,848,485 

 96,136,912 
 32,362,634 

 3,714,678,159 

2
02

ل 0
ألو

ن ا
3 كانو

ي 1
ما ف

ك
ى

ألولــــــــــــــــ
ة ا
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ة الثانيــــــــــــــ
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البنــــــــــــــــــــــــــــــد
ي

إفــــــــــــــراد
ي

عـــــــــــ
مي

تج
ي

إفــــــــــــــراد
ي

عـــــــــــ
مي

تج
ة

ة الثالث
حل

مر
ال

ع
مو

مج
ال

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

ي
مال

 369,686,663 
 17,042,781 

 2,326,309 
 - 

 1,653,828 
 390,709,581 

ن
عدي

صناعة والت
ال

 109,664,048 
 3,722,820 

 24,953,451 
 173,183 

 9,719,645 
 148,233,147 

عامة
التجارة ال

 393,866,200 
 65,728,724 

 141,787,937 
 1,162,371 

 6,416,575 
 608,961,807 

ت
شراء عقارا

ل 
موي

ت
 100,017,855 

 173,705,256 
 8,868,577 

 17,772,847 
 11,060,078 

 311,424,613 

الزراعة
 14,113,658 

 413,859 
 3,971,578 

 16,522 
 260,117 

 18,775,734 

م
ه

س
أ

 16,298,119 
 4,921,888 

 - 
 19,907 

 673,428 
 21,913,342 

ألفراد
ا

 20,441,504 
 619,501,040 

 12,298,585 
 61,156,908 

 12,005,749 
 725,403,786 

م
طاع عا

حكومة وق
 1,188,179,146 

 7,581,010 
 5,128,470 

                         - 
                         - 

 1,200,888,626 

موع
مج

    ال
 2,212,267,193 

 892,617,378 
 199,334,907 

 80,301,738 
 41,789,420 

 3,426,310,636 



188
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3 كانو

ي 1
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ك
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02
1

ق
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دو

ة
ملك

م
ل ال

خ
دا

ى
خر

أل
ط ا

س
ألو

 ا
أوروبا

سيا *
آ

أمريكا
ى

خر
ل أ

دو
ي

مالـــــــــــ
ج

ا

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ك مركزية 
ى بنو

صدة لد
أر

 145,940,892 
 102,117,361 

 - 
 - 

 - 
 - 

 248,058,253 

ك 
ى بنو

صدة لد
أر

صرفية 
ت م

سا
س

ومؤ
 51,409,179 

 16,705,096 
 34,827,705 

 636,468 
 17,722,674 

 227,122 
 121,528,244 

ك 
ى بنو

ت لد
إيداعا

صرفية 
ت م

سا
س

ومؤ
 99,752,487 

 1,302,233 
 - 

 - 
 101,054,720 

ت 
ال

هي
س

ت الت
ال

هي
س

الت
مانية

إلئت
ا

 1,384,704,029 
 553,463,646 

 12,405,474 
 - 

 523,706 
 - 

 1,951,096,855 

ت مالية بالكلفة 
موجودا

طفأة
م

ال
 763,132,105 

 42,898,788 
 576,906 

 - 
 - 

 - 
 806,607,799 

ى
ألخر

ت ا
موجودا

ال
 25,886,399 

 6,453,889 
 3,171,071 

 - 
 63,691 

 - 
 35,575,050 

ت
موجودا

ي ال
مال

     إج
 2,470,825,091 

 722,941,013 
 50,981,156 

 636,468 
 18,310,071 

 227,122 
 3,263,920,921 

مالية
ت ال

ال
الكفا

 44,597,237 
 13,734,314 

 3,414,688 
 298,702 

 240,575 
 - 

 62,285,516 

ستندية 
م

ت ال
مادا

العت
ا

ت
ال

والقبو
 65,707,333 

 28,519,342 
 - 

 - 
 - 

 - 
 94,226,675 

ى
ألخر

ت ا
اللتزاما

ا
 249,697,785 

 44,547,262 
                   - 

                   - 
                   - 

                   - 
 294,245,047 

ي
موع الكل

مج
     ال

 2,830,827,446 
 809,741,931 

 54,395,844 
 935,170 

 18,550,646 
 227,122 

 3,714,678,159 
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ي 
عـــــــــــ

مي
 تج
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 إفــــــــــــــراد

ي 
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مي
 تج

ة 
ة الثالث

حل
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 ال

دينـــــــــــــــار
دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار
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وقبل  المعلقة  والعوائد  والفوائد  التدني  مخصص  )بعد  اإلئتمان  لمخاطر  التعرضات   -  4
الضمانات ومخففات المخاطر األخرى(:

31 كانــــــــــــــــــــون األول 

20212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

 202,946,213  248,058,253 أرصدة لدى بنوك مركزية

 154,796,630  121,528,244 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

 79,864,376  101,054,720 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

التسهيالت االئتمانية:

 682,467,166  727,566,666    لألفراد

 240,139,475  280,256,391    القروض العقارية

 498,354,354  568,966,335    الشركات الكبرى

 169,422,785  197,256,595    المنشآت الصغيرة والمتوسطة

 203,487,704  177,050,868    للحكومة والقطاع العام

 812,925,106  806,607,799 موجودات مالية بالكلفة المطفأة بالصافي

 32,398,130  35,575,050 الموجودات األخرى

 3,076,801,939  3,263,920,921      إجمالي بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة

بنود خارج قائمة المركز المالي

 57,219,050  94,226,675 اعتمادات و قبوالت

 58,032,780  62,285,516 كفاالت

 234,256,867  294,245,047 سقوف تسهيالت ائتمانية غير مستغلة

 349,508,697  450,757,238      إجمالي بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة

 3,426,310,636  3,714,678,159      اجمالي بنود داخل وخارج قائمة المركز المالي الموحدة

الجدول أعاله يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان للبنك كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 و٢٠٢٠ دون أخذ الضمانات أو مخففات مخاطر  	
االئتمان األخرى بعين االعتبار.

في  	 ظهر  كما  الرصيد  أساس  على  قائم  أعاله  الوارد  التعرض  فإن  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  داخل  الموجودات  لبنود  بالنسبة 
قائمة المركز المالي الموحدة. 

إن أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي:

الرهونات العقارية. 	

رهن األدوات المالية مثل األسهم والسندات. 	

الكفاالت البنكية. 	

الضمان النقدي. 	

كفالة الحكومة. 	
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الديون المجدولة:

خرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة 
ُ
هي تلك الديون التي سبق وأن ُصنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأ

مبلغ   ٢٠٢1 األول  كانون   31 في  كما  قيمتها  بلغت  وقد  المراقبة،  تحت  كديون  تصنيفها  وتم  صولية 
ُ
أ جدولة  بموجب 

٢٠,887,637 دينار مقابل ٢7,8٥6,88٢  دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ .

يمثل رصيد الديون المجدولة الديون التي تم جدولتها سواء ما زالت مصنفة تحت المراقبة او حولت الى عاملة.

الديون المعاد هيكلتها:

يقصد بأعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية 
أو تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح ... الخ، وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة، وقد بلغت قيمتها كما في 31 

كانون األول ٢٠٢1 مبلغ 18,٥14,٢68 دينار مقابل ٢٥,٢81,93٢ دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠.

5 - سندات واسناد واذونات خزينة
يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات واألخرى حسب مؤسسات التصنيف الخارجية:

مؤسسة التصنيف درجة التصنيف        
ضمن الموجودات بالكلفة المطفأة والموجودات 

المالية المرهونة

دينار

BAA3Moody’s579,886

B٢Moody’s9,743,333

Ba3Moody’s13,637,036

Moody’s86,457,200غير مصنف

697,129,402حكومية

807,546,857اإلجمالي

تطوير نظام لقياس وادارة المخاطر االئتمانية

 فى قياس المخاطر 
ً
ويتم من خالل االطالع المستمر على افضل الممارسات فى ادارة المخاطر االئتمانية والمتعلقة تحديدا

.III لتعليمات البنك المركزي االردني والمتعلقة بتطبيق معيار بازل 
ً
وتقدير راس المال المطلوب مقابلها تطبيقا

مخاطر السوق:

الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار السوق مثل  هي المخاطر 
الفائدة  أسعار  في  مفتوحة  مراكز  وجود  نتيجة  السوق  مخاطر  وتنشأ  األسهم،  وأسعار  العمالت  وأسعار  الفائدة  أسعار 
 لسياسات وإجراءات محددة ومن خالل لجان متخصصة 

ً
والعمالت واالستثمار في األسهم، ويتم مراقبة هذه المخاطر وفقا

ومراكز العمل المعنية، وتتضمن مخاطر السوق وأسعار الفائدة ومخاطر أسعار الصرف ومخاطر التغير في أسعار األسهم.

يتم قياس مخاطر السوق والرقابة عليها بعدة أساليب منها تحليل الحساسية واختبار الفرضياتStress Testing  إضافة إلى 
. Stoploss Limits حدود وقف سقف الخسائر

مخاطر أسعار الفائدة: 

تنجم مخاطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على أرباح البنك أو على قيمة األدوات المالية، يتعرض 
البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في مبالغ الموجودات والمطلوبات حسب اآلجال الزمنية 
المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد في فترة زمنية معينة ويقوم البنك بإدارة هذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار 
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الفوائد على الموجودات والمطلوبات من خالل إستراتيجية إدارة المخاطر.

تراجع لجنة  إدارة الموجودات والمطلوبات فجوات حساسية أسعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ويتم دراسة مدى 
تأثر ربحية البنك فى ضوء الفجوات القائمة باية تغيرات فى اسعار الفائده.

إدارة مخاطر أسعار الفائدة 

يسعى البنك للحصول على تمويل طويل األجل لمقابلة استثماراته طويلة األجل بأسعار فائدة ثابتة قدر اإلمكان لمواجهة 
أية تغيرات على أسعار فوائد مصادر األموال كما يستخدم البنك أدوات التحوط مثل مبادالت أسعار الفوائد للحد من اآلثار 

السلبية.

حساسية ايراد الفائدة )األرباح التغير زيادة  بسعر الفائـدةالعملة 
حساسية ايراد الفائدة )األرباح التغير )نقص( بسعر الفائـدةوالخسائر(

والخسائر(

دينـــــارنقطة مئويةدينـــــارنقطة مئوية2021

)1,201,099(1001,201,099100دوالر أمريكي

)3,077(1003,077100يورو

)18,273(10018,273100جنيه استرليني

-100-100ين ياباني

)113,118(100113,118100عمالت أخرى

2020

)91,666(10091,666100دوالر أمريكي

)59,179(10059,179100يورو

1009,286)9,286(100جنيه استرليني

)36,549(10036,549100ين ياباني

)152,813(100152,813100عمالت أخرى
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مخاطر العمالت: 
مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية، يعتبر الدينار األردني 
عملة األساس للبنك، يقوم مجلس اإلدارة بتحديد العمالت المقبول اخذ مراكز بها ويقوم بوضع حدود للمركز المالي لكل 
، يتم مراقبة مركز العمالت األجنبية بشكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أية تجاوزات في 

ً
عملة لدى البنك سنويا

هذه المراكز تؤدي إلى تحمل البنك لمخاطر أعلى من المستوى المقبول، كما يتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من 
االحتفاظ بمركز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة.

أو  الربح  قائمة  على  األجنبية  العمالت  مقابل  األردني  الدينار  صرف  في  المعقول  الممكن  التغير  أثر  يبين  جدول  يلي  فيما 
الخسارة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة : 

20212020

التغير في سعر 
الصرف  

األثر على األرباح 
والخسائر 

األثر على حقوق 
الملكية 

التغير في سعر 
الصرف  

األثر على األرباح 
والخسائر 

األثر على حقوق 
الملكية 

دينـــاردينـــار%دينـــاردينـــار%

-745+1-342+1يورو

-)1,430(+1-)3,040(+1جنيه استرليني

-97+1-5+1ين ياباني

-188,971+1-234,949+1عمالت أخرى

في حال هنالك تغير سلبي في سعر الفائدة يكون االثر مساوي للتغير اعاله مع عكس االشارة.
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مخاطر التغير بأسعار األسهم: 

تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم، يعمل البنك على إدارة هذه المخاطر 
عن طريق تنويع االستثمارات في عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية، معظم استثمارات األسهم التي يملكها البنك 

مدرجة في بورصة عمان وسوق فلسطين لألوراق المالية.

المؤشـــــر 

20212020

األثر على األرباح التغير في المؤشــر 
والخسائر 

األثر على حقوق 
األثر على األرباح التغير في المؤشــر الملكية 

والخسائر 
األثر على حقوق 

الملكية 

دينـــاردينـــار%دينـــاردينـــار%

200,485390,385+251,031435,8855+5بورصة عمان

27,531878,798+1,300,6525-+5بورصة فلسطين

-13,764+5--+5بورصة نيويورك

951497,468+4,237665,0935+5أسواق أخرى

في حال كان هناك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساو للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

مخاطر السيولة

تمويل  أو  استحقاقها  تواريخ  في  التزاماته  لتأدية  الالزم  التمويل  توفير  على  البنك  قدرة  عدم  عن  السيولة  مخاطر  تنشأ 
نشاطاته بدون تحمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر، هذا ويعتمد البنك المبادئ التالية إلدارة مخاطر السيولة.

تنويع مصادر التمويل

تسعى إدارة البنك إلى تنويع مصادر التمويل وعدم حصول تركز في مصادر التمويل فباإلضافة إلى قاعدة رأس المال وودائع 
العمالء، يقوم البنك باالقتراض من المؤسسات والبنوك المحلية واألجنبية األمر الذي من شأنه توفير مصادر تمويل بأسعار 

وأجال مناسبة. 

كما يتم وضع خطة لتوفير السيولة في الحاالت الطارئة  Liquidity Contingency Plan، والتى تعمل على توفير األطر األساسية 
 في أوقات األزمات والحفاظ عليها من التدهور، تحديد آلية فعالة لتوفير السيولة للبنك 

ً
إلدارة السيولة في البنك وخصوصا

ومعالجة حاالت النقص في السيولة أثناء أوقات األزمات وضمن الكلف المعقولة و الحفاظ على حقوق كل من المودعين 
والمقترضين وحقوق الملكية.

ويتم مراجعة وتحديث خطة الطوارئ المتعلقة بمخاطر السيولة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات.

تحليل آجال استحقاقات الموجودات والمطلوبات ومراقبتها

يقوم البنك بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته واهم نسب السيولة المتعلقة بالخصوص إضافة إلى أي تغيرات تحدث 
بين  للموائمة  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  لجنة  خالل  من  البنك  ويسعى  يومي،  بشكل  ومطلوباته  موجوداته  على 

استحقاقات الموجودات والمطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك المحددة بسياسة البنك. 

III ومقررات  بازل II لمتطلبات معيار بازل 
ً
قياس وادارة مخاطر السوق تبعا

المخاطر  هذه  الدارة  سياسة  باتباع  البنك  يقوم  السيولة  ومخاطر  السوق  مخاطر  ادارة  فى  الممارسات  الفضل   
ً
استنادا

والمعتمدة من قبل مجلس ادارته وذلك من خالل االعتماد على عدة منهجيات واساليب ونماذج لقياس وتقييم ومراقبة 
لتعليمات   

ً
تطبيقا وغيرها  السوق  مخاطر  مقابل  المطلوب  المال  راس  تقدير  الى  باالضافة  مستمرة،  بصورة  المخاطر  هذه 

البنك المركزي االردني والمتعلقة بتطبيق معيار بازل II، واألخذ باالعتبار أهم التقنيات والممارسات المطروحة ضمن مقررات 
.III بازل
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 3,613,808,233 
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 3,353,235,477 
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 : بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة :
ً
ثانيا

كما في 31 كانون األول 2021

أكثر من من سنة لغاية

المجمــــــــــــــــوع5 سنوات5 سنواتلغاية سنة

دينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــاردينـــــــــــــــار

 94,778,836  -  -  94,778,836 التعتمادات والقبوالت

 62,924,571  -  4,018,371  58,906,200 الكفاالت

 246,203,611  -                       -                       246,203,611 السقوف غير المستغلة

 403,907,018  -                       4,018,371  399,888,647      المجموع 

كما في 31 كانون األول 2020

 57,679,057  -  -  57,679,057 االعتمادات والقبوالت

 58,511,541  -  4,371,726  54,139,815 الكفاالت

 171,498,249  -                       -                       171,498,249 السقوف غير المستغلة

 287,688,847  -                       4,371,726  283,317,121      المجموع 

مخاطر التشغيل

تعرف مخاطر التشغيل على انها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاءة أو خلل في العمليات الداخلية، االشخاص، األنظمة 
أو تلك التي قد تنشأ نتيجة أحداث خارجية.

إطار عمل إدارة مخاطر التشغيل:

لإلجراءات  السليم  التطبيق  خالل  من  البنك  في  المستويات  كافة  وعلى  موظف  كل  مسؤولية  التشغيل  مخاطر  إدارة  إن 
الداخلية التي من شأنها تحجيم تلك المخاطر التي يتم التعرض لها خالل العمليات اليومية. 

العام الدارة  االطار  تنفيذ  يتم  الضبط والرقابة بشكل مستمر،  أنظمة  البنك في تطوير  إدارة  وللحرص واالهتمام من قبل 
تلك  إدارة  في  بمهامهم  للقيام  البنك  إدارات  كافة  ودعم  تسهيل  إلى  يهدف  متخصص  كادر  قبل  من  التشغيل  مخاطر 

المخاطر. 

البنك   لها  يتعرض  قد  التي  المخاطر  على  للتعرف  تهدف  التشغيل   مخاطر  لقياس  منهجيات  عدة  بتطبيق  البنك  يقوم 
تلك  تحجيم  في  القرار  اتخاذ  عملية  تسهيل  شأنها  من  والتي  المناسبة  الرقابية  اإلجراءات  اتخاذ  لغايات  وذلك  وتقييمها 
المخاطر، من أهمها التقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية، جمع ومراجعة بيانات الخسائر الفعلية والمحتملة الناتجة 

عن العمليات المستمرة، مراقبة ومتابعة مؤشرات الخطر الرئيسية لتطوير الرقابة وتجنب حدوث خسائر في المستقبل.

مخاطر االمتثال

بموجب تعليمات البنك المركزي وتماشيا مع التوجهات والمستجدات العالمية ومقررات لجنة بازل وبهدف ضمان امتثال 
والممارسات  الدولية  المصرفية  والمعايير  النافذة  والتعليمات  القوانين  لكافة  الداخلية  واجراءاته  وسياسياته  البنك 
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المصرفية السليمة واالمنة الصادرة عن الجهات الرقابية والرسمية المختصة دوليا ومحليا تعتبر سياسة االمتثال ومكافحة 
غسل االموال المعتمدة من مجلس االدارة جزًء مكمال لدليل تعليمات مكافحة غسل االموال. اضافة الى ذلك تم اعادة 
هيكلة ادارة االمتثال ومكافحة غسل االموال لتشمل دائرتين: دائرة مراقبة االمتثال ودائرة مكافحة غسل االموال وتمويل 
والرسمية  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة  الجيدة  والممارسات  والتعليمات  للقوانين  البنك  امتثال  لمراقبة  وذلك  االرهاب 

المختصة من خالل برامج رقابية معدة جيدا واجراءات داخلية مبنية على اساس المبدا المستند للمخاطر.

االهداف الرئيسية لدائرة االمتثال تشمل ما يلي:

تحديد وتقييم وادارة مخاطر االمتثال  	

اعداد واتاحة ملفات القوانين والتعليمات النافذة التي تحكم طبيعة ونشاط االدارات والدوائر المختلفة على موقع البنك الداخلي  	
وتحديثها بشكل منتظم بكافة المستجدات الرقابية والقانونية 

تقديم النصح واإلرشاد لالدارة التنفيذية الدارة مخاطر االمتثال 	

تقديم النصح واإلرشاد إلى إدارة البنك حول القوانين واألنظمة  والمعايير المطبقة  وأي تعديالت تطرأ عليها. 	

مراقبة مخاطر االمتثال من خالل قاعدة بيانات القوانين والتعليمات والتي تتضمن كافة القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات  	
الرقابية والرسمية والمحدثة بانتظام بما يتناسب واخر المستجدات الرقابية والقانونية والواجب االلتزام بها 

مراجعة وتقييم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة والقائمة واالجراءات والسياسات البنكية الداخلية لضمان امتثالها  	
للقوانين والتعليمات النافذة.

رفع التقارير للجنة االمتثال مباشرة والمشكلة من قبل مجلس االدارة فيما يتعلق بنطاق ومدى امتثال البنك وفروعه الخارجية  	
وشركاته التابعة. 

اما فيما يتعلق بمكافحة غسل االموال فقد تم تشكيل دائرة مكافحة غسل اموال مستقلة تم توطينها ضمن ادارة االمتثال 
ومكافحة غسل االموال . ان االدارة تستقطب موظفين مؤهلين ومدربين على اعلى المستويات مستخدمين انظمة وبرامج 
مكافحة غسل االموال مؤتمته لممارسة مهامها بما يتناسب والسياسات واالجراءات المعتمدة من مجلس االدارة وبما 
يتناسب وقانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ٢٠٠7/46 وتعديالته وتعليمات مكافحة غسل االموال وتمويل 
المخاطر  وتجنب  لتخفيف  الصدد  بهذا  العالمية  المصرفية  الممارسات  وافضل  االردني  المركزي  البنك  عن  الصادرة  االرهاب 
المتضمنة بهذه العمليات والتي تهدف الى تحديد االجراءات المطبقة ولمناسبة على العمليات المالية وتطبيق اجراءات 
العناية الواجبة لتحديد العمالء الحاليين والمحتملين ولفهم اوضاعهم القانونية والشخصية والمستفيد الحقيقي النهائي 

والمراقبة والمراجعة المستمرة لتلك العمليات خالل طيلة فترة العالقة المصرفية.

االهداف الرئيسية لدائرة مكافحة غسل االموال تتمثل فيما يلي:

التأكد من التزام البنك بسياسات وإجراءات العمل الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المقرة رسميا. 	

التأكد من التزام البنك بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية. 	

منع وحماية اسم وسمعة البنك من االرتباط في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	

منع استخدام خدمات ومنتجات البنك في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب. 	

المساهمة في الجهود المحلية والدولية لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 	

حماية البنك وموظفية من التعرض لمخاطر غسل االموال وتمويل االرهاب والتي قد تؤدي الى خسائر مالية جسيمة او عقوبات  	
رقابية وقانونية او مسؤلية قانونية او جنائية او ادارية.
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42 - التحليل القطاعي
 أ - معلومات عن أنشطة أعمال البنك:

التنفيذي  المدير  التي يتم استعمالها من قبل  للتقارير   
ً
إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقا البنك ألغراض  يتم تنظيم 

وصانع القرار الرئيسي لدى البنك وذلك من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى. 	

حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والقروض والديون الممنوحة للعمالء والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء  	
من المؤسسات.

الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وادارة أموال البنك واالستثمارات. 	

 

 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك:

20212020أخرىالخزينةالشركاتاألفراد

دينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

 199,432,700  207,669,871  3,804,646  49,627,352  59,803,819  94,434,054 إجمالي اإليرادات

 18,520,647  17,628,435  )360,706( 6,513,164  11,475,977 مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

)المحرر من( مخصص تدني موجودات 
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل
 -  - )4,158,000( )4,158,000(  - 

 2,607,481  1,109,195  1,109,195  -  -  - مخصصات متنوعة

 26,281  514,759  514,759  -                          -                          -                         مخصص موجودات مستملكة

 115,880,240  136,463,589  2,180,692  35,493,477  35,471,003  63,318,417     نتائج أعمال القطاع

 85,179,308  85,155,415 مصاريف غير موزعة

 30,700,932  51,308,174     الربح قبل الضرائب

 )13,227,675( )18,619,877(ضريبة الدخل

 17,473,257  32,688,297      ربح السنة

معلومات أخرى

 3,353,235,477  3,613,808,233  133,840,934  1,528,870,444  943,273,798  1,007,823,057     إجمالي موجودات القطاع

 2,977,946,528  3,216,409,278  133,362,924  829,192,554  1,181,418,637  1,072,435,163     إجمالي مطلوبات القطاع

 8,650,251  9,021,537 مصاريف رأسمالية

 9,169,642  7,858,388 االستهالكات واإلطفاءات
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فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك: 

ب - معلومات التوزيع الجغرافي

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال 
المحلية وكذلك يمارس البنك نشاطات في فلسطين والبحرين.

يمثل هذا اإليضاح التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في المملكة التي تمثل األعمال 
المحلية.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي :

المجمــــــــــــــــــــــوع خـــــــــارج المملكــــــــــــة داخــــــــــل المملكـــــــــــــة 

202120202021202020212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 199,432,700  207,669,871  39,078,197  45,523,493  160,354,503  162,146,378 إجمالي اإليرادات

 8,650,251  9,021,537  4,090,924  2,140,136  4,559,327  6,881,401 المصروفات الرأسمالية

المجمــــــــــــــــــــــوع خـــــــــارج المملكــــــــــــة داخــــــــــل المملكـــــــــــــة 

 31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول  31 كانــــــــــــــــــــــــــــــون األول 

202120202021202020212020

دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار دينـــــــــــــــار 

 3,353,235,477  3,613,808,233  818,913,191  872,056,217  2,534,322,286  2,741,752,016 مجموع الموجودات

43 - إدارة رأس المال
يحافظ البنك على رأس مال مناسب لمواجهة المخاطر التي تالزم أنشطته المختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال 

من خالل النسب الصادرة بموجب مقررات بازل الدولية والتي تم تبنيها من خالل البنك المركزي األردني. 

حسب تعليمات البنك المركزي األردني رقم )٢٠1٠/٥٢( يكون الحد األدنى لرأس المال المدفوع للبنوك األردنية 1٠٠ مليون دينار 
قبل نهاية عام ٢٠11، كما تنص تعليمات البنك المركزي األردني أن يكون الحد األدنى لنسبة الرفع المالي )%4(.

حسب تعليمات البنك المركزي األردني يجب ان ال تقل نسبة كفاية رأس المال عن ٥.%14.

يقوم البنك بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل. هذا ولم يقم البنك 
بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة. 

وصف لما يتم اعتباره كراس مال 

حسب تعليمات البنك المركزي األردني، يتكون رأس المال التنظيمي من رأس المال لحملة االسهم العادية والذي يشمل 
رأس المال المدفوع، عالوة اإلصدار، االحتياطيات المعلنة، األرباح المدورة، حقوق األقلية المسموح االعتراف بها وبنود 
الدخل الشامل االخرى مطروحا االرباح المقترح توزيعها، الشهرة ، كلفة أسهم الخزينة والنقص في المخصصات المطلوبة، 
الموجودات الضريبية المؤجلة التي تخص الديون غير العاملة إضافة إلى أي مبالغ قد تطلب القوانين حظر التصرف بها. البند 
الثاني من رأس المال التنظيمي هو رأس المال اإلضافي والذي يشمل كل من السندات طويلة األجل القابلة للتحويل الى 
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اسهم، األسهم الممتازة غير متراكمة الفوائد وحقوق االقلية المسموح االعتراف بها. البند الثالث من رأس المال التنظيمي 
هو رأس المال المساعد )الشريحة الثانية من رأس المال( والذي يستخدم لمواجهة مخاطر السوق. يطرح من رأس المال 
كما  دمجها  يتم  لم  إذا  التابعة  المالية  الشركات  في  واالستثمارات  البنوك  أموال  رؤوس  في  البنك  مساهمات  التنظيمي 
يطرح منه مساهمات البنك في شركات التامين وبكامل قيمة المساهمة باإلضافة إلى مبلغ التجاوز في االستثمارات في 

الشركات األخرى التي تتجاوز نسبته 1٠% من رأسمال البنك المكتتب به وفقا لتعليمات البنك المركزي االردني.

قام البنك المركزي األردني بتاريخ 31 تشرين الثاني ٢٠16 بإصدار تعليمات كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل III  و الغاء العمل 
.II بتعليمات كفاية رأس المال التنظيمي وفقا لمعاير بازل

 لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات لجنة بازل، وفيما يلي نسبة 
ً
يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقا

:III كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــون األول

20212020

دينـــــــــــــاردينـــــــــــــار

حقوق حملة األسهم العادية

 190,000,000  190,000,000 رأس المال المكتتب به )المدفوع(

 66,160,274  65,981,207 األرباح المدورة بعد طرح قيمة التوزيعات المتوقعة 

 )5,988,630( 3,797,698  احتياطي القيمة العادلة - بالصافي

 82,047,879  86,711,919 االحتياطي القانوني

 10,894,653  10,894,653 احتياطيات أخرى موافق عليها من البنك المركزي

 )3,188,744( )3,188,744(فرق ترجمة العمالت بالصافي

 3,379,941  10,052,233 حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

 343,305,373  364,248,966     إجمالي رأس المال األساسي لألسهم العادية

التعديالت الرقابية )الطروحات من رأس المال( 

 5,193,184  5,159,688 الموجودات غير الملموسة

 13,288,293  12,174,930 الموجودات الضريبية المؤجلة الواجب طرحها

 5,244,185  - المخصصات المؤجلة بموافقة البنك المركزي األردني

 319,579,711  346,914,348     صافي حقوق حملة األسهم العادية

رأس المال اإلضافي

حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

)1 Tier صافي رأس المال األساسي )الشريحة األولى من رأس المال

٢ Tier الشريحة الثانية من رأس المال 

 18,540,350  16,959,280 القروض المساندة 

 3,897,183  4,341,429 احتياطي مخاطر مصرفية عامة 

 13,839,086  14,663,713 المخصصات المطلوبة مقابل أدوات الدين للمرحلة االولى حسب المعيار )9(

 1,502,196  4,467,659 حقوق األقلية المسموح باالعتراف بها

 37,778,815  40,432,081 إجمالي رأس المال الشريحة الثانية

التعديالت الرقابية )الطروحات من رأس المال(

 37,778,815  40,432,081 صافي رأس المال الشريحة الثانية

 357,358,526  387,346,429 رأس المال التنظيمي )إيضاح ٥٠(

 2,237,707,255  2,552,300,954 مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

15.97%15.18%نسبة كفاية رأس المال )%(

14.28%13.59%نسبة رأس المال األساسي )%(

1.69%1.58%نسبة رأس المال المساند )%(
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44 - تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات
 للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

ً
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا

31 كانـــــــــــــــــــون األول 2021
المجمـــــــــــوعأكثر من سنةلغاية سنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

الموجودات:

 413,494,719  -  413,494,719 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - بالصافي

 121,528,244  -  121,528,244 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

 101,054,720  34,800,357  66,254,363 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

 8,164,615  -  8,164,615 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 65,792,741  65,792,741  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 806,607,799  588,927,783  217,680,016 موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي 

 1,951,096,855  1,344,281,873  606,814,982 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

 43,770,756  37,576,756  6,194,000 ممتلكات ومعدات - بالصافي 

 5,159,688  3,159,688  2,000,000 موجودات غير ملموسة - بالصافي

 12,227,606  8,842,540  3,385,066 موجودات ضريبية مؤجلة

 84,910,490  35,672,867  49,237,623 موجودات أخرى

 3,613,808,233  2,119,054,605  1,494,753,628      مجموع الموجودات

المطلوبات:

 202,284,537  -  202,284,537 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 2,437,899,526  375,607,902  2,062,291,624 ودائع عمالء

 59,546,408  16,593,644  42,952,764 تأمينات نقدية

 363,909,865  210,168,469  153,741,396 أموال مقترضة

 18,540,350  18,540,350  - قروض مساندة

 12,313,994  10,304,463  2,009,531 مخصصات متنوعة

 19,810,355  1,790,466  18,019,889 مخصص ضريبة الدخل

 865,668  -  865,668 مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 101,238,575  25,441,617  75,796,958 مطلوبات أخرى

 3,216,409,278  658,446,911  2,557,962,367      مجموع المطلوبات

 397,398,955  1,460,607,694  )1,063,208,739(     الصافي
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31 كانـــــــــــــــــــون األول 2020
المجمـــــــــــوعأكثر من سنةلغاية سنة

دينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــاردينــــــــــــــــار

الموجودات:

 312,961,419  -  312,961,419 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية - بالصافي

 154,796,630  -  154,796,630 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

 79,864,376  42,089,815  37,774,561 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

 7,406,964  -  7,406,964 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 49,648,977  49,648,977  - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 812,925,106  605,344,524  207,580,582 موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي 

 1,793,871,484  1,275,257,902  518,613,582 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالصافي

 42,602,959  36,220,733  6,382,226 ممتلكات ومعدات - بالصافي 

 5,193,184  2,093,184  3,100,000 موجودات غير ملموسة - بالصافي

 13,316,167  10,043,113  3,273,054 موجودات ضريبية مؤجلة

 80,648,211  41,050,008  39,598,203 موجودات أخرى

 3,353,235,477  2,061,748,256  1,291,487,221 مجموع الموجودات

المطلوبات:

 234,181,337  45,000,000  189,181,337 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

 2,226,430,437  340,055,514  1,886,374,923 ودائع عمالء

 56,958,241  22,184,284  34,773,957 تأمينات نقدية

 314,384,118  189,460,499  124,923,619 أموال مقترضة

 18,540,350  18,540,350  - قروض مساندة

 12,894,571  9,612,733  3,281,838 مخصصات متنوعة

 16,002,794  1,269,318  14,733,476 مخصص ضريبة الدخل

 808,967  -  808,967 مطلوبات ضريبية مؤجلة 

 97,745,713  29,399,390  68,346,323 مطلوبات أخرى

 2,977,946,528  655,522,088  2,322,424,440 مجموع المطلوبات

 375,288,949  1,406,226,168  )1,030,937,219(الصافي

45 - حسابات مدارة لصالح العمالء
بلغت الحسابات المدارة لصالح العمالء وعلى مسؤوليتهم الخاصة مبلغ 479,949 دينار كما في

31 كانون األول ٢٠٢1 مقابل مبلغ 434,34٢ دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢٠ وال يتم اظهار هذه الحسابات ضمن موجودات 
ومطلوبات البنك في البيانات المالية.
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46 - ارتباطات والتزامات محتملة 
أ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

20212020

دينـــــاردينـــــار

اعتمادات

70,742,76846,987,960صادرة

24,036,06810,691,097قبوالت

كفاالت

27,079,62626,079,007دفع

19,156,73516,346,471حسن تنف

16,688,21016,086,063اخرى

246,203,611171,498,249سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة

403,904,018248,688,844مجموع

ب- التزامات تعاقدية:

20212020

دينـــــاردينـــــار

2,471,5281,592,859عقود شراء ممتلكات ومعدات

47 - القضايا المقامة على البنك
بلغــت قيمـــة القضايا المقامة على البنك وذلك ضمن النشاط الطبيعي مبلغ  ٢٠,٠6٠,1٢8 دينار و39,٢11,66٢ دينار كما في 
31 كانون األول ٢٠٢1 و31 كانون األول ٢٠٢٠ على التوالي . بلغ رصيد المخصصات لمواجهة القضايا المقامة على البنك مبلغ 

1,876,٢81 دينار و٢,746,٥٠1 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 و31 كانون األول ٢٠٢٠ على التوالي.

تم خالل الفترة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢1 تسوية قضايا مقامة مع المجموعة تتعلق باحدى فروع البنك في دولة 
فلسطين بمبلغ 18,8 مليون دينار أردني .

يزيد عن المخصص المسجل  القضايا بما  التزامات لقاء هذه  البنك أي  يترتب على  البنك فإنه لن  إدارة ومحامي  وفي تقدير 
لمواجهة تلك القضايا.

من  مجموعة  ضد  االمريكية  المحاكم  لدى  المدنية  القضائية  الدعاوي  من  مجموعة  تسجيل  تم   ٢٠19 الثاني  كانون   1 بتاريخ 
البنوك والمؤسسات المالية للمطالبة بتعويضات مالية بموجب قانون مكافحة االرهاب األمريكي عن أضرار يزعمون أنها 
ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات األمريكية خالل سنة ٢٠٠1، وقد تم تسجيل هذه الدعاوي 
في المحاكم قبل ساعات من انتهاء الموعد النهائي المسموح لرفعها، وأن هذه الدعاوى قد تم رفعها من قبل مكتب 
محاماة  قام في السابق بتقديم العديد من الشكاوى المشابهة ضد جهات مصرفية أخرى نيابة عن نفس األشخاص المدعين 
الذين طالبوا بتعويضات مالية عن نفس األضرار واألحداث. وإن بنك القاهرة عمان هو من ضمن البنوك المدعى عليها في 

احدى الدعاوى القضائية المدنية المذكورة وال زالت هذه الدعوة في المراحل التحضيرية األولية والمناقشة.

في رأي إدارة المجموعة ، ال داعي لقيد و تسجيل أية مخصصات للقضايا المرفوعة في المحاكم األمريكية ضد البنك كما في 
المتحدة  الواليات  المحاكم  المتخصصين في  القانونيين  بالمناقشة مع المستشارين  البنك  ٢٠٢1 حيث قام  31 كانون األول 
قبل  من  المرفوعة  للقضية  الرفض  اقتراح  سيتم  وانه  البنك  لصالح  للقضايا  القانوني  الوضع  أن  استنتج  وقد  االميريكية 
، حيث ال توجد اسس  الحالي  الوقت  القضية في  المختصة ولن يكون هناك داعي لتسجيل أي مخصصات مقابل  المحاكم 

قانونية وان موقف مجموعة بنك القاهرة عمان قوي .
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يعتقد المستشار القانوني أن الموقف القانوني لصالح البنك بسبب احتمال وجود اقتراح بالرفض لجميع المطالبات لألسباب 
المذكورة أعاله ، كما يعتقد المستشار القانوني انه ال يمكن تحديد قيمة المطالبة حيث انه ال يوجد مبلغ محدد ضد البنك.

48 - عقود ايجار
أ- موجودات حق اإلستخدام

يقوم البنك بإستئجار العديد من األصول بما في ذلك األراضي والمباني، ان متوسط مدة اإليجار 7 سنوات، فيما يلي الحركة 
على موجودات حق اإلستخدام خالل العام:

للسنـــــة المنتهية فـــي 31 كانون األول

20212020

دينــــــاردينــــــار

27,432,24227,979,663الرصيد في بداية السنة

إضافات خالل السنة 514,4093,587,091يضاف: 

اإلستهالك للسنة )3,896,233()3,469,181(يطرح: 

)238,279()323,108(العقود ملغاة

24,154,362287,688,847     الرصيد في نهاية السنة

المبالغ التي تم قيدها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

للسنـــــة المنتهية فـــي 31 كانون األول

20212020

دينــــــاردينــــــار

4,022,4473,894,678اإلستهالك للسنة

1,049,0371,051,915الفائدة خالل السنة

5,071,4844,946,587المجموع

ب - إلتزامات عقود اإليجار

للسنـــــة المنتهيىــة فـــي 31 كانون األول   

20212020

دينــــــاردينــــــار

26,266,29225,927,574الرصيد في بداية السنة

إضافات خالل السنة 999,8184,347,474يضاف : 

1,049,0371,027,316الفائدة خالل السنة

المدفوع خالل الفترة )4,064,457()4,538,767(يطرح : 

--اطفاء ايجارات مدفوعة مقدما

)971,587()451,107(عقود ملغاه

)28(68فرق ترجمة

23,325,34126,266,292الرصيد في نهاية السنة
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تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار:

كما في 31 كانون األول 

20212020

دينــــــاردينــــــار

3,688,9313,733,596خالل أقل من سنة

14,326,27712,633,644من سنة الى ٥ سنوات

5,310,1339,899,644أكثر من ٥ سنوات

23,325,34126,266,292

بلغت قيمة إلتزامات عقود اإليجار غير المخصومة ٢7,16٢,8٥1 دينار كما في 31 كانون األول ٢٠٢1 وفيما يلي تحليل اإلستحقاق :

تحليل إستحقاق التزامات عقود اإليجار غير 
المخصومة:

كما في 31 كانون األول

20212020

دينــــــاردينــــــار

4,469,2254,365,674خالل أقل من سنة

15,573,09815,317,913من سنة الى ٥ سنوات

7,120,52810,905,547أكثر من ٥ سنوات

27,162,85130,589,134
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49 - مستويات القيمة العادلة
أ - الموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك والمحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

والجدول   ، مالية  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  مقيمة  للبنك  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  بعض  ان 
التقييم  )طرق  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  لهذه  العادلة  القيمة  تحديد  كيفية  حول  معلومات  يوضح  التالي 

والمدخالت المستخدمة( :

الموجودات المالية / 
المطلوبات المالية

القيمــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــــة 

العالقة بين مدخالت هامة  طــــــريقة التقييم مستوى القيمة  31 كانــــــــــــــــــــــــون األول 
المدخالت الهامة  

والمدخالت العادلــــــــة20212020
غير الملموسة غير ملموسةالمستخدمة

والقيمة العادلة

ديناردينار

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة

ال ينطبقال ينطبق األسعار المعلنة في المستوى األول  7,406,964  8,164,615 أسهم شركات

األسواق المالية   7,406,964  8,164,615      المجموع

  موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل 

اآلخر

اسهم متوفر لها 
 األسعار المعلنة في المستوى األول  43,528,787  58,284,132 اسعار سوقية

ال ينطبقال ينطبقاألسواق المالية

اسهم غير متوفر لها 
المستوى الثاني 6,120,190  7,303,740 اسعار سوقية

 مقارنتها بالقيمة 
السوقية  ألداة مالية 

مشابهة 
ال ينطبقال ينطبق

سندات متوفر لها 
 األسعار المعلنة في المستوى األول  -                          204,869 اسعار سوقية

ال ينطبقال ينطبقاألسواق المالية

 49,648,977  65,792,741      المجموع

     اجمالي الموجودات 
 57,055,941  73,957,356 مالية بالقيمة العادلة 

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى االول والمستوى الثاني خالل العام ٢٠٢1 .
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ب - القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:

باستثناء ما يرد في الجدول ادناه اننا نعتقد ان القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الظاهرة في القوائم 
المالية للبنك تقارب قيمتها العادلة وذلك ألن إدارة البنك تعتقد أن القيمة الدفترية  للبنود المبينة ادناه تعادل القيمة 

العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما الستحقاقها قصير االجل او ان  أسعار الفائدة لها  يعاد تسعيرها خالل العام .

 31 كانـــــــــــــــــــــــــــون االول 2020 31 كانـــــــــــــــــــــــــــون االول 2021

مستوى القيمة القيمة العادلةالقيمة الدفتريةالقيمة العادلةالقيمة الدفترية
العادلة 

دينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــاردينــــــــــــــار

موجودات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني 202,949,704  202,946,213  248,065,416  248,058,253 أرصدة لدى بنوك مركزية - بالصافي

المستوى الثاني 154,997,851  154,796,630  121,627,102  121,528,244 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

المستوى الثاني 81,173,358  79,864,376  102,697,913  101,054,720 إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية - بالصافي

المستوى االول  822,521,157  812,925,106  815,543,829  806,607,799 موجودات مالية بالتكلفة المطفاة
والثاني

المستوى الثاني 1,801,653,751  1,793,871,484  1,957,559,843  1,951,096,855 تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

     مجموع موجودات مالية غير محددة القيمة 
 3,063,295,821  3,044,403,809  3,245,494,103  3,228,345,871 العادلة

مطلوبات مالية غير محددة القيمة العادلة

المستوى الثاني 235,508,039  234,181,337  204,092,559  202,284,537 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

المستوى الثاني 2,234,057,132  2,226,430,437  2,445,538,713  2,437,899,526 ودائع عمالء

المستوى الثاني 56,959,891  56,958,241  59,546,408  59,546,408 تامينات نقدية

المستوى الثاني 315,227,909  314,384,118  364,901,553  363,909,865 أموال مقترضة 

المستوى الثاني 18,876,114  18,540,350  18,789,914  18,540,350 قروض مساندة

     مجموع المطلوبات مالية غير محددة القيمة 
 2,860,629,085  2,850,494,483  3,092,869,147  3,082,180,686 العادلة

تسعير  لنماذج  وفقا«  الثاني  للمستوى  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  تحديد  تم  اعاله  المبينة  للبنود 
متفق عليها والتي تعكس مخاطر االئتمان لدى االطراف التي يتم التعامل معها.
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)LCR( 50 - نسبة تغطية السيولة

 كانت تفاصيل نسبة تغطية السيولة لدى البنك كما يلي:

كما في 31 كانون األول

20202021

دينــــــاردينــــــار

1,120,360,489979,013,926إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

1,120,360,489979,013,926مالي األصول السائلة عالية الجودة بعد االقتطاع

وطرح تعديالت الحد األقصى

461,531,452460,699,531صافي التدفقات النقدية الخارجة

)LCR( 212.5%242.7%نسبة تغطية السيولة

- بلغت متوسط  نسبة تغطية السيولة  ٢٢1.4٥%

51 - أثر جائحة كورونا )“كوفيد - 19”( 
انتشر وباء كورونا المستجد )“كوفيد – 19”( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيل األنشطة 

التجارية واالقتصادية . ونجم عن فايروس كورونا )“كوفيد - 19”( حدوث حالة من عدم اليقين في بيئة االقتصاد العالمي . 

يراقب البنك الوضع عن كثب وقد قام بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة المخاطر األخرى إلدارة االضطرابات 
المحتملة التي قد يتسبب فيها تفشي فايروس كورونا )“كوفيد - 19”( على أعمال البنك وعملياته وأدائه المالي. 

 ألثر جائحة فايروس كورونا )“كوفيد - 19”( والتي أدت إلى التغييرات التالية في منهجية الخسائر االئتمانية 
ً
أجرى البنك تقييما

المتوقعة وتقديرات وأحكام التقييم كما في وللسنة المنتهية في 31 كانون االول ٢٠٢1 : 

أ - الخسائر االئتمانية المتوقعة 

واالفتراضات  المدخالت  بتحديث  البنك  قيام   )”19  - )“كوفيد  كورونا  فايروس  عن  الناجمة  اليقين  عدم  حالة  استدعت 
المستخدمة لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 31 كانون االول ٢٠٢1 . وقد تم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة 
بناء على نطاق من الظروف االقتصادية المتوقعة في ذلك التاريخ ، وبالنظر الى التطورات السريعة التي يشهدها الوضع، 
واحتمالية  شدة  تحديد  عند  المستقبلية  الكلي  االقتصاد  عوامل  على  العالية  التقلبات  تأثير  االعتبار  بعين  البنك  اخذ  فقد 

السيناريوهات االقتصادية الخاصة بتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة . 

السيناريوهات  لهذه  المخصصة  األساسية  واألوزان  السيناريوهات  بناء  طرق  تعديل  خالل  من  التقلب  هذا  عكس  تم  وقد 
والعوامل االستشرافية )مؤشر االئتمان( المستخدمة من مؤشر االئتمان التاريخي الملحوظ. يتم استخدام مؤشر االئتمان 

للتنبؤ باحتمال حدوث حاالت افتراضية متوقعة في المحفظة االئتمانية للبنك .

العوامل  على   )”19  - كورونا )“كوفيد  فايروس  بتأثير   
ً
خاصا  

ً
اهتماما البنك  أولى   ، اعاله  الموضحة  االفتراضات  الى  باإلضافة 

النوعية والكمية عند تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان ، وتقييم مؤشرات تدني القيمة للمخاطر في القطاعات التي 
يحتمل تأثرها . كما وقام البنك بعكس تقديرات إدارة البنك )Management Overlay( في تقييم األثر على قطاعات معينة أو 

عمالء محددين باالستناد الى دراسة كل قطاع أو عميل على حدى.
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ب - تقديرات وأحكام التقييم 

درست ادارة البنك األثار المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية 
للمجموعة والتي تمثل أفضل تقديرات اإلدارة استنادا إلى المعلومات التي يمكن مالحظتها . 

ج -  األقساط المؤجلة

بناًء على تعليمات السلطات الرقابية إلى البنوك العاملة ، قام البنك خالل االعوام ٢٠٢٠ و٢٠٢1 بتأجيل األقساط المستحقة أو 
 على تصنيف العمالء االئتماني.

ً
التي ستستحق على بعض العمالء دون اعتبار ذلك هيكلة ، ودون أن يؤثر أيضا
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1 - المقدمة 
نبذة تاريخية

 
ً
البنك اإللكتروني وأيضا الحاكمية المؤسسية للبنك وتم نشره على موقع  بإعتماد دليل  القاهرة عمان »البنك«  قام بنك 
في التقرير السنوي الذي يصدر عنه ليتمكن المساهمين وأصحاب المصالح من قراءته ومعرفة مدى التزام البنك بتطبيق ما 
 إجراء بعض التعديالت عليه بموجب التعليمات الصادرة عن البنك المركزي األردني والجهات الرقابية 

ً
جاء فيه وقد تم الحقا

ذات العالقة وأية تعديالت تطرأ عليها ليتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال، حيث قام بتحديد مهام 
 باالعتبار حماية حقوق 

ً
ومسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكذلك عن اإلدارة التنفيذية آخذا

المساهمين وأصحاب المصالح وتحديد طبيعة العالقات فيما بينهم.

الحاكمية المؤسسية 

البنك والذي يهدف  به  الذي يوجه ويدار  النظام  أنها  األردني  المركزي  البنك  المؤسسية حسب تعليمات  الحاكمية  تعرف 
وااللتزام  المودعين،  مصالح  وحماية  آمن،  بشكل  البنك  عمليات  وإدارة  وتحقيقها،  للبنك  المؤسسية  األهداف  تحديد  الى 

بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهين وأصحاب المصالح األخرين، والتزام البنك بالتشريعات وسياسات البنك الداخلية. 

أصدر البنك المركزي االردني تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك والتي تضمنت المواضيع الرئيسية التالية:

1. دليل الحاكمية ونشره.

٢. تشكيل مجلس االدارة واجتماعاته ومهامه ومسؤولياته.

3. حدود المسؤولية والمسائلة.

4. لجان المجلس.

٥. مالءمة أعضاء المجلس واالدارة التنفيذية العليا.

6. تقييم أداء االداريين.

7. المكافآت المالية لالداريين.

8. تعارض في المصالح.

9. التدقيق الداخلي والخارجي.

1٠. إدارة المخاطر.

11. إدارة االمتثال.

1٢. حقوق أصحاب المصالح.

13. االفصاح والشفافية.

أهداف الدليل

معايير  أعلى  تحقيق  أجل  من  وذلك  للبنك  المؤسسية  الحاكمية  اطار  لتوثيق  )الدليل(  المؤسسية  الحاكمية  دليل  يهدف 
 إلى الممارسات الرائدة المناسبة والقوانين واللوائح المعمول بها. 

ً
الحاكمية المؤسسية استنادا

واالمتثال  االلتزام  ضمان  ومراقبة  بتوجيه  للبنك  المؤسسية  الحاكمية  اطار  بها  يقوم  التي  الطريقة  الدليل  هذا  يتناول 
 لذلك، يتناول هذا الدليل ما يلي:

ً
للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بالحاكمية المؤسسية. ووفقا

الهيكل التنظيمي للبنك.

أدوار ومسؤوليات مجلس االدارة، االدارة التنفيذية والموظفين.

 إلى ما ورد في تعليمات الجهات الرقابية والرسمية ذات العالقة وهي 
ً
دور لجان مجلس االدارة المطلوب تشكيلها إستنادا
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لجنة التدقيق، لجنة إدارة المخاطر، لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحاكمية المؤسسية، لجنة اإلمتثال، لجنة التسهيالت، 
لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات وأية لجان أخرى يتم تشكيلها من قبل المجلس.

تفويض صالحيات مجلس اإلدارة إلى الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية.

عالقة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مع مساهمي البنك، والوسائل التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم.

سياسات وآليات البنك للحد من ومعالجة والتعامل مع حاالت تضارب المصالح. 

إلتزامات االفصاح الملقاة على عاتق البنك، سواء إلتزاماته باالفصاح المستمر للبنك المركزي األردني أو أي  جهات رقابية 
أخرى.

نظام الرقابة الداخلية للبنك بما في ذلك القواعد المتعلقة باختيار وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين، والتي أعدت لضمان 
أداء البنك وإعداد التقارير المالية يتم توجيهها وإدارتها بشكل صحيح. 

اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلمتثال.

السياسات العامة للعالقات مع أصحاب المصالح.

إن إطار الحاكمية المؤسسية لدى البنك يخضع ألنظمة ومتطلبات البنك المركزي االردني والقوانين والتشريعات النافذة 
قرأ باالقتران مع تعليمات البنك المركزي األردني والتعديالت 

ُ
ذات الصلة، وبالتالي فإّن السياسات في هذا الدليل يجب أن ت

والتحديثات التي تطرأ عليها فيما يتعلق بهذا الشأن.

اإلطار القانوني

بالحاكمية  يتعلق  فيما  أخرى  تعليمات  وأية  األردني  المركزي  البنك  بتعليمات  التام  والتقيد  االمتثال  بضمان  البنك  يلتزم 
المؤسسية، باالضافة الى تطبيق الممارسات الرائدة المناسبة في هذا المجال بما ال يخالف تعليمات البنك المركزي االردني.

باإلضافة إلى كافة التعليمات والقواعد السارية والملزمة على البنك في المملكة األردنية الهاشمية وكافة البلدان التي 
يتواجد بها البنك.

أية تعليمات  بالحاكمية المؤسسية وفي حال كان هنالك تعارض مع  المركزي األردني فيما يتعلق  البنك  تطبق تعليمات 
أخرى سيتم توضيح وبيان ذلك التعارض والحصول على موافقة البنك المركزي األردني لمعالجته.

التعريفات 

باإلستناد إلى تعليمات البنك المركزي االردني النافذة، فيما يلي التعريفات ذات الصلة:

التعريف االختصار

مجلس إدارة البنك. المجلس

النظام الذي يوجه ويدار به البنك، والذي يهدف إلى تحديد األهداف المؤسسية للبنك وتحقيقها، وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، 
وحماية مصالح المودعين، واإللتزام بالمسؤوليات الواجبه تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين، والتزام البنك بالتشريعات 

وسياسات البنك الداخلية.
الحاكمية المؤسسية 

عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.  العضو التنفيذي

تشمل مدير عام البنك أو المدير االقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير االقليمي ومساعد المدير العام أو مساعد المدير االقليمي 
والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الخزينة )االستثمار( ومدير االمتثال، باالضافة ألي 

 بالمدير العام.
ً
 مباشرة

ً
 ويرتبط وظيفيا

ً
موظف لديه سلطة تنفيذية في البنك موازية ألٍي من سلطات أي من المذكورين سابقا

االدارة التنفيذية العليا

عضو المجلس الذي ال يخضع ألي تأثيرات تحد من قدرته على إتخاذه لقرارات موضوعية لصالح البنك والذي تتوفر فيه الشروط المبينة في 
البند رقم )٥.1( من هذا الدليل. العضو المستقل

توفر متطلبات معينة في أعضاء مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية العليا. المالءمة

أي ذي مصلحة في البنك مثل المودعين أو المساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو العمالء أو الجهات الرقابية المعنية. أصحاب المصالح

الشخص الذي يملك نسبة )٥%( أو أكثر من رأسمال البنك بشكل مباشر أو غير مباشر. المساهم الرئيسي
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الهيكل التنظيمي وعالقات الحاكمية المؤسسية 
الهيكل التنظيمي

إجراءات تنظيمية  البنك ويضمن وجود  يتناسب مع طبيعة وأنشطة  الذي  التنظيمي  الهيكل  إعتماد  االدارة  على مجلس 
كافية لتنفيذ االستراتيجية المعتمدة من قبله، والذي يبين التسلسل اإلداري واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية، والتأكد من وجود ما يلي: 

تعريف األهداف المحّدده لكل وحدة.

تحديد المهام والمسؤوليات الوظيفية لجميع إدارات ودوائر البنك. 

 / الرقابة  تحقيق  أجل  من  وذلك  المختلفة  االدارية  المستويات  في  الوظائف  لجميع  االتصال  وخطوط  الصالحيات  تحديد 
السيطرة الفّعالة والفصل بين الواجبات. 

اعتماد وصف وظيفي لجميع المستويات الوظيفية كما ورد في الهيكل التنظيمي المعتمد، بما في ذلك تحديد المؤهالت 
والخبرات المطلوبة لشغل تلك المناصب.

يسعى مجلس اإلدارة للتأكد من االلتزام بالهيكل التنظيمي والتأكد بشكل مستمر على شمولية مستويات الرقابة التالية: 

مجلس اإلدارة ولجانه.

من  التأكد  المجلس  وعلى  تنفيذية،  أعمال  تمارس  ال   والتي  والتدقيق  اإلمتثال  المخاطر،  إلدارة  منفصلة  إدارات  وجود 
إستقالليتها. 

 Middle و  االئتمان  على  الرقابة  موظفي  )مثل  للبنك  اليومية  العمليات  في  مشاركين  الغير  الموظفين   / الوحدات  وجود 
.)Office

على مستوى البنك،على مجلس االدارة اإللتزام باألمور التالية:

المؤسسية  الحاكمية  دليل  اعتماد  وكذلك  ككل.  والمجموعة  للبنك  االدارية  والهياكل  والسياسات  االستراتيجيات  اعتماد 
تكون  أن  وضمان  المجموعة  كامل  على  لتطبيقه  االردني  المركزي  البنك  تعليمات  مع   

ً
تماشيا المجموعة  مستوى  على 

 بعين االعتبار التعليمات التي تصدرها البنوك المركزية 
ّ
سياسات الشركات التابعة للبنك متماشية مع هذه التعليمات، أخذا

أو الجهات الرقابية للدول التي تتواجد بها المجموعة والتي تنطبق على البنك والمجموعة ككل بما ال يخالف تعليمات البنك 
المركزي األردني.

 االحاطة بهيكل البنك وخصوصا الهياكل المعقدة من خالل معرفة الروابط والعالقات بين البنك والمجموعة ككل ومدى 
كفاية الحاكمية المؤسسية كجزء من المجموعة مع المواءمة بين استيراتيجيات وسياسات الحاكمية المؤسسية للبنك 
الرقابية االخرى ذات العالقة وفي حال  وتعليمات البنك المركزي االردني وأية تعليمات يصدرها البنك المركزي أو الجهات 

وجود تعارض يجب أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة لمعالجة ذلك.

مجلس اإلدارة
تشكيل المجلس

 إلى النظام االساسي وتكون مدة العضوية 4 سنوات.
ً
 استنادا

ً
 من 11 عضوا

ً
يتألف مجلس إدارة البنك حاليا

جميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين من بينهم أربعة أعضاء مستقلين.
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 مع متطلبات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي 
ّ
على المجلس وضع واعتماد ميثاق مجلس االدارة تماشيا

االردني، وعلى أن يتضمن الميثاق ما يلي:

حدود المساءلة. 	

المهام والواجبات. 	

مهام ومسؤوليات رئيس المجلس. 	

مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة. 	

تكوين مجلس اإلدارة. 	

شروط الترشح واإلنتخاب. 	

اإلجتماعات والنصاب القانوني. 	

السلطات والصالحيات. 	

السرّية، تعارض المصالح واإلفصاح. 	

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة 

اعتماد دليل الحاكمية المؤسسية للبنك والمجموعة وتقرير الحوكمة وتضمينه للتقرير السنوي للبنك.

االشراف على اإلدارة التنفيذية العليا ومتابعة أدائها، والتأكد من سالمة األوضاع المالية للبنك ومن المالءة المالية، وعليه 
قام المجلس باعتماد سياسات وإجراءات مناسبة لإلشراف والرقابة على أداء البنك.

هذه  واعتماد  األهداف  هذه  لتحقيق  استراتيجية  إلعداد  التنفيذية  اإلدارة  وتوجيه  للبنك،  االستراتيجية  األهداف  تحديد 
االستراتيجية، وكذلك اعتماد خطط عمل تتماشي مع هذه االستراتيجية.

اعتماد سياسة لمراقبة ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية عن طريق وضع مؤشرات أداء رئيسية )KPIs( لتحديد وقياس ورصد 
األداء والتقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسية.

التأكد من توفر سياسات وخطط وإجراءات عمل لدى البنك شاملة لكافة أنشطته تتماشى مع التشريعات ذات العالقة، 
وانه قد تم تعميمها على كافة المستويات االدارية، وانه يتم مراجعتها بانتظام.

تحديد القيم المؤسسية للبنك، ورسم خطوط واضحة للمسؤولية والمسائلة لكافة أنشطة البنك، وترسيخ ثقافة عالية 
للمعايير األخالقية والنزاهة والسلوك المهني إلداريين البنك.

يتحمل المجلس مسؤولية سالمة كافة عمليات البنك بما فيها أوضاعه المالية ومسؤولية تنفيذ متطلبات البنك المركزي 
وكذلك متطلبات الجهات الرقابية والتنظيمية األخرى المتعلقة بعمل البنك، ومراعاة أصحاب المصالح، وأن البنك يدار ضمن 
إطار التشريعات والسياسات الداخلية للبنك، وأن الرقابة الفعالة متوفرة باستمرار على أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة 

.)Outsourced( البنك المسندة لجهات خارجية

يعيين كل من الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي / التدقيق الداخلي والمدير التنفيذي / إدارة المخاطر والمدير التنفيذي / 
اإلمتثال وقبول استقاالتهم أو انهاء خدماتهم بناًء على توصية اللجنة المختصة وعلى أن يتم الحصول على عدم ممانعة 
البنك المركزي األردني على استقالة أو انهاء خدمات أي منهم، وللبنك المركزي استدعاء أي اداري في البنك للتحقق من 

أسباب االستقالة أو انهاء الخدمات. 

مع مراعاة ما ورد في البند رقم )3.٢.8( أعاله فإنه يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة عند تعيين أو قبول استقالة 
أو انهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي اإلدارة الرئيسيين.

 والتأكد من قيام المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بمراجعة 
ً
اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية للبنك ومراجعتها سنويا

 وعلى المجلس تضمين التقرير السنوي للبنك بما يؤكد كفاية هذه األنظمة.
ً
هيكل هذه األنظمة مرة واحدة على األقل سنويا

.
ً
ضمان استقاللية مدقق الحسابات الخارجي بداية واستمرارا

اعتماد استراتيجية إلدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعريض البنك 
لمخاطر مرتفعة، وأن يكون المجلس ملم ببيئة العمل التشغيلية للبنك والمخاطر المرتبطة بها وأن يتأكد من وجود أدوات 
وبنية تحتية إلدارة المخاطر في البنك قادرة على تحديد وقياس وضبط ومراقبة كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
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ضمان وجود نظم معلومات إدارية )MIS( كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

 
ّ

البنك من الشركات وخاصة الحاكمية المؤسسية لعمالء  التحقق من أن السياسة االئتمانية للبنك تتضمن تقييم نوعية 
الشركات المساهمة العامة، بحيث يتم تقييم المخاطر للعمالء بنقاط الضعف والقوة تبعا لممارستهم لمجال الحاكمية. 

التمويل  تقديم  ومراعاة  والتعليم،  والصحة  البيئة  حماية  مجال  في  مناسبة  اجتماعية  مبادرات  يتبنى  البنك  أن  من  التأكد 
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأسعار وآجال مناسبة.

واإلدارة  جهة  من  مؤثرة  مصلحة  يمتلكون  الذين  المساهمين  سلطات  بين  واضح  فصل  بإيجاد  الكفيلة  اإلجراءات  اتخاذ 
التنفيذية من جهة أخرى بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية السليمة، وعليه إيجاد آليات مناسبة للحد من تأثيرات المساهمين 

الذين يمتلكون مصلحه مؤثرة، وذلك من خالل اآلتي على سبيل المثال ال الحصر:

أن ال يشغل أي من المساهمين الذين يمتلكون مصلحة مؤثرة أي وظيفة في اإلدارة التنفيذية العليا.

أن تستمد اإلدارة التنفيذية العليا سلطتها من المجلس وحده، والعمل في إطار التفويض الممنوح لها من قبله.

وجود لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ال يعفي المجلس ككل من مسؤولياته.

الحاكمية  لجنة  المخاطر،  ادارة  لجنة  التدقيق،  لجنة  هي:  دائمة  أو  مستمرة  لجان  سبعة  بتشكيل  يقوم  أن  المجلس  على 
المؤسسية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات ولجنة اإلمتثال ولجنة التسهيالت. 

 
ً
كما ويجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى هي لجنة االستراتيجيات وأن هذه اللجنة  منبثقة عن مجلس االدارة وتعمل وفقا

لميثاق عملها المعتمد من قبل مجلس االدارة.

 من صالحياته إلى واحدة 
ً
يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى تساعده في القيام بمهامه، كما يجوز للمجلس أن يفوض بعضا

أو أكثر من تلك اللجان. إن تفويض بعض صالحيات المجلس لتلك اللجان ال يلغي المسؤولية المشتركة الواقعة على جميع 
أعضاء المجلس. كما أن للمجلس الحق في استعادة وسحب تلك الصالحيات                     في أي وقت.

اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتضمن مهام وصالحيات إدارة التدقيق وتعميمه داخل البنك.

إلى رئيس  التدقيق وأنها ترفع تقاريرها مباشرة  المباشر من لجنة  الداخلي خاضعة لإلشراف  التدقيق  التحقق من أن دائرة 
لجنة التدقيق.

التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة، بما في ذلك مسائلة اإلدارة التنفيذية العليا المعنية بشأن 
هذه التجاوزات.

مهام ومسؤوليات رئيس المجلس

 الحرص على إقامة عالقة بناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية.

التشجيع على النقد البناء حول القضايا التي تم بحثها بشكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين في وجهات النظر بين األعضاء، 
ويشجع على النقاشات والتصويت على تلك القضايا.

التأكيد على إستالم جميع أعضاء المجلس لمحاضر االجتماعات السابقة وتوقيعها، واستالمهم جدول أعمال أي اجتماع 
في  مناقشتها  سيتم  التي  المواضيع  عن  كافية  مكتوبة  معلومات  الجدول  يتضمن  أن  على  كافية،  بمدة  إنعقاده  قبل 

االجتماع ويكون التسليم بواسطة أمين سر المجلس.

التأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.

مناقشة القضايا اإلستراتيجية والهامة في إجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

تزويد كل عضو من أعضاء المجلس عند إنتخابه بنصوص القوانين ذات العالقة بعمل البنوك وتعليمات البنك المركزي ذات 
العالقة بعمل المجلس بما فيها التعليمات، وبكتيب يوضح حقوق العضو ومسؤولياته وواجباته، ومهام وواجبات أمين 

سر المجلس.

تزويد كل عضو بملخص كاف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.
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يتعلق  ما  وخاصة  المجلس  ومسؤوليات  مهام  حول  للبنك  القانوني  المستشار  بمساعدة  جديد  عضو  أي  مع  التداول 
العضوية،  فترة  ومنها  بالعضوية  الخاصة  االخرى  واألمور  والصالحيات  المهام  لتوضيح  والتنظيمية  القانونية  بالمتطلبات 
ومواعيد االجتماعات ومهام اللجان، وقيمة المكافآت، وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة المستقلة عند 

الضرورة.

برنامج  حضور  الجديد  للعضو  يتيح  وأن  المستمر،  وتعلمهم  خبراتهم  بتطوير  يتعلق  فيما  المجلس  أعضاء  احتياجات  تلبية 
توجيه )Orientation Program( بحيث يراعي الخلفية المصرفية للعضو على أن يحتوي هذا البرنامج وكحد أدنى المواضيع 

التالية:

البنية التنظيمية للبنك والحاكمية المؤسسية وميثاق قواعد السلوك المهني.  	

األهداف المؤسسية وخطة البنك االستراتيجية وسياساته المعتمدة. 	

األوضاع المالية للبنك.  	

هيكل مخاطر البنك وإطار إدارة المخاطر لديه. 	

من  أي  مالءمة  على   
ً
سلبا تؤثر  أن  يمكن  جوهرية  معلومات  أية  عن  المركزي  البنك  إعالم  من  التأكد  المجلس  رئيس  على 

أعضائه.

مهام ومسؤوليات أمين سر المجلس

على  التصويت  وكيفية  والتحفظات  واالعتراضات  واالقتراحات  المداوالت  كافة  وتدوين  المجلس  اجتماعات  جميع  حضور 
مشروعات قرارات المجلس.

تحديد مواعيد اجتماعات المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس.

التأكد من توقيع أعضاء مجلس اإلدارة على محاضر االجتماعات والقرارات.

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

حفظ سجالت ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن مشاريع القرارات المنوي إصدارها عن المجلس تتوافق مع التشريعات.

التحضير الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس.

تزويد البنك المركزي بإقرارات المالءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.

المؤهالت وترشيحات األعضاء

االدارة  وموظفي  العليا  التنفيذية  االدارة  وأعضاء  ألعضائه  والمالءمة  الترشيحات  سياسة  اعتماد  اإلدارة  مجلس  على 
لتعليمات   

ّ
المرشح والمعين استنادا العضو  الواجب توافرها في  المعايير والمتطلبات والشروط  الرئيسيين والتي تتضمن 

الحاكمية المؤسسية الصادرة عن البنك المركزي االردني النافذة وقوانين الجهات الرقابية المعمول بها.

لجان مجلس اإلدارة
أهداف لجان المجلس

مساعدة المجلس في تنفيذ بعض من مهامه ومسؤولياته بموجب ميثاق عمل كل لجنة، وعلى أن ال يعفي ذلك المجلس 
من مسؤولياته ككل. 

المساعدة على تسليط الضوء على القضايا والمسائل المهمة التي تواجه البنك بطريقة أكثر سهولة ومالءمة. 

اإلستغالل األمثل للكفاءات والمؤهالت ألعضاء المجلس من خالل مشاركتهم في اللجان التي تنسجم طبيعة أعمالها مع 
هذه المؤهالت.

تسهيل وتعزيز خطوط االتصال الفعال ما بين االدارات المعنية والمجلس من خالل اللجنة المعنية.
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المبادئ المشتركة للجان المجلس

لكل لجنة صالحيات وسلطات واضحة ومستقلة، ولكن كافة اللجان تتقاسم مبادئ عامة ومشتركة تتلخص كما يلي: 

- العضوية والتشكيل

 إلى تعليمات الحاكمية المؤسسية الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العالقة.
ً
لكل لجنة حد أدنى لعدد أعضائها استنادا

- النصاب والتصويت:

اللجنة  كانت  حال  وفي  غيابه،  حال  في  نائبه  أو  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  األعضاء  أغلبية  بحضور   
ً
منعقدا االجتماع  يعتبر  أ- 

مكونة من ثالثة أعضاء فقط فإن النصاب القانوني إلنعقاد اللجنة يكون بحضور كافة أعضائها.

ب- تؤخذ قرارات اللجنة بأكثرية االعضاء الحاضرين وفي حال تساوي االصوات فإن رئيس اللجنة يرجح الرأي الغالب.

أو  الفيديو  خالل  من  نظره  وجهة  إبداء  اللجنة  لعضو  فيمكن  الشخصي  الحضور  تعذر  حال  وفي   ،
ً
شخصيا الحضور  يكون  ج- 

الهاتف بعد موافقة رئيس اللجنة ويكون له الحق في التصويت والتوقيع على محضر االجتماع شريطة ما يلي:

توثيق ذلك حسب األصول.  	

أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن ٥٠% من إجتماعات اللجنة خالل عام. 	

أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة. 	

د. على الرغم مما ورد في البند )ج( المذكور أعاله فإنه يجوز للجنة وفي الحاالت الطارئة ذات المخاطر المرتفعة التي تستدعي 
بعد  وذلك  واإللكتروني  المرئي  اإلتصال  برامج  أو  الهاتف  أو  الفيديو  عبر  إجتماعاتها  تعقد  أن  وإحترازية  وقائية  إجراءات 
إبداء وجهة نظرهم والتصويت  اللجنة ممن حضروا هذا االجتماع  اللجنة على ذلك وبحيث يحق ألعضاء  موافقة رئيس 

 في محضر االجتماع.
ً
على القرارات والتوقيع على محضر االجتماع، شريطة أن يتم توثيق ذلك أصوليا

- اإلجتماعات:

 لمواثيق اللجان المعتمدة من مجلس اإلدارة.
ً
تجتمع اللجان بشكل دوري و/أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووفقا

- محاضر اإلجتماعات:

والمناقشات  المداوالت  كافة  المحضر  يتضمن  وبحيث  المعنية  اللجنة  سر  أمين  قبل  من  االجتماعات  محاضر  توثيق  يتم 
والتوصيات والقرارات المتخذة بالخصوص.

- الصالحيات والسلطات:

 لميثاق كل منها.
ً
تمارس اللجان سلطاتها وصالحياتها وفقا

- تقديم التقارير لمجلس اإلدارة:

تقوم كل لجنة بإعداد ورفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس االدارة بصورة منتظمة حول االنشطة والصالحيات التي تقوم 
بها.

- التقييم السنوي:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة.

على كل لجنة مراجعة ميثاق أو دليل أو تعليمات العمل كل 3 سنوات أو كلما دعت الضرورة لذلك ورفع تقرير بأي تعديالت 
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مقترحة للمجلس لالعتماد.

 ألكثر من لجنة من اللجان التالية )الحاكمية المؤسسية، التدقيق، الترشيحات 
ً
يحظر على أي عضو في المجلس أن يكون رئيسا

 ألكثر من لجنتين من كافة اللجان المنبثقة عن المجلس.
ً
والمكافآت، إدارة المخاطر( كما ويحظر عليه أن يكون رئيسا

اللجان الحالية المنبثقة عن مجلس اإلدارة هي:
لجنة التدقيق:

مع مراعاة ما ورد في التعليمات والقوانين سارية المفعول يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس اللجنة من 
 ألية 

ً
 فيها كما وال يجوز أن يكون رئيس اللجنة رئيسا

ً
 للجنة أو عضوا

ً
األعضاء المستقلين وأن ال يكون رئيس المجلس رئيسا

لجنة أخرى منبثقة عن المجلس، كما ويجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة حاصلين على مؤهالت علمية ويتمتعون بخبرة 
عملية مناسبة في مجاالت المحاسبة أو المالية أو أي من التخصصات أو المجاالت المشابهة ذات العالقة بأعمال البنك.

يجب أن تتوفر لدى اللجنة صالحية الحصول على أي معلومات من اإلدارة التنفيذية ولها الحق في استدعاء أي إداري لحضور 
اجتماعاتها على أن يكون على ذلك في ميثاقها.

تقوم اللجنة باإلجتماع مع المدقق الخارجي والداخلي ومسؤول اإلمتثال مرة واحدة على األقل في السنة بدون حضور أي 
من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.

ال يجوز دمج أعمال أي لجنة أخرى مع أعمال هذه اللجنة.

مع مراعاة ما ورد في قانون البنوك وتعديالته تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة األمور التالية:

على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي على تدقيق أنشطة البنك كل 3 سنوات كحد أعلى. 	

على لجنة التدقيق التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام تنفيذية. 	

على لجنة التدقيق التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية. 	

على المجلس التحقق من أن دائرة التدقيق الداخلي خاضعة لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق وأنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى  	
رئيس لجنة التدقيق.

على لجنة التدقيق تقييم أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وتحديد مكافآتهم. 	

نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي للبنك. 	

القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية للبنك. 	

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك. 	

توصي اللجنة للمجلس بخصوص تعيين المدقق الخارجي وإنهاء أعماله وأتعابه وأي شروط تتعلق بالتعاقد معه، باإلضافة إلى  	
.
ّ
تقييم إستقالليته سنويا

 مسؤولة عن مراجعة ومراقبة إجراءات اإلبالغ السري عن أي أخطاء في التقارير المالية وأي أمور أخرى وضمان وجود  	
ً
تكون أيضا

الترتيبات الالزمة للتحقيق المستقل والتأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعالجتها بموضوعية.

وضع االليات المناسبة لضمان توفير الشركة للعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة الشغال مهام الرقابة الداخلية بحيث  	
يتم تدريبها ومكافأتها نشكل مناسب.

دراسة و تقييم اية اعمال إضافية خارج نطاق التدقيق يقوم بها مدقق الحسابات الخارجي كتقديم االستشارات اإلدارة و الفنية و  	
التأكد على عدم تاثيرها على استقالليته و التوصية لمجلس اإلدارة التخاذ القرار بشانها.
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لجنة إدارة المخاطر: 

 بحد أدنى، كما ويجب أن 
ً
 مستقال

ً
تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من المجلس على أن يكون من بينهم عضوا

يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين ويجوز أن يشارك في عضويتها أعضاء من اإلدارة التنفيذية العليا.

تكون اللجنة مسؤولة عن عدة أمور أهمها:

مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك. 	

مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر. 	

التحقق من توائم المخاطر الفعلية للبنك ومستوى المخاطر المقبولة )قابلة المخاطر( المعتمدة في مجلس اإلدارة.   	

مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر في البنك ورفع تقارير دورية عنها للمجلس. 	

تعرضه  	 أن  يمكن  البنك  بها  يقوم  أنشطة  وأي  الجوهري  األثر  ذات  المخاطر  على  التعرف  تضمن  التي  المناسبة  الظروف  تهيئة 
لمخاطر أكبر من مستوى المخاطر المقبولة ورفع تقارير بذلك للمجلس ومتابعة معالجتها.

لجنة الترشيحات والمكافآت: 

األعضاء  من  اللجنة  رئيس  فيهم  بمن  اللجنة  أعضاء  غالبية  يكون  بحيث  األقل  على  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  هذه  تتكون 
المستقلين، وتكون اللجنة مسؤولة عن عدة أمور أهمها:

بعين  	 المرشحين، كما يؤخذ  بناًء على قدرات ومؤهالت األشخاص  المجلس  إلى عضوية  المؤهلين لإلنضمام  تحديد األشخاص 
اإلعتبار في حالة إعادة ترشيح العضو عدد مرات حضوره وفعالية مشاركته في إجتماعات المجلس.

ترشيح األشخاص المؤهلين لإلنضمام إلى اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي االدارة الرئيسيين. 	

والحاكمية  	 المخاطر  إدارة  وباألخص  المصرفية  المواضيع  في  وندوات  عمل  ورش  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حضور  من  التأكد 
المؤسسية وآخر تطورات العمل المصرفي. 

	  .
ً
التأكد من صفة اإلستقاللية لألعضاء المستقلين ومراجعة ذلك سنويا

تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه والرئيس التنفيذي من خالل نظام التقييم المعتمد وإعالم البنك المركزي األردني  	
وهيئة األوراق المالية بنتيجة هذا التقييم.

 البنك ومراجعتها بشكل دوري  وتطبيق هذه السياسة كما توصى بتحديد رواتب  	
َ

التأكد من وجود سياسة منح مكافآت إلداري
الرئيس التنفيذي وباقي اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي االدارة الرئيسيين ومكافآتهم وامتيازاتهم األخرى.

توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض المواضيع الهامة على البنك ألعضاء المجلس عند الطلب والتأكد من إطالعهم  	
المستمر حول أحدث المواضيع ذات العالقة بالعمل المصرفي.

لجنة الحاكمية المؤسسية:

اللجنة من األعضاء  المجلس بحيث يكون غالبية أعضاء  رئيس  بينهم  اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل من   تتكون هذه 
المستقلين ويجب أن يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.

تكون اللجنة مسؤولة عن عدة أمور أهمها:

بأية  	 برفع توصياتها  المؤسسية وتحديثه ومراقبة تطبيقه وتقوم  الحاكمية  إعداد دليل  التوجيه واإلشراف على  اللجنة  تتولي 
مقترحات أو تعديالت لمجلس اإلدارة. 

دراسة مالحظات الجهات الرقابية ذات العالقة بخصوص تطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعه ما تم بشأنها. 	

.
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4.3.5 لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ويفضل أن تضم في عضويتها أشخاص من ذوي الخبرة أو المعرفة االستراتيجية 
في تكنولوجيا المعلومات بحيث تتولى هذه اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:  

اللجان التوجيهية على  التنظيمية المناسبة بما في ذلك  اعتماد األهداف االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والهياكل 
تحقيق  يضمن  وبما  المعلومات(  لتكنولوجيا  التوجيهية  )اللجنة  الخصوص  وجه  وعلى  العليا  التنفيذية  اإلدارة  مستوى 
وتلبية األهداف االستراتيجية للبنك وتحقيق أفضل قيمة مضافة من مشاريع واستثمارات موارد تكنولوجيا المعلومات، 
المتوازن  الالزمة لمراقبة والتأكد من مدى تحقق ذلك، مثل استخدام نظام بطاقات األداء  واستخدام األدوات والمعايير 
 ،)Return On Investment( )ROI( واحتساب معدل العائد على االستثمار )IT Balanced Scorecards( لتكنولوجيا المعلومات

وقياس أثر المساهمة في زيادة الكفاءة المالية والتشغيلية.

الدولية المقبولة  	 اعتماد اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات يحاكي أفضل الممارسات 
المعلومات  وإدارة  حاكمية  تعليمات  ومتطلبات  أهداف  تحقيق  ويلبي  يتوافق   ،)COBIT( التحديد  وجه  وعلى  الخصوص  بهذا 
مستدام،  بشكل  المذكورة  التعليمات  في  المبينة  الواردة  المؤسسية  األهداف  تحقيق  خالل  من  لها  المصاحبة  والتكنولوجيا 

وتحقيق مصفوفة أهداف المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها، ويغطي عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

والتكنولوجيا  	 المعلومات  وإدارة  حاكمية  تعليمات  من   )1( رقم  المرفق  في  الواردة  المؤسسية  األهداف  مصفوفة  اعتماد 
لها  المصاحبة  والتكنولوجيا  المعلومات  وأهداف   ،984-6-1٠ المركزي  البنك  تعميم  في  عليها  الوارد  والتحديث  لها  المصاحبة 
 أدنى، وتوصيف 

ً
الواردة في المرفق رقم )٢( والتحديث الوارد عليها في تعميم البنك المركزي 1٠-6-984 واعتبار معطياتها حدا

األهداف الفرعية الالزمة لتحقيقها.

	  )3( رقم  المرفق  في  المعلومات  تكنولوجيا  لحاكمية  الرئيسية  العمليات  تجاه   )RACI Chart( للمسؤوليات  مصفوفة  اعتماد 
والتحديث الوارد عليها في تعميم البنك المركزي 1٠-6-984   والعلميات الفرعية المنبثقة عنها من حيث: الجهة أو الجهات أو 
الشخص أو األطراف المسؤولة بشكل أولي )Responsible(، وتلك المسؤولة بشكل نهائي )Accountable(، وتلك المستشارة 
)Consulted(، وتلك التي يتم اطالعها )Informed( تجاه كافة العمليات في المرفق المذكور مسترشدين بمعيارCOBIT ٢٠19   بهذا 

الخصوص.

	  )Enterprise Goals( اعتماد أهمية وترتيب أولوية أهداف المؤسسة

 )Alignment Goals(  ومدى ارتباطها بأهداف التوافق

)Governance and Management Objectives( وأهداف الحاكمية واإلدارة

 )Enablers/Components( باإلضافة الرتباطها بباقي عناصر التمكين

وذلك بناًء على دراسة نوعية و/أو كمية تعد لهذا الغرض بشكل سنوي على األقل تأخذ بعين االعتبار العوامل المؤثرة في 
تشكيل إطار حاكمية تكنولوجيا المعلومات )٢٠19 COBIT - Design Factors( بما يتناسب مع خصوصية واستراتجيات البنك، 
البيانات واالمتثال والمراقبة والتدقيق  على أن يتم تضمين مواضيع األمن السيبراني، وإدارة المخاطر وخصوصية وحماية 
للنشاطات  النضوج  مستوى  يتناسب  أن  على  عليا.   وأولوية  أهمية  وذات    Focus Area أنها   على  االستراتيجي  والتوافق 
بحسب  واألولوية  األهمية  درجة  مع  طردي  بشكل  السبعة  التمكين  عناصر  وباقي  واإلدارة  الحاكمية  بأهداف  المتعلقة 
 Fully 3 نتائج الدراسة المذكورة أعاله، على أن ال يقل مستوى النضوج لألهداف ذات األهمية  واألولوية العليا عن مستوى
Achieved  بحسب سلم النضوج الوارد في إطار العمل COBIT ٢٠19، ويسمج باعتبار ما ال يزيد عن ٢6% من االهداف الواردة في 
سادسا اعاله ضمن اهداف االدارة )بما ال يزيد عن 9 اهداف بحد اقصى من اصل 3٥ هدف ( على انها ذات اهمية واولوية 

ادنى اعتمادا على نتائج الدراسة المشار اليها.

التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة المخاطر في البنك  	
وبحيث يأخذ بعين االعتبار ويلبي كافة عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات الواردة في المرفق رقم )3(.

اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واالهداف االستراتيجية للبنك. 	

االشراف العام واالطالع على سير عمليات وموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات للتأكد من كفايتها ومساهمها الفاعلة في  	
تحقيق متطلبات وأعمال البنك.

االطالع على تقارير التدقيق لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة االنحرافات. 	

التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية انحرافات. 	

	 .)Cyber Security Policy( اعتماد سياسة األمن السيبراني
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	 .)Cyber Security Program( اعتماد برنامج األمن السيبراني

فحص اإلمتثال لسياسة وبرنامج األمن السيبراني.  	

رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس اإلدارة عن أعمال وأنشطة اللجنة. 	

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 سنوات و/أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتماده. 	

دراسة أي موضوع يعرض على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثه وإبداء الرأي والتوصية بشأنه إلى مجلس  	
اإلدارة.

لجنة االستراتيجيات:

االستراتيجية  االهداف  لوضع  المجلس  بمساعدة  اللجنة  تقوم  بحيث  اإلدارة  مجلس  من  قرار  بموجب  اللجنة  تشكيل  يتم 
هذه  تتولى  وبحيث  عليها،  للمصادقة  للمجلس  التوصيات  وإصدار  اإلستراتيجية  تصميم  في  التنفيذية  اإلدارة  ومساعدة 

اللجنة المهام والمسؤوليات التالية:

تحديد األهداف االستراتيجية بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية والتنسيب لمجلس اإلدارة العتمادها. 	

ضمان إعداد الخطط االستراتيجية والتشغيلية والتأكد من شمول األهداف االستراتيجية ضمنها. 	

متابعة تحقيق األهداف االستراتيجية من خالل مؤشرات األداء الرئيسية. 	

رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس اإلدارة عن أعمال وأنشطة اللجنة. 	

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 سنوات و/أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتمادها. 	

دراسة أي موضوع يعرض على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثه وإبداء لرأي والتوصية بشأنه إلى مجلس  	
اإلدارة.

لجنة التسهيالت:

 في لجنة 
ً
 على أن ال يكون عضوا

ً
تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء على األقل ويجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقال

التدقيق، ويعين أعضاء اللجنة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس بموجب قرار من مجلس اإلدارة، كما ويجوز أن يشارك أعضاء 
من اإلدارة التنفيذية العليا في إجتماعات اللجنة لعرض توصياتهم، ويكون النصاب القانوني إلجتماعات اللجنة بحضور أربعة 

أعضاء على األقل وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بغض النظر عن عدد الحاضرين منهم.

ويتم تحديد حدود عليا للصالحيات المناطة بهذه اللجنة والمتعلقة بمنح أو تعديل أو تجديد أو هيكلة التسهيالت االئتمانية 
وبحيث يكون هناك صالحيات واضحة للمجلس بالخصوص، كما يجوز بموجب قرار من مجلس اإلدارة تفويض بعض أو جميع 
صالحيات هذه اللجنة في تعديل شروط أو هيكلة التسهيالت للجنة اإلدارة التنفيذية، مع ضرورة إطالع لجنة التسهيالت 

على ما تم إتخاذه من قرارات ضمن هذه الصالحيات.

وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:

النظر في التسهيالت التي تتجاوز صالحية أعلى لجنة في اإلدارة التنفيذية. 	

تنحصر صالحياتها بإتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيالت التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية. 	

أن ترفع اللجنة إلى المجلس بشكل دوري تفاصيل التسهيالت التي تمت الموافقة عليها من قبلها. 	

مراجعة ميثاق اللجنة كل 3 سنوات و/أو كلما دعت الحاجة لذلك ورفع أي تعديالت عليه لمجلس اإلدارة العتمادها. 	

دراسة أي موضوع يعرض على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو ترى اللجنة ضرورة بحثه وإبداء الرأي والتوصية بشأنه إلى مجلس  	
اإلدارة.

 يفصل  	
ً
في حال تعارض أي من توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة يتعين على مجلس اإلدارة أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا

بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد مجلس اإلدارة بها.
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لجنة اإلمتثال:

تتكون هذه اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وبحيث يكون غالبية أعضائها من األعضاء المستقلين، وتتولى هذه اللجنة 
المهام التالية:

للتأكد من  	 لذلك، مع مراجعتها بشكل دوري  الالزمة  اإلمتثال والبرامج واألدوات  السياسات وإطار عمل إلدارة  التأكد من توفر 
فعاليتها وتعديلها إذا  لزم األمر.

مناقشة تقارير اإلمتثال ومكافحة غسل األموال. 	

إستالم ومتابعة تقارير اإلمتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق بإدارة اإلمتثال. 	

ومهام أخرى بموجب ميثاق اللجنة المعتمد. 	

المالءمة، التقييم والمكافآت
مالءمة أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية العليا وموظفي اإلدارة الرئيسيين

والمؤهالت  والخبرة  بالنزاهة  الرئيسيين  االدارة  وموظفي  العليا  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتمتع  أن  يجب 
المطلوبة والقدرة على أداء واجباتهم وتكريس الوقت لعمل البنك وتوفر شروط المالءمة للمواقع التي يشغلونها وعلى 

عضو مجلس اإلدارة تخصيص الوقت الكافي لالطالع بمهامه.

إن مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولين عن ضمان مالءمة وتلبية كل من أعضاء مجلس االدارة واإلدارة 
بالمهام  لقيامهم  الالزمة  والقدرات  والمؤهالت  والخبرة  النزاهة  لمتطلبات  الرئيسيين  االدارة  وموظفي  العليا  التنفيذية 
واألنظمة  األردني  المركزي  البنك  عن  الصادرة  المؤسسية  الحاكمية  تعليمات  مع  بالتوافق  المطلوبة  والمسؤوليات 

والتعليمات االخرى المعمول بها والسياسات الداخلية المعتمدة بهذا الخصوص.

شروط مالءمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

أن ال يقل عمره عن ٢٥ سنة. 	

 فيه ما لم يكن البنك االخر  	
ً
 أو موظفا

ً
 إقليميا

ً
 له أو مديرا

ً
 في مجلس إدارة أي بنك اخر داخل المملكة أو مدير عاما

ً
أن ال يكون عضوا
 لذلك البنك.

ً
تابعا

 أو مدقق حسابات للبنك. 	
ً
 قانونيا

ً
 أو مستشارا

ً
أن ال يكون محاميا

 على الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى سواء في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو إدارة االعمال أو أي من التخصصات  	
ً
أن يكون حاصال

المشابهة، ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت النظر في إضافة تخصصات أخرى إن إقترنت بخبرة لها عالقة بأعمال البنوك.

 عنها. 	
ً
 في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثال

ً
أن ال يكون موظفا

 في مجالس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة داخل المملكة سواء بصفته الشخصية في بعضها أو  	
ً
أن ال يكون عضوا

 لشخص اعتباري.
ً
بصفته ممثال

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

أن ال يجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي او إستشاري في البنك. 	

أن يكون حسن السيرة والسمعة.  	

شروط إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة:

 في المجلس خالل السنوات الثالث السابقة النتخابه.  	
ً
 تنفيذيا

ً
أن ال يكون قد كان عضوا

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

المساهمين  	 بأحد  أو  للبنك  التابعة  الشركات  إدارات  مجالس  أعضاء  من  عضو  بأي  أو  اآلخرين  المجلس  أعضاء  من  بأي  تربطه  ال  أن 
الرئيسيين في البنك صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

أن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء االدارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة للبنك صلة  	
قرابة حتى الدرجة الثانية.
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 خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ  	
ً
أن ال يكون شريكا أو موظفا لدى المدقق الخارجي للبنك وأن ال يكون قد كان شريكا أو موظفا

 في المجلس وأن ال تربطه بالشريك المسؤول عن عملية التدقيق صلة قرابة من الدرجة األولى.
ً
انتخابه عضوا

مع  	 مساهمته  تشكل  أو  البنك  في  رئيسي  لمساهم   
ً
حليفا أو  رئيسي  لمساهم   

ً
ممثال أو  البنك  في   

ً
رئيسيا  

ً
مساهما يكون  ال  أن 

في   
ً
رئيسيا  

ً
مساهما أو  للبنك  التابعة  الشركات  احدى  في   

ً
رئيسيا  

ً
مساهما أو  رئيسي  مساهم  مساهمة  مقدار  حليف  مساهمة 

المجموعة المالكة للبنك. 

أن ال يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة البنك أو إحدى شركاته التابعة أو عضو هيئة مديرين فيها ألكثر من ثمانية سنوات متصلة.  	

 فيها على ائتمان من البنك تزيد نسبته  	
ً
 رئيسيا

ً
 لها أو مساهما

ً
 هو أو أي شركة هو عضو في مجلس إدارتها أو مالكا

ً
أن ال يكون حاصال

 الئتمان من البنك تزيد قيمته عن ذات النسبة.
ً
على )٥%( من رأسمال البنك المكتتب به وأن ال يكون ضامنا

 أن يكون من ذوي المؤهالت أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية. 	

شروط مالءمة الرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وموظفي اإلدارة الرئيسيين:

لغايات قراءة هذا الدليل يعتبر المدير العام الوارد تعريفه في تعليمات الحاكمية المؤسسية هو نفسه الرئيس التنفيذي كما ورد  	
في الهيكل التنظيمي المعتمد للبنك.

 في مجلس إدارة أي بنك اخر داخل المملكة ما لم يكن البنك االخر تابعا للبنك. 	
ً
أن ال يكون عضوا

أن يكون متفرغا إلدارة أعمال البنك. 	

 على الدرجة الجامعية االولى كحد أدنى في االقتصاد أو المالية أو المحاسبة او ادارة االعمال او أي من التخصصات  	
ً
أن يكون حاصال

الوظيفة  ومتطلبات  شروط  فيه  يتوفر  أن  فيجب  الرئيسيين  اإلدارة  موظفي  باستثناء  البنك  بعمل  عالقة  لها  التي  المشابهة 
المعتمدة في البنك وفقا للوصف الوظيفي ومؤهالتها.

أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات باستثناء منصب الرئيس التنفيذي أو المدير  	
اإلقليمي الذي يجب أن ال تقل خبرته في مجال أعمال البنوك عن عشر سنوات باستثناء موظفي اإلدارة الرئيسيين الذي يجب أن يكون 

لديه خبرة في مجال أعمال ادارته أو أعمال ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات. 

يجب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي األردني قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا بموجب تعليمات الحاكمية  	
المؤسسية سارية المفعول.

 عن صلة مع رئيس مجلس اإلدارة او أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة  	
ً
أن ال يشكل تعيينه تضارب مصالح ناشئا

القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة الرئيس التنفيذي وحتى الدرجة األولى في حالة شاغلي اإلدارة التنفيذية العليا. 

رئيس  	 يكون  ال  أن  التنفيذي ويجب  والرئيس  المجلس  رئيس  منصبي  بين  الجمع  يجوز  ال  الشركات،  قانون  في  ورد  مما  الرغم  على 
 مع الرئيس التنفيذي بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة.

ً
المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو المساهمين الرئيسيين مرتبطا

على لجنة الترشيحات والمكافات إيجاد منهجية واضحة للتحقق من تخصيص عضو مجلس اإلدارة الوقت الكافي لالطالع 
بمهامه كعضو بما فيها مدى تعدد ارتباط العضو بعضوية مجالس إدارة أخرى/هيئات/منتديات.

يجب الحصول على موافقة مجلس اإلدارة عند تعيين أو قبول استقالة أو انهاء خدمات أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا 
وموظفي اإلدارة الرئيسيين.

على مجلس االدارة اعتماد سياسة الترشيحات والمالءمة والتي يتم العمل بها ويتم تحديثها كل 3 سنوات أو كلما دعت 
الحاجة لذلك وذلك لضمان االلتزام واالمتثال لمتطلبات البنك المركزي وكافة تعليمات الجهات الرقابية المعمول بها ذات 

الصلة.  

على مجلس االدارة اعتماد خطة شاملة لإلحالل الوظيفي وتحدث بشكل مستمر.

تقييم األداء

على مجلس اإلدارة إعتماد إطار عام لتقييم أداء كل من مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه بشكل مستقل ويشمل هذا االطار:

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

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية )KPIs( لتقييم أداء المجلس. 	

منهجية التواصل بين مجلس االدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل. 	
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دورية االجتماعات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا. 	

دور العضو في اجتماعات مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى مقارنة أدائه بأداء االعضاء االخرين ويجب الحصول على التغذية الراجعة من  	
العضو المعني وذلك بهدف تحسين عملية التقييم.

 بتقييم عمل المجلس ككل وأعضائه وكافة لجان المجلس وإعالم البنك المركزي 
ً
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنويا

بنتائج هذا التقييم. 

مؤشرات  أساس  على  والمعد  معتمد  تقييم  نظام  وفق   
ً
سنويا التنفيذي  الرئيس  أداء  تقييم  إعتماد  اإلدارة  مجلس  على 

ومدى  للبنك  واإلداري  المالي  األداء  من  كل  التنفيذي  الرئيس  أداء  تقييم  معايير  تتضمن  وبحيث   ،)KPIs( الرئيسية  األداء 
تحقيق استراتيجيات وخطط عمل البنك في اآلجل المتوسط والطويل وإعالم البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.  

تبني مجلس اإلدارة نظام لقياس أداء إداريي البنك من غير أعضاء مجلس االدارة والرئيس التنفيذي.

 بناًء على مؤشرات قياس أداء معتمدة ويشمل هذا النظام على اآلتي:

الداخلية  	 الرقابة  بإجراءات  االلتزام  مدى  وتقييم  المخاطر  إلدارة  عمل  بإطار  اإللتزام  أداء  لقياس  مناسب  ترجيحي  وزن  يعطى  أن 
ومتطلبات الجهات الرقابية.

المتعلقة  	 الرئيسية  المخاطر  االعتبار  أن يؤخذ في  ينبغي  األداء حيث  لتقييم  الوحيد  العنصر  الربح هو  أو  الدخل  إجمالي  أن ال يكون 
بالعمليات األساسية ورضا العميل وغيرها من العناصر القابلة للتطبيق.

عدم إستغالل النفوذ وتجنب تضارب المصالح. 	

القواعد العامة للمكافآت المالية

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  المكافآت  لمنح  والشفافية  بالموضوعية  تتصف  مستقلة  وإجراءات  سياسات  البنك  لدى 
 إلى نظام التقييم المعتمد. يتم تطبيق هذه السياسة من خالل 

ّ
التنفيذية العليا وموظفي اإلدارة الرئيسيين وذلك استنادا

لجنة الترشيحات والمكافات.

الهدف من سياسة المكافآت المالية يتضمن:

المحافظة على اإلداريين ذوي الكفاءات والمهارات والخبرات الالزمة وإستقطابهم وتحفيزهم واإلرتقاء بأدائهم. 	

تأخذ باإلعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها بشكل ال يؤثر على مالءة وسمعة البنك. 	

عدم إسناد عنصر منح المكافأة فقط على أداء السنة الحالية بل أن يستند أيضا على أدائه في المدى المتوسط والطويل )من ثالث  	
إلى خمس( سنوات.

 لسياسة منح المكافآت المعتمدة وبما يتوافق مع التعليمات. 	
ً
تحديد شكل المكافآت وفقا

التعبير عن أهداف البنك وقيمه وإستراتيجيته. 	

إمكانية تأجيل دفع نسبة معقولة من المكافآت بحيث يتم تحديد هذه النسبة وفترة التأجيل على أساس طبيعة العمل ومخاطره  	
ونشاطات اإلداري المعني.

نتائج  	 على   
ً
إعتمادا األموال(  غسل  ومكافحة  واإلمتثال  والتدقيق  المخاطر  )إدارة  الرقابية  الدوائر  إلداري  مالية  مكافآت  منح  عدم 

أعمال الدوائر التي يراقبونها

تفويض الصالحيات لإلدارة التنفيذية
تفويض الصالحيات للرئيس التنفيذي

على المجلس تحديد الصالحيات القانونية والمالية واإلدارية للرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية بالقدر الذي يمكنهم من 
ممارسة أعمالهم بكفاءة وبشكل فعال وذلك من خالل قيام الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية برفع التوصيات الالزمة 
إلى المجلس بخصوص جدول الصالحيات والذي يتضمن الصالحيات القانونية والمالية واإلدارية لهم وأن يتم إعتماد الجدول 

من قبل مجلس اإلدارة. 

بالدور  التوسع في ذلك بما يخل  يراعى عدم  أن  التي تتطلب موافقته على  المصرفية  العمليات  المجلس تحديد  كما على 
 بما في 

ً
الرقابي للمجلس وأن ال يمنح صالحيات تنفيذية بما فيها صالحيات منح االئتمان لعضو من أعضاء المجلس منفردا

ذلك رئيس المجلس وذلك من خالل جدول الصالحيات المعتمد من المجلس.
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حقوق المساهمين
حقوق المساهمين

يراعي البنك ضمان حقوق المساهمين بناًء على تعليمات البنك المركزي وتعليمات الجهات الرقابية كما يلي:

التأكد من تمتع المساهمين بجميع حقوقهم المتعلقة في الحصول على نصيبهم من األرباح المخصصة للتوزيع، حضور 
البيانات  على  الحصول  العامة،  الهيئة  قرارات  على  التصويت  المداوالت،  في  الفّعالة  المشاركة  العامة،  الهيئة  اجتماعات 

والتقارير المالية للبنك، وممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها باإلجراءات التنظيمية الممنوحة للمساهمين. 

 أو من خالل تفويض أشخاص آخرين 
ً
تشجيع المساهمين على حضور االجتماع السنوي للهيئة العامة والتصويت شخصيا

لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالنيابة عنه كما تنص القوانين وتعليمات الجهات الرقابية.

التأكد من تضمين التقرير السنوي للبنك وتقاريره الربعية افصاحات تتيح للمساهمين الحاليين أو المحتملين االطالع على 
نتائج العمليات والوضع المالي للبنك.

قبل  من  طرحها  تم  التي  واألسئلة  المالحظات  على  يشمل  أن  على  العامة  الهيئة  اجتماع  بنتائج  تقرير  إعداد  من  التأكد 
المساهمين على اإلدارة التنفيذية والردود عليها باإلضافة الى نتائج التصويت. 

والتصويت  الحضور  على  وتشيجعهم  المساهمين  لحقوق  توضيح  يتضمن  اإللكتروني  الموقع  من  جزء  تخصيص  ضمان 
ومحاضر  للدعوة  الكامل  النص  ضمنها  ومن  باإلجتماعات  المعنية  المستندات  نشر  وكذلك  العامة  الهيئة  إجتماعات  في 

اإلجتماعات.  

التأكد من أن وحدة عالقات المساهمين تقوم بتحديث الموقع االلكتروني للبنك بشكل دوري وأن الموقع يشمل كافة 
المعلومات والبيانات وقرارات الهيئة العامة والتقارير التي تخص المساهمين.

مع  المباشر  االتصال  خالل  من  المساهمين  شكاوى  تلقي  عن  مسؤولة  البنك  في  المساهمين  عالقات  وحدة  تعتبر 
المساهمين أو من خالل الموقع اإللكتروني للبنك.

تقوم وحدة عالقات المساهمين بتوجيه شكاوى المساهمين إلى اإلدارة التنفيذية للرد عليها. تخضع الردود حول شكاوى 
المساهمين إلشراف وموافقة اإلدارة التنفيذية مع األخذ بعين اإلعتبار سرية المعلومات.

تعارض المصالح وميثاق السلوك المهني 
السياسات العامة 

على اإلداريين تجنب تعارض المصالح.

على مجلس اإلدارة  اعتماد سياسات وإجراءات تنظم حاالت تعارض المصالح التي قد تنشأ نتيجة األعمال اليومية واإلفصاح 
عن أي تعارض في المصالح قد ينشأ عن إرتباط البنك في الشركات داخل المجموعة.

على المجلس التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

يعمل البنك على التأكد من أنه ال يوجد مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( لدى أعضاء مجلس اإلدارة في األعمال والعقود التي 
يتم تنفيذها لحساب البنك. ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة  بإبالغ المجلس في حال وجود مصلحة شخصية له في األعمال 
البنك، كما يتم توثيق ذلك في محضر االجتماع. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة الذي له  والعقود التي يتم تنفيذها لحساب 

مصلحة شخصية في أعمال وعقود البنك أن يحضر ويشارك في التصويت على أي قرارات بهذا الشأن كما تنص القوانين. 

يتحقق مجلس اإلدارة من إلتزام أعضاء اإلدارة التنفيذية بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.

على مجلس اإلدارة اعتماد سياسات وميثاق للسلوك المهني وتعميمها على جميع اإلداريين وبحيث يتضمن ما يلي: 

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

قواعد وإجراءات تنظم التعامالت مع ذوي العالقة.  	

الحاالت التي قد ينشأ عنها  تعارض في المصالح. 	
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على مجلس اإلدارة اعتماد  سياسة خاصة باإلبالغ عن حاالت تعارض المصالح، والتي تتيح للموظفين الحرية في اإلبالغ بطريقة 
سرّية عن الممارسات واألنشطة غير المسموحة أو المخالفة للقوانين والتعليمات من خالل وسائل اإلبالغ المعتمدة. 

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

تعامالت األطراف ذات العالقة 
السياسات العامة لتعامالت األطراف ذات العالقة

 باإلعتبار 
ً
على مجلس اإلدارة اعتماد سياسات وإجراءات للتعامالت مع ذوي العالقة بحيث تشمل تعريف هذه األطراف أخذا

السياسات  هذه  بتجاوز  يسمح  ال  بحيث  التعامالت  هذه  مراقبة  وآلية  الموافقة  وإجراءات  التعامالت  وشروط  التشريعات 
واإلجراءات.

يقوم البنك بوضع وتعريف اآلليات المتعلقة بعالقاته مع العمالء والموردين مع ضمان معاملة معلوماتهم وبياناتهم 
كمعلومات سرّية.

يحتفظ البنك بسجالت لمعامالت األطراف ذات العالقة مع ضرورة إخضاع هذه المعامالت لمستوى مناسب من التدقيق 
بحيث تقوم الدوائر الرقابية في البنك بالتأكد من أن التعامالت مع ذوي العالقة قد تمت وفق السياسة واإلجراءات المعتمدة 

وعلى لجنة التدقيق القيام بمراجعة جميع تعامالت ذوي العالقة ومراقبتها واطالع المجلس على هذه التعامالت.

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
ً
 إلى متطلبات اإلفصاح وفقا

ً
يتم اإلفصاح عن تعامالت األطراف ذات العالقة إستنادا

أو  البنك  بها  يتواجد  التي  البلدان  في  أو  األردن  في  أخرى  محلية  ورسمية  رقابية  جهات  متطلبات  وأية  المركزي،  والبنك 
المجموعة.

على عضو مجلس اإلدارة تغليب مصلحة البنك في كل التعامالت التي تتم مع أي شركة أخرى له مصلحة شخصية فيها، 
بالبنك لمصلحته الخاصة، وأن يتجنب تعارض المصالح واإلفصاح للمجلس بشكل  التجاري الخاصة  وعدم أخذ فرص العمل 
تفصيلي عن أي تعارض في المصالح في حال وجوده مع اإللتزام بعدم الحضور أو المشاركة بالقرار المتخذ باالجتماع الذي 

يتم فيه تداول مثل هذا الموضوع، وأن يدون هذا اإلفصاح في محضر إجتماع المجلس.

متطلبات اإلفصاح
اإلفصاح والشفافية 

المساهمين وأصحاب  المالية والتي تساعد  المالية وغير  المعلومات  إعتماد  سياسات  لإلفصاح عن  اإلدارة   على مجلس 
المصالح على متابعة أعمال وعمليات والنتائج المالية للبنك.

يتضمن الموقع االلكتروني للبنك كافة المعلومات والبيانات التي يجب اإلفصاح عنها حسب متطلبات وتعليمات اإلفصاح 
الصادرة عن الجهات الرقابية المعمول بها. كما يقوم مجلس اإلدارة واللجان األخرى ذات الصلة باإلشراف على مدى إمتثال 

اإلدارة التنفيذية بذلك.

تتضمن سياسة اإلفصاح والشفافية لدى البنك على ما يلي:

عملية مراجعة / التدقيق على المعلومات التي يراد اإلفصاح والكشف عنها للتأكد من دقتها وصحتها قبل نشرها. 	

آلية التعامل مع المعلومات الداخلية وضمان أن ال يتم إساءة إستخدام تلك المعلومات قبل اإلفصاح عنها. 	

عملية إعداد التقارير الرقابية لمراقبة عدم اإلمتثال لسياسة اإلفصاح من قبل الموظفين/ الجهات المسؤولة واإلجراءات الواجب  	
إتباعها في حال إكتشاف أية مخالفات.

عملية تقييم وقياس المخاطر التي قد تنجم عن اإلفصاح بما في ذلك اإلفصاح عن معلومات غير دقيقة، غير كاملة أو غير قانونية. 	

االلتزام  وضمان  عنها،  واالفصاح  كشفها  يتم  التي  المعلومات  ودقة  سالمة  ضمان  عن   
ً
مسؤوال اإلدارة  مجلس  يكون 

بسياسة البنك المعتمدة بهذا الخصوص، ويتم القيام بمراجعة وتحديث السياسة بشكل دوري.
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يتضمن التقرير السنوي كحد أدنى ما يلي:

أنظمة  	 كفاية  وعن  التقرير  ذلك  في  الواردة  والمعلومات  للبنك  المالية  البيانات  وكفاية  دقة  عن  مسؤول  المجلس  أن  يفيد  نص 
الضبط والرقابة الداخلية وشمولية التقرير السنوية لكافة متطلبات اإلفصاح الصادرة عن الجهات الرقابية المعمول بها.

ملخص للهيكل التنظيمي للبنك. 	

ملخص لمهام ومسؤوليات لجان المجلس وأي صالحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان. 	

المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى إلتزامه بتطبيق ما جاء بالدليل. 	

	  
ً
معلومات عن كل عضو من أعضاء المجلس من حيث مؤهالته وخبراته ومقدار مساهمته في رأسمال البنك وفيما إذا كان مستقال
أم ال وعضويته في لجان المجلس وتاريخ تعيينه وأي عضويات يشغلها في مجالس إدارات شركات أخرى والمكافآت بكافة أشكالها 
التي حصل عليها من البنك وذلك عن السنة المنصرمة وكذلك القروض الممنوحة له من البنك وأية عمليات أخرى تمت بين البنك 

والعضو أو األطراف ذوي العالقة به.

معلومات عن إدارة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرات عليها. 	

عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات. 	

أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام. 	

ملخص عن سياسة منح المكافآت لدى البنك مع اإلفصاح عن كافة أشكال مكافات أعضاء المجلس كل على حدا والمكافآت بكافة  	
أشكالها التي منحت لإلدارة التنفيذية العليا كل على حدا وذلك عن السنة المنصرمة.

أسماء المساهمين الذين يملكون نسبة 1% أو أكثر من رأسمال البنك مع تحديد المستفيد النهائي لهذه المساهمات أو أي جزء  	
.
ً
 أو جزئيا

ً
منها وتوضيح إن كان أي من هذه المساهمات مرهونة كليا

إقرارات من كافة أعضاء المجلس بأن العضو لم يحصل على أية منافع من خالل عمله في البنك ولم يفصح عنها سواء كانت تلك  	
 أو ألي من ذوي العالقة به وذلك عن السنة المنصرمة.

ً
المنافع مادية أم عينية وسواء كانت له شخصيا

 

أنظمة ضبط ورقابة داخلية
تساهم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية بدور رئيسي في ضمان قدرة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على تحقيق أهداف 
البنك، وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصالح والتقليل من المخاطر الرئيسية مثل االحتيال، األنشطة واألعمال غير 

المشروعة، والبيانات المالية التي ال تعكس الوضع المالي الحقيقي للبنك.

الخارجي  والمدقق  الداخلي  المدقق  مراجعة  من  بالتأكد  اإلدارة  مجلس  ويقوم  داخلية  ورقابة  ضبط  أنظمة  البنك  يتبنى 
لهيكل هذه األنظمة بشكل سنوي. 

يضمن مجلس اإلدارة تطبيق أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من خالل سياسات موثقة تغطي جميع العمليات المصرفية 
وتوزيعها وتعميمها على جميع المستويات اإلدارية لمراجعتها على أساس دوري لضمان تحديثها وشموليتها، وتقوم 

عدة جهات بالتأكد من فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وهي: 

التدقيق الداخلي

لدى البنك إدارة تدقيق داخلي تقوم برفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق.

على المجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي من إعطاء األهمية الالزمة لعملية التدقيق وترسيخ 
ذلك في البنك ومتابعة تصويب مالحظات التدقيق.

على المجلس ضمان وتعزيز استقاللية المدققين الداخلين وإعطائهم مكانة مناسبة في السلم الوظيفي للبنك وضمان 
أن يكونوا مؤهلين للقيام بواجباتهم بما في ذلك حق وصولهم إلى جميع السجالت والمعلومات واالتصال بأي موظف 
داخل البنك بحيث يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم وإعداد تقاريرهم دون أي تدخل خارجي بما             ال يتعارض مع 

أية قوانين و/أو تعليمات ذات عالقة.

تقوم لجنة التدقيق بتوفير العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بأنشطة التدقيق الداخلي.
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تعتبر المهام أدناه من المهام التي يقوم بها التدقيق الداخلي: 

مراجعة األمور المالية واإلدارية، مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية، مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة  	
)Stress Testing( وبما يتوافق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.

التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك والمجموعة ككل. 	

التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية وتعليمات الجهات الرقابية المعمول بها. 	

	 .)ICAAP( التحقق من دقة اإلجراءات المتبعة فيما يتعلق بعملية التقييم الداخلي لمدى كفاية رأس المال

 التدقيق الخارجي

على مجلس االدارة ترشيح مدقق الحسابات الخارجي بناًء على توصية لجنة التدقيق، ويتم تعيينهم بقرار من الهيئة العامة 
للبنك. كما يجب أن يكون المدقق الخارجي مستقال عن البنك ومجلس إدارته. 

على مجلس اإلدارة ضمان تدوير منتظم للمدقق الخارجي بين مكاتب التدقيق وشركاتها التابعة أو الحليفة أو المرتبطة بها 
 من العام ٢٠1٠، 

ً
بأي شكل من األشكال كل سبع سنوات كحد أعلى وذلك من تاريخ االنتخاب وتحتسب عند بدأ التطبيق اعتبارا

كما تكون السنة األولى )عند التدوير( للمكتب الجديد بشكل مشترك )Joint( مع المكتب القديم.

بالبنك بخالف مهمة  انتخاب له  انتخاب المكتب القديم مرة أخرى قبل مرور سنتين على األقل من تاريخ أخر  ال يجوز إعادة 
التدقيق المشتركة.

تحديدها  تم  والتي  الداخلي  الرقابة  نظام  في  ضعف  نقاط  أي  لحل  المناسبة  الخطوات  اتخاذ  ضمان  اإلدارة  مجلس  على 
واإلشارة إليها من قبل المدقق الخارجي.

إدارة المخاطر

لدى إدارة البنك إدارة متخصصة إلدارة المخاطر تقوم برفع تقارير للجنة إدارة المخاطر واإلدارة التنفيذية العليا.

على المجلس ضمان استقاللية إدارة المخاطر والتأكد من توفر الكوادر البشرية الالزمة للقيام باألنشطة ذات الصلة ومنحها 
للقيام  األخرى  اللجان  مع  والتعاون  األخرى  البنك  دوائر  من  المعلومات  على  الحصول  من  لتمكينها  الالزمة  الصالحيات 

بمهامها.

على المجلس التحقق من معالجة التجاوزات على مستويات المخاطر المقبولة بما في ذلك مسائلة اإلدارة التنفيذية العليا 
المعنية بشأن هذه التجاوزات.

على المجلس اعتماد وثيقة المخاطر المقبولة للبنك.

على المجلس اعتماد منهجية التقييم الذاتي لكفاية رأسمال البنك وبحيث تكون هذه المنهجية شاملة وفعالة وقادرة 
على تحديد جميع المخاطر التي من الممكن أن يواجهها البنك وتأخذ باالعتبار خطة البنك االستراتيجية وخطة رأس المال 
جميع  لمقابلة  كاف  مال  برأس  البنك  احتفاظ  من  والتأكد  تطبيقها  من  والتحقق  دورية  بصورة  المنهجية  هذه  ومراجعة 

أنواع المخاطر التي يواجهها.

وقدرات  ذلك  على  المترتبة  المخاطر  االعتبار  بعين  األخذ  البنك  أنشطة  في  توسع  أي  على  الموافقة  وقبل  المجلس  على 
ومؤهالت موظفي دائرة إدارة المخاطر. 

على المجلس التأكد من أن إدارة المخاطر تقوم بإجراء اختبار األوضاع الضاغطة بشكل دوري وأن يكون له دور رئيسي في 
اعتماد الفرضيات والسيناريوهات المستخدمة ومناقشة نتائج االختبارات واعتماد اإلجراءات الواجب اتخاذها بناًء على هذه 

النتائج.

تعتبر المهام أدناه من المهام التي تقوم بها إدارة المخاطر: 

المحددة  	 لمستويات  التنفيذية  البنك  دوائر  إلتزام  مراقبة  خالل  من  المقبولة  المخاطر  حدود  ضمن  يعمل  البنك  أن  من  التأكد 
للمخاطر المقبولة.

إجراء اختبارات األوضاع الضاغطة بشكل دوري. 	
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مجلس  	 قبل  من  اعتمادها  يتم  أن  على  البنك  مخاطر  وسياسة  استراتيجية  الى  باإلضافة  المقبولة،  المخاطر  مستويات  تعريف 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ضمان امتثال البنك لمستويات المخاطر المقبولة والمعتمدة من خالل رفع تقارير للمجلس من خالل لجنة إدارة المخاطر ونسخة  	
ومعالجة  المقبولة  المخاطر  وثيقة  مع  بالمقارنة  الفعلية  المخاطر  منظومة  عن  معلومات  تتضمن  العليا  التنفيذية  لإلدارة 

االنحرافات السلبية.

ضمان المواءمة والتوافق بين آليات قياس المخاطر ونظام المعلومات. 	

مراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك قبل اعتماده من المجلس. 	

وضع وتطوير الطرق واألساليب لتحديد، اإلشراف، فحص ومراقبة جميع أنواع المخاطر. 	

دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر المحتملة على البنك. 	

تقديم التوصيات للجنة المخاطر عن تعرض البنك للمخاطر وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة المخاطر. 	

توفير المعلومات الالزمة حول مخاطر البنك إلستخدامها ألغراض اإلفصاح. 	

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

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

إدارة اإلمتثال 

لدى البنك إدارة إمتثال تقوم برفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة اإلمتثال مع إرسال نسخة إلى الرئيس التنفيذي.

على المجلس ضمان استقاللية إدارة االمتثال وضمان توفر كوادر بشرية كافية ومدربة.

على المجلس اعتماد سياسة لضمان امتثال البنك لجميع التشريعات ذات العالقة ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري 
والتحقق من تطبيقها.

على المجلس اعتماد مهام ومسؤوليات إدارة االمتثال.

يجري تدوين وتوثيق سياسات االمتثال ومكافحة غسل األموال المعتمدة من قبل المجلس في دليل منفصل بحيث تغطي 
جميع جوانب االمتثال لضمان االلتزام بالقوانين والتعليمات والمعايير الدولية المعمول بها.

حقوق أصحاب المصالح
أصحاب المصالح هم األطراف ذي مصلحة في البنك مثل المودعين أو المساهمين أو الموظفين أو الدائنين أو العمالء أو 

الجهات الرقابية.

البنك  رغبة  من  ذلك  وينبع  المصالح،  أصحاب  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  األخالقية  المعايير  بأعلى  اإلدارة  مجلس  يلتزم 
لضمان  الية محددة  بتوفير  المجلس  بحيث يقوم  والتزامه تجاههم  بالبنك  المصالح  وإيمان أصحاب  على ثقة  بالمحافظة 
التواصل مع أصحاب المصالح وذلك من خالل اإلفصاح وتوفير معلومات ذات داللة حول أنشطة البنك ألصحاب المصالح 

من خالل االتي:

اجتماعات الهيئة العامة. 	

التقرير السنوي. 	

تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية باإلضافة إلى تقرير حول تداول أسهم البنك ووضعه المالي خالل السنة. 	

الموقع االلكتروني للبنك. 	

قسم عالقات المساهمين. 	

المساهمين

يلتزم البنك بخلق وإيجاد قيمة مستدامة للمساهمين، كما يهدف إلى توفير عوائد مالية والتصرف والقيام باألنشطة التي 
من شأنها أن تعظم مصلحة المساهمين.
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الموردين ومزودي الخدمات

مع  جيدة  عالقات  على  والحفاظ  لبناء  ويسعى  ومصداقية،  بأمانة  الخدمات  ومزودي  الموردين  مع  بالتعامل  البنك  يلتزم 
الموردين ومقدمي الخدمات، كما يكفل سرّية المعلومات المتعلقة بهم.

الموظفين

بممارسات  يتعلق  فيما  العاملين  لجميع  متساوية  عمل  فرص  وإتاحة  وتوفير  بكرامة  الموظفين  بمعاملة  البنك  يلتزم 
التوظيف، بما في ذلك التعيين، المكافآت، التطور المهني والترقيات.

تأمين وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية واحترام حقوق اإلنسان.

المجتمع

يلتزم البنك بالمساهمة في نوعية الحياة بشكل عام في المجتمعات التي يعمل فيها، وذلك من خالل استخدام الموارد 
بطريقة مسؤولة للحفاظ على البيئة. يقوم مجلس اإلدارة بالتأكيد على قيام البنك بتقديم المساعدة من خالل األنشطة 

الخيرية والخدمة المجتمعية المدنية وغيرها وذلك للوفاء بمسؤولياته االجتماعية.

العمالء

يلتزم البنك بمعاملة جميع عمالئه بعدالة وشفافية وعلى قدم المساواة دون تغليب مصلحة بعضهم على البعض االخر 
أو منح بعضهم شروط تفضيلية إال وفق أسس ومعايير تجارية ومصرفية محض وفق القوانين والتعليمات ذات الصلة.
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من  العديد  ومنذ  أنه  حيث  للشركات  الرشيدة  الحوكمة  مفاهيم  تطبيق  في  الرائدة  البنوك  من  هو  عمان  القاهرة  بنك  إن 
لجنة  والمكافآت،  الترشيحات  لجنة  التدقيق،  لجنة  مثل  اإلدارة  مجلس  عن  المنبثقة  الدائمة  اللجان  بتشكيل  قام  السنوات 
إدارة المخاطر، لجنة الحاكمية المؤسسية، لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات، لجنة التسهيالت ولجنة االمتثال باإلضافة 
المناطة به كما تم  القيام باألعمال والمهام  إلى تشكيل لجنة االستراتيجيات وذلك بهدف مساعدة مجلس اإلدارة على 

 لمتطلبات وتعليمات الجهات الرقابية والرسمية ذات العالقة.
ً
إعداد السياسات واإلجراءات واألنظمة وفقا

معلومات عن أعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة عمان 

الحاليين / المستقيلين 

اسم العضو
ًاسم ممثل العضو في حال 

 اعتباريا
ً
كان العضو شخصا

مستقل / غير مستقلتنفيذي / غير تنفيذي 
العضوية في مجالس إدارة 

الشركات المساهمة العامة 
في األردن

غير مستقلغير تنفيذيـــــيزيد عدنان مصطفى المفتي

شركة زارة لالستثمار )القابضة(

شركة الشرق األوسط للتأمين

شركة الشرق األوسط 
)القابضة( 

ـــــغير مستقلغير تنفيذيمحمد محمود أحمد األتربي بنك مصر 

هشام ظافر طاهر المصري 
 من تاريخ ٢٠٢1/7/3(

ً
)اعتبارا

النقليات السياحية األردنيةغير مستقلغير تنفيذيــــــ

الشركة العربية للتموين 
والتجارة

ـــــغير مستقلغير تنفيذيغسان إبراهيم فارس عقيل

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي

 مازن حمدي محمد الصحصاح 
 من تاريخ ٢٠٢1/1/9(

ً
)اعتبارا

ـــــغير مستقلغير تنفيذي

ياسين خليل "محمد ياسين" 
التلهوني 

غير مستقلغير تنفيذيـــــ

شركة زارة لالستثمار )القابضة(

شركة الفنادق والسياحة 
األردنية

شركة الكهرباء األردنية

شركة الحمة المعدنية

غير مستقلغير تنفيذيـــــشريف مهدي حسني الصيفي
ال يوجد للعضو عضويات أخرى 

في مجالس إدارات الشركات 
المساهمة العامة في األردن

مستقلغير تنفيذيـــــحسن علي حسين أبو الراغب
الشركة األولى للتأمين - 

سوليدرتي

مستقلغير تنفيذيـــــسهى باسيل أندرواس عناب
شركة المجموعة العربية 

األوروبية للتأمين

مستقلغير تنفيذيـــــسامي عيسى عيد سميرات
شركة مناجم الفوسفات 

األردنية

عصام "محمد فاروق" رشدي 
المهتدي

مستقلغير تنفيذيـــــ
ال يوجد للعضو عضويات أخرى 

في مجالس إدارات الشركات 
المساهمة العامة في األردن

خالد صبيح طاهر المصري
)لغاية تاريخ ٢/٢٠٢1/8(

غير مستقلغير تنفيذيـــــ

شركة زارة لالستثمار )القابضة(

شركة الفنادق والسياحة 
األردنية

شركة الحمة المعدنية

البنك العربي

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي

سوزان يحيى جودت أبو الروس 
)لغاية تاريخ ٢٠٢1/31/8(

ـــــغير مستقلغير تنفيذي
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المناصب التنفيذية في البنك و أسماء األشخاص الذين يشغلونها

المنصباالسم

الرئيس التنفيذيالسيد كمال غريب عبد الرحيم البكري

رئيس مجموعة الخدمات المشتركةالسيد خالد محمود عبدالله قاسم

رئيس مجموعة خدمات االئتمانالسيدة رنا سامي جادالله الصناع 

المدير التنفيذي / الخزينة واالستثمارالسيدة ريم يونس محمد العسعس

المدير التنفيذي / العمليات المركزيةاالنسه جان شوكت محمود يدج

المدير التنفيذي / الخدمات المصرفية الخاصةاالنسه مها عبد الله عبد الحميد عبابنه

المدير التنفيذي / المالية وشؤون المساهمينالسيد فؤاد يونس عبداللطيف صالح

المدير التنفيذي /  الخدمات المصرفية والتسويقالسيد هاني محمد رشراش احمد رشيد خضر

المدير التنفيذي / التدقيق الداخليالسيدة مرغريت مهيب عيسى مخامرة

المدير التنفيذي / االمتثالالسيد انطون فيكتور انطون سابيال

المدير التنفيذي / ادارة المخاطرالسيد يوسف عبدالفتاح سليمان ابو الهيجاء

المدير التنفيذي / خدمات االئتمان التجاريالسيد يزيد صيتان يوسف عماري

المدير التنفيذي / خدمات االئتمان الشخصيالسيد عزمي محمد حسن عويضه

المدير التنفيذي والمستشار القانوني / وتوثيق العقودالسيد محمد علي محمود القيسي

المدير التنفيذي / الرقابة الداخليةالسيد عمر سرحان احمد عقل لغاية 31/1٢/٢٠٢٠

أمين سر مجلس اإلدارةالسيدة ماري وديع حنا عواد
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رئيس وأعضاء لجنة التدقيق

السيد سامي عيسى عيد سميرات / رئيس اللجنة – مستقل

المؤهالت العلمية:

.)NYIT( ماجستير إدارة أعمال

ماجستير هندسة اتصاالت )الجامعة األردنية(.

بكالوريوس هندسة كهرباء )الجامعة األردنية(.

الخبرات العملية:

الرئيس التنفيذي للشركة األردنية لخدمات نقل البيانات.

.)Orange( المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات

رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات األردنية.

عضو في هيئة مركز البيانات الدولي.

عضو في المجلس الوطني لألمن السيبراني.

عضو في مجلس أمناء جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.

.)Sodetel( عضو في مجلس إدارة شركة

الرئيس التنفيذي لشركة وانادوو األردن.

مؤسس مشارك في شركة سيبيريا األردن.

.)Global One( نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة

مساعد بحث وتدريس في الجامعة األردنية.

السيدة سهى باسيل أندراوس عناب / نائب الرئيس – مستقل

المؤهالت العلمية:

بكالوريوس إدارة أعمال / الجامعة األمريكية – بيروت.  

الخبرات العملية:

مستشار مالي وإداري من عام ٢٠٠7.

 حيث شغلت عدة مناصب أهمها:
ً
خبرة في العمل المصرفي أكثر من ٢6 عاما

نائب المدير العام لبنك سوسيتيه جنرال - األردن من عام ٢٠٠3 وحتى ٢٠٠7.

مساعد مدير عام لبنك القاهرة عمان من عام 199٢ وحتى ٢٠٠3.

نائب رئيس مقيم في سيتي بنك األردن من عام 1981 وحتى 199٢.  

عضو في مجلس ادارة شركة المجموعة العربية األوروبية للتأمين.

عضو في مجلس ادارة شركة الشركاء للتمويل األصغر.

عضو في مجلس ادارة الشركة الوطنية للخدمات المالية )أوراق لالستثمار(
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السيد غسان إبراهيم فارس عقيل / عضو – غير مستقل

المؤهالت العلمية:

ماجستير إدارة / جامعة ثندر بيرد.

بكالوريوس محاسبة / الجامعة األردنية.

مدقق معتمد )C.P.A( / جامعة الينوي.

الخبرات العملية:

المدير التنفيذي لمجموعة استرا السعودية

خبرة في مجال التدقيق من خالل عمله كمدير تدقيق في شركة أرثر أندرسون

عضو في مجلس ادارة شركة مجموعة استرا الصناعية 

عضو في مجلس ادارة شركة التأمين العربية التعاونية

Audacia Capital عضو في مجلس ادارة

أسماء رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الحوكمة

لجنة الترشيحات والمكافآت
السيدة سهى عناب / رئيس اللجنة – مستقل

السيد حسن أبو الراغب / نائب الرئيس – مستقل
السيد هشام المصري / عضو – غير مستقل

لجنة الحاكمية المؤسسية
السيد حسن أبو الراغب / رئيس اللجنة – مستقل
السيد عصام المهتدي / نائب الرئيس – مستقل

السيد يزيد المفتي / عضو – غير مستقل

لجنة إدارة المخاطر

السيد عصام المهتدي / رئيس اللجنة – مستقل
السيد محمد األتربي / نائب الرئيس – غير مستقل

السيدة سهى عناب / عضو – مستقل
السيد سامي سميرات / عضو ــ مستقل 

السيد مازن الصحصاح / عضو – غير مستقل

اسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
لجنة التدقيق 	

لجنة الترشيحات والمكافآت 	

لجنة الحاكمية المؤسسية 	

لجنة إدارة المخاطر 	

لجنة االستراتيجيات 	

لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات 	

لجنة االمتثال 	

لجنة التسهيالت 	
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الجدول أدناه يبين عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه، باإلضافة إلى عدد 
االجتماعات التي حضرها كل عضو خالل عام 2021 

إجمالي عدد اإلجتماعات 
المنعقدة خالل عام 2021

لجنة مجلس اإلدارة 
لجنة الحاكمية *لجنة التدقيق التسهيالت 

المؤسسية 

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

لجنة إدارة 
المخاطر 

لجنة 
االستراتيجيات

لجنة حاكمية 
تكنولوجيا 
المعلومات

لجنة االمتثال

6239269346

السيد يزيد عدنان مصطفى 
)3(3)2(2)23(23)6(6المفتي

السيد محمد محمود أحمد 
األتربي                )ممثل بنك 

مصر(
6)6(9)9(

السيد خالد صبيح طاهر 
المصري، )لغاية تاريخ 

.)8/٢/٢٠٢1
2)2(1)1(

السيد هشام ظافر طاهر 
 من تاريخ 

ً
المصري، )اعتبارا

 .)7/3/٢٠٢1
4)4(5)5(4)4(

السيد ياسين خليل محمد 
)23(17)6(4التلهوني 

السيد غسان إبراهيم فارس 
عقيل              )ممثل الشركة 

العربية للتموين والتجارة(
6)6(9)9(3)3(

اآلنسة سوزان يحيى جودت أبو 
الروس       )ممثل المؤسسة 

العامة للضمان االجتماعي( 
لغاية تاريخ ٢٠٢1/31/8

4)4(14)15(6)6(

السيد مازن حمدي محمد 
الصحصاح           )ممثل 

المؤسسة العامة للضمان 
 من تاريخ 

ً
االجتماعي(  اعتبارا

 1/9/٢٠٢1

2)2(7)8(2)2(

السيد شريف مهدي حسني 
)6(6)23(22)6(6الصيفي 

السيد حسن علي حسين أبو 
)6(6)6(6)2(2)6(5الراغب 

السيدة سهى باسيل اندراوس 
)6(6)3(3)9(9)6(6)9(9)6(6عناب 

السيد سامي عيسى عيد 
)6(6)4(4)9(9)9(9)6(5سميرات

السيد عصام "محمد فاروق" 
)4(4)3(3)9(9)2(2)23(22)6(6رشدي المهتدي

*األرقام بين األقواس تمثل عدد اجتماعات المجلس / اللجنة التي عقدت خالل فترة عضوية العضو.
*اجتمعت لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي للبنك مرتين خالل عام ٢٠٢1.

*ضابط ارتباط الحوكمة في البنك/ السيد أنطون فكتور أنطون سابيال/ المدير التنفيذي/ االمتثال

يزيد عدنان المفتي
رئيس مجلس اإلدارة

المدرجة  المساهمة  الشركات  حوكمة  تعليمات  في  الواردة  والبنود  األحكام  بتطبيق  التزامه  يؤكد  عمان  القاهرة  بنك  إن 
 على الموقع اإللكتروني

ً
لسنة ٢٠17 ودليل الحاكمية المؤسسية المعتمد من قبل مجلس اإلدارة والمنشور أيضا

اإللكتروني وذلك  على موقعه  المعلومات  تكنولوجيا  وإدارة  الحاكمية  ونشر دليل  باعتماد  قام  عمان قد  القاهرة  بنك  إن 
 لتعليمات البنك المركزي األردني وأنه يؤكد التزامه بتطبيق الدليل والبنود الواردة فيه.

ً
استنادا
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فروع ومكاتب البنك

اإلدارة العامة
عدد الموظفين 793 موظف

شارع عرار، وادي صقرة
هاتف: ٥٠٠77٠٠ ٠6 
فاكس: ٥٠٠71٠٠ ٠6 

ص.ب 9٥٠661، عمان 1119٥، األردن

الفروع 

1. فرع أبو علندا
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 416٢8٥7 ٠6 
فاكس: 41648٠1 ٠6 

ص.ب 1٥3، عمان 11٥9٢، األردن

2. فرع أبو نصير
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: ٥٢٠٠639 ٠6 
فاكس: ٥1٠٥716 ٠6 

ص.ب ٥4٠7٠3، عمان 11937، األردن

3. فرع إربد
عدد الموظفين 1٢ موظف

هاتف: 7٢7339٠ ٠٢ 
فاكس: 7٢79٢٠7 ٠٢ 

ص.ب 336، إربد ٢111٠، األردن

4. فرع أسواق السالم
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٥8٥9٠4٥ ٠6 
فاكس: ٥8٥7631 ٠6 

ص.ب 14٠٢8٥، عمان 11814، األردن

5. فرع أم أذينة 
عدد الموظفين 7 موظفين 

هاتف: ٥٢٠٠671 ٠6
فاكس: ٥٥34٢9٠ ٠6

ص.ب 17634، عمان 1119٥، األردن 

6. فرع البقعة
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 47٢819٠ ٠6 
فاكس: 47٢681٠ ٠6 

ص.ب 1٢1٥، عمان 19381، األردن

7. فرع بني كنانة
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: 7٢٠1411 ٠٢ 
فاكس: 7٥8٥٢11 ٠٢ 

ص.ب 1٠9، إربد ٢11٢9، األردن

8. فرع بيادر وادي السير
عدد الموظفين 1٠ موظف

هاتف: ٥814934 ٠6
فاكس: ٥814933 ٠6 

ص.ب 14٠٢8٥، عمان 11814، األردن

9. فرع الجامعة األردنية
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٥34٢٢٢٥ ٠6 
فاكس: ٥333٢78 ٠6 

ص.ب 13146، عمان 1194٢، األردن

10. فرع جامعة آل البيت
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: 6٢318٥6 ٠٢
فاكس: 6٢346٥٥ ٠6 

ص.ب 13٠٠66، المفرق ٢٥11٠، األردن

11. فرع الجامعة األلمانية األردنية
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: 4٢٥٠٥٢٥ ٠6 
فاكس: 4٢٥٠٥4٥ ٠6 

ص.ب 44٠، مادبا 1711٠، األردن

12. فرع جامعة الحسين بن طالل
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٢٠91147 ٠3 
فاكس: ٢13498٥ ٠3 

ص.ب 48، معان 7111٠، األردن

13. فرع جامعة العلوم 
والتكنولوجيا

عدد الموظفين 1٠ موظف
هاتف: 7٢٠14٠٥ ٠٢ 

فاكس: 7٠6٥٠٠9 ٠٢ 
ص.ب 3٠3٠، إربد ٢٢11٠، األردن

14. فرع جامعة فيالدلفيا
عدد الموظفين 4 موظفين

هاتف: 63746٠4 ٠٢
فاكس: 63746٠٥ ٠٢

ص.ب 1، جرش 1939٢، األردن

15. فرع جامعة مؤتة
عدد الموظفين 8 موظف

هاتف: ٢37٠18٢ ٠3
فاكس: ٢37٠181 ٠3 

ص.ب 88، كرك 6171٠، األردن

16. فرع الجامعة الهاشمية 
عدد الموظفين ٥ موظفين 

هاتف: 38٢6677 ٠٥
فاكس: 38٢6688 ٠٥ 

ص.ب 33٠111، الزرقاء 13133، األردن

17. فرع جامعة اليرموك
عدد الموظفين 1٢ موظف

هاتف: 7٢٠14٠8 ٠٢
فاكس: 7٢7٢٠14٠٠ ٠٢ 

ص.ب ٥66، إربد ٢1163، األردن

18. فرع جبل الحسين
عدد الموظفين 8 موظف

هاتف: ٥6٠4711 ٠6
فاكس: ٥6٠٥63٢ ٠6 

ص.ب 8636، عمان 111٢1، األردن

19. فرع جبل عمان
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 46٢٥٢٢8 ٠6
فاكس: 4618٥٠4 ٠6 

ص.ب 1٠1٥، عمان 11181، األردن

20. فرع جبل اللويبدة
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: 46374٢8 ٠6
فاكس: 4637438 ٠6 

ص.ب 71٥، عمان 11118، األردن

21. فرع جرش
عدد الموظفين 8 موظف

هاتف: 6341866 ٠٢
فاكس: 634187٠ ٠٢ 

ص.ب 96، جرش ٢611٠، األردن

22. فرع دير أبي سعيد
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: 7٢٠1411 ٠٢
فاكس: 7٥8٥٢11 ٠٢ 

ص.ب 1٠9، إربد ٢11٢9، األردن

23. فرع الرابية
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: ٥٥٢4٢16 ٠6
فاكس: ٥٥٢4٢67 ٠6 

ص.ب 1791٥، عمان 1117٥، األردن

24. فرع الرصيفة
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: 39٠3٥1٠ ٠٥
فاكس: 374٢٢7٥ ٠٥ 

ص.ب 41، الرصيفة 1371٠، األردن

25. فرع الرصيفة/ الجبل الشمالي
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 39٠3٥11 ٠٥
فاكس: 37٥٥796 ٠٥ 

ص.ب 1٢٠٢٢٥، الرصيفة 1371٢، األردن

26. فرع الرمثا
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 73841٢6 ٠٢
فاكس: 73841٢8 ٠٢

ص.ب ٢141٠، الرمثا ٥٢3، األردن

27. فرع زارا مول
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٥٠٠6٠٠٠٠ ٠6
فاكس: ٥٢٠176٢ ٠6 

ص.ب 17868، عمان 1119٥، األردن

28. فرع الزرقاء
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: 398٢7٢9 ٠٥
فاكس: 39314٢4 ٠٥

ص.ب 39، الزرقاء 1311٠، األردن

29. فرع الزرقاء/ حي الزواهرة
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: 39٠3٥٢٠ ٠٥
فاكس: 39٢4347 ٠٥

ص.ب 9٥٠661، الزرقاء 1119٥، األردن

30. فرع الزرقاء الجديدة/ المول
عدد الموظفين 9 موظف

هاتف: 3864118 ٠٥
فاكس: 38641٢٠ ٠٥ 

ص.ب 1٢٢91، الزرقاء 1311٢، األردن

31. فرع الزرقاء/ شارع بغداد
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: 397٥٢٠٢ ٠٥
فاكس: 397٥٢٠3 ٠٥ 

ص.ب 1٥٠746، الزرقاء 1311٥، األردن

32. فرع الزرقاء/ شارع الجيش
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 398346٢ ٠٥
فاكس: 3968٠33 ٠٥ 

ص.ب 1٥118٠، الزرقاء 13111٥، األردن

33. فرع السلط/ شارع اليرموك
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: 3٥3399٠ ٠٥
فاكس: 3٥33991 ٠٥ 

ص.ب 11٠1، السلط 1911٠، األردن

34. فرع السلط/
ش. الملك عبدالله الثاني
عدد الموظفين 1٠ موظف

هاتف: ٥3٥٠16٥ ٠٥
فاكس: 3٥٠٠178 ٠٥ 

ص.ب ٢14، البلقاء 193٢8، األردن

35. فرع سيتي مول
عدد الموظفين 9 موظف

هاتف: ٥8٢٠٠٢8 ٠6
فاكس: ٥8647٢6 ٠6 

ص.ب 688، عمان 118٢1، األردن

36. فرع شارع الحرية
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٥٢٠٠647 ٠6
فاكس: 4٢٠696٢ ٠6 

ص.ب ٥1٥، عمان 116٢3، األردن
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37. فرع إربد/ شارع حكما
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: 74٠1736 ٠٢
فاكس: 741٢٥4٥ ٠٢ 

ص.ب 336، إربد ٢111، األردن

38. فرع إربد/ شارع عمر المختار
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: 7٢٥٠9٥٠ ٠٢
فاكس: 7٢٥٠9٥4 ٠٢ 

ص.ب 1٥٠٠٠٢، إربد ٢11، األردن

39. فرع الشونة الشمالية
عدد الموظفين ٥ موظفين

هاتف: 6٥8٠816 ٠٢
فاكس: 6٥8٠818 ٠٢ 

ص.ب ٢٠، إربد ٢811٠، األردن

40. فرع خلدا
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٥331٢٠6 ٠6
فاكس: ٥331٢٠9 ٠6 

ص.ب 9٥416٥، عمان 119٥4، األردن

41. فرع شارع المدينة المنورة
عدد الموظفين 9 موظف

هاتف: ٥٥4364٢ ٠6
فاكس: ٥٥379٥7 ٠6 

ص.ب 13٠1، عمان 119٥3، األردن

42. فرع شارع مكة
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٥٥٢٢8٥٠ ٠6
فاكس: ٥٥٢٢8٥٢ ٠6 

ص.ب 117٢، عمان 118٢1، األردن

43. فرع الشميساني
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٥68٥٠74 ٠6
فاكس: ٥6877٢1 ٠6 

ص.ب 96٢٢97، عمان 11196، األردن

44. فرع الصويفية
عدد الموظفين 1٢ موظف

هاتف: ٥86٥8٠٥-٠6
فاكس: ٥86314٠-٠6 

ص.ب 71٥، عمان 11٠8٥، األردن

45. فرع صويلح
عدد الموظفين 1٠ موظف

هاتف: ٥33٢٥8٥ ٠6
فاكس: ٥33٢48٥ ٠6 

ص.ب 14٠٠، عمان 1119٠، األردن

46. فرع ضاحية الياسمين
عدد الموظفين 11 موظفين

هاتف: 4٢٠17٢3 ٠6
فاكس: 4٢٠14٥9 ٠6

ص.ب 38971، عمان 11٥93، األردن

47. فرع طبربور
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: ٥٠٥4964 ٠6
فاكس: ٥٠٥3916 ٠6 

ص.ب ٢73، عمان 11947، األردن

48. فرع الطفيلة
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٢٢٥٠7٥6 ٠3
فاكس: ٢٢٥٠7٥4 ٠3 

ص.ب 17٥، عمان 6611٠، األردن

49. فرع العبدلي
عدد الموظفين 9 موظف

هاتف: ٥6٥٠8٥3 ٠6
فاكس: ٥6٠٢4٢٠ ٠6 

ص.ب 9٢8٥٠7، عمان 1119٠، األردن

50. فرع عبدون
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٥9٢٠131 ٠6
فاكس: ٥9٢٠141 ٠6 

ص.ب 8٥14٥٥، عمان 1118٥، األردن

51. فرع عجلون
عدد الموظفين 1٠ موظف

هاتف: 7٢٠1419 ٠٢
فاكس: 64٢٢897 ٠٢ 

ص.ب ٥٥، عجلون ٢681٠، األردن

52. فرع الكرك/ الثنية
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٢٠9114٥ ٠3
فاكس: ٢3876٢6 ٠3 

ص.ب 6، الكرك 611٥1، األردن

53. فرع العقبة/ ش. اليرموك
عدد الموظفين 14 موظف

هاتف: ٢٠16633 ٠3
فاكس: ٢٠1٥٥٥٠ ٠3 

ص.ب 1166، العقبة 7711٠، األردن

54. فرع عمان
عدد الموظفين 6 موظف

هاتف: 46٥84٢8 ٠6
فاكس: 46393٢8 ٠6 

ص.ب 71٥، عمان 11118، األردن

55. فرع غور الصافي
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٢3٠٠437 ٠3
فاكس: ٢3٠٠438 ٠3 

ص.ب 6811o، غور الصافي 6811٠، األردن

56. فرع الفحيص
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٥373٠61 ٠6
فاكس: ٥373٠64 ٠6 

ص.ب 18٠، الفحيص 191٥٢، األردن

57. فرع فندق الماريوت
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: ٥٥6٠149 ٠6
فاكس: ٥6٢3161 ٠6 

ص.ب 71٥، عمان 11118، األردن

58. فرع قصر العدل
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٥677٢86 ٠6
فاكس: ٥677٢87 ٠6 

ص.ب 9٥٠661، عمان 1119٥، األردن

59. فرع القويسمة
عدد الموظفين 11 موظف

هاتف: 4771333 ٠6
فاكس: 47٥1737 ٠6 

ص.ب 38971، عمان 11٥93، األردن

60. فرع مادبا
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: 3٢٥3471 ٠٥
فاكس: 3٢٥346٥ ٠٥ 

ص.ب ٥8٥، مادبا 1711٠، األردن

61. فرع ماركا
عدد الموظفين 1٠ موظفين

هاتف: 487٢٢79 ٠6
فاكس: 4896٠41 ٠6 

ص.ب 71٥، عمان 11118، األردن

62. فرع المحطة
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: 46٥13٢6 ٠6
فاكس: 46٥1991 ٠6 

ص.ب 618٠، عمان 11118، األردن

63. فرع مجمع السفريات/ إربد
عدد الموظفين 7 موظفين 

هاتف: 7٢4981٥ ٠٢
فاكس: 7٢٥٠71٥ ٠٢ 

ص.ب 37٥7، إربد ٢111، األردن

64. فرع مرج الحمام
عدد الموظفين 1٠ موظف

هاتف: ٥71٢383 ٠6
فاكس: ٥71189٥ ٠6 

ص.ب 3٠، مرج الحمام 1173٢، األردن

65. فرع مستشفى األمير حمزة
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: ٥٢٠٠668 ٠6
فاكس: ٥٠٥٥٢٠4 ٠6 

ص.ب 94٠٥33، عمان 11947، األردن

66. فرع مستشفى الجامعة األردنية
عدد الموظفين 1٠ موظف

هاتف: ٥٢٠٠637 ٠6
فاكس: ٥333٢48 ٠6 

ص.ب 13٠46، عمان 1194٢، األردن

67. فرع مستشفى الملك 
عبدالله المؤسس الجامعي

عدد الموظفين 7 موظفين
هاتف: 7٠9٥7٢3 ٠٢

فاكس: 7٠9٥7٢٥ ٠٢ 
ص.ب 336، إربد ٢11٠، األردن

68. فرع معان
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: ٢٠91148 ٠3
فاكس: ٢136٥94 ٠3 

ص.ب 48، إربد 7111٠، األردن

69. فرع معدي
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: 39٠3٥٠6 ٠٥
فاكس: 3٥719٠4 ٠٥ 

ص.ب ٢7، معدي 18٢61، األردن

70. فرع المفرق
عدد الموظفين 11 موظف

هاتف: 6٢3٥٥16 ٠٢
فاكس: 6٢3٥٥18 ٠٢ 

ص.ب 13٠8، المفرق ٢٥11٠، األردن

71. فرع المفرق/
شارع األمير حسن بن طالل
عدد الموظفين ٥ موظفين

هاتف: 7٢٠1417 ٠٢
فاكس: 6٢3٠٥٥6 ٠٢ 

ص.ب 1٢37، المفرق ٢٥11٠، األردن

72. مكة مول
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٥٢٠٠686 ٠6
فاكس: ٥811٢94 ٠6

ص.ب 9٥٠661، عمان 1119٥، األردن

73. فرع ميدان الملك عبدالله/ إربد
عدد الموظفين 8 موظف

هاتف: 7٢4٠٠78 ٠٢
فاكس: 7٢4٠٠69 ٠٢ 

ص.ب ٢٠66، إربد ٢111٠، األردن

74. فرع النزهة
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: ٥6٢6٢٢٠ ٠6
فاكس: ٥6٢633٥ ٠6 

ص.ب 8٠8٠، عمان 111٢1، األردن

75. فرع الهاشمي الشمالي
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: ٥٠٥٥٢78 ٠6
فاكس: ٥٠٥٥4٠1 ٠6 

ص.ب ٢311٠6، عمان 111٢3، األردن
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76. فرع وادي صقرة
عدد الموظفين 9 موظف

هاتف: ٥٠٠6٠٠٠ ٠6
فاكس: ٥٠٠71٢4 ٠6 

ص.ب 9٥٠661، عمان 1119٥، األردن

77. فرع الوحدات
عدد الموظفين 8 موظفين

هاتف: 4771171 ٠6
فاكس: 47٥33887 ٠6 

ص.ب 71٥، عمان 11118، األردن

78. فرع الكرك / القصر
 عدد الموظفين7موظفين

هاتف: ٢٠91٥٢ ٠3
فاكس: ٢31٥149 ٠3

ص.ب3 الكرك 1311٥، األردن

79. فرع المدينة الطبية
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف : ٥٢٠3٥٠3 ٠6
فاكس: ٥8٥٥٢٢78 ٠6

ص.ب 9٥٠661،عمان 1119٥ األردن

80. فرع الحصن
عدد الموظفين: 7 موظفين

هاتف: 7٢٠1418 ٠٢
فاكس: 7٠1٠4٢٢ ٠٢

ص.ب 1٥٠٠٠٢، اربد، ٢1141، األردن

LINC فروع لينك

1. فرع لينك/ إربد
عدد الموظفين 3 موظفين 

هاتف: ٥٠٠6٥7٥ ٠٢
فاكس: 7٢٥٠438 ٠٢

ص.ب 1٥٠٠٠٢، إربد ٢1141، األردن

2. فرع لينك/ بوليفارد العبدلي
عدد الموظفين 4 موظفين 

هاتف: ٥٠٠71٠٠ ٠6
ص.ب 9٥٠661، عمان 1119٥، األردن

3. فرع لينك/ تاج مول
عدد الموظفين 4 موظفين 

هاتف: ٥٠٠4496 ٠6
فاكس: ٥٠٠71٠٠ ٠6

ص.ب 9٥٠661، عمان 1119٥، األردن

4. فرع لينك/ الجامعة األردنية
عدد الموظفين 3 موظفين 

هاتف: ٥343743 ٠6
فاكس: ٥341٥94 ٠6

ص.ب 13146، عمان 1194٢، األردن

5. فرع طلبة جامعة
العلوم والتكنولوجيا لينك

عدد الموظفين 3 موظفين 
هاتف: 7٢٠14٠4 ٠٢

فاكس: 7٢41983 ٠٢
ص.ب 3٠3٠، عمان ٢٢11٠، األردن

6. فرع جامعة اليرموك لينك
عدد الموظفين 3 موظفين 

هاتف: 7٢٠14٠9 ٠٢
فاكس: 7٢41983 ٠٢

ص.ب 3٠٠3، عمان ٢1163، األردن

7. فرع جامعة مؤتة لينك
عدد الموظفين 3 موظفين 

هاتف: ٢٠911٥3 ٠3
فاكس: ٢36٠917 ٠3

ص.ب 88، عمان 6171٠، األردن

المكاتب

1. مكتب جمرك عمان
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: 47٠٥447 ٠6
فاكس: 47٠٥47٥ ٠6 

ص.ب 38971، عمان 11٥93، األردن

2. مكتب جرش
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: 63٥4٠1٠ ٠٢
فاكس: 63٥4٠1٢ ٠٢ 

ص.ب 96، جرش ٢611٠، األردن

3. مكتب الشونة الجنوبية
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: 39٠3٥٠6 ٠٥
فاكس: 3٥813٢1 ٠٥

ص.ب ٢7، معدي 18٢61، األردن

4. مكتب فرع الجامعة األردنية/ 
العقبة

عدد الموظفين 3 موظفين
هاتف: ٢٠٥8٠٢7 ٠3
فاكس: ٢٠1٥٥٥٠ ٠3 

ص.ب 1177، العقبة 1166، األردن

5. مكتب الرمثا 
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: 73841٢6 ٠٢
فاكس: 73841٢8 ٠٢ 

ص.ب ٥٢6، الرمثا ٢141٠، األردن

6. مكتب كوزمو
عدد الموظفين ٥ موظفين

هاتف: ٥٢٠٠67٠ ٠6
فاكس: ٥8٥348٠ ٠6 

ص.ب 14٠٢8٥، عمان 11814، األردن

7. مكتب المنطقة الحرة/ الزرقاء
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: 3864118 ٠٥
فاكس: 38٢6٠7٠ ٠٥ 

ص.ب 1٢٢91، الزرقاء 1311٢، األردن

8. مكتب الشوبك
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: ٢٠911٥٠ ٠3
فاكس: ٢16٥477 ٠3 

ص.ب 13، معان 71111، األردن

9. مكتب وادي موسى
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: ٢٠91149 ٠3
فاكس: ٢1٥497٥ ٠3 

ص.ب 48، معان 7181٠، األردن

10. مكتب السلط
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: ٥٢٠3٥٠٠ ٠٥
فاكس: 3٥٥671٥ ٠٥ 

ص.ب 9٢٥، السلط 1911٠، األردن

11. مكتب الزرقاء
عدد الموظفين 3 موظفين

هاتف: 393198٠ ٠٥
فاكس: 3931988 ٠٥ 

ص.ب 1٥٠746، الزرقاء 1311٥، األردن
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فروع فلسطين

اإلدارة اإلقليمية
عدد الموظفين ٢٢8 موظف

هاتف: ٢977٢41 ٠٢
فاكس: ٢979748 ٠٢ 

شارع المعاهد - رام الله - ص.ب 187٠

الفروع

فرع الماصيون - رام الله
عدد الموظفين 18 موظف

هاتف: ٢977٠8٠ ٠٢
فاكس: ٢9797٥٥ ٠٢ 

شارع المعاهد - رام الله - ص.ب ٢419

فرع نابلس
عدد الموظفين ٢4 موظف

هاتف: ٢393٠٠1 ٠9
فاكس: ٢381٥9٠ ٠9 

مركز المدينة - الدوار الرئيسي - ص.ب ٠٥
دوار الحسين - نابلس

فرع األهلية - رام الله
عدد الموظفين 16 موظف

هاتف: ٢983٥11 ٠٢
فاكس: ٢9٥٥437 ٠٢ 

شارع الكلية األهلية - رام الله 
ص.ب ٢3٥9

فرع الشاللة - الخليل
عدد الموظفين ٥ موظفين

هاتف: ٢/٢٢٢77٠3 ٠٢
فاكس: ٢٢٢93٢7 ٠٢ 

شارع الشاللة - الخليل-ص.ب 66٢

فرع شارع حيفا - جنين
عدد الموظفين 18 موظف

هاتف: ٢418٠٠1 ٠4
فاكس: ٢43947٠ ٠4 

شارع حيفا - جنين - ص.ب 66

فرع شارع اإلرسال - رام الله
عدد الموظفين 1٠ موظفين

هاتف: ٢9481٠1 ٠٢
فاكس: ٢9٥1433 ٠٢ 

شارع اإلرسال - رام الله - ص.ب ٢1٢3

فرع طولكرم
عدد الموظفين 17 موظف

هاتف: ٢688141 ٠9
فاكس: ٢67٢773 ٠9 

شارع المستشفى - ص.ب 11٠

فرع باب الزقاق - بيت لحم
عدد الموظفين 14 موظف

هاتف: ٢7٥69٠6 ٠٢
فاكس: ٢7٥77٢٢ ٠٢ 

باب الزقاق - الخليل بيت لحم - ص.ب 6٠1
فرع قلقيلية

عدد الموظفين 13 موظف
هاتف: ٢941117 ٠9

فاكس: ٢941119 ٠9 
شارع عبدالرحيم السبع - قلقيلية 

ص.ب 43

فرع أريحا
عدد الموظفين 11 موظفين

هاتف: ٢31٢91٠ ٠٢
فاكس: ٢3٢198٢ ٠٢ 

شارع عين السلطان - أريحا - ص.ب ٥٥

فرع شارع فيصل - نابلس
عدد الموظفين 16 موظف

هاتف: ٢388671 ٠9
فاكس: ٢383٢٥6 ٠9 

شارع فيصل - نابلس - ص.ب 1٥٥9

فرع وادي التفاح - الخليل
عدد الموظفين 1٢ موظف

هاتف: ٢٢٢6836 ٠٢
فاكس: ٢٢٢٥3٥8 ٠٢ 

وادي التفاح - الخليل-ص.ب 66٢

فرع خان يونس
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٢٠6٥68٠ ٠8
فاكس: ٢٠٥4٠84 ٠8 

شارع الجندي المجهول - خان يونس 
ص.ب 1٥8

فرع السرايا - غزة
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٢83٢3٠1-٠8
فاكس: ٢8٢483٠-٠8 

شارع عمر المختار - مدينة غزة-
ص.ب 167

فرع دير البلح
عدد الموظفين 7 موظفين

هاتف: ٢٥3777٠ ٠8
فاكس: ٢٥39947 ٠8 

الشارع الرئيسي - دير البلح ص.ب 6٠٠7

فرع رفح
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٢13٠777 ٠8
فاكس: ٢136٢٥٠ ٠8 

شارع البحر - رفح - ص.ب 8٢٠٥

فرع الرمال - غزة
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٢8٢٢331 ٠8
فاكس: ٢8٢1٠88 ٠8 

شارع عمر المختار - مقابل الجندي 
المجهول - ص.ب ٥3٥٠

فرع ساحة المهد - بيت لحم
عدد الموظفين 9 موظفين

هاتف: ٢7٥7771 ٠٢
فاكس: ٢744974 ٠٢ 

ساحة المهد - بيت لحم - ص.ب 7٠9

فرع عين سارة - الخليل
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٢٢168٠٢ ٠٢
فاكس: ٢٢٢114٠ ٠٢ 

شارع الحرس - الخليل - ص.ب 663

فرع ضاحية البريد - بيت حنينا
عدد الموظفين 6 موظفين

هاتف: ٢36٥7٠٠ ٠٢
فاكس: ٢977163 ٠٢ 

رام الله - بيت حنينة - ص.ب 6٠661 

المكاتب

مكتب جامعة النجاح
عدد الموظفين ٥ موظفين

هاتف: ٢343٥٥٠ ٠9
فاكس: ٢977167 ٠٢ 

الحرم الجديد - نابلس - ص.ب ٥٠

مكتب شارع أبو بكر - جنين
عدد الموظفين 13 موظف

هاتف: ٢٥٠٥٢7٠ ٠4
فاكس: ٢٥٠311٠ ٠4 

شارع أبو بكر - جنين - ص.ب 67 

فرع مملكة البحرين
عدد الموظفين 4 موظفين

هاتف: +97316661٠٠٠
فاكس: +97316661٠٠1

المنامة - مملكة البحرين
ص.ب 9٢٥1٠٢، عمان 1111٠، األردن 

الشركات التابعة

مصرف الصفا 
عدد الموظفين 137 موظف

هاتف: +97٠٢٢941333
فاكس: +97٠٢٢9٥797٥

ص. ب 1313، رام الله، فلسطين 

الشركة الوطنية
للخدمات المالية - أوراق لالستثمار

عدد الموظفين ٢1 موظف
هاتف: 38٠٠ ٥٥٠ )6( +96٢ 

فاكس: 38٠٢ ٥٥٠ )6( +96٢

شركة تملك للتأجير التمويلي
عدد الموظفين 19 موظف

هاتف: 66٥1 ٥٠٠ )6( +96٢ 
فاكس: 177٢ ٥٢٠ )6( +96٢ 

ص.ب 94171٥، عمان 11194، األردن

الشركة الوطنية لألوراق المالية
عدد الموظفين 11 موظف

هاتف: ٠4٢٠ ٢98 +97٠٢ 
فاكس: 7٢77 ٢98 +97٠٢ 

ص.ب 1983، رام الله، فلسطين
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