
ي 
سنو

التقـريـر ال



التقرير السنوي
للسنة المنتهية في 31 كانون األول ٢٠٢١



صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبدالّله الثاني ابن الحسين المعّظم

حفظه الّله ورعاه



صاحب السمو الملكي ولّي العهد
األمير الحسين بن عبداهلل الثاني

حفظه الّله ورعاه



المحتويات

رسالة ورؤية البنك

أعضاء مجلس ا�دارة

أوًال: كلمة رئيس مجلس ا�دارة 

ثاني: تقرير مجلس ا�دارة

ثالث: البيانات المالية السنوية المدققة من  مدقق الحسابات

رابع: تقرير مدقق حسابات حول البيانات المالية السنوية للبنك

خامس: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة

المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

سادس: عناوين الفروع والمكاتب

٩

١٠-١٣ 

١٦-١٨ 

٢١-٥٢

٥٣-١٥٠

١٥١-١٥٨

١٥٩-١٩٨

١٩٩-٢٠١



9

رسالة البنك

رؤيتنا:

في  مميز�   
بنك ليكون  ا�ردني  التجاري  البنك  تطوير  إلى  نتطلع 
خـدماته بما يجعله من أبرز البنوك في تلبية حاجات العمالء من 
المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة حسب أحدث وأفضل 

.
وأسلم المعايير المتعارف عليها دولي

أهدافنا:

قطاعات  في  والمتكاملة  الشاملة  المصرفية  الخدمات  توفير 
الشركات والتجزئة والمستثمرين بجودة عالية وأسعار منافسة 
المالية المختلفة مع تدعيم هذه  وبما يلّبي احتياجات العمالء 
وشبكات  متطورة  وتقنيات  مناسبة  مصرفية  بحلول  الخدمات 
توزيع فعالة ملتزمين بتحقيق العوائد لشركائنا من المتعاملين 

مع البنك وكذلك المساهمين والعاملين فيه.

قيمنا:

• موظفونا هم أفضل مواردنا
• أولويتنا القصوى إرضاء المتعاملين معنا وتوسيع قاعدتهم

• الشفافية القصوى أساس مصداقيتنا 
• أخالقيات التعامل ومصداقياتها هي نهجنا

• نلتزم بالتطوير المستمر
• خدمة المجتمع هي واجب كبير لدينا
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أعضاء مجلس اإلدارة 

أعضاء مجلس ا�دارة 

سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ
رئيس مجلس ا�دارة (غير مستقل)

معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي
نائب رئيس مجلس إدارة (غير مستقل)

سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة
عضو مجلس إدارة (غير مستقل)

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (المقعد ا�ول)
عضو مجلس إدارة ويمثلها:

سعادة السيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح أبو غوش
(غير مستقل)

سعادة السيد مؤنس عمر سليم عبدالعال (غير مستقل)

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي (المقعد الثاني)
عضو مجلس إدارة ويمثلها:

سعادة السيد صالح محمد صالح "زيد الكيالني" (غير مستقل)

شركة ا�ردن ا�ولى لالستثمار / عضو مجلس إدارة ويمثلها:



13 12

أعضاء مجلس ا�دارة 

سعادة السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور
(غير مستقل)

معالي السيد مهند شحاده خليل خليل
تم تقديم االستقالة بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٥

عضو مجلس إدارة (مستقل) 

سعادة السيد أسامة عمر علي حمد
عضو مجلس إدارة (مستقل) 

سعادة الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام
عضو مجلس إدارة (مستقل)

سعادة المهندس ناصر حسين محمد صالح
عضو مجلس إدارة (مستقل)

أعضاء مجلس اإلدارة 



كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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أواًل: كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أمــا ودائــع العمــاء فقــد نمــت بنســبة 3.6% فــي نهايــة العــام 2021 
ــى مــن  ــا بمعــدل أعل عــن العــام 2020، النمــو فــي التســهيات لدين
القطــاع المصرفــي )حيــث نمــت التســهيات لــدى القطــاع المصرفــي 
ــا  ــادة حصتن ــى زي بنســبة 4.9% للعــام 2021 عــن العــام 2020(، أدى إل
  ،2021 العــام  نهايــة  فــي   %2.87 إلــى  التســهيات  فــي  الســوقية 
مقابــل 2.76% للعــام 2020، فيمــا تراجعــت حصتنــا مــن الودائــع مــن 
2.54% للعــام 2020 إلــى 2.45% للعــام 2021، نتيجــة النخفــاض معــدل 
نمــو الودائــع لدينــا بالمقارنــة مــع معــدل النمــو للقطــاع المصرفــي 
)فقــد بلــغ معــدل النمــو للقطــاع المصرفــي 7.4% وذلــك فــي نهايــة 

العــام 2021(.

والجديــر بالذكــر أنــه ورغــم انخفــاض معــدالت النمــو فــي الودائــع 
لدينــا مقارنــة مــع القطــاع المصرفــي خــال العــام 2021، إال أن هــذا 
االنخفــاض كان فــي الودائــع طويلــة األجــل )ذات التكلفــة المرتفعــة(، 
حيــث نمــت هــذه الودائــع بمعــدالت نمــو أقــل مــن معــدالت النمــو 
ــة والتوفيــر(، ممــا  للحســابات منخفضــة التكلفــة )الحســابات الجاري
زاد مــن مســاهمة الودائــع منخفضــة التكلفــة فــي تركيبــة الودائــع 
مقابــل انخفــاض مســاهمة الودائــع ألجــل، األمــر الــذي انعكــس علــى 

ــاح بشــكل إيجابــي.  ــع، وعلــى األرب جــودة محفظــة الودائ

فــي جانــب حقــوق الملكيــة، حقــق البنــك معــدالت نمــو للعــام 2021 
النمــو  بلــغ معــدل  أيضــً، حيــث  2020 و2019  العاميــن  مــن  أفضــل 
لحقــوق الملكيــة للعــام 2021 مــا نســبته 5.5% مقابــل 0.2%، و%3.8 
للعاميــن 2020 و2019 علــى التوالــي، والتحســن فــي معــدالت النمــو 

ــاح البنــك. لحقــوق الملكيــة نتيجــة طبيعيــة للتحســن فــي أرب

أعزائي المساهمين،

إن النتائــج الماليــة المتحققــة والتــي كانــت أفضــل فــي عــدة جوانــب 
األهــداف  ومــن  المصرفــي،  القطــاع  ومــن  الســابقة،  األعــوام  مــن 
التــي وضعــت فــي بدايــة العــام 2021، مــا هــي إال انعــكاس للخطــط 
واألعمــال التــي حققهــا البنــك وقــام بهــا خــال العــام 2021، والتــي 

مــن أبرزهــا:

التوسع واالنتشار  وعكس الصورة الذهنية اإليجابية:

اســتمر البنــك فــي خطتــه فــي التوســع واالنتشــار المــدروس، والتــي 
ــم فــي العــام 2021  شــملت مناطــق مختلفــة فــي المملكــة، حيــث ت
مناطــق  فــي  إكســبرس  فــروع  3 منهــا  فــروع جديــدة،   4 افتتــاح 
)العبدلــي، الحــي الشــرقي/ إربــد، وطبربــور( - وفــروع إكســبرس، 
هــي فــروع تقــدم الخدمــات لعمــاء األفــراد حصــرًا، وتعمــل بأوقــات 
مــن  أقــل  وتشــغيل  تأســيس  تكاليــف  ذات  )وهــي  مرنــة،  دوام 
الفــروع االعتياديــة( -إضافــة إلــى فــرع فــي مــرج الحمــام، صاحــب هــذا 
االنتشــار مــن قبــل البنــك التركيــز علــى نوعيــة العمــاء، وجــودة 

الخدمــات المقدمــة لهــم )وخاصــة الخدمــات اإللكترونيــة(.

فــروع  بنقــل  البنــك  يقــوم  جديــدة،  فــروع  افتتــاح  إلــى  وإضافــة   
الخدمــات  لتقديــم  وأقــرب وأنســب  أفضــل  أماكــن  إلــى  موجــودة 
للعمــاء، وخــال العــام 2021، تــم نقــل فــرع القويســمة إلــى موقعــه 
الجديــد، )مــع التخطيــط لنقــل فــروع أخــرى فــي األعــوام القادمــة(. 
كذلــك وفــي ســبيل رفــع جــودة الخدمــات المقدمــة للعمــاء، وفــي 
خطــوة مــن البنــك لترشــيد النفقــات التشــغيلية، مــع عــدم التأثيــر 
علــى خدمــة العمــاء، تــم دمــج فرعيــن همــا عّمــان وأبــو نصيــر مــع 
ــي، وتــم إغــاق الفرعيــن  فرعــي جبــل عمــان والجبيهــة علــى التوال
المدمجيــن بعــد أن تــم نقــل حســاباتها إلــى الفــروع التــي تــم الدمــج 
معهــا، وبافتتــاح الفــروع األربعــة المبينــة ســابقً، وإغــاق فرعيــن 
علــى  موزعــة  فرعــً   34 البنــك  فــي  القائمــة  الفــروع  عــدد  يصبــح 

مختلــف محافظــات المملكــة.

البنــك  قــام  الفــروع،  فــي  واالنتشــار  التوســع  جانــب  وإلــى  أيضــً 
بتركيــب 3 صرافــات آليــة خارجيــة خــال العــام 2021، ليرتفــع عــدد 
الصرافــات اآلليــة الخارجيــة إلــى 32 صــراف آلــي، إضافــة إلــى الصرافــات 
اآلليــة المتواجــدة فــي الفــروع والبالــغ عددهــا 34 صرافــً، وتقــدم 
هــذه الصرافــات، أغلــب الخدمــات المصرفيــة المتاحــة فيهــا للعمــاء.

الخدمات المقدمة للعمالء:

بــل  المصرفيــة،  العمليــة  فــي  أساســيً  محــورًا  العميــل  يعتبــر 
وركيزتــه األهــم، وبالتالــي فــإن تقديــم الخدمــات المميــزة والمتطورة 
التــي تتوافــق مــع احتياجاتــه ورغباتــه هــي محــور اهتمــام البنــك، 
ومــن األمــور التــي يركــز عليهــا ويضعهــا فــي مقدمــة أولوياتــه. وفي 
هــذا المجــال قــام البنــك خــال العــام 2021 بطــرح عــدد مــن المنتجــات 
الجديــدة للعمــاء، مــع التركيــز علــى الخدمــات اإللكترونيــة وقنــوات 
تقديمهــا، والبطاقــات المصرفيــة )إضافــة للعديــد مــن المميــزات 
لهــا(، باإلضافــة إلــى تطويــر الخدمــات المقدمــة مــن الصرافــات اآلليــة 
)إضافــة العديــد مــن الخدمــات إليهــا(، رافــق ذلــك تطويــر الخدمــات 
بتعزيــز  أســهم  ذلــك  الفــروع، كل  داخــل  مــن  مباشــرة  المقدمــة 
موقــع البنــك التنافســي فــي الســوق، كمــا وســاهم فــي زيــادة نمــو 

األنشــطة، وزيــادة عــدد العمــاء لــدى البنــك.

 ومــن أبــرز مــا حققــه البنــك فــي هــذا المجــال زيــادة ودائــع األفــراد 
أرصــدة  نمــو  كذلــك  دينــار،  مليــون   18 وبقيمــة   %5.3 بنســبة 
حســابات التوفيــر بنســبة 8.3% وبمبلــغ 17 مليــون دينــار، إضافــة 
إلــى اســتقطاب 5 آالف عميــل، وفــي مجــال الخدمــات اإللكترونيــة 
تجــاري  تطبيــق  مشــتركي  عــدد  نمــا  الرقمــي،  التحــول  وتعزيــز 
موبايــل بنســبة 69%، فيمــا نمــت محفظــة البطاقــات االئتمانيــة 
بنســبة 26% نهايــة العــام 2021 عــن نهايــة العــام الســابق، وهــذا 

البنــك وأرباحــه. نتائــج  باإليجــاب علــى  انعكــس  النمــو 

وكــون العمــاء وبكافــة فئاتهــم هــم موضــع عنايــة البنــك، وتقديــم 
الخدمــات المصرفيــة لهــم بالطريقــة المناســبة والمائمــة حــق لهم، 
وانســجامً مــع تعليمــات البنــك المركــزي، قــام البنــك بتوفيــر ممــرات 
فــي مختلــف فروعــه ومبانيــه لــذوي االحتياجــات الخاصــة، لتســهيل 

تعاملهــم مــع البنــك بالطــرق المائمــة ودون تمييــز بيــن العمــاء.

وبهــدف ســعي البنــك فــي االســتمرار بخدمــة عمائــه علــى أحســن 
وجــه واســتمرار التواصــل معهــم، ومــع بقــاء فــرض بعــض اإلجــراءات 
الوقائيــة علــى البنــوك بدايــة العــام 2021، ومــن ضمنهــا العمل بالحد 
األدنــى مــن الموظفيــن، اســتمر البنــك بتفعيــل وتطبيــق خطــة 
اســتمرارية العمــل، وذلــك مــن خــال العمــل بالنســبة المحــددة مــن 
البنــك المركــزي للموظفيــن فــي مبانــي وفــروع البنــك، والــدوام 
كذلــك  بينهــم.  فيمــا  وبالتنــاوب  الموظفيــن،  لباقــي  بعــد  عــن 
قــام البنــك وكإجــراء احتــرازي إضافــي بتوزيــع الموظفيــن الذيــن 
يعملــون فــي نفــس مــكان العمــل علــى مواقــع أخــرى تــم إعدادهــا 
لهــذه الغايــة حتــى ال يتوقــف العمــل فــي أي موقــع فــي حــال حــدوث 

ــا( فــي أحــد المواقــع. إصابــات )كورون

تطوير األعمال الداخلية:

اســتمر البنــك - رغــم الظــروف التــي ألمــت بالنشــاط االقتصــادي 
وأنظمتــه  أعمالــه  بتطويــر   - المصرفــي  الســوق  علــى  وأثــرت 
البنيــة  وتحديــث  تطويــر  علــى  منصبــً  التركيــز  وكان  الداخليــة، 
التحتيــة للبنــك وعلــى النظــام البنكــي، وعلــى البرامــج واألنظمــة 
التــي تســاهم فــي تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة وقنــوات تقديمهــا 
للعمــاء، ودعــم المســعى فــي التحــول الرقمــي، وتطبيــق األتمتــة 
الشــاملة لكافــة أعمــال البنــك، حيــث تــم تطويــر وتطبيــق العديــد 
الشــركات  قبــل  مــن  )ســواء  واألعمــال  والخدمــات  األنظمــة  مــن 
الخارجيــة ومــزودي الخدمــات، أو داخليــً مــن قبــل موظفــي البنــك(، 
البنــك وفــي ســبيل حمايــة عمائــه وبياناتهــم مــن  قــام  كذلــك 
الســرقة والعبــث بالتركيــز علــى جانــب األمــن الســيبراني وتعزيــزه، 
وااللتــزام بتطبيــق تعليمــات الجهــات الرقابيــة الخاصــة بذلــك ومنها 
لنظــام حمايــة  المركــزي  البنــك  »تعليمــات  المثــال،  علــى ســبيل 
بيانــات العمــاء GDPR«،  كمــا قــام البنــك خــال العــام 2021 بتجديــد 
PCI- شــهادة »االمتثــال لمعاييــر أمــن وســامة البطاقــات العالميــة
DSS«، بهــدف توفيــر أقصــى درجــات الحمايــة واألمــان لعمائــه فيمــا 

يتعلــق بالبطاقــات االئتمانيــة.

مــع  وتماشــيه  البنــك  أعمــال  تطويــر  اســتمرارية  علــى  وللحفــاظ 
أفضــل الممارســات المصرفيــة، تــم القيــام بمراجعــة أدلــة وسياســات 

الجائحــة اتســع أثرهــا ليطــول مختلــف دول العالــم، ويشــمل شــتى المجــاالت، ممــا اســتدعى مــن الــدول علــى مســتوى الحكومــات والبنــوك 
ــة والمعيشــية علــى األفــراد وعلــى المجتمــع  ــة، اتخــاذ تدابيــر وإجــراءات اســتثنائية الحتــواء الجائحــة، والتخفيــف مــن آثارهــا االقتصادي المركزي
ككل وبكافــة فئاتــه، مــع  توجيــه هــذه اإلجــراءات والتدابيــر بشــكل أكبــر للفئــات األكثــر تضــررًا بالجائحــة، كذلــك كان الهــدف مــن هــذه اإلجــراءات 
حمايــة األفــراد وتوفيــر الرعايــة الصحيــة المائمــة لهــم، إضافــة إلــى حمايــة االقتصــاد واألســواق الماليــة مــن الركــود واالنهيــار، ورغــم دور هــذه 
اإلجــراءات والتدابيــر اإليجابــي، إال أنــه كان لهــا بعــض اآلثــار الســلبية، فاإلغاقــات )للحــدود، وللقطاعــات االقتصاديــة(، وتشــديد إجــراءات التنقــل، 
وفــرض إجــراءات مشــددة عنــد التعامــل والتواصــل، ســواء فــي أمــور  الحيــاة االعتياديــة أو فــي بيئــة األعمــال، أثــرت علــى ساســة وحركــة النشــاط 

االقتصــادي، رغــم تخفيــف بعــض مــن هــذه اإلجــراءات الحقــً، وبعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن مــن بــدء الجائحــة.

فــي األردن كانــت اآلثــار الســلبية أكثــر حــّدة ومــن عــدة جوانــب، كونهــا تزامنــت مــع ضعــف عــام فــي أغلــب المؤشــرات االقتصاديــة، حيــث هنــاك 
العجــز المزمــن فــي الماليــة العامــة، وفــي الحســاب الجــاري، وفــي الميــزان التجــاري، ومعــدالت بطالــة مرتفعــة، ومعــدالت نمــو متواضعــة للناتــج 
ــار الجائحــة، وأخــذت الكثيــر مــن األمــور بالتحســن، وأخــذت بعــض  ــه وبحمــد اهلل، تــم اجتيــاز المنعطــف الصعــب مــن آث المحلــي، وغيرهــا، إال أن
القطاعــات بالتعافــي، وعــادت الحيــاة لطبيعتهــا فــي الكثيــر مــن الجوانــب، رغــم اســتمرار بعــض مــن اآلثــار الســلبية، ويرجــع الســبب فــي هــذا 
ــراد والمجتمــع  ــدى األف ــادة الوعــي والفهــم ل ــى زي ــرارات البنــك المركــزي إل ــة، وإجــراءات وق ــر واإلجــراءات الحكومي ــى التدابي ــة إل التحســن إضاف
والجهــات الصحيــة لطبيعــة الوبــاء، وكيفيــة التعامــل معــه والوقايــة منــه مــن خــال التدابيــر الوقائيــة واالحترازيــة التــي تــم فرضهــا والعمــل بهــا، 
ويعــود ذلــك أيضــً إلــى توفــر لقاحــات لهــذا الوبــاء، وإلزاميــة أخذهــا للكثيــر مــن األفــراد والفئــات وخاصــة للعامليــن فــي النشــاط االقتصــادي، 
وفــي مجــال الصحــة، وفــي مجــال التعليــم )طابــً ومعلميــن(، وألي فــرد مــن المجتمــع عنــد مراجعــة أي مــن المؤسســات والشــركات العامــة أو 

الخاصــة.

ــد مــن  ــاء، هــو توجــه العدي ــار اإليجابيــة النتشــار الوب ــاره مــن اآلث ــك، ومــا يمكــن اعتب ــاء إضافــة لذل ــر الوب وســاعد فــي التخفيــف مــن وطــأة تأثي
ــك انتشــرت  ــى التعامــات اإللكترونيــة، وتشــجيع الشــركات والمؤسســات لعمائهــا وموظفيهــا علــى العمــل بهــا، كذل األفــراد والشــركات إل
التجــارة اإللكترونيــة والتعليــم اإللكترونــي، وزاد اســتخدام التطبيقــات الذكيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل ملحــوظ، كمــا ســاهمت 
الجائحــة بتســريع وتيــرة التحــول الرقمــي، ومــا تحقيــق الشــركات العالميــة التــي تتعامــل بالتطبيقــات الذكيــة، وشــركات البرمجيــات، وشــركات 

التكنولوجيــا، لهــذا النمــو الهائــل فــي أرباحهــا وفــي قيمهــا الســوقية وفــي تربعهــا علــى قمــة الشــركات للعــام 2021 إال دليــل علــى ذلــك.

العــام 2021 وكمــا ذكرنــا ســابقً، شــهد تحســنً فــي النشــاط االقتصــادي وللعديــد مــن القطاعــات، إال أن بعــض القطاعــات مــا زالــت تعانــي مــن 
آثــار الجائحــة ومــن اإلجــراءات التــي اســتمر العمــل بهــا، وكذلــك بســبب التغيــر فــي عــادات وســلوكيات األفــراد وخاصــة االقتصاديــة منهــا، ومــن 
هــذه القطاعــات وعلــى ســبيل المثــال قطــاع الســياحة، وقطــاع النقــل. أمــا القطــاع المصرفــي ورغــم تحســن نتائجــه للعــام 2021، إال أن االســتمرار 
فــي بعــض القــرارات التــي تــم اتخاذهــا فــي بدايــة الجائحــة، مــا زالــت تؤثــر عليــه وعلــى نتائجــه، مثــل اإلبقــاء علــى أســعار الفائــدة المنخفضــة علــى 
ــدور  اإليجابــي لهــذه  القــرارات واإلجــراءات  التســهيات، وتأجيــل األقســاط، واســتمرار العمــل بالتدابيــر الصحيــة الملزمــة، وذلــك دون إغفــال ال
علــى القطــاع المصرفــي، باإلضافــة لقــرارات أخــرى مثــل خفــض نســبة االحتياطــي النقــدي علــى الودائــع. فقــد ســاهم تأجيــل األقســاط بالتخفيــف 
مــن أعبــاء الديــون علــى المقترضيــن، فيمــا ســاهم خفــض معــدل االحتياطــي النقــدي علــى الودائــع بتوفــر ســيولة إضافيــة للقطــاع المصرفــي، 
وكان لهــذه المســاهمة إضافــة إلــى خفــض أســعار الفائــدة أثــر علــى تحفيــز اإلقــراض واالقتــراض، كمــا أن اإلجــراءات الوقائيــة الملزمــة وضــرورة أخــذ 

اللقاحــات، ســاهمت فــي حمايــة العمــاء والموظفيــن وعائاتهــم علــى حــد ســواء مــن الوبــاء، وســاهمت بالحــد مــن ســرعة انتشــاره.

البنــك التجــاري بــدوره شــهد تحســنً فــي نتائجــه للعــام 2021 وخاصــة فــي التســهيات، وصافــي األربــاح، فقــد نمــا إجمالــي التســهيات بنســبة 
8.9%، وذلــك فــي نهايــة العــام 2021 عــن نهايــة العــام 2020، أمــا صافــي الربــح فقــد نمــا للعــام 2021 عــن العــام 2020 بمعــدل مرتفــع، وبلــغ فــي 

نهايــة العــام 2021  مــا يقــارب 7 مليــون دينــار. 

السادة مساهمي البنك التجاري الكرام،

يســرني أن أســتعرض معكــم التقرير الســنوي الثامن 
عشــر للبنــك التجــاري األردنــي عــن العــام ٢٠٢١، والــذي 
شــهد الكثيــر مــن التغيــرات والتطــورات والمنجــزات، 
مســتوى  وعلــى  التجــاري،  البنــك  مســتوى  علــى 
ــاد ككل،  ــتوى االقتص ــى مس ــي، وعل ــاع المصرف القط
رغــم اســتمرار جائحــة كورونــا، والتــي مــا زالــت تلقــي 
بظاللهــا الســلبية علــى االقتصــاد وعلــى مختلــف 
مــن  يقــرب  مــا  مــرور  بعــد  وذلــك  الحيــاة،  نواحــي 

العاميــن علــى بدئهــا وانتشــارها.

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 
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أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

المسمى الوظيفي االسم 

المدير العامسيزر هاني عزيز قوالجن

نائب المدير العامعالء “محمد سليم” عبدالغني القحف

مساعد مدير عام االئتمانمحمد علي محمد القرعان

مساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروعسليم نايف سليم صوالحه

مساعد مدير عام ماليةعبداهلل محفوظ ثيودور كشك

مساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات وائل “محمد يوسف” عارف رابيه

المدير التنفيذي للخزينة واالستثمار أنس ماهر راضي عايش

المدير التنفيذي لدائرة تكنولوجيا المعلومات )لغاية 2021/12/30(منير “محمد جمعه” أحمد المحتسب

المدير التنفيذي لدائرة المؤسسات المالية  سامي نمر سالم النابلسي

مدير الدائرة القانونية وأمين سر مجلس اإلدارةوليد خالد ضيف اهلل القهيوي

نائب المدير العام لألعمال المصرفية )لغاية 2021/01/14(رامي “محمد جواد” فؤاد حديد

مدراء الدوائر  الرقابية  

المسمى الوظيفياالسم

مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموالمحمود إبراهيم محمود محمود

المدقق العام أجود شرف الدين علي الروسان

مدير دائرة المخاطر )اعتبارًا من 2022/01/10(ناديا فهد فريد كنعان

وإجــراءات العمــل واألوصــاف الوظيفيــة وتحديــد متطلبــات الوظائــف، وتعديــل مــا تطلــب منهــا ذلــك، كمــا قــام البنــك بمراجعــة الهيــاكل 
التنظيميــة علــى مســتوى البنــك وعلــى مســتوى عــدد مــن محطــات العمــل، والتعديــل عليهــا )مــا لــزم األمــر(، وبالشــكل الــذي يســهل 

التواصــل بيــن الموظفيــن، ويســاهم بتقديــم الخدمــات للعمــاء علــى أكمــل وجــه.

الجانب الرقابي:

ــه وأموالهــم ومصالحهــم، والتزامــً منــه بتحقيــق وتطبيــق متطلبــات وتعليمــات الجهــات  ــه، وحفاظــً علــى عمائ ــة لمــوارده وممتلكات حماي
الرقابيــة )داخليــً وخارجيــً(، وكــون حــدوث ووجــود المخاطــر فــي العمــل المصرفــي أمــر ال مفــر منــه، أولــى البنــك جانــب الضبــط والرقابــة وإدارة 
المخاطــر العنايــة واالهتمــام، وذلــك مــن خــال الدوائــر ذات العاقــة )المخاطــر واالمتثــال والتدقيــق الداخلــي( وبالتعــاون مــع كافــة العامليــن فــي 

البنــك، وبعــد التنســيق والتوجيــه مــن قبــل لجــان البنــك المختصــة، والتــي تشــرف علــى عمــل هــذه الدوائــر.

الموارد البشرية:

رغــم ظــروف جائحــة كورونــا، اســتمر البنــك فــي اســتقطاب الموظفيــن وضمــن اآلليــات المتبعــة )وحســب الحاجــة(، كذلــك اســتمر البنــك فــي 
عمليــة اإلحــال الوظيفــي، وذلــك بهــدف إعطــاء األولويــة لتســلم المهــام اإلداريــة لموظفــي البنــك، مــع االلتــزام بمبــدأ األحقيــة واألفضليــة فــي 
الترفيعــات، كذلــك اســتمر البنــك فــي منــح موظفيــه العديــد مــن الميــزات والمنافــع. ومــع اســتمرار جائحــة كورونــا وآثارهــا، عمــل البنــك علــى 
ــة ملزمــة  ــك مــن خــال فــرض إجــراءات وقائيــة واحترازي ــاء، وذل ــار الوب ــة الموظفيــن وعائاتهــم مــن آث ــب المتعلقــة بحماي ــز علــى الجوان التركي
للموظفيــن، والتركيــز علــى التباعــد الجســدي، والتعقيــم المســتمر لكافــة مبانــي ومرافــق البنــك، والعمــل بإجــراءات العمــل عــن بعــد، وتوزيــع 
الموظفيــن فــي أماكــن عمــل متباعــدة، ومــع اكتشــاف لقاحــات للمــرض، ألــزم البنــك موظفيــه بضــرورة الحصــول عليهــا، كمــا وفرهــا للموظفيــن 
وعائاتهــم )لمــن يرغــب منهــم ولــم يحصــل علــى المطعــوم(، وذلــك كلــه ضمــن التعليمــات التــي أقرتهــا الحكومــة األردنيــة والبنــك المركــزي 

فــي التعامــل مــع هــذا الظــرف.

أعزائي المساهمين،

إن اهتمــام البنــك وتركيــزه علــى تحقيــق النتائــج اإليجابيــة واإلنجــازات التشــغيلية والماليــة التــي تتوافــق مــع اســتراتيجيته، وتحقــق مصالــح 
المســاهمين والعامليــن فــي المؤسســة، لــم يمنــع البنــك مــن االلتفــات لــدوره فــي خدمــة المجتمــع وأفــراده كونــه جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذا 

ــة لهــا. المجتمــع، كمــا حــرص البنــك علــى دعــم األنشــطة والمبــادرات التــي تحافــظ علــى البيئــة وتوفــر الحماي

ــع طــرود الخيــر فــي رمضــان،  ومــن األنشــطة التــي قــام بهــا البنــك فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، توزي
دعــم ورعايــة وتبنــي العديــد مــن المبــادرات التــي تهتــم بالبيئــة وتهــدف إلــى حمايتهــا، كذلــك دعــم والمشــاركة فــي الكثيــر مــن األنشــطة 
والفعاليــات وفــي شــتى المجــاالت مــن ثقافيــة واجتماعيــة وفنيــة، وعلــى وجــه الخصــوص فــي مجــال الصحــة وإجــراءات التعامــل مــع وبــاء كورونــا 

)نظــرًا لطبيعــة الظــرف(.

وأيضــً كان للبنــك مســاهمات عــدة فــي دعــم العديــد مــن المؤسســات والهيئــات والجمعيــات الخيريــة والرياضيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ــز صــورة البنــك اإليجابيــة، وبيــان دوره فــي خدمــة المجتمــع، وقــد  ــك كان هنــاك تواصــل وتعــاون مــع مختلــف المواقــع اإللكترونيــة لتعزي كذل
تجــاوز حجــم التبرعــات المقدمــة مــن البنــك لمختلــف مؤسســات وهيئــات المجتمــع المدنــي والمحلــي، وفــي دعــم ورعايــة األنشــطة ذات العاقــة 

بخدمــة المجتمــع والبيئــة 320 ألــف دينــار.

أعزائي المساهمين،

وقبــل الختــام  ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل 
مــن ســاهم فــي تحقيــق هــذه النتائــج، وفــي مقدمتهــم عمائنــا 
بالشــكر للســادة  أتقــدم  الغاليــة، كمــا  الكــرام علــى ثقتهــم 
مجلــس إدارة البنــك الموقــر علــى دعمهــم  المتواصــل، كمــا 
وأشــكر الزمــاء العامليــن فــي مؤسســتنا المعطــاء مــن إدارة 
فــي  واحــدة   كأســرة  عملــوا  والذيــن  وموظفيــن،  تنفيذيــة 
ســبيل رفــع اســم وســمعة البنــك، وســعيهم لتحقيــق أفضــل 
لــكل مــن  النتائــج، كمــا ال يفوتنــي أن أتقــّدم بجزيــل الشــكر 
الســادة البنــك المركــزي األردنــي، والســادة هيئــة  األوراق الماليــة، 
تقديــم  عــن  يتوانــوا  لــم  والذيــن  البنــوك  جمعيــة  والســادة 
خدمــة  فــي  العاليــة  خبراتهــم  وتســخير  والمشــورة،  النصــح 

وتطويــره. المصرفــي  القطــاع 

وختامــً، أتمنــى مــن اهلل العلــي القديــر أن يكــون قــادم األعــوام 
حافــًا بالمزيــد مــن الخيــر والعطــاء واالزدهــار لمؤسســتنا العزيزة 
علــى قلوبنــا، وأن تحقــق طموحاتهــا وتطلعاتهــا، وأن ينعــم 
المفــدى،  ملكــه  ظــل  فــي  واالســتقرار  واألمــان  بالخيــر  وطننــا 

ــي عهــده المحبــوب. وول

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ميشيل الصايغ
رئيس مجلس اإلدارة
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أواًل: كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مدراء الدوائر في البنك

المسمى الوظيفي االسم 

مدير دائرة األعمال المصرفية المتوسطة والصغيرةإبراهيم عمر إبراهيم العلمي

مدير دائرة االتصال المؤسسيجمال حسين عبطان الرقاد

مدير دائرة تسهيالت التجزئة )اعتبارًا من  2021/04/18(ربى جهاد عطية شهاب

مدير دائرة التخطيط االستراتيجيزياد أحمد داود الرمحي

مدير دائرة األعمال المصرفية للشركات الكبرى ساجد محمود حسني أبو طوق

مدير دائرة المبيعات المباشرة )اعتبارًا من  2021/04/01(سالم فواز سليمان مزهر

مدير دائرة الفروعضياء الدين محمد أحمد جابر

مدير دائرة الخدمات التجارية )اعتبارًا من  2021/01/25(طارق فضل اهلل جبرائيل قبعين

مدير دائرة معالجة االئتمان واسترداد الديونعالء صابر أحمد شوبكي

مدير دائرة العمليات المركزيةالنا محمد شعبان أبو خضره

مدير الدائرة اإلداريةماهر نايف سليمان هلسه

مدير دائرة التحليل االئتماني والمراجعةمحمد أحمد محمد عبيدات

مدير دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشريةنورا وليد محمد الجيطان

مدير دائرة الخزينةهاني عبد الرحمن محمود درويش

مدير دائرة المتابعة والتحصيل هيثم فيصل محمد الشمايلة

مدير الدائرة الهندسيةياسر فوزي يوسف القسوس

مسؤول قسم المساهمين )مكلف اعتبارًا من  2019/12/03(هيثم أمين خليل حموري
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يلتــزم البنــك ببنــود الحاكميــة المؤسســية وفقــً لمتطلبــات البنــك المركــزي األردنــي ودليــل قواعــد حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة 
فــي البورصــة عــن اإلفصــاح فــي التقريــر الســنوي طبقــً لتعليمــات اإلفصــاح والمعاييــر المحاســبية وتطبيــق أحــكام وبنــود تعليمــات حوكمــة 
الشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة 2017 وقواعــد حوكمــة الشــركات، وتمــت اإلشــارة لكافــة البيانــات الــواردة والمطلوبــة بموجــب التعليمــات 
فــي التقريــر الســنوي، وبهــذا يكــون البنــك ملتزمــً بتطبيــق قواعــد الحوكمــة بالشــكل األمثــل، وفيمــا يلــي بيانــات اإلفصــاح وتقريــر الحوكمــة:

)١(/أ: أنشطة البنك الرئيسية:
ــة والخزينــة واالســتثمار بجــودة عاليــة وأســعار منافســة وبمــا  ــة لقطاعــات الشــركات والتجزئ ــة الشــاملة والمتكامل ــر الخدمــات المصرفي توفي
يلبــي احتياجــات العمــاء الماليــة المختلفــة ومــن خــال تطويــر واســتحداث المنتجــات والخدمــات الخاصــة بــه، كمــا يعمــل البنــك علــى تعزيــز 

ــه. تواجــده وانتشــاره الجغرافــي فــي مختلــف مناطــق المملكــة لتوســيع قاعــدة عمائ

)١(/ب: أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
1. العنوان الرئيسي لمبنى اإلدارة العامة: الدوار الثامن - شارع الملك عبداهلل الثاني - حي الرونق - عمارة رقم: )384(.

2. يبلغ عدد موظفي البنك )704( موظفً كما في 2021/12/31 مقسمً كالتالي وحسب التواجد الجغرافي: 

األعداد كما في 3١/٢٠٢١/١٢

عدد الموظفينالفرع 

480اإلدارة العامة 

14الفرع الرئيسي

6فرع ضاحية الياسمين 

3فرع إكسبرس ضاحية النخيل

3فرع إكسبرس أبو السوس

5فرع مرج الحمام 

6فرع المدينة الرياضية 

6فرع المجمع التجاري

7فرع جبل عمان 

9فرع جبل الحسين 

6فرع شارع مكة 

7فرع الشميساني 

11فرع الصويفية 

5فرع اليرموك 

6فرع القويسمة 

8فرع ماركا 

3فرع إكسبرس طبربور 

3فرع إكسبرس العبدلي 

7فرع الهاشمي الشمالي 

8فرع الجبيهة 

5فرع الفحيص 

7فرع شارع وصفي التل

7فرع السلط 

5فرع معدي

7فرع الزرقاء

5فرع الرصيفة

5فرع أم أذينة 

7فرع مأدبا 

8فرع العقبة 

8فرع الكرك 

11فرع إربد 

7فرع شارع الحصن 

3فرع إكسبرس الحي الشرقي

8فرع الرمثا 

8فرع المفرق 

704المجموع 
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ثانيًا: تقرير مجلس اإلدارة

الخبرات العملية:
معالي السيد أيمن المجالي رئيس ونائب مجلس إدارة في عدة شركات:

- رئيس مجلس إدارة شركة األردن األولى لاستثمار. 
- رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني األردني.

- رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية.
- رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية ألعمال خدمة التواصل.

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي - األولى للتأمين.

كما أن معالي أيمن المجالي رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة تسويات المديونيات والعقارات.

- عضو لجنة التسهيات.

3- سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - 2012/06/28

ولــد بتاريــخ 1958/08/1، حصــل علــى شــهادة  بكالوريــوس اقتصــاد - جامعــة اليرمــوك عــام 1986، عمــل الســيد شــريف الرواشــدة كمدقــق 
داخلــي فــي البنــك األردنــي الكويتــي )1981-1987(. وشــغل منصــب مديــر القــروض فــي بنــك المشــرق- اإلمــارات العربيــة المتحــدة )1988-1987(. 
كمــا أنــه عمــل رئيســً لمجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات الخاصــة ومديــر المركــز الرئيســي/ البنــك الســعودي لاســتثمار - 
الريــاض/ الســعودية منــذ عــام 1988 ولغايــة 2010. وهوعضــو ســابق فــي مجلــس النــواب األردنــي الســادس عشــر/ عضــو لجنــة الصحــة والبيئــة 
ولجنــة الطاقــة )2010-2011(، وحاصــل علــى شــهادة )J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS شــهادة عضــو مجلــس إدارة معتمــد مــن 

مؤسســة التمويــل الدوليــة صنــدوق النقــد الدولــي.

الخبرات العملية: 
 السيد شريف الرواشدة رئيس ونائب وعضو مجلس إدارة في كل من:

- رئيس مجلس إدارة شركة الباد لألوراق المالية واالستثمار منذ عام 2006 ولغاية 2019/04/01.
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م. من شهر  2016/04 حتى تاريخ 2020/07/01.

- رئيس مجلس إدارة شركة اإلنماء العربية للتجارة واالستثمارات العالمية منذ عام 2012 ولغاية 2015.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين منذ عام 2012 ولغاية 2016/06.

- عضو مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين اعتبارًا من  2020/07/29.
- عضو مجلس إدارة شركة الباد لألوراق المالية واالستثمار اعتبارًا من  تاريخ  2019/04/01.

- عضو مجلس إدارة شركة الباد للخدمات الطبية م.ع.م منذ عام 2002 ولغاية شهر 2014/04.
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة األلمنيوم )آرال( اعتبارًا من  تاريخ 2017/04/30.

- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكلورين م.ع.م. من شهر 2012/04 حتى 2014/04.
- عضو مجلس األمناء جامعة مؤتة لغاية 2018.

- رئيس هيئة المديرين في شركة المدارس الكندية العالمية.
- رئيس هيئة المديرين في شركة مندال لليزر والجراحة التجميلية.

- عضو هيئة المديرين لجمعية رجال األعمال األردنيين الكنديين.
- عضو الهيئة اإلدارية لنادي الطيران الشراعي الملكي األردني.

كما أن السيد شريف الرواشدة رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة المخاطر واالمتثال.

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات.
- عضو لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

4- سعادة السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - 2020/07/09  بصفته الشخصية 

علمً بأنه تم تسمية السيد عبدالنور عبدالنور ممثًا لشركة مصانع األصباغ الوطنية المحدودة بتاريخ 2015/10/25 ولغاية تاريخ 2020/07/09. 
ولــد بتاريــخ 1972/9/14، حصــل علــى شــهادة الماجســتير MBA فــي إدارة األعمــال الدوليــة مــن جامعــة ليــدز/ بريطانيــا فــي عــام 1997، حصــل 
علــى شــهادة بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمحاســبة مــن الجامعــة األردنيــة فــي عــام 1994، وهــو عضــو مجلــس إدارة معتمــد مــن قبــل 
مؤسســة التمويــل الدوليــة IFC، وحاصــل علــى شــهادة )J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS شــهادة عضــو مجلــس إدارة معتمــد 

مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة صنــدوق النقــد الدولــي.

)1(/ج: حجم االستثمار الرأسمالي للبنك:
بلغ حجم االستثمار الرأسمالي للبنك  21,857,844 دينار.

)2(: ال يوجد شركات تابعة لشركة البنك التجاري األردني.

)3(/أ: أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم. 
أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمســتقيلين خــال الســنة، وعضويــات مجالــس اإلدارة التــي يشــكلها عضــو مجلــس اإلدارة فــي 

الشــركات المســاهمة العامــة، مؤكديــن علــى أنــه ال يوجــد لــدى البنــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة تنفيــذي:

1- سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ
رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - 2004/02/16

ولــد بتاريــخ 1946/1/1، حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة والعلــوم السياســية مــن الجامعــة األردنيــة عــام 1971 ويشــغل 
منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الصايــغ منــذ عــام 1979 والتــي تضــم تحــت مظلتهــا 33 شــركة منتشــرة فــي الوطــن العربــي وأوروبــا 
الشــرقية والغربيــة وآســيا فــي مختلــف المجــاالت كالكيماويــات والهندســة واألدوات المنزليــة والعقــارات والخدمــات المصرفيــة واإلعــام، والتــي 

توفــر للمســتهلك خدمــات ومنتجــات وســلع عديــدة ومتنوعــة وتضــم فــي كوادرهــا 5,000 موظــف وموظفــة.

- حاصل على وسام القبر المقدس من قداسة المتروبوليت فينيذكتوس – بطرياركية الروم األرثوذكس في عام 2002. 
- حاصل على وسام الحسين للعطاء المميز من الدرجة األولى في عام 2007.

الخبرات العملية:
السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو مجلس إدارة ورئيس فخري لعدة شركات وجمعيات وأندية منها:

- رئيس مجلس اإلدارة لكافة شركات مجموعة الصايغ.
- رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لاستثمار التجاري 2014 ولغاية اآلن.    

- رئيس مجلس إدارة شركة البحر األحمر لتجارة الغاز.
- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الدهانات/ فلسطين.

- عضو مجلس إدارة شركة األردن األولى لاستثمار.
- عضو في االتحاد العربي لصناعة البويات والدهانات ممثًا عن فلسطين.

- رئيس هيئة المديرين في الجمعية األردنية للعون الطبي للفلسطينيين.
- عضو مجلس إدارة في بنك الجزيرة السوداني األردني/ السودان. 

- رئيس هيئة المديرين في جمعية المحبة اليافية.
- الرئيس الفخري للنادي األرثوذكسي- الفحيص.

- عضو في المجلس المركزي األرثوذكسي.
- مؤسس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية األرثوذوكسية.

- مؤسس ورئيس هيئة المديرين لمؤسسة فلسطين الدولية لألبحاث والخدمات.

كما أن السيد ميشيل الصايغ رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التسهيات.

- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

2- معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي
نائب رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - 2004/02/16

ولــد بتاريــخ 1949/02/20، حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التاريــخ عــام 1972، عمــل فــي وزارة الخارجيــة، وفــي عــام 1993 تــم تعيينــه رئيســً 
للتشــريفات الملكيــة، وفــي عــام 1999 عيــن نائبــً لرئيــس الــوزراء، وتقلــد منصــب وزيــر الشــباب والرياضــة ومنصــب وزيــر اإلعــام. وفــي عــام 2002 
أصبــح عضــو مجلــس إدارة بنــك األردن والخليــج وأعيــد انتخابــه عــام 2004 ليشــغل منصــب نائبــً لرئيــس مجلــس إدارة البنــك التجــاري األردنــي، 
تــم انتخابــه نائبــً فــي البرلمــان األردنــي كمــا منحــت لــه رئاســة اللجنــة الماليــة فــي مجلــس النــواب األردنــي عــام 2010-2012، عضــو فــي مجلــس 

النــواب األردنــي اعتبــارًا مــن 2020/11/10.
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ثانيًا: تقرير مجلس اإلدارة

الخبرات العملية:
- انضــم إلــى صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي كمدقــق داخلــي عــام 2005، ويشــغل حاليــً وظيفــة قائــم بأعمــال وحــدة التدقيــق 

الداخلــي.
- عمل موظفً في البنك العربي اإلسامي الدولي خال األعوام )2005-2002(. 

- عمل محاسبً في شركة مستودع أدوية الصباغ خال العام 2005. 
- عمل كضابط تطبيقات مالية في شركة هيوستن ليمتد في عّمان عام 2001.

- محاضــرًا فــي عــدد مــن الشــهادات المهنيــة )CIA ،CMA ،ACCA ،CPA ،JCPA( باإلضافــة إلــى عــدد مــن المواضيع المتعلقــة بالتدقيق الداخلي، 
ومكافحــة غســل األمــوال واالحتيــال، والرقابة الداخلية والحوكمة المؤسســية. 

كما أن السيد فادي عبدالوهاب أبوغوش عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو لجنة التسهيات.

- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.
- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

7- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد الثاني(   
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(
تاريخ العضوية- 2015/10/25 ويمثلها: 

سعادة السيد مؤنس عمر سليم عبدالعال اعتبارًا من تاريخ 2019/11/10
ولــد بتاريــخ 1982/04/07، حاصــل علــى درجــة البكالوريــس فــي المحاســبة مــن جامعــة اليرمــوك عــام 2004 وحاصــل علــى شــهادة محاســب إداري 
معتمــد )CMA( مــن )Institute of Management Accountants - IMA( عــام 2014، حاصــل علــى شــهادة المحاســب القانونــي األمريكــي 
)CPA( مــن )American Institute of Certified Public Accountant - AICPA( عــام 2018، حاصــل علــى شــهادة الدبلــوم المهنــي المتخصــص 
فــي معاييــر اإلبــاغ المالــي الدولــي )DipIFR( مــن )Association of Chartered Certified Accountants - ACCA( عــام 2019، وحاصــل علــى 
شــهادة )J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS شــهادة عضــو مجلــس إدارة معتمــد مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة صنــدوق 

النقــد الدولــي.

الخبرات العملية:
- رئيس قسم شؤون الشركات في صندوق أموال الضمان االجتماعي منذ 2020/07/01 ولغاية اآلن.

- رئيس قسم المخاطر االستثمارية في صندوق االستثمار من كانون ثاني 2019 ولغاية 2020/06/30.
- رئيس قسم التسويات ونائب المدير المالي في صندوق االستثمار من أيار 2006 ولغاية 2018/12/31.

- عضو مجلس إدارة سابق في بنك االتحاد للفترة من تشرين ثاني 2017 ولغاية تشرين ثاني 2019.
- عضو مجلس إدارة سابق في الشركة األردنية للصحافة والنشر – الدستور للفترة من نيسان 2017 ولغاية تشرين ثاني 2017.

كما أن السيد مؤنس عبدالعال عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو لجنة التدقيق.

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

8- سعادة المهندس ناصر حسين محمد صالح
 عضو مجلس إدارة - مستقل 

تاريخ العضوية: 2020/07/09 

ولد بتاريخ 1972/12/04، حاصل على شهادة البكالوريوس في  الهندسة الكهربائية من الجامعة األردنية – عمان 1995 
ــزة الشــيخ محمــد بــن راشــد ألفضــل مشــروع خدماتــي فــي  ــة الملــك عبــداهلل الثانــي فــي 2017 وجائ وحاصــل علــى وســام االســتقال مــن جال
 )EO( 2014، وهــو عضــو منظمــة الريادييــن األمريكيــة Endeavor الوطــن العربــي دبــي 2018 . تــم اختيــاره كريــادي فــي منظمــة إنديفــر األمريكيــة

.E&Y فــي األردن، فــاز بريــادّي العــام 2013 مــن شــركة إرنســت أنــد ينــغ

كما أنه حاصل على جائزة الملكة رانيا للريادة عمان 2012. 

الخبرات العملية:
- يعمل حاليً رئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم للدفع اإللكتروني.

- يعمل حاليً رئيس مجلس إدارة التقنية البريطانية لتطوير الخبرات في حلول الدفع واألمن السيبراني. 
 Accenture,( شــغل عــدة مناصــب كنائــب رئيــس تنفيــذي، رئيــس تقنيــة المعلومــات واستشــاري فــي عــدة شــركات وبنــوك عربيــة وأجنبيــة -

.)Microsoft, eDATA, AlRajhi Bank, USAID

كما أن المهندس ناصر صالح رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

الخبرات العملية:
السيد عبدالنور عبدالنور هو حاليً: 

- المدير العام بالوكالة لشركة برنسلي إنتربرايز من عام 2010 ولغاية اآلن.
- شريك/ شركة تدريبات لتطوير المهارات. 

- عضو مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات.
- رئيس مجلس إدارة  شركة الحياة لألشعة التشخيصية.

- عضو مجلس إدارة مختبرات بيوالب الطبية.
- عضو مجلس إدارة في شركة األردن األولى لاستثمار.

حصل على عدة دورات أهمها:
- التخطيط االستراتيجي للبنوك –يوروموني –لندن.

- شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من البنك الدولي.
- التحليل المالي واإلداري والموازنات التقديرية.

- مهارات التفاوض وإدارة الوقت واألزمات.
- عدة دورات في معهد الدرأسات المصرفية والمتعلقة بالبنوك والمؤسسات التجارية.

كما أن السيد عبدالنور عبدالنور رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي.

- عضو لجنة التسهيات.
- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات.
- عضو لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

5- شركة األردن األولى لالستثمار
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

تاريخ العضوية - 2011/04/20

ويمثلها سعادة السيد صالح محمد صالح »زيد الكيالني«
علمــً بــأن ســعادة الســيد صالــح محمــد صالــح »زيــد الكيانــي« تــم تســميته ممثــًا عــن شــركة  األردن األولــى لاســتثمار بتاريــخ 2018/07/29، وتــم 

إعــادة تســميته ممثــًا عــن شــركة األردن األولــى لاســتثمار بتاريــخ 2020/07/09. 

ولــد بتاريــخ 1966/10/15، حصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1989، حصــل علــى شــهادة 
البكالوريــوس فــي اإلدارة الدوليــة والعلــوم السياســية مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1988، وحاصــل علــى شــهادة

)J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS شــهادة عضــو مجلــس إدارة معتمــد مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة/ صنــدوق النقــد 
الدولــي.

الخبرات العملية:
- عمل رئيسً لمجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية )2021-2008(.

- عمل مفوضً لشؤون االستثمار والتنمية االقتصادية في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة )2008-2005(.
- عمل رئيسً لمجلس إدارة شركة تطوير البحر الميت.

- شغل عددًا من المناصب في كا القطاعين العام والخاص.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك التجاري األردني بصفته ممثًا عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتاريخ )2010-02-15(.

- شغل عضو مجلس إدارة في البنك التجاري األردني بصفة مستقلة بتاريخ )2012/06/28(.
- شغل منصب مستشار التطوير في مؤسسة عبد الحميد شومان من 2013/04 ولغاية 2020/09.

- عضو مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين اعتبارًا من )2020/07/29(.

كما أن السيد صالح الكيالني عضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- عضو لجنة التسهيات.

- عضو لجنة تسويات المديونيات والعقارات.
- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

6- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد األول(
عضو مجلس إدارة )غير مستقل(
تاريخ العضوية - 2004/05/10 ويمثلها:

سعادة السيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح أبوغوش )اعتبارًا من  تاريخ 2020/09/08( 
ولــد بتاريــخ 1979/3/5 وحصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة آل البيــت عــام 2001 وحصــل علــى شــهادة مدقــق داخلــي 

معتمــد CIA عــام 2007 وشــهادة محاســب قانونــي أردنــي مجــاز JCPA عــام 2012.
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11- سعادة السيد أسامة عمر علي حمد
عضو مجلس إدارة )مستقل(

تاريخ العضوية - 2019/06/11

ولــد بتاريــخ 1974/9/21، حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي قانــون البنــوك والتمويــل مــن كليــة الملــك فــي جامعــة لنــدن – المملكــة المتحــدة 
عــام 2000 وحاصــل علــى شــهادة دبلــوم الممارســة الدوليــة فــي االئتافــات الدوليــة مــن كليــة القانــون لبريطانيــا ويلــز – المملكــة المتحــدة 
عــام 2001 وحاصــل علــى بكالوريــوس قانــون – األردن/ عمــان األهليــة عــام 1996 وحاصــل علــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة مــن العديــد مــن 
الجامعــات والمراكــز الدوليــة، وهــو حاليــً محــام ومستشــار قانونــي وهــو الشــريك المديــر لمكتــب حمــد ومشــاركوه – محامــون مستشــارون.

الخبرات العملية:
- خبــرة واســعة فــي أعمــال البنــوك وعمليــات التمويــل وتمويــل المشــاريع ومشــاريع الطاقة والبنية التحتية ومشــاريع الشــراكة بيــن القطاعين 

العــام والخــاص وعمليــات اندمــاج الشــركات وأعمــال الصناديــق االســتثمارية فــي األردن والعديد مــن دول المنطقة والعالم.

كما أن السيد أسامة حمد رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة الحاكمية المؤسسية.

- عضو لجنة التسهيات.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

)3(/ب: أسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:

1- السيد سيزر هاني عزيز قوالجن
 المدير العام 

- تاريخ التعيين: 2015/04/01.
- تاريخ المياد: 1964/08/22.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة الماجستير في إدارة األعمال )MBA( / التمويل من جامعة داالس/ تكساس – الواليات المتحدة األمريكية عام )1999(.

الخبرات العملية:
- نائب مدير عام – بنك اإلسكان للتجارة للتمويل - )2012 - 2015(.

- مساعد مدير عام - بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – )2008 - 2012(.
- رئيس تنفيذي - شركة أبرام لاستثمار الصناعي والتجاري/ المملكة العربية السعودية – )2006- 2008(.

- مساعد مدير عام - البنك السعودي األمريكي )سامبا( - )2004 – 2006(.
- مدير رئيسي - شركة ارثر اندرسن/ المملكة العربية السعودية - )1999 - 2004(.

- المؤسسة العامة للضمان االجتماعي – )1989 - 1997(.

2- السيد عالء »محمد سليم« عبد الغني القحف
نائب المدير العام 

- تاريخ التعيين: 2004/07/01.

- تاريخ المياد: 1973/03/17.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األلمانية األردنية عام )2012(. 

الخبرات العملية:
- مديرًا لخدمات العماء والمنتجات - شركة دي إتش أل العالمية منذ عام )1995 - 2004(. 

 3-  السيد محمد علي محمد القرعان
مساعد مدير عام االئتمان

- تاريخ التعيين: 2007/06/19.
- تاريخ المياد: 1971/10/20.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اليرموك عام )1995(.

الخبرات العملية:
- بنك اإلنماء الصناعي – )2003- 2004(.

- شركة دار الخبرة لاستشارات – )2002- 2003(.

9- سعادة الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام 
عضو مجلس إدارة - مستقل

تاريخ العضوية: 2020/07/09

ولــد بتاريــخ 1949/12/20 ويعمــل الدكتــور هنــري عــزام حالًيــا أســتاذًا فــي الماليــة ومديــًرا لبرنامــج الماجســتير فــي الماليــة، كليــة العليــان إلدارة 
األعمــال )OSB(، الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت. التحــق بكليــة )OSB( فــي كانــون ثانــي 2014. وهــو حاصــل علــى دكتــوراه فــي االقتصــاد مــن 
جامعــة جنــوب كاليفورنيــا، لــوس أنجلــوس عــام 1977 وحاصــل علــى الماجســتير فــي االقتصــاد والتمويــل مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت 

عــام 1972، وحاصــل علــى البكالوريــوس فــي االقتصــاد والتمويــل مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1970.

الخبرات العملية:
- شــغل هنــري عــزام منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اســتثمار الضمــان االجتماعــي األردنــي خــال الفتــرة مــن آب 

2012 إلــى أيلــول 2013.
- شــغل منصــب  الرئيــس التنفيــذي لدويتشــه بنــك لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن أيــار 2007 حتــى تشــرين أول 2010، حيــث كان 

يشــرف علــى فريــق مكــون مــن 250 موظًفــا يعملــون فــي فــروع البنــك فــي دبــي و أبــو ظبــي والريــاض والدوحــة والبحريــن والقاهــرة والجزائــر.
- كما شغل  منصب رئيس مجلس إدارة لدويتشه بنك لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى 31 تّموز 2012.

- أسس »شركة أموال إنفست« وعمل رئيسً تنفيذيً فيها خال الفترة )2005 -2006(. 
- شغل منصب  الرئيس التنفيذي لشركة جورد إنفست )2004-2001(.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة »بورصة دبي العالمية« خال الفترة )2001 -2004(.
- شغل هنري عزام العضو المنتدب لمجموعة الشرق األوسط لاستثمار، عمان خال الفترة )2001-1998(.
- شغل منصب نائب المدير العام في »البنك األهلي التجاري« في السعودية خال الفترة )1990 – 1998(.

- شــغل منصــب مســاعد المديــر العــام وكبيــر االقتصادييــن فــي البنــك التجــاري الوطنــي الســعودي، جــدة المملكــة العربيــة الســعودية 
 .)1998-1990(

- شغل منصب نائب الرئيس وكبير االقتصاديين في بنك الخليج الدولي، البحرين )1990-1983(. 
- شغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك العربي األردني لاستثمار كعضو مستقل-2017.

- عضو مجلس إدارة كعضو مستقل في شركة اقبال لاستثمار-2018. 

كما أن الدكتور هنري عزام رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

- عضو لجنة التدقيق.
- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.

- عضو لجنة المخاطر واالمتثال.

10- معالي السيد مهند شحاده خليل خليل
عضو مجلس إدارة )مستقل(

تاريخ العضوية- 2019/12/22

ولــد بتاريــخ 1970/08/25، حصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن »جامعــة لونكولــن« الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1994، 
حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي علــوم الحاســوب »جامعــة لونكولــن« الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1992.

الخبرات العملية:
- يعمل حاليً المدير العام التنفيذي لشركة األردن الدولية للتأمين اعتبارًا من  تاريخ 2021/09/01.

- يشغل حاليً منصب عضو مجلس إدارة محطة اإلعام العام المستقلة اعتبارًا من  تاريخ 2021/10/24.
- شغل منصب رئيس مجلس إدارة االستثمارات الحكومية )غير متفرغ(. 

- رئيس الدائرة االستثمارية وتطوير األعمال - مكتب جالة الملك عبداهلل الثاني. 
-  شغل منصب وزير الدولة لشؤون االستثمار )رئيس هيئة االستثمار( وعضو في فريق االقتصادي الحكومي.

- شغل منصب مدير عام الشركة األمريكية للتأمين على الحياة لفرعي األردن وفلسطين.
- شغل منصب مدير أول الخدمات المالية الشخصية وإدارة الثروات – إتش إس ب سي بنك األردن.

- شغل منصب نائب مدير عام بنك اإلسكان للتجارة والتمويل.
- شغل منصب رئيس تنفيذي صندوق االئتمان العسكري.

- شغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة صندوق االئتمان العسكري.
- لديــه خبــرة 23 عامــً فــي المؤسســات الماليــة واالســتثمارية فــي كا القطاعيــن العــام والخــاص، يتخللهــا مجموعــة مــن األدوار القياديــة فــي 

كل مــن األردن، لبنــان، مصــر و فلســطين.

كما أن معالي السيد مهند شحادة رئيس وعضو في اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة البنك وهي:
- رئيس لجنة التدقيق.

- عضو لجنة الحاكمية المؤسسية.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

- عضو لجنة التخطيط االستراتيجي.
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الخبرات العملية:
- مدير أول، رئيس استثمار - بنك صفوة اإلسامي  - )2011- 2017(.

- مدير دائرة الخزينة - بنك االستثمار العربي األردني )قطر( – )2007- 2011(.
- مدير دائرة الخزينة - بنك االستثمار العربي األردني )األردن( – )2006- 2007(.

- مسؤول دائرة الخزينة - بنك سوستيه جنرال )األردن( – )2005- 2006(.
- بنك المال األردني )سابقً بنك الصادرات والتمويل(  – )2001- 2005(.

8- السيد منير »محمد جمعه« أحمد المحتسب
المدير التنفيذي لدائرة تكنولوجيا المعلومات )لغاية 2021/12/30(

- تاريخ التعيين: 2018/11/26.
- تاريخ المياد: 1971/12/22.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة عمان األهلية عام )1994(.

الخبرات العملية:
- مديرًا لدعم الحلول – بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – )2004 – 2018(.

- البنك السعودي لاستثمار – )2000 – 2004(.
- بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – )1995 – 2000(.

9- السيد سامي نمر سالم النابلسي
المدير التنفيذي لدائرة المؤسسات المالية 

- تاريخ التعيين: 2013/10/20.
- تاريخ المياد: 1976/12/20.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة الماجستير في المصرفية والمالية من جامعة شيفيلد هاالم عام )2001(.

- درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األردنية عام )1998(.

الخبرات العملية:
- مدير دائرة المؤسسات المالية والبنوك المرأسلة - البنك االستثماري – )2010 – 2013(.

- مدير عاقة رئيسي - البنك العربي – )2003 – 2010(.
- ضابط أول - البنك األهلي األردني – )2001 – 2003(.

10- السيد وليد خالد ضيف اهلل القهيوي
مدير الدائرة القانونية وأمين سر مجلس اإلدارة

- تاريخ التعيين: 2016/06/14.

- تاريخ المياد: 1974/04/24.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي جامعة غرب سيدني عام )2005(.

- دبلوم لغة قانونية – معهد ويستميد – سيدني – أستراليا عام )2003(.
- درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة األردنية عام )1996(.

الخبرات العملية:
- مستشار قانوني أول - البنك العربي الوطني – المملكة العربية السعودية )2013 – 2016(.

- مستشار قانوني غير متفرغ - الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي – )2008 – 2013(.
- محامي رئيسي - بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – )2005 – 2013(.

- محامي الشركة والمستشار القانوني – مجموعة شركات موارد عمان – )1999 – 2003(.

11- السيد عالء صابر أحمد شوبكي
مدير دائرة معالجة االئتمان واسترداد الديون 

- تاريخ التعيين: 2017/12/20.
- تاريخ المياد: 1988/12/05.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة فيادلفيا عام )2010(.

الخبرات العملية:
- بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – )2010 – 2017(.

- الشركة األردنية لضمان القروض – )2000- 2002(.
- البنك العقاري المصري – )1997- 2000(.
- شركة العاربة الدولية – )1996- 1997(.

4- السيد سليم نايف سليم صوالحة
مساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروع

- تاريخ التعيين : 2016/03/01 .

- تاريخ المياد : 1975/09/20 .

الشهادات العلمية وسنة التخرج : 
- درجة البكالوريوس في اإلقتصاد من جامعة اليرموك عام )1997( .

- درجتــي الماجســتير فــي إدارة المشــاريع الصغيــرة والتســويق مــن جامعــة كاليفورنيــا California State University, East Bay فــي الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة عــام )2001( .

- شهادة CMA محاسب اداري معتمد. 

الخبرات العملية :
- المدير االقليمي - فيزا انترناشونال - األردن والعراق وفلسطين - )2014- 2016( .

- مدير الفروع المحلية - بنك اإلتحاد - )2008- 2014( .
. )2008-2007( – Wachovia Bank– مدير فرع -

. )2008 -2004 ( – Washington Mutual – مدير فرع -

5- السيد عبداهلل محفوظ ثيودور كشك
 مساعد مدير عام المالية 

- تاريخ التعيين: 2015/06/14.
- تاريخ المياد: 1967/08/05.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة والش – الواليات المتحدة األمريكية عام )1990(.

- محاسب قانوني )CPA( عام )1991(.

الخبرات العملية:
- مساعد المدير العام/ المالية لدى بنك االتحاد )األردن( – )2009 – 2015( .

- مساعد المدير العام/ المالية لدى بنك الجزيرة )المملكة العربية السعودية( – )2003 – 2009( .
- مدير أول استشارات مالية لدى شركة آرثر آندرسن )المملكة العربية السعودية( – )1993 – 2003(.

- محاسب لدى شركة شريدر بورتير الهندسية )أمريكا( – عام )1992(.

6- السيد وائل »محمد يوسف« عارف رابيه
مساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات 

- تاريخ التعيين: 2014/08/24.
- تاريخ المياد: 1977/11/07.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزيتونة عام )1999(. 

- درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية عام )2004(. 

الخبرات العملية:
- بنك المؤسسة العربية المصرفية – )2006 – 2014(.

- البنك األهلي األردني – )2004 – 2006(.
- بنك األردن – )2000 – 2004(.

7- السيد أنس ماهر راضي عايش
المدير التنفيذي للخزينة واالستثمار 

- تاريخ التعيين: 2017/11/12.
- تاريخ المياد: 1979/10/12.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام )2001(.
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الخبرات العملية:
- مدير إدارة أعمال الشركات - كابيتال بنك – )2004 – 2009(.
- بنك اإلسكان للتجارة و التمويل/ البحرين– )2003 – 2004(.

- بنك BNP PARIBAS/ البحرين – )1999 – 2002(.
- بنك المؤسسة العربية المصرفية/ نيويورك – عام )1999(.

.)1996 – 1995( –WHINNEY MURRAY & CO -
- UNITED TUBE PACKAGING INDUSTRY CO.LTD – عام )1994(.

.)1993 – 1992( – WHINNEY MURRAY & CO -

أسماء كل من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا المستقيلين خالل العام:
- استقالة السيد رامي »محمد جواد« فؤاد حديد/ نائب المدير العام لألعمال المصرفية بتاريخ 2021/01/14.

- استقالة معالي السيد مهند شحادة / عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل( بتاريخ )2022/01/15(. 

12- السيد محمود إبراهيم محمود محمود
مدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال

- تاريخ التعيين: 2013/05/26.
- تاريخ المياد: 1980/08/10.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في اإلدارة والمحاسبة )B.com( من جامعة ميسور – الهند عام )2002(.

- درجة الماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات )MSC.AIS( من جامعة كينجستون – لندن عام )2007(. 
- مدقق أنظمة الضبط الداخلي معتمد CICA مؤسسة الرقابة الداخلية – نيو جيرسي – الواليات المتحدة – عام )2008(.

- خبير امتثال معتمد من األكاديمية الدولية لإلدارة المالية )Certified Compliance Professional( CCP - عام )2011(.

الخبرات العملية:
- مسؤول وحدة االمتثال – بنك األردن - )2009- 2013(.

.)2009 -2007( -  INPECTمشرف تدقيق - شركة األخوة  لتدقيق الحسابات - أعضاء في -
- رئيس فريق - مكتب إبراهيم حمدان للتدقيق واالستشارات - )2002- 2005(.

13- السيد أجود شرف الدين علي الروسان
المدقق العام 

- تاريخ التعيين: 2017/04/02.
- تاريخ المياد: 1969/08/18.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة حلب/ سوريا عام )1992(.

- درجة الماجستير في المحاسبة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام )1997(.
- شهادة )CPA( مدقق حسابات معتمد من مجلس المحاسبين في والية إلينوي – الواليات المتحدة األمريكية عام )1999( .

- شــهادة )CISA( مدقــق نظــم معلومــات معتمــد مــن جمعيــة التدقيــق والرقابــة علــى نظــم المعلومــات – الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 
.)2001(

الخبرات العملية:
- رئيس التدقيق الداخلي - بنك ستاندرد تشارترد - األردن – )2016 – 2017(.

- رئيس التدقيق الداخلي – بنك األردن دبي اإلسامي – )2009 – 2016(.
- مدير مراجعة األداء والمخاطر – جهاز أبو ظبي للمحاسبة – )1997 – 2009(.

- محلل موازنات – دائرة الموازنة العامة – وزارة المالية – )1993 – 1997(.

14- اآلنسة نادية فهد فريد كنعان
مدير دائرة المخاطر )اعتبارًا من 2022/01/10(

- تاريخ التعيين : 2005/09/25.
- تاريخ المياد : 1977/07/26.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة جرش األهلية / عام )2000(.

الخبرات العملية:
- شركة االتصاالت األردنية – )2002 – 2005( .

15- السيد رامي »محمد جواد« فؤاد حديد
نائب المدير العام لألعمال المصرفية )اعتبارًا من  2009/09/10 ولغاية 2021/01/14(.

- تاريخ التعيين: 2009/09/10.

- تاريخ المياد: 1969/02/28.

الشهادات العلمية وسنة التخرج: 
- درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية عام )1992(.

- درجة الماجستير في إدارة األعمال والمحاسبة من الواليات المتحدة األمريكية عام )1998(.
- شهادة المحاسب القانوني األمريكي/ نيويورك – الواليات المتحدة األمريكية عام )1999(.
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) 4 (: أســماء كبــار مالكــي األســهم وعــدد األســهم المملوكــة لــكل منهــم لمــن تشــكل نســبة ملكيتهــم 1% فأكثــر مقارنة 
مــع الســنة الســابقة والمســتفيد النهائي للمســاهمات:

ل
س

سل
لت

ا

 الجنسيةاسم المساهم
 

المستفيد 
 

نسبة  عدد األسهم المملوكة 
األسهم 

المرهونة 
من

المساهمة

 
جهة 
الرهن

 

عدد األسهم 
نسبة  المملوكة 

األسهم 
 

جهة الرهن
 كما في   

2021/12/31
 كما في  عدد األسهم النسبة

2020/12/31
عدد النسبة

المرهونة مناألسهم 

 المساهمةالمرهونة%المرهونة%

شركة الصالح لالستثمار 1
سعوديةالمحدودة

ريم بنت ناصر بن محمد الصالح بنسبة %25
نورة بنت ناصر بن محمد الصالح %25
مها بنت ناصر بن محمد الصالح %25

ساره بنت ناصر بن محمد الصالح %25

31,800,000%26.5

ال يوجدال يوجدال يوجد26,50%31,800,000ال يوجدال يوجدال يوجد

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

المؤسسة العامة للضمان 2
ال يوجدال يوجدال يوجد19,84%23,808,021ال يوجدال يوجدال يوجد19.84%23,808,021نفسهأردنيةاالجتماعي

شركة األردن األولى 3
أردنيةلالستثمار

أ - ميشيل فايق إبراهيم الصايغ بنسبة 
%23.223

ب- نازي توفيق نخلة القبطي بنسبة %10.292
ج - البنك التجاري األردني %9.968

د - فارس ميشيل فايق الصايغ بنسبة 
%9.333

ه - فائق ميشيل فايق الصايغ بنسبة %7.024
و - المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

بنسبة %1.900
ز - فاتن ميشيل فايق الصايغ بنسبة 1.527 %

14,452,264%12.04

1,199,998%8.30

بنك 
االستثمار 

العربي 
األردني

14,715,172%12.261,199,998%8.15
بنك االستثمار 

العربي 
األردني

      

      

بنك االتحاد8.49%1,250,000  بنك االتحاد1,250,000%8.65

      

      

      

ميشيل فايق إبراهيم 4
97.57%12,600,000 10.76%12,914,346نفسهأردنيةالصايغ

بنك 
سوسيته 

جنرال 
األردن

بنك سوسيته 12,600,000%98.33 12,814,346%10,68
جنرال األردن

98.48%7,400,000 6.26%7,514,596نفسهاأردنيةنازي توفيق نخلة القبطي5

بنك 
سوسيته 

جنرال 
األردن

بنك سوسيته 4,400,000%59.46 7,400,068%6.17
جنرال األردن

فارس ميشيل فايق 6
69.33%5,200,000 6.25%7,500,000نفسهأردنيةالصايغ

بنك 
سوسيته 

جنرال 
األردن

ال يوجدال يوجدال يوجد7,500,000%6.25

ال يوجدال يوجدال يوجد6.24%7,490,000ال يوجدال يوجدال يوجد6.24%7,490,000نفسهاأردنيةفاتن ميشيل فايق الصايغ7

97.20%6.227,250,000%7,459,149نفسهأردنيةفائق ميشيل فايق الصايغ8

بنك 
سوسيته 

جنرال 
األردن

ال يوجدال يوجدال يوجد7,459,149%6.22
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)9(: الهيكل التنظيمي للبنك وعدد موظفيه وفئات مؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب للموظفين:

أ- الهيكل التنظيمي للبنك:

)5(/أ: الوضع التنافسي للبنك ضمن قطاع نشاطاته:

20212020البيان

2.76%2.87%حصتنا السوقية/ تسهيات

2.54%2.45%حصتنا السوقية/ ودائع

2.37%2.37%حصتنا السوقية/ موجودات

)5(/ب: التصنيف االئتماني الحاصل عليه البنك من وكالة كابيتال إنتلجنس للتصنيف:

Bتصنيف مخاطر العمالت األجنبية )قصير األجل(+bالتصنيف االئتماني

+Bتصنيف مخاطر العمالت األجنبية )طويل األجل(متزنالنظرة المستقبلية للتصنيف االئتماني

متزنالنظرة المستقبلية لمخاطر  العمالت األجنبية-bbتصنيف المتانة المالية

+bمخاطر بيئة األعمالمتوسطتصنيف الدعم

)6(: ال يوجــد اعتمــاد علــى مورديــن محدديــن أو عمــالء رئيســيين محليــً وخارجيــً يشــكلون 10% فأكثــر مــن إجمالــي 
اإليــرادات. أو  المبيعــات  و/أو  المشــتريات 

ــة  ــا البنكي ــن منتجاته ــي أو أي م ــاري األردن ــك التج ــركة البن ــا ش ــع به ــازات تتمت ــة أو امتي ــة حكومي ــد أي حماي )7(/أ: ال يوج
ــا. ــة أو غيره ــن واألنظم ــب القواني بموج

)7(/ب: ال يوجــد أي بــراءات اختــراع أو حقــوق امتيــاز حصلــت شــركة البنــك التجــاري األردنــي عليهــا مــن قبــل أي مــن المنظمات 
المحليــة أو الدولية.

)8(/أ: ال يوجــد أي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل البنــك أو منتجاتــه 
أو قدرته التنافســية.

)8(/ب: معايير الجودة الدولية:
- فــي إطــار تعزيــز مســتويات األمــن والحمايــة ألنظمــة البنــك، تــم خــال عــام 2021 االســتمرار فــي تطبيــق مجموعــة مــن العمليــات والضوابــط 
والحلــول األمنيــة للتوافــق مــع متطلبــات األمــن الســيبراني، والتــي لهــا األثــر فــي تعزيــز منظومــة األمــن والحمايــة، والحــد مــن المخاطــر 

الســيبرانية فــي ضــوء تطــور أســاليب الهجمــات اإللكترونيــة.
- اســتكمال تطبيــق مشــروع COBIT 2019 للتوافــق مــع متطلبــات البنــك المركــزي األردنــي فــي مجــال حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات 

لضمــان االســتخدام األمثــل لمــوارد تكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة مخاطرهــا بشــكل فعــال.
- تجديد شهادة االمتثال لمعايير أمن وسامة البطاقات العالمية PCI-DSS مما يزيد من مستويات الحماية على أنظمة البطاقات.

- الحصول على شهادة المعيار الدولي ISO 27001 المتعلقة بتلبية متطلبات نظام إدارة أمن المعلومات لدى البنك.
 .Swift CSP تلبية متطلبات االمتثال لنظام -

.GDPR تلبية متطلبات تعليمات البنك المركزي لنظام حماية بيانات العماء -
- الحصول على شهادة المعيار الدولي ISO 22301 والخاصة بإدارة واستمرارية األعمال.
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ثانيًا: تقرير مجلس اإلدارة

)10(: المخاطر التي يتعرض لها البنك:
- مخاطــر االئتمــان: تعتبــر المخاطــر االئتمانيــة مــن المخاطــر الرئيســية التــي يواجههــا البنــك حيــث تمثــل المخاطــر التــي تنشــأ بســبب 
احتماليــة عــدم الســداد للتســهيات االئتمانيــة فــي الوقــت المحــدد ممــا ينتــج عنهــا خســارة ماليــة أو خســارة محتملــة  تؤثــر علــى أربــاح البنــك 
ناجمــة عــن عــدم قــدرة العميــل المقتــرض أو الطــرف اآلخــر )Counterparty( علــى الوفــاء بشــروط القــرض كاملــة فــي المواعيــد المحــددة عنــد 

)تاريخ االستحقاق المحدد في شروط العقد االئتماني(. 
- مخاطــر الســوق: هــي مخاطــر الخســائر الناتجــة عــن المراكــز القائمــة فــي الميزانيــة وخارجهــا نتيجــة لتحــركات األســعار فــي الســوق، بمــا فــي 
ذلــك المخاطــر المتعلقــة بــأدوات أســعار الفائــدة وحقــوق الملكيــة ومخاطــر الســوق ومخاطــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار الســلع 

فــي البنــك.
- مخاطر السيولة: عدم مقدرة البنك على تمويل األصول والوفاء بااللتزامات عند استحقاقها وبتكلفة معقولة.

- مخاطــر التشــغيل: هــي خطــر الخســارة الناجمــة عــن فشــل أو عــدم كفايــة العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو النظــم أو الناجمــة عــن مصــدر 
حــدث خارجــي متضمنــً المخاطــر القانونيــة والمخاطــر المتعلقة بالســلطات التنظيميــة )الرقابية(.

ــال: هــي مخاطــر العقوبــات القانونيــة أو الرقابيــة أو الخســائر الماديــة أو مخاطــر الســمعة الناشــئة عــن عــدم امتثــال البنــك  - مخاطــر االمتث
ومخالفتــه/ انتهاكــه للقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الســارية والمواثيــق واألنظمــة المصرفيــة، المهنيــة واألخاقيــة الصــادرة عــن الجهات 
الرقابيــة المحليــة والدوليــة، بمــا فــي ذلــك إجــراءات وسياســات البنــك الداخليــة، وقواعــد الســلوك والمعاييــر والممارســات المصرفيــة الســليمة.
- مخاطــر أمــن المعلومــات: مخاطــر أمــن المعلومــات: تعــرف مخاطــر أمــن المعلومــات بأنهــا الخســائر أو اآلثــار الســلبية التــي قــد  يتعــرض لهــا 

البنــك نتيجــة لاعتــداءات الداخليــة أو الخارجيــة التــي تهــدد معلوماتــه البنكيــة ســواء كانــت إلكترونيــة أم ورقيــة.

)11(: اإلنجازات التي حققها البنك مدعمة باألرقام، ووصف لألحداث الهامة التي مرت على البنك خالل السنة المالية:    
قطاعات األعمال:

-  قطاع الشركات:
يســاهم قطــاع الشــركات مســاهمة فعالــة فــي تحقيــق اإليــرادات واألربــاح للبنــك، وفــي توفيــر األمــوال والحصــول علــى التســهيات، وقــد أولــى 
البنــك التجــاري هــذ القطــاع العنايــة واالهتمــام، وحــرص علــى تقديــم الخدمــات والمنتجــات التــي يحتاجهــا عمــاؤه. ويعتبــر قطــاع الشــركات 
بكافــة مكوناتــه )الشــركات الكبــرى، والشــركات المتوســطة والصغيــرة والشــركات متناهيــة الصغــر( المحــرك األول لاقتصــاد الوطنــي، حيــث 
يســاهم بالنســبة األكبــر مــن الناتــج المحلــي، ويشــغل عــددًا كبيــرًا مــن األيــدي العاملــة، ورغــم أن قطــاع الشــركات يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن 

جهــة المودعيــن لــدى القطــاع المصرفــي )بعــد األفــراد(، إال أنــه يعتبــر القطــاع األكثــر اقتراضــً وحصــوالً علــى التســهيات مــن البنــوك.

خــال العــام 2021 اســتمر تأثــر البنــك والقطــاع المصرفــي والنشــاط االقتصــادي فــي المملكــة وفــي أغلــب دول العالــم بالصعوبــات والتحديــات 
الناتجــة عــن اســتمرار انتشــار وتفشــي وبــاء كورونــا، واإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة المصاحبــة لــه، حيــث أثــرت هــذه اإلجــراءات علــى كافــة 
مناحــي الحيــاة ومــن ضمنهــا األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية )لمختلــف الفئــات والقطاعــات(، ممــا حــدى بالبنــك المركــزي األردنــي والحكومــة 
لاســتمرار فــي بعــض اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا عنــد بــدء الجائحــة فــي العــام 2020 بهــدف الحــد مــن تأثيــر وتداعيــات الجائحــة علــى األفــراد 
وعلــى الشــركات األكثــر تضــررًا وتأثــرًا بالجائحــة، ومــن هــذه اإلجــراءات اإليعــاز للبنــوك باالســتمرار فــي تأجيــل األقســاط للمقترضيــن، واإلبقــاء علــى 
أســعار الفائــدة المنخفضــة، مــع االســتمرار بفــرض اإلجــراءات الخاصــة بالســامة والصحــة العامــة، كل هــذه اإلجــراءات أثــرت علــى نتائــج وأنشــطة 
البنــك، وعلــى نتائــج وأنشــطة القطــاع المصرفــي علــى وجــه العمــوم وإن كانــت قــد تحســنت فــي العــام 2021 عــن العــام  2020 )والــذي كان عامــً 
اســتثنائيً فــي نتائجــه( إال أنهــا بقيــت دون مســتوياتها عــن الســنوات الســابقة للعــام 2020. وفيمــا يتعلــق بالبنــك التجــاري فقــد حقــق قطــاع 

الشــركات فــي البنــك عــددًا مــن اإلنجــازات خــال العــام 2021 أبرزهــا:
- تحقيق نمو تراكمي في المحفظة االئتمانية لقطاع الشركات وبواقع 50 مليون دينار.

- استقطاب عدد من الشركات القيادية في عدة قطاعات حيوية في السوق.
- تمديــد العمــل بإعــادة ترتيــب وتأجيــل األقســاط خــال العــام 2021 بمــا يلبــي متطلبــات وظــروف هــذه الفتــرة، ومنــح تســهيات ضمــن برامــج 

البنــك المركــزي المتعــددة لدعــم قطــاع الشــركات بكافــة فئاتــه.
- مواكبــة ومتابعــة متطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي )IFRS9( أوالً بــأول، واســتكمال إدخــال كافــة المراحــل الخاصــة بالبيانــات الماليــة ضمــن 

نظــام التحليــل المالــي S&P، ممــا ســاهم فــي تحقيــق تحســن فــي مســتوى تصنيــف الحســابات لجميــع مراحــل التصنيــف.
- تطوير خدمات إضافية إلكترونية لعماء القطاع تعزز من مفهوم الخدمة المصرفية الشاملة، وكان أهمها في مجال

   Cash Management من خال خدمة تجاري كونكت لعماء الشركات.

-  قطاع األفراد: 
ال شــك أن تداعيــات أزمــة »كورونــا« خــال العــام 2021 فرضــت علــى العالــم أجمــع تحديــات اقتصاديــة جّمــة، أثــرت بشــكل مباشــر علــى العديــد مــن 
القطاعــات االقتصاديــة. وكان لقطــاع األفــراد دور فاعــل فــي اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة بهــدف التصــدي لتداعيــات هــذه 
الجائحــة وأثرهــا علــى المواطنيــن ومنهــا، تأجيــل أقســاط القــروض لفتــرة زمنيــة محــددة للقطاعــات المتأثــرة بالجائحــة، وهيكلــة قــروض أخــرى 

وذلــك بهــدف التخفيــف عــن العمــاء ضمــن التعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي.

ــى  ــه تمكــن قطــاع األفــراد مــن تلبيــة احتياجــات العمــاء مــن خــال تقديــم منتجــات مصرفيــة جديــدة ومبتكــرة، باإلضافــة إل وفــي الوقــت ذات
الســعي المســتمر نحــو التحــّول الرقمــي مــن خــال التطويــر والتحديــث علــى الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة للعمــاء والتــي تواكــب التطــور 
التكنولوجــي الحاصــل فــي الســوق المصرفــي محليــً وعالميــً علــى حــد ســواء، كمــا تمّكــن قطــاع األفــراد مــن أن يبقــى علــى تواصــل دائــم 
ومســتمر مــع العمــاء فــي هــذه الظــروف االســتثنائية مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي، ووحــدة الخدمــة الهاتفيــة التــي عملــت علــى مــدار 

الســاعة طيلــة أيــام األســبوع لإلجابــة علــى استفســارات العمــاء وخدمتهــم.

كذلــك اســتمر قطــاع األفــراد فــي البنــك التجــاري بالمضــي قدمــً فــي تنفيــذ اســتراتيجية البنــك نحــو التوســع واالنتشــار المــدروس فــي شــبكة 
الفــروع تجســيدًا لشــعار البنــك بــأن يكــون األقــرب لعمائــه، حيــث تــم افتتــاح فــرع مــرج الحمــام باإلضافــة إلــى ثاثــة فــروع إكســبرس جديــدة حيــث 
تمتــاز هــذه الفــروع بكلــف تأســيس وتشــغيل أقــل مــن الفــروع التقليديــة وبأوقــات دوام مرنــة، ليصبــح عــدد فــروع البنــك التجــاري األردنــي 34 

فرعــً منتشــرًا فــي مختلــف مناطــق المملكــة.

وبهــدف الحــد مــن النفقــات التشــغيلية وتحســين تجربــة العميــل، تــم دمــج فرعيــن مــن فــروع البنــك مــع فرعيــن آخريــن فــي العاصمــة عمــان 
ونقــل حســابات عمــاء إلــى هــذه الفــروع، كمــا تــم نقــل عــدد مــن الفــروع إلــى مواقــع أخــرى حديثــة وعصريــة تلبــي احتياجــات مختلــف فئــات 

ب- عدد موظفي البنك وفئات مؤهالتهم:

المؤهل العلمي
العددالعدد

النسبة %المجموع 
النسبة %إناث النسبة %ذكور 

00.0000.0000.00دكتوراه

496.96223.137110.09ماجستير 

20.2810.1430.43دبلوم عالي 

29642.0518225.8547867.90بكالوريوس

202.84324.55527.39دبلوم سنتين 

00.00101.42101.42دبلوم سنة

152.1391.28243.41توجيهي ناجح 

669.3800.00669.38أقل من توجيهي 

44863.6425636.36704100.00المجموع 

ج- برامج التأهيل والتدريب لموظفي البنك:
ولزيــادة العائــد علــى االســتثمار فــي رأس  المــال البشــري  باعتبــاره الركــن األساســي فــي نجــاح األعمــال  ولمــا لعمليــة التدريــب مــن أهميــة،  فقــد 
اســتمرت الدائــرة بتوفيــر فــرص التدريــب والتطويــر  لتلبيــة احتياجــات الموظفيــن ومتطلبــات العمــل مــن خــال منصــة التدريــب اإللكترونــي 
الخاصــة بالبنــك والتدريــب باســتخدام منصــات التدريــب المختلفــة، ونتــج عــن ذلــك توفيــر 194 فرصــة تدريبيــة فــي مختلــف المواضيــع التدريبيــة 

التــي تشــمل مواكبــة التطــورات فــي المجــال المصرفــي واألنظمــة والتعليمــات باإلضافــة إلــى تطويــر المهــارات  اإلداريــة والســلوكية. 

واســتمر البنــك فــي تنفيــذ البرنامــج الشــامل للموظفيــن الجــدد حيــث أنهــى البرنامــج 32 موظفــً خــال العــام، باإلضافــة إلــى تنفيــذ برامــج 
التطــور الوظيفــي للمكلفيــن بوظائــف أعلــى فــي اإلدارة العامــة والفــروع  والــذي يتضمــن دورات متخصصــة فــي تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم  

بمشــاركة 60 موظفــً . 

باإلضافــة إلــى المشــاركة  بالبرامــج التدريبيــة التــي نفذها معهــد الدرأســات المصرفيــة عــن بعــد بواقــع )36( دورة تدريبيــة  وبمشــاركة )156( 
موظــف وموظفــة، وفيمــا يلــي ملخــص بأعــداد المشــاركين فــي الــدورات التدريبيــة وعــدد الــدورات مبينــة حســب الجهــة التــي تــم عقــد الــدورات 

فيهــا للعــام 2021 مقارنــة بالعــام 2020:

خالل الدورات التدريبية الداخلية والخارجية  
2021/12/31 – 01/01

موقع الدورات
إناثذكورعدد المشاركينعدد الدورات

20202021202020212020202120202021

113616156896860معهد الدرأسات المصرفية

معاهد تدريب
)دورات ، مؤتمرات، الندوات(           

داخل األردن
8885407294243167164128

الدورات التدريبية الداخلية
)مركز التدريب(

60
)مكرر(

71
)مكرر(

 2074
)مكرر(

2772
124516868291086)مكرر(

الدورات التدريبية
01020200) خارج األردن(

المؤتمرات والندوات
خارج األردن / داخل األردن - 

اإلدارة العليا
113122913
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ثانيًا: تقرير مجلس اإلدارة

كما حرص البنك على إطالق العديد من الحمالت التوعوية واالجتماعية لزيادة التواصل مع العمالء والمجتمع المحلي مثل:
- حمــات توعويــة للمبــادرة بأخــذ مطعــوم فيــروس كورونــا وتحميــل تطبيــق »ســند«، المشــاركة فــي )اليــوم العالمــي للســرطان )قــد التحــدي(، 

يــوم األرض والحفــاظ علــى البيئــة، توعيــة المــرأة بســرطان الثــدي فــي شــهر تشــرين أول، التوعيــة بصحــة الرجــل فــي شــهر تشــرين ثانــي(.
- حمات المناسبات االجتماعية والقومية والخاصة مثل كل الحب في عيد الحب، عيد األم، عيد العّمال، يوم المرأة ويوم الطفل العالمي. 

- العمــل علــى تطويــر صفحاتــه علــى منصــات مواقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك وإنســتغرام وزيــادة التفاعليــة مــع متابعيــه ومعجبيــه، 
كمــا قــام باالنضمــام لمنصــة جديــدة وهــي »TikTok« وإطــاق صفحتــه بعنــوان @jcbankjo وتوثيقهــا ليكــون البنــك األول فــي األردن الــذي 

يمتلــك صفحــة رســمية وموثقــة علــى هــذه المنصــة. 

 - قطاع الخزينة و االستثمار:
اســتمرت األحــداث االســتثنائية وتأثيراتهــا خــال العــام 2021 والناتجــة مــن تفشــي وبــاء كورونــا علــى مختلــف مناحــي الحيــاة، ممــا أدى إلــى إحــداث 
ــم تكــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية بمنــأى عــن هــذه األزمــة،  ــم، ول ــي علــى مســتوى العال ــة فــي المشــهد االجتماعــي والمال تغييــرات جذري
واســتجمع البنــك التجــاري جهــوده لمواجهــة هــذه الظــروف واضعــً إدارة الخزينــة واالســتثمار فــي البنــك التجــاري األردنــي فــي الطليعــة لمواجهــة 
هــذه التحديــات غيــر المســبوقة. هــذا وقــد أثبــت النهــج المــرن الــذي اعتمدتــه إدارة الخزينــة واالســتثمار تجــاه إدارة الســيولة والتدفــق النقــدي 
دوره الفعــال فــي تمكيــن البنــك مــن اجتيــاز االضطرابــات الســوقية غيــر المتوقعــة الناجمــة عــن الوبــاء والمســتمرة منــذ عــام 2020. كمــا ســاهم 
التركيــز علــى تنــوع المطلوبــات فــي التخفيــف مــن مخاطــر التركــز إلــى حــد كبيــر، وضمــان أن يكــون البنــك فــي وضــع جيــد لاســتجابة آلثــار األزمــة. 
وتماشــيً مــع اإلجــراءات الحكوميــة التــي هدفــت إلــى دعــم االقتصــاد المحلــي مــن خــال العديــد مــن البرامــج التمويليــة للقطاعــات المتضــررة، 
إضافــة إلــى اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي، تعاونــت اإلدارة مــع باقــي الدوائــر فــي البنــك لدعــم عمــاء البنــك خــال هــذه 
الفتــرة وذلــك مــن خــال توفيــر التمويــل الكافــي والــازم الســتمرارية أعمالهــم وضمــن القطاعــات التــي يعملــون فيهــا فــي المملكــة، وتمكــن 
قطــاع الخزينــة واالســتثمار مــن االســتفادة بنجــاح مــن عاقاتــه بالمؤسســات المحليــة واإلقليميــة ومــع شــركائه الدولييــن لتعزيــز التمويــل الــازم، 

وتحســين وتنويــع مصــادر الســيولة للتمويــل علــى المدييــن المتوســط والطويــل، والحصــول علــى أســعار تنافســية.

كذلــك واصــل قطــاع الخزينــة واالســتثمار تحقيــق نســب نمــو متميــزة علــى مســتوى المحافــظ االســتثمارية، وتعزيــز إيــرادات الفوائــد مــن أدوات 
الدخــل الثابــت واالســتثمار فــي األســهم، والعمــوالت مــن تبــادل العمــات األجنبيــة، والخدمــات االســتثمارية مــن امانــة االســتثمار وإدارة االســتثمار، 
واالستشــارات الماليــة، وإدارة اإلصدارات،مــع التركيــز علــى جــودة الخدمــات المقدمــة لعمــاء الهامــش وعمــاء البنــك، وذلــك لتعزيــز قاعــدة ودائــع 
العمــاء، وزيــادة الدخــل المتحقــق مــن الخدمــات المصرفيــة المتنوعــة، وقــد ســاعد ذلــك علــى توفيــر ســيولة مثاليــة للبنــك، وتحســين الكلــف 
ــارز فــي عــدد مــن األنشــطة علــى الرغــم مــن التحديــات التــي أثــرت علــى األســواق محليــً  التشــغيلية مــن مصروفــات الفوائــد وتحقيــق نمــو ب
وعالميــً، وســاهمت المحفظــة االســتثمارية فــي األوراق الماليــة المتنوعــة الثابتــة والمتغيــرة للبنــك واالســتخدام الفعــال للســيولة إلــى تجــاوز 
أهــداف األداء وتســجيل نتائــج اســتثنائية لعــام 2021، كمــا ســاعد هــذا األداء علــى تحقيــق نتائــج ماليــة مســتقرة للبنــك طــوال هــذا العــام، مــع 

مواصلــة قطــاع الخزينــة واالســتثمار خلــق فــرص جديــدة بهــدف تحقيــق طموحــات البنــك وأهدافــه المســتقبلية.

- قطاع الدعم والمساندة:

دائرة تخطيط وتطوير الموارد البشرية
ــا، حيــث  ــً خــال أزمــة انتشــار فيــروس كورون ــر المــوارد البشــرية خــال العــام 2021 دورًا اســتراتيجيً وحيوي ــرة تخطيــط وتطوي لقــد كان دور دائ
نجحــت الدائــرة فــي مواجهــة المســتجدات التــي تســببت بهــا الجائحــه وضمــان اســتمراية العمــل مــن خــال تطبيــق عــدة ممارســات وباتخــاذ 
اإلجــراءات الوقائيــة للحفــاظ علــى صحــة وســامة الموظفيــن وإدارة عمليــة العمــل عــن بعــد وبمــا يضمــن اســتمرارية األعمــال، حيــث حرصنــا منــذ 
بدايــة الجائحــة علــى االلتــزام بالحــد األدنــى مــن عــدد الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف مواقــع البنــك بحيــث لــم تتجــاوز نســبة العامليــن فــي 
الموقــع )55%( وذلــك مــن خــال إعــداد خطــة لتخفيــض أعــداد الموظفيــن العامليــن فــي المواقــع وبمــا يتناســب مــع التوجيهــات الحكوميــة فــي 

هــذا الجانــب ، والتــي شــملت إنشــاء مواقــع بديلــة تــم تجهيزهــا لهــذه الغايــة.

باإلضافــة إلــى التواصــل مــع الموظفيــن بشــكل مســتمر والتأكيــد علــى أولويــة ســامتهم مــن خــال مختلــف القنــوات واآلليــات ومتابعــة حــاالت 
اإلصابــة والتعافــي بيــن الموظفيــن، هــذا وتــم التركيــز علــى توجيــه رســائل توعويــة  للموظفيــن مــن خــال  التعاميــم وتوجيههــم ألهميــة 
ــة مــن خــال حمــات إعطــاء مطعــوم  ــرة علــى تحمــل جــزء مــن المســؤولية المجتمعي ــة ، كمــا حرصــت الدائ ــات هــذه المرحل ــزام بمتطلب االلت
فيــروس كورونــا بجرعتيــه األولــى والثانيــة للموظفيــن وعائاتهــم، باإلضافــة إلــى متابعــة االلتــزام بالتعليمــات والباغــات الصــادرة بموجــب أوامــر 

الدفــاع والمتعلقــة بالحصــول علــى المطاعيــم المضــادة لفيــروس كورونــا والحــرص علــى تطبيــق مــا ورد فيهــا. 

وحرصــً علــى دورهــا االســتراتيجي المتعلــق بتخطيــط القــوى العاملــة واســتقطابها فقــد اســتمرت الدائــرة باســتقطاب الكــوادر المؤهلةمــن 
خــال اتبــاع سياســة االختيــار  و التعييــن القائمــة علــى تكافــؤ الفــرص، إضافــة إلــى اهتمامهــا بتأهيــل وتطويــر  الموظفيــن ومنحهــم الفــرص 
للتقــدم الســتام الوظائــف الشــاغرة ذات المهــام اإلداريــة واإلشــرافية مــن خــال تطبيــق خطــط اإلحــال والتعاقــب الوظيفــي، واعتمــاد مبــدأ 
الكفــاءة واألفضليــة فــي مــلء هــذه الشــواغر حيــث تــم ترقيــة عــدد مــن الموظفيــن والموظفــات الســتام وظائــف أعلــى وبمــا يزيــد عــن )33( 

موظفــً وموظفــة.

ولزيــادة العائــد علــى االســتثمار فــي رأس  المــال البشــري  باعتبــاره الركــن األساســي فــي نجــاح األعمــال  ولمــا لعمليــة التدريــب مــن أهميــة،  فقــد 
اســتمرت الدائــرة بتوفيــر فــرص التدريــب والتطويــر لتلبيــة احتياجــات الموظفيــن ومتطلبــات العمــل مــن خــال منصــة التدريــب اإللكترونــي 
الخاصــة بالبنــك والتدريــب باســتخدام منصــات التدريــب المختلفــة، ونتــج عــن ذلــك توفيــر 194 فرصــة تدريبيــة فــي مختلــف المواضيــع التدريبيــة 

التــي تشــمل مواكبــة التطــورات فــي المجــال المصرفــي و األنظمــة والتعليمــات باإلضافــة إلــى تطويــر المهــارات  اإلداريــة والســلوكية. 

واســتمر البنــك فــي تنفيــذ البرنامــج الشــامل للموظفيــن الجــدد حيــث أنهــى البرنامــج 32 موظفــً خــال العــام، باإلضافــة إلــى تنفيــذ برامــج 
التطــور الوظيفــي للمكلفيــن بوظائــف أعلــى فــي اإلدارة العامــة والفــروع  والــذي يتضمــن دورات متخصصــة فــي تنميــة مهاراتهــم ومعارفهــم  

بمشــاركة 60موظفــً. 

العمــاء. وفــي مجــال الصرافــات اآلليــة، تــم تركيــب أجهــزة صــراف آلــي خارجيــة جديــدة فــي عــدة مناطــق ليصبــح عــدد الصرافــات اآلليــة الخارجيــة 
33 صرافــً.

هــذا وكان لقطــاع األفــراد دور أساســي فــي زيــادة قاعــدة عمــاء البنــك وتخفيــض مخاطــر االئتمــان وزيــادة األربــاح وذلك من خال اســتقطاب ودائع 
عمــاء األفــراد وحســابات توفيــر قليلــة الكلفــة، وتوظيفهــا علــى شــكل منتجــات ائتمانيــة متعــددة كالقــروض الشــخصية والعقاريــة والمركبــات 
والبطاقــات االئتمانيــة والتــي اســتهدفت قطاعــات مختلفــة وشــرائح واســعة مــن المجتمــع ممــا انعكــس علــى نتائــج البنــك ومنجزاتــه، ففــي 
نهايــة العــام 2021 حقــق قطــاع األفــراد نمــوًا بنســبة 5.3% فــي محفظــة الودائــع ألجــل بقيمــة 18 مليــون دينــار أردنــي، ونمــوًا فــي محفظــة 
حســابات التوفيــر بقيمــة 17 مليــون دينــار أردنــي بنســبة نمــو 8.3%، وتــم اســتقطاب أكثــر مــن 5 آالف عميــل جديــد للبنــك. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــادة كبيــرة فــي عــدد مشــتركي تطبيــق تجــاري  ســاهمت ثقافــة التحــول الرقمــي وتوفيــر العديــد مــن الخدمــات المصرفيــة إلكترونيــً فــي زي

موبايــل وبنســبة نمــو بلغــت 69% فــي العــام 2021 عــن عــام 2020. كمــا نمــت محفظــة البطاقــات االئتمانيــة بنســبة 26% عــن العــام الســابق.

ومن أهم اإلنجازات الرئيسية للدوائر والمراكز التابعة لقطاع األفراد خالل عام 2021 كما يلي:

الخدمات اإللكترونية/ المنتجات/ التفرع
- تركيب أجهزة صراف آلي في مواقع خارجية جديدة في منطقة الدوار الخامس، وإربد )بني كنانة(، وجمعية الشبان المسيحية.

.BNA تحديث كافة الصرافات اآللية في الفروع لتدعم خاصية اإليداع النقدي المباشر -
- افتتاح 4 فروع جديدة: إكسبرس العبدلي، إكسبرس الحي الشرقي، إكسبرس طبربور، فرع مرج الحمام.

.»Go Green« إلغاء طباعة الوصوالت الخاصة بالصراف اآللي بهدف حماية البيئة -
- إطاق ميزة التأمين المجانية على حياة عماء تجاري توفيري.  

- إطاق خدمة التحويل الفوري المجاني CliQ بين حسابات العميل وحسابات العماء في البنوك األخرى.
- إطــاق خدمــة فاســت كاش Fast Cash المبتكــرة علــى بطاقاتنــا االئتمانيــة والتــي تتيــح تحويــل فــوري وســريع للرصيــد المتــاح فــي البطاقــة 

االئتمانيــة للعميــل إلــى حســابه الجــاري أو التوفيــر.
- تفعيل خدمة التحويل المالي بين حسابات العميل بالعمات األجنبية من خال تطبيق تجاري موبايل.

- إطاق خدمة Tejari Pay على متجر هواوي.
- إطاق حمات عديدة للبطاقات االئتمانية أبرزها حملة االسترجاع النقدي بنسبة %10.

مركز دعم الفروع
- إطاق مركزية شيكات المقاصة الواردة لألفراد.

- إطاق مشروع تحديث البيانات ضمن استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي.

تسيهالت األفراد

بهدف الحد من مخاطر جائحة كورونا ونتائجها على محفظة التجزئة تم القيام بما يلي:
- تعديل برامج تسهيات التجزئة بناًء على درأسة تبين أكثر الشرائح تعثرًا.

- مراجعــة قائمــة الجهــات المعتمــدة TML بحيــث تــم اســتبعاد الشــركات التــي تأثــرت بالجائحــة، وإضافــة شــركات جديــدة لــم تكــن معتمــدة 
بالســابق.

- اســتقطاب عمــاء جــدد للبنــك ضمــن شــرائح ذات مخاطــر منخفضــة مــن خال إطاق حملة القروض الشــخصية لألجهزة األمنيــة والمتقاعدين، 
بمزايــا منافســة للســوق بالتعــاون مع مركز تطويــر المنتجات.

مركز كبار العمالء جاه
ــد« ماســتركارد االئتمانيــة، وبطاقــة فيــزا إنفينيــت، لتقســيط  ــح لعمــاء جــاه علــى كل مــن بطاقــة جــاه »وورل - إطــاق حملــة التقســيط المري

ــة 12 شــهرًا.  ــدة صفــر% ولغاي رســوم المــدارس والجامعــات بفائ
- الحصــول علــى خصــم يصــل لغايــة 20% علــى الطعــام والبقالــة عنــد الطلــب مــن خــال تطبيــق Talabat والدفــع باســتخدام بطاقــات جــاه 

ماســتركارد. 

مركز التسويق
علــى الرغــم مــن الظــروف الوبائيــة لجائحــة كورونــا وتطوراتهــا خــال العــام 2021، حــرص البنــك علــى اســتمرارية التواصــل مــع عمائــه وتقديمــه 
للمنتجــات والخدمــات البنكيــة بمزايــا تنافســية وتفضيليــة وتســويقها، مــن خــال إطــاق العديــد مــن الحمــات الترويجيــة المتنوعــة التــي 

تســتهدف مختلــف الشــرائح، ومــن أهمهــا:

ــة العــام( مــع حســاب تجــاري  ــرى فــي منتصــف ونهاي ــز الكب ــع ســنوية والجوائ ــة واألســبوعية والرب ــز )اليومي ــى الجوائ - حمــات الســحوبات عل
ــاة.  ــي علــى الحي ــزة التأميــن المجان توفيــري وإضافــة مي

- حمــات ترويجيــة لخدمــات البطاقــات االئتمانيــة وبطاقــة الخصــم المباشــر مثــل، حملــة اســتبدال بطاقتــك االئتمانيــة مــن بنــك آخــر بنفــس 
الســقف وبــدون تحويــل الراتــب، وحملــة الخصومــات علــى طلبــات الطعــام مــن خــال بطاقــات البنــك علــى تطبيــق Talabat، واالســترجاع 
النقــدي غيــر المحــدود علــى المشــتريات مــع بطاقــة U االئتمانيــة، والتقســيط المريــح بفائــدة )صفــر%(، وحملــة مضاعفــة الرصيــد مــع خدمــة 

التوفيــر اآللــي.
- إضافة خاصية الاتامسية على بطاقة الخصم المباشر.

- حمات تأجيل األقساط وتخفيض فوائد القروض الشخصية والسكنية للعماء المتضررين من جائحة كورونا. 
- حمات قروض السيارات، والقروض الشخصية للمتقاعدين واألجهزة األمنية.

- الحمات التحفيزية الفتتاح الفروع الجديدة؛ منح مكافآت نقدية مع القرض الشخصي والقرض السكني.
- إطاق حملة تحويل الرصيد من البطاقة االئتمانية إلى حساب العميل الجاري أو التوفير مع خدمة فاست كاش. 

- إطــاق حمــات الخدمــات اإللكترونيــة مثــل خدمــة Tejari Pay للدفــع مــن خــال الموبايــل، وخدمــة CliQ للتحويــات الماليــة المجانيــة والفوريــة 
عــن طريــق تطبيــق تجــاري موبايــل.  
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ــة المقاصــة اآلليــة  ــام البنكــي الرئيســي وتفعيــل مجموعــة مــن الخدمــات واألنظمــة الفرعيــة ومــن ضمنهــا مركزي ــث النظــ ــر وتحديــ تطويــ   -
ــين الخدمــات المقدمــة للعمــاء.  ــراد بهــدف تحســ لألف

تحديث أنظمة الحماية والجدران النارية لرفع كفــاءة المنظومة األمنية لــدى البنــك، وتوفيـر البيئــة اآلمنة ألنظمة البنك كافة.   -
- تحديـــث وتطويـــر الصرافـــات اآلليــة والخدمــات المقدمــة مــن خالهــا، وإضافــة خدمــات جديــدة مثــل خدمــة اإليــداع النقــدي التــي تــم تطبيقهــا 

علــى جميــع الصرافــات اآلليــة للفــروع.
تحديـــث وتطويـــر القنــوات اإللكترونيــة وإضافــة خدمــات Instant Payment CLIQ التــي توفــر للعمــاء خاصيــة التحويــل إلــى البنــوك األخــرى    -

والمحافــظ بطريقــة ســريعة وآمنــة، باإلضافــة إلــى الســماح بتســديد حــواالت مكاتــب الصرافــة عــن طريــق خدمــة إي-فواتيركــم.
تحديث وتطوير نظام الموارد البشرية وتفعيل خدمة التقييم الذاتي للموظفين.   -

تطويــر األعمــال الداخليــة مــن إجــراءات وأنظمــة وتقاريــر بمــا يتناســب واحتياجــات دوائــر البنــك، والعمــل علــى تلبيــة متطلبــات الجهــات    -
الرقابيــة الداخليــة والخارجيــة ومــن ضمنهــا متطلبــات البنــك المركــزي.

ــط  ــتمر البنــك خــال عــام 2021 بتطبيــق مجموعــة مــن العمليــات والضواب ــة ألنظمــة البنــك، اسـ ــتويات األمــن والحماي ــز مسـ ــى إطــار تعزي فــ   -
والحلــول األمنيــة لجعلهــا متوافقـــة مـــع متطلبــات األمــن الســـيبراني، والـــذي ســـيكون لـــه األثــر  فـــي تعزيـــز منظومـــة األمــن والحمايـــة والحـــد 

مـــن المخاطـــر الســـيبرانية فـــي ضـــوء تطـــور أســـاليب الهجمـــات اإللكترونية.
- استمرار العمـل علـى مشـروع COBIT 2019 إلبقائه متوافقً مـع متطلبـات البنـك المركـزي األردني فـي مجـال حاكميـة تكنولوجيـا المعلومـات، 

ولضمـان االستخدام األمثل لمــوارد تكنولوجيــا المعلومــات وإدارة مخاطرهــا بشــكل فعــال.
 )CSP( باإلضافــة لتطبيــق تعليمــات برنامــج أمــن العمــاء ،»PCI-DSS تجديــــد شــــهادة »االمتثــال لمعاييــــر أمــــن وســامة البطاقــــات العالميــــة -

الصــادرة عــن شــركة ســويفت والبنــك المركــزي.

دائرة التخطيط االستراتيجي
تقــوم دائــرة التخطيــط االســتراتيجي، وباالسترشــاد بتوجيهــات اإلدارة العليــا ولجنــة التخطيــط االســتراتيجي فــي البنــك وبالتعــاون والتنســيق 
ــك مــن  ــة وتوجهــات اإلدارة، وذل ــد األهــداف التــي تضمــن تحقيــق رؤي مــع كافــة الجهــات المعنيــة، بإعــداد الخطــة االســتراتيجية للبنــك وتحدي
خــال تقييــم وتحليــل البيئــة التــي يعمــل فيهــا البنــك داخليــً وخارجيــً، حيــث يتــم تحليــل وتقييــم إمكانــات البنــك، والعمــل علــى تعزيزهــا 
أو توفيرهــا، ونقــاط الضعــف ومعالجتهــا، كمــا يتــم  تحديــد وتقييــم الفــرص المتوافــرة فــي الســوق واستكشــافها، كــون اكتشــاف الفــرص 
واســتغالها هــي األســاس لتحقيــق النمــو المســتقبلي، ويتــم ذلــك عــن طريــق تقديــم خدمــات ومنتجــات جديــدة والتميــز في تقديــم المنتجات 

والخدمــات القائمــة للعمــاء، وبمــا يمكــن البنــك مــن احتــال موقــع منافــس فــي الســوق المصرفــي.

ويتــم عنــد وضــع الخطــة االســتراتيجية فــي البنــك تحديــد فــرص النمــو الطبيعيــة وتحديــد خيــارات النمــو غيــر الطبيعيــة واختيــار مــا يتــاءم 
منهــا مــع توجهــات البنــك، كمــا تقــوم الدائــرة بمتابعــة تنفيــذ التوجهــات والقــرارات االســتراتيجية بشــكل دوري مــن خــال التقاريــر التــي يتــم 

إعدادهــا، ومــن خــال عقــد االجتماعــات، ورفــع التوصيــات إلــى الجهــات المعنيــة التخــاذ مــا يتناســب معهــا مــن إجــراءات. 

قطاع الرقابة:

دائرة المخاطر
تتعــرض أنشــطة وأعمــال البنــك لمجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر ممــا يتطلــب إدارة هــذه المخاطــر مــن خــال )تحليــل وتقييــم والســيطرة 

ــة لهــا(.  ــة علــى هــذه  المخاطــر وتحديــد مســتويات المخاطــر المقبول والرقاب
ومــن أهــم أنــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك هــي مخاطــر االئتمــان، ومخاطــر التشــغيل، ومخاطــر أمــن المعلومــات،  ومخاطــر الســيولة 

والســوق، ومخاطــر ســعر الصــرف ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر التقييــم وتقلبــات األســعار وغيرهــا.

ومن أبرز ما قامت به دائرة المخاطر بهدف تحقيق أهداف واستراتيجية البنك ما يلي:
-  الحصول على شهادة ISO 22301 الخاصة بتطبيق أفضل المعايير الدولية إلدارة استمرارية األعمال.  

- الحصول على شهادة PCI الخاصة بأمن بطاقات الدفع.
 .SWIFT CSP الحصول على شهادة االمتثال لمتطلبات -

-  الحصول على شهادة األيزو 27001 في مجال أمن المعلومات.
ــازم لمواجهــة كافــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا  ــدى البنــك الحتســاب رأس المــال ال ــة رأس المــال ل - تطبيــق التقييــم الداخلــي لمــدى كفاي

.ICAAP البنــك
.»Stress Testing« تطبيق وتطوير اختبارات األوضاع الضاغطة -

- تطبيــق متطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي )9( وحســب التعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي، والتأكــد مــن كفايــة المخصصات 
المرصــودة مقابــل المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنك.

- تقييــم  مخاطــر المؤسســة والتأكــد مــن أنهــا تحتــوي علــى كافــة المخاطــر الرئيســية التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك ككل، ووضــع الضوابــط 
الرقابيــة الازمــة، والتأكــد مــن مــدى كفايــة وفعاليــة اإلجــراءات الرقابيــة فــي الســيطرة علــى مختلــف هــذه المخاطــر.

تطويــر وتحديــث مســتويات المخاطــر المقبولــة )Risk Appetite( فــي البنــك وإعــداد منظومــة التقاريــر المناســبة لهــذه المســتويات،    -
واالســتمرار فــي مراقبتهــا بشــكل دوري وذلــك لبيــان االنحــراف الــذي يتــم علــى هــذه المســتويات ومــدى تأثيــر ذلــك علــى احتســاب أعبــاء رأس 

المــال.
تقييــم المخاطــر التشــغيلية لمختلــف دوائــر وفــروع البنــك وبشــكل دوري والتأكــد مــن مــدى كفايــة وفعاليــة اإلجــراءات الرقابيــة فــي    -

الســيطرة علــى مختلــف هــذه المخاطــر.
إجراء فحص شامل لخطة استمرارية العمل Business Continuity plan  والخطط المتعلقة بها.   -

تقييم المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والمخاطر السيبرانية على مستوى البنك.   -
إجــراء اختبــارات االختراقــات لجميــع األنظمــة واألجهــزة الطرفيــة والشــبكية لكشــف مواطــن الضعــف فيهــا وتقييــم المخاطــر ومــدى حصانــة    -

األنظمــة ضــد الهجمــات مــن الخــارج أو الهجمــات مــن الداخــل.
.)COBIT 5( تطبيق تعليمات حاكمية تكنولوجيا المعلومات فيما يخص عملية إدارة المخاطر وإدارة أمن المعلومات   -

-   تطبيق وتفعيل الضوابط األمنية والرقابية لتقليل المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا وبما يتاءم مع االستراتيجية العامة للبنك.
.)GDPR( اإلشراف على تطبيق متطلبات قانون الائحة العامة لحماية البيانات   -

مراقبة سجل األحداث األمنية لكافة أنظمة البنك )7/24(.   -
االســتمرار فــي التدريــب ونشــر ثقافــة المخاطــر علــى كافــة المســتويات فــي البنــك ولكافــة أنــواع المخاطــر وخطــط اســتمرارية العمــل وأمــن    -

المعلومــات.

الدائرة الهندسية
تعتبــر الدائــرة الهندســية مــن الدوائــر الهامــة فــي البنــك ولهــا دور رئيســي فــي تقديــم الدعــم الهندســي اللوجســتي لموظفــي مبانــي اإلدارة 
العامــة باإلضافــة إلــى فــروع البنــك المنتشــرة فــي عمــان وباقــي المحافظــات، حيــث تســعى الدائــرة الهندســية مــن خــال موظفيهــا إلــى تأميــن 
البيئــة الصحيــة والمناســبة لجميــع الموظفيــن فــي مواقــع عملهــم ، كمــا تســعى لعكــس الصــورة العصريــة واإليجابيــة  مــن خــال المشــاريع 

واألعمــال التــي قامــت بهــا خــال عــام 2021 وكمــا يلــي: 

- تقديــم الدعــم اللوجســتي والهندســي لمبانــي وفــروع البنــك مــن خــال البرامــج المعــده مســبقا والمتعلقــة بالصيانــة الدوريــة والطارئــه 
للحفــاظ علــى ديمومــة المبانــي والمرافــق التابعــة للبنــك .

- تنفيــذ مجموعــة مــن فــروع البنــك الجديــدة أو الفــروع التــي تــم نقــل مواقعهــا، باإلضافــة إلــى فــروع تجــاري إكســبرس حيــث قامــت الدائــرة 
الهندســية باإلشــراف علــى تنفيذهــا بالكامــل وهــي: )فــرع جديــد فــي منطقــة مــرج الحمــام، موقــع جديــد لفــرع القويســمة، فــرع جديــد فــي 

منطقــة العبدلــي/ إكســبرس، فــرع فــي منطقــة طبربــور/ إكســبرس، فــرع جديــد فــي منطقــة الحــي الشــرقي/ إكســبرس(.
- تجهيــز مواقــع الصرافــات اإلليــة الجديــدة وكمــا يلــي: )جمعيــة الشــبان المســيحية، لــواء بنــي كنانه/إربــد، مجمــع القيســي/الدوار الخامــس، 
ــي  ــى تجهيــز 11 موقــع صــراف آل موقــع فــي مدينــة العقبــة، محطــة جوبترول/المقابليــن، ســامح مول/ســحاب، ضاحيــة الرشــيد، باإلضافــة إل

ضمــن الفــروع القائمــه الســتبدال األجهــزة(. 
- مشــروع توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية فــي منطقــة أبوعلنــدا والمرتبــط بمبنــى اإلدارة العامــة. حيــث تــم تشــغييل المشــروع 

بكامــل قدرتــه، وحقــق وفــر مالــي بحــدود 75% مــن إجمالــي الفواتيــر الشــهرية لمبنــى اإلدراة لعــام 2021. 
- تنفيذ متطلبات البنك المركزي األردني وجمعية البنوك فيما يتعلق بتنفيذ ممرات لذوي االحتياجات الخاصة في فروع البنك.

- تنفيذ وتجهيز مستودعات البنك الجديدة في منطقة أبوعلندا وضمن متطلبات الدوائر المعنية.

الدائرة اإلدارية
توفــر الدائــرة اإلداريــة كافــة الخدمــات المتعلقــة بالشــؤون اإلداريــة ولمختلــف محطــات العمــل فــي البنــك وللموظفيــن العامليــن فيهــا، كمــا 
تعمــل الدائــرة علــى متابعــة نفقــات البنــك وترشــيدها، ممــا يســاهم بتعزيــز ربحيــة البنــك. ومــن أبــرز المهــام التــي قامــت بهــا الدائــرة خــال 

العــام 2021 مــا يلــي:

تلبيــة متطلبــات األعمــال فيمــا يتعلــق بالشــؤون اإلداريــة والمشــتريات ولمختلــف محطــات العمــل فــي البنــك مــن خــال التواصــل المباشــر    -
والمســتمر معهــم، وذلــك بهــدف تهيئــة بيئــة عمــل مريحــة وآمنــة لكافــة العامليــن فــي البنــك.

المشــاركة فــي تقديــم الدعــم اللوجســتي واإلشــراف علــى تشــغيل وتســكين الفــروع الجديــدة 2021: )إكســبرس العبدلــي، إكســبرس الحــي    -
الشــرقي، إكســبرس طبربــور، مــرج الحمــام( باإلضافــة إلــى إخــاء وترحيــل الفــروع التــي تــم إغاقهــا )أبــو نصيــر، عمــان(.

تعزيــز االســتخدام األمثــل لمــوارد البنــك مــن خــال تدويــر األثــاث وإعــادة اســتخدامه، ومفاوضــة المورديــن ومــاك العقــارات المســتأجرة من قبل    -
البنــك للحصــول علــى خصومــات وأســعار تفضيليــة، كمــا وقامــت الدائــرة باعتمــاد مورديــن جــدد خــال العــام 2021 باإلضافــة إلــى الموجوديــن 

حاليــً، علمــً بــأن المورديــن الجــدد مــن المورديــن المحلييــن.
متابعة أوامر الدفاع الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص الوضع الوبائي والتحقق من تطبيقها في كافة مواقع البنك المختلفة.   -

تلبيــة احتياجــات موظفــي الفــروع/ اإلدارة العامــة/ العمليــات المركزيــة/ مركــز التدريــب بكافــة مســتلزمات الســامة العامــة، باإلضافــة إلــى    -
ــك، لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة حفاظــً علــى  ــر وفــروع البنــك مــن خــال شــركة مختصــة بذل ــي دوائ التعقيــم المســتمر  لكافــة مبان

ســامة الموظفيــن وعمــاء البنــك.
تفعيــل خطــة إلدامــة أعمــال البنــك خــال )الظــروف االســتثنائية( مــن خــال إبقــاء مناوبــات علــى مــدار 24 ســاعة وذلــك حفاظــً علــى ممتلــكات    -

البنــك وحقــوق عمائــه.

دائرة هندسة العمليات
تتــم عمليــة إعــادة هندســة العمليــات )والتــي تعتبــر مــن األعمــال األساســية فــي البنــك( مــن خــال درأســة كافــة العمليــات المصرفيــة فــي 
البنــك وإعــادة تصميمهــا ضمــن إطــار عملــي ممنهــج وبمــا يتــاءم مــع أفضــل الممارســات المصرفيــة، وبمــا يضمــن زيــادة ســرعة وجــودة تقديــم 
الخدمــة، وتحقيــق وفــورات فــي الكلــف التشــغيلية، إضافــة إلــى تلبيــة متطلبــات الجهــات الرقابيــة فــي  كافــة المجــاالت، ومــن أبــرز مــا قامــت بــه 

دائــرة هندســة العمليــات خــال عــام 2021 مــا يلــي:

-  إعداد/ توثيق/ تحديث أدلة سياسات وإجراءات عمل لتلبية متطلبات وحدات العمل المعنية، ومتطلبات البنك المركزي.
إصــدار التعاميــم والتعليمــات والنمــاذج الخاصــة بمنتجــات وخدمــات فــي البنــك ووحــدات العمــل فيــه، وإعــداد مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات    -

مســتوى الخدمــة.
-  إعداد/ تعديل أدلة جداول صاحيات متعلقة بعمليات وأنشطة مختلفة.

-  إعداد وتوثيق مسارات عمل بعض العمليات واإلجراءات الخاصة بمحطات العمل في البنك.
-  تعديل األوصاف الوظيفية لبعض الوظائف على مستوى عدد من محطات العمل.

-  إعداد بطاقات االحتياجات التدريبية لوظائف في الفروع ودوائر اإلدارة العامة.
-  تعديل الهيكل التنظيمي العام، والهياكل التنظيمية لعدد من الفروع ومحطات العمل.

-  فحص وتطبيق األنظمة والمشاريع المتعلقة بأعمال األتمتة التي تم إنجازها خال العام.
-  تلبية متطلبات وحدات العمل المختلفة في البنك، ومتطلبات البنك المركزي من األنظمة والتقارير الرقابية والدورية.

.)Swift /CRIF/ACH/ ECC( تطبيق تحديثات األنظمة بما يتوافق مع المتطلبات المعتمدة عالميً ومنها على سبيل المثال أنظمة  -
- إدارة عملية منح ومراجعة الصاحيات والمصفوفات الخاصة بها لكافة األنظمة البنكية.

دائرة تكنولوجيا المعلومات
ــاندة لمختلــف  ــم الدعــم والمسـ ــة مــن خــال تقدي ــر ورفــع كفــاءة خدماتهــا المختلفـ ــا المعلومــات جهودهــا لتطوي ــرة تكنولوجي واصلــت دائ
ــن  ــم الحلــول التقنيــة المبتكــرة علــى مســتوى األجهــزة والخــوادم واألنظمــة والشــبكات، مــع األخــذ بعيـ قطاعــات العمــل فــي البنــك، وتقدي

ــك كمــا يلــي: ــم وإنجــاح تطلعــات البنــك وأهدافــه االســتراتيجية، وذل ــة لدعــ ــار تطبيــق أعلــى درجــات األمــن والحماي االعتب

تحديـــث البنيـــة التحتيـــة مـــن خـــوادم، وأنظمة تشـــغيل ومعـــدات اتصال لضمـــان استمراريـــة تقديــــم الخدمــات علــــى أكمل وجــه دون توقف    -
أو انقطــاع، ولتطويــر وتحســـين مســتوى وســرعة األداء، تــم االنتهــاء مــن تفعيــل خدمــات البريــد اإللكترونــي علــى الحوســبة الســحابية.
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ــرة بمراجعــة واعتمــاد سياســة مراقبــة االمتثــال وسياســة مكافحــة عمليــات غســل  ــر وظيفــة االمتثــال فــي البنــك، حيــث قامــت الدائ تطوي   -
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وتــم العمــل علــى منظومــة اإلبــاغ GOAML، حيــث قــام البنــك خــال العــام 2020 باعتمــاد نظــام متكامــل يهــدف 

ــز تفعيــل المنظومــة خــال العــام 2021. ــز مراقبــة االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وتــم تعزي لتعزي

- التحكــم المؤسســي، تــم تحديــد متطلبــات تعليمــات الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي ومواءمــة دليــل الحاكميــة 
المؤسســية لــدى البنــك علــى اثرهــا، كمــا قــام البنــك بتلبيــة متطلبــات تعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وتطبيقهــا فــي إطــار 

Cobit 2019، وتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة.

ــر الــكادر البشــري، حيــث حصــل عــدد مــن كادر الدائــرة علــى شــهادات مهنيــة متعــددة لتكــون الدائــرة بذلــك قــادرة علــى مواجهــة  تطوي   -
التحديــات والمخاطــر المرتبطــة بأعمــال البنــك المختلفــة والقطــاع المصرفــي ضمــن منظومــة ثقافــة امتثــال رائــدة ووفــق افضــل الممارســات 
ــر وتدريــب كافــة القائميــن علــى آخــر المتطلبــات ومعطيــات مفاهيــم  المصرفيــة، وبالرغــم مــن ظــروف الجائحــة إال أن البنــك التــزم بتطوي

االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح.

دائرة التدقيق
تعتبــر دائــرة التدقيــق الداخلــي مــن الدوائــر الرقابيــة المهمــة فــي البنــك، إذ يعتبــر التدقيــق الداخلــي مصــدرًا مهمــً للمعلومــات، ويســاعد إدارة 

البنــك علــى تحديــد المخاطــر وإدارتهــا بكفــاءة.
وبهــدف االرتقــاء بالبيئــة الرقابيــة فــي البنــك، تقــوم دائــرة التدقيــق الداخلــي بتطبيــق برامــج وأنشــطة ذات قيمــة مضافــة تســاعد البنــك علــى 
تحقيــق أهدافــه، كمــا تقــوم بتقديــم الخدمــات االستشــارية والتوكيديــة المســتقلة بهــدف تحســين عمليــة الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة 

فــي البنــك.  
لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة تقــوم باإلشــراف علــى نشــاط التدقيــق الداخلــي وتحديــد مســؤولياته ومهامــه مــع الجهــات ذات 

العاقــة، كونــه جــزءًا مــن مهامهــا، فيمــا يتولــى المدقــق العــام إدارة نشــاط التدقيــق الداخلــي واإلشــراف علــى أعمالــه.
وباإلضافــة إلــى ممارســة دائــرة التدقيــق أعمالهــا وأنشــطتها وضمــن المعاييــر والمحــددات التــي تحكــم عملهــا، قامــت دائــرة التدقيــق بتحقيــق 
إنجــازات مهمــة خــال العــام 2021 أبرزهــا: تطويــر برنامــج تأكيــد وتحســين الجــودة ألعمــال التدقيــق QAIP، مراجعــة وتحديــث دليــل إدارة التدقيــق 
ــر كادرهــا الوظيفــي واالرتقــاء  ــى العمــل علــى تطوي ــة إل ــرة التدقيــق، إضاف ــات الخاصــة بدائ ــة العملي ــة، وأتمت وفــق أفضــل الممارســات الدولي

بمســتواه مــن خــال الدعــم والتدريــب المســتمر.

- تحديــث وتطويــر السياســات الخاصــة بكافــة أنــواع  المخاطــر بمــا يتناســب مــع أفضــل الممارســات الدوليــة والمحليــة وتعليمــات البنــك المركزي 
األردني.

الهيكل التنظيمي لدائرة المخاطر: 

مجلس ا�دارة

لجنة المخاطر واالمتثال

مدير دائرة المخاطر

المدير العام

رئيس وحدة مخاطر االئتمان رئيس وحدة مخاطر السوق 
والرقابة على االستثمار 

وعمليات الخزينة

رئيس وحدة مخاطر
التشغيل

وحدة أمن المعلومات

ضابط رئيسي

ضابط رئيسي

ضابط

ضابط رئيسي ضابط رئيسي

ضابط رئيسي

ضابط رئيسي 

ضابط

رئيس قسم أمن المعلومات

دائرة االمتثال
تقــوم دائــرة االمتثــال بــدور مهــم وأساســي فــي مراقبــة ومتابعــة مــدى التــزام البنــك بمعاييــر االمتثــال، تجنبــً لتعــرض البنــك لمخاطــر عــدم 

االمتثــال فــي تعاماتــه المصرفيــة، وتجنبــً لتعرضــه للمخالفــات مــن قبــل الجهــات الرقابيــة وذلــك مــن خــال:

اإلفصاحــات الدوريــة: تقــوم الدائــرة بمتابعــة الجهــات ذات العاقــة فــي البنــك وتلبيــة متطلبــات الجهــات الرقابيــة الــواردة للبنــك بفتــرة زمنيــة    -
كافيــة، وااللتــزام باإلفصاحــات، وتســعى الدائــرة لتعزيــز دقــة البيانــات الصــادرة عــن البنــك للجهــات الرقابيــة.

تطبيــق تعليمــات التعامــل مــع العمــاء بعدالــة وشــفافية ومعالجــة شــكاوي العمــاء ومــن أهمهــا التعامــل مــع شــكاوي العمــاء والمعلومات    -
الــواردة منهــا، لمــا توفــره هــذه اآلليــة مــن معلومــات حــول النقــاط التــي يهتــم بهــا العمــاء وتســبب حالــة مــن عــدم الرضــا لديهــم ممــا يعنــي 
أنهــا مصــدٌر للتغذيــة الراجعــة لتحســين الخدمــة المقدمــة للعمــاء تســاعد البنــك علــى تطويــر العمــل مــع وضــع اإلجــراءات الكفيلــة بالحــد 
مــن تكرارهــا مســتقباً. وقــد عــرف نظــام التعامــل مــع الشــكاوي )علــى أنــه اســتجابة المؤسســة ألي خلــل أو فشــل فــي عمليــة تقديــم 
الخدمــات للعمــاء( ويوجــد لــدى البنــك وحــدة إدارة ومعالجــة شــكاوي العمــاء، تتبــع إداريــً لدائــرة مراقبــة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال، 
ــز ثقــه ورضــا العمــاء  ــواردة للبنــك مــن مختلــف الوســائل التواصــل والعمــل علــى معالجتهــا وتعزي وتقــوم باســتقبال شــكاوي العمــاء ال
وتصنيــف الشــكاوي وإجــراء مختلــف الدرأســات الكميــة والتحليليــة والتحقــق عــن مســببات الشــكاوي فــي الحــاالت التــي تســتدعي ذلــك، 
ورفــع التقاريــر الدوريــة لمجلــس اإلدارة والبنــك المركــزي األردنــي. وقــد بلــغ إجمالــي عــدد الشــكاوي الــواردة للبنــك 230 شــكوى خــال العــام 
2021، وتركــزت الشــكاوى فــي فــروع مناطــق الوســط الثانيــة والجنــوب وكان أبــرز موضوعــات الشــكاوي متعلقــً بإجــراءات ســير العمــل وبعــض 
األخطــاء الفنيــة وشــكاوى أخــرى ترتبــط بعــدم معرفــة العمــاء بتفاصيــل بعــض الخدمــات أو عــدم صحــة الطلــب، وقــد قامــت دائــرة مراقبــة 
االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال / وحــدة إدارة ومعالجــة شــكاوي العمــاء بمتابعــة موضــوع الشــكاوي والتوصــل مــع العمــاء والحــرص علــى 
رضاهــم وتوضيــح أي التبــاس مــع التوصيــة باإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة. ومــع تعــدد طــرق التواصــل مــع العمــاء اال أن االتصــال الهاتفــي 

يعتبــر هــو الوســيلة األكثــر شــيوعً واســتخدامً مــن قبــل عمــاء البنــك، يليــه التواصــل مــن خــال مركــز الخدمــة الهاتفيــة.

ــزام باإلفصــاح لمصلحــة  ــذ الخطــة الموضوعــة وفقــً لسياســة البنــك وااللت ــم تنفي ــون الضريبــي األمريكــي )FATCA(: حيــث ت ــزام بالقان االلت   -
الضرائــب األمريكيــة، مــن خــال القســم المختــص وعقــد اجتماعــات ومتابعــة األطــراف ذات العاقــة. 
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971.3 893.2 836.7 935.7 969.4 ودائع العمالء

91.8 84.4 56.6 41.8 40.8 تأمينات نقدية

121.4 117.3 87.4 102.7 111.3 ودائع البنوك لدينا

أهم النسب المالية 

0.3%0.4%0.4%0.04%0.50%العائد على الموجودات

2.6%3.5%3.9%0.4%4.9%العائد على حقوق الملكية

13.7%11.5%11.2%11.4%11.8%كفاية رأس المال

73.9%81.5%80.0%76.3%79.8%صافي المحفظة االئتمانية/ ودائع العمالء

صافي التسهيالت غير العاملة و غير المغطاة 
2.5%2.6%3.4%1.6%1.8%بمخصصات/ صافي المحفظة االئتمانية

63.2%75.8%68.0%83.7%81.7% تغطية المخصص لصافي التسهيالت غير العاملة 

119.8%104.6%108.5%117.7%110.0%نسبة السيولة القانونية

)15(: التطورات المستقبلية الهامة والخطة المستقبلية:

األهداف االستراتيجية العامة للعام 2022:
تهيئــة البنــك التجــاري ليصبــح »بنــكً مائمــً للنمــو« وأن يكــون فــي وضــع مالــي وتشــغيلي منافــس )اســتقطاب ودائــع وتســهيات ذات جــودة 

عاليــة والمحافظــة عليهــا وتحقيــق نمــو فــي األربــاح التشــغيلية(.

المحاور األساسية لالستراتيجية:
للوصول إلى تحقيق االستراتيجية العامة للبنك، يتم التركيز على المحاور التالية:

المحور المالي: 
.RETAIL بناء مركز مالي قوي وتحقيق نمو مستمر في األرباح التشغيلية، وتحقيق موقع منافس وخاصة في قطاع األفراد -

- رفــع حصــة البنــك الســوقية وتحســين موقعــه التنافســي فــي مختلــف المؤشــرات وخاصــة فــي مؤشــرات الربحيــة والنمــو »ضمــن فئــة البنــوك 
المشــابهة » أو ضمــن »القطــاع المصرفــي« بشــكل عــام.

- تنويــع مصــادر الدخــل والتركيــز علــى اإليــرادات غيــر المرتبطــة بالفائــدة )إضافــة إلــى نشــاط البنــك الرئيســي فــي منــح التســهيات واالســتثمار 
فــي الســوق النقــدي(، مــع العمــل علــى ضبــط النفقــات التــي تقــع ضمــن ســيطرة مراكــز العمــل فــي البنــك. 

محور الخدمات المصرفية: 
- أن يكون بنكً متميزًا في تقديم الخدمات لفئات محددة من العماء بميزات تنافسية ومناسبة لهذه الفئات.

- اســتهداف المناطــق التــي هــي بحاجــة إلــى خدمــات مصرفيــة، أو غيــر مشــبعة بالخدمــات والمنتجــات المصرفيــة وتزويدهــا بالخدمــات التــي 
تناســب طبيعــة العمــاء فــي هــذه المناطــق وضمــن )خطــة البنــك المعتمــدة للتفــرع واالنتشــار( مــع التركيــز علــى فــروع إكســبرس.

محور الكادر البشري: 
- االهتمــام بالــكادر البشــري، بحيــث يكــون البنــك مــن البنــوك المفضلــة للباحثيــن عــن التوظيــف، والعمــل علــى اســتقطاب الكفــاءات، مــع 

األخــذ باالعتبــار دور التدريــب فــي تطويــر ورفــع كفــاءة الموظفيــن.

محور األعمال:
- االستمرار بتطوير منظومة التكنولوجيا وصوالً إلى األتمتة الشاملة لكافة أعمال وأنشطة البنك.

- المراجعة المستمرة إلجراءات العمل وسياسات البنك وتحديثها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المطبقة في السوق المصرفي.

األهداف التشغيلية المتوافقة مع الخطة االستراتيجية 2022:
االستمرار بتطبيــــق خطة التوسع واالنتشار لتغطي مختلف مناطــــق المملكة مــــن خـــال افتتاح فروع تقليدية، أو فــــروع تجــــاري إكسبرس،    -
وتركيــب صرافــــات آليــــة، كذلــــك االســتمرار بتحديــــث وتطويــــر الفــــروع القائمــــة وفــــق رؤيــــة مصرفيــة عصريــة، وذلــك مــن خــال درأســة أماكــن 
ــن النشــاط االقتصــادي  ــاء البنــك، ومــدى قــرب هــذه الفــروع مــ ــبتها لعمــ ــروع القائمــة والخدمــات المقدمــة فيهــا، ودرأســة مــدى مناسـ الفــ

والســكاني مــع العمــل علــى تغييرهــا فــي حــال عــدم تناســبها.
ــر/ طــرح منتجــات وخدمــات مصرفيــة منافســة فــي الســوق، واالســتمرار باإلعــان عــن المنتجــات القائمــة، مــع التركيــز علــى الخدمــات  - تطوي

اإللكترونيــة. 
- االستمرار باستقطاب عماء فئات وقطاعات مستهدفة ومتوافقة مع سياسات البنك وتوجهاته االستراتيجية )للودائع والتسهيات(.

العمــــل علــــى رفــــع جــــودة محفظــــة التســــهيات مــــن خــال التركيــز علــــى المنــح الجيــد وخفــض الديــون غيــــر العاملــة، كذلــك رفــع جــودة    -
محفظــــة الودائــــع بالتركيــــز علــــى الودائــــع الجيــــدة والمســــتقرة ومنخفضة التكلفة. 

- تطويــر منظومــة التكنولوجيــا، واالستمرار بأتمتة البرامــج واألنظمة، إضافة إلى تطويــر نظام المعلومــات اإلدارية.
- متابعة متطلبات الجهات الرقابية القائمة والمستحدثة، والعمل على االلتزام بها.

االتصال المؤسسي:
ــادرات  ــد مــن المب ــم الدعــم والمســاهمة فــي العدي ــه مــن خــال تقدي ــدور فاعــل ومهــم لخدمــة المجتمــع وتنميت يقــوم القطــاع المصرفــي ب
والخدمــات االجتماعيــة والخيريــة ورعايــة األنشــطة والفعاليــات االقتصاديــة والمجتمعيــة )مــن رياضيــة، وفنيــة، وخيريــة وغيرهــا(، إضافــة لدعــم 
الجهــود المجتمعيــة فــي محاربــة الفقــر، وخفــض نســب البطالــة، والمحافظــة علــى البيئــة وغيرهــا، وكــون البنــك التجــاري جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
المجتمــع، وعنصــرًا مهمــً مــن عناصــر القطــاع المصرفــي؛ فقــد اضطلــع البنــك التجــاري بمســؤوليته المجتمعيــة والمشــاركة بهــذا الــدور وذلــك 

مــن خــال:
تبني مبادرات اجتماعية عديدة ومن ضمنها )طرود الخير( لشهر رمضان المبارك وتوزيعها على معظم مناطق المملكة.   -

- دعم جمعيات تعاونية وخيرية تعمل على رعاية الطفل والمرأة واالسرة.
دعم مختلف المؤسسات الوطنية، والمواقع اإللكترونية.   -

دعم المبادرات التي تعنى بالمحافظة على البيئة والتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات العاقة.   -
تقديــم التبرعــات لمختلــف الفعاليــات واألنشــطة الخيريــة والمجتمعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة فــي المملكــة وقــد بلــغ حجــم هــذه التبرعات    -

323,064  دينــار خــال العــام 2021.

ــك  ــاط البن ــن نش ــل ضم ــة وال تدخ ــنة المالي ــالل الس ــت خ ــررة حدث ــر متك ــة غي ــات ذات طبيع ــي لعملي ــر مال ــد أث )12(: ال يوج
ــي الرئيس

)13(: السلســلة الزمنيــة لألربــاح والخســائر المحققــة والموزعــة وصافــي حقــوق المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة 
لألعــوام 2017 - 2021 )بالدينــار(:

20212020201920182017البيان 

3,788,813 5,029,366 5,313,066 513,503 7,004,775 صافي الربح

149,540,599 134,043,930 139,198,774 139,466,787 147,171,725 صافي حقوق المساهمين

 - ----توزيع أرباح نقدية )مقترح(

-----نسبة التوزيع النقدي )مقترح(

 - ----توزيع أسهم مجانية )مقترح(

-----نسبة توزيع األسهم المجانية )مقترح(

1.030.690.790.851.19سعر اإلغالق/ للسهم )دينار(

- يتم مراعاة منح المساهمين أولوية االكتتاب عند إصدار أسهم جديدة.

)14(: تحليل المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خالل السنة المالية: 

ملخص ألبرز المؤشرات المالية
 

 
 

المبالغ ألقرب مليون دينار

20212020201920182017

أهم بنود قائمة الدخل 

36.4 29.6 31.0 33.5 35.8 صافي إيراد الفوائد 

41.4 34.8 36.8 37.8 40.0 صافي إيراد الفوائد والعموالت

48.2 40.8 42.5 42.7 44.4 إجمالي الدخل

6.3 7.2 12.8 6.7 12.5 صافي الربح قبل الضريبة

3.8 5.0 5.3 0.5 7.0 صافي الربح بعد الضريبة

0.0420.032 0.0580.0040.044حصة السهم من الربح )الخسارة( - دينار

أهم بنود الميزانية العامة 

1,382.3 1,353.6 1,386.6 1,352.0 1,444.9 مجموع الموجودات

149.5 134.0 139.2 139.5 147.2 حقوق المساهمين

718.0 727.9 669.0 713.9 773.9 المحفظة االئتمانية بالصافي

344.6 316.7 289.7 312.9 396.1 محفظة األوراق المالية

180.0 153.9 107.9 176.2 144.8 نقد وأرصدة لدى البنوك
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)17(/ب: عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أقربــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي 
منهــم مقارنــة مــع الســنة الســابقة:

التسلسل

 
الجنسيةاالسـم

عدد األوراق المالية

31/12/202131/12/2020

1

 

نازي توفيق نخله القبطي 

زوجة رئيس مجلس اإلدارة

 

أردنية

 

7,514,596

 

7,400,068

 

)17(/ج: عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل المــدراء مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا والمــدراء مــن غيــر اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم مقارنــة مــع الســنة الســابقة: 

الجنسيةاالسـمالتسلسل
عدد األوراق المالية

2021/12/312021/12/31

1

رامي “محمد جواد” فؤاد 
حديد 

 نائب مدير عام أعمال 
مصرفية

لغاية تاريخ 2021/01/14

23,55723,557أردنية

- ال يوجــد أوراق ماليــة مملوكــة مــن قبــل أشــخاص اإلدارة العليــا ذوي الســلطة التنفيذيــة وال يوجــد شــركات مســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم 
مقارنــة مــع الســنة الســابقة باســتثناء الســيد رامــي حديــد نائــب/ المديــر العــام لألعمــال المصرفية.

)17(/د: عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أقــارب أشــخاص اإلدارة العليــا التنفيذيــة وأســماء ومســاهمات الشــركات 
المســيطر عليهــا مــن قبلهــم: ال يوجــد.

)18(/أ: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أعضاء مجلس اإلدارة  للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31:

أعضاء مجلس اإلدارة

بدل تنقالت 
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة

بدل تنقالت 
أعضاء لجان 

المجلس

مكافأة 
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة 

السنوية

مصاريف 
سفر 

وتدريب 
وأخرى

المجموع

38.700-   31,0002.7005.000السيد ميشيل الصايغ

36.800-   30.0001.8005.000معالي أيمن المجالي

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )ممثلة 
80.900-   62.0008.90010.000بمقعدين(

40.900-   31.0004.9005.000األردن األولى لالستثمار -السيد صالح الكيالني

42.900-   31.0006.9005.000السيد شريف الرواشده

40.800-   31.0004.8005.000السيد عبد النور عبد النور

41.800-   31.0005.8005.000مهند شحادة خليل

38.700-   31.0002.7005.000أسامة حمد

42.700-   31.0006.7005.000هنري عزام

40.500-   30,0005.5005.000 ناصر الصالح

444.700-   339.00050.70055.000المجموع

اتخاذ اإلجراءات الضامنة الستمرار أعمال البنك، مع تركيز الجهود على المحافظة على موظفي البنك وعمائه في مختلف الظروف.   -
مراقبة وإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك والمصاحبة للعملية المصرفية، سواءًا القائمة أو المتوقع حدوثها.   -

- مراقبــة األوضــاع والتغيــرات التــي تؤثــر علــى بيئــة األعمــال المصرفيــة واالقتصاديــة )محليــً وعالميــً(، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحــركات أســعار 
الفائــدة، لاســتفادة مــن الفــرص الممكنــة، والحــد مــن التحديــات المتوقــع حدوثهــا.

)16(: إن مقدار المبالغ التي تلقاها المدقق شاملة ضريبة المبيعات هي 169,808 دينار.

)17(/أ: عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات المســيطر عليهــا مــن قبــل أي منهــم 
مقارنــة مــع الســنة الســابقة:

ل
س

سل
لت

ا

الجنسيةاالسـم
الشركات عدد األوراق المالية

المسيطر
عليها

عدد األوراق 
المالية

2021/12/312020/12/3120212020

1
 

ميشيل فايق إبراهيم الصايغ
12,914,34612,814,346أردنيةرئيس مجلس اإلدارة

شركة تريزونيا 
لالستشارات 

اإلدارية 
10,00010,000

2
  

أيمن هزاع بركات المجالي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية
 1,144,5461,144,546---

المؤسسة العامة للضمان 
23,808,02123,808,021أردنيةاالجتماعي

--
  عضو مجلس إدارة 

  يمثلها بمقعدين: 

--أردنيةمؤنس عمر سليم عبد العال3

--أردنيةفادي عبد الوهاب أبو غوش4

5
 
 

شركة األردن األولى لالستثمار
عضو مجلس إدارة

ويمثلها صالح محمد صالح 
زيد كيالني 

أردنية
14,452,26414,715,172

--

11,99911,999أردنية

6
 

شريف توفيق حمد الرواشده
عضو مجلس إدارة

أردنية
 1,073,7541,073,754--

7
 

أسامة عمر علي حمد
عضو مجلس إدارة

أردنية
 

10,000
 

10,000
 --

8
 

مهند شحادة خليل خليل
عضو مجلس إدارة

أردنية
 

10,000
 

10,000
 --

9
 

عبد النور نايف عبد النور 
عبدالنور

عضو مجلس إدارة

10,00010,000أردنية
--

   

ناصر حسين محمد صالح10
عضو مجلس إدارة

أردنية
 10,00010,000--

11
 

هنري توفيق إبراهيم عزام
--10,000 10,000أردنيةعضو مجلس إدارة
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كمجموعات
ذات صلة

اسم العضوالرقم

تسهيالت 
مباشرة 

)السقوف( 
كما في تاريخ 

2021/12/31

تسهيالت 
مباشرة 

)األرصدة( 
كما في تاريخ 

2021/12/31

تسهيالت 
غير مباشرة 
)السقوف( 

كما في تاريخ 
2021/12/31

تسهيالت 
غير مباشرة 

)األرصدة( 
كما في تاريخ 

2021/12/31

السيد ميشيل 1
9.613.4998.493.995450.000234.175الصايغ

السيد شريف 2
3.714.4182.826.1350500,000الرواشدة

معالي أيمن 3
2.300.0001.668.981600,0001.329.781المجالي

السيد عبد النور 4
1.849.2841.819.872012,000نايف عبد النور

5
السادة شركة 

األردن األولى 
لالستثمار

4.821.0494,817,6160155,000

6
السادة المؤسسة 

العامة للضمان 
االجتماعي

91,74999,72600

أسامة  عمر  علي  1كأفراد
0375,64000حمد

)21(/أ: مساهمة البنك في حماية البيئة
ــة الطبيعــة بعنــوان »القافلــة الخضــراء« وهــو برنامــج يركــز علــى  قــام البنــك خــال العــام 2021 بدعــم إحــدى برامــج المؤسســة العربيــة لحماي

ــي وتحقيــق مصــدر دخــل للمزارعيــن. ــز األمــن الغذائ ــى تعزي الدعــم البيئــي الزراعــي فــي مناطــق جيــوب الفقــر، ويهــدف إل

)21(/ب: مساهمة البنك في خدمة المجتمع المحلي
تعــد المســؤولية المجتمعيــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن التــزام البنــك تجــاه المجتمــع، حيــث قــام البنــك خــال العــام 2021 بتقديــم الدعــم المــادي 
والعينــي للعديــد مــن مبــادرات وأنشــطة المســؤولية المجتمعيــة مــن مختلــف المجــاالت مثــل: التعليــم، والرياضــة، والصحــة، ومعالجــة الفقــر، 
وغيرهــا مــن المجــاالت األخــرى، كمــا تــم تقديــم التبرعــات للفئــات األقــل حظــً علــى مســتوى المملكــة، إضافــة إلــى االهتمــام بــذوي االحتياجــات 

الخاصــة واأليتــام وكبــار الســن.

قــام البنــك أيضــً خــال العــام 2021  برعايــة العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات والفعاليــات االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة، وكذلــك 
التعــاون مــع العديــد مــن المؤسســات التعليميــة واالجتماعيــة، كمــا قــام خــال العــام بتقديــم الدعــم والتبــرع لمختلــف المؤسســات والمراكــز 

الخيريــة علــى مســتوى المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

)18(/ب: المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة العليا للفترة من  2021/1/1 ولغاية 2021/12/31:

المكافآتالرواتباإلدارة التنفيذية العليا

مقرري 
لجان 

مجلس 
اإلدارة

مصاريف 
سفر 

وتدريب
المجموع

438,900 -   -   -   438,900 السيد سيزر قوالجن

77,289 -   800 4,499 71,990 السيد وليد القهيوي- أمين سر مجلس اإلدارة

129,673 -   300 5,829 123,544 السيد محمد القرعان

126,482 -   -   7,487 118,995 السيد سليم صوالحة

79,856 -   -    - 79,856 السيد أنس عايش 

102,552 -   -    - 102,552 السيد رامي الحديد حتى مساء 2021/01/14

215,533 -   -   12,725 202,807 السيد عبداهلل كشك

152,178 -   -   8,999 143,179 السيد عالء قحف

51,384 -  1,100 2,010 48,274 السيد محمود محمود

136,065 -   -   6,128 129,936 السيد اجود الروسان

116,126 -   -   6,878 109,248 السيد وائل رابيه

135,559 -   -   6,800 128,759 السيد منير المحتسب

1,761,596 -   2,200 61,355 1,698,041 المجموع

2.206.296-   2.037.041112.05557.200إجمالي مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

)19(: التبرعات والمنح التي قدمها البنك خالل العام 2021:

القيمةالنطاق

1,000البيئة

9,987التعليم

253,084الجمعيات الخيرية والمجاالت االجتماعية

15,303الرياضة

2,070الصحة

4,410الطفل والمرأة واألسرة

9,100الفقر

12,530المجاالت الثقافية والفنية

11,500دعم مؤسسات وطنية

4,080ذوي االحتياجات الخاصة

323,064المجموع

)20(/أ: ال يوجــد أيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدهــا البنــك مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس 
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي البنــك أو أقاربهــم لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا.

 )20(/ب: العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة المصــدرة مــع رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو 
المديــر العــام أو أي مــن موظفــي الشــركة أو أقاربهــم:
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ــر علــى  )22(: يقــر مجلــس إدارة البنــك التجــاري األردنــي وحســب علمــه واعتقــاده بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤث
اســتمرارية البنــك خــالل الســنة الماليــة التاليــة. كمــا ويقــر المجلــس علــى عــدم حصولهــم علــى أي منافــع ماديــة أو عينيــة 

خــالف مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي جــدول المكافــآت والمزايــا.

)23(: يقــر مجلــس إدارة البنــك التجــاري األردنــي بمســؤوليته عــن إعــداد البيانــات الماليــة وتوفيــر نظــام رقابــة فعــال فــي 
البنــك وبكفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.

)تشمل تواقيع أعضاء مجلس اإلدارة التالية جميع اإلقرارات الواردة أعاه رقم 22 و 23(                                               

                             

ــر  ــنوي وتوفي ــر الس ــي التقري ــواردة ف ــات ال ــات والبيان ــال المعلوم ــة واكتم ــة ودق ــاه بصح ــون أدن ــن الموقع ــر نح )42(: نق
ــة. ــة الداخلي ــط والرقاب ــة الضب أنظم

عضو مجلس إدارة                       
هنري عزام

عضو مجلس إدارة                        
مهند شحادة

   رئيس المجلس

ميشـيل الصايـغ 

  رئيس مجلس اإلدارة

ميشـيل الصايـغ 

نائب رئيس المجلس
أيمـن المجالـي

المدير العام
سيزر قوالجن

عضو مجلس إدارة                       
ناصر صالح

عضو مجلس إدارة                       
شريف الرواشدة

عضو مجلـس إدارة
شركة األردن األولى لالستثمار

يمثلها  صالح الكيالني

المدير المالي
عبداهلل ِكّشك

عضو مجلس إدارة                        
أسامة حمد

عضو مجلس إدارة                        
شركة مصانع األصباغ 

الوطنية المحدودة
يمثلها عبد النور عبد النور

عضو مجلس إدارة
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

)المقعد األول(
يمثلها فادي أبو غوش

عضو مجلس إدارة 
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

)المقعد الثاني(
يمثلها مؤنس عبدالعال
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قائمة المركز المالي 
إيضاحاتالموجودات

31 كانون األول
2021

31 كانون األول
2020

ديناردينـار

490,710,57796,851,544نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
554,106,13679,318,273أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
6773,903,799713,901,025تسهيالت ائتمانية مباشرة - بالصافي 

71,778,2101,645,923موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
831,942,67229,053,113موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

9362,409,154282,206,186موجودات مالية بالكلفة المطفأة – بالصافي
1021,857,84421,872,682ممتلكات ومعدات – بالصافي

112,266,6492,093,653موجودات غير ملموسة – بالصافي
125,429,7335,119,281موجودات حق استخدام

1810,322,45711,215,869/ دموجودات ضريبية مؤجلة
1390,190,277108,744,016موجودات أخرى 

1,444,917,5081,352,021,565مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات 
14111,313,020102,670,901ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

15969,388,894935,686,966ودائع عمالء
1640,829,12741,822,602تأمينات نقدية

17140,483,737103,564,728أموال مقترضة
183,126,294174,758/أمخصص ضريبة الدخل

19883,049822,511مخصصات متنوعة
-18124,612/ دمطلوبات ضريبية مؤجلة

125,361,1134,830,299التزامات عقود تأجير
2026,235,93722,982,013مطلوبات أخرى

1,297,745,7831,212,554,778مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين 

حقوق مساهمي البنك
21120,000,000120,000,000رأس المال المكتتب به والمدفوع

2217,208,21315,953,618احتياطي قانوني

)2,020,984()973,100(23احتياطي القيمة العادلة – بالصافي

2410,936,6125,534,153األرباح المدورة 

147,171,725139,466,787مجموع حقوق مساهمي البنك
1,444,917,5081,352,021,565مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 84 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخل الشامل
الربح للسنة 

20212020
دينــــاردينــــار

7,004,775513,503بنود الدخل الشامل اآلخر:
البنود غير القابلة للتحويل الحقًا لقائمة الدخل 

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

700,163)245,490(

7,704,938268,013مجموع الدخل الشامل للسنة 

قائمة الدخـل 
إيضاحاتالعمليات المستمرة

20212020
دينــــاردينــــار

2570,404,04670,598,278الفوائد الدائنة 

)37,073,917()34,609,449(26ينزل: الفوائد المدينة 

35,794,59733,524,361صافي إيرادات الفوائد

274,229,9314,286,809صافي إيرادات العموالت 

40,024,52837,811,170صافي إيرادات الفوائد والعموالت

28514,405947,731أرباح عمالت أجنبية 

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

29281,037)230,459(

عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

8196,417211,409

303,394,9673,990,299إيرادات أخرى

44,411,35442,730,150إجمالي الدخل 

3113,752,94812,802,688نفقات الموظفين 

103,621,0353,621,716و11 و12استهالكات وإطفاءات 

324,597,8928,047,731مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – بالصافي

19233,203630,450مخصصات متنوعة

1,568,055)16,222(13مخصص موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة

339,676,5459,326,503مصاريف أخرى 

31,865,401997,143,35إجمالي المصروفات 

12,545,953733,007,6الربح للسنة قبل الضرائب 

)2,028,828()5,541,178(18/بضريبة الدخل للسنة

7,004,775704,179,4الربح للسنة من العمليات المستمرة

)4,190,676(-46الخسارة للسنة من العمليات غير المستمرة

7,004,775513,503الربح للسنة 

فلس/ دينـــارفلس/ دينـــارحصة السهم من ربح السنة  العائد لمساهمي البنك

340/0580/004أساسي ومخفض

حصة السهم من الربح من العمليات المستمرة للسنة العائد 
لمساهمي البنك

فلس/ دينـــارفلس/ دينـــار

340/0580/039أساسي ومخفض

حصة السهم من الخسارة من العمليات غير المستمرة للسنة 
العائد لمساهمي البنك

فلس/ دينـــارفلس/ دينـــار

)0/035(-34أساسي ومخفض

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 84 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 84 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

قائمة التدفقات النقدية 
2020 2021

إيضاحات
دينار دينار

التدفق النقدي من عمليات التشغيل:
6,733,007 12,545,953 الربح للسنة قبل الضرائب

)4,190,676( - الخسارة للسنة من العمليات غير المستمرة
تعديالت بنود غير نقدية:

2,602,541 2,671,545 10و11 استهالكات وإطفاءات
8,047,731 4,597,892 32 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 

15,450 233,203 19 مخصص قضايا 
615,000 - 19 مخصصات أخرى

230,459 )327,928( 29
)أرباح( خسائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل

1,568,055 )16,222( 13
)المسترد من( مخصص موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون 

مستحقة
)103,698( )1,280( 30 أرباح بيع ممتلكات ومعدات
1,019,175 949,490 12 إطفاء موجودات حق استخدام 

359,249 401,541 12 فوائد التزامات عقود تأجير مدفوعة

)211,409( )196,417(
عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

- )6,750(
عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
)397,236( )489,747( تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

16,287,648 20,361,280 الربح للفترة قبل التغير في الموجودات والمطلوبات
التغير في الموجودات والمطلوبات

)55,675,618( )65,186,841( )الزيادة( في تسهيالت ائتمانية مباشرة
- 195,641 النقص في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)30,000,000( - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية لفترة تزيد عن سنة
24,205,205 18,556,157 النقص في الموجودات األخرى

15,000,000 )3,000,000(
)الزيادة( النقص في ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية لفترة تزيد عن 

ثالثة أشهر
98,988,573 33,701,928 الزيادة في ودائع العمالء

)14,749,613( )993,475( )النقص( في التأمينات النقدية
)12,932,329( 3,319,091 الزيادة )النقص( في المطلوبات األخرى
24,836,218 )13,407,499( صافي التغير في المطلوبات والموجودات

41,123,866 6,953,781
صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية قبل ضريبة 

الدخل وفوائد التزامات عقود التأجير المدفوعة والمخصصات 
المدفوعة

)176,866( )172,665( 19 مخصص قضايا مدفوع
)1,000,000( - 19 مخصصات أخرى مدفوعة

)1,697( - 19 تعويض نهاية الخدمة المدفوع
)1,063,737( )1,130,669( 12 عقود تأجير مدفوعة

)635,499( )2,213,867( 18 ضريبة الدخل المدفوعة
38,246,067 3,436,580 صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
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ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

1- عام

تأســس البنــك التجــاري األردنــي كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة أردنيــة  تحــت رقــم )113( بتاريــخ 3 أيــار 1977 بموجــب قانــون الشــركات رقــم )12( 
لســنة 1964 وبرأســمال قــدره 5 مليــون دينــار/ ســهم ومركــزه الرئيســي مدينــة عمــــان، هاتــف 5203000)6(962+، ص.ب 9989 عمــان 11191- المملكة 

األردنية الهاشــمية. 

تــم خــال عــام 1993 دمــج بنــك المشــرق )فــروع األردن( فــي بنــك األردن والخليــج ليحــل بذلــك بنــك األردن والخليــج محــل شــركة بنــك المشــرق 
)فــروع األردن( بكافــة حقوقــه والتزاماتــه.

ــم اســتكمال  ــران 2004 ت ــخ 28 حزي ــة البنــك بعــد اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة مــن الجهــات القانونيــة وبتاري ــة العــام 2004 إعــادة هيكل ــم فــي بداي ت
ــي. ــى البنــك التجــاري األردن إجــراءات تغييــر اســم البنــك مــن بنــك األردن والخليــج إل

ــر العــادي  ــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا غي ــادة رأس مــال البنــك علــى عــدة مراحــل، كان اخرهــا خــال العــام 2017، حيــث قــررت الهيئ ــم زي ت
المنعقــد بتاريــخ 30 نيســان 2017 الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ 7.125.000 دينــار/ ســهم ليصبــح رأس مــال البنــك المصــرح بــه 
ــم اســتكمال  ــً علــى المســاهمين، وت ــاح المــدورة وتوزيعهــا مجان ــق رســملة جــزء مــن األرب ــك عــن طري ــار / ســهم وذل والمدفــوع 120.000.000 دين

إجــراءات زيــادة رأس المــال بتاريــخ 7 حزيــران 2017.

إن البنك التجاري األردني شركة مساهمة عامة محدودة أسهمها مدرجة في بورصة عمان.

يقوم البنك بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خال فروعه داخل المملكة وعددها )34(.

تــم إقــرار القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 13 شــباط 2022 وهــي خاضعــة لموافقــة الهيئــة العامــة 
للمســاهمين. 

2- ُأسس إعداد القوائم المالية 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للبنــك وفقــً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات 
التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة كمــا تــم اعتمادهــا مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي.

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

أ .يتــم تكويــن مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( ووفقــً لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي 
أيهمــا أشــد، إن الفروقــات الجوهريــة تتمثــل فيمــا يلــي:

- تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن الحكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا باإلضافــة إلــى أي تعرضــات ائتمانيــة أخــرى مــع الحكومــة األردنيــة أو 
بكفالتهــا بحيــث تتــم معالجــة التعرضــات االئتمانيــة علــى الحكومــة األردنيــة وبكفالتهــا دون خســائر ائتمانيــة.

- عنــد إحتســاب الخســائر االئتمانيــة مقابــل التعرضــات االئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج االحتســاب وفقــً للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
)9( مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم )2009/47( تاريــخ 10 كانــون األول 2009  لــكل مرحلــة علــى حــدة وتؤخــذ النتائــج األشــد.

ب. يتــم تعليــق الفوائــد والعوائــد والعمــوالت علــى التســهيات والتمويــات االئتمانيــة غيــر العاملــة الممنوحــة للعمــاء وفقــً لتعليمــات البنــك 
المركــزي األردنــي.

ج. تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن موجــودات أخــرى وذلــك بالقيمــة التــي آلــت 
ملكيتهــا للبنــك أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بشــكل إفــرادي، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا 
كخســارة فــي قائمــة الدخــل  وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد حيــث يتــم أخــذ الزيــادة الاحقــة فــي قائمــة الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز 
قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابقً. كمــا تــم اعتبــارًا مــن بدايــة العــام 2015 احتســاب مخصــص تدريجــي لقــاء العقــارات المســتملكة لقــاء 
ديــون والتــي مضــى علــى اســتماكها فتــرة تزيــد عــن 4 ســنوات اســتنادًا لتعميــم البنــك المركــزي األردنــي رقــم 4076/1/15 تاريــخ 27 آذار 2014 
ورقــم 2510/1/10 تاريــخ 14 شــباط 2017. علمــً بــأن البنــك المركــزي األردنــي قــد أصــدر تعميــم رقــم 13967/1/10 بتاريــخ 25 تشــرين أول 2018 أقــر فيــه 
تمديــد العمــل بالتعميــم رقــم 16607/1/10 بتاريــخ 17 كانــون األول 2017، حيــث أكــد فيــه تأجيــل إحتســاب المخصــص حتــى نهايــة العــام 2020. هــذا 
وبموجــب تعميــم البنــك المركــزي رقــم 16239/1/10 بتاريــخ 21 تشــرين الثانــي 2019 ســيتم اســتكمال اقتطــاع المخصصــات المطلوبــة مقابــل 
العقــارات المســتملكة وبموجــب التعميــم رقــم 13246/3/10 تاريــخ 2 أيلــول 2021 أقــر فيــه تمديــد العمــل بالتعميــم رقــم )16239/1/10( تاريــخ 21 
ــى  ــك اعتبــارًا مــن العــام 2022 وبحيــث يتــم الوصــول إل ــة لتلــك العقــارات وذل تشــرين الثانــي 2019 وبواقــع )5%( مــن مجمــوع القيــم الدفتري

النســبة المطلوبــة البالغــة )50%( مــن تلــك العقــارات مــع نهايــة العــام 2030 . 

د. وافــق البنــك المركــزي فــي كتابــه المــؤرخ فــي 20 شــباط 2020 علــى اســتدراك المخصصــات المطلوبــة ألحــد العمــاء علــى مــدار خمــس ســنوات، 
علــى أن يتــم تصنيــف المديونيــة ضمــن الديــون غيــر العاملــة فــي الفتــرة الاحقــة واحتســاب المخصصــات الازمــة مقابلهــا وتعليــق الفوائــد 

والعمــوالت عليهــا وفــق مــا تتطلبــه تعليمــات البنــك المركــزي النافــذة بهــذا الخصــوص.

- تــم إعــداد القوائــم الماليــة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة مــن خال قائمة الدخــل والموجودات 
ــة بتاريــخ القوائــم الماليــة. كمــا  ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والمشــتقات الماليــة التــي تظهــر بالقيمــة العادل الماليــة بالقيمــة العادل

تظهــر بالقيمــة العادلــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي تــم التحــوط لمخاطــر التغيــر فــي قيمتهــا العادلــة.

- إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الوظيفية للبنك.

األنشطة االستثمارية
)5,598,543( )80,208,524( )الزيادة( في موجودات مالية بالكلفة المطفأة

)114,301( )1,547,146( )الزيادة( في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

211,409 196,417
عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

- 6,750
عوائد توزيعات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

الدخل
)1,700,273( )2,125,536( 10 شراء ممتلكات ومعدات ودفعات على حساب ممتلكات ومعدات

)662,735( )705,764( 11 موجودات غير ملموسة
183,544 2,877 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  

)7,680,899( )84,380,926( صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

7,481,146 36,919,009 الزيادة في أموال مقترضة
7,481,146 36,919,009 صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

397,236 489,747 تأثير تغير أسعار الصرف على النقد وما في حكمه
38,443,550 )43,535,590( صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
80,598,599 119,042,149 النقد وما في حكمه في بداية السنة من العمليات المستمرة

119,042,149 75,506,559 35 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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إضافــة إلــى الرســوم والتكاليــف التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي. يعتــرف البنــك بإيــرادات الفوائــد باســتخدام معــدل 
العائــد الــذي يمثــل أفضــل تقديــر لمعــدل العائــد الثابــت علــى مــدى العمــر المتوقــع للقــرض. ومــن ثــم، يتــم االعتــراف بتأثيــر أســعار الفائــدة 
المختلفــة المحتملــة التــي يتــم فرضهــا علــى مراحــل مختلفــة، والخصائــص األخــرى لــدورة حيــاة األصــل )بمــا فــي ذلــك الدفعــات المســبقة، 

وفــرض الغرامــات والرســوم(.

إذا تــم تعديــل التوقعــات المتعلقــة بالتدفقــات النقديــة علــى الموجــودات الماليــة ألســباب غيــر مخاطــر االئتمــان، يتــم إثبــات التعديــات كإضافــة 
أو طــرح للقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة المركــز المالــي مــع زيــادة أو طــرح الفــرق فــي إيــرادات الفوائــد. يتــم إطفــاء التســوية فيمــا بعــد مــن 

خــال الفوائــد واإليــرادات المماثلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

الفائدة واإليرادات والمصروفات المماثلة
لجميــع األدوات الماليــة المقاســة بالكلفــة المطفــأة، بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل وبالقيمــة العادلــة خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــإن 

الفائــدة الدائنــة والمدينــة علــى هــذه األدوات الماليــة تقيــد بســعر الفائــدة الفعلــي. 

إن عمليــة احتســاب الفائــدة تأخــذ بعيــن االعتبــار الشــروط التعاقديــة لــألدوات الماليــة )علــى ســبيل المثــال، خيــارات الدفــع المســبق( وتتضمــن 
أي رســوم أو تكاليــف إضافيــة تتعلــق بهــذه األدوات الماليــة بشــكل مباشــر وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي ولكنهــا ال تمثــل 

خســائر ائتمانيــة مســتقبلية.

ــه  ــي القيمــة، فإن ــة مــن خــال خســائر تدن ــة المماثل ــة أو مجموعــة مــن الموجــودات المالي ــا يتــم تخفيــض قيمــة هــذه الموجــودات المالي عندم
يســتمر احتســاب قيمــة ايــراد الفوائــد باســتخدام ســعر الفائــدة المعمــول بــه لخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة ألغــراض احتســاب خســارة 

قيمــة التدنــي.

يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

عموالت ورسوم دائنة
يمكن تقسيم الرسوم الدائنة إلى الفئتين التاليتين:

1. رسوم دائنة تم تحصيلها من خال خدمات تم تقديمها على مدة زمنية محددة.
مخصــص الخدمــات المأخــوذ مقابــل الرســوم المتحققــة خــال مــدة زمنيــة محــددة يتــم احتســابه للفتــرة ذاتهــا. هــذه الرســوم تشــمل عمــوالت 

دائنــة، الثــروة الخاصــة، رســوم إدارة الموجــودات ورســوم الوصايــة واإلدارة األخــرى.
2.الرسوم الدائنة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من األدوات المالية.

تشــمل الرســوم التــي يعتبرهــا البنــك جــزء ال يتجــزأ مــن األدوات الماليــة رســوم منــح القــروض و رســوم االلتــزام بالقــروض التــي مــن المحتمــل 
أن يتــم اســتغالها والرســوم االئتمانيــة ذات الصلــة األخــرى.

األدوات المالية - االعتراف األولي

تاريخ االعتراف
يتــم إثبــات الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، باســتثناء القــروض والســلف للعمــاء واألرصــدة المســتحقة للعمــاء فــي تاريــخ المعاملــة، أي 
ــة: مشــتريات أو مبيعــات  ــك الصفقــات االعتيادي ــة. ويشــمل ذل ــألدوات المالي ــة ل ــا فــي األحــكام التعاقدي ــه البنــك طرًف ــذي يصبــح في ــخ ال التاري
الموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات خــال اإلطــار الزمنــي المحــدد عامــة بموجــب قوانيــن أو اتفاقيــات فــي الســوق. يتــم إثبــات 
القــروض والســلف للعمــاء عنــد تحويــل األمــوال إلــى حســابات العمــاء. ويعتــرف البنــك باألرصــدة المســتحقة للعمــاء عنــد تحويــل األمــوال إلــى 

البنــك، يتــم قيــد العمــوالت كإيــرادات عنــد تقديــم الخدمــات المتعلقــة ويتــم االعتــراف بهــا بأربــاح أســهم الشــركات عنــد تحققهــا.

القياس األولي لألدوات المالية
يعتمــد تصنيــف األدوات الماليــة عنــد االعتــراف األولــي علــى شــروطها التعاقديــة ونمــوذج األعمــال الخــاص بــإدارة األدوات. يتــم قيــاس األدوات 
ــة مــن خــال قائمــة الدخــل،  ــة المســجلة بالقيمــة العادل ــات المالي ــة والمطلوب ــة، باســتثناء الموجــودات المالي ــا بقيمتهــا العادل الماليــة مبدئًي
ــة بســعر الصفقــة. عندمــا تختلــف القيمــة  ــغ. يتــم قيــاس الذمــم المدينــة التجاري بحيــث يتــم إضافــة أو خصــم تكاليــف المعامــات مــن المبل
العادلــة لــألدوات الماليــة عــن ســعر المعاملــة عنــد اإلثبــات المبدئــي، يقــوم البنــك باحتســاب ربــح أو خســارة »لليــوم األول« كمــا هــو موضــح أدنــاه.

اليوم األول للربح أو الخسارة
عندمــا يختلــف ســعر المعاملــة لــألداة عــن القيمــة العادلــة عنــد نشــأتها، وتعتمــد القيمــة العادلــة علــى أســلوب تقييــم باســتخدام مدخــات 
فقــط يمكــن ماحظتهــا فــي معامــات الســوق، يقــوم البنــك بتســجيل الفــرق مــا بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة العادلــة فــي صافــي الدخــل 
للبنــك. فــي الحــاالت التــي تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إلــى نمــاذج ال يمكــن ماحظــة بعــض مدخاتهــا، يتــم تأجيــل إثبــات الفــرق مــا بيــن ســعر 
المعاملــة والقيمــة العادلــة ويتــم الحقــً االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل فقــط عندمــا تصبــح المدخــات قابلــة للماحظــة، أو عنــد إلغــاء االعتــراف 

بــاألداة الماليــة.

فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية
يقوم البنك بتصنيف الموجودات المالية )أدوات الدين( على أساس نموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية، ويتم قياسها:

- بالكلفة المطفأة
- بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

- بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

2-1 التغير في السياسات المحاسبية

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت فــي إعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 
31 كانــون األول 2020، باســتثناء أن البنــك قــام بتطبيــق التعديــات التاليــة اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2021:

المرحلــة الثانيــة مــن إصــالح IBOR )ســعر الفوائــد المعروضــة بيــن البنــوك(: تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم )9(، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39(، والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )7(، والمعيــار الدولــي إلعــداد التقارير 

الماليــة رقــم )4( والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(. 

 IBOR توفــر هــذه التعديــات إعفــاءات مؤقتــة والمتعلقــة باألثــر علــى التقاريــر الماليــة عنــد اســتبدال المرجــع المســتخدم لتحديــد ســعر الفائــدة
بمرجــع يعتمــد علــى العائــد شــبه الخالــي مــن المخاطــر. تشــمل التعديــات التطبيقــات العمليــة التاليــة:

- التطبيــق العملــي ليتــم التعامــل مــع التغيــرات التعاقديــة والتغيــرات علــى التدفقــات النقديــة الناتجــة عــن تغيــر ســعر الفائــدة المرجعــي 
كتغييــرات فــي ســعر الفائــدة المتغيــر، بمــا يعــادل الحركــة علــى ســعر الفائــدة فــي الســوق، 

ــل التعريفــات المســتخدمة فــي توثيــق عمليــات التحــوط ووصــف أداة التحــوط مــع اســتمرارية عاقــات  - تتطلــب اإلعفــاءات مــن البنــك تعدي
ــد الخالــي مــن المخاطــر،  التحــوط للمجموعــة عنــد اســتبدال المرجــع المســتخدم لتحديــد ســعر الفائــدة الحالــي بمرجــع يعتمــد علــى العائ

- يجــوز للبنــك اســتخدام ســعر فائــدة غيــر محــدد تعاقديــً، للتحوطــات لمخاطــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو أســعار الفائــدة فــي حــال تــم 
تحديــد مخاطــر أســعار الفائــدة بشــكل منفصــل.

لــم يكــن لهــذه التعديــات أثــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة للبنــك حيــث ســيقوم البنــك بتحديــد أســعار مرجعيــة جديــدة وهامــش فائــدة 
اســتنادا إلــى خبــرات البنــك لتفــادي أي أثــر علــى البنــك وعمائــه. 

تخفيضــات أو تأجيــالت اإليجــار المتعلقــة بوبــاء COVID-19 بعــد 30 حزيــران 2021 - تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم )16(

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 28 أيــار 2020 تخفيضــات أو تأجيــات اإليجــار المتعلقــة بوبــاء COVID-19 - تعديــات علــى المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )16(. منحــت هــذه التعديــات إعفــاءات للمســتأجرين مــن تطبيــق متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
 .COVID-19 الماليــة رقــم )16( حــول التعديــات المحاســبية لعقــود اإليجــار علــى تخفيضــات أو تأجيــات اإليجــار الناتجــة بشــكل مباشــر عــن وبــاء
نظــًرا لكونــه حــًا عملًيــا، قــد يختــار المســتأجر عــدم تقييــم مــا إذا كانــت تخفيضــات أو تأجيــات اإليجــار المتعلــق بوبــاء COVID-19 والممنوحــة 
مــن المؤجــر يمثــل تعديــًلا لعقــد اإليجــار أم ال. يحتســب المســتأجر الــذي يقــوم بهــذا االختيــار أي تغييــر فــي دفعــات اإليجــار الناتجــة عــن تخفيضات 
ــا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر  أو تأجيــات اإليجــار المتعلقــة بوبــاء COVID-19 بنفــس الطريقــة التــي يحتســب بهــا حــدوث أي تغييــر وفًق

الماليــة رقــم )16(، إذا لــم يمثــل التغييــر تعديــًا لعقــد اإليجــار.

ــام مجلــس  ــخ 31 آذار 2021 ق ــاء COVID-19، وبتاري ــر وب ــران 2021، ولكــن نظــًرا الســتمرار تأثي ــل حتــى 30 حزي كان مــن المفتــرض تطبيــق التعدي
ــران 2022. ــى 30 حزي ــد فتــرة التطبيــق العملــي إل ــر المحاســبة الدوليــة بتمدي معايي

تنطبق هذه التعديات على الفترات السنوية اعتبارًا من 1 نيسان 2021. 

لــم يحصــل البنــك علــى تخفيضــات أو تأجيــات اإليجــار المتعلقــة بوبــاء COVID-19، ولكــن ســوف يقــوم البنــك باســتخدام هــذا التطبيــق 
العملــي إذا أصبــح قابــًا للتطبيــق خــال فتــرة التطبيــق المســموحة. 

2-2 أهم السياسات المحاسبية

معلومات القطاعات 
قطــاع األعمــال يمثــل مجموعــة مــن الموجــودات والعمليــات التــي تشــترك معــً فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات خاضعــة لمخاطــر وعوائــد تختلــف 
عــن تلــك المتعلقــة بقطاعــات أعمــال أخــرى ، والتــي تــم قياســها وفقــً للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل المديــر العــام وصانــع القــرار 

الرئيســي لــدى البنــك.

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

تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

طريقة معدل الفائدة الفعلية
وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9(، يتــم تحقــق إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة لكافــة األدوات الماليــة 
واألدوات الماليــة المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة التــي تــم تســجيلها بالكلفــة المطفــأة. يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد علــى 
الموجــودات الماليــة التــي تحمــل فائــدة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وفقــً لمعيــار التقاريــر الماليــة 
الدولــي  رقــم )9(. إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو الســعر الــذي يخصــم المتحصــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــال العمــر المتوقــع لــألداة 

الماليــة أو، الفتــرة األقصــر، إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي.

يتم احتساب معدل الفائدة الفعلية )وبالتالي، الكلفة المطفأة لألصل( من خال األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عاوة عند االقتناء، 
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- ال تتطلب استثمار مبدئي، أو استثمار مبدئي بمبلغ أقل من المتوقع ألية عقود يتوقع أن يكون لها نفس األثر لعناصر السوق.

- يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي الحق.

يدخــل البنــك بمعامــات مشــتقات ماليــة مــع عــدة أطــراف، وتشــمل عقــود مقايضــة ألســعار الفائــدة، وعقــود آجلــة وعقــود مقايضــة العمــات. 
يتــم تســجيل المشــتقات بالقيمــة العادلــة وتســجل كأصــل عندمــا تكــون قيمتهــا العادلــة موجبــة وتســجل كالتــزام عندمــا تكــون قيمتهــا 

العادلــة ســالبة. تــدرج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات الماليــة فــي صافــي الدخــل مــا لــم يتــم تطبيــق محاســبة التحــوط.

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يقــوم البنــك بتطبيــق هــذه األدوات بموجــب معيــار التقاريــر المالــي الدولــي رقــم )9( ألدوات الديــن التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد تحقــق الشــروط التاليــة:

- إذا كانــت تلــك الموجــودات الماليــة )أدوات الديــن( محتفــظ بهــا وفقــً لنمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ بالموجــودات بغــرض تحصيــل 
ــة المتعاقــد عليهــا وبيــع الموجــودات الماليــة. التدفقــات النقدي

- إذا كان ينشــأ عــن الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة مواعيــد محــددة لتدفقــات نقديــة متمثلــة حصريــً بأصــل مبلــغ الديــن غيــر 
المســدد والفوائــد المترتبــة عليــه.

يتــم قيــاس أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل األربــاح والخســائر مــن التغيــر فــي 
القيمــة العادلــة التــي تــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد والتغيــر فــي ســعر العمــات األجنبيــة فــي 

األربــاح أو الخســائر بنفــس الطريقــة المتبعــة فــي الموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالكلفــة المطفــأة. 
عندمــا يحتفــظ البنــك بأكثــر مــن اســتثمار فــي نفــس الضمــان، يتــم اســتبعادها علــى أســاس الــوارد أوالً- صــادر أوالً. فــي حالــة إلغــاء االعتــراف، 

يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابقً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الدخــل.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ــة مــن خــال  ــي، يتــاح للبنــك خيــار تصنيــف، فــي بعــض األحيــان، بعــض اســتثماراتها فــي حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادل بعــد االعتــراف األول
الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تســتوفي متطلبــات حقــوق الملكيــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )32( األدوات الماليــة: العــرض والتــي 

ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة. يتــم تحديــد هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــده.

ال يتــم تدويــر األربــاح والخســائر مــن أدوات حقــوق الملكيــة هــذه إلــى قائمــة الدخــل. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح فــي قائمــة الدخــل كإيــرادات 
تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات حــق الدفــع، مــا لــم يكــن المتحصــل مــن التوزيعــات الســترداد جــزء مــن كلفــة األدوات، فــي هــذه الحالــة، يتــم االعتــراف 

باألربــاح فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، وال تخضــع لتقييــم انخفــاض القيمــة.

الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة. یتم 
االعتــراف بالتغيــر بالقيمــة العادلة في قائمــة الدخــل باستثناء إذا كان التغيــر بالقيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليــة تــم تصنيفهــا بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل نتيجــة التغيــر بمخاطــر االئتمــان للبنــك. يتــم تســجيل هــذه التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي االحتياطــي 
ــد المتحققــة أو المتكبــدة مــن  ــرادات الفوائ ــى قائمــة الدخــل. إي ــي الخــاص مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تدويرهــا إل االئتمان
األدوات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل فــي إيــرادات أو مصروفــات الفوائــد، باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي، مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار أي عــاوة/ خصــم وتكاليــف المعاملــة والتــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن األدوات الماليــة. يجــب قيــاس الفوائــد المتحققــة مــن 
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل باســتخدام أســعار الفائــدة التعاقديــة. يتــم االعتــراف بإيــراد توزيعــات األربــاح مــن 

أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات الحــق فــي الســداد.

الضمانات المالية وخطابات االعتماد وسقوف القروض غير المستغلة
يقوم البنك بإصدار ضمانات مالية وخطابات ائتمان وسقوف للقروض.

يتــم إثبــات الضمانــات الماليــة )ومخصصاتهــا( مبدئًيــا فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة الحقــً لاعتــراف المبدئــي بمــا فيهــا العــاوات 
المســتلمة. يقــوم البنــك بإثبــات التزامــات الضمانــات بالمبلــغ األعلــى المعتــرف بــه مصوفــً منــه اإلطفــاء المتراكــم المعتــرف بــه فــي قائمــة 

الدخــل، ووفًقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 9.

يتم إثبات العاوات المستلمة في قائمة الدخل بصافي إيرادات الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدة الضمان.

يلتــزم البنــك بتحديــد شــروط محــددة للقــروض بالســقوف الغيــر المســتغلة وخطابــات االعتمــاد علــى مــدار فتــرة االلتــزام للعميــل، وبنفــس 
البنــود المحــددة لعقــود الضمانــات الماليــة. ويتــم إدراج هــذه العقــود ضمــن نطــاق الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

يقــوم البنــك بإصــدار التزامــات قــروض بمســحوبات أقــل مــن أســعار الفائــدة للســوق، ويتــم الحقــً قياســها بمعــدل مبلــغ الخســارة االئتمانيــة 
المتوقعــة مطروحــً منهــا إجمالــي اإليــرادات المتراكمــة المســجلة.

ــة مــن خــال قائمــة الدخــل. ويتــاح للبنــك تصنيــف  ــة ومشــتقاتها الماليــة بالقيمــة العادل يقــوم البنــك بتصنيــف وقيــاس محفظتهــا التجاري
األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل، إذا أدى ذلــك إلــى إلغــاء أو التقليــص بشــكل جوهــري مــن حــاالت عــدم الثبــات فــي 

ــراف. القيــاس أو االعت

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة، عــدا عــن التزامــات القــروض والضمانــات الماليــة، بالكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل 
عندمــا يتــم االحتفــاظ بهــا لغايــات المتاجــرة والمشــتقات الماليــة.

الموجودات والمطلوبات المالية
يقــوم البنــك فقــط بقيــاس المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف للعمــاء واالســتثمارات الماليــة األخــرى بالكلفــة المطفــأة فقــط 

فــي حــال تحقــق الشــرطين التالييــن معــً:

- االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج األعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

- الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة تحــدد تواريــخ التدفقــات النقديــة التــي تعتبــر مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة 
للمبلــغ القائــم.

تفاصيل هذه الشروط مبينة أدناه.

تقييم نموذج األعمال
يقــوم البنــك بتحديــد نمــوذج األعمــال علــى المســتوى الــذي يعكــس علــى أفضــل وجــه كيفيــة إدارة الموجــودات الماليــة لتحقيــق أهدافهــا 

ــة. التجاري

ال يتــم تقييــم نمــوذج العمــل الخــاص بالبنــك علــى أســاس كل أداة علــى حــدة، ولكــن يتــم تقييمــه علــى مســتوى المحفظــة المجمعــة ويســتند 
إلــى عوامــل ملحوظــة مثل:

- كيفيــة تقييــم أداء نمــوذج األعمــال والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال وإباغهــا للعامليــن الرئيســيين فــي إدارة 
المنشــأة:

- المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال(، والطريقــة التــي يتــم بهــا إدارة هــذه 
المخاطر.

- الطريقــة التــي يتــم بهــا تعويــض مديــري األعمــال )علــى ســبيل المثــال، إذا كان التعويــض بنــاًء علــى القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أو 
علــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة المحصلــة(.

- التكرار المتوقع لتقييم البنك، مع ضرورة األخذ بعين االعتبار قيمة وتوقيت البيع.

يعتمــد تقييــم نمــوذج األعمــال علــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات »الحالــة األســوأ« أو »الحالــة تحــت الضغــط« 
بعيــن االعتبــار. 

ــة بعــد االعتــراف المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األساســية للبنــك، ال يقــوم البنــك بتغييــر  ــم تحقيــق التدفقــات النقدي فــي حــال ت
تصنيــف الموجــودات الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال، ولكنهــا تقــوم بأخــذ هــذه المعلومــات عنــد تقييــم الموجــودات 

ــا للفتــرات الاحقــة. الماليــة التــي تــم شــراؤها حديًث

اختبار مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة فقط
كخطــوة الحقــة بعــد عمليــة التصنيــف لــألدوات الماليــة، يقــوم البنــك بتقييــم الشــروط التعاقديــة للموجــودات الماليــة لتحديــد مــا إذا كانــت 

تجتــاز اختبــار مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة.
يعــّرف »أصــل الديــن« لغــرض هــذا االختبــار بالقيمــة العادلــة لألصــل المالــي عنــد األعــراف األولــي وقــد يتغيــر علــى مــدى عمــر األصــل المالــي )علــى 

ســبيل المثــال، تســديد دفعــات ألصــل الديــن أو إطفــاء عــاوة / خصــم(.
إن أهــم عناصــر الفوائــد فــي اتفاقيــات القــروض تتمثــل فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان. لغايــات تقييــم اختبــار مدفوعــات أصــل 
الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة، يقــوم البنــك بتطبيــق أحــكام واعتمــاد عوامــل ذات صلــة مثــل العمــات للموجــودات الماليــة المحــددة، 

والفتــرة التــي يتــم فيهــا تحديــد ســعر الفائــدة.

مــن جانــب آخــر، ال تــؤدي الشــروط التعاقديــة التــي تزيــد مــن الحــد مــن التعــرض للمخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة غيــر 
المرتبطــة باتفاقيــات اإلقــراض األساســية إلــى وجــود تدفقــات نقديــة تعاقديــة ضمــن مدفوعــات أصــل الديــن والتدفقــات النقديــة للفائــدة علــى 

المبلــغ المســتحق. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل.

مشتقات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

المشتقات المالية هي أدوات مالية، أو عقود آخرى، يتوفر فيه الخصائص الثاث التالية:
- تتغيــر قيمتــه نتيجــة التغيــر فــي ســعر الفائــدة المحــدد أو ســعر األداة الماليــة أو ســعر الســلعة أو ســعر الصــرف األجنبــي أو مؤشــر األســعار، 
أو التصنيــف االئتمانــي ومؤشــر االئتمــان، أو أي متغيــرات أخــرى، شــريطة أن يكــون ذلــك، فــي حالــة وجــود متغيــر غيــر مالــي غيــر محــدد لطــرف 

فــي العقــد. 
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انخفاض قيمة الموجودات المالية
نظرة عامة حول الخسائر االئتمانية المتوقعة

قــام البنــك بتســجيل مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لجميــع القــروض وموجــودات الديــن الماليــة غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلة 
من خال قائمــة الدخــل، إضافــة إلــى التزامــات القــروض وعقود الضمان الماليــة، والمشــار إليهــا جميعــً »األدوات الماليــة«. 

أدوات الملكية ال تخضع الختبار التدني بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )9(.

يســتند مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الخســائر االئتمانيــة المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل، مــا لــم يكــن هنــاك تغيــر 
ملمــوس علــى مخاطــر االئتمــان مــن تاريــخ اإلنشــاء، وفــي هــذه الحالــة، يســتند المخصــص علــى الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا.

إن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة المرجحــة باحتماليــة التعثــر للتعــرض االئتمانــي خــال 12 شــهرًا هــي جــزء مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى مــدة حيــاة األصــل الناتجــة عــن أحــداث فشــل بــاألدوات الماليــة التــي يمكــن حدوثهــا خــال 12 شــهرًا مــن تاريــخ التقريــر.

ــي والخســائر االئتمانيــة  ــكل مــن الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمان يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ل
المتوقعــة باحتماليــة التعثــر للتعــرض االئتمانــي خــال 12 شــهرًا إمــا علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس تجميعــي بنــاًء علــى طبيعــة األدوات 

الماليــة للمحفظــة. 

قــام البنــك بوضــع سياســة إلجــراء تقييــم، بشــكل دوري، فيمــا إذ كانــت مخاطــر االئتمــان لــألداة الماليــة قــد زادت بشــكل ملمــوس مــن تاريــخ 
االعتــراف األولــي، مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التعثــر علــى مــدى العمــر المتبقــي لــألدوات الماليــة.

بناًء على ما ذكر أعاه، يقوم البنك بتصنيف بالموجودات المالية إلى المرحلة )1( والمرحلة )2( والمرحلة )3(، كما هو موضح أدناه:

- المرحلــة األولــى: عنــد االعتــراف األولــي بالموجــودات الماليــة للمــرة األولــى، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص بنــاًء علــى الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة باحتماليــة التعثــر للتعــرض االئتمانــي خــال 12 شــهرًا. تشــمل المرحلــة األولــى أيًضــا الموجــودات الماليــة التــي تــم إعــادة تصنيفهــا 

مــن المرحلــة الثانيــة.

ــي، يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص الخســارة  ــخ االعتــراف األول ــرة فــي مخاطــر االئتمــان مــن تاري ــادة مؤث ــة: عنــد حــدوث زي ــة الثاني - المرحل
االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي. تتضمــن المرحلــة الثانيــة أيضــا الموجــودات الماليــة التــي شــهدت تحســنً بمخاطــر 

ــة. ــة الثالث ــم إعــادة تصنيفهــا مــن المرحل االئتمــان والتــي ت

- المرحلــة الثالثــة: القــروض التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التدنــي )التعثــر(، يقــوم البنــك باحتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل 
عمــر التعــرض االئتمانــي. بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ال يتوفــر للبنــك توقعــات معقولــة الســترداد إمــا كامــل المبلــغ القائم، أو جــزء منــه، 

یتم تخفيــض القیمة الدفتریة للموجــودات الماليــة. ويعتبــر بمثابــة إلغــاء )جزئــي( للموجــودات الماليــة.

بطاقات االئتمان والتسهيالت االئتمانية المتجددة
تتضمــن منتجــات البنــك عــددًا مــن البطاقــات والتســهيات االئتمانيــة الممنوحــة لألفــراد والشــركات، والتــي يحــق للبنــك فيهــا إلغــاء و / أو 
تخفيــض التســهيات بإشــعار يــوم واحــد. حيــث ال تحــد البنــك مــن الخســائر االئتمانيــة المتعــرض لهــا لفتــرة اإلشــعار التعاقــدي، ولكنهــا تحســب 
بــدالً مــن ذلــك الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى فتــرة تعكــس توقعــات البنــك بســلوك العميــل، واحتمــال تخلفــه عــن الســداد وإجــراءات 

تخفيــف المخاطــر المســتقبلية للبنــك، والتــي يمكــن أن تشــمل الحــد مــن أو إلغــاء التســهيات.

إن التقييــم المســتمر حــول وجــود زيــادة مؤثــرة فــي المخاطــر االئتمانيــة للتســهيات االئتمانيــة المتجــددة تشــبه التقييمــات المطبقــة علــى 
القــروض األخــرى. يعتمــد هــذا علــى التحــوالت فــي درجــة االئتمــان الداخليــة للعميــل.

إن سعر الفائدة المستخدم لخصم الخسائر االئتمانية المتوقعة لبطاقات االئتمان هو سعر الفائدة الفعال.

نظرة مستقبلية للمعلومات
فــي نمــوذج احتســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، يعتمــد البنــك علــى مجموعــة واســعة مــن المعلومــات المســتقبلية المســتخدمة 

كمدخــات، وعلــى ســبيل المثــال:

- الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي. 

- معدالت البطالة.

- معدالت الفائدة للبنك المركزي.

ان المدخــات والنمــاذج المســتخدمة فــي احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة قــد ال تشــتمل علــى كافــة خصائــص الســوق كمــا فــي تاريــخ 
القوائــم الماليــة. نتيجــة لذلــك، يتــم اجــراء تعديــات نوعيــة فــي بعــض األحيــان كتعديــات مؤقتــة فــي حــال وجــود اختافــات كبيــرة.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
إلغاء االعتراف نتيجة للتعديل الجوهري في الشروط واألحكام

يقــوم البنــك بإلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة، مثــل قــروض العمــاء فــي حــال إعــادة التفــاوض علــى الشــروط والبنــود للقــروض بحــد كبيــر 
وجدولتهــا باعتبارهــا قــروض جديــدة. مــع االعتــراف بالفــرق كأربــاح وخســائر عــدم تحقــق إلــى مــا لــم يتــم تســجيل خســائر انخفــاض فــي القيمــة. 

ويتــم تصنيــف القــروض الجديــدة فــي المرحلــة )1( ألغــراض قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

في حال كان التعديل ال يؤثر بشكل جوهري على التدفقات النقدية، ال ينتج عنه إلغاء االعتراف بالقرض.

يقــوم البنــك بتســجيل أربــاح وخســائر نتيجــة التغيــر بالتدفقــات النقديــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي، مــا لــم يتــم تســجيل خســائر 
انخفــاض فــي القيمــة.

إلغاء االعتراف ألسباب وجود تعديات غير جوهرية

أ- الموجودات المالية

يتــم إلغــاء الموجــودات الماليــة )أو جــزء مــن الموجــودات الماليــة أو جــزء مــن الموجــودات الماليــة للبنــك(، عنــد إلغــاء حــق البنــك باســتام 
التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة. ويقــوم البنــك أيًضــا بإلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة إذا قامــت بتحويــل الموجــودات الماليــة 

ويتــم تحويــل هــذا اإللغــاء لعــدم التحقــق.

يقوم البنك بتحويل الموجودات المالية فقط:

- إذا قام البنك بتحويل حقوقها التعاقدية لتحصيل التدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو

- إذا احتفــظ البنــك بحقوقــه فــي التدفقــات النقديــة، مــع افتــراض وجــود التــزام بدفــع التدفقــات النقديــة المســتلمة بالكامــل دون أي تغييــر 
جوهــري إلــى طــرف ثالــث بموجــب اتفاقيــة التمريــر المباشــر.

إن اتفاقيــة التمريــر المباشــر تمثــل المعامــات التــي يحتفــظ البنــك بموجبهــا بالحقــوق التعاقديــة الســتام التدفقــات النقديــة مــن الموجــودات 
الماليــة، ولكنهــا تفتــرض التزامهــا بدفــع هــذه التدفقــات النقديــة إلــى طــرف ثالــث، عنــد تحقــق جميــع الشــروط الثاثــة التاليــة:

- البنــك غيــر ملــزم بدفــع مبالــغ للطــرف المســتفيد، مــا لــم يكــن قــد حصــل علــى نفــس المبلــغ مــن الموجــودات الماليــة، باســتثناء الســلف 
قصيــرة األجــل مــع الحــق فــي اســترداد كامــل المبلــغ المقــرض باإلضافــة إلــى الفائــدة المســتحقة بأســعار الســوق.

- ال يمكن للبنك بيع أو رهن األصل بخاف األسهم الممنوحة للطرف المستلم.

- يلتــزم البنــك بتحويــل التدفقــات النقديــة المســتلمة بالنيابــة عــن الطــرف المســتفيد دون أي تأخيــر جوهــري، باســتثناء االســتثمارات فــي 
النقــد أو النقــد المعــادل بمــا فــي ذلــك إيــرادات الفوائــد المســتلمة للفتــرة بيــن تاريــخ التحصيــل وتاريــخ التحويــل للطــرف المســتفيد.

يعتبر التحويل مؤهًا إللغاء االعتراف إذا:

- قام البنك بتحويل جميع المزايا والمخاطر من الموجودات المالية، أو

- قام البنك بنقل السيطرة على األصل، دون االحتفاظ أو نقل كافة المزايا والمخاطر من الموجودات المالية

ــه الحــق فــي  ــث مســتقل ويكــون ل ــر البنــك نقــل الملكيــة فقــط إذا كان للطــرف المســتفيد الحــق فــي بيــع األصــل بالكامــل لطــرف ثال يعتب
ممارســة هــذا اإلجــراء مــن طرفــه دون فــرض قيــود إضافيــة علــى النقــل. 

فــي حــال اســتمر البنــك باحتفاظــه بالســيطرة علــى األصــل دون االحتفــاظ بكافــة المزايــا والمخاطــر بشــكل جوهــري، يتــم إثبــات األصــل فقــط 
خــال فتــرة االســتثمار مــن قبــل البنــك، وفــي هــذه الحالــة، يعتــرف البنــك أيًضــا بااللتزامــات المرتبطــة بهــا. يتــم قيــاس األصــل المحــول وااللتــزام 
المتعلــق بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك. يقــوم البنــك بقيــاس الضمانــات بالقيمــة الدفتريــة لألصــل 

والمبلــغ الممكــن دفعــه مــن قبــل البنــك.

إذا اســتمر البنــك باســتثمار األصــل المحــول المشــترى أو خيــار الشــراء )أو كليهمــا(، يقــوم البنــك بقيــاس االســتثمار بالمبلــغ المطلــوب دفعــه 
ــة لألصــل  ــة، يســتمر البنــك باالعتــراف بالقيمــة العادل مــن قبــل البنــك عنــد إعــادة الشــراء. إذا كان خيــار الشــراء لألصــل يقــاس بالقيمــة العادل

المحــول أو خيــار الشــراء )أيهمــا أقــل(.

ب- المطلوبات المالية

يتــم إلغــاء المطلوبــات الماليــة عنــد إعفــاء البنــك مــن االلتــزام. عنــد اســتبدال المطلوبــات الماليــة مــن قبــل نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة أو 
تعديــل شــروط االلتــزام الحالــي بشــكل جوهــري، يتــم التعامــل مــع مثــل هــذا التعديــل كإلغــاء االلتــزام األصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد. يتــم 

إثبــات الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة اللتــزام المالــي األصلــي والمبلــغ المدفــوع فــي قائمــة الدخــل.
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يتــم االعتــراف بدفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــاW لشــروط العقــد كمصاريــف فــي الفتــرة 
التــي يقــع فيهــا الحــدث أو الشــرط الــذي يــؤدي إلــى دفــع تلــك المبالــغ.

ممتلكات ومعـدات
تظهــر الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهاك المتراكــم ، وأي تدنــي فــي قيمتهــا، ويتــم اســتهاك الممتلــكات والمعــدات 
)باســتثناء األراضــي( عندمــا تكــون جاهــزة لإلســتخدام بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع لهــا الســتخدام النســب 

المئويــة التاليــة: 

%

2مباني
10-15أجهزة ومعدات مكتبية

10-15ديكورات
15وسائط نقل

20أجهزة الحاسب اآللي

ــى  ــه يتــم تخفيــض قيمتهــا إل ــة فإن ــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتري عندمــا يقــل المبل
ــي فــي قائمــة الدخــل. القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدن

يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل عــام ، فــإذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف عــن التقديــرات المعــدة 
ســابقً يتــم تســجيل التغيــر فــي التقديــر للســنوات الاحقــة باعتبــاره تغيــر فــي التقديــرات.

يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يعــود أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن اســتخدامها أو مــن التخلــص 
منهــا.

تدني الموجودات غير المالية 
يقــوم البنــك بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت قيمتــه. إذا وجــد أي دليــل علــى ذلــك، أو 
عندمــا يتطلــب إجــراء اختبــار ســنوي لانخفــاض فــي القيمــة، يقــوم البنــك بتقييــم المبلــغ الممكــن تحصيلــه لألصــل. إن مبلــغ األصــل الممكــن 
تحصيلــه هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــُا تكاليــف البيــع وقيمتــه المســتخدمة أيهمــا أعلــى ويتــم تحديــده لألصــل 
الفــردي، إال إذا كان األصــل ال يولــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن تلــك الناتجــة مــن الموجــودات األخــرى أو موجــودات 
الشــركة. عندمــا يتجــاوز المبلــغ المــدرج لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد المبلــغ الممكــن تحصيلــه، يعتبــر األصــل منخفضــً ويتــم تخفيضــه إلــى 
ــة الحاليــة  ــة المســتقبلية للقيمــة العادل ــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقدي المبلــغ الممكــن تحصيلــه. أثنــاء تقييــم القيمــة العادل
لهــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المحــددة لألصــل. 
أثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف البيــع، تؤخــذ المعامــات الحديثــة فــي الســوق فــي االعتبــار إذا كانــت متوفــرة. وإذا لــم يكــن ممكنــً 

تحديــد مثــل تلــك المعامــات، يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم المناســب.

الموجودات غير الملموسة
الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج تقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليهــا أمــا الموجــودات 

غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم تســجيلها بالتكلفــة.

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــــددة. ويتــم إطفــاء الموجــودات 
غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد  خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل.  أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي 
عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ويتــم تســجيل أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة 

الدخــل.

ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك ويتم تسجيلها في قائمة الدخل في نفس السنة.

يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة  فــي تاريــخ القوائــم الماليــة.  كذلــك يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي 
لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء أيــة تعديــات علــى الفتــرات الاحقة.

ــة  ــم إطفــاء هــذه الموجــودات بطريقـ ــل اإلطفــاءات الســنوية، وت ــر الملموســة ذات العمــر المحــدد بالتكلفــة بعــد تنزي تظهــر الموجــودات غي
ــة 20% ســنويً.  ــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي باســتخدام نسبـ القســط الثاب

تقييم الضمانات
يقــوم البنــك لغايــات التقليــص مــن مخاطــر االئتمــان باســتخدام الضمانــات، حيثمــا أمكــن. وهنــاك عــدة أشــكال للضمانــات، مثــل الضمانــات 
النقديــة واألوراق الماليــة وخطابــات االعتمــاد والعقــارات والمبالــغ المســتحقة القبــض والمخــزون وغيرهــا مــن الموجــودات غيــر الماليــة واتفاقيــات 

التحســينات االئتمانيــة. 

ال يتــم تســجيل الضمانــات، مــا لــم يتــم اســتردادها، فــي بيــان المركــز المالــي للبنــك. ولكــن تؤثــر القيمــة العادلــة للضمانــات علــى احتســاب 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للبنــك. يتــم تقييمهــا بشــكل عــام، كحــد أدنــى، عنــد االعتــراف األولــي ويتــم إعــادة تقييمهــا بشــكل دوري. ومــع 

ذلــك، بعــض الضمانــات، علــى ســبيل المثــال النقــد أو األوراق الماليــة يتــم تقييمهــا بشــكل يومــي.

إلــى أقصــى حــد، يســتخدم البنــك بيانــات الســوق النشــط لتقييــم الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا كضمــان. ويتــم تقديــر قيمــة الموجــودات 
الماليــة األخــرى التــي ليــس لديهــا ســوق نشــط باســتخدام نمــاذج األعمــال. يتــم تقييــم الضمانــات غيــر الماليــة، مثــل الضمــان العقــاري، بنــاًء علــى 

البيانــات المقدمــة مــن أطــراف خارجيــة مثــل مقيمــي الرهــن العقــاري أو اســتناًدا إلــى مؤشــرات أســعار الســكن.

الضمانات المستردة
تتمثــل سياســة البنــك فــي تحديــد مــا إذا كان مــن األفضــل اســتخدام األصــل المســترد فــي نشــاط البنــك أو بيعــه. يتــم تحويــل الموجــودات 
المقــرر اســتخدامها فــي نشــاط البنــك إلــى فئــة الموجــودات الثابتــة ويتــم االعتــراف بهــا بالقيمــة المســتردة أو صافــي القيمــة الدفتريــة، أيهمــا 
أقــل. بالنســبة للضمانــات المقــرر بيعهــا كخيــار أفضــل يتــم تحويلهــا إلــى فئــة الموجــودات المحتفــظ بهــا للبيــع بقيمتهــا العادلــة، وبالقيمــة 

العادلــة ناقًصــا تكلفــة البيــع للموجــودات غيــر الماليــة فــي تاريــخ االســتحقاق حســب سياســة البنــك. 

حســب طبيعــة نشــاط البنــك، يقــوم البنــك باســترداد الممتلــكات أو الموجــودات األخــرى فــي محفظتهــا التجاريــة، ولكنهــا تعيــن وكاء 
خارجييــن الســترداد قيمتهــا، بشــكل عــام مــن خــال المــزادات، لتســوية الديــون غيــر المســددة. ويتــم إرجــاع أي أمــوال فائضــة مــن بيــع الضمانــات 

إلــى العمــاء / المقترضيــن. نتيجــة لذلــك، ال يتــم تســجيل العقــارات الســكنية للضمانــات المســتردة فــي قائمــة المركــز المالــي.

إعدام الدين
يتم إعدام الموجودات المالية إما بشكل جزئي أو كلي فقط عند توقف البنك عن االسترداد.

فــي حــال كان المبلــغ المعــدوم أكبــر مــن مخصــص الخســائر المتراكمــة، يتــم معالجــة الفــرق كإضافــة إلــى المخصــص التــي يتــم تطبيقهــا 
ــغ المســتردة الاحقــة إلــى مصــروف خســائر االئتمــان المتراكمــة. ــة. يتــم تســجيل المبال مقابــل إجمالــي القيمــة الدفتري

القروض المعدلة
يقــوم البنــك أحيانــً بإجــراء تعديــات علــى شــروط العقــد للقــروض كاســتجابة لطلــب المقتــرض نتيجــة الصعوبــات الماليــة بــدالً مــن اســترداد 
أو تحصيــل الضمانــات، يقــوم البنــك بتعديــل شــروط القــرض نتيجــة لظهــور أو وجــود صعوبــات ماليــة للمقتــرض. قــد تشــمل الشــروط تمديــد 
دفعــات الســداد أو االتفــاق علــى شــروط قــرض جديــدة. تتمثــل سياســة البنــك فــي مراقبــة القــروض المجدولــة مــن أجــل المســاعدة علــى ضمــان 
اســتمرار حــدوث الدفعــات المســتقبلية. إن قــرار البنــك بتعديــل التصنيــف بيــن المرحلــة 2 والمرحلــة 3 يتــم علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، 
إذا حــددت هــذه اإلجــراءات خســارة فيمــا يتعلــق بالقــرض، يتــم اإلفصــاح عنهــا وإدارتهــا كقــرض مجــدول ضمــن المرحلــة 3 حتــى يتــم تحصيلهــا 

أو إلغاؤهــا.

عنــد إعــادة هيكلــة القــرض أو تعديــل بنودهــا دون أن يتــم إلغاؤهــا، يعيــد البنــك تقييــم مــا إذا كان هنــاك زيــادة مؤثــرة فــي مخاطــر االئتمــان. 
ويقــوم البنــك بإعــادة النظــر فــي تصنيفهــا. 

عقود اإليجار
يقــوم البنــك بتقييــم العقــود المبرمــة عنــد البــدء بهــا لتحديــد إذا كان العقــد عقــد إيجــار أو يحتــوي علــى إيجــار. أي أنــه إذا كان العقــد ينقــل 

الحــق فــي التحكــم فــي اســتخدام األصــل المحــدد لفتــرة مــن الزمــن مقابــل المبالــغ المدفوعــة.

ــرة األجــل وعقــود إيجــار  ــع عقــود اإليجــار، باســتثناء عقــود اإليجــار القصي ــق بجمي ــراف والقيــاس فيمــا يتعل ويطبــق البنــك نهجــً موحــدًا لاعت
األصــول منخفضــة القيمــة. ويعتــرف البنــك بالتزامــات اإليجــار لدفعــات اإليجــار وأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل الحــق فــي اســتخدام األصــول 

المســتأجرة.

موجودات حق االستخدام
ــًا لاســتخدام(. يتــم  يقــوم البنــك باالعتــراف بموجــودات حــق االســتخدام فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار )أي، التاريــخ الــذي يكــون األصــل فيــه قاب
االعتــراف بأصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة، بعــد تنزيــل االســتهاك المتراكــم وخســائر التدنــي فــي القيمــة، ويتــم تعديــل القيمــة عنــد إعــادة 

تقييــم التزامــات اإليجــار.

ــى التكاليــف المباشــرة األوليــة المتكبــدة، ودفعــات  تتضمــن تكلفــة أصــل حــق االســتخدام قيمــة التزامــات اإليجــار المعتــرف بهــا، باإلضافــة إل
اإليجــار التــي تمــت فــي أو قبــل تاريــخ بــدء العقــد، مطروًحــا منهــا أي حوافــز مســتلمة متعلقــة بعقــد اإليجــار. فــي حــال لــم يكــن البنــك متيقنــً 
مــن الحصــول علــى ملكيــة األصــل المؤجــر فــي نهايــة مــدة العقــد، يتــم اســتهاك قيمــة حــق اســتخدام األصــل المعتــرف به على أســاس القســط 
الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة اإليجــار أيهمــا أقــل. تخضــع موجــودات أصــول حــق االســتخدام إلــى اختبــار التدنــي فــي القيمــة.

التزامات عقود اإليجار 
يقــوم البنــك فــي تاريــخ بــدء عقــد اإليجــار، باالعتــراف بالتزامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التــي يتعيــن دفعهــا خــال مــدة 
العقــد. تتضمــن دفعــات اإليجــار الدفعــات الثابتــة )والتــي تتضمــن الدفعــات التــي فــي مضمونهــا تعتبــر دفعــات إيجــار ثابتــة( مطروًحــا منهــا 
ــغ  حوافــز اإليجــار المســتحقة ودفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــرات أو معــدالت متفــق عليهــا وفقــا لشــروط العقــد، والمبال
المتوقــع تحصيلهــا بموجــب ضمانــات القيمــة المتبقيــة. تتضمــن دفعــات اإليجــار أيًضــا القيمــة المســتحقة عنــد ممارســة خيــار الشــراء والــذي مــن 

المؤكــد أن يمارســه البنــك وقيمــة غرامــات إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان البنــك ينــوي ان يمــارس خيــار اإلنهــاء وفقــا لشــروط العقــد.
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أمــا الموجــودات المشــتراة مــع التعهــد المتزامــن بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد فــا يتــم االعتــراف بهــا فــي القوائــم الماليــة، وذلــك 
ــغ المدفوعــة المتعلقــة  ــة مخاطــر أو منافــع ال تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا. وتــدرج المبال لعــدم توفــر الســيطرة علــى تلــك الموجــودات وألن أي
بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة األخــرى أو ضمــن التســهيات االئتمانيــة حســب الحــال، ويتــم معالجــة الفــرق 

بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإيــرادات فوائــد تســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 
يقــوم البنــك باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بنــاًء علــى المتوســط المرجــح لثاثــة ســيناريوهات لقيــاس العجــز النقــدي المتوقــع، 
مخصومــة بســعر تقريبــي ألســعار الفائــدة الفعالــة. إن العجــز النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للبنــك وفقــً للعقــد 

والتدفقــات النقديــة المتوقــع تحصيلهــا.

يتم توضيح آلية احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة والعناصر الرئيسية على النحو التالي:

- احتمالية التعثر وهي تقدير الحتمال التخلف عن السداد خال فترة زمنية معينة.

- التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر هــو تقديــر المبلــغ القائــم الخاضــع للتعثــر فــي تاريــخ مســتقبلي، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التغيــرات المتوقعــة 
علــى المبلــغ القائــم، مثــل دفعــات ســداد أصــل الديــن والفائــدة، الســحوبات المتوقعــة مــن التســهيات الملتــزم بهــا، والفائــدة المســتحقة، 

تأخيــر الدفعــات المســتحقة.

- نســبة الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناشــئة فــي الحالــة التــي يحــدث فيهــا التعثــر فــي وقــت معيــن. وهــي تمثــل الفــرق 
بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة والمبلــغ الــذي يتوقــع المقــرض تحصيلــه مــن وجــود ضمانــات حقيقيــة. عــادة مــا يتــم التعبيــر 

عنهــا كنســبة مئويــة مــن التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر.

وفقــً لمتطلبــات المعيــار المحاســبي )9( فــإن اختبــارات األوضــاع الضاغطــه تعــد مــن المتطلبــات التــي يتوجــب اعتبارهــا جــزءًا مــن عمليــة 
االحتســاب لقيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، لذلــك يقــوم البنــك بإجــراء ثــاث ســيناريوهات ســنويً لدرأســة التنبــؤات المســتقبلية ومعرفة 

أثرهــا علــى متغيــرات نمــوذج قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة، حيــث تمثــل هــذه الســيناريوهات كل مــن:

.)BASIC( سناريو عادي -

- سيناريو أسوأ.

- سيناريو أفضل.

 An Unbiased and Probability – Weighted(  ــة المرجحــة ــة المتوقعــة القيمــة االحتمالي ــج احتســاب الخســارة االئتماني حيــث تعكــس نتائ
(Amount

والتي يتم تحديدها اعتمادًا على تقييم مجموعة من النتائج المتوقعة بدالً من االعتماد على أفضل السيناريوهات أو أسوئها.

آليات احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة تتلخص كما يلي:

المرحلــة األولــى: يتــم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة باحتماليــة التعثــر للتعــرض االئتمانــي خــال 12 شــهرًا كجــزء مــن الخســائر 
االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدة حيــاة األصــل، حيــث يتــم تطبيــق هــذه االحتمــاالت االفتراضيــة المتوقعــة لمــدة 12 شهرًا على مبلــغ التعــرض 
االئتمانــي عنــد التعثــر مضروبــة بنســبة الخســارة بافتــراض التعثــر مخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي. ويتــم إجــراء هــذا االحتســاب لــكل مــن 

الســيناريوهات الثاثــة، كمــا هــو موضــح أعــاه.

المرحلــة الثانيــة: عنــد حــدوث زيــادة مؤثــرة بالمخاطــر االئتمانيــة مــن تاريــخ االعتــراف األولــي، يقــوم البنــك باحتســاب مخصــص للخســارة 
االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي، وتتمثــل آليــة احتســاب المخصــص بنفــس الطريقــة الموضحــة أعــاه، بمــا فــي ذلــك 
اســتخدام الســيناريوهات المختلفــة، ولكــن يتــم اســتخدام احتماليــة التعثــر والتعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر لكامــل عمــر األداة الماليــة، ويتــم 

ــدة الفعلــي. خصــم مبلــغ العجــز النقــدي المتوقــع بمعــدل الفائ

المرحلــة الثالثــة: بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي ينطبــق عليهــا مفهــوم التدنــي )التعثــر(، يقــوم البنــك باحتســاب الخســارة االئتمانيــة 
المتوقعــة لكامــل عمــر التعــرض االئتمانــي. وتتمثــل آليــة احتســاب المخصــص بالطريقــة المتبعــة بالمرحلــة الثانيــة، ويتــم تحديــد احتماليــة 

التعثــر بنســبة 100% ونســبة خســارة باقتــراض التعثــر أكبــر مــن تلــك المطبقــة فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة.

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ألدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخر ال تخفض القيمــة الدفترية للموجودات 
الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة. بــدالً مــن ذلــك، یتم االعتراف بمبلــغ مســاوي للمخصــص الــذي يمكــن أن ينشــأ 
فــي حــال تــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، ويظهــر كمبلــغ تدنــي متراكــم مــع تكلفــة مقابلــة للربــح 

أو الخســارة. يتــم إعــادة تدويــر الخســائر المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح والخســارة عنــد اســتبعاد الموجــودات.

الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها بهدف البيع
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر المتداولــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا بهــدف البيــع فــي حــال كان اســترداد المبالــغ المقيــدة بشــكل رئيســي ســيتم 
مــن خــال عمليــة بيــع وليــس مــن خــال العمليــات المســتمرة ، ويجــب أن يكــون األصــل جاهــزًا للبيــع فــي وضعــه الحالــي بشــروط تكــون عاديــة 
ومألوفــة لبيــع هــذا النــوع مــن الموجــودات، ويجــب أن يكــون أمــر بيعهــا محتمــًا بشــكل كبيــر. باإلضافــة إلــى أن يكــون هنالــك التــزام بخطــة 

البيــع مــن قبــل اإلدارة وبحيــث يكــون البيــع مؤهــًا لاعتــراف بــه كعمليــة بيــع مكتملــة خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ هــذا التصنيــف.

عندمــا يكــون البنــك ملتــزم بخطــة بيــع تتضمــن فقــدان الســيطرة علــى شــركة تابعــة، يتوجــب عليــه تصنيــف جميــع موجوداتهــا والتزاماتهــا 
علــى أنهــا محتفــظ بهــا بهــدف البيــع وذلــك عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط المشــار إليهــا أعــاه .

يتــم قيــاس الموجــودات غيــر المتداولــة المصنفــة بأنهــا محتفــظ بهــا بهــدف البيــع بالقيمــة الدفتريــة أو بالقيمــة العادلــة مطــروح منهــا تكاليــف 
البيــع أيهمــا أقــل، كمــا يتــم إظهــار نتائــج أعمــال تلــك الشــركة ضمــن بنــد مســتقل فــي قائمــة الدخــل كصافــي )خســارة( مــن العمليــات غيــر 

المســتمرة.

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى البنــك التزامــات فــي تاريــخ القوائــم الماليــه ناشــئة عــن أحــداث ســابقة وأن تســديد االلتزامــات 

محتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.

مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة االلتزامــات القانونيــة والتعاقديــة الخاصــة بنهايــة الخدمــة للموظفيــن عــن مــدة الخدمــة لــكل موظــف بتاريــخ 

قائمــة المركــز المالــي بموجــب اللوائــح الداخليــة للبنــك.

ضريبة الدخل 
تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن األربــاح المعلنــة فــي 
القوائــم الماليــة ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات 

الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــً أو بنــود ليســت خاضعــة أو مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة .

تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية المقررة بموجــب القـوانـيـن واالنـظـمـة والتعليـمـات في البلدان التي يعمل فيها البنك.

- إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمـــة المـوجــــودات أو المطلوبــات 
فــي القوائــم الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى اساســها. يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة 
االلتــزام بالميزانيــة  وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــً للنســب الضريبيــة التــي يتوقــــع تطـبـيـــقها عـنـــد تسـويـــة االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق 

الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة ويتــم تخفيضهــا فــي حالــة تـوقـــع عـــدم إمـكـانـيــــة 
االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة أو تســديد أو انتفــاء الحاجــة للمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة جزئيــً أو كليــً.

تكاليف إصدار أو شراء أسهم البنك
يتــم قيــد أي تكاليــف ناتجــة عــن إصــدار أو شــراء أســهم البنــك علــى األربــاح المــدورة )بالصافــي بعــد األثــر الضريبــي لهــذه التكاليــف إن وجــد(. 

إذا لــم تســتكمل عمليــة اإلصــدار أو الشــراء فيتــم قيــد هــذه التكاليــف كمصاريــف علــى قائمــة الدخــل.

حسابات مدارة لصالح العمالء
تمثــل الحســابات التــي يديرهــا البنــك نيابــة عــن العمــاء وال تعتبــر مــن موجــودات البنــك. يتــم إظهــار رســوم وعمــوالت إدارة تلــك الحســابات فــي 

قائمــة الدخــل. يتــم إعــداد مخصــص مقابــل انخفــاض قيمــة المحافــظ مضمونــة رأس المــال المــدارة لصالــح العمــاء عــن رأس مالهــا.

التقاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي القوائــم الماليــه فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق 
القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت. 

الموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون مستحقة
تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك  فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن بنــد »موجــودات أخــرى« وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا للبنــك 
أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا  فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة بشــكل إفــرادي، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا 
كخســارة فــي قائمــة الدخــل وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد. يتــم أخــذ الزيــادة الاحقــة فــي قائمــة الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي 

الــذي تــم تســجيله ســابقً.

عقود إعادة الشراء أو البيع
يســتمر االعتــراف فــي القوائــم الماليــة بالموجــودات المباعــة والتــي تــم التعهــد المتزامــن بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ مســتقبلي، وذلــك الســتمرار 
ســيطرة البنــك علــى تلــك الموجــودات وألن أيــة مخاطــر أو منافــع تــؤول للبنــك حــال حدوثهــا، ويســتمر تقييمهــا وفقــً للسياســات المحاســبية 
المتبعــة. )هــذا وفــي حــال وجــود حــق للمشــتري بالتصــرف بهــذه الموجــودات )بيــع أو إعــادة رهــن( فيجــب إعــادة تصنيفهــا ضمــن الموجــودات 
الماليــة المرهونــة(. تــدرج المبالــغ المقابلــة للمبالــغ المســتلمة لهــذه العقــود ضمــن المطلوبــات فــي بنــد األمــوال المقترضــة، ويتــم االعتــراف 

بالفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصــروف فوائــد يســتحق علــى مــدى فتــرة العقــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
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3- استخدام التقديرات

إن إعــداد القوائــم الماليــة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة البنــك القيــام باجتهــادات وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر فــي 
ــر فــي  ــغ الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وكذلــك اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة . كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤث مبال
اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات بشــكل عــام والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر فــي 
قائمــة الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق المســاهمين . وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة البنــك إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. إن التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن 
التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات 

فــي المســتقبل.

يتــم مراجعــة االجتهــادات والتقديــرات واالفتراضــات بشــكل دوري، ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة الماليــة التــي حــدث فيهــا 
هــذا التغيــر فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى هــذه الفتــرة الماليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة الماليــة التــي حــدث 

فيهــا هــذا التغيــر وفــي الفتــرات الماليــة المســتقبلية فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى الفتــرة الماليــة والفتــرات الماليــة المســتقبلية.

في اعتقاد إدارة البنك بأن تقديراتها ضمن القوائم المالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:

التدني في قيمة العقارات المستملكة
يتــم قيــد التدنــي فــي قيمــة العقــارات المســتملكة اعتمــادًا علــى تقييمــات عقاريــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدريــن معتمديــن لغايــات 

احتســاب التدنــي فــي قيمــة األصــل، ويعــاد النظــر فــي ذلــك التدنــي بشــكل دوري.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات الملموســة والموجــودات غيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهاكات 
ــرات األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة فــي المســتقبل ويتــم قيــد خســارة  ــة العامــة لتلــك األصــول وتقدي واإلطفــاءات الســنوية اعتمــادًا علــى الحال

التدنــي فــي قائمــة الدخــل للســنة.

ضريبة الدخل
يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــً لألنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية ويتــم احتســاب وإثبــات 

ــازم. ــة ال ــة ومخصــص الضريب ــة المؤجل ــات الضريبي الموجــودات والمطلوب

مخصص القضايا
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة أيــة التزامــات قضائيــة محتملــة اســتنادًا للدرأســة القانونيــة المعــدة مــن قبــل المستشــار القانونــي فــي البنــك 

والتــي تحــدد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا بالمســتقبل ويعــاد النظــر فــي تلــك الدرأســة بشــكل دوري.

مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتم احتساب وتكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة والذي يمثل التزامات البنك تجاه الموظفين حسب لوائح البنك الداخلية.

الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقــوم اإلدارة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم قيــد خســارة 

التدنــي فــي قائمــة الدخــل للســنة.

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهرًا لموجــودات المرحلــة األولــى، أو 

الخســارة االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للموجــودات فــي المرحلــة الثانيــة أو المرحلــة الثالثــة. 

تقييم نموذج األعمال
يعتمــد تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة علــى نتائج اختبــار مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم واختبــار نمــوذج 
األعمــال. يحــدد البنــك نمــوذج األعمــال علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدارة مجموعــات الموجــودات الماليــة مًعــا لتحقيــق هــدف أعمــال معيــن. 
ويتضمــن هــذا التقييــم الحكــم الــذي يعكــس جميــع األدلــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك كيفيــة تقييــم أداء الموجــودات وقيــاس أدائهــا، والمخاطــر 
ــري الموجــودات. يراقــب المصــرف الموجــودات الماليــة المقاســة  ــر علــى أداء الموجــودات وكيفيــة إدارتهــا وكيــف يتــم تعويــض مدي التــي تؤث
بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي تــم اســتبعادها قبــل اســتحقاقها لفهــم ســبب اســتبعادها ومــا 
إذا كانــت األســباب متفقــة مــع الهــدف مــن األعمــال المحتفــظ بهــا. وتعتبــر المراقبــة جــزًءا مــن التقييــم المتواصــل للمجموعــة حــول مــا إذا كان 
نمــوذج األعمــال الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة المتبقيــة مناســًبا ، وإذا كان مــن غيــر المناســب مــا إذا كان هنــاك تغييــر فــي 

نمــوذج األعمــال وبالتالــي يتــم إدخــال تغييــر مســتقبلي لتصنيــف تلــك الموجــودات.

العمالت األجنبية
يتــم إثبــات المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ إجــراء المعامـــــات. يتــم تحويــل أرصــدة 
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة بأســعار العمــات األجنبيــة الوســطية الســائدة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والمعلنــة مــن البنــك 

المركــزي األردنــي. 

يتــم تحويــل الموجــودات غيــر الماليــة والمطلوبــات غيــر الماليــة بالعمــات األجنبيــة والظاهــرة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ تحديــد قيمتهــا 
العادلــة.

يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمات األجنبية في قائمة الدخل.

يتــم قيــد فروقــات التحويــل لبنــود الموجــودات والمطلوبــات بالعمــات األجنبيــة غيــر النقديــة )مثــل األســهم( كجــزء مــن التغيــر فــي القيمــة 
العادلــة.

يتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناجمــة عــن فروقــات تحويــل العملــة األجنبيــة ألدوات الديــن )التــي تحمــل فوائــد( ضمــن الموجــودات الماليــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل فــي قائمــة الدخــل.  فــي حيــن يتــم تســجيل فروقــات تحويــل العملــة األجنبيــة ألدوات الملكيــة 

فــي بنــد احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة ضمــن حقــوق المســاهمين فــي قائمــة المركــز المالــي.

القيمة العادلة
تمثــل القيمــة العادلــة الســعر الــذي ســيتم الحصــول عليــه عنــد بيــع الموجــودات أو الــذي ســيتم دفعــه لتســوية إلتــزام فــي معاملــة منظمــة 

بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة بنــاًء علــى فرضيــة أن عمليــة بيــع الموجــودات أو تســوية االلتــزام تتــم مــن خــال األســواق الرئيســية للموجــودات 
والمطلوبــات. فــي حــال غيــاب الســوق الرئيســي، يتــم اســتخدام الســوق األكثــر ماءمــة للموجــودات أو المطلوبات.يحتــاج البنــك المتــاك فــرص 

الوصــول للســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر ماءمــة.

يقــوم البنــك بقيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات باســتخدام االفتراضــات المســتخدمة مــن المشــاركين فــي الســوق عنــد تســعير 
الموجــودات أو المطلوبــات علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون وفقــً لمصلحتهــم االقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد المنافــع االقتصاديــة مــن 
خــال اســتخدام الموجــودات بأفضــل طريقــة أو بيعــه لمشــارك آخــر سيســتخدم الموجــودات بأفضــل طريقــة.

يقــوم البنــك باســتخدام أســاليب تقييــم مائمــة وتتناســب مــع الظــروف وتوفــر المعلومــات الكافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وتوضيح اســتخدام 
المدخــات الممكــن ماحظتهــا بشــكل مباشــر وتقليــل اســتخدام المدخــات الممكــن ماحظتهــا بشــكل غيــر مباشــر.

ــم شــطبها  ــة أو ت ــم المالي ــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائ ــة لقياســها أو ت ــات التــي يتــم اســتخدام القيمــة العادل ــع الموجــودات والمطلوب جمي
باســتخدام المســتويات التاليــة للقيمــة العادلــة، وبنــاًء علــى أدنــى مســتوى للمدخــات التــي لديهــا تأثيــر مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المستوى األول: األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.

المســتوى الثانــي: تقنيــات تقييــم تأخــذ فــي االعتبــار المدخــات ذات التأثيــر المهــم علــى القيمــة العادلــة ويمكــن ماحظتهــا بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر.

المســتوى الثالــث: تقنيــات تقييــم حيــث تســتخدم مدخــات لهــا تأثيــر مهــم علــى القيمــة العادلــة ولكنهــا ليســت مبنيــة علــى معلومــات 
فــي الســوق يمكــن ماحظتهــا.

يقــوم البنــك بتحديــد إذا مــا تــم تحويــل أي مــن الموجــودات والمطلوبــات مــا بيــن مســتويات القيمــة العادلــة مــن خــال إعــادة تقييــم التصنيفــات 
)بنــاًء علــى أدنــى مســتوى للمدخــات ذات األثــر الجوهــري علــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.

لغايــات إيضــاح القيمــة العادلــة، يقــوم البنــك بتحديــد تصنيفــات الموجــودات والمطلوبات حســب طبيعتهــا ومخاطر الموجــودات أو المطلوبات 
ومســتوى القيمــة العادلة.

تحتســب قيمــة التدنــي علــى الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
الفَعالــة األصليــة. الفائــدة  المتوقعــة مخصومــة باســتخدام نســبة  المســتقبلية 

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة بمقــدار خســارة التدنــي مــن خــال حســاب مخصــص التدنــي فــي 
القيمــة. هــذا ويتــم االعتــراف بالتغيــر بالقيمــة الدفتريــة لحســاب المخصــص فــي قائمــة الدخــل.

النقد وما في حكمه
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــال مــدة ثاثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد واألرصــدة لــدى البنــك المركــزي األردنــي  واألرصــدة لــدى 
البنــوك والمؤسســات المصرفيــة، وتنــزل ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال مــدة  ثاثــة أشــهر واألرصــدة المقيــدة 

الســحب.
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ــات الرئيســية، تضــع اإلدارة فــي  ــة للمكون ــة المركــز القائــم. وعنــد تقييــم األدوات علــى أســاس النمــوذج باســتخدام القيمــة العادل معــه مقارن
اعتبارهــا كذلــك ضــرورة إجــراء تعديــات لحســاب عــدد مــن العوامــل مثــل فــروق العطــاءات وحالــة االئتمــان وتكاليــف خدمــات المحافــظ وعــدم 

التأكــد بشــأن النمــوذج.

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة 
فيمــا يلــي التقديــرات الرئيســية التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للبنــك والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة 

علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة:

تحديــد العــدد والــوزن النســبي لســيناريوهات النظــرة المســتقبلية لــكل نــوع مــن أنــواع المنتجــات / الســوق وتحديــد المعلومــات 
المســتقبلية ذات الصلــة بــكل ســيناريو

عنــد قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ، يســتخدم البنــك معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومــة تســتند إلــى افتراضــات الحركــة 
المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه المحــركات علــى بعضهــا البعــض.

احتمالية التعثر
ــر عــن  ــة التعث ــر تقدیًرا الحتمالي ــة التعث ــر احتمالي ــة المتوقعــة. وتعتب ــر مدخــًلا رئيســًيا فــي قيــاس الخســارة االئتماني ــة التعث تشــكل احتمالي
الســداد علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة، والتــي تشــمل احتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات والتوقعــات المتعلقــة بالظــروف المســتقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر
تعتبــر الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة عن التعثــر فــي السداد. وهــو يســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة 

التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع البنــك تحصيلهــا، مــع األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضمانــات اإلضافيــة.

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة يســتخدم البنــك ، بيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للماحظــة. وفــي حــال 

عــدم وجــود مدخــات المســتوى )1(، يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بنمــاذج تقييــم مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة.

إدارة المخاطر
انطاقــً مــن أهميــة إدارة المخاطــر المختلفــة التــي تحيــط بأنشــطة أعمــال البنــك والتــي يتعــرض أو قــد يتعــرض لهــا فــي المســتقبل، فقــد 
واصــل البنــك عملــه باتبــاع اســتراتيجية إلدارة المخاطــر بمــا ينســجم مــع توجهــات مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا والتشــريعات والقوانيــن الصادرة 

عــن البنــك المركــزي األردنــي ، حيــث يتــم تطبيــق أفضــل الممارســات وأحــدث الوســائل واألســاليب المتبعــة فــي إدارة المخاطــر.

إن عمليــة إدارة المخاطــر تشــمل تحديــد وقيــاس وتقييــم ورصــد المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى األداء الكلــي 
إطار   ضمن  المعلومــات(  وامــن  والسیولة  والسوقیة  والتشغیلیة  )االئتمانیة  المخاطر   إدارة  عن  مسؤولة  المخاطر  دائرة  وتعتبــر  للبنــك، 
الهيــكل التنظيمــي للبنــك حيــث تقوم بتقییم المخاطر والرقابة عليهــا والتوصیة بتخفيفهــا ورفع التقاریر الازمة إلى اإلدارة العلیا ولجنــة 

المخاطــر واالمتثــال. 

حيــث توفــر إدارة المخاطــر فــي البنــك الرقابــة المســتقلة والدعــم الــذي يهــدف إلــى إنشــاء ونشــر مفهــوم إدارة المخاطــر ككل وعلــى جميــع 
ــازم اتخاذهــا لمواجهــة هــذه  ــة وتســاعد فــي شــكل اســتباقي فــي إدراك الخســائر المحتملــة وتضــع الخطــة واإلجــراءات ال المســتويات اإلداري

المخاطــر فــي حــال حدوثهــا. 

إن اإلدارة العليــا مســؤولة عــن تحديــد المبــادئ الرئيســية للمخاطــر و مقــدار المخاطــر التــي يمكــن تقبلهــا، وكذلــك التوزيــع األمثــل لهــا وفًقــا 
ألنشــطة وقطاعــات العمــل المختلفــة لــدى البنــك حيــث تمــارس اإلدارة العليــا دورهــا في التأكد من قیام البنك بإدارة المخاطر المختلفة 

بالبنك. المخاطر  المنظمــة إلدارة  واعتماد السیاسات واإلجراءات 

كمــا تولــي إدارة البنــك أهميــة كاملــة لمتطلبــات بــازل وأفضــل الممارســات الدوليــة إلدارة المخاطــر، وذلــك بإعتبارهــا إطــارًا لترســيخ وتعزيــز قــدرة 
البنــك علــى االرتقــاء  بالبيئــة الرقابيــة ومجابهــة مختلــف أنــواع المخاطــر.

)Risk Appetite( مستويات المخاطر المقبولة
تتضمــن فلســفة البنــك فــي تحديــد مســتوى المخاطــر المقبولــة الطريقــة التــي قــام البنــك مــن خالهــا بتحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة 

لديــه علمــً أن التخطيــط الرأســمالي )Capital Planning( هــو األســاس فــي تحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة لديــه.

حيــث تــم اســتخدام منهجيــة )Bottom Up Approach( لتحديــد مســتويات المخاطــر المقبولــة مــن خــال الدوائــر المعنيــة داخــل البنــك وذلــك 
مــن أســفل الهيــكل التنظيمــي ثــم رفعهــا ألعلــى الهيــكل التنظيمــي لــكل مــن مخاطــر )اإلئتمــان والتركــزات والســيولة أســعار الفائــدة و 

الســمعة واإلســتراتيجية والتشــغيل، الســوق والحاكميــة المؤسســية واالمتثــال وهيــكل رأس المــال وأمــن المعلومــات(.

زيادة هامة في مخاطر االئتمان
ينتقــل األصــل  مــن المرحلــة األولــى إلــى المرحلــة الثانيــة  أو الثالثــة فــي حــال  وجــود زيــادة  فــي مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف 
األولــي وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي والمعيــار) 9(.  بحيــث يتــم تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان ألي مــن الموجــودات قــد ارتفعــت 
بشــكل كبيــر مــن خــال المعلومــات الكميــة والنوعيــة  الحاليــة والمســتقبلية والتقديــرات المســتخدمة مــن قبــل إدارة البنــك المتعلقــة 
بالتغيــر المهــم فــي مخاطــر االئتمــان والتــي تــؤدي إلــى تغيــر تصنيــف هــذه الموجــودات ضمــن المراحــل الثــاث )1 و2 و3(  بحيــث يتــم قيــاس 
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهرًا لموجــودات المرحلــة األولــى، أو الخســارة 
االئتمانيــة علــى مــدى العمــر الزمنــي للموجــودات فــي المرحلــة الثانيــة أو المرحلــة الثالثــة موضحــة بشــكل مفصــل ضمــن اإليضــاح رقــم )38(. 

إنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة
عندمــا يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى أســاس جماعــي ، يتــم تجميــع األدوات الماليــة علــى أســاس خصائــص المخاطــر المشــتركة 
ــخ االســتحقاق والصناعــة والموقــع  ــة لتاري ــرة المتبقي ــي والفت ــراف األول ــخ االعت ــات، وتاري ــوع الضمان ــوع األداة ودرجــة مخاطــر االئتمــان ون )مثــل ن
الجغرافــي للمقتــرض، إلــخ(. يراقــب البنــك مــدى ماءمــة خصائــص مخاطــر االئتمــان بشــكل مســتمر لتقييــم مــا إذا كانــت ال تــزال مماثلــة. إن هــذا 
األمــر مطلــوب لضمــان أنــه فــي حالــة تغييــر خصائــص مخاطــر االئتمــان، تكــون هنــاك إعــادة تقســيم للموجــودات بشــكل مناســب. وقــد ينتــج 
عــن ذلــك إنشــاء محافــظ جديــدة أو نقــل موجــودات إلــى محفظــة حاليــة تعكــس بشــكل أفضــل خصائــص مخاطــر االئتمــان المماثلــة لتلــك 

المجموعــة مــن الموجــودات.

إعادة تقسيم المحافظ والحركات بين المحافظ
يعــد إعــادة تقســيم المحافــظ والحــركات بيــن المحافــظ أكثــر شــيوًعا عنــد حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان )أو عندمــا تنعكــس 
تلــك الزيــادة الكبيــرة( وبالتالــي تنتقــل األصــول مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تتــراوح مدتهــا بيــن )12( شــهًرا إلــى آخــر ، أو العكــس ، 
ولكنهــا قــد تحــدث أيًضــا ضمــن المحافــظ التــي يســتمر قياســها علــى نفــس األســاس مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهرا أو 

مــدى الحيــاة ولكــن مقــدار تغييــرات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة نظــًرا الختــاف مخاطــر االئتمــان مــن المحافــظ .

النماذج واالفتراضات المستخدمة
يســتخدم البنــك نمــاذج وافتراضــات متنوعــة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة وكذلــك فــي تقييــم خســارة االئتمــان المتوقعــة  
والموضحــة فــي اإليضــاح )38(. يتــم تطبيــق الحكــم عنــد تحديــد أفضــل النمــاذج المائمــة لــكل نوع مــن الموجــودات وكذلك لتحديــد االفتراضات 

المســتخدمة فــي تلــك النمــاذج، والتــي تتضمــن افتراضــات تتعلــق بالدوافــع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان.

أ( تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
يصنــف البنــك األدوات الماليــة أو مكونــات الموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي إمــا كأصــل مالــي أو إلتــزام مالــي أو كأدة ملكيــة وفًقــا 

لجوهــر اتفاقيــات التعاقــد وتعريــف األداة. تخضــع إعــادة تصنيــف األداة الماليــة فــي القوائــم الماليــة لجوهرهــا وليــس لشــكلها القانونــي.

ويحــدد البنــك التصنيــف عنــد االعتــراف المبدئــي وكذلــك إجــراء إعــادة تقييــم لذلــك التحديــد، إن أمكــن وكان مناســًبا ، فــي تاريــخ كل قائمــة 
مركــز مالــي.

وعنــد قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، ُيعــاد قيــاس بعــض مــن موجــودات ومطلوبــات البنــك بالقيمــة العادلــة ألغــراض إعــداد التقاريـــر 
الماليــة. يســتعين البنــك عنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات أو المطلوبــات ببيانــات الســوق المتاحــة القابلــة للماحظــة. وفــي حــال 
عــدم وجــود مدخــات المســتوى )1(، يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بمقّيميــن مســتقلين مؤهليــن مهنًيــا. ويعمــل البنــك بتعــاون وثيــق 

مــع المقّيميــن المؤهليــن الخارجييــن لوضــع تقنيــات تقييــم وبيانــات مناســبة علــى نمــوذج تقديــر القيمــة العادلــة.

ب( قياس القيمة العادلة
ــات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز  ــة للموجــودات الماليــة والمطلوب فــي حــال تعــذر الحصــول مــن األســواق النشــطة علــى القيــم العادل
المالــي ، يتــم تحديــد تلــك القيــم العادلــة باالســتعانة بمجموعــة مــن تقنيــات التقييــم التــي تتضمــن اســتعمال نمــاذج حســابية. ويتــم التحصــل 
علــى البيانــات المدخلــة لتلــك النمــاذج مــن بيانــات الســوق، إن أمكــن. وفــي غيــاب تلــك البيانــات الســوقية ، فيتــم تحديــد القيــم العادلــة عــن 
طريــق اتخــاذ أحــكام. وتتضمــن تلــك األحــكام اعتبــارات الســيولة والبيانــات المدخلــة للنمــاذج مثــل تقلــب المشــتقات ونســب الخصــم ذات مــدى 
أطــول ونســب الدفعــات المســبقة ونســب التعثــر فــي الســداد بشــأن األوراق الماليــة المدعمــة بالموجــودات. وتعتقــد اإلدارة أن تقنيــات التقييــم 

المســتخدمة التــي تــم اختيارهــا هــي مناســبة لتحديــد القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة.

ج( األدوات المالية المشتقة
يتــم الحصــول بشــكل عــام علــى القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة المقاســة بالقيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى أســعار الســوق المدرجــة 
ونمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج التســعير المعتــرف بهــا إن كان مناســًبا. وفــي حــال عــدم وجــود األســعار، ُتحــدد القيــم العادلــة 
باســتخدام تقنيــات تقييــم تعكــس بيانــات الســوق القابلــة للماحظــة. وتتضمــن تلــك التقنيــات إجــراء مقارنــة مــع أدوات مماثلــة عنــد وجــود 
أســعار الســوق القابلــة للماحظــة وتحليــل تدفقــات نقديــة مخصومــة ونمــاذج خيــار التســعير وتقنيــات التقييــم األخــرى المســتخدمة عمومــً 

مــن متشــاركي الســوق. إن العوامــل الرئيســية التــي تأخذهــا اإلدارة باالعتبــار عنــد تطبيــق النمــوذج هــي :

- التوقيــت المتوقــع واحتماليــة الحــدوث للتدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى األداة، حيــث تخضــع تلــك التدفقــات النقديــة بشــكل عــام إلــى 
بنــود شــروط األداة وذلــك بالرغــم مــن أن حكــم اإلدارة قــد يكــون مطلوًبــا فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا قــدرة الطــرف المقابــل لتســديد األداة 

بمــا يتفــق مــع الشــروط التعاقديــة محــل شــك.

- نســبة خصــم مناســبة لــألداة. تحــدد اإلدارة تلــك النســبة بنــاًء علــى تقديرهــا لهامــش النســبة بشــأن األداة أعلــى مــن النســبة التــي ال تحمــل 
مخاطــر. وعنــد تقييــم األداة باإلشــارة إلــى أدوات مقارنــة، تراعــي اإلدارة اســتحقاق وهيــكل ودرجــة تصنيــف األداة علــى أســاس النظــام الــذي يتــم 
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مسؤولية مجلس اإلدارة: 
- ضمــان وجــود إطــار فعــال الختبــارات األوضــاع الضاغطــة لتقييــم قــدرة البنــك علــى تحمــل الصدمــات ومواجهــة المخاطــر المرتفعــة، حيــث 
تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة المســؤولية النهائيــة عــن برنامــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة، واعتمــاد سياســات العمــل المتعلقــة بهــذا 

الخصــوص. 

- التأكــد مــن أن دائــرة المخاطــر تقــوم بإجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري، وأن يكــون لمجلــس اإلدارة دور رئيســي فــي اعتمــاد 
الفرضيــات والســيناريوهات المســتخدمة وتحليــل نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنــاًء علــى هــذه النتائــج.

مسؤولية اإلدارة التنفيذية العليا:
- تنفيــذ ومراقبــة برنامــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة، وبمــا يتفــق مــع المنهجيــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي اســتندت باألصــل 

علــى اختبــارات األوضــاع الضاغطــة المحــددة وفًقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

- التأكــد مــن توفــر كادر مؤهــل لــدى دائــرة إدارة المخاطــر إلجــراء اختبــارات األوضــاع الضاغطــة وأن الدائــرة تمتلــك األدوات والوســائل المناســبة 
لذلــك.

- التأكــد مــن توفــر عــدد مناســب مــن الســيناريوهات المحتملــة ذات العاقــة بأعمــال البنــك علــى أن تكــون هــذه الســيناريوهات مفهومــة 
وموثقــة. 

- اســتخدام نتائــج اختبــارات األوضــاع الضاغطــة فــي وضــع وتحديــد درجــة  تحمــل المخاطــر لــدى البنــك )Risk Tolerance) وفي عمليــة التخطيط 
لــرأس المال والســيولة.

- وضــع اإلجــراءات العاجيــة المناســبة المبنيــة علــى نتائــج االختبــارات التــي قامــت بهــا اإلدارة التنفيذيــة  ورفعهــا للجنــة المخاطــر واالمتثــال 
وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

مسؤولية دائرة التدقيق الداخلي:

- إن دائــرة التدقيــق الداخلــي مســؤولة عــن مراجعــة وتقييــم إطــار اختبــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل ســنوي علــى األقــل وأن يتــم رفــع نتائــج 
التقييــم والمراجعــة إلــى لجنــة التدقيــق.

مسؤولية دائرة  المخاطر: 
1-  تصميــم برنامــج إختبــارات األوضــاع الضاغطــة واســتعمال النمــاذج والمنهجيــات الختبــار أثرهــا علــى البنــك بحيــث تغطــي الجوانــب التاليــة 

وال تنحصــر بهــا:

- أن تشتمل إختبارات األوضاع الضاغطة على سيناريوهات تندرج من األقل شدة إلى األكثر شدة.

- تغطي جميع المنتجات المالية المعقدة إن وجدت. 

- تأخذ بعين االعتبار التغيرات المحتملة في ظروف السوق والتي قد تؤثر سلبً على تعرض البنك لمخاطر التركز.

- تضميــن اختبــارات األوضــاع الضاغطــة لبعــض الســيناريوهات المتعلقــة بمخاطــر الســمعة، وذلــك مــن خــال عكــس نتائــج مخاطــر تؤثــر علــى 
ســمعة البنــك والتــي قــد تنعكــس علــى ســيولة البنــك وموجوداتــه الســائلة وذلــك مــن خــال قيــام عــدد مــن العمــاء بســحب الودائــع. 

- تناســب االختبــارات المســتخدمة مــع درجــة تحمــل المخاطــر التــي حددهــا البنــك لنفســه، بحيــث تتناســب الســيناريوهات المختــارة مــع حجــم 
وطبيعــة و مــدى تعقيــد أعمــال البنــك والمخاطــر المرتبطــة بــه.

- يشــمل برنامــج إختبــارات األوضــاع الضاغطــة أســاليب كميــة ونوعيــة لتحســين شــمولية هــذه االختبــارات وجعلهــا داعمــة ومكملــة لنمــاذج 
وطــرق إدارة المخاطــر المســتخدمة فــي البنــك. 

- تشــمل أنــواع اختبــارات مختلفــة مثــل اختبــارات حساســية بســيطة Simple Sensitivity Analysis مبنيــة علــى التغيــرات فــي عامــل مخاطــر 
واحــد وبيــن ســيناريوهات مبنيــة علــى أســاليب إحصائيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار العاقــات بيــن مســببات المخاطــر النظاميــة فــي أوقــات األزمــات، 

علمــً بــًن الجــزء المتعلــق  بهــذه الســيناريوهات يتــم تحديــده مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي بشــكل ســنوي.

2- تنظيــم صيغــة حــوار مناســبة بيــن مختلــف األطــراف ذات العاقــة ألخــذ وجهــات نظرهــم فــي الصدمــات واألوضــاع الضاغطــة المحتملــة فــي 
حــال حدوثهــا وذلــك بهــدف تحديــد الفرضيــات والســيناريوهات التــي تتناســب مــع المخاطــر الداخليــة والخارجيــة التــي قــد يتعــرض لهــا 

البنــك، بحيــث يشــترك فــي هــذا الحــوار كافــة األطــراف المعنيــة فــي البنــك عنــد تحديــد هــذه االختبــارات وبشــكل ســنوي.

3-  رفــع نتائــج اإلختبــارات إلــى لجنــة بــازل والتقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ومــن ثــم إلــى لجنــة المخاطــر  واالمتثــال المنبثقــة عــن مجلــس 
إدارة البنــك وبشــكل ســنوي.

The Objectives of Risk Appetite  أهداف مستويات المخاطر المقبولة

يهدف البنك من تحديد مستويات المخاطر المقبولة لديه إلى ما يلي:

1- معرفة المستوى المقبول من الخطر )Acceptable Risk( لكل نوع من أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.
2- حماية البنك من المخاطر التي قد يتعرض لها وتؤثر سلبً على أعماله.

3- تحقيق األهداف االستراتيجية.
4- التأكد من المحافظة على النسب المقبولة لكفاية رأس المال.

5- السيطرة على المخاطر والعمل على تخفيضها.
6- تحديد رأس المال الازم لمواجهة كافة أنواع المخاطر )رأس المال االقتصادي(. 

7- تطوير مقاييس لمراقبة مستوى المخاطر المقبولة لديه باإلضافة إلى رأس المال وجودة األصول والسيولة والتذبذب في األرباح.

)Stress Testing( اختبارات األوضاع الضاغطة
وفقــً لتعليمــات البنــك المركــزي الصــادرة والمتعلقــة باختبــارات األوضــاع الضاغطــة، فقــد قــام البنــك بإعــداد منهجيــة لتطبيــق تلــك االختبــارات 
الضاغطــة واعتمــاد سياســة وإجــراءات عمــل مــن قبــل لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة حيــث تعتبــر اختبــارات األوضــاع الضاغطــة 
جــزءًا مكمــًا وأساســيً فــي منظومــة الحاكميــة المؤسســية وإدارة المخاطــر لــدى البنــك ويكــون لهــا تأثيــر فــي صناعــة القــرارات علــى المســتوى 
االداري المناســب بمــا فــي ذلــك القــرارات االســتراتيجية لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ولضمــان ذلــك يجــب أن يكــون لمجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة دور أساســي فــي هــذه االختبــارات بمــا فــي ذلــك وضــع أهــداف االختبــارات وتحديــد الســيناريوهات وتقييــم النتائــج وتحديــد اإلجــراءات 

الواجــب اتخاذهــا بنــاًء علــى نتائــج هــذه االختبــارات علــى مختلــف المســتويات فهــي تعتبــر:

- أداة رئيسية لفهم منظومة المخاطر لدى البنك )Risk Matrix( وقدرته على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد تواجهه.

- تعتبــر جــزءًا هامــً مــن عمليــة التخطيــط الرأســمالي مــن خــال عمليــة التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال ICAPP وتحســين إدارة البنــك 
لرأســماله.

- تساعد البنك على تقدير حجم رأس المال المستقبلي الواجب توفره خال السنوات القادمة وفقً الستراتيجيته الموضوعة.

- جــزءًا هامــً فــي عمليــة تحديــد وقيــاس وضبــط مخاطــر الســيولة، وذلــك لتقييــم ســيولة البنــك ومــدى كفايــة مخففــات صدمــات الســيولة 
وتحســين ســيولة البنــك. 

تطبيق سيناريوهات األوضاع الضاغطة 
يتــم تطبيــق ســيناريوهات األوضــاع الضاغطــة بحيــث تغطــي جميــع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وفقــً للتعليمــات الصــادرة مــن البنــك 
ــى األكثــر تأثيــرًا ولكنهــا ممكنــة الحــدوث  المركــزي األردنــي، ويتــم تطبيــق مجموعــة مختلفــة مــن الســيناريوهات تنــدرج مــن األقــل تأثيــرًا إل
يتــم اختيارهــا وتحديدهــا مــن قبــل البنــك وفقــً للمخاطــر المختلفــة التــي يتعــرض لهــا مــن حيــث )الحجــم والنــوع والتكــرار واألهميــة ( وذلــك 
ــر األعمــال المختلفــة حيــث تهــدف هــذه االختبــارات إلــى تقييــم الوضــع المالــي للبنــك ونســبة الكفايــة، حيــث يتــم إجــراء  بالتنســيق مــع دوائ
وإعــداد التقاريــر الازمــة باختبــارات األوضــاع الضاغطــة وعرضهــا علــى لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة والــذي بــدوره يقــوم باعتمــاد 
الفرضيــات والســيناريوهات المســتخدمة ومناقشــة نتائــج االختبــارات واعتمــاد اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا بنــاًء علــى هــذه النتائــج. حيــث يتــم 

قيــاس أثــر األوضــاع الضاغطــة علــى الموجــودات الماليــة المختلفــة، ســواَء علــى مســتوى محفظــة التســهيات أو األســتثمارات وكمــا يلــي:

قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى المحفظــة االئتمانيــة للبنــك مــن حيــث ارتفــاع نســبة الديــون غيــر العاملــة نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا 
التركــز فــي منــح االئتمــان، تراجــع القطاعــات االقتصاديــة نتيجــة لألزمــات الماليــة، نوعيــة المحفظــة االئتمانيــة، انخفــاض قيمــة الضمانــات المقدمــة 

وغيرهــا مــن العوامــل األخــرى، ويتــم احتســاب أثــر هــذه الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى بيــان الدخــل ونســبة كفايــة رأس المــال.

قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى اســتثمارات البنــك مــن حيــث انخفــاض ســيولة األســواق المســتثمر بهــا وانخفــاض قيمــة االســتثمارات 
ــة رأس المــال. ــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى  بيــان الدخــل ونســبة كفاي ــة، ويتــم احتســاب اث بســبب األزمــات الماليــة واالقتصادي

قياس تأثير األوضاع  الضاغطة على موجودات ومطلوبات البنك في حال تغير أسعار صرف الدينار مقابل العمات األجنبية.

قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى ســيولة البنــك نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا خســارة ودائــع البنــك لــدى البنــوك المرأســلة، تركــز ودائــع عمــاء 
البنــك وودائــع البنــوك المودعــة لدينــا، عمليــات ســحب مكثفــة للودائــع، تغيــر أســعار صــرف الدينــار مقابــل العمــات األجنبيــة وغيرهــا مــن األخرى، 

ويتــم احتســاب أثــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى نســبة الســيولة القانونيــة وعلــى الســيولة حســب ســلم االســتحقاق.

ــر الســيناريوهات لهــذه المخاطــر علــى  قيــاس تأثيــر األوضــاع الضاغطــة علــى مخاطــر التشــغيل الخاصــة بعمليــات البنــك. ويتــم احتســاب أث
ــة رأس المــال وبيــان الدخــل. نســبة كفاي

حاكمية اختبارات األوضاع الضاغطة
ــدى البنــك،  - تعتبــر اختبــارات األوضــاع الضاغطــة جــزءًا مكمــًا و أساســيً مــن منظومــة الحاكميــة المؤسســية وحاكميــة وثقافــة المخاطــر ل
وذلــك مــن خــال تعزيــز قــدرة البنــك علــى تحديــد وضبــط المخاطــر لديــه ودورهــا الكبيــر فــي تزويــد كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 
بمؤشــرات عــن حجــم رأس المــال المطلــوب لمواجهــة الخســائر الناتجــة عــن الصدمــات أو التغيــرات التــي تطــرأ والتــي تؤثــر علــى وضــع البنــك 

وماءتــه الماليــة.
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 2- معايير تصنيف العمالء وفقًا للمراحل:
تعتبــر معاييــر تصنيــف المراحــل احــد المعطيــات المهمــة لتحديــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وفقــً للمعيــار رقــم )9(، حيــث تــم تصنيــف 
األدوات الماليــة ضمــن ثاثــة مراحــل باإلضافــة لبيــان المحــددات االئتمانيــة النتقــال األداة الماليــة/ التعرضــات بيــن المراحــل بنــاًء علــى التعليمــات 

الصــادرة مــن البنــك المركــزي األردنــي رقــم )2018/13(.

)Probability of Default - PD( 3-  احتمالية التعثر

محفظة الشركات
بنــاًء علــى تحليــل كافــة البيانــات الخاصــة بالعميــل الكميــة والنوعيــة والنمــاذج المعتمــدة لشــركة  )Standards & Poor )S&P مــن خــال نظــام 
التصنيــف االئتمانــي وبنــاء علــى البيانــات التاريخيــة للتعثــر فــي المحفظــة االئتمانيــة يتــم احتســاب احتماليــة التعثــر المســتقبلية بعــد ان يتــم 

ربطهــا بمؤشــرات االقتصــاد الكلــي لــألردن .

محفظة األفراد
يتــم قيــاس مخاطــر األفــراد علــى مســتوى كل منتــج علــى حــده )قــروض شــخصية / قــروض ســكنية / بطاقــات ائتمانيــة / قــروض ســيارات( 
وذلــك مــن خــال تقييــم المنتــج  مــن خــال اســتخدام منهجيــة Roll Rate Approach والتــي تعتمــد علــى درأســة  ســجات ســلوك العمــاء 
والتزامهــم بالســداد بالمواعيــد المحــددة  تاريخيــً مــع العمــل علــى ربطهــا بكافــة متغيــرات عوامــل االقتصــاد الكلــي  لتحديــد احتماليــة التعثــر 

المســتقبلية .

محفظة أدوات الدين والسوق النقدي
ــن المصنفــة ضمــن محفظــة التكلفــة المطفــأة )AC( وقائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر ) OCI( علــى  يتــم احتســاب احتماليــة التعثــر ألدوات الدي

أســاس إفــرادي بنــاًء علــى احتماليــة التعثــر وفقــً للتصنيــف الخارجــي.

ويتم استثناء أدوات الدين الصادرة عن الحكومة األردنية أو بكفالتها وحسابات جاري الطلب من احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة.

Loss Given Default – LGD 4-  نسبة الخسارة بافتراض التعثر
تــم تحديــد هــذه النســبة باالعتمــاد علــى البيانــات التاريخيــة للبنــك والمتعلقــة فــي حجــم االســترداد الفعلــي للمبالــغ  لكافــة العمــاء المتعثرين 
تاريخيــً مــع األخــذ بعيــن االعتبــار القيمــة الحاليــة  للضمانــات المقدمــة مــن العمــاء والتــي تعتمــد علــى نســب إقتطــاع إضافيــة تمثــل الفتــرة 
الزمنيــة التــي ســيتم خالهــا تحويــل الضمــان إلــى نقــد نتيجــة التنفيــذ علــى الضمانــة بســبب التعثــر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار البعــد الزمنــي و 

مخففــات االئتمــان والتــي تشــمل الجــزء المغطــى وغيــر المغطــى بالضمانــة وفقــً لمتطلبــات البنــك المركــزي األردنــي.

)Exposure at Default - EAD( 5- التعرض االئتماني عند التعثر
يعــرف علــى أنــه حجــم المديونيــة التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك الحتماليــة عــدم الســداد فــي حــال تعثــر العميــل ويكــون عبــارة عــن الرصيــد 

ــغ التــي قــد يتــم اســتغالها مســتقبًا مــن العمــاء. الحالــي للتســهيات المباشــرة وغيــر المباشــرة. والمبال

حاكمية تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9(:
يتبنــى البنــك االلتــزام بتعليمــات الحاكميــة المؤسســية بمــا فيهــا تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وأفضــل الممارســات الدوليــة التــي 
ــر الماليــة الدوليــة، وفيمــا يلــي مســؤوليات مجلــس اإلدارة  ــازل بهــذا الخصــوص وبمــا يحقــق حاكميــة تنفيــذ معيــار التقاري تضمنتهــا لجنــة ب

واإلدارة التنفيذيــة العليــا واللجــان والدوائــر المعنيــة لضمــان حاكميــة تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة:

مسؤوليات مجلس اإلدارة :
- الموافقة على السياسات والفرضيات والنماذج المستخدمة الخاصة في تطبيق المعيار.

- اعتماد الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن البيانات المالية للبنك.

- ضمــان التطبيــق الســليم للمعيــار مــن خــال تحديــد أدوار اللجــان والدوائــر ووحــدات العمــل فــي البنــك وضمــان تكامليــة العمــل فيمــا بينهــا  
وتوفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة.

ــات  ــر المعلومــات والبيان ــر األنظمــة الازمــة لتوفي ــة للقيــام بتطوي - اإلشــراف مــن خــال اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس علــى اإلدارة التنفيذي
الكافيــة وبشــكل دقيــق وآمــن بحيــث توفــر القــدرة الدقيقــة للبنــك علــى االحتســاب، وذلــك مــن خــال تشــارك جميــع وحــدات العمــل ذات 

ــه ذات العاقــة. العاقــة فــي البنــك وبإشــراف مــن مجلــس إدارة البنــك ولجان

- الموافقــة علــى التعديــات التــي يمكــن أن تؤثــر فــي نمــوذج األعمــال واســتراتيجية البنــك ومنهجيــات القيــاس والتقييــم للعمليــة االئتمانيــة 
وآليــة التســعير والضمانــات للمنتجــات االئتمانيــة أو األصــول التــي تقــع ضمــن المعيــار.

- ضمــان قيــام البنــك بــإدارة مخاطــره االئتمانيــة ضمــن أفضــل الممارســات المناســبة بمــا فيهــا أنظمــة رقابيــة فعالــة ضمــن العمليــة االئتمانيــة 
تضمــن تحديــدًا واضحــً لحجــم المخصصــات الازمــة لكافــة المخاطــر لديــه .

- التأكــد مــن قيــام الوحــدات الرقابيــة فــي البنــك وتحديــدًا إدارة المخاطــر، إدارة التدقيــق الداخلــي بكافــة األعمــال الازمــة للتحقــق مــن صحــة 
وســامة المنهجيــات واألنظمــة المســتخدمة فــي إطــار تطبيــق المعيــار )9( والعمــل علــى توفيــر الدعــم الــازم لهــذه الوحــدات الرقابيــة.

مسؤوليات اإلدارة التنفيذية:
- توفيــر البنيــة التحتيــة المناســبة وتقديــم التوصيــات بشــأن التغيــرات أو التحســينات المطلوبــة والتــي تســاعد علــى تطبيــق المعيــار بشــكل 

دقيــق وشــمولي بحيــث تتضمــن كادرًا مؤهــًا، وقاعــدة بيانــات كافيــة مــن حيــث الدقــة والشــمولية.

تطبيق البنك للتعثر وآلية معالجة التعثر
يقــوم البنــك باتبــاع وتطبيــق تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي )الجهــة الرقابيــة( المتعلقــة بالمعيــار رقــم )9(  بتصنيــف التســهيات االئتمانيــة  

للمراحــل الثاثــة.

1. تطبيق البنك للتعثر: 
يتــم تطبيــق تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي بخصــوص تصنيــف الديــون المتعثــرة وتعليــق الفوائــد حســب متطلبــات المعيــار )9(، أمــا فيمــا 
يخــص بنــاء المخصصــات فيتــم اعتمــاد تعليمــات رقــم )2009/47 )ورقــم )2018/13( والمتعلقــة بالمعيــار )9( حيــث يتــم أخــذ النتائــج األكثــر تحفظــً 

وشــدة، إال فــي حــاالت خاصــة وبموافقــة مســبقة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي.

2. آلية معالجة التعثر:
يقــوم البنــك بمتابعــة العميــل قبــل تعثــره بهــدف عــدم وصولــه إلــى مرحلــة تصنيــف التســهيات الممنوحــة لــه وفــي حــال تــم التصنيــف يتــم 

بنــاء المخصــص المحــدد مقابلــه وفقــً للتعليمــات والمعاييــر المعتمــدة، ومــن اآلليــات المتبعــة لمعالجــة التعثــر مــن قبــل البنــك مــا يلــي:

1- جدولة المديونية حسب أسس الجدولة المنصوص عليها ضمن تعليمات البنك المركزي األردني. 

2- اتخاذ اإلجراءات القانونية لتحصيل حقوق البنك.

نظام التصنيف  االئتماني  الداخلي لدى البنك وآلية عمله:
قــام البنــك بتطبيــق نظــام لتصنيــف مخاطــر االئتمــان اعتمــادًا علــى نمــاذج تصنيــف شــركة )Standard and Poors S&P(، وذلــك لقيــاس 
مخاطــر االئتمــان للشــركات الكبــرى والشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والــذي مــن شــأنه أن ينعكــس إيجابــً علــى جــودة المحفظــة االئتمانيــة 

والمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات االئتمانيــة المناســبة حيــث يتــم مــن خــال النظــام اســتخراج مــا يلــي:

تصنيــف مخاطــر العميــل )Obligor Risk Rating (ORR ينقســم إلــى قيــاس معاييــر النشــاط )نوعــي( والمعاييــر الماليــة )كمــي( مــن خــال مــا 
يلــي:

معايير نوعية:
1- قياس مخاطر الدول التي يمارس العميل نشاطه بها. 

2- قياس مخاطر القطاعات االقتصادية التي تمثل أنشطة العميل. 

3- قياس المركز التنافسي للعميل بشكل تفصيلي. 

معايير كمية :
قياس المخاطر المالية للعميل من خال تقييم التدفقات النقدية و المديوينة و هيكل رأس المال وغيرها.

وتتضمن نماذج التصنيف معدالت نوعية )modifier’s) تعزز من دقة التصنيف االئتماني وحسب االتي:

1- أثر تنوع أنشطة العميل.

2- هيكل رأس المال.

3- سياسة التمويل المعتمدة. 

4- تقييم السيولة. 

5- اإلدارة والحاكمية.

يتــم تصنيــف العمــاء علــى النظــام إلــى عشــرة مســتويات حيــث تتــوزع درجــات التصنيــف مــن )1( عمــاء ذات جــودة عاليــة )مخاطــر قليلــة( إلــى 
)10( عمــاء ذات مخاطــر مرتفعــة.

.Probability  of Default (PD( نتيجة الحتساب التصنيف االئتماني للعميل من خال النظام يتم تحديد نسبة احتمالية التعثر للعماء

اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية:

1- المكونات األساسية الحتساب الخسارة االئتمانية لألدوات المالية:

.(Staging( مراحل تصنيف العماء -

- نسبة احتمالية التعثر PD وفقً لمراحل التصنيف )األولى والثانية والثالثة(.

.LGD  نسبة الخسارة بافتراض التعثر -

.EAD التعرض عند التعثر -
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محددات التغير المهم في المخاطر االئتمانية:
تخضــع جميــع التعرضــات االئتمانيــة /األدوات الماليــة لقيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة إلــى محــددات معينــة كمؤشــر العتبارهــا زيــادة مؤثــرة 

فــي مخاطــر االئتمــان وبحيــث يتــم انتقــال األداة الماليــة / التعــرض االئتمانــي مــا بيــن المراحــل الثــاث:

ــراف  ــذ االعت ــرة فــي مخاطــر االئتمــان من ــاده كبي ــم تتعــرض لزي ــراف بهــا والتــي ل ــة االعت ــة عنــد بداي ــة )1( : تتضمــن الموجــودات المالي المرحل
األولــي أو ذات المخاطــر االئتمانيــة المنخفضــة فــي تاريــخ  إعــداد البيانــات الماليــة، بالنســبه لهــذه الموجــودات يتــم االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة 

المتوقعــة لفتــرة 12 شــهر والتــي تنتــج مــن أحــداث عــدم االنتظــام المحتملــة فــي غضــون 12 شــهرًا قادمــة.

المرحلــة )2(: تتضمــن الموجــودات الماليــة التــي تعرضــت لزيــاده كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلعتــراف األولــي ولكــن ال يوجــد دليــل 
موضوعــي علــى  إنخفــاض قيمتهــا، بالنســبة لهــذه الموجــودات يتــم االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لكامــل عمــر الديــن وهــي 

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج مــن جميــع احــداث عــدم االتنظــام المحتملــة علــى مــدار العمــر المتوقعــة لــألداة الماليــة.

المرحلــة  )3(: وتتضمــن الموجــودات الماليــه التــي يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمتهــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي وفقــا للمؤشــرات 
ــة المتوقعــة لكامــل العمــر  ــراف بالخســائر االئتماني ــي، وبالنســبه لهــذه الموجــودات يتــم اإلعت المحــددة فــي تعليمــات البنــك المركــزي األردن

ومعالجتهــا مــع الفوائــد المحتســبة عليهــا.

فيما يلي أبرز المحددات المستخدمة في قياس التغير المهم في المخاطر االئتمانية :
- حــدوث تراجــع أو انخفــاض فــي التصنيــف االئتمانــي الداخلــي الفعلــي للمقتــرض حســب نظــام التقييــم الداخلــي المطبــق لــدى البنــك مقارنــة 

بدرجــة التصنيــف الداخلــي للمقتــرض عنــد المنــح. 

- وجود مستحقات غير مدفوعة على أحد حسابات العميل أو المقترض تزيد عن مدة معينة.

- معرفة أن المقترض يواجه صعوبات مؤثرة في التدفقات النقدية.

- خرق تعهدات أو شروط القروض بشكل يؤثر على االلتزام بالسداد.

- انخفاض القيمة السوقية للضمانات بشكل مؤثر.

- احتمالية دخول المقترض في إجراءات إشهار إفاس .

المؤشرات االقتصادية الرئيسية التي تم استخدامها من قبل البنك في احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة
ــى األحــداث  ــر للمحافــظ االئتمانيــة المعلومــات التاريخيــة واألوضــاع الحاليــة باإلضافــة إل ــة التعث ــار عنــد قيــاس احتمالي يتــم األخــذ بعيــن االعتب

ــة يمكــن االعتمــاد عليهــا مــن قبــل البنــك. المســتقبلية المتوقعــة وفقــً لمعلومــات جوهري

حيــث تــم اســتخدام العوامــل االقتصاديــة وتوقعاتهــا بثاثــة ســيناريوهات ولــكل مــن  نســب )الناتــج المحلــي اإلجمالــي والبطالــة والتضخــم و 
مؤشــر أســعار العقــارات وأســعار الفائــدة  ومؤشــرات أخــرى( وذلــك  باالعتمــاد علــى البيانــات الصــادرة مــن البنــك الدولــي  وصنــدوق النقــد الدولــي 

والبنــك المركــزي األردنــي فيمــا يخــص األردن.

خيارات التمديد واإلنهاء في عقود اإليجار
يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار. تســتخدم هــذه الشــروط لزيــادة المرونــة التشــغيلية مــن حيــث إدارة 

العقــود، إن معظــم خيــارات التمديــد واإلنهــاء المحتفــظ بهــا قابلــة للممارســة مــن قبــل كل مــن البنــك والمؤجــر.

عنــد تحديــد مــدة عقــد اإليجــار ، تأخــذ اإلدارة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف التــي تخلــق حافــًزا اقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد، أو عــدم 
ممارســة خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة عقــد اإليجــار إذا كان عقــد اإليجــار 
مؤكــًدا بشــكل معقــول أن يتــم تمديــده )أو لــم يتــم إنهــاؤه(. تتــم مراجعــة التقييــم فــي حالــة حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف 

التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة المســتأجر.

- مراجعة السياسات وإجراءات العمل واألنظمة وأية معايير أخرى ذات العاقة وبيان مدى ماءمتها لتطبيق المعيار.

- توزيع المهام والمسؤوليات وضمان مشاركة جميع وحدات العمل ذات العاقة في عملية التطبيق السليم للمعيار.  

- متابعة التقارير الدورية المتعلقة بنتائج احتساب وتطبيق المعيار والوقوف على أثر تطبيق المعيار على الوضع المالي للبنك.

- تطبيق اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .

- عكس أثر تطبيق المعيار على استراتيجية البنك وسياسة التسعير.

- تعتبر مسؤولة عن أي استثناءات على نتائج مخرجات األنظمة واإلجراءات المحددة والنماذج الموثقة لعملية االحتساب.

- مراجعة عملية محددات المراحل  Staging Rules ووضع التوصيات الازمة.

- االطاع على االحتساب للخسائر االئتمانية المتوقعة والتوصية باعتمادها.

- التوصية على أي استثناء أو تعديل على نتائج احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة المطلوبة ووفق مبررات واضحة وموثقة.

مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر واالمتثال:

- مراجعة إطار وفرضيات احتساب المخاطر االئتمانية المتوقعة والتوصية باعتمادها.

- اإلشراف على كفاءة وفعالية عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

مسؤوليات لجنة التدقيق:

- التحقق من ضمان سامة المنهجيات واألنظمة المستخدمة في تطبيق المعيار رقم )9(. 

- مراقبــة التــواؤم مــع إطــار احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفقــً للمعيــار رقــم )9( والتأكــد مــن قيــام التدقيــق الداخلــي بواجبــه بهــذا 
الخصــوص.

- مراجعــة البيانــات الماليــة بعــد تطبيــق المعيــار وبصفــة خاصــة التحقــق مــن تطبيــق تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي بشــأن كفايــة 
الــرأي والنصيحــة فــي ديــون البنــك غيــر العاملــة وذلــك قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة. المخصصــات، وإبــداء 

- مراجعة الماحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.

- مراجعــة القضايــا المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك والتأكــد مــن دقــة اإلجــراءات المحاســبية والرقابيــة وســامتها 
ومــدى التقّيــد بهــا.

- التأكــد مــن خــال دائــرة التدقيــق الداخلــي مــن أن جميــع األدوات الماليــة /التعرضــات االئتمانيــة قــد تــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
لهــا.

مسؤوليات دائرة االمتثال:

التأكد من االمتثال للقوانين والتعليمات المطبقة والمتعلقة بإعداد القوائم المالية وتطبيق المعيار واالفصاحات المطلوبة.

مسؤوليات دائرة المخاطر:
ECL احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة -

- مراجعة النماذج والفرضيات المستخدمة باالحتساب والتوصية بأي تعديات مطلوبة 

- تقييم أنظمة التصنيف االئتماني والمحددات المستخدمة بها ونتائجها.

- إعداد اإلفصاحات الدورية النوعية والكمية التفصيلية المطلوبة من البنك المركزي األردني لغايات االلتزام بمتطلبات المعيار.

- مراجعــة عمليــة االنتقــال بيــن المراحــل المختلفــة ومقارنتهــا مــع  سياســة متطلبــات االنتقــال بيــن المراحــل ومراجعــة هــذه المحــددات بشــكل 
دوري.

مسؤوليات الدائرة المالية:

- االشتراك مع اإلدارات في تطوير وبناء نموذج األعمال بما يتضمن تصنيف الموجودات المالية للبنك وفقً لمبادئ المعيار رقم )9(.

- عمل التسويات والقيود المحاسبية الازمة بعد اعتماد النتائج والتحقق من أن كافة األدوات المالية قد خضعت لاحتساب.

- مراجعة اإلفصاحات الازمة بالتعاون مع الدوائر المعنية في البنك بما يتفق ومتطلبات المعيار وتعليمات البنك المركزي.
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5 - أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

البند

بنوك ومؤسسات

المجموعمصرفية خارجيةمصرفية محلية
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول
202120202021202020212020

دينـاردينـاردينـاردينـاردينـاردينـار
29,67129,6717,738,87310,344,8827,768,54410,374,553حسابات جارية وتحت الطلب

ودائع تستحق خالل فترة أقل من 
سنة

16,307,00035,659,00033,4573,827,95316,340,45739,486,953

ودائع بنوك تستحق خالل فترة 
تزيد عن سنة

--30,000,00030,000,00030,000,00030,000,000

16,336,67135,688,67137,772,33044,172,83554,109,00179,861,506المجموع

ينزل: مخصص خسائر ائتمانية 
متوقعة

)2,853()17,786()12()525,447()2,865()543,233(

16,333,81835,670,88537,772,31843,647,38854,106,13679,318,273

- بلغــت األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي ال تتقاضــى فوائــد 7,768,544 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )9,831,321 دينــار 
كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

- بلغــت األرصــدة لــدى بنــوك ومؤسســات مصرفيــة التــي تســتحق خــال فتــرة تزيــد عــن ثاثــة أشــهر 30,000,000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 
)30,000,000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( .

- ال يوجد أرصدة مقيدة السحب كما في 31 كانون األول 2021 و 2020.

إن توزيع إجمالي األرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

البند
20212020

المرحلة األولى 
)إفرادي(

المرحلة الثانية 
)إفرادي(

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثة

دينارديناردينارديناردينار
+654,109,001--54,109,00179,861,506

54,109,00179,861,506--54,109,001المجموع

فيما يلي الحركة على األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية:

البند
المرحلة األولى

 )إفرادي(

المرحلة 
الثانية

 )إفرادي(

المرحلة 
الثالثة

)إفرادي(

المجموع
31 كانون األول31 كانون األول

20212020
دينارديناردينارديناردينار

79,861,50636,721,211--79,861,506الرصيد كما في بداية السنة

3,545,00055,290,395--3,545,000األرصدة الجديدة خالل السنة

)23,437,358()25,024,000(--)25,024,000(األرصدة المسددة

11,287,258)4,273,505(--)4,273,505(التغيرات الناتجة عن التعديالت

54,109,00179,861,506--54,109,001الرصيد كما في نهاية السنة

ال يوجد تحويات بين المراحل )األولى والثانية والثالثة( أو أرصدة معدومة خال السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021.

خصم مدفوعات اإليجار
يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للبنــك )IBR). طبقــت اإلدارة األحــكام والتقديــرات لتحديــد معــدل االقتــراض 

اإلضافــي عنــد بــدء عقــد اإليجــار.

4- نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول
2021

31 كانون األول
2020

دينــــاردينــــار

24,833,61023,982,196نقد في الخزينة

أرصدة لدى بنوك مركزية:
33,473,23916,299,864حسابات جارية وتحت الطلب

25,000,000-ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

32,403,72831,569,484متطلبات االحتياطي النقدي

65,876,96772,869,348مجموع أرصدة لدى بنوك مركزية

90,710,57796,851,544مجموع نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

- ال يوجــد أرصــدة مقيــدة الســحب لــدى البنــوك المركزيــة باســتثناء االحتياطــي النقــدي لــدى البنــك المركــزي األردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 
2021 و2020. 

- ال يوجد أرصدة تستحق خال فترة تزيد عن ثاثة أشهر كما في 31 كانون األول 2021 و2020.

- اليوجد شهادات إيداع كما في تاريخ 31 كانون األول  2021و2020.

فيما يلي الحركة على األرصدة لدى البنوك المركزية:

البند
المرحلة األولى 

)إفرادي(
المرحلة الثانية 

)إفرادي(
المرحلة 

الثالثة

المجموع
31 كانون 

األول
31 كانون 

األول

20212020

دينارديناردينارديناردينار

إجمالي الرصيد كما في بداية 
السنة

72,869,348--72,869,34853,825,702

25,000,000----األرصدة الجديدة خالل السنة

-)25.000,000(--)25.000,000(األرصدة المسددة

)5,956,354(18,007,619--18,007,619التغيرات الناتجة عن التعديالت

إجمالي الرصيد كما في نهاية 
السنة

65,876,967--65,876,96772,869,348

- ال يوجد تحويات بين المراحل )األولى والثانية والثالثة( أو أرصدة مشطوبة خال السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021 و2020.
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- تتضمـــن التسهيـــات االئتمـانيــــة الـمباشــــرة تســهيات ممنوحــة بكفالــة الحكومــة األردنيــة بلغــت 26,250,000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول  
2021 )30,000,000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

إن الحركة على التسهيالت االئتمانية المباشرة بشكل تجميعي  كما في 31 كانون األول 2021و2020:

البند

20212020
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

الثالثة
المجموعالمجموع

دينارديناردينارديناردينار
630,850,81571,579,20389,052,218791,482,236731.054.500الرصيد كما في بداية السنة

82,002,0591,451,3001,405,62084,858,97996.240.337تسهيالت جديدة خالل السنة
)51.913.553()31,767,580()3,053,360()2,290,261()26,423,959(التسهيالت المسددة

--)3,553,579()13,962,574(17,516,153ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
--)1,182,338(76,599,339)75,417,001(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
--21.841.654)14.054.900()7.786.754(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

17.668.66716.143.003)1.891.023(12.194.5727.365.118التغيرات الناتجة عن تعديالت
)42.051()689.607()689.607(--التسهيالت المعدومة

632.935.885126.687.225101.929.585861.552.695791.482.236الرصيد كما في نهاية السنة

ــون األول  ــي 31 كان ــا ف ــي كم ــرادي وتجميع ــكل إف ــة بش ــة المتوقع ــائر االئتماني ــص الخس ــى مخص ــة عل ــة الحاصل ــي الحرك ــا يل فيم
2021و2020:

2020 2021

المجموعالبنـد المجموع
المرحلة الثالثة 

إفرادي 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار
47.974.854 58.732.454 51.149.209 4.567.838 3.015.407 الرصيد في بداية السنة

649.146 883.399 407.394 75.043 400.962 التسهيالت الجديدة خالل السنة
)742.050( )1.321.744( )908.564( )286.195( )126.985( التسهيالت المسددة

- - )17.160( )93.062( 110.222 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )49.925( 459.243 )409.318( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 3.073.504 )2.913.816( )159.688( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

4,326,154 6.842.246 5.995.958 846.288 -
األثر على المخصص نتيجة تغيير 

التصنيف بين المراحل الثالث
6,541,718 )1.219.834( )818.975( )120.580( )280.279( التغيرات الناتجة عن تعديالت 

)17.368( )123.380( )123.380( - - التسهيالت المعدومة 

58,732,454 63.793.141 58.708.061 2.534.759 2.550.321
إجمالي الرصيد كما في نهاية 

السنة

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة واإليداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية كما يلي:

20212020

المرحلة 
األولى
إفرادي

المرحلة 
الثانية
إفرادي

المرحلة 
الثالثة
إفرادي

المجموعالمجموع

دينارديناردينارديناردينار
543,23378,672--543,233الرصيد في بداية السنة

620532,854--620خسارة التدني على اإليداعات الجديدة خالل السنة 

)77,995()11,651(--)11,651(المسترد من خسارة التدني على اإليداعات المسددة

9,702)529,337(--)529,337(التغيرات الناتجة عن التعديالت

2,865543,233--2,865الرصيد في نهاية السنة 

6- تسهيالت ائتمانية مباشرة – بالصافي 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

األفراد )التجزئة(
31 كانون األول31 كانون األول

20212020
دينـــاردينـــار

597,771625,721حسابات جارية مدينة

205,792,443194,412,145قروض وكمبياالت *

6,253,5464,520,314بطاقات ائتمان

120,038,373118,674,013القروض العقارية

--الشركات :

--أ - الشركات الكبرى:

94,984,67662,750,734حسابات جارية مدينة

329,888,285302,268,633قروض وكمبياالت *

--ب – مؤسسات صغيرة ومتوسطة:

12,758,30813,063,156حسابات جارية مدينة

47,521,48447,171,682قروض وكمبياالت *

43,717,80947,995,838الحكومة والقطاع العام 

861,552,695791,482,236المجموع

)58,732,454()63,793,141()ينزل( : مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)18,848,757()23,855,755(فوائد معلقة

773,903,799713,901,025صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

- صافـــي بعــــد تنزيــــل الفوائـــد والعمـــــوالت المقبوضة مقدمـــً البالغة 761,369 دينـــار كمـــــا فـــــي 31 كانون األول 2021 )1,539,428 دينار كما في 
31 كانــون األول 2020(.

- بلغــت التســهيات االئتمانيــة غيــر العـــاملة 101,929,585 دينــــار أي مــا نســبته 11.83 % مــن إجمالــي التســــهيات االئــــتمانية المبـــاشرة كمــا فــي 
31 كانــون األول 2021 )89,052,218 دينــار أي مــا نســبته 11.25٪ مــن إجـــمالي التســهيات االئتمانيـــة المباشـــرة  كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

- بلغـــت التسهيــــات االئتمانيــة غيــر العـــاملة بعــد تنزيــل الفوائــــد والعمــــوالت المعلقـــة 78,235,931 دينــــــار أي مــا نســبته 9.34% مــــن رصيــد 
التسهيــــات االئتمانيـــــة المباشــــرة بعــــد تنزيـــــل الفوائــــد والعمــوالت المعلقــة كمـا فـــي 31 كانــــون األول 2021 )70,601,202 دينــــار أي ما نسبته 

9.1٪ مــن رصيــد التســهيات االئتمانيــة المباشــرة بعــد تنزيــل الفوائــد والعمــوالت المعلقـــة كمـــا  فــي 31 كانــون األول 2020(.
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للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2020:

القروض األفراد
العقارية

الشركات 
الكبرى

الصغيرة 
والمتوسطة

الحكومة
والقطاع 

العام
المجموع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
10.763.7441.777.42631.252.8804.086.18694.61847.974.854رصيد بداية السنة 

المقتطع من اإليرادات خالل 
484.25522.62323.362118.82086649.146السنة

المسترد من خسارة التدني 
)742.050()2()171.952()227.276()67.794()275.026(على التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
575.720)7(61.317726.14517.664)229.399(األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة 
)687.907(-)8.382()766.442()77.071(163.988الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة 
7112.187)9.282(65.41115.75440.297الثالثة

األثر على المخصص نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل 

الثالث
1.363.957241,1512,334,635386.418)7(4,326,154

6,541,718)57.435(1.323.7866,380,276707.629)1.812.538(التعديالت الناتجة عن تعديالت

)17.368(---)4.247()13.121(التسهيالت المعدومة

إجمالي الرصيد كما في نهاية 
10.511.2713,292,94539,763,8775.127.10137.26058.732.454السنة

إعادة توزيع :
المخصصات على مستوى 

10.511.2713,292,94539,763,8775.127.10137.26058.732.454إفرادي

المخصصات على مستوى 
------تجميعي

10.511.2713,292,94539,763,8775.127.10137.26058.732.454المجموع

فيما يلي الحركة على مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021 و2020:

للسنة المنتهية في 31 
كانون األول 2021:

القروض األفراد
العقارية

الشركات 
الكبرى

الصغيرة 
والمتوسطة

الحكومة
والقطاع 

العام
المجموع

دينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــاردينـــار
10.511.2713.292.94539.763.8775.127.10137.26058.732.454رصيد بداية السنة 

المقتطع من اإليرادات خالل 
624.54045.632174.42038.78918883.399السنة

المسترد من خسارة التدني 
)1.321.744()83()85.884()464.194()525.699()245.884(على التسهيالت المسددة

ما تم تحويله إلى المرحلة 
)458.784(-1.070)411.724()8.081()40.049(األولى

ما تم تحويله إلى المرحلة 
)2.547.635(-)7.641()2.061.362()367.882()110.750(الثانية

ما تم تحويله إلى المرحلة 
3.006.419-150.799375.9632.473.0866.571الثالثة

األثر على المخصص نتيجة 
تغيير التصنيف بين المراحل 

الثالث
1.509.313172.6345.072.57887.721-6.842.246

)1.219.834(31.157)315.500()1.536.541(271.641329.409التعديالت الناتجة عن تعديالت

)123.380(-)286()79.242()37.187()6.665(التسهيالت المعدومة

إجمالي الرصيد كما في نهاية 
12.664.2163.277.73442.930.8984.851.94168.35263.793.141السنة

إعادة توزيع :
المخصصات على مستوى 

12.664.2163.277.73442.930.8984.851.94168.35263.793.141إفرادي

12.664.2163.277.73442.930.8984.851.94168.35263.793.141المجموع

- تــم خــال العــام 2021 شــطب تســهيات ائتمانيــة مباشــرة غيــر عاملــة بمبلــغ 123,380 دينــار وذلــك وفقــً لقــرار مجلــس اإلدارة بذلــك الخصــوص 
)17,368 دينــار للعــام 2020( .

- لم يتم خال العام 2021 و 2020 تحويل تسهيات ائتمانية غير عاملة إلى خارج قائمة المركز المالي.

- هنــاك تســهيات ائتمانيــة مباشــرة رصيدهــا 128,607,030 دينــــــار وفوائدهــا المعلقــة 80,974,731 دينار والمخصص المرصــود لها 47,632,299 
دينـــــار كمــا فــي 31 كانــــــون األول 2021، تــم إدراجهــا ضمــن حســابات نظاميــة خــارج قائمــة المركــز المالــي بموجــب قــرارات مجلــس اإلدارة، وذلــك 

علــى اعتبــار أن هــذه الحســابات مغطــاة بالكامــل كمــا بتاريــخ  القوائــم الماليــة.

-تم اإلفصاح أعاه عن  إجمالي المخصصات المعدة إزاء الديون المحتسبة على أساس العميل الواحد .

- بلغــت قيمــة المخصصــات التــي انتفــت الحاجــة إليهــــا نتيجــة تســويات أو تســديد ديــون وحولــت إزاء ديــون أخــرى 9,391,579 دينــار كمــا فــي 
31 كانــون األول 2021 )9,965,256 دينــار  كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.
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ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

- إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة الممنوحة للشركات الكبرى كما في 31 كانون األول  هي كما يلي:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار دينــــــــــار
31.252.880 39.763.877 34.935.699 3.328.310 1.499.868 رصيد بداية السنة

23.362 174.420 - 63 174.357 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة 
خالل السنة

)227.276( )464.194( )201.089( )252.848( )10.257( المسترد من خسارة التدني على 
التسهيالت المستحقة

- - )4.916( )34.077( 38.993 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - - 326.440 )326.440( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 2.478.002 )2.353.725( )124.277( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

2,334,635 5.072.578 4.384.528 688.050 -

األثر على المخصص – كما في نهاية السنة 
– نتيجة 

تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 
السنة 

6,380,276 )1.536.541( )1.424.541( )99.729( )12.271( التغيرات الناتجة عن تعديالت 
- )79.242( )79.242( - - التسهيالت المعدومة

39,763,877 42.930.898 40.088.441 1.602.484 1.239.973 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- إن توزيــع إجمالــي التســهيالت  الممنوحــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة حســب فئــات التصنيــف االئتمانــي الداخلــي للبنــك 
هــي كمــا يلــي:

البند

20212020

المرحلة األولى 
)إفرادي(

المرحلة 
الثانية 
)إفرادي(

المرحلة 
الثالثة

المجموعالمجموع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
3+236.473-653237.126157
3-4.247--4.2473.921
4+7.683283.267-290.950250.250

43.674.274493.780378.0654.546.1195.787.669
4-6.580.80965.33722.3546.668.5006.011.153
5+9.856.1043.822.56633.67913.712.34916,118,202

514.967.096186.990466.52515.620.6119,637,535
5-3.670.947822.80369.1004.562.8505.244.082
6+3.984.0951.329.0586.518.11811.831.2716,355,100

61.223.6119.720-1.233.3311,953,608
6-132.102-895.9781.028.080248,439
7+332.480--332.480303.478

7--76.30276.30290.592
7-33.857--33.85735.368
8----9,383
9----6,194

10--843.465843.4659,183,483
)684,643()409.272(-4.048)413.320(غير مصنفة

44.290.4587.017.5699.304.23960.612.26660.553.971المجموع

- إن توزيع إجمالي التسهيالت  الممنوحة للشركات الكبرى حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

البند

20212020

المرحلة األولى 
)إفرادي(

المرحلة 
الثانية 
)إفرادي(

المرحلة 
الثالثة

المجموعالمجموع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
2----200.000
3----2.883.514

3-7.301--7.3011.633
4+144.335173.235213.706531.276541.499

48.726.4805.640.855-14.367.33513,294,497
4-28.770.2125.201.727-33.971.93920.398.169
5+46.773.4565.333.670674.73652.781.86254,956,880

584.185.50329.122.3222.193.330115.501.15567.220.266
5-55.689.4196.966.60541.89762.697.92167,253,990
6+31.171.70831.356.20356.315.458118.843.36934,275,138

65.599.2316.193.041809.95312.602.22525.226.652
6-6795.663.9292.023.4767.688.08410.986.492
7+-3.376.635-3.376.6353.212.850

7--3.094.1143.094.1142,919,532
8----323,786
9----4,070,488

10--8,6948,69450,352.174

7,046,800)70.905(-73.764)144.669(غير مصنفة

260.923.65599.101.98665.375.364425.401.005365.164.360المجموع

- إن الحركة على التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للشركات الكبرى كما في 31 كانون األول  هي كما يلي:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة
 الثالثة 

المرحلة 
الثانية إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار
352.980.000 365.164.360 56.747.215 46.520.623 261.896.522 الرصيد كما في بداية السنة 

13.615.888 32.946.198 - 150.000 32.796.198 التسهيالت الجديدة خالل السنة 
)20.274.298( )5.539.628( )920.310( )1.105.779( )3.513.539( التسهيالت المسددة

- - )1.547.638( )3.848.147( 5.395.785 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - - 59.326.204 )59.326.204( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 12.361.015 )9.396.748( )2.964.267( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

18.842.770 33.081.520 )1.013.473( 7.455.833 26.639.160 التغيرات الناتجة عن تعديالت 
- )251.445( )251.445( - - التسهيالت المعدومة

365.164.360 425.401.005 65.375.364 99.101.986 260.923.655 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

- إن توزيع إجمالي التسهيالت الممنوحة لألفراد حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

20212020

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
4,483,338311,630598,0605,393,0284.056.188بطاقات ائتمان

319,19612,537266,038597,771625.721طلب مكشوف

10,077,7191,697,1471,848,12413,622,99015.034.583قروض سيارات

169,611,9738,206,03614,351,444192,169,453179.377.562قروض شخصية
184,492,22610,227,35017,063,666211,783,242199.094.054

- إن الحركة على التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لألفراد كما في 31 كانون األول:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة األولى 
إفرادي

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار
184.131.365 199.094.054 13.318.452 9.390.535 176.385.067 الرصيد في بداية السنة 

31.858.691 37.015.907 1.240.263 830.603 34.945.041 التسهيالت الجديدة خالل السنة 
)13.741.844( )18.670.411( )126.686( )657.559( )17.886.166( التسهيالت المسددة

- - )1.360.531( )4.052.065( 5.412.596 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )587.163( 7.502.992 )6.915.829( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 4.553.086 )1.798.016( )2.755.070( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)3.133.377( )5.553.394( 129.159 )989.140( )4.693.413( التغيرات الناتجة عن تعديالت 
)20.781( )102.914( )102.914( - - التسهيالت المعدومة 

199.094.054 211.783.242 17.063.666 10.227.350 184.492.226 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت الممنوحة لألفراد كما في 31 كانون األول 2021:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار
10.763.744 10.511.271 8.950.476 552.835 1.007.960 الرصيد في بداية السنة

484.255 624.540 355.829 71.971 196.740 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة خالل 
السنة

)275.026( )245.884( )124.166( )19.345( )102.373( المسترد من خسارة التدني على التسهيالت 
المستحقة

- - )12.050( )32.810( 44.860 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )44.966( 97.203 )52.237( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 207.815 )175.143( )32.672( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

1.363.957 1.509.313 1.232.690 276.623 - األثر على المخصص –نتيجة تغيير التصنيف 
بين المراحل  الثالث خالل السنة 

)1.812.538( 271.641 264.594 7.119 )72( التغيرات الناتجة عن تعديالت 
)13.121( )6.665( )6.665( - - التسهيالت المعدومة

10.511.271 12.664.216 10.823.557 778.453 1.062.206 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- إن الحركــة علــى التســهيالت االئتمانيــة المباشــرة الممنوحــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة كمــا فــي 13 كانــون األول  هــي 
كمــا يلــي:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار
51.366.405 60.553.971 10.738.381 5.467.958 44.347.632 الرصيد في بداية السنة 
14.455.147 3.781.178 56.367 348.943 3.375.868 التسهيالت الجديدة خالل السنة 
)7.809.641( )3.095.454( )585.913( )278.883( )2.230.658( التسهيالت المسددة 

- - )394.582( )4.119.953( 4.514.535 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )70.507( 5.182.333 )5.111.826( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 565.276 )412.541( )152.735( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

2.549.618 )541.080( )918.434( 829.712 )452.358( التغيرات الناتجة عن تعديالت 
)7.558( )86.349( )86.349( - - التسهيالت المعدومة

60.553.971 60.612.266 9.304.239 7.017.569 44.290.458 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- إن الحركــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الممنوحــة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة كمــا فــي 31 كانــون األول 
هــي كمــا يلــي:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينــار دينــار دينــار دينــار دينــار
4.086.186 5.127.101 4.777.622 125.282 224.197 الرصيد في بداية السنة

118.820 38.789 33.059 2.096 3.634 خسارة التدني على التسهيالت الجديدة 
خالل السنة

)171.952( )85.884( )75.673( )1.115( )9.096( المسترد من خسارة التدني على التسهيالت 
المستحقة

- - )46( )24.861( 24.907 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )470( 23.561 )23.091( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 7.087 )6.341( )746( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

386.418 87.721 179.235 )91.514( -

األثر على المخصص – كما في نهاية السنة 
– نتيجة 

  تغيير التصنيف بين المراحل الثالث خالل 
السنة 

707.629 )315.500( )163.042( )128( )152.330( التغيرات الناتجة عن تعديالت 
- )286( )286( - - التسهيالت المعدومة

5.127.101 4.851.941 4.757.486 26.980 67.475 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

- إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض العقارية كما في 31 كانون األول :

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة إفرادي

المرحلة 
الثانية إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
1.777.426 3.292.945 2.485.326 561.411 246.208 الرصيد في بداية السنة

22.623 45.632 18.488 913 26.231 خسارة التدني على التسهيات الجديدة خال 
السنة

)67.794( )525.699( )507.553( )12.887( )5.259( المسترد من خسارة التدني على التسهيات 
المستحقة

- - )148( )1.314( 1.462 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )4.489( 12.039 )7.550( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 380.600 )378.607( )1.993( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

241,151 172.634 199.505 )26.871( -
األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف 

بين 
المراحل الثاث خال السنة 

1.323.786 329.409 503.957 )27.842( )146.706( التغيرات الناتجة عن تعديات 
)4.247( )37.187( )37.187( - - التسهيات المعدومة

3,292,945 3.277.734 3.038.499 126.842 112.393 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- إن توزيع إجمالي التسهيالت الممنوحة للحكومة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي هي كما يلي:

البند

20212020

المرحلة األولى 
)إفرادي(

المرحلة 
الثانية 
)إفرادي(

المرحلة 
المجموعالمجموعالثالثة

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
1-589945.000.060
4312.433--312.433312.433

4------
5+13.644.016--13.644.0168.261.798

526.250.000--26.250.00030.000.000
5-3.511.203--3.511.2034.421.439
6+-----

8----83
9----22

1260633غير مصنفة

43.717.653714943.717.80947.995.838المجموع

- إن توزيع إجمالي القروض  العقارية حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

البند

20212020

المرحلة األولى 
)إفرادي(

المرحلة 
الثانية 
)إفرادي(

المرحلة 
الثالثة

المجموعالمجموع

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
3----211.731

3-1--158.506
4+71.387--71.38787.611

45.012.15443.977-5.056.1314.594.217
4-2.828.7041.022.307-3.851.01117.766.505
5+3.898.943763.710-4.662.6534.863.227

516.111.5971.074.100-17.185.6974.251.847
5-1.574.1382.427.199-4.001.3371.403.635
6+6.588.146822.8114.236.78411.647.74120,229,662

611.285.405--11.285.405113.108
6-2.214.295--2.214.2952.190.994
7+----11

7--48.41948.419-
8--3.466.6223.466.622529,263
9--205.408205.408249,550

10-81.776.5141.776.5224,654,169
49.927.1234.186.201452.42054.565.74457,469,977غير مصنفة

99.511.89310.340.31310.186.167120.038.373118.674.013المجموع

- إن الحركة على القروض العقارية كما في 31 كانون األول:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية
إفرادي

المرحلة األولى
 إفرادي

دينـار دينـار دينـار دينـار دينـار
121.834.039 118.674.013 8.248.003 10.200.087 100.225.923 الرصيد في بداية السنة

6.310.503 11.115.626 108.925 121.749 10.884.952 التسهيالت الجديدة خالل السنة 
)7.587.747( )4.461.994( )1.420.358( )248.040( )2.793.596( التسهيالت المسددة 

- - )250.828( )1.942.409( 2.193.237 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - )524.666( 4.587.808 )4.063.142( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 4.362.277 )2.447.595( )1.914.682( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)1.869.070( )5.040.373( )88.287( 68.713 )5.020.799( التغيرات الناتجة عن تعديالت 
)13.712( )248.899( )248.899( - - التسهيالت المعدومة 

118.674.013 120.038.373 10.186.167 10.340.313 99.511.893 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

للسنة المنتهية في 13 
كانون األول 2020

الشــــــركــــــــــــات 
الحكومةالصغيرةالقروض  

والقطاع والمتوسطة  الكـــبرى العقاريةاألفراد 
المجموعالعام 

دينار دينار دينار دينار دينار دينار 
14,079,271-1,312,5531,255,7399,746,4371,764,542الرصيد في بداية السنة

يضاف: الفوائد المعلقة خال 
6,027,357-905,140617,8803,446,2891,058,048السنة

ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات 
)1,233,188(-)243,918()403,660()329,052()256,558(خال السنة 

)24,683(-)7,558(-)9,465()7,660(الفوائد المعلقة التي تم شطبها

18,848,757-1,953,4751,535,10212,789,0662,571,114الرصيد في نهاية السنة

7- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول
2021 

31 كانون األول
2020 

ديناردينار
1,778,2101,645,923أسهم مدرجة في أسواق مالية

1,778,2101,645,923المجموع

8- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول
2021

31 كانون األول 2020

ديناردينار
26,622,09923,954,878أسهم مدرجة في أسواق مالية 

5,320,5735,098,235أسهم غير مدرجة في أسواق مالية

31,942,67229,053,113 مجموع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل

- بلغــت قيمــة الخســائر المتحققــة مــن بيــع أســهم بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر 347,721 دينــار للســنة المنتهيـــة 
فــي 31 كانــون األول 2021 تــم قيدهــا مباشــرة ضمــن األربــاح المــدورة فــي حقــوق المســاهمين )134,775 دينــار للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون 
األول 2020(، كمــا بلغــت قيمــة األربــاح المتحققــة مــن بيــع أدوات ديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر )124,075 دينــار للســنة 

المنتهيــة فــي 31 كانــون األول2020( )2021: ال يوجــد(. 

- بلغــت توزيعــات األربــاح النقديــة علــى االســتثمارات أعــاه 196,417 دينــار للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 )211,409 دينــار للســنة 
المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020(.

- إن الحركة على التسهيالت الحكومية كما في 31 كانون األول 2021 هي كما يلي:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة األولى 
إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
20.742.691 47.995.838 167 - 47.995.671 الرصيد في بداية السنة
30.000.108 70 65 5 - التسهيات الجديدة خال السنة 
)2.500.023( )93( )93( - - التسهيات المسددة

- - )2( 2 - ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
)246.938( )4.278.006( 12 - )4.278.018( التغيرات الناتجة عن تعديات 

47.995.838 43.717.809 149 7 43.717.653 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للتسهيالت الحكومية كما في 31 كانون األول:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة 

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
94.618 37.260 86 - 37.174 الرصيد في بداية السنة

86 18 18 - - خسارة التدني على التسهيات الجديدة خال 
السنة

)2( )83( )83( - - المسترد من خسارة التدني على التسهيات 
المستحقة

)7( - - - - األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين 
المراحل الثاث خال السنة

)57.435( 31.157 57 - 31.100 التغيرات الناتجة عن تعديات 
37.260 68.352 78 - 68.274 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الفوائد المعلقة
فيما يلي الحركة الحاصلة على الفوائد المعلقة خالل السنة:

للسنة المنتهية في 31 كانون 
األول 2021

الشــــــركــــــــــــات 

األفراد 
القروض  

 الكـــبرى 
الحكومةالصغيرة

المجموع
والقطاع والمتوسطة العقارية

العام 
دينار دينار دينار دينار دينار دينار 

18,848,757-1,953,4751,535,10212,789,0662,571,114الرصيد في بداية السنة

6,902,185-1,150,608565,7484,259,985925,844يضاف: الفوائد المعلقة خال السنة

ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات 
)1,329,590(-)341,124()284,069()442,719()261,678(خال السنة 

)565,597(-)86,063()172,203()211,712()95,619(الفوائد المعلقة التي تم شطبها

23,855,755-2,746,7861,446,41916,592,7793,069,771الرصيد في نهاية السنة
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- فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة:

2020 2021

المجموع المجموع
المرحلة 
الثالثة 
إفرادي

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
507,062 633.545 584.982 - 48.563 الرصيد في بداية السنة

)9,408( - - - -  المسترد من خسارة التدني على االستثمارات
  المستحقة

- - - - -  األثر على المخصص نتيجة تعديل التصنيف بين
  المراحل الثاث 

135,891 5.556 213 - 5.343 التغيرات الناتجة عن تعديات 
633,545 639.101 585.195 - 53.906 كما في نهاية السنة

10 -  ممتلكات ومعدات – بالصافي
أ - إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

مبانـيأراضي2021

أجهزة

وسائــط ديكورات
نقـــل

أجهـزة
دفعات 

على
 حساب 
ممتلكات
ومعدات

المجموع ومعدات

 الحاسب مكتبية
اآللي

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينارالكلفـة:

الرصيد في بداية 

السنة
2,893,11014,446,56110,313,5836,701,559313,0745,383,628814,34840,865,863

24,53914,3385,936149,2141,931,5092,125,536--إضافات

)509,002(-)322,859(-)69,266()116,877(--استبعادات

)المحول( من 

دفعات على 

حساب

شراء ممتلكات 

ومعدات

--254,672406,045-1,052,944)1,713,661(-

الرصيد في نهاية 
السنة

2,893,11014,446,56110,475,9177,052,676319,0106,262,9271,032,19642,482,397

االستهالك المتراكم:

الرصيد في بداية 
السنة

-2,696,1717,045,0224,772,287229,5004,250,201-18,993,181

2,138,777-278,729828,133498,93734,695498,283-استهاك السنة

)507,405(-)322,248(-)69,217()115,940(--استبعادات

الرصيد في نهاية 
السنة

-2,974,9007,757,2155,202,007264,1954,426,236-20,624,553

صافي القيمة 
الدفترية 

 للممتلكات
والمعدات في 

نهاية السنة

2,893,11011,471,6612,718,7021,850,66954,8151,836,6911,032,19621,857,844

نسبة
االستهاك %

215-10151520

9- موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول
2021

31 كانون األول 2020

ديناردينار
358,612,255278,403,731أذونات وسندات خزينة

4,741,3484,573,055أسناد قروض الشركات

363,353,603282,976,786 المجموع

)633,545()639,101(مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)137,055()305,348(الفوائد المعلقة

362,409,154282,206,186صافي الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

362,409,154282,206,186ذات عائد ثابت

362,409,154282,206,186المجموع

- فيما يلي توزيع إجمالي الموجودات المالية بالكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

البند

20212020
المرحلة األولى 

)إفرادي(
المرحلة الثانية 

المجموعالمجموعالمرحلة الثالثة)إفرادي(

دينارديناردينارديناردينار

6+361.448.255-1.905.348363.353.603282,976,786

1.905.348363,353,603282,976,786-361.448.255المجموع

- فيما يلي الحركة على الموجودات المالية بالكلفة المطفأة كما في 31 كانون األول:

2020 2021

المجموع المجموع
المرحلة 
الثالثة 
إفرادي

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة األولى 
إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
277,241,188 282.976.786 1.737.055 - 281.239.731 كما في بداية السنة
109,980,523 114.299.916 - - 114.299.916 االستثمارات الجديدة خال السنة 

)104,394,027( )34.098.009( - - )34.098.009( االستثمارات المستحقة 
149,102 174.910 168.293 - 6.617 التغيرات الناتجة عن التعديات

282,976,786 363,353,603 1.905.348 - 361.448.255 كما في نهاية السنة



99 98

ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

12- موجودات حق استخدام/ التزامات عقود تأجير
ــي  ــا يل ــنوات، فيم ــار 5 س ــدة اإليج ــط م ــي، إن متوس ــي والمبان ــك األراض ــي ذل ــا ف ــع بم ــن المواق ــد م ــتئجار العدي ــك باس ــوم البن يق

ــة علــى هــذا البنــد خــالل الســنة هــي كمــا يلــي: الحركــة الحاصل

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021
مطلوباتموجوداتمطلوباتموجودات

ديناردينارديناردينار
5,119,2814,830,2995,141,9364,538,267الرصيد في بداية السنة

1,308,4571,308,4571,091,9611,091,961اضافات خال السنة

-)1,019,175(-)949,490(ينزل: االستهاك خال السنة

)95,441()95,441()48,515()48,515(العقود الملغاة

)1,063,737(-)1,130,669(-اإليجارات المدفوعة

359,249-401,541-الفائدة خال السنة

5,429,7335,361,1135,119,2814,830,299الرصيد كما في نهاية السنة

الجدول أدناه يبين تحليل استحقاق التزامات عقود اإليجار:

كمــا في 31 كــانون األول
20212020
ديناردينار

969,114800,925خال أقل من سنة

2,272,8683,294,362من سنة إلى 5 سنوات

2,119,131735,012أكثر من 5 سنوات
5,361,1134,830,299

13- موجودات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20212020
ديناردينار

10,991,11811,034,406فوائد وإيرادات برسم القبض

6,553,94110,513,038ذمم موجودات مباعة بالتقسيط

1,009,1191,062,039مصاريف مدفوعة مقدمً

63,485,56866,042,144موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة – بالصافي @@

1,760,5731,286,457تأمينات مستردة

38,50046,840شيكات مقاصة

2,310,62915,029,810السحوبات واالعتمادات المشتراة - صافي @

4,040,829729,282,3أخرى

90,190,277744.016.108المجموع

2020

الكلفـة:

الرصيد في بداية 
السنة

2,893,11014,521,5619,099,4946,268,709299,0745,031,8861,458,78539,572,619

10,30622,41214,00038,1401,615,4151,700,273--إضافات

)407,029()24,742()6,409(-)214,348()86,530()75,000(-استبعادات

)المحول( من 
دفعات على 

حساب
  شراء ممتلكات 

ومعدات

--1,290,313624,786-320,011)2,235,110(-

الرصيد في نهاية 
السنة

2,893,11014,446,56110,313,5836,701,559313,0745,383,628814,34840,865,863

االستهالك المتراكم:

الرصيد في بداية 
السنة

-2,439,7016,226,0874,519,955190,6203,765,859-17,142,222

2,178,142-278,854903,119466,54338,880490,746-استهاك السنة

)327,183(-)6,404(-)214,211()84,184()22,384(-استبعادات

الرصيد في نهاية 
السنة

-2,696,1717,045,0224,772,287229,5004,250,201-18,993,181

صافي القيمة 
الدفترية 

 للممتلكات
  والمعدات في 

نهاية السنة

2,893,11011,750,3903,268,5611,929,27283,5741,133,427814,34821,872.682

- بلغـــــــت قيمــة الممتلكــــات والمعـــدات المستهلكـــــة بالكامـــــل 11,728,322 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )10,208,757 دينــار كمــــــا فـــــي 
31 كانــون األول 2020(.

11- موجودات غير ملموسة – بالصافي
إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي:

أنظمة حاسوب وبرامج
20212020
ديناردينار

2,093,6531,855,317الرصيد في بداية السنة

93,758290,728إضافات خال السنة

612,006372,007دفعات على حساب شراء موجودات غير ملموسة

)424,399()532,768(اإلطفاء للسنة 

2,266,6492,093,653الرصيد في نهاية السنة

20%20%نسبة اإلطفاء السنوية 
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- فيمــا يلــي بيــان ملخــص الحركــة الحاصلــة علــى حســاب الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون مســتحقة خــالل 
الســنة:

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021

عقارات 
مستملكـة

عقـارات 
مستملكة 
مباعة على 

دفعــــات

أسهم 
المجموعالمجموعمستملكة

دينارديناردينارديناردينار
61,098,6544,274,978668,51266,042,14487,114,292الرصيد في بداية السنة - صافي

8,897,8314,445,479--8,897,831اإلضافات خال السنة

)23,949,572()11,470,629(-)3,564,463()7,906,166(االستبعادات خال السنة – صافي

---51,489)51,489(عقارات مباعة على دفعات

)1,568,055(16,222)478,622(28,113466,731أثر التدني للسنة

62,066,9431,228,735189,89063,485,56866,042,144الرصيد في نهاية السنة

- إن الحركة الحاصلة على خسائر تدني موجودات آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون مستحقة خالل السنة هي كما يلي:

31 كـانون األول 31 كـانـون األول 2021
2020

عقارات 
مستملكة

عقـــــــارات 
مستملكة 
مباعة على 

دفعـات

أســـــــهم 
المجمــوعالمجمـوعمستملكة

دينارديناردينارديناردينار
7,562,129621,625504,9728,688,7267,320,705الرصيد في بداية السنة

1,067,4971,515,264-996,72870,769المخصص المستدرك 

)147,243()1,889,036()326,695()537,500()1,024,841(المعاد من المخصص

-)136,328(-)58,998( )77,330(المستخدم من المخصص

---1,335)1,335(عقارات مباعة على دفعات

805,317805,317200,034--خسائر تقييم األسهم المستملكة

7,455,35197,231983,5948,536,1768,888,760الرصيد في نهاية السنة

- تتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي التخلــص مــن العقــارات واألســهم التــي آلــت ملكيتهــا للبنــك وفــاًء لديــون مســتحقة علــى العمــاء 
خــال فتــرة ســنتين مــن تاريــخ اســتماكها، وللبنــك المركــزي فــي حــاالت اســتثنائية أن يمــدد هــذه المــدة لســنتين متتاليتيــن كحــد أقصــى.

- كان هنالــك تدنــي فــي قيمــة العقــارات المســتملكة بحوالــي 7.9 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018، وعليــه تــم أخــذ موافقــة البنــك 
المركــزي األردنــي بموجــب كتابهــم رقــم 43/1/10 والمــؤرخ فــي 31 كانــون األول 2018 علــى تقســيط قيمــة التدنــي لمــدة خمــس ســنوات علــى 
ــى  ــام البنــك بإعــادة تقييــم العقــارات المســتملكة التــي مضــى عل ــداًء مــن العــام 2019، وخــال األعــوام 2020 و2021  ق دفعــات متســاوية ابت
تقييمهــا مــدة ســنتين ونتــج عنــه ارتفــاع بالقيمــة العادلــة لتلــك العقــارات بحوالــي 1.1 مليــون دينــار و 141 ألــف دينــار علــى التوالــي لتبلــغ قيمــة 

المخصصــات المؤجلــة 2 مليــون دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021.

- إن توزيع إجمالي أرصدة السحوبات واالعتمادات المشتراة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك هي كما يلي:

البند

20212020

المرحلة األولى 
)إفرادي(

المرحلة 
الثانية 
)إفرادي(

المرحلة 
المجموعالمجموعالثالثة

دينارديناردينارديناردينار
5-----10,862,969
6+----4,350,396
6-2,507,988--2,507,988-

2,507,98815,213,365--2,507,988المجموع

- فيما يلي الحركة على أرصدة السحوبات واالعتمادات المشتراة :

20212020

المرحلة األولى
إفرادي

المرحلة 
الثانية
إفرادي

المرحلة 
الثالثة
إفرادي

المجموعالمجموع

دينارديناردينارديناردينار
15,213,36535,103,927--15,213,365الرصيد في بداية السنة

15,213,365----األرصدة الجديدة خال السنة

)35,103,927()10,862,969(--)10,862,969(األرصدة المسددة

-)1,842,408(--)1,842,408(التغيرات الناتجة عن التعديات

2,507,98815,213,365--2,507,988الرصيد كما في نهاية السنة

- إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية ألرصدة السحوبات واالعتمادات المشتراة :

20212020
المرحلة 

األولى
إفرادي

المرحلة 
الثانية
إفرادي

المرحلة 
الثالثة
إفرادي

المجموعالمجموع

دينارديناردينارديناردينار
183,555245,569--183,555الرصيد في بداية السنة

183,555----األرصدة الجديدة خال السنة
)245,569()107,973(--)107,973(األرصدة المسددة

-121,777--121,777التغيرات الناتجة عن التعديات

197,359183,555--197,359الرصيد كما في نهاية السنة

- ال يوجد تحويات بين المراحل )األولى والثانية والثالثة( أو أرصدة مشطوبة خال السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021.
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16 -  تأمينات نقديـة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021
ديناردينار

21,911,82622,727,383تأمينات مقابل تسهيات مباشرة

18,302,93318,511,377تأمينات مقابل تسهيات غير مباشرة

614,368583,842تأمينات التعامل بالهامش

40,829,12741,822,602المجموع

17 - أموال مقترضة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2021
إجمالي 
المستغلالقرض

الضماناتطريقـة الســداد
سعر 

الفائدة
%ديناردينار

2,000,0001,200,000قرض البنك الدولي
20 عامً منها 5 أعوام فترة 
سماح تسدد على أقساط 

نصف سنوية
-2.5

2,100,000777,000قرض صندوق النقد العربي
10 أعوام منها 3 أعوام فترة 
سماح تسدد على اقساط 

نصف سنوية
-2.5

0-2.25-فترات متنوعة30,765,82230,765,822سلف البنك المركزي األردني

رهونات دفعة بتاريخ 5 شباط 10,000,00010,000,0002024الشركة األردنية إلعادة الرهن العقاري
4.8عقارية

رهونات دفعة بتاريخ 16 آب 10,000,00010,000,0002028الشركة األردنية إلعادة الرهن العقاري
5.1عقارية

رهونات دفعة بتاريخ 26 ايلول 10,000,00010,000,0002024الشركة األردنية إلعادة الرهن العقاري
4.55عقارية

750,000722,637الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
18 عام منها 3 اعوام سماح 

تسدد على اقساط نصف 
سنوية

-2.35

متنوعة بين 3 كانون الثاني 77,018,27877,018,278البنك المركزي األردني لقاء رهن سندات
و16 ايار 2022

رهن 
2سندات

140,483,737

31 كانون األول 2020

2,000,0001,400,000قرض البنك الدولي
20 عامً منها 5 أعوام فترة 
سماح تسدد على أقساط 

نصف سنوية
-2.5

2,100,0001,071,000قرض صندوق النقد العربي
10 أعوام منها 3 أعوام فترة 
سماح تسدد على اقساط 

نصف سنوية
-2.5

0-2.25-فترات متنوعة29,927,92029,927,920سلف البنك المركزي األردني

رهونات دفعة بتاريخ 21 أيلول 10,000,00010,000,0002021الشركة األردنية إلعادة الرهن العقاري
6.6عقارية

رهونات دفعة بتاريخ 16 آب 10,000,00010,000,0002021الشركة األردنية إلعادة الرهن العقاري
6.35عقارية

رهونات دفعة بتاريخ 5 شباط 10,000,00010,000,0002024الشركة األردنية إلعادة الرهن العقاري
6.8عقارية

14- ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 31 كانون األول 2020 31 كانون األول 2021

خارج داخل المملكة 
المجموع خارج المملكة داخل المملكة المجموع المملكة 

دينار دينار دينار دينار  دينار دينار 
حسابات جارية وتحت 

3,490,9013,490,901-3,281,0203,281,020-الطلب

70,487,00037,545,000108,032,00049,926,00049,254,00099,180,000ودائع ألجل 

70,487,00040,826,020111,313,02049,926,00052,744,901102,670.901المجموع

- بلغــت ودائــع البنــوك والمؤسســات المصرفيــة التــي تســتحق خــال فتــرة تزيــد عــن ثاثــة أشــهر 72,000,000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 
)75.000.000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( .

15- ودائع عمالء
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 2021 
 الشركـات

 الصغيرة الكبرىاألفراد
والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع  

العام
المجموع

دينار  دينار دينار دينار دينار 
33,722,87037,950,74935,536,4226,490,325113,700,366حسابات جارية وتحت الطلب

222,947,549215,4403,026,4341,040,878227,230,301ودائع التوفير

27,382,855-30,000-27,352,855شهادات اإليداع

367,555,03272,189,39897,890,19263,440,750601,075,372ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

651,578,306110,355,587136,483,04870,971,953969,388,894  المجموع

 الشركات

31 كانون األول 2020

 الشركات

 الصغيرة الكبرىاألفراد
والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع  

العام
المجموع

دينار  دينار  دينار دينار دينار 
38,221,87122,125,92536,708,5726,556,691103,613,059حسابات جارية وتحت الطلب

205,907,7551,233,3471,894,30059,878209,095,280ودائع التوفير

28,968,140-46,794-28,921,346شهادات اإليداع

349,092,24875,207,64183,861,39685,849,202594,010,487ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

622,143,22098,566,913122,511,06292,465,771935,686,966  المجموع

- بلغــت ودائــع الحكومــة األردنيــة والقطــاع العــام 70,971,953 دينــار أي مــا نســبته 7.32% مــن إجمالــي الودائــع كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 
ــع كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(. ــي الودائ )92,465,771 دينــار أي مــا نســبته 9.9% مــن إجمال

- بلغـــت الودائــع التــي ال تتقاضــى فوائــد 111,655,552 دينــار أي مــا نســبته 11.52%  مــن إجمالــي الودائع كما فـــي 31 كانــون األول 2021 )99,992,527 
دينــار أي مــا نســبته  10.7 %  مــن إجمالــي الودائــع كمــا فـــي 31 كانــون األول 2020(.

- بلغــت الودائــع المحجوزة )مقيدة السحب( 1,839,394 دينار أي ما نسبته 0.19% من إجمالي الودائع كما في 31 كانـــون األول 2021 )2,685,719 
دينار أي ما نســبته 0.29% من إجمالي الودائع كما في 31 كانـــــون األول 2020(.

- بلغت الودائع الجامدة 11,587,667 دينار كما في 31 كانون األول 2021 )3,882,102  دينار كما في 31 كانون األول 2020(.
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د- الموجودات/ المطلوبات الضريبية المؤجلة

إن تفاصيل هذا البند هي 
كما يلي:

2021
31 كانون األول

20212020
الرصيـد بداية 

الرصيد نهاية المحررالمضافالسنة
الضريبـة المؤجلة السنة

ديناردينارديناردينارديناردينار
أ- موجودات ضريبة مؤجلة

12,900231,05187,79992,701-243,951مخصصات ديون قبل عام 2000

5,336,171996,728536,3285,796,5712,202,6972,027,745مخصص تدني عقارات مستملكة

مخصص العقارات المستملكة 
ألكثر من أربعة سنوات

2,847,581-1,091,5721,756,009667,2831,082,081

مخصص األسهم المستملكة 
المخالفة

504,972-326,695178,27767,745191,889

خسارة تدني أسهم مستملكة 
لقاء ديون

849,181805,317-1,654,498628,709322,689

207,152233,203172,665267,690101,72278,718مخصص قضايا مقامة ضد البنك

359136136--359مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص رسوم ومصاريف قضائية 
معلقة

2,731,223716,09448,1603,399,1571,291,6801,037,865

273,8311,569,516596,4161,238,667)1,416,304(3,259,651احتياطي القيمة العادلة @

3,282,8831,247,4961,180,586-3,106,803176,080مخصصات أخرى

-700,000266,000-700,000-مخصص مكافأت الموظفين

الخسائر غير المتحققة لمحفظة 
األسهم بالقيمة العادلة من خال 

قائمة الدخل
97,858-97,858--37,186

الخسارة االئتمانية المحتملة 
لألرصدة واإليداعات لدى البنوك 

المحلية
17,786-14,9332,8531,0846,759

الخسارة االئتمانية المحتملة 
لألرصدة وااليداعات لدى البنوك 

االجنبية
525,447-525,435125199,670

الخسارة االئتمانية المحتملة 
للموجودات المالية بالكلفة 

المطفأة
633,5455,556-639,101242,858240,747

الخسارة االئتمانية المحتملة 
التسهيات االئتمانية المباشرة

7,583,244-2,498,1645,085,0801,932,3302,881,633

الخسارة االئتمانية المحتملة 
للتسهيات االئتمانية غير 

المباشرة
970,88433,607-1,004,491381,707368,936

الخسارة االئتمانية المحتملة 
لسقوف التسهيات غير 

المستغلة / المباشرة
264,011-45,317218,69483,104100,324

الخسارة االئتمانية المحتملة 
لسقوف التسهيات غير 
المستغلة/ غير المباشرة

152,069-53,45798,61237,47357,786

الخسارة االئتمانية المحتملة 
لاعتمادات والسحوبات المشتراة

183,55513,804-197,35974,99669,751

-3,517,470354,2603,163,210411,217-خسارة ضريبية مدورة

29,515,4435,781,5556,051,57529,245,42310.322,45711,215,869المجموع

750,000750,000الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
18 عامً منها 3 أعوام سماح 

تسدد على اقساط نصف 
سنوية

-2.35

متنوعة بين 11 كانون الثاني 40,415,80840,415,808البنك المركزي األردني لقاء رهن سندات
و30 آذار 2021

رهن 
2سندات

103,564,728

- بلغــت األمــوال المعــاد إقراضهــا 34,598,905 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )30,266,815 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( وبنســبة 
فائــدة تتــرواح بيــن 2% و10% كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 ) 2٪ و10٪  كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

18-  ضريبة الدخل
أ-  مخصص ضريبة الدخل

إن الحركة الحاصلة على مخصص ضريبة الدخل خال السنة هي كما يلي:

31 كانون األول31 كانون األول

20212020
ديناردينار

-174,758الرصيد في بداية السنة

3,781,013810,257ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

-1,384,390ضريبة دخل سنوات سابقة

)635,499()2,213,867(ضريبة الدخل المدفوعة

3,126,294174,758الرصيد في نهاية السنة

ب-  مصروف ضريبة الدخل
يمثل مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الدخل ما يلي:

31 كانون األول
2021 

31 كانون األول
2020 

ديناردينار

3,781,013810,257ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة 

-1,384,390ضريبة دخل سنوات سابقة

251,1631,268,959أثر الموجودات الضريبية المؤجلة

)50,388(124,612أثر المطلوبات الضريبية المؤجلة

5,541,1782,028,828المجموع

ج- الوضع الضريبي
تم التوصل إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام 2016 و للعام 2018.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعــام 2017 فقــد تــم تقديــم كشــف التقديــر الذاتــي وتــم مراجعتــه مــن قبــل مفتشــي دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حيــث 
صــدر القــرار بالــزام البنــك بدفــع فــرق ضريبــي عــن العــام 2017 بحوالــي 1.9 مليــون دينــار وقــام البنــك باالعتــراض علــى القــرار وصــدر قــرار محكمــة 
ــح البنــك، أمــا بخصــوص العاميــن 2019 و2020 فقــد تــم تقديــم اإلقــرار الضريبــي ضمــن المــدة المحــددة إال أنــه لــم يتــم  البدايــة الضريبيــة لصال

مراجعتهــا بعــد مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات.

وبــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي للبنــــك، فإنــه لــن يترتــب علــى البنــــــك أيــة التزامــات تفــوق المخصصــات المأخــوذة والدفعــات المقدمــة كمــا 
بتاريــخ القوائــم الماليــة.



107 106

ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

19- مخصصات متنوعة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2021
الرصيد في بداية 

السنة
المصروف 

للسنة
المدفوع خــالل 

السنة
الرصيد في نهاية 

السنة

ديناردينارديناردينار

267,690)172,665(207,152233,203مخصص قضايا مقامة ضد البنك

359--359مخصص تعويض نهاية الخدمة

615,000--615,000مخصصات أخرى

883,049)172,665(822,511233,203     المجموع

2020
الرصيد في بداية 

السنة
المصروف 

للسنة
المدفوع خــالل 

السنة
الرصيد في 
نهاية السنة

ديناردينارديناردينار

207,152)176,866(368,56815,450مخصص قضايا مقامة ضد البنك

359)1,697(-2,056مخصص تعويض نهاية الخدمة

615,000)1,000,000(1,000,000615,000مخصصات أخرى

822,511)1,178,563(1,370,624630,450المجموع

20-  مطلوبات أخرى
أن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول
2021 

31 كانون األول
2020 

ديناردينار

3,615,4984,977,123شيكات مقبولة الدفع

4,950,1934,818,358فوائد مستحقة غير مدفوعة

7,343,0574,979,932تأمينات وBمانات مختلفة

100,66594,219أمانات الصناديق الحديدية

11,57914,608أمانات مساهمين

346,262328,804أمانات ضريبة الدخل والضمان االجتماعي

1,242,738638,115مصاريف مستحقة غير مدفوعة

1,122,8491,032,341معامات في الطريق بين الفروع

55,00055,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,005,2371,973,227مبالغ مقبوضة على حساب بيع عقارات مستملكة @

1,043,62718حواالت واردة

1,321,7971,386,964الخسارة االئتمانية المتوقعة للتسهيات غير المباشرة والسقوف غير المستغلة@@

4,077,4352,683,304أخرى

26,235,93722,982,013المجموع  

ب - مطلوبات ضريبة مؤجلة 
األرباح غير المتحققة لمحفظة 

األسهم بالقيمة العادلة من خال 
قائمة الدخل

-327,928-327,928124,612-

-327,928-327,928124,612-

ــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ــة الناتجــة عــن خســائر تقييــم الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادل - تظهــر الموجــودات الضريبيــة المؤجل
ــة فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين. ضمــن احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل

- إن الحركة الحاصلة على حساب الموجودات/ المطلوبات الضريبية المؤجلة خالل السنة هي كما يلي:

 31 كانون األول 31 كانون األول 
2021202020212020

مطلوباتمطلوباتموجوداتموجودات
ديناردينارديناردينار

50,388-11,215,86912,313,532الرصيد في بداية السنة
-1,317.622902,665,1124,612المضاف خال السنة

)50,388(-)3,000,328()2,211,034(المستبعد خال السنة
-10,322,45711,215,869124,612الرصيد في نهاية السنة

- تـــــــم احتســاب الموجــــــــودات الضريبيــة المؤجلـــــــة بنســبة 38% للدخــل مــن داخــل المملكــة و13% مــن الدخــل مــن خــارج المملكـــــة كمــا فــي 
31 كانــون األول 2021 و2020، وذلــك بموجــب نســبة الضريبــة الدخــل للبنــوك وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم )34( لســنة 2014 وتعدياتــه والســاري 

المفعــول اعتبــارًا مــن األول مــن كانــون الثانــي 2020.

هـ - ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
31 كانون األول31 كانون األول

20212020
ديناردينار

12,545,9534,933,007الربح المحاسبي 

4,655,4457,304,199يضاف: مصروفات غير مقبولة ضريبيً

)10,170,305()7,514,520(ينزل: أرباح غير خاضعة للضريبة

9,686,8782,066,901الربح الضريبي المعدل

38%38%نسبة ضريبة الدخل

16%30%نسبة ضريبة الدخل الفعلية
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- - 222 )185( - )37( - ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثالثة

)1.175.848( 4.983 29.232 )24.249( - - -
األثر على المخصص نتيجة 

تغيير التصنيف بين 
المراحل الثاث

)1.722.805( 1.087 40.708 )59.680( - 20.059 - التغيرات الناتجة عن 
تعديات 

1.386.964 1.321.797 680.561 147.605 - 493.631 - إجمالي الرصيد في نهاية 
السنة

- إفصاح بتوزيع إجمالي التسهيالت غير المباشرة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك )كفاالت(:

البند

20212020
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

المجموعالمجموعالثالثة

دينارديناردينارديناردينار
1----300
27.500--7.5007.500

3+38.500--38.50050.800
312.500--12.50016.000

3-51.300--51.300238.300
4+1.195.032302.050-1.497.0821.852.369

47.006.011-205,0007.211.0117.498.535
4-4.507.803765.30021.0005.294.1038.029.575
5+25.610.54710.667.118120.00036.397.66529.327.468

529.812.1961.583.898490,000,31.895.09432.506.625
5-5.778.5531.020.5001.0006.800.05315.598.548
6+14.523.8032.032.9654.406.24420.963.01214.987.061

61.875.002--1.875.0021.742.303
6-459.849144.0927.000610.9412.573.927
7+164.0001.448.600-1.612.6001.623.660

720.000-80020.80020.500
178.936178.936323.577--غير مصنفة

91.062.59617.964.5235.438.980114.466.099116.397.048المجموع

- فيما يلي الحركة على إجمالي الكفاالت كما في نهاية السنة:

2020 2021

المجموع المجموع
المرحلة 

الثالثة
المرحلة 

الثانية إفرادي
المرحلة األولى 

إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
148.307.196 116.397.048 5.676.308 23.397.411 87.323.329 إجمالي الرصيد كما في بداية السنة 

1.909.554 1.400.554 - 12.000 1.388.554 التعرضات الجديدة خال السنة 
)29.192.084( )2.901.026( )169.742( )148.534( )2.582.750( التعرضات المستحقة

- - )73.300( )8.213.220( 8.286.520 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - - 3.795.416 )3.795.416( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 424.139 )205.500( )218.639( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)4.627.618( )430.477( )418.425( )673.050( 660.998 التغيرات الناتجة عن تعديات 

116.397.048 114.466.099 5,438,980 17.964.523 91.062.596 إجمالي الرصيد كما في نهاية 
السنة

- إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي:

31 كانون األول
2021 

31 كانون األول
2020 

ديناردينار
1,973.22713,049,944الرصيد في بداية السنة

2,182,01097,822المبالغ المقبوضة

)11,174,539()3,150,000(استبعادات

1,005,2371,973.227الرصيد في نهاية السنة 

- فيما يلي الحركة على التسهيالت غير المباشرة )تجميعي( كما في نهاية السنة:

2020 2021
المرحلة الثانية المرحلة األولى

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة  إفرادي تجميعي إفرادي تجميعي

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

347.038.057 257.265.044 5.749.448 43.245.869 - 208.269.727 - إجمالي الرصيد كما 
في بداية السنة 

27.304.693 16.537.981 9.399 210.362 - 16.318.220 - التعرضات الجديدة 
خال السنة 

)96.540.794( )30.905.412( )241.617( )689.783( - )29.974.012( - التعرضات المستحقة

- - )74.322( )12.342.907( - 12.417.229 - ما تم تحويله إلى 
المرحلة األولى

- - - 6.430.401 - )6.430.401( - ما تم تحويله إلى 
المرحلة الثانية

- - 443.406 )208.401( - )235.005( - ما تم تحويله إلى 
المرحلة الثالثة

)20.536.912( 3.094.901 )418.668( )5.706.579( - 9.220.148 - التغيرات الناتجة عن 
تعديات 

257.265.044 245.992.514 5.467.646 30.938.962 - 209.585.906 - إجمالي الرصيد كما 
في نهاية السنة

- فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة للتســهيالت غيــر المباشــرة بشــكل تجميعــي وإفــرادي كمــا فــي نهايــة 
الســنة:

2020 2021
المرحلة الثانية المرحلة األولى

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة  إفرادي تجميعي إفرادي تجميعي

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

4.643.231 1.386.964 627.908 255.305 - 503.751 - إجمالي الرصيد في بداية 
السنة 

91.948 31.326 1.515 938 - 28.873 - التعرضات الجديدة خال 
السنة 

)449.562( )102.563( )18.858( )15.774( - )67.931( - التعرضات المستحقة

- - )166( )33.749( - 33.915 - ما تم تحويله إلى المرحلة 
األولى

- - - 24.999 - )24.999( - ما تم تحويله إلى المرحلة 
الثانية
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- فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية لالعتمادات والقبوالت كما في نهاية السنة:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الثانية إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
721.135 32.553 - 15.328 17.225 الرصيد في بداية السنة

1.650 1.206 - - 1.206 خسارة التدني على التعرضات الجديدة خال 
السنة 

)204.425( )5.220( - )156( )5.064( المسترد من خسارة التدني على التسهيات 
المستحقة

)116.466( )560( - )560( - األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف 
بين المراحل الثاث خال السنة

)369.341( )17.724( - )9.224( )8.500( التغيرات الناتجة عن تعديات 

32.553 10.255 - 5.388 4.867 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- فيما يلي التوزيع اإلجمالي لسقوف التسهيالت غير المستغلة حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

البند

20212020
المرحلة 

األولى
المرحلة 

الثانية
المرحلة 

المجموعالمجموعالثالثة

دينارديناردينارديناردينار
3+13.000--13.0009.665

3----567.915
3-2.179--2.1798.325
4+1.501.860706.753-2.208.613354.755

41.809.69823.254-1.832.9525.284.358
4-6.703.5002.699.181-9.402.68114.969.565
5+19.646.3663.415.831-23.062.19726.017.521

538.103.3341.309.235-39.412.56925.705.768
5-9.720.95029.789-9.750.73912.186.160
6+9.452.7861.014.017-10.466.80318.200.290

6930.2502.656-932.9062.151.230
6-565.160--565.160573.972
7+-1.740-1.740176.499

7----7.736
9.521.976140.52228.6669.691.1648.471.267غير مصنفة

97.971.0599.342.97828.666107.342.703114.685.026المجموع

- فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية للكفاالت كما في نهاية السنة:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
3.252.653 938.331 615.922 172.476 149.933 الرصيد في بداية السنة 

6.122 154 - - 154 خسارة التدني على التعرضات الجديدة خال 
السنة 

)129.653( )7.791( )7.084( )237( )470( المسترد من خسارة التدني على التسهيات 
المستحقة

- - )160( )26.983( 27.143 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - - 8.601 )8.601( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 160 )147( )13( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)743.783( 28.052 28.361 )309( - األثر على المخصص نتيجة تغيير التصنيف بين 
المراحل الثاث خال السنة

)1.447.008( 35.490 40.707 )24.157( 18.940 التغيرات الناتجة عن تعديات 
938.331 994.236 677.906 129.244 187.086 إجمالي الرصيد في نهاية السنة

- فيما يلي التوزيع اإلجمالي لالعتمادات والقبوالت حسب فئات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك:

البند 

20212020

المرحلة 
األولى

)إفرادي(

المرحلة 
الثانية

)إفرادي(

المرحلة 
المجموعالمجموعالثالثة

دينارديناردينارديناردينار
4+----79.000

4----34.556
4-426.8182.091.813-2.518.631418.405
5+3.035.059--3.035.0595.996.062

513.351.000--13.351.000-
5-50.091--50.0918.211.162
6+3.404.5851.539.648-4.944.2331.369.264

6273.000--273.00010.062.822
7+11.698--11.69811.699

24.183.71226.182.970-20.552.2513.631.461المجموع

- فيما يلي الحركة على االعتمادات والقبوالت كما في نهاية السنة:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
72.880.482 26.182.970 - 9.688.464 16.494.506 الرصيد في بداية السنة 

3.014.324 3.074.806 - 121.650 2.953.156 التعرضات الجديدة خال السنة 
)35.954.200( )8.353.521( - )341.164( )8.012.357( التعرضات المستحقة

- - - )11.699( 11.699 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
)13.757.636( 3.279.457 - )5.825.790( 9.105.247 التغيرات الناتجة عن تعديات 

26.182.970 24.183.712 - 3.631.461 20.552.251 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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- إن االحتياطيات المقيد التصرف بها كما بتاريخ القوائم المالية هي كما يلي:

اســم االحتياطــي

31 كانون 
األول
2021 

31 كانون 
األول
طبيعة التقييد 2020

ديناردينار

مقيد التصرف به بموجب قانون البنوك 17,208,213953,618,15احتياطي قانوني 
وقانون الشركات.

23- احتياطي القيمة العادلة – بالصافي
ان الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي :

31 كانون األول 
2020

31 كانون األول 
2021

دينار دينار
)2,211,406( )2,020,984( الرصيد في بداية السنة

)245,490( 700,163 أرباح )خسائر( غير متحققة
)258,850( 347,721 المحرر من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

694,762 - المحول إلى األرباح المدورة نتيجة بيع فروع فلسطين
)2,020,984( )973,100( الرصيد في نهاية السنة 

- يتضمن رصيد احتياطي القيمة العادلة 311.112 دينـار كما في 31 كانون األول 2021 و2020 لقاء أثر تطبيـق المعيار رقم )9(.  

24- األرباح المدورة
إن الحركة الحاصلة على هذا البند خالل السنة هي كما يلي:

31 كانون األول 
2020

31 كانون األول
2021 

دينار دينار
1,862,494 534,153,5 الرصيد في بداية السنة

513,503 7,004,775 الربح للسنة 
)493,300( )1,254,595( )المحول( إلى االحتياطيات
3,392,606 - المحول من االحتياطيات نتيجة بيع فروع فلسطين

258,850 )347,721( )خسائر( أرباح متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
قائمة الدخل الشامل

5,534,153 10,936,612 الرصيد في نهاية السنة

- مــن أصــل األربــاح المــدورة مبلــغ 10.322.457 دينــار كمــا بتاريــخ 31 كانــون األول 2021 مقيــد التصــرف بــه لقــاء موجــودات ضريبيــة مؤجلــة اســتنادًا 
إلــى تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي.

ــا  ــار كمـ ــادل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات الماليــة الســالب و البالــغ 973.100 دينـ ــاح المــدورة يعــــ ــر التصــرف بمبلــغ مــن األربــــــــ - يحظــــــــ
فــي 31 كانــون األول 2021 )متضمنــا مبلــغ 311.112 دينــار لقــاء أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم )9(( وفقــً لتعليمــات هيئــة األوراق الماليــة والبنــك 

المركــزي األردنــي.

- فيما يلي الحركة على سقوف التسهيالت غير المستغلة  كما في نهاية السنة:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الثانية إفرادي

المرحلة 
األولى إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
125.850.379 114.685.026 73.140 10.159.994 104.451.892 الرصيد في بداية السنة

22.380.815 12.062.621 9.399 76.712 11.976.510 التعرضات الجديدة خال السنة 
)31.394.510( )19.650.865( )71.875( )200.085( )19.378.905( التعرضات المستحقة

- - )1.022( )4.117.988( 4.119.010 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - - 2.634.985 )2.634.985( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 19.267 )2.901( )16.366( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)2.151.658( 245.921 )243( 792.261 )546.097( التغيرات الناتجة عن تعديات 

114.685.026 107.342.703 28.666 9.342.978 97.971.059 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

- فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية لسقوف التسهيالت غير المستغلة كما في نهاية السنة:

2020 2021

المجموع المجموع المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
األولى 
إفرادي

دينار دينار دينار دينار دينار
669.443 416.080 11.986 67.501 336.593 رصيد بداية السنة 

84.176 29.966 1.515 938 27.513 خسارة التدني على التعرضات الجديدة خال 
السنة 

)115.484( )89.552( )11.774( )15.381( )62.397( المسترد من خسارة التدني على التسهيات 
المستحقة

- - )6( )6.766( 6.772 ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
- - - 16.398 )16.398( ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
- - 62 )38( )24( ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)315.599( )22.509( 871 )23.380( - األثر على المخصص  نتيجة تغيير التصنيف بين 
المراحل الثاث خال السنة

93.544 )16.679( 1 )26.299( 9.619 التغيرات الناتجة عن تعديات 
416.080 317.306 2.655 12.973 301.678 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

21- رأس المال المكتتب به والمدفوع

قــررت الهيئــة العامــة للبنــك فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ 30 نيســان 2017 الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال البنــك بمبلــغ 7.125.000 
دينــار/ ســهم ليصبــح رأس مــال البنــك المصــرح بــه والمدفــوع 120.000.000 دينــار/ ســهم، وذلــك عــن طريــق رســملة جــزء مــن األربــاح المــدورة 
وتوزيعهــا مجانــً علــى المســاهمين، حيــث تــم اســتكمال إجــراءات زيــادة رأس المــال بتاريــخ 7 حزيــران 2017 وأصبــح رأس المــال المصــرح بــه 

والمدفــوع 120.000.000 دينــار/ ســهم كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 و2020.

22 – االحتياطيات
االحتياطي القانوني

يمثــل هــذا البنــد المبالــغ المتجمعــة لمــا تــم تحويلــه مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة 10٪ خــال الســنة والســنوات السابقـــــة وفقــً 
لقانونــي البنــوك وقانــون الشــركات األردنــي وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين .
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27-  صافي إيرادات العموالت
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20212020

ديناردينار 

1,617,9691,565,036عموالت تسهيات ائتمانية مباشرة

2,611,9622,721,773عموالت تسهيات ائتمانية غير مباشرة

4,229,9314,286,809المجموع 

28- أرباح عمالت أجنبية
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20212020

ديناردينار

2,226528,069ناتجة عن التداول/ التعامل

489,747397,236ناتجة عن التقييم

22,43222,426حسابات التعامل بالهامش

514,405947,731المجموع 

29– أرباح )خسائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

عوائد توزيعات أربــــــــــاح )خســــــائر(
المجموع2021 أسهـم غير متحققـة متحققـة

دينار دينار دينار دينار
281,037 6,750 327,928 )53,641( أسهم مدرجة في األسواق المالية 

عوائد توزيعات )خســــــائر( أربـــــــــاح
المجموع2020 أسهـم غير متحققة متحققـة

دينار دينار دينار دينار
)230,459( - )230,459( - أسهم مدرجة في األسواق المالية

25- الفوائــد الدائنة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20212020تسهيالت ائتمانية مباشرة:

ديناردينارلألفراد )التجزئة(
10,232223,067حسابات جارية مدينة

17,194,52816,445,505قروض وكمبياالت

910,923788,436بطاقات االئتمان

10,023,2489,034,200القروض العقارية

--الشركات

--الكبرى

4,180,8074,821,808حسابات جارية مدينة

16,168,22118,368,725قروض وكمبياالت

الصغيرة والمتوسطة
1,069,1661,697,499حسابات جارية مدينة

3,043,7553,223,861قروض وكمبياالت

2,953,0462,231,460الحكومة والقطاع العام 

159,350435,789أرصدة لدى بنوك مركزية

491,920285,559أرصدة وإيداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

14,198,85013,042,369موجودات مالية بالكلفة المطفأة

70,404,04670,598,278المجموع 

26- الفوائـد المدينة
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2021 2020

دينار دينار 

3,328,8193,025,164ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية

--ودائع عماء

37,795176,007حسابات جارية وتحت الطلب 

1,694,1941,366,886ودائع توفير

1,312,7731,615,574شهادات اإليداع

22,747,73724,520,652ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

820,2741,333,168تأمينات نقدية

2,949,2263,450,677أموال مقترضة

401,541359,249فوائد التزامات عقود اإليجار

1,317,0901,226,540رسوم مؤسسة ضمان الودائع

34,609,44937,073,917المجموع 
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32- مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة - بالصافي
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20212020

المرحلة 
األولى

المرحلة 
الثانية

المرحلة 
المجمـوعالمجموعالثالثة

دينار دينار دينار دينار دينار 
464,561)540,368(--)540,368(أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

514,5564,675,8135,184,067774,968,10)6,302(تسهيات ائتمانية مباشرة

أدوات دين ضمن محفظة موجودات مالية 
2135.556126,483-5.343بالكلفة المطفأة

)2,314,322(61,98455,905)24,703(18,624كفاالت مالية 

)253,363()98,774()9,387()64,122()25,265(سقوف التسهيات االئتمانية الغير مستغلة

)688,582()22,298(-)9,940()12,358(االعتمادات والقبوالت

)62,014(13,804--13.804االعتمادات والسحوبات المشتراة

415.7914.728.6234.597.8928,047,731)546.522(المجموع

33- مصاريف أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2021 2020 
دينـاردينـار

136,116148,423إيجارات

458,917378,328قرطاسية ومطبوعات

880,512975,448مياه وكهرباء وبريد وهاتف وسويفت

735,283811,346مصاريف قضائية وأتعاب محاماة

688,490600,523صيانة وتصليحات ومصاريف سيارات

607,120618,700مصاريف تأمين

1,699,5531,330,087برامج وصيانة أجهزة الحاسب اآللي

393,200434,897بدل تنقات وبدل حضور جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة

521,555394,027رسوم ورخص وضرائب

732,000618,031إعانات 

894,428677,097اشتراكات

509,167313,899أتعاب مهنية واستشارات

15,8205,436حوافز تحصيل ودائرة المتابعة ودائرة الخزينة

323,064750,865تبرعات وإكراميات

536,042557,438تنظيفات وخدمات األمن والحماية

29,51958,475ضيافة

55,00055,000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

58,107329,333مصاريف بطاقات االئتمان - صافي

130,75862,362أجور شحن النقد

271,894206,788أخرى

9,676,5459,326,503المجموع 

30- إيرادات أخرى
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2020 2021
دينار دينار
63,814 66,329 إيجار الصناديق الحديدية

418,644 506,540 إيرادات الحواالت
177,013 360,727 إيرادات الشيكات

26,892 21,038 إيرادات هاتف وتلكس وبريد
788,899 1,235,998 مستردات ديون معدومة @
260,096 258,853 أرباح بيع عقارات مستملكة 
103,698 1,280 أرباح بيع ممتلكات ومعدات

6,754 16,360 عوائد عقارات مستملكة
737,809 691,886 إيرادات خدمات الحسابات

1,000,023 - إيرادات معادة من مخصصات مختلفة
18,399 19,097 إيرادات التأمين

388,258 216,859 أخرى 
3,990,299 3,394,967 المجموع 

- يمثــل هــذا البنــد المســترد مــن ديــون معدومــة وفوائــد معلقــة أخــذت فــي األعــوام الســابقة إلــى خــارج قائمــة المركــز المالــي وتــم اســتردادها 
خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 و 2020.

31 - نفقات الموظفين
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2020 2021
دينار دينار

10,874,786 11,692,891 رواتب ومنافع وعاوات الموظفين
1,369,611 1,339,354 مساهمة البنك في الضمان االجتماعي

9,928 10,019 مساهمة البنك في صندوق االدخار
401,623 468,898 نفقات طبية

42,475 91,598 تدريب الموظفين
67,611 79,545 مياومات سفر
34,502 43,306 نفقات التأمين على حياة الموظفين

2,152 27,337 ألبسة للمستخدمين
12,802,688 13,752,948 المجموع
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- تضمنت القوائم المالية األرصدة والمعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:

بنود داخل قائمة المركز 
المالي:-

أعضاء 
مجلس 

اإلدارة

شركات 
ممثلة

بعضو مجلس

كبار 
أخــــــرىالموظفين

المجموع
31 كــانون األول

20212020

ديناردينارديناردينارديناردينار
20,113,7492,621,870219,63034,504,21957,459,46880,680,382ودائع لدينا

437,51419,266,7691,236,8124,514,53625,455,63124.336.286تسهيات ائتمانية مباشرة

30,000,00030,000,00030,000,000---ودائع لدى الغير

720,45452.635--720,454-تأمينات نقدية

بنود خارج قائمة المركز المالي:
354,5001,679,6001.227.858-1,325,100-كفاالت مالية

-426,818--426,818-اعتمادات مستندية

المجمــوع
20212020

دينـاردينـاربنود قائمة الدخل:
29,2641,155,13686,369481,6811,752,4501.074.280فوائد وعموالت دائنة @

1,216,28940,1922,1931,020,5582,279,2322.243.320فوائد وعموالت مدينة@@

- تتراوح أسعار الفوائد الدائنة من صفر% إلى %21.

-  تتراوح أسعار الفوائد المدينة من صفر% إلى %4.5.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية والحوافز المدفوعة
بلــغ بــدل التنقــالت وحضــور الجلســات والرواتــب والمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك مــا مجموعــه 

2.151.296 دينــار للعــام 2021 )2.240.248 دينــار للعــام 2020(.

37-  القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم المالية 

ال يوجــد فروقــات جوهريــة بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة كمــا فــي نهايــة العــام 2021 
و2020.

38- إدارة المخاطر

تمــارس إدارة المخاطــر لــدى البنــك أعمالهــا من حيــث التعرف، القيــاس، اإلدارة، الرقابــــة والسيطــــرة على المخاطر مـــن خالل تطبيق 
البنــك ألفضــل الممارســات الدوليــة فيمــا يتعلــق بأســس إدارة المخاطــر، التنظيــم اإلداري، أدوات إدارة المخاطــر وبمــا يتناســب مــع 

حجــم البنــك وعملياتــه وأنــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا.

ــك  ــة بالبن ــر الخاص ــات المخاط ــتراتيجية وسياس ــرار اس ــس اإلدارة بإق ــتوى مجل ــى مس ــال عل ــر واالمتث ــة المخاط ــوم لجن ــث تق حي
وكذلــك التأكــد مــن قيــام اإلدارة التنفيذيــة بمهمــة إدارة المخاطــر األمــر الــذي يتضمــن التأكــد من عملية وضــع ومراقبة السياســات 
والتعليمــات بمســتوى مناســب لــكل مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وصــواًل إلــى تحقيــق العائــد المقبــول للمســاهمين دون 
المســاس بالمتانــة الماليــة للبنــك، وكذلــك وفــي هــذا اإلطــار يتكامــل عمــل دائــرة المخاطــر لــدى البنــك مــع اللجــان المنبثقــة عــن 

اإلدارة التنفيذيــة كلجنــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات ولجنــة التســهيالت.

)3٨(/أ مخاطر االئتمان 
ينطــوي علــى األعمــال المصرفيــة تعــرض البنــك للعديــد مــن المخاطــر ومنهــا مخاطــر االئتمــان الناتجــة عــن تخلــف أو عجــز الطــرف 
ــه هــو  ــه تجــاه البنــك، ممــا يــؤدي إلــى حــدوث خســائر، ومــن أهــم واجبــات البنــك وإدارات اآلخــر لــإداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزامات
التأكــد مــن أن هــذه المخاطــر ال تتعــدى اإلطــار العــام المحــدد مســبقًا فــي سياســة البنــك االئتمانيــة والعمــل علــى الحفــاظ علــى 
مســتوياتها ضمــن منظومــة العالقــة المتوازنــة بيــن المخاطــر والعائــد والســيولة. ويقــوم علــى إدارة مخاطــر االئتمــان فــي البنــك 
عــدد مــن اللجــان مــن اإلدارة العليــا واإلدارة التنفيذيــة حيــث يتــم تحديــد ســقوف لمبالــغ التســهيالت االئتمانيــة التــي يمكــن منحهــا 
للعميــل الواحــد )فــرد أو مؤسســة( ولحســابات ذات الصلــة وتنســجم مــع النســب المعتمــدة مــن البنــك المركــزي األردنــي، مــع 
ــة  ــاة كل منطق ــع مراع ــاع وم ــان وكل قط ــر ائتم ــكل مدي ــة ل ــظ ائتماني ــكل محاف ــهيالت بش ــع التس ــلوب توزي ــى أس ــاد عل االعتم
ــى  ــك عل ــدرة البن ــع ق ــة ورف ــوارد المتاح ــل للم ــتخدام األمث ــرة واالس ــد والمخاط ــن العائ ــب بي ــق مناس ــق تواف ــا يحق ــة وبم جغرافي

تنويــع اإلقــراض وتوزيعــه علــى العمــالء والنشــاطات االقتصاديــة.

34- حصة السهم من الربح للسنة 
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

20212020من العمليات المستمرة للسنة:

7,004,775704,179,4الربح للسنة/ دينار

120,000,000120,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم/ سهم

--حصة السهم من الربح للسنة:

0/0580/039أساسي ومخفض/ دينار

--من العمليات غير المستمرة للسنة:

)4,190,676(-الخسارة للسنة/ دينار

120,000,000120,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم / سهم

--حصة السهم من )الخسارة( للسنة / دينار:

)0/035(-أساسي ومخفض/ دينار

--من الربح للسنة العائد:

7,004,775513,503الربح للسنة/ دينار

120,000,000120,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم/ سهم

حصة السهم من الربح للسنة/ دينار:
0/0580/004أساسي ومخفض/ دينار

35- النقد وما في حكمه
إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

31 كانون األول 
2021

31 كانون األول 
2020

ديناردينار
90,710,57796,851,544نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية تستحق خال ثاثة أشهر

24,109,00149,861,506يضاف: أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خال ثاثة أشهر

)27,670,901()39,313,020(ينـــزل: ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية تستحق خال ثاثة أشهر

75,506,558119,042,149المجموع 

36- المعامالت مع أطراف ذات عالقة

قــام البنــك بالدخــول فــي معامــالت مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وأطــراف ذوي الصلــة والشــركات الممثلــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة 
واإلدارة العليــا ضمــن النشــاطات االعتياديــة للبنــك، وباســتخدام أســعار الفوائــد والعمــوالت التجارية. إن جميــع التســهيالت االئتمانية 

الممنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتبــر عاملــة .
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التعــرض لمخاطــر االئتمــان )بعــد مخصــص الخســائر االئتمانيــة المحتملــة والفوائــد المعلقــة وقبــل الضمانــات ومخففــات المخاطــر 
األخــرى(:

31 كانون األول
2020بنود داخل قائمة المركز المالي  2021

دينار دينار
72,869,348 65,876,967 أرصدة لدى بنوك مركزية
79,318,273 54,106,136 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

- - التسهيات االئتمانية:
186,629,308 196,372,240 لألفراد
113,845,966 115,314,220 القروض العقارية

- - للشركات
312,611,417 365,877,328 الشركات الكبرى

52,855,756 52,690,554 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
47,958,578 43,649,457 للحكومة والقطاع العام

- - سندات وأسناد وأذونات:
282,206,186 362,409,154 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

15,029,810 2,310,629 موجودات أخرى
1,163,324.642 1,258,606,685 المجمــوع

- - بنود خارج قائمة المركز المالي 
115,458,717 113,471,863 كفاالت

26,150,417 24,173,457 االعتمادات والقبوالت
114,268,946 107,025,397 سقوف تسهيات غير مستغلة
255,878,080 244,670,717 المجمــوع

ــم  ــام تقيي ــق نظ ــكل دوري وف ــالء بش ــي للعم ــع االئتمان ــم الوض ــم تقيي ــث يت ــان حي ــر االئتم ــة مخاط ــى مراقب ــك عل ــل البن ويعم
مخاطــر العمــالء لــدى البنــك والمســتند إلــى تقييــم عناصــر المخاطــر االئتمانيــة واحتمــاالت عــدم الســداد ســواًء ألســباب إداريــة أو 
ماليــة أو تنافســية إضافــة إلــى حصــول البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمــالء للحــاالت التــي تتطلــب ذلــك حســب مســتويات 

المخاطــر لــكل عميــل ولــكل عمليــة منــح تســهيالت إضافيــة.

وكذلــك يعمــل البنــك علــى مراقبــة مخاطــر االئتمــان ويعمــل باســتمرار علــى تقييــم الوضــع االئتمانــي للعمــالء، إضافــة إلــى حصول 
البنــك علــى ضمانــات مناســبة مــن العمالء.

إن سياسة البنك إلدارة مخاطر االئتمان تتضمن اآلتي:

1- تحديد التركزات االئتمانية والسقوف:
تتضمــن السياســة االئتمانيــة نســب محــددة وواضحــة للحــد األقصــى لالئتمــان الممكــن منحــه ألي عميــل، كمــا أن هنــاك ســقوف 

لحجــم االئتمــان الممكــن منحــه مــن قبــل كل مســتوى إداري.

2- تحديد أساليب تخفيف المخاطر:

عملية إدارة المخاطر في البنك تعتمد على العديد من األساليب من أجل تخفيف المخاطر منها:

- الضمانات وقابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان الممنوح.

- الحصول على موافقة لجنة التسهيالت قبل منح االئتمان.

- صالحيــة الموافقــة علــى االئتمــان تتفــاوت مــن مســتوى إداري آلخــر وتعتمــد علــى حجــم محفظــة العميــل واالســتحقاق ودرجــة 
ــرة العميل. مخاط

3- الحد من مخاطر تركز الموجودات والمطلوبات:

يعمــل البنــك بفعاليــة إلدارة هــذا الجانــب ، حيــث تتضمــن خطــة البنــك الســنوية التوزيــع المســتهدف لالئتمــان علــى عــدة قطاعــات 
مــع التركيــز علــى  القطاعــات الواعــدة، إضافــة إلــى أن الخطــة تتضمــن توزيــع االئتمــان علــى عــدة مناطــق جغرافيــة داخــل وخــارج 

المملكــة.

4- درأسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:

ــل  ــة وتكام ــى حيادي ــة عل ــان والمحافظ ــة االئتم ــلوب درأس ــد أس ــة لتحدي ــراءات الالزم ــات واإلج ــر السياس ــك بتطوي ــام البن ــد ق لق
عمليــة اتخــاذ القــرارات والتأكــد مــن أن مخاطــر االئتمــان يتــم تقييمهــا بدقــة والموافقــة عليهــا بشــكل صحيــح ومتابعــة مراقبتهــا 

باســتمرار.

إن اإلطــار العــام للسياســة االئتمانيــة تضمــن وضــع صالحيــات للموافقــة علــى االئتمــان، توضيــح حــدود االئتمــان وأســلوب تحديــد 
درجــة المخاطــر.

ــن  ــؤولة ع ــل المس ــدات العم ــان ووح ــح االئتم ــن من ــؤولة ع ــل المس ــدات العم ــن وح ــاًل بي ــك فص ــي للبن ــكل التنظيم ــن الهي يتضم
الرقابــة علــى االئتمــان مــن حيــث  شــروط المنــح وصحــة القــرار االئتمانــي والتأكــد مــن تنفيــذ كافــة شــروط منــح االئتمــان وااللتــزام 

ــة. ــات ذات العالق ــن التعليم ــا م ــة وغيره ــة االئتماني ــي السياس ــواردة ف ــددات ال ــقوف والمح بالس

كمــا أن هنــاك إجــراءات محــددة لمتابعــة حســابات االئتمــان العاملــة مــن أجــل المحافظــة عليهــا عاملــة وحســابات االئتمــان غيــر 
العاملــة مــن أجــل معالجتهــا.

ــق  ــدة مناط ــى ع ــات وعل ــدة قطاع ــى ع ــاطاته عل ــع نش ــالل توزي ــن خ ــات م ــودات والمطلوب ــز الموج ــر ترك ــن مخاط ــك م ــد البن يح
ــدان ذات  ــوك والبل ــة للبن ــقوف الممنوح ــن الس ــددة تبي ــة مح ــى سياس ــك عل ــد البن ــا يعتم ــة، كم ــارج المملك ــل وخ ــة داخ جغرافي
ــاد  ــر واعتم ــع المخاط ــات لتوزي ــودات والمطلوب ــل إدارة الموج ــن قب ــتمر م ــكل مس ــا بش ــع ومراجعته ــي المرتف ــف االئتمان التصني
التقييــم االئتمانــي، كمــا تحــدد السياســة االســتثمارية نســب التوزيــع لالســتثمارات ومواصفــات تلــك االســتثمارات بحيــث يتــم 

ــرة. ــض المخاط ــع وتخفي ــد المرتف ــق العائ ــا لتحقي توزيعه
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القيمة العادلة لضمانات التعرضات المدرجة ضمن المرحلة الثالثة كما في 31 كانون األول 2021: توزيــع القيمــة العادلــة للضمانــات مقابــل إجمالــي التعرضــات االئتمانيــة المدرجــة ضمــن المرحلــة األولــى والثانيــة كمــا فــي 31 كانــون 
األول 2021:
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يتــم إعــداد اإلفصاحــات الــواردة أدنــاه علــى مرحلتيــن )األولــى: إلجمالــي التعرضــات االئتمانيــة والثانيــة لحجــم الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة( كمــا فــي 31 كانــون األول 2021:

أ. إجمالي التعرضات االئتمانية التي تم تعديل تصنيفها:

البند

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية
إجمالي 

التعرضات التي 
تم تعديل 
تصنيفها

نسبة 
التعرضات 
التي تم 
تصنيفها

إجمالي قيمة 
التعرض

التعرضات 
التي تم 
تعديل 

تصنيفها

إجمالي 
قيمة التعرض

التعرضات 
التي تم 
تعديل 

تصنيفها
%دينارديناردينارديناردينار

أرصدة لدى بنوك 
------مركزية

أرصدة لدى بنوك 
------ومؤسسات مصرفية

تسهيات ائتمانية 
126,687,22576,599,339101,929,58521,841,65498,440,99311.43مباشرة

موجودات مالية 
---1,905,348--بالكلفة المطفأة

------الموجودات األخرى

مجموع التعرضات 
لبنود داخل قائمة 

المركز المالي
126,687,22576,599,339103,834,93321,841,65498,440,993-

17,964,5233,795,4165,438,980424,1394,219,5553.69الكفاالت المالية

-----3,631,461االعتمادات والقبوالت

9,342,9782,634,98528,66619,2672,654,2522.47االلتزامات األخرى

-157,626,18783,029,740109,302,57922,285,060105,314,800المجموع الكلي

فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات المقدمة مقابل التسهيالت االئتمانية المباشرة:

31 كانون األول 
2021

القروض األفراد
العقارية

الشركـات

المجموع الشركات 
الكبرى

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
ديناردينارديناردينارديناردينار

الضمانات مقابل:
3,808,002113,4162,173,4731,546,25226,250,00033,891,143متدنية المخاطر

260,515,629-22,697,53690,938,489112,337,91034,541,694مقبولة المخاطر

14,909,007-1,332,6581,728,08710,346,8621,501,400تحت المراقبة

غير عاملة:
3,964,580-15,960-356,3363,592,284دون المستوى

2,331,658-249,5981,027,048817,080237,932مشكوك فيها

8,397,522-984,1751,923,6804,242,0241,247,643هالكة

29,428,30599,323,004129,917,34939,090,88126,250,000324,009,539المجموع

19,031,089-5,110,4831,119,1365,809,2206,992,250منها: تأمينات نقدية

230,382,912-11,785,36197,089,29090,568,58930,939,672عقارية

33,744,800-1,098,410401,58632,064,844179,960أسهم متداولة

14,600,738-11,434,051712,9921,474,696978,999سيارات وآليات

26,250,00026,250,000----أخرى

29,428,30599,323,004129,917,34939,090,88126,250,000324,009,539المجموع

31 كانون األول 
2020

القروض األفراد
العقارية

الشركـــات

المجمــوع الشركات 
الكبرى

المؤسسات 
الصغيرة 

والمتوسطة

الحكومة 
والقطاع 

العام
ديناردينارديناردينارديناردينار

الضمانات مقابل:
3,186,929119,4464271,396,07630,000,00034,702,878متدنية المخاطر

251,370,306-30,618,37491,121,417100,314,58029,315,935مقبولة المخاطر

15,972,179-3,576,0131,493,4867,919,1142,983,566تحت المراقبة

غير عاملة:
1,191,631-774,790168,977239,8408,024دون المستوى

1,008,808--351,722153,244503,842مشكوك فيها

17,587,573-1,331,4182,571,3139,260,4964,424,346هالكة

39,839,24695,627,883118,238,29938,127,94730,000,000321,833,375المجموع

منها: تأمينات 
17,235,282-4,358,8011,448,6224,541,7956,886,064نقدية

230,536,629-21,736,26293,781,52085,259,71429,759,133عقارية

28,743,695-1,084,710248,64727,027,398382,940أسهم متداولة

15,317,769-12,659,473149,0941,409,3921,099,810سيارات وآليات

30,000,00030,000,000----أخرى

39,839,24695,627,883118,238,29938,127,94730,000,000321,833,375المجموع
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سندات وأسناد وأذونات:
يوضــح الجــدول التالــي تصنيفــات الســندات واإلســناد واألذونــات حســب مؤسســات التصنيــف الخارجيــة قبــل المخصصــات والفوائــد 

المعلقة:

كما في 31 كانـون األول 2021

مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف

ضمن الموجودات 
المالية بالكلفة 

المطفأة
المجموع

دينــاردينـار
4,741,3484,741,348-غير مصنف

سندات حكوميةحكومية
358,612,255358,612,255وبكفالتها

363,353,603363,353,603

كما في 31 كانـون األول 2020

مؤسسة التصنيفدرجة التصنيف

ضمن الموجودات 
المالية بالكلفة 

المطفأة
المجموع

ديناردينار
4,573,0554,573,055-غير مصنف

278,403,731278,403,731سندات حكومية وبكفالتهاحكومية

282,976,786282,976,786المجموع

)3٨(/ب مخاطر السوق

ــي  ــعار ف ــركات األس ــة لتح ــا نتيج ــة وخارجه ــي الميزاني ــة ف ــز القائم ــن المراك ــة ع ــائر الناتج ــر الخس ــي مخاط ــوق ه ــر الس مخاط
ــرف  ــعار ص ــوق ومخاطرأس ــر الس ــة ومخاط ــوق الملكي ــدة وحق ــعار الفائ ــأدوات أس ــة ب ــر المتعلق ــك المخاط ــي ذل ــا ف ــوق، بم الس

ــك. ــي البن ــلع ف ــعار الس ــة وأس ــالت األجنبي العم

- يتم ضمن سياسة البنك االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة الرقابة على مخاطر السوق و التي تتمثل في:
- الرقابة على أدوات السوق النقدي.

- االرقابة على االستثمار في سوق رأس المال )أدوات الدخل الثابت(.
- الرقابة على أدوات حقوق الملكية ) األسهم والصناديق االستثمارية(.

-  الرقابة على المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية.
- السيولة.

- حساسية أسعار الفائدة.
- تحليل حساسية أسعار األسهم.

- مخاطر أسعار الفائدة.

تعــرف مخاطــر أســعار الفوائــد بأنهــا الخســائر التــي مــن الممكــن أن تنشــأ عــن تقلبــات أســعار الفائــدة انخفاضــًا و/ أو ارتفاعــًا والتــي 
تؤثــر علــى جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي )تتقاضى/تدفــع( فوائــد. 

ــعار  ــة ألس ــات الحساس ــودات والمطلوب ــن الموج ــة بي ــدأ المواءم ــق مب ــى تحقي ــك عل ــي البن ــدة ف ــعار الفائ ــر أس ــوم إدارة مخاط تق
ــن  ــب بي ــدة المناس ــش الفائ ــدل هام ــى مع ــة عل ــات والمحافظ ــودات والمطلوب ــتحقاق الموج ــخ اس ــي تواري ــل ف ــدة و التماث الفائ

ــد.  ــل العائ ــق أفض ــوال لتحقي ــادر األم ــي ص ــن إجمال ــوال وبي ــات األم ــي توظيف إجمال

ب- الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل تصنيفها:

الخسارة االئتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم تعديل التعرضات التي تم تعديل تصنيفها
تصنيفها

إجمالي 
التعرضات 
التي تم 
تعديل 

تصنيفها 
من 

المرحلة 
الثانية

إجمالي 
التعرضات 
التي تم 
تعديل 

تصنيفها 
من 

المرحلة 
الثالثة

إجمالي 
التعرضات 
التي تم 
تعديل 

تصنيفها

المرحلة 
الثانية 
إفرادي

المرحلة 
الثانية 

تجميعي

المرحلة 
الثالثة 
إفرادي

المرحلة 
الثالثة 

المجموعتجميعي

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار
أرصدة لدى بنوك 

--------مركزية

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
--------

التسهيات 
3,532,747-3,073,504-76,599,33921,841,65498,440,993459.243االئتمانية 

ضمن الموجودات 
المالية بالتكلفة 

المطفأة
--------

الموجودات 
--------األخرى 

3,532,747-3,073,504-76,599,33921,841,65498,440,993459.243اإلجمالي للسنة 

8,761-160-3,795,416424,1394,219,5558,601الكفاالت المالية 

االعتمادات 
--------والقبوالت 

16,460-62-2,634,98519,2672,654,25216,398االلتزامات األخرى 

3,557,968-3,073,726-83,029,74022,285,060105,314,800484,242المجموع الكلي 

إن أنواع الضمانات مقابل القروض والتسهيالت هي كما يلي:

1. الرهونات العقارية .

2. رهن األدوات المالية مثل األسهم .

3. الكفاالت البنكية .

4. الضمان النقدي.

5. كفالة الحكومة .

وتقــوم اإلدارة بمراقبــة القيمــة الســوقية لتلــك الضمانــات بشــكل دوري وفــي حــال انخفــاض قيمــة الضمــان يقــوم البنــك بطلــب 
ضمانــات إضافيــة لتغطيــة قيمــة العجــز إضافــة إلــى أن البنــك يقــوم بتقييــم الضمانــات مقابــل التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة 

بشــكل دوري.

الديون المجدولة:
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن ُصنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وُأخرجــت مــن إطــار التســهيالت االئتمانيــة غيــر العاملــة 
بموجــب جدولــة ُأصوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت المراقبــة. وقــد بلــغ إجمالهــا كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 مبلــغ  3.715.374 

دينــار )7.431.757 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

الديون المعاد هيكلتها:
يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل األقســاط أو إطالــة عمــر التســهيالت االئتمانيــة 
ــغ   ــام 2021 مبل ــالل الع ــا خ ــاد هيكلته ــون المع ــي الدي ــغ إجمال ــد بل ــخ. وق ــماح ... إل ــنة الس ــد س ــاط أو تمدي ــض األقس ــل بع أو تأجي

ــون األول 2020( . ــي 31 كان ــا ف ــار كم ــار )57.520.448 دين 25.241.379 دين
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مخاطر العمالت:
مخاطر أسعار الصرف

هــي المخاطــر التــي تنشــأ عــن التغيــر فــي ســعر صــرف عملــة مقابــل عملــة أخــرى تنشــأ عــن االنحــراف عــن التحــركات المتوقعــة فــي أســواق 
العمــات األجنبيــة.

31 كانون األول 2021

العملة
 التغيرفي سعر 
صرف العملة 

 األثـر على 
األرباح والخسائر

 األثـر على
حقوق المساهمين

ديناردينار٪

-5131,520دوالر أمريكي

-)3,299(5يورو

-5928جنيه إسترليني

-)141(5عمات أخرى

31 كانون األول 2020

العملة
 التغيرفي سعر 
صرف العملة 

 األثر على 
األرباح والخسائر

 األثر على
حقوق المساهمين

ديناردينار٪

-5410,375دوالر أمريكي

-56,998يورو

-)1,043(5جنيه استرليني

-522,838عمات أخرى

يقــوم مجلــس إدارة البنــك ضمــن السياســة االســتثمارية المعتمــدة بوضــع حــدود للمراكــز لــكل العمــات لــدى البنــك ويتــم مراقبــة هــذه المراكــز 
بشــكل يومــي مــن خــال دائــرة الخزينــة واالســتثمار ورفعهــا لــإلدارة العليــا للتأكــد مــن االحتفــاظ بمراكــز عمــات ضمــن الحــدود المعتمــدة، وكمــا 

يتبــع البنــك سياســة التحــوط للتقليــل مــن مخاطــر العمــات األجنبيــة باســتخدام المشــتقات الماليــة.

تحليل الحساسية
مخاطر اسعار الفائدة:

31 كانون األول 2021

العملة
التغير)زيادة( بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(
حساسية ايراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(
حساسية حقوق 

المساهمين

ديناردينار٪

-126,304دوالر أمريكي

-)660(1يورو

-1186جنيه إسترليني

-)28(1عمات أخرى

العملة
التغير)نقص( بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(
حساسية إيراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(
حساسية حقوق 

المساهمين

ديناردينار٪

-)26,304(1دوالر أمريكي

-1660يورو

-)186(1جنيه إسترليني

-128عمات أخرى

31 كانون األول 2020

العملة
التغير)زيادة( بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(
حساسية ايراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(
حساسية حقوق 

المساهمين

ديناردينار٪

-182,075دوالر أمريكي

-11,400يورو

-)209(1جنيه إسترليني

-14,568عمات أخرى

العملة
التغير)نقص( بسعر الفائدة 

)نقطة مئوية(
حساسية ايراد الفائدة 

)األرباح والخسائر(
حساسيـــــة حقوق 

المساهمين

ديناردينار٪

-)82,075(1دوالر أمريكي

-)1,400(1يورو

-1209جنيه استرليني

-)4,568(1عمات أخرى



131 130

ثالثًا: البيانات المالية السنوية المدققة من مدقق الحسابات

إن حساسية أسعار الفوائد هي كما يلي:

المجمـوع
عناصر بدون  أكثر من 3 

سنوات

أكثر من 
سنـة إلى

أكثر من 6 
شهور

أكثر من 3 
شهور من شهر

أقل من شهر كما في 31 
كانون األول 

فائدة2021  3 سنـوات إلى سنـة إلى 6 أشهر لغاية 3 أشهر

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

الموجودات

90,710,577 90,710,577 - - - - - -
نقد وأرصدة لدى 

بنوك مركزية

54,106,136 7,768,544 - 30,000,000 - - - 16,337,592
أرصدة لدى بنوك 

ومؤسسات 
مصرفية

773,903,799 - 199,622,086 258,704,457 100,687,541 78,057,783 65,599,324 71,232,608
تسهيات 

ائتمانية مباشرة – 
بالصافي

1,778,210 1,778,210 - - - - - -

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خال قائمة 

الدخل

31,942,672 31,942,672 - - - - - -

موجودات مالية 
بالقيمة العادلة 
من خال الدخل 

الشامل اآلخر

362,409,154 - 175,614,959 56,829,217 5,813,745 102,147,370 3,545,000 18,458,863
موجودات مالية 

بالكلفة المطفأة 
– بالصافي

21,857,844 21,857,844 - - - - - -
ممتلكات 

ومعدات - 
بالصافي

2,266,649 2,266,649 - - - - - -
موجودات غير 

ملموسة – 
بالصافي

10,322,457 10,322,457 - - - - - -
موجودات ضريبية 

مؤجلة

5,429,733 5,429,733 - - - - - -
موجودات حق 

استخدام

90,190,277 87,879,648 - - - - - 2,310,629 موجودات أخرى

1,444,917,508 259,956,334 375,237,045 345,533,674 106,501,286 180,205,153 69,144,324 108,339,692
     مجموع 
الموجودات

المطلوبات 

111,313,020 3,281,020 - 72,000,000 - - 2,000,000 34,032,000
ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية

969,388,894 111,655,552 140,048 77,737,165 205,745,987 158,765,442 141,376,534 273,968,166 ودائع العماء

40,829,127 - 142,000 750,000 5,442,237 - 4,500,084 29,994,806 تأمينات نقدية 

140,483,737 - 23,002,329 32,965,217 5,584,032 39,696,806 59,793 39,175,560   أموال مقترضة

3,126,294 3,126,294 - - - - - -
مخصص ضريبة 

الدخل

124,612 124,612 - - - - - -
مطلوبات ضريبية 

مؤجلة

883,049 883,049 - - - - - -
مخصصات 

متنوعة

5,361,113 - 2.119.131 2.272,868 969,114 - - -
التزامات عقود 

تأجير

مخاطر التغير بأسعار األسهم:
وهــو خطــر انخفــاض القيمــة العادلــة للمحفظــة االســتثمارية لألســهم بســبب التغيــر فــي قيمــة مؤشــرات األســهم وتغيــر قيمــة األســهم 

منفــردة.

31 كانون األول 2021

المؤشر
 األثر على التغير في المؤشر  

األرباح والخسائر
 األثـر على

حقوق المساهمين

ديناردينار٪

588,9111,331,105بورصة عمان وسوق فلسطين لألوراق المالية

)1,331,105()88,911()5(بورصة عمان وسوق فلسطين لألوراق المالية

31 كانون األول 2020

المؤشر
 األثر على التغير في المؤشر  

األرباح والخسائر
 األثر على

حقوق المساهمين
ديناردينار٪

582,2961,197,744بورصة عمان وسوق فلسطين لألوراق المالية

)1,197,744()82,296()5(بورصة عمان وسوق فلسطين لألوراق المالية

-  مخاطر أسعار األسهم
يتبــع مجلــس اإلدارة سياســة محــددة فــي تنويــع االســتثمارات فــي األســهم تســتند إلــى التنويــع القطاعــي والجغرافــي ، وبنســب محــددة ســلفً، 
يتــم مراقبتهــا بصــورة يوميــة كمــا أن هــذه السياســة توصــي عــادة باالســتثمار فــــي األسهـــــم المدرجــة ضمــن األســواق العالميــة ذات الســمعة 

الجيــدة، والتــي تتمتــع بنســبة ســيولة عاليــة لمواجهــة أيــة مخاطــــر قــد تنشــأ.

فجوة إعادة تسعير الفائدة:
يتبــع البنــك سياســة التوافــق فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات ومواءمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خــال تقســيم الموجــودات 
والمطلوبــات لفئــات اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو اســتحقاقات إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد أيهمــا أقــل لتقليــل المخاطــر فــي أســعار الفائــدة 

ودرأســة الفجــوات فــي أســعار الفائــدة المرتبطــة بهــا واســتخدام سياســات التحــوط باســتخدام األدوات المتطــورة.

يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.

يتبــع البنــك سياســة التوافــق فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات ومواءمــة االســتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خــال تقســيم الموجــودات 
والمطلوبــات لفئــات اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو اســتحقاقات إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد أيهمــا أقــل لتقليــل المخاطــر فــي أســعار الفائــدة 

ودرأســة الفجــوات فــي أســعار الفائــدة المرتبطــة بهــا واســتخدام سياســات التحــوط باســتخدام األدوات المتطــورة .

يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب.
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)3٨(/ج مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة: بعدم مقدرة البنك على تمويل األصول والوفاء بااللتزامات عند استحقاقها وبتكلفة معقولة.

تهدف سياسة إدارة السيولة في البنك إلى ما يلي:

- إيجــاد إطــار عــام معتمــد إلدارة مخاطــر الســيولة والتــي مــن الممكــن أن يتعــرض لهــا البنــك إضافــة إلــى وجــود إجــراءات رقابيــة فعالــة إلدارة 
الســيولة.

- التأكــد مــن وجــود مصــادر كافيــة لألمــوال لمواجهــة احتياجــات الســيولة وبنفــس الوقــت تجنــب حصــول انخفــاض فــي حجــم ونســبة الســيولة 
القانونيــه ونســبة تغطية الســيولة.

يقــوم البنــك باتبــاع أســاليب معينــة لقيــاس مخاطــر الســيولة التــي تتماشــى مــع التعليمــات والضوابــط الصــادرة عــن البنــك المركــزي ولجنــة 
بــازل مــن خــال إحتســاب نســبة الســيولة القانونيــة و نســبة تغطيــة الســيولة )LCR( إضافــة إلــى إعــداد ســلم اإلســتحقاق للمواءمــة بيــن 

ــارات األوضــاع الضاغطــة.  ــات وإعــداد إختب الموجــودات والمطلوب

مصادر التمويل:
يهدف البنك إلى التنوع في الحصول على مصادر تمويل مختلفه بأقل التكاليف.   

لذلــك تعتبــر عمليــة التوســع واإلنتشــار التــي يقــوم بهــا البنــك التجــاري األردنــي فــي أرجــاء المملكــه علــى مختلــف المناطــق الجغرافيــة خطــوة 
رئيســية فــي  تعزيــز قاعــدة العمــاء لديــه والتنــوع فــي مصــادر أموالــه.

-  توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على اساس الفترة المتبقية لالستحقاق كما في 31 كانون األول 2021:

المجمــــوع بدون 
استحقاق

أكثر من أكثر من 
سنة إلى

أكثر من 6 
أشهر

أكثر من 3 
أشهر

أكثر من 
شهر لغاية  حتى شهر 

واحد المطلوبات 
3 سنوات 3 سنوات إلى سنة إلى 6 أشهر 3 أشهر

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

111,313,020 - - 72,000,000 - - 2,000,000 37,313,020
ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية

969,388,894 - 140,048 105,114,067 216,861,979 173,292,445 159,314,547 314,665,808 ودائع العماء

40,829,127 - - 20,414,563 8,165,825 6,124,369 4,082,913 2,041,457 تأمينات 
نقدية 

140,483,737 - 23,002,328 32,965,217 5,584,032 39,696,806 59,793 39,175,561 أموال 
مقترضة

883,049 - - - 268,049 615,000 - - مخصصات 
متنوعة

3,126,294 - - - - 1,219,308 - 1,906,986 مخصص 
ضريبة الدخل

124,612 - - - - - - 124,612
مطلوبات 

ضريبية 
مؤجلة

5,361,113 - 864,578 3,372,403 441,726 288,027 361,836 32,543 التزامات 
عقود تأجير

26,235,937 - - 7,796,317 4,945,889 3,519,761 2,662,712 7,311,258 مطلوبات 
أخرى

1,297,745,783 - 24,006,954 241,662,567 236,267,500 224,755,716 168,481,801 402,571,245 مجموع 
المطلوبات 

1,444,917,508 245,243,026 375,237,045 352,923,334 109,847,200 183,327,357 69,780,772 108,558,774

مجموع 
الموجودات 

حسب 
استحقاقتها 

المتوقعه

26,235,937 26,235,937 - - - - - - مطلوبات أخرى

1,297,745,783 145,306,464 25,403,508 185,725,250 217,741,370 198,462,248 147,936,411 377,170,532
مجموع 

المطلوبات 

147,171,725 114,649,870 349,833,537 159,808,424 )111,240,084( )18,257,095( )78,792,087( )268,830,840(
فجوة إعادة 

تسعير الفائدة

كما في 31 كانون 
األول 2020 

1.352.021.565 246.214.037 391.677.869 330.231.857 96.566.705 103.912.337 65.270.740 118.148.020
إجمالي 

الموجودات

1.212.554.778 23.979.282 57.473.230 160.809.354 229.229.753 172.486.232 219.546.850 349.030.077
إجمالي 

المطلوبات

139.466.787 222.234.755 334.204.639 169.422.503 )132.663.048( )68.573.895( )154.276.110( )230.882.057(
فجوة إعادة 

تسعير الفائدة

التركز في مخاطر العمالت األجنبية

المجمـوع أخرى جنيه 
استرليني يورو دوالر أمريكي

كما في 31 كانون األول 2021 
دينار دينار دينار دينار دينار

الموجودات
28,313,286 365,357 324,222 7,640,651 19,983,056 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

24,079,330 2,028,820 1,278,722 1,454,266 19,317,522 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات 
مصرفية

74,625,673 - - 9,642,000 64,983,673 تسهيات ائتمانية مباشرة – 
بالصافي

21,188,112 - - 55,008 21,133,104 موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خال الدخل الشامل 

57,777,920 - - - 57,777,920 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 
3,292,788 67,102 3 29,596 3,196,087 موجودات أخرى

209,277,109 2,461,279 1,602,947 18,821,521 186,391,362 مجموع الموجودات
المطلوبات 

36,871,857 68,284 8,910 1,423,391 35,371,272 ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
161,348,890 2,126,165 1,212,515 16,531,059 141,479,151 ودائع العماء

7,031,981 250,825 186,223 511,116 6,083,817 تأمينات نقدية 
1,463,043 18,828 176,726 411,936 855,553 مطلوبات أخرى

)18,836( - - 9,996 )28,832( حقوق المساهمين
206,696,935 2,464,102 1,584,374 18,887,498 183,760,961 مجموع المطلوبات 

2,580,174 )2,823( 18,573 )65,977( 2,630,401 صافي التركز داخل قائمة المركز 
المالي 

40,508,049 186,777 - 3,985,007 36,336,265 التزامات محتملة خارج قائمة المركز 
المالي 

كما في 31 كانون أول 2020
186,398,349 2,555,686 426,745 21,742,782 161,673,136 إجمالي الموجودات
177,614,995 2,098,928 447,606 21,602,828 153,465,633 إجمالي المطلوبات

8,783,354 456,758 )20,861( 139,954 8,207,503 صافي التركز داخل قائمة المركز 
المالي 

34,326,829 1,081,627 - 880,417 32,364,785 التزامات محتملة خارج قائمة المركز 
المالي 
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أكثر من سنة ولغاية
المجموع31 كانون األول 2020  خمس سنوات لغاية سنة

دينار دينار دينار
116,397,048 - 116,397,048 الكفاالت

26,182,970 - 26,182,970 االعتمادات والقبوالت 
151,084 - 151,084 التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

64,066,189 - 64,066,189 سقوف التسهيات المباشرة غير المستغلة
206.797.291 - 206.797.291 المجمــــــوع

39- معلومات عن قطاعات أعمال البنك
أ- معلومات عن قطاعات األعمال الرئيسية:

يتــم تنظيــم البنــك ألغــراض إداريــة بحيــث يتــم قيــاس القطاعــات وفقــً للتقاريــر التــي يتــم اســتعمالها مــن قبــل المديــر العــام وصانعــي القــرار 
الرئيســيين لــدى البنــك وذلــك مــن خــال قطاعــات األعمــال الرئيســية التاليــة:

-  حسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العماء األفراد ومنحهم التسهيات االئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات أخرى.
-  حسابات المؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيات االئتمانية والخدمات المصرفية الخاصة بالعماء من المؤسسات.

-  الخزينة: يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك.
-  األخرى: يشمل هذا القطاع األنشطة التي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك المذكورة أعاه.

فيما يلي معلومات عن أعمال البنك موزعة حسب األنشطة:

أخرىالخزينةالمؤسساتاألفراد

المجـمــوع

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020

ديناردينارديناردينارديناردينار

44,411,35442,730,150)32,800(16,075,94022,379,5105,988,704إجمالي الدخل للسنة

ينزل: خسائر ائتمانية 
متوقعة

)2,637,195()2,389,035(428,338-)4,597,892()8,047,731(

39,813,46234,682,419)32,800(13,438,74519,990,4756,417,042نتائج أعمال القطاع

ينزل: المصاريف الموزعة 
على القطاعات

)16,230,317()8,115,158()2,705,053()216,981()27,267,509()27,949،412(

الربح للسنة قبل 
ضريبة الدخل

)2,791,572(11,875,3173,711,989)249,781(12,545,9536,733,007

ينزل: ضريبة الدخل 
للسنة

---)5,541,178()5,541,178()2,028,828(

الربح للسنة من 
العمليات المستمرة

)2,791,572(11,875,3173,711,989)5,790,959(7,004,7754,704,179

الخسارة للسنة 
من العمليات غير 

المستمرة
-----)4,190,676(

7,004,775513,503)5,790,959(11,875,3173,711,989)2,791,572(الربح للسنة

2,831,3002,831,3002,363,008---مصاريف رأسمالية

االستهاكات 
واإلطفاءات

---3,621,0353,621,0353,621,716

294,797,581518,839,554514,591,288116,689,0851,444,917,5081,352,021,565مجموع الموجودات

694,413,127389,878,733196,942,89216,511,0311,297,745,7831,212,554,778مجموع المطلوبات

-  توزيع المطلوبات )غير مخصومة( على اساس الفترة المتبقية لاستحقاق كما في 31 كانون األول 2020:

المجمـوع بدون 
استحقاق

أكثر من أكثر من سنة 
إلى

أكثر من 6 
أشهر

أكثر من 3 
أشهر

أكثر من 
شهر لغاية  حتى شهر 

واحد المطلوبات 
3 سنوات 3 سنوات إلى سنة إلى 6 أشهر 3 أشهر

دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار دينار

102.670.901 - 30.000.000 45.000.000 - - - 27.670.901
ودائع بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية

935.686.966 - - 99.934.722 199.716.120 172.105.116 187.002.564 276.928.444 ودائع العماء

41.822.602 - - 20.911.302 8.364.520 6.273.390 4.182.260 2.091.130 تأمينات نقدية 

103.564.728 - 25.243.765 13.126.724 24.556.173 180.885 26.865.672 13.591.509 أموال مقترضة

822.511 - - - 661,350 - - 161.161
مخصصات 

متنوعة

174.758 - - - - - - 174.758
مخصص 

ضريبة الدخل

4.830.299 - 575.347 3.191.214 598.247 212.716 220.869 31.906
التزامات عقود 

تأجير

22.982.013 - - 4.886.173 3.452.217 2.876.508 2.241.631 9.525.484 مطلوبات أخرى

1.212.554.778 - 55.819.112 187,050,135 237,348,627 181.648.615 220.512.996 330.175.293
مجموع 

المطلوبات 

1.352.021.565 232.068.506 391.677.870 337.883.127 99.761.825 106.633.752 65.843.265 118.153.220

مجموع 
الموجودات 

حسب 
استحقاقاتها 

المتوقعه

وتماشــيً مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة يحتفــظ البنــك بجــزء مــن ودائــع عمائــه لــدى البنــوك المركزيــة كاحتياطــي نقــدي ال يمكــن التصــرف 
بــه اال بشــروط محــددة. إضافــة إلــى المحافظــة علــى نســب الســيولة عنــد مســتويات أعلــى مــن الحــد األدنــى المفــروض مــن قبــل البنــوك 

المركزيــة للــدول التــي يعمــل البنــك فيهــا.

تــم تحديــد تواريــخ االســتحقاق التعاقديــة للموجــودات والمطلوبــات بالجــدول علــى أســاس الســنة المتبقيــة مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي 
ــع  ــة لاحتفــاظ بالودائ ــع التاريخي ــة التــي تعكســها الوقائ ــار االســتحقاقات الفعلي ــخ االســتحقاق التعاقــدي دون األخــذ بعيــن االعتب وحتــى تاري

وتوفــر الســيولة.

بنود خارج قائمة المركز المالي

أكثر من سنة ولغاية
المجمـوع31 كانون األول 2021 خمس سنوات لغاية سنة

دينار دينار دينار
114,466,099 - 114,466,099 الكفاالت 

24,183,712 - 24,183,712 االعتمادات والقبوالت 
129.300 - 129,300 التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

55,562,702 - 55,562,702 سقوف التسهيات المباشرة غير المستغلة
194,341,813 - 194,341,813 المجموع
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اإلجمالي 
1.484.090.1895.980.4461.370.515.061للتعرضات العاملة

تعرضات غير عاملة
-891810083غير عامل1

40-653626100626100غير عامل+3
213.706104.732100209.46440غير عامل+4

0-583.071213.754100459.26950غير عامل4
0-46.05911.69710035.221100غير عامل-4
0-828.415147.159100750.61740غير عامل+5

0-3.158.8611.888.1571002.764.26975غير عامل5
7.89-111.99745.80510088.16823غير عامل-5
0-73.381.95541.716.80110052.194.949100غير عامل+6

809.953391.150100782.29840غير عامل6
11.44-2.926.454948.0931002.582.41797.02غير عامل-6
0-3.222.9982.105.3951003.125.99533.52غير عامل7
0-6.519.0981.509.1541006.398.91255غير عامل8
0-1.985.5711.460.5481001.880.78355غير عامل9

13.340.1579.118.2811009.515.484100غير عامل10

2.173.542312.4481001.902.180100غير عاملغير مصنفة

اإلجمالي 
للتعرضات غير 

العاملة
109.302.57959.973.81882.690.735

ب. معلومات التوزيع الجغرافي

يمثــل هــذا اإليضــاح التوزيــع الجغرافــي ألعمــال البنــك حيــث يمــارس البنــك نشــاطاته بشــكل رئيســي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية التــي 
تمثــل األعمــال المحليــة وكذلــك يمــارس البنــك نشــاطات دوليــة مــن خــال فــروع البنــك فــي فلســطين.

فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات البنك ومصاريفه الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي:

إجمالي الدخل 

المجموعخارج المملكةداخــــل المملكة
للسنة المنتهية في 31 كانون 

األول
للسنة المنتهية في 31 

كانون األول
للسنة المنتهية في 31 كانون 

األول
202120202021202020212020
ديناردينارديناردينارديناردينار

44,312,96242,902,78798,392)172,637(44,411,35442,730,150
المصروفات 

2,831,3002,363,008--2,831,3002,363,008الرأسمالية

المجمـوع31 كـانون األول31 كـانون األول
202120202021202020212020
ديناردينارديناردينارديناردينار

مجموع 
1,358,174,3231,277,270,30586,743,18574,751,2601,444,917,5081,352,021,565الموجودات

توزيع التعرضات االئتمانية

درجة التصنيف
الداخلي لدى 

البنك

فئة التصنيف 
حسب

تعليمات 
)2009/47(

إجمالي قيمة 
التعرض

الخسائر 
االئتمانية

المتوقعة 
)ECL(

مستوى 
احتمالية

)PD( الخسارة

التعرض عند 
 )EAD( التعثر

متوسط 
الخسارة

عند التعثر 
)LGD(

٪دينار٪ديناردينار
تعرضات عاملة 

-5--5عامل1
0-3.75017.6--7.500عامل2

0-0260.01317.6-287.97310.103عامل+3
0-06.25017.6-0.002-12.500عامل3

0-037.91822-65.0282270.085عامل-3
0-02.574.90223-4.385.6021.4860.103عامل+4

0-028.970.90723-33.016.97627.1340.75عامل4
0-054.307.54723-61.695.17069.0310.158عامل-4
0-0117.193.37523-146.733.862265.6880.384عامل+5

0-0215.206.72023-256.063.954577.3060.57عامل5
0-084.374.88023-91.262.197789.4500.327عامل-5
0-0574.683.98623-589.013.491970.0830.302عامل+6

0-025.893.07223-27.391.916434.6100.508عامل6
0-0.01411.239.06223-11.688.094596.9930.718عامل-6
0-0.0564.518.32923-5.335.153274.1230.95عامل+7

0-0.80910.00017.6-20.0007120.95عامل7
0.7733.85722-33.8575.7390.777عامل-7
0-0.016822-0.863-15عامل10

0-0251.200.48022-257.076.8961.967.8630.936عاملغير مصنفة
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توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( كما في 31 كانون األول 2021:

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى
ديناردينارديناردينار

207,903,6441,403,7011,079,672210,387,017مالي

78,264,07317,594,8673,575,15699,434,096صناعي

133,375,82348,236,5974,794,813186,407,233تجارة

130,506,18216,210,5985,733,187152,449,967عقارات

50,645,41832,918,2711,314,67384,878,362إنشاءات

1,929,8194,990,368200,7697,120,956زراعة

16,861,716-16,832,47929,237أسهم

205,887,56811,331,5565,125,102222,344,226أفراد

402,261,634771402,261,712حكومة وقطاع عام

95,516,34322,109,4563,506,318121,132,117أخرى

1,323,122,983154,824,65825,329,7611,503,277,402المجموع

التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب التوزيع الجغرافي

2021

داخل المملكة
دول الشرق 

األوسط 
األخرى

المجموعأخرىأمريكاأفريقياآسيا أوروبا

ديناردينارديناردينارديناردينارديناردينار

أرصدة لدى بنوك 
مركزية

65,876,967------65,876,967

أرصدة لدى بنوك 
ومؤسسات 

مصرفية
16,333,81831,455,1022,012,38913,35033,4443,797,332460,70154,106,136

التسهيات 
االئتمانية 

196,372,240------196,372,240لألفراد

115,314,220------115,314,220القروض العقارية

365,877,328----25,375,320-340,502,008الشركات الكبرى

الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة
52,690,554------52,690,554

للحكومة 
والقطاع العام

43,649,457------43,649,457

الموجودات 
المالية بالتكلفة 

المطفأة
362,409,154------362,409,154

الموجودات 
األخرى

2,310,629------2,310,629

المجموع/ 
للسنة الحالية

1,195,459,04731,455,10227,387,70913,35033,4443,797,332460,7011,258,606,685

113,471,863------113,471,863الكفاالت المالية

االعتمادات 
والقبوالت

272,9761,126,7833,815,9574,447,730-11,69914,498,31224,173,457

107,025,397------107,025,397االلتزامات األخرى 

1,416,229,28332,581,88531,203,6664,461,08033,4443,809,03114,959,0131,503,277,402المجموع الكلي

التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات حسب القطاع االقتصادي
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يتــم أخــذ التاثيــرات لــدى الدخــول فــي االســتثمارات علــى نســبة كفايــة رأس المــال ويراقــب رأس المــال وكفايتــه بشــكل دوري حيــث يتم احتســاب 
نســبة كفايــة رأس المــال علــى مســتوى المجموعــة وكذلــك البنــك منفــردًا بشــكل ربــع ســنوي، ويتــم تدقيقهــا مــن المدقــق الداخلــي . وذلــك إضافــة 
إلــى الرقابــة المســتمرة لنســب رأس المــال والتــي تراقـــب بشــكل شــهري، منهــا نســب الرفــع المالــي: حقــوق المســاهمين للموجــودات، حقــوق 
 Financial( ــي ــر، وبمــا يحقــق الرفــع المال ــال الحــــــ ــات ورأس المــ ــرأس المــال، المخصصــ ــع العمــاء، نســبة النمــو الداخلــي ل المســاهمين لودائ
Leverage( المائــم  وبالتالــي تحقيــق العائــد المســتهدف علــى حقــوق المســاهمين وبحيــث ال يقــل عــن 10٪ حســبما تنــص عليــه اســتراتيجية 

البنــك.

ال يتــم توزيــع أيــة أربــاح علــى المســاهمين مــن عناصــر رأس المــال التنظيمــي إذا كان مــن شــأن هــذا التوزيــع ان يــؤدي إلــى عــدم التقيــد بالحــد 
األدنــى المطلــوب لــرأس المــال.

يركــز البنــك علــى النمــو الداخلــي لــرأس المــال ويمكــن اللجــوء إلــى االكتتــاب العــام لتلبيــة التوســعات والخطــــــط المســتقبلية أو متطلبــات 
الســلطات الرقابيــة وفــق درأســات محــددة.

كفاية رأس المال

 :III يتم احتساب نسبة كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات البنك المركزي األردني المستندة لمقررات لجنة بازل

بنود رأس المال األساسي
31 كانون األول

2021 
31 كانون األول 

2020

 دينار دينار

120,000,000120,000,000  رأس المال المكتتب به والمدفوع

10.936.6125,534,153األرباح المدورة  

بنود الدخل الشامل األخرى

)2,020,984()973.100(احتياطي القيمة العادلة – بالصافي

17.208.21315,953,618احتياطي قانوني

147.171.725139,466,787مجموع رأس المال األساسي قبل التعديات الرقابية

يطرح منه:

)2,093,653()2.266.649(موجودات غير ملموسة – بالصافي

)11,215,869()10.197.845(صافي موجودات ضريبية مؤجلة – بالصافي

)7,403,107()5.082.011(مخصصات مؤجلة بموافقة البنك المركزي

االستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية خارج نطاق التوحيد والتي يملك 
)6,374,244()8.024.586(البنك أكثر من %10

)27,086,873()25.571.091(إجمالي التعديات الرقابية

121.600.634112,379,914صافي رأس المال األساسي 

بنود رأس المال المساند
3.298.0824,294,508المخصص المطلوب مقابل أدوات الدين المدرجة في المرحلة األولى

124.898.716116,674,422مجموع رأس المال التنظيمي

الموجودات المرجحة بالمخاطر
974,158,199931,326,219مخاطر االئتمان

6.205.39412,096,061مخاطر السوق

80.068.87976,958,413مخاطر التشغيل

1.060.432.4721,020,380,693صافي الموجودات المرجحة بالمخاطر

11,43%11,78%نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 

11,01%11,47%نسبة رأس المال األساسي 

ج.  توزيع التعرضات حسب مراحل التصنيف وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم )9( كما في 31 كانون األول 2021:

المرحلة الثانيةالمرحلة األولى
المجموعالمرحلة الثالثة

)إفرادي()إفرادي(
ديناردينارديناردينار

1,239,700,937151,198,58525,329,7611,416,229,283داخل المملكة

32,581,885-32,460,235121,650دول الشرق األوسط 

31,203,666--31,203,666أوروبا

4,461,080--4,461,080آسيا 

33,444--33,444افريقيا

3,809,031--3,809,031أمريكا

14,959,013-11,454,5903,504,423دول أخرى

1,323,122,983154,824,65825,329,7611,503,277,402المجموع

40- إدارة رأس المال

أ- وصف لما يتم اعتباره كرأس مال.
يصنــف رأس المــال إلــى عــدة تصنيفــات كــرأس مــال مدفــوع، رأس مــال اقتصــادي ورأس مــال تنظيمــي، ويعــرف رأس المــال التنظيمــي حســب 
قانــون البنــوك علــى أنــه إجمالــي قيمــة البنــود التــي يحددهــا البنــك المركــزي ألغــراض رقابيــة تلبيــة لمتطلبــات نســبة كفايــة رأس المــال المقــررة 

بموجــب تعليمــات يصدرهــا البنــك المركــزي األردنــي . 

ويتكــون رأس المــال التنظيمــي مــن جزأيــن األول يســمى رأس المــال األساســي )Tier 1( ويتكــون مــن رأس المــال المدفــوع واالحتياطيــات    -
ــغ  ــاح المــدورة بعــد اســتثناء أي مبال المعلنــة )تتضمــن االحتياطــي القانونــي، االختيــاري، عــاوة اإلصــدار وعــاوة إصــدار أســهم الخزينــة( األرب
تخضــع أليــة قيــود وحقــوق غيــر المسيطـريـــــن ويطــــرح منهــــا خســائر الفتــرة إن وجــدت وتكلفــة شــراء أســهم الخزينة والمخصصــات المؤجلة 

بموافقــة البنــك المركــزي األردنــي ورصيــد إعــادة الهيكلــة والشــهرة.  
-  أمــا الجـــزء الثانــي رأس المــال اإلضافــي )Tier2( فيتكــون مــن فروقــات ترجمــة العمــات االجنبيــة و احتياطــي مخاطــر مصرفيــة عامــة واألدوات 
ذات الصفــات المشــتركة بيـــن رأس المــال والديــن ، الديــون المســاندة و45% مــن احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال قائمــة الدخــل الشــامل إذا كان موجبــً ويطــرح بالكامــل إذا كان ســالبً .
وهنــاك جــزء ثالــث )Tier 3( قــد يتــم اللجــوء لتكوينــه فــي حــال انخفضــت نســبة كفايــة رأس المــال عــن 12% نتيجــة لتضميــن مخاطــر الســوق    -

لنســبة كفايــة رأس المــال.
وكذلك يطرح االستثمارات في رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين والشركات المالية  األخرى.    -

ب-  متطلبات الجهات الرقابية بخصوص رأس المال، وكيفية اإليفاء بهذه المتطلبات.
تتطلــــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي ان ال يقــل رأس المــال المدفــوع عــن 100 مليــون دينــار، وأن ال تنخفــض نســبة حقــوق المساهميــــن إلــى 
الموجــودات عــن 6% ، أمــا رأس المــال التنظيمــي فتتطلــب تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي أن ال تنخفــض نســبته إلــى الموجــودات المرجحــة 
بالمخاطــر ومخاطــر الســوق )نسبـــة كفايــة رأس المــال( عــن 12% ويراعــي البنــك االلتــزام بهــا، قــد قــام البنــك خــال العــام 2017 بزيــادة رأس المــال 

المدفــوع ليصبــح 120.000.000 دينــــــار / ســهم كمــا فــي 31 كانــون األول 2017 وتــم اســتكمال إجــراءات زيــادة رأس المــال بتاريــخ 7 حزيــران 2017.  

يلتــزم البنــك بالمــادة )62( مــن قانــون البنــوك  بأنــه علــى البنــك ان يقتطــع ســنويً لحســاب االحتياطــي القانونــي مــا نســبته )10%( مــن أرباحــه 
قبــل الضرائــب فــي المملكــة وان يســتمر فــي االقتطــاع حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي مــا يعــادل رأســمال البنــك المكتتــب بــه، ويقابــل هــذا 

االقتطــاع االحتياطــي اإلجبــاري المنصــوص عليــه فــي  قانــون الشــركات.

يلتزم البنك بالمادة )41( من قانون البنوك والتي تتطلب أن يتم التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي األردني والمتعلقة بما يلي:

1- نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وباالحتياطيات وبالحسابات النظامية.

2- نسبة إجمالي القروض إلى رأس المال التنظيمي المسموح  للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه أو لمصلحة ذوي الصلة.

3- نسبة إجمالي القروض الممنوحة ألكبر عشرة اشخاص من عماء البنك إلى المبلغ اإلجمالي للقروض الممنوحة من البنك. 

ج-  كيفية تحقيق أهداف إدارة رأس المال.
يراعــي البنــك تــاؤم حجــم رأس المــال مــع حجــم وطبيعــة وتعقيــد المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك، وبمــا ال يتناقــض مــع التشــريعات 

والتعليمــات النافــذة وينعكــس ذلــك فــي خططــه االســتراتيجية وكذلــك موازناتــه التقديريــة الســنوية.
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 المجمـوع أكثر من سنةلغاية سنة31 كانون األول 2020
دينارديناردينارالموجودات

96.851.544-96.851.544نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

49,318,27330,000,00079.318.273أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

269.084.458444,816,567713,901,025تسهيات ائتمانية مباشرة - بالصافي

1.645.923-1.645.923موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

1,465,20227,587,91129.053.113موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

35.113.027247.093.159282.206.186موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

21.872.68221.872.682-ممتلكات ومعدات - بالصافي 

2.093.6532.093.653-موجودات غير ملموسة - بالصافي

5.119.2815.119.281-موجودات حق استخدام

11,215,86911,215,869-موجودات ضريبية مؤجلة

101,092,7467,651,270108,744,016موجودات أخرى 

554,571,173797,450,3921,352,021,565     مجموع الموجودات

المطلوبات:
27.670.90175.000.000102.670.901ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

835.752.24499.934.722935.686.966ودائع عماء   

20,911,30120,911,30141.822.602تأمينات نقدية

65.194.23938.370.489103.564.728أموال مقترضة

174,758-174,758مخصص ضريبة الدخل

822.511-822.511مخصصات متنوعة

---مطلوبات ضريبية مؤجلة

1.063.7383.766.5614.830.299التزامات عقود تأجير

22,982,013-22,982,013مطلوبات أخرى

974,571,705237,983,0731,212,554,778     مجموع المطلوبات

559,467,319139.466.787)420,000,532(     صافي الموجودات

43- مستويات القيمة العادلة

أ- القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:

إن بعــض الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للبنــك مقيمــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة ، والجــدول التالــي يوضــح 
معلومــات حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة )طــرق التقييــم والمدخــات المســتخدمة(.

41- حسابات مدارة لصالح العمالء

ال توجد محافظ استثمارية يديرها البنك لصالح العمالء.

42- تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات

يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقًا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها:

31 كانون األول 2021
 المجمـوع أكثر من سنةلغاية سنة

دينارديناردينار
الموجودات

90,710,577-90,710,577نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

24,106,13630,000,00054,106,136أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

315,577,256458,326,543773,903,799تسهيات ائتمانية مباشرة - بالصافي

1,778,210-1,778,210موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل

1,746,62130,196,05131,942,672موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

129,964,978232,444,176362,409,154موجودات مالية بالكلفة المطفأة - بالصافي

21,857,84421,857,844-ممتلكات ومعدات - بالصافي 

2,266,6492,266,649-موجودات غير ملموسة - بالصافي

5,429,7335,429,733-موجودات حق استخدام

10,322,45710,322,457-موجودات ضريبية مؤجلة

82,800,6177,389,66090,190,277موجودات أخرى 

646,684,395798,233,1131,444,917,508مجموع الموجودات

المطلوبات:
39,313,02072,000,000111,313,020ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية  

864,134,779105,254,115969,388,894ودائع عماء   

20,414,56420,414,56340,829,127تأمينات نقدية

84,516,19155,967,546140,483,737أموال مقترضة

3,126,294-3,126,294مخصص ضريبة الدخل

883,049-883,049مخصصات متنوعة

124,612-124,612مطلوبات ضريبية مؤجلة

1,124,1324,236,9815,361,113التزامات عقود تأجير

18,439,6207,796,31726,235,937مطلوبات أخرى

1,032,076,261265,669,5221,297,745,783مجموع المطلوبات

532,563,591147,171,725)385,391,866(صافي الموجودات
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31 كانون األول

مستوى 20212020
القيمة 

القيمة 
القيمة القيمة العادلةالدفترية

العادلةالقيمة العادلةالدفترية

دينارديناردينارديناردينار

موجودات مالية غير مقاسة القيمة 
العادلة

المستوى 65,876,96765,876,96772,869,34872,873,458أرصدة لدى بنوك مركزية 
الثاني

المستوى 54,106,13654,425,70979,318,27379,365,495أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
الثاني

المستوى 773,903,799781,736,617713,901,025722,054,750تسهيات ائتمانية مباشرة – بالصافي
الثاني

المستوى 362,409,154365,247,611282,206,186284,914,022موجودات مالية  بالكلفة المطفأة
الثاني

مجموع موجودات مالية غير محددة 
-1,256,296,0561,267,286,9041,148,294,8321,159,207,725القيمة العادلة

مطلوبات مالية غير مقاسة القيمة 
-----العادلة

المستوى 111,313,020113,417,946102,670,901103,761,922ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية
الثاني

المستوى 969,388,894971,479,718935,686,966938,504,257ودائع عماء
الثاني

المستوى 40,829,12741,062,99041,822,60242,088,631تأمينات نقدية
الثاني

المستوى 140,483,737141,004,320103,564,728104,208,748أموال مقترضة 
الثاني

مجموع المطلوبات المالية غير محددة 
-1,262,014,7781,266,964,9741,183,745,1971,188,563,558القيمة العادلة

للبنــود المبينــة أعــاه قــد تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمســتوى الثانــي والثالــث وفقــً لنمــاذج تســعير متفــق 
عليهــا والتــي تعكــس مخاطــر االئتمــان لــدى األطــراف التــي يتــم التعامــل معهــا.

القيمة العادلة 

مستوى 31 كانون األول
القيمة 

طريقة 
التقييم 

مدخالت 
هامة  

العالقة 
بين 

المدخالت 
الهامة  

الموجودات المالية/ المطلوبات 
المالية

والمدخات العادلـة20212020
غير ملموسةالمستخدمة

غير 
الملموسة 
والقيمة 
العادلة

ديناردينار

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خال قائمة الدخل

المستوى 1,778,2101,645,923أسهم شركات مدرجة
األول 

 األسعار المعلنة 
في 

ال ينطبقال ينطبقاألسواق المالية  

1,778,2101,645,923المجموع

موجودات مالية  بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر

26,622,09923,954,878مدرجة
المستوى 

األول
والثاني

 األسعار المعلنة 
في

 األسواق المالية 
ال ينطبقال ينطبق

غير مدرجة
    

المستوى 5,320,5735,098,235
الثاني

 مقارنتها 
بالقيمة 
السوقية

 الداة مالية 
مشابهة 

ال ينطبقال ينطبق

31,942,67229,053.113

لم تكن هنالك أي تحويات بين المستوى األول والمستوى الثاني خال العام 2021 .

ب- القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للبنك غير محددة القيمة العادلة بشكل مستمر:
باســتثناء مــا يــرد فــي الجــدول أدنــاه اننــا نعتقــد أن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة 
ــة لهــا تقريبــً  ــاه تعــادل القيمــة العادل ــة  للبنــود المبينــة أدن ــة وذلــك ألن إدارة البنــك تعتقــد أن القيمــة الدفتري للبنــك تقــارب قيمتهــا العادل

وذلــك يعــود إمــا الســتحقاقها قصيــر األجــل أو إن أســعار الفائــدة لهــا  يعــاد تســعيرها خــال العــام .
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إن نتائج أداء العمليات غير المستمرة المشمولة بالدخل لسنة 2020هي كما يلي:

2020
دينـار

2.254.481الفوائد الدائنة

)1.696.155(ينزل: الفوائد المدينة

558.326صافي إيرادات الفوائد 

69.885صافي إيرادات العموالت

628.211صافي إيرادات الفوائد والعموالت

60.704أرباح عمات اجنبية

191.368عوائد توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال قائمة الدخل الشامل

155.402إيرادات أخرى

1.035.685إجمالي الدخل

921.885نفقات الموظفين

267.619استهاكات وإطفاءات

1.220.003مخصص خسائر ائتمانية متوقعة – بالصافي

1,877,255مخصصات متنوعة

-مخصص خسائر بيع فروع فلسطين

939.599مصاريف أخرى

5,226,361إجمالي المصروفات

)4,190,676()الخسارة( للسنة قبل الضرائب

-ضريبة الدخل للسنة

)4,190,676()الخسارة( للسنة من العمليات غير المستمرة.

47-  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

إن المعاييــر الماليــة والتفســيرات الجديــدة والتعديــات الصــادرة والغيــر نافــذة بعــد حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة مدرجــة أدنــاه، وســيقوم البنــك 
بتطبيــق هــذه التعديــات ابتــداًء مــن تاريــخ التطبيــق االلزامــي:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( عقود التأمين 

أصــدر المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية فــي أيــار مــن عــام 2017 المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( عقــود التأميــن نموذجــً 
شــامًا لاعتــراف والقيــاس والعــرض وااليضاحــات المتعلقــة بعقــود التأميــن. ومــا أن ســري، يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
)17( محــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )4( عقــود التأميــن الصــادر فــي عــام 2005. ينطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم )17( علــى جميــع أنــواع عقــود التأميــن )مثــل عقــود الحيــاة وغيرهــا مــن عقــود التأميــن المباشــرة وعقــود إعــادة التأميــن( دون النظــر 
للمنشــأة المصــدرة لعقــد التأميــن، كمــا ينطبــق علــى بعــض الضمانــات واألدوات الماليــة التــي تحمــل خاصيــة المشــاركة. تســري اســتثناءات 
محــدودة لنطــاق التطبيــق. يوفــر اإلطــار العــام للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( نمــوذج محاســبي لعقــود التأميــن يكــون أكثــر 
فائــدة واتســاًقا لشــركات التأميــن. علــى عكــس المتطلبــات الــواردة فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )4(، والتــي تعتمــد إلــى 
حــد كبيــر علــى سياســات المحاســبة المحليــة الســابقة، يوفــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( نموذًجــا شــامًا لعقــود التأميــن 
حيــث يغطــي جميــع الجوانــب المحاســبية ذات الصلــة. جوهــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )17( هــو النمــوذج العــام، ويكملــه:

• تطبيق محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(،
• نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل أساسي للعقود قصيرة األجل.

ســيتم تطبيــق هــذا المعيــار بأثــر رجعــي اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2023، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر شــريطة أن المنشــأة طبقــت المعيــار 
الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9( والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )15( قبــل أو مــع تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم )17(. 

44- ارتباطات والتزامات محتملة )خارج قائمة المركز المالي(
أ- ارتباطات والتزامات ائتمانية:

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021
ديناردينار

9,183,1253,724,919اعتمادات

15,000,58722,458,051قبوالت

--كفاالت 

26,430,75227,159,613دفع

40,208,14139,663,917حسن تنفيذ

47,827,20649,573,518أخرى

55,562,70264,066,189سقوف تسهيات hئتمانية مباشرة غير مستغلة

194,212,513206,646,207المجموع

ب- بلغت قيمة عقود الhيجار التشغيلية 149,300 كما في 31 كانون األول 2021 )151,0٨4 دينار كمـــا فـــي 31 كانون األول 2020( .

45- القضايا المقامة ضد البنك
ــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(،  ــي 31 كانــون األول 2021 )26,399,514 دينــــ بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة ضــد البنــك 2,366,663 دينــار كمــا فـ
وبــرأي اإلدارة والمستشــار القانونــي للبنـــــك فانــــه لــن يترتــب علــى البنــك التزامــات تفـــوق المخصــص المأخـــوذ لهـــا والبالــغ  267,690 دينـــار كمــا 

فـــي 31 كانــون األول 2021 )207,152 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( .

46- الموجودات المحتفظ بها بهدف البيع والعمليات غير المستمرة

تــم بتاريــخ 28 تشــرين الثانــي 2020 توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن البنــك التجــاري األردنــي والبنــك الوطنــي فــي فلســطين حيــث يقــوم بموجبهــا 
البنــك الوطنــي باالســتحواذ علــى معظــم موجــودات ومطلوبــات فــرع البنــك التجــاري األردنــي فــي فلســطين بقيمتهــا الدفتريــة وذلــك مقابــل 
دخــول البنــك التجــاري األردنــي كشــريك اســتراتيجي بنســبة 15٪ مــن رأســمال البنــك الوطنــي علمــً بــأن إدارة البنــك تتوقــع ان تســتكمل عمليــة 
البيــع خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2020 هــذا وبموجــب متطلبــات المعيــار رقــم )5( تــم إعــادة إظهــار أرقــام المقارنــة فــي قائمــة الدخــل بحيــث 
تــم إظهــار نتائــج األعمــال الخاصــة بفــروع البنــك فــي فلســطين فــي بنــد )الخســارة( الربــح مــن العمليــات غيــر المســتمرة باإلضافــة إلــى تحويــل 
جميــع الموجــودات المباعــة إلــى موجــودات محتفــظ بهــا بهــدف البيــع والمطلوبــات المباعــة إلــى بنــد مطلوبــات مرتبطــة بموجــودات محتفــظ 

بهــا بهــدف البيــع، علمــً بأنــه تــم توقيــع االتفاقيــة النهائيــة بتاريــخ 29 تمــوز 2020.

كجــزء مــن الصفقــة، اتفــق البنــكان علــى ربــط ودائــع تبادليــة بشــروط تفضيليــة لصالــح البنــك الوطنــي لتعويضــه عــن فروقــات القيمــة 
العادلــة لبعــض الموجــودات والمطلوبــات المســتحوذ عليهــا. قــام البنــك بتقييــم هــذه الودائــع التبادليــة وإظهارهــا بالقيمــة العادلــة اســتجابة 
لمتطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم 13 )قيــاس القيمــة العادلــة(  ونتــج عــن ذلــك انخفــاض فــي القيمــة العادلــة بمبلــغ 1,800,000 دينــار 

تــم تســجيلها ضمــن بنــد نتائــج العمليــات غيــر المســتمره ضمــن قائمــه الدخــل خــال عــام 2020.
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كجــزء مــن التحســينات علــى معالجــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لألعــوام مــن 2018-2020، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية 
تعديــًلا علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )1( - تبنــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للمــرة األولــى. يســمح التعديــل 
ــل العمــات  ــة رقــم )1( لقيــاس فروقــات تحوي ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــار تطبيــق الفقــرة د 16 )أ( مــن المعي للشــركة التابعــة التــي تخت
األجنبيــة المتراكــم باســتخدام المبالــغ المعلــن عنهــا مــن قبــل الشــركة األم، بنــاًء علــى تاريــخ تطبيــق الشــركة األم للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة للمــرة األولــى يتــم تطبيــق هــذا التعديــل أيضـــــً علـــــى الشــركة الحليفــة أو االســتثمار المشتـــــــرك الــذي يختــــــار تطـــــبيق الفقـــرة 

د 16 )أ( مــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )1(.

سيتم تطبيق هذه التعديات اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2022، مع السماح بالتطبيق المبكر. 
ال ينطبق هذا التعديل على البنك.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( األدوات المالية - اختبار 10% إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجــزء مــن التحســينات علــى معالجــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة لألعــوام مــن 2018-2020، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدولية 
تعديــًلا علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )9(. يوضــح التعديــل الرســوم التــي تأخذهــا البنــك بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا 
كانــت شــروط المطلوبــات الماليــة الجديــدة أو المعدلــة تختلــف اختاًفــا جوهرًيــا عــن شــروط المطلوبــات الماليــة األصليــة. تشــمل هــذه الرســوم 
ــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل المقتــرض أو  فقــط تلــك المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل المقتــرض والمقــرض، بمــا فــي ذل
المقــرض نيابــة عــن اآلخــر. يقــوم البنــك بتطبيــق التعديــل علــى المطلوبــات الماليــة التــي يتــم تعديلهــا أو تبادلهــا فــي أو بعــد بدايــة الســنة 

الماليــة التــي يطبــق فيهــا البنــك التعديــل.

ســيتم تطبيــق هــذه التعديــات اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2022، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر ســيقوم البنــك بتطبيــق التعديــل علــى 
المطلوبــات الماليــة التــي يتــم تعديلهــا أو تبادلهــا فــي أو بعــد بدايــة الســنة الماليــة التــي يطبــق فيهــا البنــك التعديــل.

من غير المتوقع أن يكون للتعديات أثر جوهري على القوائم المالية للبنك.

تعريف التقديرات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )٨(

فــي شــباط مــن عــام 2021، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )8( ، حيــث قــدم تعريًفــا لـــ 
»التقديــرات المحاســبية«. توضــح التعديــات الفــرق بيــن التغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية والتغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتصحيــح 

األخطــاء. كمــا أنهــا توضــح كيفيــة اســتخدام المنشــآت لتقنيــات القيــاس والمدخــات لتطويــر التقديــرات المحاســبية.

ســيتم تطبيــق هــذه التعديــات اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2023 وتنطبــق علــى التغييــرات فــي السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي 
التقديــرات المحاســبية التــي تحــدث فــي أو بعــد بدايــة تلــك الفتــرة. ُيســمح بالتطبيــق المبكــر طالمــا تــم اإلفصــاح عــن ذلــك.

من غير المتوقع أن يكون للتعديات أثر جوهري على البنك.

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( وبيان الممارسة رقم )2(

فــي شــباط مــن عــام 2021، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( وبيــان ممارســة المعاييــر 
ــر الماليــة رقــم )2( اتخــاذ أحــكام األهميــة النســبية، حيــث تقــدم إرشــادات وأمثلــة لمســاعدة المنشــآت علــى تطبيــق أحــكام  الدوليــة للتقاري
األهميــة النســبية علــى اإلفصاحــات عــن السياســة المحاســبية. تهــدف التعديــات إلــى مســاعدة المنشــآت علــى تقديــم إفصاحــات السياســة 
المحاســبية التــي تكــون ذات منفعــة أكبــر مــن خــال اســتبدال متطلبــات المنشــآت باإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية »الهامــة« بمتطلبــات 
اإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية »الماديــة« وإضافــة إرشــادات حــول كيفيــة تطبيــق المنشــآت لمفهــوم األهميــة النســبية فــي اتخــاذ القــرارات 

بشــأن اإلفصــاح عــن السياســة المحاســبية.

ســيتم تطبيــق التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )1( للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 كانــون الثانــي 2023 مــع الســماح بالتطبيــق 
المبكــر. نظــًرا ألن التعديــات علــى بيــان الممارســة رقــم )2( تقــدم إرشــادات غيــر إلزاميــة حــول تطبيــق تعريــف مصطلــح جوهــري علــى معلومــات 

السياســة المحاســبية، فــإن تاريــخ ســريان هــذه التعديــات ليــس ضرورًيــا.

يقوم البنك حالًيا بتقييم تأثير التعديات لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للبنك.

48- أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة لعــام 2020 لتتناســب مــع تبويــب أرقــام القوائــم الماليــة لســنة 2021 ولــم ينتــج عــن إعــادة التبويــب أي أثــر 
علــى الربــح وحقــوق المســاهمين للعــام 2020.

 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــال كانــون الثانــي 2020 بإصــدار تعديــات علــى فقــرات )69( إلــى )76( مــن معيــار المحاســبة 

الدولــي رقــم )1( لتحديــد متطلبــات تصنيــف المطلوبــات المتداولــة مقابــل غيــر المتداولــة. توضــح هــذه التعديــات:

- تعريف “الحق لتأجيل التسوية”، 
- الحق لتأجيل التسوية يجب أن يكون موجودًا في نهاية الفترة المالية،

- إن التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، 
- وفــي حــال كانــت المشــتقات المتضمنــة فــي المطلوبــات القابلــة للتحويــل فــي حــد ذاتهــا أداة حقوق ملكيــة عند إذ ال تؤثر شــروط المطلوبات 

علــى تصنيفها.     

ســيتم تطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2024. يقــوم البنــك حالًيــا بتقييــم تأثيــر التعديــات علــى الممارســات الحاليــة 
ومــا إذا كانــت اتفاقيــات القــروض الحاليــة قــد تتطلــب إعــادة تفــاوض.

من غير المتوقع أن يكون للتعديات أثر جوهري على القوائم المالية المنفصلة للبنك. 

إشارة إلى اإلطار المفاهيمي - تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3(

ــر الماليــة رقــم )3( اندمــاج  ــي العــداد التقاري ــار الدول ــات علــى المعي ــار 2020 بإصــدار تعدي ــي للمعاييــر المحاســبية خــال أي قــام المجلــس الدول
األعمــال - إشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمــي. تحــل هــذه التعديــات محــل اإلشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائــم الماليــة والــذي 
صــدر فــي عــام 1989 ومــع اإلشــارة إلــى اإلطــار المفاهيمــي للتقاريــر الماليــة والــذي صــدر فــي آذار 2018 دون تغييــر جوهــري علــى متطلبــات اإلطــار 

المفاهيمــي.

كمــا أضــاف المجلــس اســتثناًء لمبــدأ االعتــراف بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )3( لتجنــب إمكانيــة ظهــور أربــاح أو خســائر »اليــوم 
الثانــي« )Day2( للمطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة المشــمولة ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )37( أو تفســير لجنــة تفســير 

معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )21( فــي حــال تــم تكبدهــا بشــكل منفصــل. 

فــي الوقــت ذاتــه قــرر المجلــس توضيــح التوجيهــات الحاليــة علــى المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم )3( لألصــول المحتملــة التــي لــن 
تتأثــر باســتبدال اإلطــار المفاهيمــي إلعــداد وعــرض القوائــم الماليــة.  

سيتم تطبيق هذه التعديات بأثر مستقبلي اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2022. 
من غير المتوقع أن يكون للتعديات أثر جوهري على القوائم المالية المنفصلة للبنك. 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16(
قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــال أيــار 2020 بإصــدار تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( الممتلــكات واآلالت 
والمعــدات: المتحصــل مــن البيــع قبــل االســتخدام المعنــي والــذي يمنــع المنشــآت مــن تخفيــض كلفــة الممتلــكات واآلالت والمعــدات بقيمــة 
المبالــغ المتحصلــة مــن بيــع منتــج تــم إنتاجــه فــي الفتــرة خــال إحضــار األصــل إلــى الموقــع وتجهيــزه للحالــة الازمــة للعمــل بالطريقــة المقصــودة 
التــي تحددهــا اإلدارة. وفقــً لذلــك يجــب علــى المنشــأة االعتــراف بالمبالــغ المتحصلــة مــن بيــع هــذه المنتجــات وتكلفــة إنتاجهــا فــي األربــاح أو 

الخســائر.

ســيتم تطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2022 علــى بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي تــم البــدء باســتخدامها 
فــي بدايــة أول فتــرة ماليــة تــم عرضهــا فــي الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــات للمــرة األولــى. 

من غير المتوقع أن يكون للتعديات أثر جوهري على القوائم المالية المنفصلة للبنك. 

العقود الخاسرة - كلفة التزامات العقود - تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )37(

قــام المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية خــال أيــار 2020، بإصــدار تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )37( والتــي تحــدد التكاليــف 
التــي يجــب علــى المنشــأة أن تأخذهــا بعيــن االعتبــار عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد الخاســر أو ســينتج عنــه خســارة. 

تطبــق التعديــات طريقــة »التكلفــة المباشــرة«. إن التكاليــف المباشــرة المتعلقــة بعقــود بيــع البضائــع أو الخدمــات تتضمــن كًا مــن التكاليــف 
اإلضافيــة والتكاليــف الموزعــة المتعلقــة بأنشــطة العقــد بشــكل مباشــر. ال تتعلــق المصاريــف اإلداريــة والعموميــة بالعقــود بشــكل مباشــر 

ولذلــك يتــم اســتبعادها إال إذا تــم تحميلهــا إلــى الطــرف اآلخــر بموجــب شــروط العقــد. 

ســيتم تطبيــق التعديــات اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2022. تطبــق هــذه التعديــات علــى العقــود التــي لــم يتــم الوفــاء بجميــع شــروطها كمــا 
فــي بدايــة الســنة الماليــة التــي تطبــق فيهــا التعديــات للمــرة األولــى. 

من غير المتوقع أن يكون للتعديات أثر جوهري على القوائم المالية المنفصلة للبنك. 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم )1( - تبنــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للمــرة األولــى - شــركة تابعــة 
كمتبنــي للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للمــرة األولــى.  



تقرير مدقق حسابات 
حول البيانات المالية 

السنوية للبنك
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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رابعـًا: تقرير مدقق حسابات حول البيانات المالية السنوية للبنك



157 156

رابعـًا: تقرير مدقق حسابات حول البيانات المالية السنوية للبنك



دليل الحاكمية المؤسسية 
ودليل حاكمية وإدارة 

المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها وتقرير 

الحوكمة
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المقدمة

انطاقــً مــن حــرص البنــك التجــاري األردنــي علــى ســامة أوضاعــه واتبــاع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مــوارد ومشــاريع وخدمــات 
تكنولوجيــا المعلومــات بالشــكل الــذي يمكنــه مــن تســيير أعمالــه وتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية بفاعليــة وكفــاءة عاليــة والــذي بــدوره 
ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى جــودة منتجــات وخدمــات البنــك مــن جهــة وعلــى آليــات صنــع القــرار وإدارة المخاطــر مــن جهــة أخــرى، وكذلــك 
احترامــً لســامة الجهــاز المصرفــي ككل والتزامــً بالمعاييــر الدوليــة للممارســات المصرفيــة الســليمة، يــدرك البنــك أنــه يقتضــي االلتــزام 

ــا المصاحبــة لهــا. بأفضــل المعاييــر فــي مجــال المعلومــات والتكنولوجي

وقــد أدرك مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاجــة إلــى تبنــي المنتجــات الناجحــة والتــي تســتوجب تطبيــق تقنيــة المعلومــات بشــكل كفــوء 
وفعــال جنبــً إلــى جنــب مــع مختلــف ممارســات وإجــراءات العمــل لــدى البنــك وبالشــكل الــذي يســتدعي وجــود إطــار ومبــادئ حاكميــة وإدارة 
المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا، ففصــل عمليــات ومهــام ومســؤوليات المجلــس فــي مجــال الحاكميــة عــن تلــك التــي تقــع ضمــن 
حــدود مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة بخصــوص المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا واتبــاع المرتكــزات والمعاييــر الســليمة فــي إدارة مــوارد 
تكنولوجيــا المعلومــات بحســب الممارســات الدوليــة الفضلــى وعلــى رأســها إطــار )COBIT( لضبــط المخاطــر والوصــول لتطلعــات أصحــاب 
المصالــح بتطبيــق قواعــد الحاكميــة الســليمة، وتجنبــً للدخــول فــي اســتثمارات غيــر مجديــة ومصاريــف غيــر مبــررة تترجــم إلــى خســائر طائلــة 

والتــي قــد تنــال فــي بعــض األحيــان مــن ســمعة البنــك وأدائــه.

هــذا وللتأكيــد علــى الهويــة الخاّصــة بالبنــك التجــاري األردنــي فقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل وإرفاقــه بدليــل حاكميــة المؤسســة والــذي يعبــر 
عــن نظــرة البنــك الخاّصــة بحاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا مــن حيــث مفهومهــا وأهميتهــا ومبادئهــا األساســية 

وبشــكل يراعــي التشــريعات وأفضــل الممارســات الدوليــة ويؤكــد علــى التــزام البنــك بكافــة القوانيــن والتشــريعات الصــادرة بالخصــوص.

هــذا وتســري أحــكام هــذا الدليــل علــى فــروع البنــك التجــاري األردنــي فــي األردن، ويقــوم البنــك بنشــر دليــل حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات 
علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك ويلتــزم  باإلفصــاح فــي تقريــره الســنوي عــن الدليــل ومــدى التزامــه بتطبيــق مــا جــاء فيــه.

الباب األول: تعريفات وارتباطات وأهمية التحكم المؤسسي
أوالً: التعريفات:

عضو مجلس اإلدارة غير 
التنفيذي:

العضو الذي ال يكون متفرغً إلدارة البنك أو موظفً فيها وال يتقاضى راتبً منها.

الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته في البنك الشخص المطلع:
بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير المالي والمدقق الداخلي ومدقق 

الحسابات الخارجي وممثل الشخص االعتباري وأمين سر المجلس وأقرباء األطراف 
المشار إليها.

آلية التصويت النتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك تتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع التصويت التراكمي:
عدد األصوات حسب عدد األسهم التي يمتلكها وللمساهم الحق باستخدام األصوات 

لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون 
حصول تكرار لهذه األصوات.

تقرير يتناول تطبيقات وممارسات البنك المتعلقة بحوكمة الشركات يتم تضمينه تقرير الحوكمة:
للتقرير السنوي للبنك ويكون موقعً من رئيس مجلس اإلدارة.

األب واألم واألخ واألخت والزوج والزوجة واألوالد.األقرباء:
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

ثانيًا: التحكم المؤسسي:

هو مجموعة العاقات ما بين مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية والمساهمين والجهات األخرى التي لها اهتمام بالبنك، وهي تبين اآللية 
التي توضح من خالها أهداف المؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة تحقيقها، بالتالي فإن الحاكمية المؤسسية الجيدة هي 

التي توفر لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى األهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة، وتسهل 
إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغال مواردها بكفاءة.

باإلضافة إلى أنه النظام الذي يبين الكيفية التي تتم به ممارسة الصاحيات في البنك واتخاذ القرارات، وإدارة عمليات البنك بشكل آمن، 
وحماية مصالح المودعين، وااللتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين، والتزام البنك بالتشريعات وسياسات 

البنك الداخلية.

ثالثًا: ارتباطات التحكم المؤسسي:

1. عوامل داخلية:

وتتمثــل فــي فاعليــة التعامــل بيــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة وإدارة البنــك التنفيذيــة والجهــات األخــرى ذات العاقة ويســهل وجــود التحكم 
المؤسســي الجيــد مــن قــدرة  البنــك علــى التعريــف بأهدافــه والوصــول إليهــا مــن خــال قيــام مجلــس اإلدارة بتحديــد األهــداف والغايــات الخاصــة 

بالبنــك والموافقــة علــى االســتراتيجيات المعــدة مــن اإلدارة التنفيذيــة للبنــك للوصــول إلــى األهــداف التــي يســعى البنــك لتحقيقها.

2. عوامل خارجية:

وتتضمن العوامل الخارجية ما يلي:

- االلتــزام بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات التــي تحمــي حقــوق المســاهمين والجهــات األخــرى ذات العاقــة كالمودعيــن والدائنيــن اآلخريــن 
للبنك.

- توافر البيئة الرقابية المناسبة التي تؤمنها الجهات الرقابية.
- توافر البنية التحتية ألسواق رأس المال والتي تزيد من قدرة المساهمين على مساءلة إدارة البنك.

- االلتزام بالمعايير المحاسبية المتعلقة بعرض البيانات المالية بدقة في الوقت المناسب واتباع منهجية اإلفصاح.
- وجــود طــرف ثالــث يتابــع أداء البنــك كالســوق المالــي والبنــك المركــزي ومؤسســات التصنيــف الدوليــة والجمعيــات المهنيــة والتجاريــة 

وغيرهــا.
- توافر بيئة قانونية وتشريعية ورقابية مائمة توضح حقوق األطراف ذات العاقة في البنك.

إن التحكــم المؤسســي يتطلــب توفيــر البيئــة الداخليــة والخارجيــة معــً، علمــً بــأن توافــر أحدهمــا ال يعنــي بالضــرورة توافــر األخــرى وفــي كلتــا 
الحالتيــن فــإن العناصــر التاليــة تعتبــر المبــادئ اإلرشــادية لتحقيــق التحكــم المؤسســي الجيــد:

- العدالة:
يتم معاملة صغار المساهمين والجهات ذات العاقة بعدالة وأخذ مصالحهم بعين االعتبار.

- الشفافية:
يقــوم البنــك باإلفصــاح للجهــات ذات العاقــة عــن المعلومــات الماليــة والتنظيميــة ومكافــآت اإلدارة التنفيذيــة بشــكل يمكــن المســاهمين 
والمودعيــن مــن تقييــم أداء البنــك وبمــا يتوافــق مــع تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي والصــادرة بمقتضــى قانــون البنــوك كمــا أن البنــك علــى 
درايــة بالتغيــرات التــي تطــرأ علــى الممارســات الدوليــة لإلبــاغ المالــي ونطــاق الشــفافية المطلوبــة مــن المؤسســات الماليــة، كمــا ويلتــزم البنــك 
بتوفيــر معلومــات ذات نوعيــة جيــدة حــول كافــة نشــاطاته للجهــات الرقابيــة والمســاهمين والمودعيــن والبنــوك األخــرى وعامــة النــاس بشــكل 

عــام مــن خــال مختلــف أنــواع التقاريــر وأدوات التواصــل.

- المساءلة:
تلتــزم اإلدارة التنفيذيــة باإلجابــة علــى أي استفســار عنــد تعرضهــا للمســاءلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الخطــط وتطبيــق 
السياســات المقــررة منــه بهــدف ضمــان الحفــاظ علــى موجــودات البنــك وعلــى ســامة وضعــه المالــي، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بــأن يبــدي الجاهزيــة 

عنــد التعــرض للمســاءلة مــن قبــل المســاهمين والجهــات األخــرى المخّولــة بذلــك.

- المسؤولية:
يحــّدد الهيــكل التنظيمــي للبنــك والموافــق عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة خطــوط االتصــال وحــدود المســؤوليات كمــا أن جــداول الصاحيــات 

الموافــق عليهــا مــن مجلــس اإلدارة أيضــً تبيــن وتوضــح حــدود المســؤولية.

يقــوم مجلــس اإلدارة بالرقابــة علــى اإلدارة التنفيذيــة فــي حيــن أن اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن األعمــال اليوميــة للبنــك، ويلتــزم المجلــس 
ــة فــي البنــك بهــا، وأن يتأكــد مــن أن الهيــكل التنظيمــي  ــزام جميــع المســتويات اإلداري باعتمــاد حــدود واضحــة للمســؤولية والمســاءلة وإل
يعكــس بوضــوح خطــوط المســؤولية والســلطة، بحيــث يشــمل عــدة مســتويات رقابيــة، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا 
تقــوم بمســؤوليتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك وأنهــا تســاهم فــي تطبيــق الحاكميــة المؤسســية وتفــوض الصاحيــات 
ــز المســاءلة، وتنفــذ المهــام فــي المجــاالت واألنشــطة المختلفــة لألعمــال بشــكل  ــة مــن شــأنها تعزي ــة فعال للموظفيــن، وتنشــئ بيئــة إداري
ــة العليــا. يتفــق مــع السياســات واإلجــراءات التــي اعتمدهــا المجلــس، واعتمــاد ضوابــط رقابيــة مناســبة تمكنــه مــن مســاءلة اإلدارة التنفيذي

)@( العضو التنفيذي: هو عضو مجلس اإلدارة الذي يشارك بمقابل في إدارة العمل اليومي للبنك.

رابعًا: أهمية التحكم المؤسسي للبنك:

1- إن القطــاع المصرفــي األردنــي ومــن ضمنــه البنــك التجــاري األردنــي مــن أهــم مكونــات االقتصــاد األردنــي ويخضــع هــذا القطــاع عالميــً للرقابــة 
والمراجعــة كمــا أنــه يســتخدم شــبكات األمــان المالــي للحكومــة وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري أن يتوفــر لدينــا فــي البنــك نظــام تحكــم 

مؤسســي قــوي.

2- إن أهــم مصــدر مــن  مصــادر األمــوال الداخلــة إلــى البنــك تأتــي مــن أمــوال اآلخريــن وباألخــص المودعيــن وفــي ظــل شــدة المنافســة فــي ســوق 
المــال األردنــي فــإن وجــود تحكــم مؤسســي ســليم لــدى البنــك ســيعظم حصــة البنــك في الســوق.

3- مــن أجــل المحافظــة علــى ســامة ومتانــة الوضــع المالــي للبنــك فــإن أعضــاء مجلــس اإلدارة يلعبــون دورًا فعــاالً ومهمــً فــي التحكــم 
المؤسســي للبنــك مــن خــال دورهــم الرقابــي، وتوفيــر نظــام إدارة مخاطــر جيــد يســمح بالمواءمــة بيــن العوائــد والمخاطــر ضمــن الحــدود 

ــة. التــي يســمح بهــا وضــع البنــك واســتراتيجيته ومــن خــال االمتثــال للقوانيــن والتعليمــات علــى كافــة المســتويات اإلداري

4- التحكم المؤسسي يعزز أداء البنك من خال توفير آلية للربط بين مصالح المساهمين والجهات األخرى ذات العاقة وبين البنك.

الباب الثاني: معايير تتعلق بمجلس اإلدارة
أوالً: تشكيلة مجلس اإلدارة واجتماعات المجلس:

- ال يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي البنــك عــن )11 عضــوًا( وال يزيــد عــن )13 عضــوًا( يتمتعــون بالخبــرة العمليــة والمهنيــة والمهــارات 
المتخصصــة وال يجــوز أن يكــون أي عضــو مــن األعضــاء عضــوًا تنفيذيــً، وال يوجــد أي عضــو تنفيــذي )@( لــدى البنــك.

- عدد األعضاء المستقلين ال يقل عن أربعة أعضاء.
- يتم انتخاب األعضاء وفقً للتصويت التراكمي من قبل الهيئة العامة للبنك باالقتراع السري.

- يراعي البنك التجاري األردني التنوع في الخبرات واشتراط اإلقامة الدائمة لألعضاء في المملكة األردنية الهاشمية.
- ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة العديــد مــن اللجــان لمتابعــة ومراقبــة العمــل فــي البنــك ورفــع التقاريــر بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة ويقــوم 

المجلــس بتحديــد مســؤوليات ومهــام وصاحيــات لهــذه اللجــان عنــد تشــكيلها ومــن خــال ميثــاق خــاص لــكل لجنــة.
- ال يتــم الجمــع بيــن منصبــي رئيــس المجلــس والمديــر العــام باإلضافــة إلــى ذلــك أن رئيــس المجلــس أو أي مــن أعضــاء المجلس أو المســاهمين 

الرئيســيين ليــس لــه ارتبــاط مــع المديــر العــام بصلــة قرابــة حتــى الدرجــة الرابعــة، ويلتــزم المديــر العــام بحد أدنــى باألعمــال التالية:

·  تطوير التوجه االستراتيجي للبنك.
· تنفيذ استراتيجيات وسياسات البنك.

· تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
· توفير اإلرشادات لتنفيذ خطط العمل قصيرة وطويلة األجل.

· توصيل رؤية ورسالة واستراتيجية البنك إلى الموظفين.
· إعام المجلس بجميع الجوانب الهامة لعمليات البنك.

· إدارة العمليات اليومية للبنك.

يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعاتــه بدعــوة خطيــة مــن رئيســه أو نائبــه فــي حــال غيابــه أو بنــاًء علــى طلــب خطــي يقــدم إلــى رئيــس مجلــس   -
اإلدارة مــن ربــع أعضائــه علــى األقــل بحضــور األكثريــة المطلقــة ألعضائــه، ويقــوم األعضــاء بتخصيــص وقــت كاٍف لاضطــاع بمهامهــم كأعضــاء 
مجلــس إدارة وبمســؤولياتهم بمــا فــي ذلــك التحضيــر المســبق الجتماعــات مجلــس اإلدارة بحيــث ال تقــل عــن ســتة اجتماعــات خــال العــام 

ويلتــزم البنــك بعــدم انقضــاء فتــرة تزيــد عــن الشــهرين دون عقــد اجتمــاع للمجلــس.
يمكــن ألعضــاء اللجنــة التصويــت علــى القــرارات التــي تــم حضورهــا بالكامــل مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف والتوقيــع علــى محاضــر االجتماعــات    -
ــة الســر بإعــام مقــرري اللجــان  ــة، وأن تقــوم أمان لتعــذر حضــوره الشــخصي وبعــد أن يتــم تقديــم األعــذار للمجلــس، علــى أن تكــون مقبول

بالموافقــة علــى الحضــور مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ويتــم اتبــاع اإلجــراءات التاليــة:

·  توثيق العملية حسب األصول، واالحتفاظ بالتسجيل الصوتي لحين استكمال التواقيع.
·  أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين بشكل شخصي عن ثلثي أعضاء اللجنة.

·  أن ال تقل نسبة الحضور الشخصي للعضو عن )50%( من اجتماعات اللجنة خال العام.

ويقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بالتشــاور مــع األعضــاء اآلخريــن والمديــر العــام عنــد إعــداد جــدول محــدد بالموضوعــات التــي ســيتم عرضهــا    -
ــً بالمســتندات لألعضــاء قبــل االجتمــاع بوقــت كاٍف، ويتــم تدويــن اجتماعــات مجلــس  علــى مجلــس اإلدارة ويرســل جــدول األعمــال مصحوب
اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه فــي محاضــر رســمية تتضمــن األعمــال التــي قــام بهــا المجلــس والقــرارات المتخــذة مــن قبلــه ومــن قبــل اللجــان 
المنبثقــة عنــه وهــذه المحاضــر تعتبــر اإلثبــات القانونــي لإلجــراءات التــي قــام بهــا المجلــس أو لجانــه وتدوينــً لألحــداث التــي جــرت خــال 
االجتماعــات منعــً لحــدوث أي التبــاس ويتــم مراعــاة الدقــة عنــد كتابــة هــذه المحاضــر مــع تســجيل دقيــق أليــة عمليــات تصويــت تمــت خــال 
االجتماعــات وإرفــاق أي مســتندات أو اإلشــارة إلــى أي وثائــق تــم الرجــوع إليهــا خــال االجتماعــات وتدويــن أي تحفظــات أثيــرت مــن قبــل أي عضــو، 

ويحتفــظ البنــك بجميــع هــذه المحاضــر بشــكل مناســب.

تبلــغ مــدة خدمــة كل عضــو يتــم اختيــاره 4 ســنوات يمكــن تجديدهــا، وال يوجــد حــد أقصــى لعــدد المــرات التــي يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن 
يخدمهــا علمــً بــأن عمليــة إعــادة التعييــن تتــم علــى أســاس تقييــم اســتمرار قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة علــى أداء المهــام الضروريــة المكلــف 

بهــا والمحافظــة علــى قــدر كاٍف مــن الموضوعيــة فــي أداء مهامــه.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

ثانيًا: مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

بموجــب النظــام األساســي للبنــك والقوانيــن والتشــريعات ذات العاقــة وتعليمــات البنــك المركــزي، فــإن مجلــس اإلدارة يقــوم بممارســة المهــام 
وااللتــزام بمســؤولياته والتــي  تتضمــن مــا يلــي:

تحديــد األهــداف االســتراتيجية للبنــك، وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة إلعــداد اســتراتيجية لتحقيــق هــذه األهــداف، واعتمــاد هــذه االســتراتيجية    -1
التــي تلتــزم اإلدارة التنفيذيــة بالبنــك العمــل بمقتضاهــا وكذلــك اعتمــاد خطــط عمــل تتماشــى مــع هــذه االســتراتيجية.

2-  اختيار اإلدارة التنفيذية القادرة على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.

اإلشــراف علــى اإلدارة التنفيذيــة العليــا ومتابعــة أدائهــا، والتأكــد مــن ســامة األوضــاع الماليــة للبنــك ومــن ماءتــه، وعليــه اعتمــاد سياســات    -3
وخطــط وإجــراءات مناســبة لإلشــراف والرقابــة علــى أداء البنــك.

اعتمــاد سياســة لمراقبــة ومراجعــة أداء اإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق وضــع مؤشــرات أداء رئيســية )KPls( لتحديــد وقيــاس ورصــد األداء    -4
والتقــدم نحــو تحقيــق األهــداف المؤسســية.

التأكــد مــن شــمول السياســة االئتمانيــة لتقييــم نوعيــة الحاكميــة المؤسســية للعمــاء مــن الشــركات، بحيــث يتــم تقييــم المخاطــر للعماء    -5
بنقــاط الضعــف والقــوة تبعــً لممارســتهم فــي مجــال الحاكميــة، باإلضافــة إلــى تحديــد أســس وشــروط منــح االئتمــان وأســس االســتثمار.

6-  التأكــد مــن توفــر سياســات وخطــط وإجــراءات عمــل لــدى البنــك وأنهــا شــاملة لكافــة أنشــطته وتتماشــى مــع التشــريعات ذات العاقــة، 
ــه يتــم مراجعتهــا بانتظــام، ومراقبــة تنفيــذ السياســات والتأكــد مــن صحــة  ــة، وأن ــه قــد تــم تعميمهــا علــى كافــة المســتويات اإلداري وأن

ــك. اإلجــراءات المتبعــة لتحقيــق ذل

تحديــد القيــم المؤسســية للبنــك، ورســم خطــوط واضحــة للمســؤولية والمســاءلة لكافــة أنشــطة البنــك، وترســيخ ثقافــة عاليــة للمعاييــر    -7
ــك لجــان  ــي البنــك، واعتمــاد هيــكل تنظيمــي للبنــك يبيــن التسلســل اإلداري، بمــا فــي ذل ــة والنزاهــة والســلوك المهنــي إلداري األخاقي

ــة. المجلــس واإلدارة التنفيذي

التأكــد مــن عــدم تحقيــق أي عضــو مــن مجلــس اإلدارة أو فــي اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي البنــك ألي منفعــة ذاتيــة علــى حســاب مصلحــة    -8
البنــك.

التأكد من خال لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة من دقة المعلومات التي يتم تزويد السلطات الرقابية بها.   -9

ــل مســؤولية ســامة كافــة عمليــات البنــك بمــا فيهــا أوضاعــه الماليــة ومســؤولية تنفيــذ متطلبــات البنــك المركــزي، وكذلــك متطلبــات  َتحمُّ   -10
الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة األخــرى المتعلقــة بعملــه ومراعــاة أصحــاب المصالــح، وأن البنــك يــدار ضمــن إطــار التشــريعات الداخليــة 
ــك أنشــطة البنــك المســندة لجهــات خارجيــة واالمتثــال  ــة متوفــرة باســتمرار علــى أنشــطة البنــك بمــا فــي ذل ــة الفعال للبنــك، وأن الرقاب
للقوانيــن التشــريعية الصــادرة عــن الســلطات الحكوميــة والرقابيــة والتأكــد مــن قيــام جميــع موظفــي البنــك علــى كافــة المســتويات 

اإلداريــة باالمتثــال لهــا.

11-  اعتمــاد التعليمــات واألنظمــة الداخليــة للبنــك وتحديــد الصاحيــات والمهــام ووســائل االتصــال بيــن كافــة المســتويات اإلداريــة والتــي 
تكفــل تحقيــق الرقابــة اإلداريــة والماليــة علــى أعمــال البنــك.

12-  اعتمــاد أنظمــة ضبــط ورقابــة داخليــة للبنــك ومراجعتهــا ســنويً والتأكــد مــن قيــام المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي بمراجعــة هيــكل 
هــذه األنظمــة مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويً.

13-  التأكد من توفر سياسة وميثاق األخاق وتعميمها على كافة موظفي البنك.

14-  ضمان استقالية مدقق الحسابات الخارجي بدايًة واستمرارًا.

15-  اعتماد مهام ومسؤوليات دائرة إدارة االمتثال.

16-  اعتمــاد اســتراتيجية إلدارة المخاطــر ومراقبــة تنفيذهــا، بحيــث تتضمــن مســتوى المخاطــر المقبولــة وضمــان عــدم تعريــض البنــك لمخاطــر 
مرتفعــة، وأن يكــون المجلــس ملمــً ببيئــة العمــل التشــغيلية للبنــك والمخاطــر المرتبطــة بهــا، وأن يتأكــد مــن وجــود أدوات وبنيــة تحتيــة 

إلدارة المخاطــر فــي البنــك قــادرة علــى تحديــد وقيــاس وضبــط ومراقبــة كافــة أنــواع المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك.

.)Risk Appetite( 17-  يقوم مجلس اإلدارة باعتماد وثيقة المخاطر المقبولة للبنك

18-  ضمان وجود نظم معلومات إدارية )MIS( كافية وموثوق بها تغطي كافة أنشطة البنك.

19-  وضــع سياســة للمســؤولية االجتماعيــة بالبنــك وبرامجــه تجــاه المجتمــع المحلــي والبيئــة، والتأكــد مــن أن البنــك يتبنــى مبــادرات اجتماعيــة 
مناســبة فــي مجــال حمايــة البيئــة والصحــة والتعليــم، ومراعــاة تقديــم التمويــل للشــركات الصغيــرة ومتوســطة الحجــم بأســعار وآجــال 

مناســبة وضمــن نهــج واضــح وبتعامــل يتــم بالعدالــة والشــفافية.

20- اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإيجــاد فصــل واضــح بيــن ســلطات المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة مــن جهــة واإلدارة التنفيذيــة مــن 
جهــة أخــرى بهــدف تعزيــز الحاكميــة المؤسســية الســليمة، وعليــه إيجــاد آليــات مناســبة للحــد مــن تأثيــرات المســاهمين الذيــن يمتلكــون 
مصلحــة مؤثــرة بحيــث ال يشــغل أي مــن المســاهمين الذيــن يمتلكــون مصلحــة مؤثــرة أي وظيفــة فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا، وتســتمد 

اإلدارة التنفيذيــة العليــا ســلطتها مــن المجلــس وحــده والعمــل فــي إطــار التفويــض الممنــوح لهــا مــن قبلــه.

21-  يحــدد المجلــس العمليــات المصرفيــة التــي تتطلــب موافقتــه علــى أن يراعــى عــدم التوســع فــي ذلــك بمــا يخــل بالــدور الرقابــي للمجلس، وال 
يوجــد للمجلــس صاحيــات تنفيذيــة بمــا فيهــا صاحيــات منــح ائتمــان لعضــو مــن أعضــاء المجلــس منفــردًا بمــا فــي ذلــك رئيــس المجلــس.

22- يحدد المجلس مهام أمين سر المجلس وتشمل ما يلي:

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

· 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 سجات ووثائق اجتماعات مجلس اإلدارة.

· اتخاذ اإلجراءات الازمة 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 الماءمة التي يتم توقيعها من قبل أعضاء المجلس.

23- قيــام أعضــاء المجلــس ولجانــه باالتصــال المباشــر مــع اإلدارة التنفيذيــة وأميــن ســر المجلــس، وتســهيل قيامهــم بالمهــام الموكلــة إليهــم 
بمــا فــي ذلــك االســتعانة عنــد اللــزوم وعلــى نفقــة البنــك بمصــادر خارجيــة وذلــك بالتنســيق مــع رئيــس المجلــس، مــع التأكيــد علــى عــدم 
قيــام أي مــن أعضــاء المجلــس بالتأثيــر علــى قــرارات اإلدارة التنفيذيــة إال مــن خــال المــداوالت التــي تتــم فــي اجتماعــات المجلــس أو اللجــان 

المنبثقــة عنــه.

24- إقــرار خطــط إحــال وظيفــي Succession Plans للمــدراء التنفيذييــن فــي البنــك تتضمــن المؤهــات والمتطلبــات الواجــب توفرهــا 
لشــاغلي هــذه الوظائــف، ومراجعــة هــذه الخطــة مــرة فــي الســنة علــى األقــل.

25- اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للبنــك والتأكــد مــن أنــه يعكــس بوضــوح خطــوط المســؤولية والســلطة، علــى أن يشــمل  علــى األقــل 
المســتويات الرقابيــة التاليــة:

· مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

· لجان اإلدارة التنفيذية.

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

.)Middle Officeوحدات/ موظفين غير مشاركين في العمليات اليومية ألنشطة البنك )مثل موظفي مراجعة االئتمان و ·

التأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة العليــا تقــوم بمســؤوليتها المتعلقــة بــإدارة العمليــات اليوميــة للبنــك وأنهــا تســاهم فــي تطبيــق    -26
الحاكميــة المؤسســية فيــه، وأنهــا تفــوض الصاحيــات للموظفيــن، وأنهــا تنشــئ بيئــة إداريــة فعالــة مــن شــأنها تعزيــز المســاءلة، وأنهــا 
تنفــذ المهــام فــي المجــاالت واألنشــطة المختلفــة لألعمــال بشــكل يتفــق مــع السياســات واإلجــراءات التــي اعتمدهــا المجلــس، واعتمــاد 

ــة العليــا. ضوابــط رقابيــة مناســبة تمكنــه مــن مســاءلة اإلدارة التنفيذي

27-  علــى المجلــس اعتمــاد ميثــاق تدقيــق داخلــي )Internal Audit Charter( يتضمــن مهــام وصاحيــات ومســؤوليات إدارة التدقيــق، 
وتعميمــه داخــل البنــك.

28-  تعييــن كل مــن المديــر العــام ومديــر التدقيــق ومديــر المخاطــر ومديــر االمتثــال وقبــول اســتقاالتهم أو إنهــاء خدماتهــم، علــى أن يتــم 
الحصــول علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي علــى اســتقالة أو إنهــاء خدمــات أي منهــم وللبنــك المركــزي اســتدعاء أي إداري فــي البنــك 
ــة  ــف الرقابيــة للمســميات اإلداري ــاًء علــى توصيــة اللجنــة المختصــة بمهــام الوظائ للتحقــق مــن أســباب االســتقالة أو إنهــاء الخدمــات، بن

المذكــورة )لجنــة التدقيــق لمديــر التدقيــق، ولجنــة المخاطــر واالمتثــال لــكل مــن مديــر المخاطــر ومديــر االمتثــال(.

ــة لديهــم  ــة أو قبــول اســتقالة أو إنهــاء خدمــات والتأكــد مــن توفــر الخبــرات والمهــارات المطلوب 29-  الموافقــة علــى تعييــن اإلدارة التنفيذي
وتوصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

باإلضافــة إلــى مهــام ومســؤوليات مجلــس اإلدارة المتعلقــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا الــواردة فــي دليــل حاكميــة    -30
تكنولوجيــا المعلومــات المرفــق.

ضمان استقالية إدارة االمتثال، وضمان استمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.   -31

32-  اعتماد سياسة لضمان امتثال البنك لجميع التشريعات ذات العاقة، ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري والتحقق من تطبيقها.

يضــع المجلــس اإلجــراءات الازمــة لضمــان حصــول جميــع المســاهمين بمــن فيهــم غيــر األردنييــن علــى حقوقهــم ومعاملتهــم بشــكل   -33
يحقــق العدالــة والمســاواة دون تمييــز.

34-  تنظيم األمور المالية والمحاسبية واإلدارية للبنك بموجب أنظمة داخلية خاصة.

35-  تعيين ضابط ارتباط يعهد إليه متابعة األمور بتطبيقات الحوكمة في البنك مع هيئة األوراق المالية.

36-  اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالبنك ومتابعة تطبيقها وفقً لمتطلبات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة.

37- اعتماد سياسة اإلحال والتعاقب الوظيفي واعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

38- وضــع آليــة تتيــح للمســاهمين الذيــن يمتلكــون مــا ال يقــل عــن 5% مــن أســهم البنــك المكتتــب بهــا بإضافــة بنــود علــى جــدول أعمــال 
اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي للبنــك قبــل إرســاله بشــكله النهائــي للمســاهمين وتزويــد هيئــة األوراق الماليــة بهــذه اآلليــة.

39- اعتماد سياسة إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.

40- لمجلس اإلدارة االستعانة بأي مستشار خارجي على نفقة البنك شريطة موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة وتجنب تعارض المصالح.

41- اعتماد تقرير الحوكمة وتضمنه للتقرير السنوي للبنك.

42- إعام البنك المركزي عن أي معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبً على ماءمة أي من أعضاء إدارته التنفيذية العليا.

43- على كل عضٍو من أعضاء المجلس اإللمام كحد أدنى بما يلي:

-  اإللمــام بالتشــريعات والمبــادئ المتعلقــة بالعمــل المصرفــي والبيئــة التشــغيلية للبنــك ومواكبــة التطــورات التــي تحصــل فيــه وكذلــك 
المســتجدات الخارجيــة التــي لهــا عاقــة بأعمالــه بمــا فــي ذلــك متطلبــات التعييــن فــي وظائــف اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك.

-  حضور اجتماعات المجلس، واجتماعات لجانه حسب المقتضى واجتماعات الهيئة العامة.

-  ضرورة عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو استخدامها لمصلحته الخاصة أو لمصلحة غيره.

-  ضــرورة تغليــب مصلحــة البنــك فــي كل المعامــات التــي تتــم مــع أي شــركة أخــرى لــه مصلحــة شــخصية فيهــا، وعــدم أخــذ فــرص العمــل 
التجــاري الخاصــة بالبنــك لمصلحتــه الخاصــة، وأن يتجنــب تعــارض المصالــح واإلفصــاح للمجلــس بشــكل تفصيلــي عــن أي تعــارض فــي 
المصالــح فــي حالــة وجــوده مــع االلتــزام بعــدم الحضــور أو المشــاركة بالقــرار المتخــذ باالجتمــاع الــذي يتــم فيــه تــدأول مواضيــع يوجــد فيهــا 

ــح، وأن يــدّون هــذا اإلفصــاح فــي محضــر اجتمــاع المجلــس. شــبهة تعــارض للمصال

-  تخصيص الوقت الكافي لاضطاع بمهامه كعضو مجلس إدارة.

ثالثًا: دور رئيس مجلس اإلدارة:

على رئيس المجلس أن يتأكد كحد أدنى من األمور التالية:

1- الحرص على إقامة عاقة بّناءة بين المجلس واإلدارة التنفيذية للبنك.

ــن فــي وجهــات النظــر بيــن  ــا التــي يوجــد حولهــا تباي ــاء حــول القضاي 2- خلــق ثقافــة – خــال اجتماعــات المجلــس- تشــجع علــى النقــد البّن
ــا. ــت علــى تلــك القضاي األعضــاء، كمــا تشــجع علــى النقاشــات والتصوي

3- التأكد من وصول المعلومات الكافية إلى أعضاء المجلس والمساهمين وفي الوقت المناسب.

4- التأكد من توفر معايير عالية من الحاكمية المؤسسية لدى البنك.

5- التأكــد مــن اســتام جميــع أعضــاء المجلــس لمحاضــر االجتماعــات الســابقة وتوقيعهــا، واســتامهم جــدول أعمــال أي اجتمــاع قبــل انعقــاده 
بمــدة كافيــة، علــى أن يتضمــن الجــدول معلومــات مكتوبــة كافيــة عــن المواضيــع التــي ســيتم مناقشــتها فــي االجتمــاع ويكــون التســليم 

بواســطة أميــن ســر المجلــس.

6- ضمان وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل المجلس.

7- مناقشة القضايا االستراتيجية والهامة في اجتماعات المجلس بشكل مستفيض.

8- التأكــد مــن تزويــد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس عنــد انتخابــه بنصــوص القوانيــن ذات العاقــة بعمــل البنــوك وتعليمــات البنــك المركــزي 
ذات العاقــة بعمــل المجلــس والتعليمــات المتصلــة بالحاكميــة المؤسســية، وبكتيــب يوضــح حقــوق العضــو ومســؤولياته وواجباتــه، 

ومهــام وواجبــات أميــن ســر المجلــس.

9- تزويد كل عضو بملخص كاٍف عن أعمال البنك عند التعيين أو عند الطلب.

10- التــداول مــع أي عضــو جديــد بمســاعدة المستشــار القانونــي للبنــك حــول مهــام ومســؤوليات المجلــس وخاصــة مــا يتعلــق بالمتطلبــات 
القانونيــة والتنظيميــة لتوضيــح المهــام والصاحيــات واألمــور األخــرى الخاصــة بالعضويــة ومنهــا فتــرة العضويــة، ومواعيــد االجتماعــات، 

ومهــام اللجــان، وقيمــة المكافــآت، وإمكانيــة الحصــول علــى المشــورة الفنيــة المتخصصــة المســتقلة عنــد الضــرورة.

11- التأكد من إعام البنك المركزي عن أية معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر سلبً على ماءمة أي من أعضائه.

12- تلبيــة احتياجــات أعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بتطويــر خبراتهــم وتعلمهــم المســتمر، وأن يتيــح للعضــو الجديــد حضــور برنامــج توجيــه 
)Orientation Program( بحيــث يراعــي الخلفيــة المصرفيــة للعضــو وااللتحــاق بــدورات تدريبيــة حــول أســس وتطبيقــات حوكمــة الشــركات، 
وتزويــده بالبنيــة التنظيميــة للبنــك، والحاكميــة المؤسســية، وميثــاق قواعــد الســلوك المهنــي واألهــداف المؤسســية وخطــة البنــك 
االســتراتيجية وسياســته المعتمــدة بمــا فيهــا سياســة ماءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، واألوضــاع الماليــة للبنــك، وهيــكل مخاطــر البنــك 

وإطــار إدارة المخاطــر ومواثيــق اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.

رابعًا: المساهمين ودورهم في التحكم المؤسسي:

إن الســيادة القانونيــة والســلطة العليــا هــي للمســاهمين الذيــن يجتمعــون مــن خــال الهيئــة العامــة للنظــر والمداولــة فــي شــؤون البنــك، 
علمــً بــأن اهتمــام المســاهمين ال يتوقــف عنــد متابعــة أســعار األســهم وقبــض األربــاح بــل يتعدى ذلــك إلى متابعــة أداء البنك من خــال البيانات 
الماليــة واالتصــال المســتمر مــع إدارة البنــك للوقــوف علــى آخــر المســتجدات وكذلــك حضــور الجمعيــات العموميــة واالشــتراك بالتصويــت فــي 
ــب المتعلقــة بأعمــال البنــك ونتائجــه، كمــا وأن المســاهمين يلعبــون دورًا  اتخــاذ القــرارات ومناقشــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن كافــة الجوان

رقابيــً مهمــً فــي متابعــة أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة وفــي الحصــول علــى أيــة معلومــات تمكنهــم مــن ممارســة حقهــم علــى أكمــل وجــه.

خامسًا: حقوق أصحاب المصالح:

- يوفــر المجلــس آليــة محــددة لضمــان التواصــل مــع أصحــاب المصالــح وذلــك مــن خــال اإلفصــاح وتوفيــر معلومــات ذات داللــة حــول أنشــطة 
البنــك ألصحــاب المصالــح مــن خــال اآلتــي:

1.  اجتماعات الهيئة العامة.
2.  التقرير السنوي.

3.  تقارير ربع سنوية تحتوي على معلومات مالية، باإلضافة إلى تقرير المجلس حول تداول أسهم البنك ووضعه المالي خال السنة.
4.  الموقع اإللكتروني للبنك.

5.  قسم عاقات المساهمين.

- ويخصــص البنــك جــزءًا مــن موقعــه اإللكترونــي وبحيــث يتضمــن توضيحــً لحقــوق المســاهمين وتشــجيعهم علــى الحضــور والتصويــت فــي 
اجتماعــات الهيئــة العامــة، وكذلــك نشــر المعلومــات المعنيــة باالجتماعــات ومــن ضمنهــا النــص الكامــل للدعــوة ومحاضــر االجتماعــات بالشــكل 

الــذي ال يتعــارض مــع القانــون وقواعــد الســرية المصرفيــة.

الباب الثالث: مالءمة أعضاء مجلس اإلدارة والمؤهالت الواجب 
توفرها بهم وتقييمهم

أواًل: المالءمة:

أن يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا بأكبر قدر من المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات الازمة وتكريس الوقت لعمل 
البنك وفقً لسياسة الماءمة الخاّصة بالبنك التجاري األردني التي توضح الشروط الواجب توافرها في كل منهم، ويقع على عاتق المجلس 

ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك. 
وتشمل اإلدارة التنفيذية العليا مدير عام البنك أو المدير اإلقليمي ونائب المدير العام أو نائب المدير اإلقليمي ومساعدي المدير العام 
أو مساعدي المدير اإلقليمي والمدير المالي ومدير العمليات ومدير المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الخزينة )االستثمار( ومدير 

االمتثال، باإلضافة ألي موظف في البنك له سلطة تنفيذية موازية ألي من سلطات أي من المذكورين ويرتبط وظيفيً مباشرًة بالمدير العام، 
ويتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تعيين أي عضو في اإلدارة التنفيذية العليا، وقد تم تحديد أعضاء اإلدارة التنفيذية 

العليا ضمن سياسة الماءمة الخاصة بهم.

ثانيًا: المؤهالت الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة:

يتوجــب توافــر شــروط معينــة فيمــن يشــغل رئاســة أو عضويــة مجلــس إدارة البنــك مــن حيــث العمــل والشــخصية ومتطلبــات المــاءة الماليــة، 
مــع ضــرورة توافــر الخبــرات والمؤهــات والمواصفــات التاليــة لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي البنــك:

أ-  الخبرات والمؤهالت:
·  القدرة  على االستقالية في الحكم على األمور والمشاركة في اتخاذ القرارات السليمة.

·  المعرفة بالبيانات المالية وفهم معقول للنسب المالية المستخدمة لقياس األداء.
·  خبرات أو مهارات معقولة في مجاالت المحاسبة أو التمويل أو البنوك أو أي خبرات مصرفية أخرى.

·  االلتزام بتعلم أعمال البنك واستيفاء شروط المساهمة مع تكريس الوقت والجهد الكافيين للبنك.
·  االستعداد لاستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال وجود أي تغيير في المسؤوليات المهنية.

·  الفهم والدراية ألفضل الممارسات الدولية في مجال اإلدارة وتطبيقها في بيئات األعمال سريعة التطور.
·  القدرة على التعامل مع األزمات وإدارتها على المدى القصير والطويل.

·  المعرفة في مجال األسواق العالمية.
·  الشخصية القيادية القادرة على منح الصاحيات وتحفيز الموظفين.

·  القدرة على التوجيه االستراتيجي والرؤية المستقبلية الواضحة.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

ب.  شروط عضوية أعضاء مجلس اإلدارة:
يجب أن تتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة البنك الشروط التالية:

·  أن ال يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
·  أن ال يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة أي بنــك آخــر داخــل المملكــة أو مديــرًا عامــً لــه أو مديــرًا إقليميــً أو موظفــً فيــه مــا لــم يكــن تابعــً للبنــك 

التجــاري األردني.
·  أن ال يكون محاميً أو مستشارًا قانونيً أو مدقق حسابات للبنك.

·  أن يكــون حاصــًا علــى الدرجــة الجامعيــة األولــى كحــد أدنــى ســواًء فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن التخصصــات 
المشــابهة، ويجــوز للجنــة الترشــيح والمكافــآت النظــر فــي إضافــة تخصصــات أخــرى إن اقترنــت بخبــرة لهــا عاقــة بأعمــال البنوك.

·  أن ال يكون موظفً في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة ما لم يكن ممثًا عنها.
·  أن ال يكــون عضــوًا فــي مجالــس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة عامــة داخــل المملكــة، بصفتــه الشــخصية فــي بعضهــا وبصفتــه 
ممثــًا لشــخص اعتبــاري فــي بعضهــا، وأن ال يكــون عضــوًا أو ممثــا لعضــو فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى مشــابهة أو منافســة لهــا فــي 

أعمالهــا أو ممثلــة لهــا فــي غاياتهــا.
·  أن يكون لديه خبرة في مجال أعمال البنوك أو المالية أو المجاالت المشابهة ال تقل عن خمس سنوات.

ج.  االهتمام والوالء:
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة في البنك بالمسؤوليات واالهتمام والوالء ووفقً لما يلي:

1. الصدق:
عاقــة العضــو بالبنــك عاقــة صادقــة ويقــوم كأي إداري آخــر بالتصريــح عــن أي معلومــات ذات أهميــة قبــل إجــراء أي صفقــة أو تعامــل تجــاري مــع 

البنــك.

2. الوالء:
فــي حــال تضــارب المصالــح بيــن العضــو والبنــك يتــم إعطــاء عضــو المجلــس الــذي يتعامــل مــع البنــك نفــس الشــروط التــي كانــت ســتعطى لــه 
لــو لــم يكــن لــه عاقــة بالبنــك، وتحقيقــً لذلــك فــإن عضــو المجلــس يقــوم بممارســة دوره بأمانــة ويضــع مصلحــة البنــك نصــب عينيــه ويتجنــب 
تضــارب المصالــح أو اســتغال منصبــه أو معلومــات علمهــا مــن خــال البنــك لتحقيــق مــآرب شــخصية، ويلتــزم بإطــاع مجلــس اإلدارة علــى أي 

تضــارب محتمــل فــي المصالــح وعــدم التصويــت علــى أي قــرارات تتعلــق بهــذا الموضــوع.

3. االهتمام:
يحــرص عضــو مجلــس اإلدارة علــى القيــام بجميــع الواجبــات المنصــوص عليهــا بموجــب القوانيــن واألنظمــة المرعيــة ويســعى للحصــول علــى 

كافــة المعلومــات الضروريــة للتأكــد مــن أن جميــع القــرارات المتخــذة هــي فــي صالــح البنــك.

ولتحقيــق االهتمــام المنشــود فــإن عضــو مجلــس اإلدارة علــى اّطــاع وفهــم ألعمــال البنــك واألســواق والقطاعــات التــي يخدمهــا، حيــث يقــوم 
بحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والتحضيــر المســبق لهــا بشــكل جيــد وخاصــة فيمــا يتعلــق بالقــرارات التــي ســيتم اتخاذهــا، كذلــك القيــام 
بواجباتــه الموكلــة إليــه بأمانــة والبحــث عــن وجــود مؤشــرات تحذيريــة ومتابعــة كافــة القضايــا ذات األهميــة مــع إدارة البنــك، والحصــول علــى 

المشــورة الموضوعيــة إذا اقتضــت الحاجــة، والتقيــد بأحــكام القوانيــن المختلفــة المتعلقــة بمجلــس اإلدارة.

د. االستقاللية:

البنــك بعــدم وجــود أي أعضــاء تنفيذييــن داخــل المجلــس، وعــدد األعضــاء  يمــارس مجلــس اإلدارة قيــادة فعالــة مســتقلة عــن إدارة    .1
المســتقلين ال يقــل عــن أربعــة أعضــاء. إن أهــم العاقــات التــي قــد تؤثــر علــى اســتقالية العضــو فــي البنــك وجــود تعــارض بيــن عضويــات 
مجالــس اإلدارة، ووجــود عاقــة استشــارية مــع جهــات لهــا عاقــة بالبنــك، ووجــود عاقــة تجاريــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بيــن العضــو والبنــك، 

أو إنشــاء أي عاقــة جديــدة مــع البنــك نشــأت وتطــورت نتيجــة لعضويتــه فــي مجلــس اإلدارة.

ضمــان اســتقالية عضــو مجلــس اإلدارة لــذا فإنــه يقــوم باإلفصــاح خطيــً وبشــكل منتظــم عــن أي مصلحــة شــخصية فــي أي تعامــل أو تعاقــد    .2
مــع البنــك لــه أو لزوجــه أو قريــب لــه حتــى الدرجــة الثالثــة إذا كان ألي منهــم مصلحــة مؤثــرة فــي شــركة يتعلــق بهــا ذلــك التعامــل أو التعاقــد، 
هــذا وال يشــارك العضــو فــي أي اجتمــاع يتــم فيــه بحــث ذلــك التعامــل أو التعاقــد ويتــم تقييــم درجــة تأثيــر أنشــطة العضــو األخــرى علــى 

اســتقاليته كعضــو مجلــس إدارة بنــك.

ف العضــو المســتقل علــى أنــه عضــو المجلــس الــذي ال يخضــع ألي تأثيــرات تحــد مــن قدرتــه علــى اتخــاذه لقــرارات موضوعيــة لصالــح  هــذا وُيَعــرَّ
البنــك، والــذي تتوافــر بــه الشــروط التاليــة:

1.  أن ال يكون قد كان عضوًا تنفيذيً في المجلس خال السنوات الثاث السابقة النتخابه.

أن ال يكون قد عمل موظفً في البنك أو في أي من الشركات التابعة له خال السنوات الثاث السابقة النتخابه.   .2

ــأي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارات الشــركات التابعــة للبنــك أو بأحــد المســاهمين  ــن أو ب ــأي مــن أعضــاء المجلــس اآلخري أن ال تربطــه ب   .3
ــة حتــى الدرجــة الثانيــة. ــة قراب الرئيســيين فــي البنــك صل

4.  أن ال تربطــه بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي البنــك أو بــأي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي الشــركات التابعــة للبنــك 
صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة.

أن ال يكــون شــريكً أو موظفــً أو أحــد أقربــاء المدقــق الخارجــي للبنــك وأن ال يكــون قــد كان شــريكً أو موظفــً خــال الســنوات الثــاث الســابقة    .5
لتاريــخ انتخابــه عضــوًا فــي المجلــس وأن ال تربطــه بالشــريك المســؤول عــن عمليــة التدقيــق صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى.

أن ال يكــون مســاهمً رئيســيً فــي البنــك أو ممثــًا لمســاهم رئيســي أو حليفــً لمســاهم رئيســي فــي البنــك، أو ُتشــكل مســاهمته مــع    .6
مســاهمة حليــف مقــدار مســاهمة مســاهم رئيســي، أو مســاهمً رئيســيً فــي إحــدى الشــركات التابعــة للبنــك، أو مســاهمً رئيســيً فــي 

المجموعــة المالكــة للبنــك.

أن ال يكــون قــد شــغل عضويــة مجلــس إدارة البنــك أو إحــدى الشــركات التابعــة أو عضــو هيئــة مديريــن فيهــا ألكثــر مــن ثمانيــة ســنوات    .7
متصلــة.

أن ال يكــون حاصــًا هــو أو أي شــركة هــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا أو مالــكً لهــا أو مســاهمً رئيســيً فيهــا علــى ائتمــان مــن البنــك تزيــد    .8
نســبته علــى )5%( مــن رأس مــال البنــك المكتتــب بــه، وأن ال يكــون ضامنــً الئتمــان مــن البنــك تزيــد قيمتــه عــن ذات النســبة.

أن ال يكــون للعضــو أو ألحــد أقاربــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي تعقــد مــع البنــك أو أي شــركة    .9
حليفــة أو تابعــة والتــي تســاوي أو تزيــد قيمتهــا عــن خمســين ألــف دينــار.

10. أن ال يمتلك العضو ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك المكتتب بها أو شركاتها الحليفة أو التابعة.

أن ال يكون أحد أقرباء العضو من مساهمي البنك الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم البنك المكتتب بها.   .11

12.  أن يكون من ذوي المؤهات أو الخبرات المالية أو المصرفية العالية.

هـ . االطالع والمعرفة:
يتوفــر فــي عضــو مجلــس اإلدارة فــي البنــك االطــاع والمعرفــة مــن حيــث فهــم معقــول ودرايــة للعمليــات المصرفيــة والمخاطــر التــي تواجــه 
البنــك إضافــة إلــى البيانــات الماليــة التــي تعكــس وضــع البنــك المالــي ودرايــة بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات التــي يجــب أن يتقيــد 
فيهــا البنــك، واالطــاع ومتابعــة للمواضيــع المســتجدة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة وحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة  واللجــان المنبثقــة عنــه 

ــة للبنــك والمدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي والســلطات الرقابيــة. ــر والتوصيــات المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذي ومراجعــة التقاري

و . ميثاق سلوكيات العمل:
ــة للبنــك بتعميمــه علــى كافــة المســتويات  لقــد اعتمــد وأصــدر مجلــس اإلدارة ميثــاق ســلوكيات العمــل فــي البنــك وتقــوم اإلدارة التنفيذي
ــه ويشــمل بالحــد األدنــى وليــس حصــرًا عــدم اســتغال أي مــن اإلدارييــن معلومــات  ــزام العامليــن فــي البنــك التطبيــق لمحتويات ــة وإل اإلداري
داخليــة فــي البنــك لمصلحتهــم الشــخصية، وقواعــد وإجــراءات تنظــم العمليــات مــع ذوي العاقــة، والحــاالت التــي قــد ينشــأ عنهــا تعــارض 

ــح. المصال

ثالثًا: تقييم أداء اإلداريين:

1.  استحدث المجلس نظامً لتقييم أعماله وأعمال أعضائه، والذي يتضمن ما يلي:
·  وضع أهداف محددة وتحديد دور المجلس في تحقيق األهداف بشكل يمكن قياسه.

·  تحديد مؤشرات أداء رئيسية )KPIs( يمكن استخاصها من الخطط واألهداف االستراتيجية واستخدامها لقياس أداء المجلس.
·  التواصل ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين ودورية هذا التواصل.

·  دورية اجتماعات مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية العليا.
·  دور العضــو فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة، وكذلــك مقارنــة أدائــه بــأداء األعضــاء اآلخريــن، ويجــب الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن العضــو 

المعنــي وذلــك بهــدف تحســين عمليــة التقييــم.

2 . يعتمد المجلس نظامً لقياس أداء اإلدارة التنفيذية في البنك، والذي يتضمن ما يلي:
·  أن يعطى وزنً ترجيحيً مناسبً لقياس أداء االلتزام بإطار عمل إدارة المخاطر وتطبيق الضوابط الداخلية والمتطلبات التنظيمية.

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

·  عدم استغال النفوذ وتعارض المصالح.

رابعًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم:

يحــدد نظــام البنــك طريقــة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتكــون هــذه التعويضــات والمكافــآت علــى شــكل بــدل حضــور أو بــدل تنقــات عــن 
الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن األربــاح وكمــا هــو موضــح بسياســة ماءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة المعتمــدة لــدى البنــك.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

الباب الرابع: أنظمة الضبط والرقابة 
أواًل: اختيار اإلدارات ودورها الرقابي:

1- اختيار اإلدارة:

يوافــق مجلــس اإلدارة علــى تعييــن المديــر العــام للبنــك أو أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا علــى أن تتحقــق فيــه الشــروط التاليــة )علمــً 
بأنــه يحــق للبنــك المركــزي االعتــراض علــى التعييــن(:

·  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
·  أن ال يكون عضوًا في مجلس إدارة بنك آخر إال إذا كان البنك بنكً تابعً للبنك التجاري األردني.

·  أن يكون متفرغً إلدارة أعمال البنك.
·  أن يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها أعمال البنك.

ــى فــي االقتصــاد أو الماليــة أو المحاســبة أو إدارة األعمــال أو أي مــن التخصصــات  ــى كحــد أدن ·  أن يكــون حاصــًا علــى الدرجــة الجامعيــة األول
المشــابهة التــي لهــا عاقــة بعمــل البنــك.

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

ويتم مراعاة المتطلبات األخرى الواردة في سياسة ماءمة اإلدارة التنفيذية.

2- دور اإلدارة الرقابي:

تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للبنــك ومــن خــال دوائــر وإدارات البنــك المختلفــة بتزويــد مجلــس اإلدارة بالتقاريــر والبيانــات والمعلومــات الدوريــة وعنــد 
الحاجــة إليهــا لضمــان قيــام مجلــس اإلدارة بــدوره الرقابــي علــى عمليــات البنــك وتقييــم المخاطــر الحاليــة والمتوقعــة مــن أجــل العمــل علــى 

إدارة هــذه المخاطــر بكفــاءة وفاعليــة.

3- االتصاالت الخارجية:

يقــوم مجلــس اإلدارة فــي البنــك بتزويــد األطــراف ذات العاقــة بالبنــك بالمعلومــات الدقيقــة فــي الوقــت المناســب ليتمكنــوا مــن مراقبــة 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ومســاءلتهم حــول أســلوب إدارة موجــودات البنــك، ويتــم ذلــك مــن خــال التقاريــر المطلوبــة مــن قبــل البنــك 

المركــزي األردنــي والتقاريــر الماليــة الدوريــة للمســاهمين ومــن خــال اإلفصــاح عمــا يلــي وحســب سياســة اإلفصــاح الســارية المفعــول:
1-  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

2-  الهيكل التنظيمي ودليل الحاكمية المؤسسية.
3-  الحوافز والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

4-  طبيعة العمليات وحجمها مع الشركات الحليفة والجهات ذات العاقة بالبنك.
5-  تعريف المخاطر الرئيسية في البنك وسياسة إدارة المخاطر.

4- التخطيط:
إن مــن أهــم المهــام الموكلــة إلــى مجلــس اإلدارة رســم االســتراتيجيات العامــة للبنــك واعتمــاد سياســات العمــل مــن خــال المشــاركة والموافقــة 

علــى الخطــط االســتراتيجية طويلــة األمــد وخطــة العمــل الســنوية والموازنــات التقديريــة وعليــه فــإن مجلــس اإلدارة يقــوم بمــا يلــي:
·  توفير آلية للتخطيط وخطط عمل مناسبة والتأكد من تنفيذها ومراقبة نتائجها.

·  قياس مدى تحقيق البنك ألهدافه وغاياته من خال تطوير أنظمة البنك.
·  تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البنك.

·  التأكد من وجود فريق عمل إداري مناسب.
·  التحقــق مــن التــزام اإلدارة بنســب كفايــة رأس المــال ونســب الســيولة وتوفــر مصــادر أمــوال متاحــة بمــا فيهــا رأس المــال بشــكل يضمــن 

تحقيــق أهــداف وغايــات البنــك المرســومة.

5- السياسات:

لمــا كان مجلــس اإلدارة المســؤول األول عــن إدارة مخاطــر البنــك فإنــه يتوفــر لــدى البنــك السياســات المبينــة أدنــاه والتــي تغطــي كافــة 
ــً مــع العمــل علــى  األنشــطة المصرفيــة للبنــك وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة بالتأكــد مــن وجــود هــذه السياســات والعمــل علــى مراجعتهــا دوري

إصــدار السياســات غيــر المتوفــرة:

-  سياسة االئتمان.
- السياسة االستثمارية.

- سياسة إدارة مصادر األموال/ وإدارة الموجودات والمطلوبات.
- ميثاق سلوكيات العمل لدى البنك التجاري األردني.

- نظام شؤون الموظفين.
- سياسات أخرى:

-  سياسة إدارة المخاطر.
-  سياسة مراقبة االمتثال.

-  سياسة مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
.)FATCA( سياسة االمتثال لمتطلبات قانون الضريبة األمريكي  -

-  سياسة التعامل مع العماء بعدالة وشفافية.

وغيرها من السياسات المعتمدة.

ثانيًا: أنظمة الضبط الداخلي:

ــات ومصداقيــة التقاريــر  إن مــن مهــام المجلــس المراقبــة علــى أعمــال اإلدارة التنفيذيــة العليــا بهــدف التحقــق مــن فعاليــة وكفــاءة العملي
الماليــة ومــدى االمتثــال للقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات النافــذة هــذا وتلتــزم اإلدارة العليــا بتطبيــق المبــادئ األساســية التاليــة ألنظمــة 

ــة الداخليــة: الضبــط والرقاب

·  توفير بيئة رقابية يعكسها وجود هيكل تنظيمي يوضح خطوط االتصال والمسؤوليات.
ــد المخاطــر التــي تواجــه البنــك وتقييمهــا  ·  العمــل علــى إنشــاء إدارة مســتقلة للمخاطــر معــززة بوجــود سياســة المخاطــر مــن أجــل تحدي

وتحديــد رأس المــال االقتصــادي الــازم لمواجهتهــا.
·  توفير ضوابط رقابية والفصل بين المسؤوليات بما فيها الفصل بين مسؤوليات »متخذي المخاطر« و«مراقبي المخاطر«.

·  االلتزام بمبدأ الرقابة الثنائية عند وضع الضوابط الرقابية.
·  توفيــر إجــراءات عمــل تضمــن وصــول المعلومــات لمتخــذي القــرار فــي الوقــت المناســب وبمــا يضمــن ســرعة تفعيــل خطــة الطــوارئ إذا لــزم 

األمــر.
·  إعــادة مراجعــة نظــام الضبــط والرقابــة الداخلــي الموافــق عليــه مــن مجلــس اإلدارة بشــكل دوري مــن قبــل المدقــق الداخلــي والمدقــق 

الخارجــي لتقييــم مــدى كفايتــه والتأكــد مــن انســجامه مــع القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة.
·  االلتزام باستقالية دوائر وإدارات المخاطر والتدقيق الداخلي واالمتثال.

·  االلتــزام بتوفيــر النظــم الماليــة والمحاســبية القــادرة علــى إظهــار الوضــع المالــي الحقيقــي للبنــك وتوفــر المعلومــات الضروريــة التخــاذ 
.)IFRS( القــرارات وبمــا يمكــن مــن إعــداد البيانــات الماليــة الدوريــة والســنوية وبمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

·  االلتزام بتوفير الفاعلية والسامة إلدارة المعلومات والتكنولوجيا من خال إيجاد أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة.
·  االلتزام بتوفير متطلبات األمن والسامة والحماية الازمة للبنك.

وفيما يلي المحاور األساسية للرقابة اإلدارية:

1.  التدقيق الداخلي:

يعتبر التدقيق الداخلي مصدرًا هامً للمعلومات ويساعد إدارة البنك على تحديد المخاطر وإدارتها بكفاءة.

أ.  تلتزم دائرة التدقيق في البنك بالقيام بالمهام اآلتية كحد أدنى:
التحقق من توفر أنظمة ضبط ورقابة داخلية كافية ألنشطة البنك وااللتزام بها.   -

-  التحقق من االمتثال لسياسات البنك الداخلية والمعايير الدولية والتشريعات ذات العاقة.
-  تدقيــق األمــور الماليــة واإلداريــة، بحيــث يتــم التأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية حــول األمــور المالية واإلداريــة، تتوفر فيها الدقــة واالعتمادية 

والتوقيت المناســب.
مراجعة االلتزام بدليل الحاكمية المؤسسية.   -

-  مراجعة صحة وشمولية اختبارات األوضاع الضاغطة )Stress Testing( وبما يتفق مع المنهجية المعتمدة من المجلس.
.)ICAAP( التأكد من دقة اإلجراءات المتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال   -

ب.  يلتــزم المجلــس بضمــان وتعزيــز اســتقالية المدققيــن الداخلييــن، وإعطائهــم مكانــة مناســبة فــي الســلم الوظيفــي للبنــك، وضمــان أن 
يكونــوا مؤهليــن للقيــام بواجباتهــم، بمــا فــي ذلــك حــق وصولهــم إلــى جميــع الســجات والمعلومــات واالتصــال بــأي موظــف داخــل البنــك 

بحيــث يمكنهــم مــن أداء المهــام الموكلــة إليهــم وإعــداد تقاريرهــم دون أي تدخــل خارجــي.

يتخــذ المجلــس اإلجــراءات الازمــة لتعزيــز فاعليــة التدقيــق الداخلــي وذلــك مــن خــال إعطــاء األهميــة الازمــة لعمليــة التدقيــق وترســيخ ذلــك  ج.  
فــي البنــك ومتابعــة تصويــب ماحظــات التدقيــق.

د. تخضع دائرة التدقيق الداخلي لإلشراف المباشر من لجنة التدقيق، حيث يتم ما يلي:
-  ترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تكون مسؤولة عن تقييم أدائها.

- يقوم المدقق الداخلي ولجنة التدقيق بمراجعة تقارير المدقق الخارجي وتقارير البنك المركزي ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
-  التعاون والتشاور ما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بهدف رفع كفاءة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

هـ . ال يقوم البنك بتكليف موظفي التدقيق الداخلي بأية مهام أو مسؤوليات تنفيذية.

و . إن مهام التدقيق الداخلي تقوم على أساس التدقيق المبني على المخاطر.

المســؤولية عــن مراجعــة عمليــات اإلبــاغ المالــي فــي البنــك، والتأكــد مــن أن المعلومــات الرئيســية المتعلقــة باألمــور الماليــة واإلداريــة  ز .  
والعمليــات تتوفــر فيهــا الدقــة واالعتماديــة والتوقيــت المناســب.

التأكــد مــن االلتــزام بتطبيــق كافــة السياســات والتعليمــات واإلجــراءات الداخليــة للبنــك والصــادرة عن الجهــات الرقابية والمعاييــر واإلجراءات  ح . 
والقوانيــن الدوليــة ذات العاقة.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

2.  التدقيق الخارجي:
·  تنتخــب الهيئــة العامــة مدقــق الحســابات الخارجــي المرخــص للقيــام بمهــام التدقيــق الخارجــي علــى البنــك وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة 

المعتمــدة ومتطلبــات وأصــول المهنــة والتشــريعات النافــذة.
· يقــوم المدقــق الخارجــي بتزويــد لجنــة التدقيــق الداخلــي بنســخة مــن تقريــره ويجتمــع معهــا مــرة واحــدة علــى األقــل ســنويً ودون حضــور 

اإلدارة التنفيذيــة.
· يقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماع الهيئة العامة للبنك.

ــة  ــة المتعــارف عليهــا وفحــص األنظمــة اإلداري ــة والقواعــد المهني ــر الدولي · يقــوم المدقــق الخارجــي بتدقيــق حســابات البنــك وفقــً للمعايي
والماليــة وأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة للتأكــد مــن فعاليتهــا والتأكــد مــن مصداقيــة وعدالــة البيانــات الماليــة الصــادرة عــن أنظمــة 
ــر ســلبي علــى أوضــاع  ــة ذات أث ــة مخالفــة للقانــون  أو أي أمــور ماليــة أو إداري ــى التبليــغ عــن أي البنــك المحاســبية والمعلوماتيــة باإلضافــة إل

البنــك إلــى الجهــات المختصــة.
ــأي شــكل مــن  ــب التدقيــق وشــركاتها التابعــة أو الحليفــة أو المرتبطــة بهــا ب ــر منتظــم للمدقــق الخارجــي بيــن مكات · يلتــزم البنــك بتدوي
األشــكال كل ســبع ســنوات كحــد أعلــى وذلــك مــن تاريــخ االنتخــاب )لــإلدارة العامــة-األردن(، وتحتســب مــدة الســبع ســنوات عنــد بــدء التطبيــق 
اعتبــارًا مــن عــام 2010، وتكــون الســنة األولــى )عنــد التدويــر( للمكتــب الجديــد بشــكل مشــترك )Joint( مــع المكتــب القديــم، وال يجــوز إعــادة 

انتخــاب المكتــب القديــم مــرة أخــرى قبــل مــرور ســنتين علــى األقــل  مــن تاريــخ آخــر انتخــاب لــه بالبنــك بخــاف مهمــة التدقيــق المشــتركة.
·  على لجنة  التدقيق التحقق من استقالية المدقق الخارجي سنويً.

·  علــى المجلــس اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة نقــاط الضعــف فــي أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة أو أي نقــاط أخــرى أظهرهــا المدقــق 
الخارجي.

·  علــى المدقــق الخارجــي تزويــد البنــك المركــزي األردنــي بتقريــر ســنوي للتدقيــق الداخلــي والتدقيــق الخارجــي يتضمــن رد اإلدارة التنفيذيــة 
وإطــاع وتوصيــات المجلــس بخصوصــه، وذلــك خــال الربــع األول مــن كل عــام.

·  يلتــزم البنــك عنــد تعييــن المدقــق الخارجــي بــأن ال يكــون مؤسســً أو مســاهمً أو عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة أو شــريكً ألي عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو موظفــً لديــه.

·  يلتزم البنك عند تعيين المدقق الخارجي أن يكون من بين المدققين المقيدين لدى هيئة األوراق المالية.
ــة إال بعــد  ·  يلتــزم البنــك بعــدم قيــام مدقــق الحســابات الخارجــي بأيــة أعمــال إضافيــة أخــرى لصالحــه كتقديــم االستشــارات اإلداريــة والفني

ــة التدقيــق فــي البنــك. ــة لجن ــاًء علــى توصي الحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة بن
·  يلتزم البنك عند تعيين المدقق الخارجي بالتأكد من تمتعه باالستقالية وفقً لمعايير التدقيق الدولية.

·  يراعي البنك ضرورة قيام المدقق بعمله بحياد وعدم تدخل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا بهذا العمل.
·  يلتــزم البنــك بعــدم تعييــن أي مــن موظفــي مكتــب مدقــق الحســابات الخارجــي فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك إال بعــد مــرور ســنة علــى 

األقــل مــن تركــه تدقيــق حســابات البنــك.
·  يقوم المدقق الخارجي بممارسة األعمال الموكلة إليه باستقال وحيادية.

·  يقوم المدقق الخارجي بمراقبة أعمال البنك.
·  يقــوم المدقــق الخارجــي بفحــص األنظمــة اإلداريــة والماليــة للبنــك وأنظمــة الرقابــة الداخليــة فيهــا وإبــداء الــرأي بخصــوص فاعليتهــا والتأكــد 

مــن ماءمتهــا لحســن ســير أعمــال البنــك والمحافظــة علــى أموالــه.
·  يقوم المدقق الخارجي بالتحقق من ملكية البنك لموجوداته وقانونية االلتزامات المترتبة على البنك.

·  يقوم المدقق الخارجي بحضور اجتماعات الهيئة العامة للبنك.
·  يقــوم المدقــق الخارجــي باإلجابــة علــى أســئلة واستفســارات مســاهمي البنــك بخصــوص البيانــات الماليــة والحســابات الختاميــة خــال 

اجتماعــات الهيئــة العامــة.
·  يقوم المدقق الخارجي بإبداء الرأي في عدالة البيانات المالية للبنك وطلب تعديلها إذا كان هناك ما يؤثر على عدالتها.

·  يقــوم المدقــق الخارجــي بالتبيلــغ عــن أيــة مخالفــة للتشــريعات النافــذة أو أي أمــور ماليــة أو إداريــة ذات أثــر ســلبي علــى أوضــاع البنــك إلــى 
الجهــات المختصــة.

3.  إدارة المخاطر:
تتضمن مهام ومسؤوليات دائرة المخاطر في البنك ما يلي:

ــر  ــر العــام، أمــا بالنســبة للعمليــات اليوميــة فيكــون ارتباطهــا مــع المدي ــى لجنــة إدارة المخاطــر واالمتثــال ونســخة للمدي رفــع تقاريرهــا إل  .1
العــام.

درأسة وتحليل جميع المخاطر التي يواجهها البنك بما فيها مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العمليات.  .2
تطوير منهجيات القياس والضبط لكل نوع من أنواع المخاطر.   .3

وضــع الســقوف للمخاطــر )Risk Appetite( بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي البنــك والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة، ورفــع التقاريــر،   .4
وتســجيل حــاالت االســتثناءات عــن هــذه الســقوف إلــى مجلــس إدارة البنــك ومتابعــة معالجــة االنحرافــات الســلبية.

تزويــد المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بمعلومــات عــن قيــاس المخاطــر ومنظومــة المخاطــر )Risk Profile( فــي البنــك ومتابعــة معالجــة    .5
الســلبية. االنحرافــات 

توفير معلومات حول المخاطر لدى البنك الستخدامها ألغراض اإلفصاح والنشر للجمهور.   .6
تقــوم بعــض لجــان اإلدارة التنفيذيــة مثــل لجــان االئتمــان، وإدارة الموجــودات والمطلوبــات والخزينــة، ولجــان االســتثمار بمســاعدة دائــرة    .7

المخاطــر فــي القيــام بمهامهــا وفــق الصاحيــات المحــددة لهــذه اللجــان.
مراقبة التزام دوائر البنك التنفيذية بالمستويات المحددة للمخاطر المقبولة.   .8

يقــوم مجلــس اإلدارة بالتحقــق مــن معالجــة التجــاوزات علــى مســتويات المخاطــر المقبولــة، بمــا فــي ذلــك مســاءلة اإلدارة التنفيذيــة العليــا    .9
المعنيــة بشــأن هــذه التجــاوزات.

ــارات األوضــاع الضاغطــة بشــكل دوري لقيــاس قــدرة البنــك علــى تحمــل الصدمــات ومواجهــة المخاطــر  تقــوم إدارة المخاطــر بإجــراء اختب   .10
ــارات واعتمــاد اإلجــراءات  ــج االختب ــات والســيناريوهات المســتخدمة ومناقشــة نتائ المرتفعــة، وللمجلــس دور رئيســي فــي اعتمــاد الفرضي

الواجــب اتخاذهــا بنــاًء علــى هــذه النتائــج مــن خــال لجنــة المخاطــر واالمتثــال.

يعتمــد البنــك منهجيــة التقييــم الداخلــى لكفايــة رأس المــال، وهــذه المنهجيــة شــاملة وفعالــة وقــادرة علــى تحديــد جميــع المخاطــر التــي    .11
مــن الممكــن أن يواجههــا البنــك، وتأخــذ باالعتبــار خطــة البنــك االســتراتيجية وخطــة رأس المــال، وتراجــع هــذه المنهجيــة بصــورة دوريــة 

والتحقــق مــن تطبيقهــا والتأكــد مــن احتفــاظ البنــك برأســمال كاٍف لمقابلــة جميــع المخاطــر التــي يواجههــا البنــك.
ــرة المخاطــر، قبــل  ــار المخاطــر المترتبــة علــى أي توســع فــي أنشــطة البنــك وقــدرات ومؤهــات موظفــي دائ 12.  يأخــذ المجلــس بعيــن االعتب

ــدة. التوســع والموافقــة علــى أنشــطه جدي
13.  يلتــزم المجلــس بضمــان اســتقالية دائــرة المخاطــر فــي البنــك، وذلــك مــن خــال رفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة إدارة المخاطــر، ومنــح الدائــرة 
الصاحيــات الازمــة لتمكينهــا مــن الحصــول علــى المعلومــات مــن دوائــر البنــك األخــرى والتعــاون مــع اللجــان األخــرى للقيــام بمهامهــا.

14.  مراجعة إطار إدارة المخاطر )Risk Management Framework( في البنك والمعتمد من المجلس.
15.  تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر باإلضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل إلدارة كافة أنواع المخاطر.

16.  التحقق من تكامل آليات قياس المخاطر مع أنظمة المعلومات اإلدارية المستخدمة.
17.  تقديم التوصيات للجنة إدارة المخاطر عن تعرضات البنك للمخاطر، وتسجيل حاالت االستثناءات من سياسة إدارة المخاطر.

18.  المسؤول المباشر عن عملية »ضمان إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات«، وعملية »إدارة المخاطر«.

:Compliance 4. االمتثال

تــم إنشــاء دائــرة مراقبــة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال فــي البنــك، وتتبــع لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه مباشــرة وعلــى اتصــال 
مــع المديــر العــام كمــا تــم رفدهــا بكــوادر مدربــة هــذا وتقــوم بإعــداد منهجيــة فعالــة لضمــان امتثــال البنــك لجميــع القوانيــن والتشــريعات 
ــة ذات عاقــة، مهــام، صاحيــات ومســؤوليات إدارة االمتثــال ويتــم تعميمهــا داخــل البنــك وعلــى كافــة العامليــن،  النافــذة وأي إرشــادات وأدل

ويلتــزم البنــك بمــا يلــي:

-  اعتمــاد سياســة مكافحــة عمليــات غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب بمــا يتوافــق مــع القانــون والتشــريعات الناظمة باإلضافة ألي من السياســات 
األخــرى الصــادرة عــن دائــرة مراقبــة االمتثــال والتــي تعنــى بالضبط الداخلــي وحاكمية القــرارات ذات العاقة.

-  ترفع دائرة االمتثال تقاريرها إلى المجلس من خال اللجان المنبثقة عنه مع إرسال نسخة عنها إلى المدير العام.

الباب الخامس: اللجان المنبثقة عن المجلس
أواًل: لجنة الحاكمية المؤسسية:

تتألــف اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء اثنيــن منهــم مســتقلين ويكــون رئيــس اللجنــة أحدهمــا، وتضــم رئيــس مجلــس اإلدارة، وتجتمــع اللجنــة بصــورة 
دوريــة علــى أن ال يقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن ســنويً وتــدون محاضــر هــذه االجتماعــات بشــكل أصولــي. وتتلخــص مهــام اللجنــة فيمــا 

يلي:

1.  التأكد من االلتزام بتطبيق ما ورد في دليل الحاكمية المؤسسية.
2.  مراجعة وتحديث دليل الحاكمية المؤسسية كلما تطلب األمر ذلك.

3.  للجنة أن تقوم بدعوة أي شخص في البنك وعلى كافة المستويات اإلدارية لاستئناس برأيه أو مساءلته عن أي أمر من األمور.
4.  ترفع اللجنة تقريرًا لمجلس إدارة البنك مرة كل عام على األقل يتضمن رأيها بمدى التقيد ببنود دليل الحاكمية المؤسسية.

5.  إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس اإلدارة.
6.  درأسة ماحظات هيئة األوراق المالية بخصوص تطبيق الحوكمة في البنك ومتابعة ما تم بشأنها.

ثانيًا: لجنة التدقيق:

تتكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة، وال يكــون رئيــس اللجنــة هــو رئيــس 
المجلــس أو رئيــس أي لجنــة أخــرى منبثقــة عــن المجلــس، وتــم إعــادة تشــكيل اللجنــة لتصبــح مكونــة مــن أربعــة أعضــاء - ثاثــة مســتقلين، 
ويتمتعــون بالخبــرة العمليــة والمهنيــة والمؤهــات والمعرفــة والفهــم الكافــي للمعاييــر والمبــادئ المحاســبية الدوليــة الازمــة والماليــة وأي 
مــن التخصصــات المشــابهة ذات العاقــة بأعمــال البنــك باإلضافــة إلــى المعرفــة التامــة بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي والســلطات الرقابيــة، 
وتســتمر اللجنــة فــي عملهــا طيلــة مــدة اســتمرار عضويــة مجلــس اإلدارة، ويلتــزم البنــك بعــدم دمــج أعمــال أي لجنــة أخــرى مــع أعمــال لجنــة 

التدقيــق، وتتولــى اللجنــة فــي البنــك ممارســة المهــام والصاحيــات التاليــة:

التوصيــة بترشــيح مدققــي الحســابات للتعييــن أو إنهــاء خدماتهــم والتأكــد مــن اســتيفائهم للشــروط المطلوبــة فــي تعليمــات هيئــة    -
األوراق الماليــة.

مراجعة أتعاب مدققي الحسابات والتوصية بتحديد قيمتها العادلة في ضوء نطاق التدقيق المطلوب منهم.   -

التوصيــة بتعييــن أو إنهــاء خدمــات كبــار موظفــي إدارة التدقيــق الداخلــي وفــي العمــوم تقييــم عمــل التدقيــق الداخلــي والخارجــي    -
ومراجعــة نطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة القضايــا المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك وأنظمــة الضبــط والرقابــة 
الداخليــة فــي البنــك والنظــر فــي ســبل تطويرهــا، مــع إظهــار الدعــم الــازم لعناصــر التدقيــق الداخلــي الرئيســية لتكريــس اســتقاليتهم 

والعنايــة بأوضاعهــم الوظيفيــة.

إ قــرار خطــة التدقيــق الداخلــي الســنوية للبنــك بعــد التشــأور مــع مدققــي الحســابات علــى طبيعــة ونطــاق التدقيــق المطلــوب بمــا يضمــن   -
التنســيق الــازم بيــن نشــاط التدقيــق الداخلــي ومراجعــات المدقــق الخارجــي مــن أجــل تغطيــة واســعة لتدقيــق أنشــطة البنــك ودوائــره 

وفروعــه بأقــل ازدواجيــة ممكنــة.

الموافقة على أي خروج عن خطة التدقيق الداخلي السنوية أو أي تعديل أو تأجيل فيها.  -

فحــص ومتابعــة تقاريــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومدققــي حســابات البنــك ومفتشــي البنــك المركــزي أو خافــه مــن تقاريــر التدقيــق األخــرى   -
التــي يخضــع لهــا البنــك مــن وقــت آلخــر والوقــوف علــى نتائجهــا وماحظاتهــا وتوصياتهــا مــع النظــر فــي ردود اإلدارة علــى كل منهــا واتخــاذ 

اإلجــراءات المناســبة بشــأن كل ذلــك.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

تتوفــر لــدى اللجنــة صاحيــة الحصــول علــى أي معلومــات مــن اإلدارة التنفيذيــة ولهــا الحــق فــي اســتدعاء أي إداري لحضــور أي مــن اجتماعاتهــا    -
وذلــك وفقــً لمــا هــو منصــوص فــي ميثاقهــا.

-  تقــوم اللجنــة بمراجعــة ومراقبــة اإلجــراءات التــي تمكــن الموظــف مــن اإلبــاغ بشــكل ســري عــن أي خطــأ فــي التقاريــر الماليــة أو أيــة أمــور 
أخــرى، وتضمــن اللجنــة وجــود الترتيبــات الازمــة للتحقــق المســتقل والتأكــد مــن متابعــة نتائــج التحقــق ومعالجتهــا بموضوعيــة.

-  متابعــة تنفيــذ أيــة ماحظــات هامــة للتدقيــق أيــً كان مصدرهــا بصــورة فعالــة وســريعة والتأكــد مــن اإلجــراءات التصويبيــة المناســبة دون 
تأخيــر.

درأســة كتــب ماحظــات مدققــي الحســابات المتعلقــة بأنظمــة الرقابــة الداخليــة أو ســواها ومراجعــة أجوبــة البنــك عليهــا ويشــمل ذلــك    -
ــداء الماحظــات والتوصيــات بشــأنها. ــرد فيهــا وإب مراجعــة مرأســات البنــك مــع مدققــي الحســابات لتقييــم مــا ي

مراجعــة البيانــات الماليــة المرحليــة والســنوية للبنــك قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة مــع العنايــة باألخــص بأيــة خافــات قــد تنشــأ بيــن    -
اإلدارة ومدققــي الحســابات عنــد عمليــة إعــداد البيانــات الماليــة أو نتائجهــا وكذلــك التحقــق مــن تنفيــذ تعليمــات البنــك المركــزي بشــأن 
كفايــة المخصصــات المأخــوذة لمقابلــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا ومخصصــات محافــظ األوراق الماليــة، وإبــداء الــرأي فــي ديــون 

ــً هالكــة. البنــك غيــر العاملــة أو المقتــرح اعتبارهــا ديون

-  النظــر فــي أيــة تعديــات جوهريــة أو مســائل أخــرى هامــة تتعلــق بعمليــة التدقيــق أو المبــادئ  المحاســبية المعمــول بهــا فــي البنــك 
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الســنوية واالطمئنــان إلــى التــزام هــذه البيانــات بتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي وهيئــة األوراق الماليــة 

والمتطلبــات القانونيــة األخــرى والمعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا.

ــة الداخليــة فــي البنــك ودقتهــا وماءمتهــا ومــدى  ــزم األمــر فــي مــدى ماءمــة أنظمــة الرقاب النظــر بالتشــاور مــع مدققــي الحســابات إن ل   -
االلتــزام بهــا وباألخــص مــدى كفايتهــا فــي اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة الســنوية للبنــك بصــورة صحيحــة وصادقــة ومتفقــة مــع القواعــد 

المحاســبية المعمــول بهــا.

االجتمــاع الــدوري مــع المدقــق الداخلــي والخارجــي ومديــر دائــرة مراقبــة االمتثــال ومكافحــة عمليــات غســل األمــوال مــرة واحــدة علــى األقــل    -
ســنويً بــدون حضــور أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا.

-  التأكد من التقيد التام بالقوانين واألنظمة واألوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

-  إبداء الرأي في غير ذلك من المسائل التي يعرضها المجلس على اللجنة من وقت آلخر.

ترفــع للجنــة بيانــات تفصيليــة ربــع ســنوية بالديــون المتعثــرة بمختلــف تصنيفاتهــا المعتمــدة فــي الئحــة التســهيات االئتمانيــة ويتوجــب أن    -
تشــمل هــذه البيانــات الديــون التــي يتــم جدولتهــا أو إجــراء تســويات بشــأنها.

ترفع للجنة بيانات ربع سنوية بالتحصيات العينية والنقدية للقروض المتعثرة وتأثيرها على حساب األرباح والخسائر.  -

يقوم رئيس اللجنة بحضور االجتماع السنوي للهيئة العامة للبنك.  -

التحقق من توفر الموارد الكافية والعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة إلدارة التدقيق الداخلي وتدريبهم.  -

على لجنة التدقيق التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي لتدقيق أنشطة البنك كل ثاث سنوات كحد أعلى.  -

التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي بأي مهام تنفيذية.   -

.)Outsourced Activities( التحقق من إخضاع كافة أنشطة البنك للتدقيق بما فيها المسندة لجهات خارجية   -

علــى المجلــس اعتمــاد ميثــاق تدقيــق داخلــي )Internal Audit Charter( يتضمــن مهــام وصاحيــات ومســؤوليات إدارة التدقيــق، وتعميمــه    -
داخــل البنــك.

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

على لجنة  التدقيق التحقق من استقالية المدقق الخارجي سنويً.   -

مراجعــة تقاريــر المدقــق الخارجــي ورقابــة مــدى شــموليته ألعمــال البنــك ومراجعــة تقاريــر البنــك المركــزي ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة   -
بشــأنها.

تفصيــل مهــام ومســؤوليات لجنــة التدقيــق المتعلقــة بــإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا الــواردة فــي دليــل حاكميــة    -
المرفــق. المعلومــات  تكنولوجيــا 

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

بحــث كل مــا يتعلــق بعمــل مدقــق الحســابات الخارجــي بمــا فــي ذلــك ماحظاتــه ومقترحاتــه وتحفظاتــه ومتابعــة مــدى اســتجابة إدارة البنــك    -
لهــا وتقديــم التوصيــات بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة.

مراجعة مرأسات البنك مع مدقق الحسابات الخارجي وتقييم ما يرد فيها وإبداء الماحظات والتوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة.   -

االطاع على تقييم مدقق الحسابات الخارجي إلجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.   -

االطاع على تقارير الرقابة والتدقيق الداخلي وال سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات تظهر نتيجة لعمل المدقق الداخلي.   -

التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باألمور المرتبطة بإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي.   -

التأكــد مــن عــدم وجــود أي تعــارض بالمصالــح قــد ينجــم عــن قيــام البنــك بعقــد الصفقــات أو إبــرام العقــود أو الدخــول فــي المشــروعات مــع    -
األطــراف ذوي العاقــة.

مراجعة تعامات األطراف ذوي العاقة مع البنك والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة قبل إبرامها.   -

تجتمــع لجنــة التدقيــق بدعــوة مــن رئيســها بحيــث ال يقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن )4( مــرات ســنويً أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك أو بنــاًء    -
علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك أو بنــاًء علــى طلــب مــن عضويهــا اآلخريــن ويكــون اجتماعهــا قانونيــً بحضــور عضويــن علــى األقــل، وتــدون 

محاضــر هــذه االجتماعــات بشــكل أصولــي، وتتخــذ توصياتهــا باألغلبيــة.

يدعــى مديــر دائــرة التدقيــق الداخلــي/ المدقــق العــام فــي البنــك لحضــور اجتماعــات اللجنــة ولهــا أن تدعــو أي شــخص لاســتئناس برأيــه   -
بخصــوص مســألة معينــة.

ثالثًا: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشــكل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت علــى األقــل مــن ثاثــة أعضــاء بحيــث يكــون غالبيــة أعضــاء اللجنــة بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة مــن 
األعضــاء المســتقلين، وتجتمــع اللجنــة بصــورة دوريــة علــى أن ال يقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن ســنويً أو كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، 

وتــدون محاضــر هــذه االجتماعــات بشــكل أصولــي وتتولــى اللجنــة ممارســة المهــام والصاحيــات التاليــة:

تحديــد األشــخاص المؤهليــن لانضمــام إلــى عضويــة المجلــس مــع األخــذ باالعتبــار قــدرات ومؤهــات األشــخاص المرشــحين، كمــا يؤخــذ بعيــن    .1
االعتبــار فــي حالــة إعــادة ترشــيح العضــو عــدد مــرات حضــوره وفعاليــة مشــاركته فــي اجتماعــات المجلــس.

إيجــاد منهجيــة واضحــة للتحقــق مــن تخصيــص الوقــت الكافــي الضطــاع عضــو مجلــس اإلدارة بمهامــه كعضــو مجلــس إدارة، بمــا فيهــا    .2
ــخ. ــات مجالــس إدارة أخرى/هيئــات/ منتديات...إل )علــى ســبيل المثــال( مــدى تعــدد ارتبــاط العضــو بعضوي

3.  تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــى مجلــس اإلدارة واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة البنــك وذلــك باتبــاع أســس محــددة ومعتمــدة 
فــى عمليــة تقييــم فعاليــة المجلــس وبحيــث يكــون معيــار تقييــم األداء موضوعيــً ويتضمــن مقارنــة بالبنــوك األخــرى والمؤسســات الماليــة 

المشــابهة باإلضافــة إلــى معاييــر ســامة وصحــة البيانــات الماليــة للبنــك ومــدى االلتــزام بالمتطلبــات الرقابيــة.

التأكــد مــن حضــور أعضــاء المجلــس ورشــات عمــل أو نــدوات فــي المواضيــع المصرفيــة وباألخــص إدارة المخاطــر والحاكميــة والمؤسســية    .4
وآخــر تطــورات العمــل المصرفــي.

5.  توفيــر معلومــات وملخصــات حــول خلفيــة بعــض المواضيــع الهامــة عــن البنــك ألعضــاء المجلــس عنــد الطلــب، والتأكــد مــن اّطاعهــم 
المســتمر حــول أحــدث المواضيــع ذات العاقــة بالعمــل المصرفــي.

التأكد من وجود خطة إحال لإلدارة التنفيذية العليا.   .6

7.  المراجعــة الســنوية لاحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات المطلوبــة لعضويــة 
مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة    .8
فــي شــركة أخــرى.

9.  التأكــد مــن وجــود سياســات واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، واالســتعانة بمعاييــر ترتبــط بــاألداء فــي تحديــد 
تلــك المكافــآت باإلضافــة إلــى أن تكــون الرواتــب كافيــة الســتقطاب األشــخاص المؤهليــن للعمــل فــي البنــك واالحتفــاظ بهــم، وتهــدف 

ــة: ــزام بالبنــود التالي السياســة لالت

· المحافظــة علــى اإلدارييــن ذوي الكفــاءات والمهــارات والخبــرات الازمــة واســتقطابهم وتحفيزهــم واالرتقــاء بأدائهــم وضمــان عــدم اســتخدام 
هــذه السياســة بشــكل يؤثــر علــى مــاءة وســمعة البنــك.

· تأخذ السياسة باالعتبار المخاطر ووضع السيولة واألرباح وتوقيتها وتعبر عن أهداف البنك وقيمه واستراتيجيته.
· يستند عنصر منح المكافأة على أداء الموظفين في المدى المتوسط والطويل )3-5( سنوات وليس فقط على أداء السنة الحالية.

· تحدد شكل المكافآت كأن تكون على شكل أتعاب أو رواتب أو بدالت أو عاوات أو خيارات األسهم أو أي مزايا أخرى.
· تتضمــن إمكانيــة تأجيــل دفــع نســبة معقولــة مــن المكافــآت، بحيــث يتــم تحديــد هــذه النســبة وفتــرة التأجيــل علــى أســاس طبيعــة العمــل 

ومخاطــره ونشــاطات اإلداري المعنــي.
ــر التــي  ــج أعمــال الدوائ ــى نتائ ــره( اعتمــادًا عل ــال، وغي ــة )إدارة المخاطــر، التدقيــق، االمتث ــر الرقابي ــي الدوائ ــة إلداري ــآت مالي · ال يتــم منــح مكاف

يراقبونهــا وإنمــا اعتمــادًا علــى أدائهــم وإنجازاتهــم فــي محــاور عمــل وظائفهــم.

10.  الموافقــة علــى نظــام المكافــآت وتحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة بمــا فيهــا راتــب المديــر العــام والمزايــا األخــرى، والموافقــة علــى جــداول 
مكافــآت الموظفيــن بنــاًء علــى تنســيب مــن المديــر العــام، وإقــرار سياســة الزيــادات الســنوية للموظفيــن بنــاًء علــى تنســيب مــن المديــر 

العــام.

ترفع اللجنة قراراتها/ توجيهاتها ونتائج أعمالها إلى مجلس إدارة البنك.   .11

12.  تقييم عمل مجلس اإلدارة ككل وللجانه وألعضائه سنويً، وإعام البنك المركزي بنتيجة هذا التقييم.

13.  تقييــم أداء المديــر العــام ســنويً وفــق نظــام تقييــم معــّد مــن قبــل اللجنــة بمــا فــي ذلــك وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية، وبحيــث تتضمــن 
ــي واإلداري للبنــك، ومــدى إنجــازه لخطــط واســتراتيجيات البنــك متوســطة وطويلــة  ــر العــام كل مــن األداء المال معاييــر تقييــم أداء المدي

األجــل، وإعــام البنــك المركــزي بنتيجــة هــذا التقييــم.

14.  وضــع السياســة الخاصــة بمنــح المكافــآت والمزايــا والحوافــز والرواتــب فــي البنــك ومراجعتهــا بشــكل ســنوي، وأن يتــم اعتمادهــا مــن قبــل 
المجلــس، وتزويــد البنــك المركــزي بنســخة منهــا خــال فتــرة أقصاهــا ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن المجلــس.

15.  تحديد احتياجات البنك من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

رابعًا: لجنة إدارة المخاطر واالمتثال:

تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر واالمتثــال بقــرار مــن مجلــس إدارة البنــك وتتكــون مــن أربعــة أعضــاء اثنيــن منهــم مســتقلين، علمــً أنــه يجــوز أن 
يشــارك فــي عضويتهــا أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا وفقــً لميثاقهــا، وتســتمر اللجنــة فــي عملهــا طيلــة مــدة اســتمرار عضويــة مجلــس 

اإلدارة، وتتولــى اللجنــة ممارســة المهــام والصاحيــات التاليــة:

أ(  النواحي المتعلقة بإدارة المخاطر:

الموافقة على الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر.   -

الموافقة على سياسات وتعليمات وإجراءات إدارة المخاطر ونظام التقارير الخاص بها ومراجعتها بشكل دوري وتحديد مدى كفاءتها.   -

الموافقة واإلشراف على مستويات المخاطر المقبولة في البنك ومراجعتها بشكل دوري.   -

التعــرف والوقــوف علــى المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك وتحديــد ومتابعــة مــدى كفــاءة أدوات الرقابــة عليهــا وطــرق تقييــم وقيــاس هــذه    -
المخاطــر والحــد منهــا والعمــل علــى تطويــر هــذه األدوات.

-  تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة في البنك للتأكد من قيام جميع دوائر البنك بتطبيقها بشكل تام.

-  مراجعــة كافــة التقاريــر الصــادرة عــن دائــرة المخاطــر واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة للحــد مــن المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك ورفــع 
التوصيــات بشــأنها إلــى مجلــس إدارة البنــك.

الوقوف على مدى رفع درجة وعي الموظفين بكافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك.   -

أية مهام أخرى تتعلق بإدارة المخاطر في البنك ومراجعة إطار إدارة المخاطر في البنك.   -

-  مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من المجلس.

-  مواكبة التطورات التي تؤثر على إدارة المخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس.

التحقق من عدم وجود تفاوت بين المخاطر الفعلية التي يأخذها البنك ومستوى المخاطر المقبولة التي وافق عليها المجلس.   -

تهيئــة الظــروف المناســبة التــي تضمــن التعــرف علــى المخاطــر ذات األثــر الجوهــري، وأي أنشــطة يقــوم بهــا البنــك يمكــن أن تعرضــه    -
لمخاطــر أكبــر مــن مســتوى المخاطــر المقبولــة، ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى المجلــس ومتابعــة معالجتهــا.

متابعة وتقييم مختلف أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها البنك.   -

ب(  النواحي المتعلقة باالمتثال:

مراجعــة الماحظــات الــواردة فــي تقاريــر دائــرة مراقبــة االمتثــال وتقاريــر البنــك المركــزي والمدقــق الخارجــي بشــأن مراقبــة االمتثــال فــي البنــك    -
ومتابعــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأنها وبمــا اليتعــارض مــع صاحيــات لجنــة التدقيــق.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة باعتمــاد سياســة االمتثــال وسياســة مكافحــة غســل األمــوال وسياســة اعــرف عميلــك وأيــة تعديــات تتــم عليهــا    -
وأيــة سياســة أخــرى ناظمــة ألعمــال وظيفــة االمتثــال لــدى البنــك.

االطــاع علــى تقاريــر المراجعــة الدوريــة )ربــع ســنوية، نصــف ســنوية، ســنوية( الصــادرة عــن دائــرة مراقبــة االمتثــال حــول امتثــال كافة سياســات    -
وإجــراءات وبرامــج عمــل البنــك للقوانيــن والتعليمــات الرســمية ذات العاقــة بعمــل البنــك.

-  االطاع على الخطة السنوية وبرنامج العمل السنوي لدائرة مراقبة االمتثال والتأكد من االلتزام بتطبيقها.

استام تقارير بالعمليات المشبوهة التي يتم إعام وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب عنها.   -

االطــاع علــى اإلجــراءات والتدابيــر التصحيحيــة و/أو التأديبيــة التــي يتــم اتخاذهــا مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة فــي حــال اكتشــاف أيــة مخالفــات    -
ناجمــة عــن عــدم االمتثــال وخاصــة فــي حالــة المخالفــات التــي تعــرض البنــك لعقوبــات قانونيــة أو خســائر ماليــة أو تؤثــر علــى ســمعة البنــك.

أية مهام أخرى تتعلق باالمتثال في البنك.   -

وتعمــل اللجنــة تحــت إشــراف مجلــس اإلدارة وترفــع إليــه تقاريرهــا وتوصياتهــا بنتائــج ممارســتها لمهامهــا وتجتمــع اللجنــة بصــورة دوريــة    -
ــك أو بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة البنــك أو بنــاًء علــى طلــب مــن  ــى ذل بدعــوة مــن رئيســها مرتيــن علــى األقــل أو كلمــا دعــت الحاجــة إل
أعضائهــا اآلخريــن، وتــدون محاضــر هــذه االجتماعــات بشــكل أصولــي، ويكــون اجتماعهــا قانونيــً بحضــور عضويــن علــى األقــل، وتتخــذ 

توصياتهــا باألغلبيــة.

خامسًا: لجنة التسهيالت:

تــم تشــكيل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، بحيــث ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن خمســة أعضــاء ويجــوز أن يكــون أحــد أعضائهــا مســتقًا، علــى 
أن ال يكــون عضــوًا فــي لجنــة التدقيــق كمــا يمكــن أن يشــارك أعضــاء مــن اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي اجتماعاتهــا لعــرض توصياتهــم، والنظــر 
فــي التســهيات التــي تتجــاوز صاحيــة أعلــى لجنــة فــي اإلدارة التنفيذيــة ويكــون النصــاب القانونــي الجتماعــات اللجنــة بحضــور أربعــة أعضــاء 
علــى األقــل وتتخــذ قراراتهــا بأغلبيــة عــدد األعضــاء بغــض النظــر عــن عــدد الحاضريــن منهــم، ويتــم حضــور االجتماعــات والتصويــت علــى 
قــرارات اللجنــة شــخصيً وفــي حــال تعــذر الحضــور الشــخصي فيمكــن للعضــو إبــداء وجهــة نظــره مــن خــال الفيديــو أو الهاتــف ولــه الحــق فــي 
التصويــت والتوقيــع علــى محضــر االجتمــاع علــى أن يتــم توثيــق ذلــك حســب األصــول ويعــد هــذا اإلجــراء اســتثناًء خاصــً لهــذه اللجنــة، وتعنــى 
اللجنــة بعمليــات منــح التســهيات واالســتثمارات االســتراتيجية للبنــك، ويتــم تحديــد صاحيــات اللجنــة فــي مجــال االئتمــان واالســتثمار وفقــً 

لجــدول الصاحيــات الــذي يتــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة، هــذا وتتلخــص مهــام وصاحيــات اللجنــة فيمــا يلــي:

- اتخاذ القرار المناسب بخصوص التسهيات التي تم التوصية بالموافقة عليها من قبل لجنة اإلدارة التنفيذية.

- تحديــد حــدود عليــا للصاحيــات المناطــة بهــذه اللجنــة والمتعلقــة بمنــح أو تعديــل أو تجديــد أو هيكلــة التســهيات االئتمانيــة وبحيــث 
يكــون هنــاك صاحيــات واضحــة لمجلــس اإلدارة بالخصــوص.

- رفع تفاصيل التسهيات التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة إلى المجلس بشكل دوري.

اتخاذ القرار في الحاالت االستثنائية وضمن نظام الصاحيات، ووفقً للشروط واألسس السليمة والتسلسل اإلداري.   -

للمجلــس تفويــض بعــض أو جميــع صاحيــات لجنــة التســهيات فــي تعديــل شــروط أو هيكلــة التســهيات للجنــة اإلدارة التنفيذيــة العليــا    -
مــع ضــرورة إطــاع لجنــة التســهيات علــى مــا تــم اتخــاذه مــن قــرارات ضمــن هــذه الصاحيــات.

-  الموافقة على المعامات االئتمانية ووفقً لهيكل الصاحيات في البنك، وميثاق اللجنة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.

سادسًا: لجنة التخطيط االستراتيجي:

تــم تشــكيل اللجنــة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، بحيــث تتألــف مــن أربعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة يكــون أحدهــم رئيســً لهــا ويجــب أن يتمتــع 
األعضــاء بالمقــدرة والمعرفــة باألمــور الماليــة واإلداريــة والخبــرة فــى المجــال المصرفــي واألســواق، كمــا يكــون لهــا مقــرر يتــم تعيينــه مــن مجلــس 
اإلدارة. وتجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة وكلمــا دعــت الحاجــة لذلــك، وتتخــذ قراراتهــا وتوصياتهــا بأكثريــة ثاثــة مــن األعضــاء وعلــى األقــل أن 
يكــون بينهــم رئيــس اللجنــة وتقــدم تقاريرهــا وتوصياتهــا أوالً بــأول لمجلــس اإلدارة، وال يجــوز أن تقــل اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن ســنويً، هــذا 

وتتلخــص مهــام اللجنــة بمــا يلــي:

-  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمقترحاتهــا بشــأن التوجهــات االســتراتيجية المناســبة فــي البنــك فــي ضــوء الظــروف االقتصادية ومناخ االســتثمار 
وظــروف التنافــس المصرفــي والعوامــل المحيطــة بتطوراتــه.

إبــاغ المديــر العــام بالتوجهــات والخطــط والقــرارات االســتراتيجية لمجلــس اإلدارة ليقــوم بوضــع الخطــط واإلجــراءات التنفيذيــة لمراكــز    -
العمــل المختلفــة فــي البنــك وتعتمــد تلــك التوجهــات االســتراتيجية فــي إعــداد خطــط العمــل الســنوية والميزانيــات.

مراجعة اقتراحات المدير العام بخصوص استراتيجيات العمل لمناقشتها وتهيئة التوصيات الازمة بشأنها لمجلس اإلدارة.   -

مناقشة الميزانيات التقديرية السنوية للبنك والبت فيها تمهيدًا لعرضها على مجلس اإلدارة.   -

مراجعــة أداء خطــط العمــل الســنوية والميزانيــات التقديريــة بمقارنــة اإلنجــازات الفعليــة باألهــداف التقديريــة وتقييــم أســباب االنحــراف عــن    -
األهــداف المرســومة.

ــراه اللجنــة مناســبً. ومــن المناســب تحديــد مواعيــد اجتماعــات اللجنــة  ــر العــام لحضــور اجتماعــات اللجنــة إضافــة إلــى مــن ت -  يدعــى المدي
بالتنســيق مــع رئيســها أو حيــن يطلــب ذلــك علــى أن يتــم إخطــار المديــر العــام بتلــك المواعيــد مــن خــال مقــرر اللجنــة.

يكــون مقــرر اللجنــة مســؤوالً عــن إعــداد الدعــوات الجتماعهــا وجــداول أعمالهــا وإعــداد محاضــر االجتماعــات ومتابعــة تنفيــذ توصياتهــا    -
حســب موافقــات مجلــس اإلدارة عليهــا.

أية مهام أخرى يوكلها لها مجلس اإلدارة.   -

سابعًا: لجنة تسويات المديونيات والعقارات:

تــم تشــكيل لجنــة العقــارات مــن أربعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة ويعيــن المجلــس رئيســها مــن بيــن األعضــاء األربعــة، وتجتمــع اللجنــة بصــورة 
دوريــة علــى أن ال يقــل عــدد اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن ســنويً، وتتخــذ قراراتهــا وتوصياتهــا بأغلبيــة عضويــن علــى األقــل علــى أن يكــون رئيــس 

اللجنــة بينهمــا، وتقــدم اللجنــة تقاريرهــا وتوصياتهــا لمجلــس اإلدارة أوالً بــأول وحيــن الحاجــة، هــذا وتتلخــص مهــام اللجنــة فيمــا يلــي:

وضــع السياســة والخطــط التنفيذيــة المتعلقــة بالتخلــص مــن العقــارات المســتملكة مــن البنــك بهــدف تخفيــض المحفظــة العقاريــة إلــى    -
أدنــى حــد ممكــن تحقيقــً لألربــاح الرأســمالية، مــن جهــة ولرفــع معــدل كفايــة رأس المــال وعــدم تجميــد ســيولة البنــك، مــن جهــة أخــرى.

تحديــد ســقوف المــزادات للعقــارات المرهونــة للبنــك عنــد دخــول البنــك فــي هــذه المــزادات مــع اإلدارة التنفيذيــة لتقديــر أيــة محــددات    -
تفرضهــا اعتبــارات حجــم القــرض المتعلــق بالرهــن ومخصصاتــه وفوائــده المعلقــة.

متابعــة تقديــرات قيــم جميــع العقــارات المملوكــة مــن البنــك والتأكــد مــن تحديثهــا كل ســنتين علــى األقــل مــع مراعــاة متطلبــات البنــك    -
المركــزي ومدققــي الحســابات بهــذا الشــأن.

درأســة توصيــات اللجنــة العقاريــة الفرعيــة بخصــوص بيــع العقــارات أو اســتدخالها واتخــاذ القــرار المناســب حــول عــروض الشــراء ألي مــن هــذه    -
العقــارات مــع مراعــاة تقديــرات الســوق واعتبــارات البنــك.

-  درأسة التوصيات المقدمة من اإلدارة التنفيذية من خال تجاربها العملية واتخاذ القرارات الازمة بشأنها.

-  االطاع على الكشف الشهري لرهونات العقارات الجديدة المرهونة لصالح البنك وقيمتها التقديرية وكشف الدخول بالمزادات.

أية مهام أخرى يسندها إليها مجلس اإلدارة وتتعلق باختصاصها.   -
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

ثامنًا: لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

تتشــكل لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات مــن أربعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة، وتجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل، ويتــم 
رفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس، باإلضافــة إلــى مهــام اللجنــة الــواردة فــي دليــل حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات المرفــق.

يكــون التصويــت باألغلبيــة لقــرارات المجلــس والقــرارات الصــادرة عــن اللجــان المنبثقــة عنــه، وفــي حــال تســاوي األصــوات يكــون صــوت الرئيــس 
هــو المرجــح، وتتمتــع اللجــان بالصاحيــات التاليــة:

·  طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق.
·  طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.

·  طلب حضور أي موظف في البنك للحصول على أي إيضاحات ضرورية.

الباب السادس: تعارض المصالح واإلفصاح والشفافية
أواًل: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة:

يحــرص البنــك علــى أن ال يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب البنــك 
وإذا دعــت الضــرورة لذلــك يكــون األمــر موقوفــً علــى موافقــة الهيئــة العامــة يجــدد كل ســنة وتســتثنى مــن ذلــك األعمــال التــي تتــم بطريــق 
المناقصــات العامــة إذا كان عضــو مجلــس اإلدارة صاحــب العــرض األفضــل وبالشــكل الــذي ال يتعــارض مــع قانــون الشــركات. كمــا يحــرص عضــو 
مجلــس اإلدارة علــى تبليــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــة شــخصية فــي األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب البنــك ويثبــت هــذا التبليــغ فــي 
ــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن، ويبلــغ رئيــس  محضــر االجتمــاع، علــى أن ال يقــوم العضــو ذي المصلحــة باالشــتراك فــي التصويــت علــى القــرار ال
مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة شــخصية فيهــا، ويرفــق 
بهــذا التبليــغ تقريــر خــاص مــن المحاســب القانونــي، كمــا ويحــرص عضــو مجلــس اإلدارة أن ال يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة البنــك، 

وتجنــب تعــارض المصالــح مــن خــال مــا يلــي:

· وجود سياسة وإجراءات لمعالجة تعارض المصالح.

· وجــود سياســات وإجــراءات للتعامــات مــع ذوي العاقــة بحيــث تشــمل تعريــف هــذه األطــراف أخــذًا باالعتبــار التشــريعات وشــروط التعامــات 
وإجــراءات الموافقــة وآليــة مراقبــة هــذه التعامــات.

· قيــام الدوائــر الرقابيــة فــي البنــك بالتأكــد مــن أن عمليــات ذوي العاقــة قــد تمــت وفــق السياســة واإلجــراءات المعتمــدة، وتقــوم لجنــة التدقيــق 
بالقيــام بمراجعــة جميــع تعامــات ذوي العاقــة ومراقبتهــا وإطــاع المجلــس علــى هــذه التعامات.

· قيام المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية العليا تنفذ السياسات واإلجراءات المعتمدة.

· قيام المجلس باعتماد ضوابط لحركة انتقال المعلومات بين مختلف اإلدارات، تمنع االستغال للمنفعة الشخصية.

· قيام المجلس بالتأكد من أن اإلدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية في ممارسة أعمالها وتتجنب تعارض المصالح.

ثانيًا: اإلفصاح والشفافية:

·  يقوم المجلس بالتأكد من نشر المعلومات المالية وغير المالية التي تهم أصحاب المصالح.

يتضمــن التقريــر الســنوي للبنــك نصــً يفيــد أن المجلــس مســؤول عــن دقــة وكفايــة البيانــات الماليــة للبنــك والمعلومــات الــواردة فــي ذلــك    ·
التقريــر، وعــن كفايــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة.

 )IAS( ومعاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( يتأكــد المجلــس مــن التــزام البنــك باإلفصاحــات التــي حددتهــا المعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي   ·
وتعليمــات البنــك المركــزي والتشــريعات األخــرى ذات العاقــة وأن يتأكــد مــن أن اإلدارة التنفيذيــة علــى علــم بالتغييــرات التــي تطــرأ علــى 

المعاييــر الدوليــة لإلبــاغ المالــي.

يقــوم البنــك بتزويــد البنــك المركــزي بعــدد األســهم المرهونــة مــن قبــل مســاهمي البنــك الذيــن يملكــون نســبة )1%( أو أكثــر مــن رأســمال    ·
البنــك، والجهــة المرتهــن لهــا هــذه األســهم.

ــره الربعيــة، إفصاحــات تتيــح للمســاهمين الحالييــن أو المحتمليــن  ــر الســنوي للبنــك وتقاري ·  يقــوم المجلــس بالتأكــد مــن تضميــن التقري
ــي للبنــك. ــج العمليــات والوضــع المال االطــاع علــى نتائ

يقــوم البنــك قبــل تعييــن أي عضــو فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا بالحصــول مــن المرشــح للتعييــن علــى ســيرته الذاتيــة مرفقــً بهــا الوثائــق    ·
والشــهادات العلميــة وشــهادات الخبــرة وشــهادات حســن الســيرة والســلوك وغيرهــا مــن الوثائــق المعــززة الازمــة، والطلــب مــن المرشــح 

توقيــع اإلقــرار المرفــق بتعليمــات الحاكميــة، ويقــوم البنــك بتزويــد البنــك المركــزي بنســخة عــن اإلقــرار مرفقــً بــه الســيرة الذاتيــة للعضــو.

·  يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من أن التقرير السنوي يتضمن ما يلي كحد أدنى:

ملخصً للهيكل التنظيمي.   -

ملخصً لمهام ومسؤوليات لجان المجلس، وأي صاحيات قام المجلس بتفويضها لتلك اللجان.   -

المعلومات التي تهم أصحاب المصالح المبينة في دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ومدى التزامه بتطبيق ما جاء في الدليل.   -

معلومــات عــن كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس مــن حيــث مؤهاتــه وخبراتــه ومقــدار مســاهمته فــي رأســمال البنــك وفيمــا إذا كان مســتقًا    -
أم ال وعضويتــه فــي لجــان المجلــس وتاريــخ تعيينــه وأي عضويــات يشــغلها فــي مجالــس إدارات شــركات أخــرى، والمكافــآت بكافــة أشــكالها 
التــي حصــل عليهــا مــن البنــك وذلــك عــن الســنة المنصرمــة، وكذلــك القــروض الممنوحــة لــه مــن البنــك، وأي عمليــات أخــرى تمــت بيــن البنــك 

والعضــو أو األطــراف ذوي العاقــة بــه.

معلومات عن دائرة المخاطر تشمل هيكلها وطبيعة عملياتها والتطورات التي طرأت عليها.   -

-  عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة ولجانه وعدد مرات حضور كل عضو في هذه االجتماعات.

أسماء كل من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين واإلدارة التنفيذية العليا خال العام.   -

ملخصــً عــن سياســة منــح المكافــآت لــدى البنــك، مــع اإلفصــاح عــن كافــة أشــكال مكافــآت أعضــاء المجلــس كل علــى حــدة، والمكافــآت بكافــة    -
أشــكالها التــي منحــت لــإلدارة التنفيذيــة العليــا كل علــى حــدة، وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.

 Ultimate Beneficial( أو أكثــر مــن رأســمال البنــك، مــع تحديــد المســتفيد النهائــي )%أســماء المســاهمين الذيــن يملكــون نســبة )1   -
Owners( لهــذه المســاهمات أو أي جــزء منهــا، وتوضيــح إن كان أي مــن هــذه المســاهمات مرهونــة كليــً أو جزئيــً.

-  إقــرارات مــن كافــة أعضــاء المجلــس بــأن العضــو لــم يحصــل علــى أيــة منافــع مــن خــال البنــك ولــم يفصــح عنهــا، ســواء كانــت تلــك المنافــع 
ماديــة أم عينيــة، وســواًء كانــت لــه شــخصيً أو ألي مــن ذوي العاقــة بــه، وذلــك عــن الســنة المنصرمــة.

ــواردة فــي تعليمــات البنــك  ــه ال يحقــق الشــروط ال ــة مجلــس اإلدارة إذا وجــد أن للبنــك المركــزي االعتــراض علــى ترشــيح أي شــخص لعضوي   -
المركــزي األردنــي ويلتــزم البنــك بمــا يلــي:

ــى البنــك  ــدى البنــك نســخة ونســخة منــه إل ــه علــى أن يحفــظ ل ــة المجلــس توقيــع اإلقــرار الخــاص ب علــى كل مــن يشــغل رئاســة أو عضوي   -
ــه الســيرة الذاتيــة للعضــو. المركــزي مرفقــً ب

توجيــه دعــوة للبنــك المركــزي لحضــور اجتماعــات الهيئــة العامــة، وذلــك قبــل خمســة عشــر يومــً علــى األقــل مــن موعــد عقد هــذه االجتماعات    -
ليصــار إلــى تســمية مــن يمثله.

يقــوم البنــك بإعــام البنــك المركــزي قبــل ثاثيــن يومــً علــى األقــل مــن تاريــخ اجتمــاع الهيئــة العامــة عــن رغبتــه بترشــيح المدقــق الخارجــي    -
النتخابــه )أو إعــادة انتخابــه( مــن قبــل الهيئــة العامــة.

ــا وفــق النمــاذج  ــة العلي ــه التنفيذي ــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء المجلــس واللجــان المنبثقــة عنــه وأعضــاء إدارت تزوي   -
ــل. ــك عنــد حــدوث أي تعدي المعتمــدة بشــكل نصــف ســنوي وكذل

ــة العليــا لشــركاته التابعــة  تزويــد البنــك المركــزي بالمعلومــات المتعلقــة بأعضــاء مجالــس اإلدارات أو هيئــات المديريــن واإلدارات التنفيذي   -
داخــل المملكــة وخارجهــا، وفــق النمــاذج المرفقــة بتعليمــات الحاكميــة المؤسســية بشــكل نصــف ســنوي، وعنــد حــدوث أي تعديــل.

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

للبنــك المركــزي اســتدعاء أي شــخص مرشــح لمنصــب فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا وذلــك إلجــراء مقابلــة شــخصية معــه قبــل التعييــن، كمــا    -
للبنــك المركــزي فــي الحــاالت التــي يراهــا ضروريــة اســتدعاء أي مرشــح كعضــو فــي مجلــس اإلدارة إلجــراء مقابلــة معــه.

للبنك المركزي تعيين جهة خارجية لتقييم حاكمية أي بنك، وذلك على نفقة البنك.   -

للبنــك المركــزي فــي أي وقــت دعــوة أعضــاء لجنــة التدقيــق أو مديــر دائــرة التدقيــق الداخلــي للبنــك أو مديــر االمتثــال لبحــث أي أمــور تتعلــق    -
بعملهــم.

للبنك المركزي أن يحدد عدد أعلى من األعضاء المستقلين في تشكيلة المجلس عندما يرى ذلك ضروريً.   -

للبنــك المركــزي اعتبــار أي عضــو غيــر مســتقل وذلــك وفــق معطيــات معينــة، علــى الرغــم مــن انطبــاق كافــة الشــروط الــواردة فــي المــادة    -
)6/د( مــن تعليمــات الحاكميــة المؤسســية رقــم )2016/63( تاريــخ 2016/9/25 والمبينــة فــي البــاب الثالــث )ماءمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة 

والمؤهــات الواجبــة وتقييمهــم( مــن دليــل الحاكميــة المؤسســية.

يتــم مراعــاة قانــون الشــركات وكافــة القوانيــن والتشــريعات والتعليمــات ذات العاقــة والصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة األخــرى وبمــا ال يتعــارض   -
مــع نصــوص تعليمــات الحاكميــة المؤسســية.

تحــدد مهــام مقــرري اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بحيــث تشــمل حضــور جميــع اجتماعات اللجــان، وتدويــن كافة المــداوالت واالقتراحات    -
واالعتراضــات والتحفظــات والتنســيق مــع رئيــس اللجنــة واألعضــاء بخصــوص االجتماعــات والتأكــد مــن توقيــع أعضــاء اللجنــة علــى محاضــر 

االجتماعــات والقــرارات وحفــظ ســجات ووثائــق اجتماعــات اللجنــة والتحضيــر لاجتماعــات، وال يوجــد لمقــرر اللجنــة أي صاحيــة بالتصويــت.

يحظــر علــى أي عضــو فــي المجلــس أن يكــون رئيســً ألكثــر مــن لجنــة مــن اللجــان الــواردة فــي تعليمــات الحاكميــة المؤسســية )لجنــة    -
الحاكميــة المؤسســية/ لجنــة التدقيــق/ لجنــة الترشــيحات والمكافــآت/ لجنــة المخاطــر واالمتثــال(، كمــا يحظــر عليــه أن يكــون رئيســً ألكثــر 

مــن لجنتيــن مــن كافــة اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

الباب السابع: القواعد العامة 
يقــوم البنــك بإعــداد تقريــر الحوكمــة وتضمينــه للتقريــر الســنوي للبنــك ويتــم توقيعــه مــن رئيــس مجلــس اإلدارة بحيــث يتضمــن 

بشــكل رئيســي مــا يلــي:

المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في البنك.   -

أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمســتقيلين خــال الســنة وتحديــد فيمــا إذا كان العضــو تنفيذيــً أو غيــر تنفيــذي ومســتقًا أو غيــر    -
مستقل.

أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذيً أو غير تنفيذي ومستقًا أو غير مستقل.   -

المناصب التنفيذية في البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.   -

-  جميع عضويات مجلس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة إن وجدت.

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.   -

-  اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهاتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية.

اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الحوكمة ولجنة المخاطر واالمتثال.   -

-  عدد اجتماعات كل اللجان خال السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.

عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خال السنة.   -

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خال السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.   -

دليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا 
المصاحبة لها

المقدمـة

انطاقــً مــن حــرص البنــك التجــاري األردنــي علــى ســامة أوضاعــه واتبــاع أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال إدارة مــوارد ومشــاريع وخدمــات 
تكنولوجيــا المعلومــات بالشــكل الــذي يمّكنــه مــن تســيير أعمالــه وتحقيــق أهدافــه االســتراتيجية بفاعليــة وكفــاءة عاليــة والــذي بــدوره 
ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى جــودة منتجــات وخدمــات البنــك مــن جهــة وعلــى آليــات صنــع القــرار وإدارة المخاطــر مــن جهــة أخــرى، وكذلــك 
احترامــً لســامة الجهــاز المصرفــي ككل والتزامــً بالمعاييــر الدوليــة للممارســات المصرفيــة الســليمة، يــدرك البنــك أنــه يقتضــي االلتــزام 

ــا المصاحبــة لهــا. بأفضــل المعاييــر فــي مجــال المعلومــات والتكنولوجي

وقــد أدرك مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاجــة إلــى تبنــي المنتجــات الناجحــة التــي تســتوجب تطبيــق تقنيــة المعلومــات بشــكل كفــوء 
وفعــال جنبــً إلــى جنــب مــع مختلــف ممارســات وإجــراءات العمــل لــدى البنــك وبالشــكل الــذي يســتدعي وجــود إطــار ومبــادئ حاكميــة وإدارة 
المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا، ففصــل عمليــات ومهــام ومســؤوليات المجلــس فــي مجــال الحاكميــة عــن تلــك التــي تقــع ضمــن 
حــدود مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة بخصــوص المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا واتبــاع المرتكــزات والمعاييــر الســليمة فــي إدارة مــوارد 
تكنولوجيــا المعلومــات بحســب الممارســات الدوليــة الفضلــى وعلــى رأســها إطــار )COBIT( لضبــط المخاطــر والوصــول لتطلعــات أصحــاب 
المصالــح بتطبيــق قواعــد الحاكميــة الســليمة، وتجنبــً للدخــول فــي اســتثمارات غيــر مجديــة ومصاريــف غيــر مبــررة تترجــم إلــى خســائر طائلــة 

والتــي قــد تنــال فــي بعــض األحيــان مــن ســمعة البنــك وأدائــه.

هــذا وللتأكيــد علــى الهويــة الخاّصــة بالبنــك التجــاري األردنــي فقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل وإرفاقــه بدليــل حاكميــة المؤسســة والــذي يعبــر 
عــن نظــرة البنــك الخاصــة بحاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا مــن حيــث مفهومهــا وأهميتهــا ومبادئهــا األساســية 

وبشــكل يراعــي التشــريعات وأفضــل الممارســات الدوليــة ويؤكــد علــى التــزام البنــك بكافــة القوانيــن والتشــريعات الصــادرة بالخصــوص.

هــذا وتســري أحــكام هــذا الدليــل علــى فــروع البنــك التجــاري األردنــي في األردن، ويقوم البنك بنشــر دليــل حاكمية تكنولوجيــا المعلومات 
علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص فــي البنــك ويلتــزم باإلفصــاح فــي تقريــره الســنوي عــن الدليل ومــدى التزامه بتطبيق مــا جاء فيه.

الباب األول: حاكمية تكنولوجيا المعلومات ونطاقها وأهدافها

 أواًل: الحاكمية:

تعتبــر إدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا بأنهــا مجموعــة مــن النشــاطات المســتمرة التــي تقــع ضمــن مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة 
وتشــمل التخطيــط بغــرض تحقيــق األهــداف االســتراتيجية بمــا يشــمل المواءمــة والتنظيــم، ونشــاطات البنــاء والتطويــر بمــا يشــمل الشــراء 
والتنفيــذ، ونشــاطات التشــغيل وتوصيــل الخدمــات والدعــم، ونشــاطات المراقبــة كالقيــاس والتقييــم، وبالشــكل الــذي يكفــل ديمومــة 
ــع  ــك تعــرف حاكميــة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا بعمليــة توزي ــه االســتراتيجية، وفــي ضــوء ذل تحقيــق أهــداف البنــك وتوجهات
األدوار والمســؤوليات وتوصيــف العاقــات بيــن األطــراف والجهــات المختلفــة وأصحــاب المصالــح بهــدف تعظيــم القيمــة المضافــة للبنــك باتبــاع 
ــة بيــن المخاطــر والعوائــد المتوقعــة، ومــن خــال اعتمــاد القواعــد واألســس واآلليــات الازمــة لصنــع القــرار  النهــج األمثــل الــذي يكفــل الموازن
وتحديــد التوجهــات االســتراتيجية واألهــداف فــي البنــك وآليــات مراقبــة وفحــص مــدى االمتثــال لتحقيقهــا ســعيً للتقــدم والتطــور المســتمر، 
وذلــك مــن خــال حاكميــة العمليــات والتــي ترتبــط بمجموعــة الممارســات والنشــاطات المنبثقــة عــن سياســات البنــك والازمــة لتحقيــق أهــداف 
المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا. وتنقســم هــذه األهــداف والمنبثقــة مــن األهــداف المؤسســية إلــى أهــداف رئيســية وأهــداف فرعيــة، 

والازمــة لتلبيــة احتياجــات أصحــاب المصالــح.

علمــً بــأن المقصــود بأصحــاب المصالــح أي شــخص ذو مصلحــة فــي البنــك كالمســاهمين أو الموظفيــن أو الدائنيــن أو العمــاء أو المزوديــن 
الخارجييــن أو الجهــات الرقابيــة ذات العاقــة بنشــاط البنــك.

ثانيًا: نطاق حاكمية تكنولوجيا المعلومات واألطراف المعنية:

يشــمل نطــاق تطبيــق تعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات كافــة عمليــات البنــك المرتكــزة علــى تكنولوجيــا المعلومــات بمختلــف الفروع 
واإلدارات، وتعتبــر جميــع األطــراف أصحــاب المصالــح معنيــة بالتطبيــق، وقــد قــام البنــك بإطــاق مشــروع إليجــاد وتوفيــر البيئــة الازمــة وتحقيــق 

متطلبــات تعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وفقــً إلطــار )COBIT(، ووجــود أدوار لــكل مــن: 

الرئيــس وأعضــاء المجلــس والخبــراء الخارجييــن وذلــك لغايــات التوجيــه العــام للمشــروع والموافقــة علــى المهــام والمســؤوليات وتقديــم   -
الدعــم والموافقــة علــى التمويــل الــازم.

اإلدارة التنفيذيــة ومــدراء العمليــات واإلجــراءات المتعلقــة بتكنولوجيــا المعلومــات، ومــن خــال اللجنــة التوجيهيــة لتكنولوجيــا المعلومــات   -
لــإلدارة التنفيذيــة والتــي تقــوم بالتوجيــه ورفــع التقاريــر الازمــة للجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات لمجلــس اإلدارة ومتابعــة الــدور المنــاط 

بمــدراء المشــاريع ومراعــاة توفــر المــوارد الكافيــة واإلدراك الســليم لألهــداف المؤسســية لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات.

ــة كمستشــار  ــك فــي األمــور التنفيذي ــم المشــورة والمراقبــة المســتقلة إلنجــاح التطبيــق وذل كمــا وتنــاط بالتدقيــق الداخلــي مهمــة تقدي  -
ومراقــب مســتقل لتســهيل وإنجــاح إتمــام إطــار التحكــم المؤسســي، وذلــك مــن خــال اإلّطــاع علــى تقاريــر التدقيــق لتكنولوجيــا المعلومــات 
واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمعالجــة االنحرافــات ومراقبــة مســتوى الخدمــات الفنيــة والتكنولوجيــة والعمــل علــى رفــع كفاءتهــا وتحســينها 
بشــكل مســتمر مــن خــال التوصيــات واالقتراحــات، وتقــوم لجنــة التدقيــق المنبثقــة عــن المجلــس مــن جهــة والمدقــق الخارجــي مــن جهــة 
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

أخــرى بتزويــد البنــك المركــزي األردنــي بتقريــر ســنوي للتدقيــق الداخلــي وآخــر للتدقيــق الخارجــي علــى التوالــي يتضمــن رد اإلدارة التنفيذيــة 
وإطــاع وتوصيــات المجلــس بخصوصــه، وذلــك خــال الربــع األول مــن كل عــام.

وتلتــزم كل مــن إدارات المخاطــر وأمــن المعلومــات واالمتثــال والقانونيــة المشــاركة فــي المشــروع بمــا يمثــل دور تلــك اإلدارات وتطبيــق اإلطــار   -
ومتابعــة المتطلبــات وااللتــزام باألهــداف والسياســات ومــن وجــود بيئــة الرقابــة المائمــة.

 COBIT Foundation, COBIT Assessor, COBIT( ويعتمــد البنــك علــى المتخصصيــن وحملــة الشــهادات الفنيــة والمهنية الخاصــة بالمعيــار  -
Implementation, CGEIT( مــن داخــل البنــك ومــن خارجــه لتولــي دور المرشــد والمقيــم خــال مراحــل التطبيــق ولنشــر المعرفــة بالمعيــار 

وتســهيل عمليــة االلتــزام.

ويلتــزم البنــك عنــد توقيــع اتفاقيــات إســناد )Outsourcing( مــع الغيــر لتوفيــر المــوارد البشــرية والخدمــات والبرامــج والبنيــة التحتيــة    -
لتكنولوجيــا المعلومــات بهــدف تســيير عمليــات البنــك بالتأكــد مــن التــزام الغيــر بتطبيــق بنــود تعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات 
بشــكل كلــي أو جزئــي بالقــدر الــذي يتناســب مــع أهميــة وطبيعــة عمليــات البنــك والخدمــات والبرامــج والبنيــة التحتيــة المقدمــة قبــل وأثنــاء 
فتــرة التعاقــد، وال يعفــى المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا مــن المســؤولية النهائيــة لتحقيــق متطلبــات التعليمــات مــدار البحــث بمــا فــي 

ذلــك متطلبــات التدقيــق المشــار إليهــا فــي هــذا الدليــل.

ثالثًا: أهداف حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها:

إن الهــدف األساســي لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات »هــو إنشــاء القيمــة المضافــة« للبنــك مــن خــال االســتخدام األمثــل لتقنيــة المعلومــات 
والتكنولوجيــا، والحفــاظ علــى القيمــة المقدمــة بوســاطة االســتثمارات الحاليــة فيهــا وزيادتهــا، والتخلــص مــن مبــادرات وأصــول تقنيــة 
ــذي يعنــي االســتخدام األمثــل للمــوارد مــع ضبــط المخاطــر، باإلضافــة  ــى إنشــاء قيمــة مضافــة كافيــة للبنــك وال ــؤدي إل المعلومــات التــي ال ت
لمعالجــة مخاطــر األعمــال المرتبطــة باســتخدامات تقنيــة المعلومــات وتملكهــا وتشــغيلها وتبنيهــا وإدراجهــا فــي البنــك والتأكــد مــن وجــود 
القــدرات المائمــة لتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية، وتوفيــر المــوارد الكافيــة والمائمــة والفعالــة، والتوفيــق فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات بيــن 
اهتمامــات أصحــاب المصالــح نحــو القيمــة المضافــة مــن جهــة ومقارنــة المخاطــر مــع العائــد مــن خــال االســتغال األمثــل للمــوارد مــن جهــة أخــرى.

وعليه فإن األهداف التي يسعى البنك للوصول إليها من خال تبني إطار حاكمية تكنولوجيا المعلومات هي:

تلبيــة احتياجــات أصحــاب المصالــح )Stakeholders Needs( مــن خــال تحقيــق أهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا، وبمــا   .1
يضمــن:

توفير معلومات ذات جودة عالية كمرتكز يدعم آليات صنع القرار في البنك.   ·

· إدارة حصيفة لموارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات، تعظم االستفادة من تلك الموارد وتقلل الهدر.

· توفير بنية تحتية تكنولوجية متميزة وداعمة تمكن البنك من تحقيق أهدافه.

· االرتقاء بعمليات البنك المختلفة من خال توظيف منظومة تكنولوجية كفؤة بمستوى اعتماد متميز.

إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات تكفل الحماية الازمة لموجودات البنك.   ·

المســاعدة فــي تحقيــق االمتثــال لمتطلبــات القوانيــن والتشــريعات والتعليمــات باإلضافــة لامتثــال الســتراتيجية وسياســات وإجــراءات    ·
العمــل الداخليــة، وذلــك مــن خــال تعزيــز أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة لــدى البنــك.

تحسين نظام الضبط والرقابة الداخلية.   ·

تعظيم مستوى الرضا عن تكنولوجيا المعلومات من قبل مستخدميها بتلبية احتياجات العمل بكفاءة وفعالية.   ·

إدارة خدمات األطراف الخارجية الموكل إليها تنفيذ عمليات ومهام وخدمات ومنتجات.   ·

تحقيق الشمولية في حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها ومن خال توفير عناصر التمكين الازمة.  .2

تبنــي ممارســات وقواعــد العمــل والتنظيــم بحســب أفضــل المعاييــر الدوليــة كنقطــة انطــاق يتــم االرتــكاز والبنــاء عليهــا فــي مجالــي   .3
حاكميــة وإدارة عمليــات ومشــاريع ومــوارد تكنولوجيــا المعلومــات.

فصــل عمليــات ومهــام ومســؤوليات المجلــس فــي مجــال الحاكميــة عــن تلــك التــي تقــع ضمــن حــدود مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة بخصــوص   .4
المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا.

تعزيــز آليــات الرقابــة الذاتيــة والرقابــة المســتقلة وفحــص االمتثــال فــي مجالــي حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا وبمــا   .5
يســهم فــي تحســين وتطويــر األداء بشــكل مســتمر.

كمــا وتعتبــر أهــداف الحاكميــة واإلدارة وباقــي عناصــر التمكيــن الســتة المرتبطــة بنشــاطات تتعلــق بمواضيــع األمــن الســيبراني وإدارة المخاطر 
وخصوصيــة وحمايــة البيانــات واالمتثــال والمراقبــة والتدقيــق والتوافــق االســتراتيجي عبــارة عــن )Focus Areas( ذات أهميــة وأولويــة عليا.

البــاب الثانــي: إطــار حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا المتبــع لــدى البنــك )COBIT( وعناصــر 
ــن  التمكي

أواًل: مبادىء حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
تعمــل المبــادىء الرئيســة لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات علــى تمكيــن البنــك مــن بنــاء إطــار عمــل فعــال للحاكميــة واإلدارة يحســن مــن 
اســتخدام المعلومــات واالســتثمارات فــي التقنيــات بالشــكل األمثــل، وفيمــا يلــي المبــادىء الرئيســة لحاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا 

:COBIT المصاحبــة لهــا وفقــً إلطــار

 : )Meeting Stakeholder Needs( 1.  تلبية احتياجات أصحاب المصالح

أن الغرض األساسي للبنك هو إيجاد قيمة مضافة ألصحاب المصالح وبالتالي تحقيق الفوائد بالتكلفة المثلى للموارد.

ــا )Covering the Enterprise End-to-end(: بحيــث تعمــل حاكميــة التكنولوجيــا علــى  ــا لنهايته ــن بدايته ــة م ــة المؤسس تغطي  .2
خلــق تكامــل بيــن حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات والحاكميــة المؤسســية بمــا يغطــي جميــع الوظائــف والعمليــات داخــل البنــك.

:)Applying Single Integrated Framework( 3.  إطار عمل متكامل

يتماشــى علــى مســتوى عالــي مــع المعاييــر وأطــر العمــل ذات العاقــة وبحيــث يمكنــه أن يكــون إطــارًا جامعــً لحمايــة تكنولوجيــا المعلومــات 
المؤسســية وكل مــا يتعلــق بإدارتهــا.

 :)Enabling a Holistic Approach( 4.  تمكين أسلوب شمولي

يتم تطبيق نظام شامل للحاكمية المؤسسية وإدارة تقنية المعلومات.

:)Separating Governance From Management( 5.  فصل الحاكمية عن اإلدارة

يعنــى مجلــس اإلدارة بتطبيــق الحاكميــة المؤسســية الرشــيدة فــي البنــك والفصــل بيــن دور المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، وتتمثــل مســؤولية 
ــاء، والتشــغيل، ومراقبــة  ــة األخــرى للقيــام بالتخطيــط، والبن ــر العــام وكــوادر اإلدارة التنفيذي ــة مــن المدي ــة بالمهــام المطلوب اإلدارة التنفيذي

األنشــطة ومواءمتهــا مــع التوجهــات الموضوعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وذلــك لتحقيــق أهــداف البنــك االســتراتيجية.

ثانيًا: عناصر التمكين:
يتــم تحقيــق الشــمولية فــي حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا مــن حيــث األخــذ باالعتبــار ليــس فقــط التكنولوجيــا بحــد 

ذاتهــا وإنمــا توفيــر ســبعة دعامــات )7Enablers( تكــون مصاحبــة ومكملــة لخدمــات تكنولوجيــا المعلومــات تتمثــل بمــا يلــي:

1. المبــادئ والسياســات وأطــر العمــل )Principles, Policies and Frameworks(، والتــي تعــد وســائل لترجمــة الســلوكيات المرغوبــة إلــى 
ــإلدارة اليوميــة. إرشــادات عمليــة ل

2.  العمليات )Processes(، والتي تمثل مجموعة منظمة من الممارسات واألنشطة لتحقيق أهداف معينة. 
.)Organizational Structures( 3.  الهياكل التنظيمية

4.  الثقافة واألخاقيات والسلوك )Culture, Ethics and Behavior(، من خال منظومة القيم واألخاق والسلوكيات الخاصة بالبنك.
5.  المعلومــات )Information(، وتشــمل جميــع المعلومــات التــي ينتجهــا ويســتخدمها البنــك، والتــي هــي ضرورية لتشــغيل البنــك وحوكمته 

بشــكل جيد.
الخدمــات والبرامــج والبنيــة التحتيــة والتطبيقــات )Services, Infrastructure and Applications(، المعنيــة بتوفيــر المعالجــة لتكنولوجيــا   .6

المعلومــات وتســهيل تقديــم الخدمــات.
7.  العنصــر البشــري والمهــارات والكفــاءات )People, Skills and Competencies(، والتــي تعــد ضروريــة لنجــاح اكتمــال جميــع األنشــطة واتخــاذ 

القــرارات واإلجــراءات الصحيحة.

وإلنجاح اإلطار العام لحاكمية تكنولوجيا المعلومات يلتزم البنك بتفعيل الدعامات السبع لتحقيق الشمولية الموجودة.
ويقــوم البنــك عنــد التطبيــق والدخــول فــي تفاصيــل الدعامــات )الممكنــات( الســبع والمرفقــات والعمليــات واألهــداف الفرعيــة بتطويــع 
)Tailoring( كل ذلــك بمــا ينســجم ومعطيــات البنــك فــي ســبيل خدمــة أهــداف ومتطلبــات تعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات 
 Gap( ــاع أســلوب تحليــل الفجــوة ــة الازمــة للتطبيــق مــن خــال اتب ــة البيئ ــر وتهيئ ــر المطلــوب لتوفي و)COBIT( والعمــل علــى إيجــاد التغيي
Analysis( بيــن الوضــع الحالــي والمقارنــة مــع متطلبــات التعليمــات والمعيــار لغايــات االلتــزام بالتطبيــق، ويلتــزم البنــك بإرســال تقريــر اإلنجــاز 

المتعلــق باالمتثــال لتحقيــق متطلبــات تطبيــق )COBIT( بشــكل نصــف ســنوي للبنــك المركــزي األردنــي، موضحــً فيــه مســتوى اإلنجــاز.

ثالثًا: عمليات حاكمية تكنولوجيا المعلومات:
يتكون اإلطار العام لتطبيق حاكمية تكنولوجيا المعلومات )COBIT(* من نطاقي عمليات رئيسيين هما:

نطــاق عمليــات مجلــس اإلدارة: ويمكــن تقســيمه لخمــس عمليــات وفــي كل عمليــة يتــم تعريــف ممارســات التقييــم: Evaluate، والتوجيــه   .1
Direct، والمراقبــة Monitor، والمعروفــة باختصــار )EDM5(، ويقــوم بالتأكــد مــن وضــع وصيانــة إطــار عمــل حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات، 

وتحقيــق المنافــع، وإدارة المخاطــر، والتأكــد مــن االســتغال األمثــل للمــوارد، ومــن التعامــل بشــفافية مــع أصحــاب المصالــح.

نطــاق عمليــة اإلدارة التنفيذيــة: ويحتــوي علــى أربعــة محــاور متماشــية مــع مناطــق مســؤوليات التخطيــط Plan، والبنــاء Build، والتشــغيل   .2
Operate، والمراقبــة Monitor، والمعروفــة باختصــار )PBRM(، وتوفــر هــذه المحــاور تغطيــة شــاملة لنطــاق حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات، 

وقــد تــم اختيــار أســماء المحــاور بمــا يتماشــى مــع داللتهــا الرئيســة وهــي:
المواءمــة والتخطيــط والتنظيــم )APO(: تقــوم بإجــراء صياغــة سياســة تكنولوجيــا المعلومــات، واســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات،    -

ووضــع الهيــاكل التنظيميــة لــدى البنــك، واإلدارة الماليــة، وإدارة المحافــظ االســتثمارية.
البنــاء واالســتحواذ والتنفيــذ )BAI(: وتعتبــر إجــراء تحليــل األعمــال، وإدارة المشــاريع، وتقييــم ســيناريوهات االســتخدام، وتعريــف المتطلبــات    -

وإدارتهــا، والبرمجــة، وهندســة النظــم، وإخــراج النظــم مــن الخدمــة، وإدارة القــدرات.
الخدمــة وصيانتهــا ودعمهــا )DSS(: وهــي إجــراء إدارة اإلتاحــة )التوفــر(، وإدارة المشــاكل، وإدارة مكتــب الخدمــة والحــوادث، وإدارة األمــن،    -

وعمليــات تقنيــة المعلومــات، وإدارة قاعــدة البيانــات. 

@ يســمح باعتبــار مــا ال يزيــد عــن )26٪( مــن األهــداف الــواردة فــي سادســً أعــاه ضمــن أهــداف اإلدارة )بمــا ال يزيــد عــن 9 أهــداف بحــد أقصــى مــن أصــل 35 
هدفــً( علــى أنهــا ذات أهميــة وأولويــة أدنــى أو مهملــة.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

المراقبة والتقييم والتقدير )MEA(: وتمثل إجراء مراجعة االمتثال )التوافق(، ومراقبة الكفاءة، وتدقيق أدوات الضبط.   -

ويلتزم البنك بالتنفيذ األمثل للمحاور والعمليات المبينة وذلك إلنجاح التطبيق السليم لحاكمية تكنولوجيا المعلومات.

رابعًا: مستويات النضوج وقدرة اإلجراءات:

يهــدف اســتخدام مســتويات النضــوج لغايــات تحســين اإلجــراءات وتقييــم نضــوج العمليــات، وتحديــد المســتوى المســتهدف والوقــوف علــى 
االنحرافــات، وهنــاك ســتة مســتويات يمكــن تصنيــف اإلجــراءات مــن خالهــا، وهــي:

المســتوى )0( - اإلجــراء غيــر المكتمــل )Incomplete process(: وهــو االنعــدام التــام أليــة عمليــات واضحــة وبالتالــي لــم يــدرك البنــك أن هنــاك   -
مشــكلة يجــب معالجتهــا.

المســتوى )1( - اإلجــراء منفــذ )Performed process(: هنــاك أدلــة بــأن البنــك أدرك بــأن المشــاكل قائمــة ويجــب معالجتهــا رغــم ذلــك ليــس    -
هنــاك إجــراءات قياســية، بــل إن هنــاك مقاربــات مرتبطــة بغــرض معيــن يتــم تطبيقهــا علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس كل حالــة بعينهــا، 

وبهــذا فــإن توجــه البنــك نحــو اإلدارة بشــكل عــام غيــر منظــم.

المســتوى )2( - اإلجــراء خاضــع لــإلدارة )Managed process(: تطــور العمليــات إلــى المرحلــة حيــث يتــم اتبــاع إجــراءات مماثلــة مــن قبــل    -
مختلــف األفــراد الذيــن يقومــون بنفــس المهمــة، وليــس هنــاك تدريــب رســمي أو نشــر لإلجــراءات القياســية، وتتــرك المســؤولية للفــرد، 

وهنــاك درجــة عاليــة مــن االعتمــاد علــى معرفــة األفــراد ولهــذا الســبب فــإن األخطــاء محتملــة.

المســتوى )3( - اإلجــراء الرأســخ )Established process(: تــم توثيــق اإلجــراءات وتحديدهــا لتكــون كإجــراءات قياســية، ومــن ثــم نشــرها فــي   -
البنــك عبــر التدريــب، وينــص التوثيــق علــى وجــوب اتبــاع هــذه اإلجــراءات، لكــن مــن غيــر المرجــح أن يتــم كشــف االنحرافــات.

المســتوى )4( - اإلجــراء القابــل للتنبــؤ: تعمــل اإلدارة علــى مراقبــة وقيــاس مســتوى االمتثــال للسياســات وتتخــذ إجــراءات حيــث تبــدو   -
العمليــات ال تعمــل بشــكل فعــال، وتكــون اإلجــراءات خاضعــة للتحســين المســتمر وتقــدم تجربــة ناضجــة لآلخريــن، كمــا تســتخدم األتمتــة 

واألدوات بطريقــة محــدودة أو مجــزأة.

المســتوى )5( - اإلجــراء المحســن: فــي هــذا المســتوى تــم تنقيــح اإلجــراءات لتصــل لمســتوى الممارســة الرشــيدة، وذلــك بنــاًء علــى نتائــج   -
التحســين المســتمر وإعــداد نمــاذج النضــوج عبــر المشــاركة مــع المؤسســات األخــرى وهنــا تســتخدم تقنيــة تكنولوجيــا المعلومــات بطريقــة 

متكاملــة ألتمتــة تدفــق العمــل، فتوفــر األدوات لتحســين الجــودة والفعاليــة وتمكــن البنــك مــن التكيــف بســرعة.

ويتناســب مســتوى نضــوج )Capability Level( النشــاطات المتعلقــة بأهــداف حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وباقــي عناصــر التمكيــن 
)Enablers or Components( الســتة المرتبطــة بهــا بشــكل طــردي مــع درجــة األهميــة واألولويــة بحســب نتائــج الدرأســة الكميــة والنوعيــة، 
كمــا ويســعى البنــك أن ال يقــل مســتوى النضــوج للنشــاطات ذات األهميــة واألولويــة عــن المســتوى )Fully Achieved( )3( بحســب ســلم 

ــوارد فــي إطــار العمــل )COBIT(@، ويســعى البنــك دائمــً للوصــول لمســتويات أعلــى مــن مســتوى النضــوج المطلــوب. النضــوج ال

الباب الثالث: دور مجلس اإلدارة في إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها

تمثــل األدوار واألنشــطة والعاقــات العناصــر التــي تحــدد الجهــات المعنيــة فــي الحاكميــة وكيفيــة إشــراكهم بعمليــة التطبيــق، ومــن أهــم 
ــز  ــة ويتــم التميي ــا المعلومــات هــي فصــل المهــام الخاصــة بالمجلــس عــن اإلدارة التنفيذي المبــادىء التــي تقــوم عليهــا حاكميــة تكنولوجي
بيــن دور مجلــس اإلدارة وأنشــطة اإلدارة التنفيذيــة مــن خــال تحديــد كيفيــة التواصــل مــا بيــن أصحــاب المصالــح واإلدارة التنفيذيــة وفيمــا يلــي 

المهــام والمســؤوليات للجهــات مــدار البحــث:

1.  مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة:

المراقبــة علــى أعمــال اإلدارة التنفيذيــة العليــا بهــدف التحقــق مــن فعاليــة وكفــاءة العمليــات ومصداقيــة التقاريــر الماليــة ومــدى االمتثــال   -
للقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات النافــذة وتلتــزم اإلدارة العليــا بتطبيــق المبــادئ األساســية ألنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ويكــون 
مجلــس اإلدارة المســؤول المباشــر لعمليــات التقييــم والتوجيــه والرقابــة وعــن عمليــة »ضمــان إدارة حصيفة لمخاطر تكنولوجيــا المعلومات«، 

وعمليــة »إدارة المخاطــر«.

رصــد الموازنــات الكافيــة وتخصيــص األدوات والمــوارد الازمــة بمــا فــي ذلــك العنصــر البشــري المؤهــل مــن خــال أقســام متخصصــة بالتدقيــق   -
علــى تكنولوجيــا المعلومــات، والتأكــد مــن أن كل مــن دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي البنــك والمدقــق الخارجــي قادريــن علــى مراجعــة وتدقيق 
عمليــات توظيــف وإدارة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات وعمليــات البنــك المرتكــزة عليهــا ومــن وجــود مراجعــة فنيــة متخصصــة 
 )CISA( مــن خــال كــوادر مهنيــة مؤهلــة ومعتمــدة دوليــً بهــذا المجــال، وحاصليــن علــى شــهادات اعتمــاد مهنيــة ســارية مثــل ،)IT Audit(
مــن جمعيــات دوليــة مؤهلــة بموجــب معاييــر االعتمــاد الدولــي للمؤسســات المانحــة للشــهادات المهنيــة )ISO/IEC 17024( و/أو أيــة معاييــر 

أخــرى موازيــة.

 )Frameworks( يتولــى المجلــس ومــن خــال لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات اعتمــاد منظومــة المبــادئ والسياســات وأطــر العمــل  -
الازمــة لتحقيــق اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات وبمــا يلبــي متطلبــات األهــداف وعمليــات 
حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات، والمتعلقــة بــإدارة مخاطــر تكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة أمــن وحمايــة تكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة 
ــا المعلومــات ومنظومــة السياســات الازمــة إلدارة مــوارد وعمليــات  المــوارد البشــرية والتــي تلبــي متطلبــات عمليــات حاكميــة تكنولوجي
حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات، والعمــل بهــذه السياســات بشــكل متكامــل مــع سياســات البنــك األخــرى الناظمــة ألعمالــه ومواءمــة 
األهــداف وآليــات العمــل ويتــم االلتــزام بتحديــد الجهــة المالكــة ونطــاق التطبيــق ودوريــة المراجعــة والتحديــث وصاحيــات االطــاع والتوزيــع 
واألهــداف والمســؤوليات وإجــراءات العمــل المتعلقــة بهــا والعقوبــات فــي حــال عــدم االمتثــال وآليــات فحــص االمتثــال، ويراعــى لــدى إنشــاء 

السياســات مســاهمة كافــة الشــركاء الداخلييــن والخارجييــن واعتمــاد أفضــل الممارســات الدوليــة وتحديثاتهــا.

اعتمــاد الهيــاكل التنظيميــة )الهرميــة واللجــان( الخاصــة بــإدارة مــوارد وعمليــات ومشــاريع تكنولوجيــا المعلومــات، وإدارة مخاطــر تكنولوجيا   -
المعلومــات، وإدارة أمــن المعلومــات، وإدارة المــوارد البشــرية والتــي تلبــي متطلبــات عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وتحقيــق 
أهــداف البنــك بكفــاءة وفعاليــة ومراعــاة ضمــان فصــل المهــام والرقابــة الثنائيــة كحــد أدنــى وكفايــة وتحديــث الوصــف الوظيفــي لــدى اعتمــاد 

وتعديــل الهيــاكل التنظيميــة للبنــك.

تطويــر البنيــة التحتيــة ونظــم المعلومــات الازمــة لتوفيــر المعلومــات والتقاريــر لمســتخدميها كمرتكــز لعمليــات اتخــاذ القــرار فــي البنــك،   -
 Integrity Completeness,( والمتمثلــة بالمصداقيــة )Information Quality Criteria( حيــث يجــب أن تتوفــر متطلبــات جــودة المعلومــات
Accuracy and Validity or Currency(، ومتطلبــات الســرية بحســب سياســة تصنيــف البيانــات ومتطلبــات التوافريــة واالمتثــال بتلــك 

.)Information Enabling( وتمكيــن المعلومــات )COBIT( ــواردة فــي ــر، باإلضافــة للمتطلبــات األخــرى ال المعلومــات والتقاري

يتولــى المجلــس ومــن خــال لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات اعتمــاد منظومــة المعلومــات والتقاريــر واعتبــار تلــك المنظومــة حــدًا   -
أدنــى، مــع مراعــاة تحديــد مالكيــن لتلــك المعلومــات والتقاريــر تحــدد مــن خالهــم وتفــوض صاحيــات االطــاع واالســتخدام بحســب الحاجــة 
للعمــل والشــركاء المعنييــن، ويتــم مراجعتهــا وتطويرهــا بشــكل مســتمر لمواكبــة تطــور أهــداف وعمليــات البنــك وبمــا يتفــق وأفضــل 

ــة بهــذا الخصــوص. الممارســات الدوليــة المقبول

يتولــى المجلــس ومــن خــال لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات اعتمــاد منظومــة الخدمــات والبرامــج والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا   -
المعلومــات الداعمــة والمســاعدة لتحقيــق عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وبالتالــي أهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة 
لهــا، وبالتالــي األهــداف المؤسســية، واعتبــار تلــك المنظومــة حــدًا أدنــى، ويتــم توفيرهــا وتطويرهــا بشــكل مســتمر لمواكبــة تطــور أهــداف 

وعمليــات البنــك وبمــا يتفــق وأفضــل الممارســات الدوليــة المقبولــة بهــذا الخصــوص.

 HR( يتولــى المجلــس ومــن خــال لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت اعتمــاد مصفوفــة المؤهــات  -
Competencies( وسياســات إدارة المــوارد البشــرية الازمــة لتحقيــق متطلبــات عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وعلــى أســاس 
الجــدارة، ويلتــزم المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا بتوظيــف اآلليــات المختلفــة لتشــجيع تطبيــق الســلوكيات المرغوبة وتجنب الســلوكيات 

غيــر المرغوبــة مــن خــال اتبــاع أســاليب الحوافــز والعقوبــات.

يتولــى المجلــس ومــن خــال لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات ولجنــة التدقيــق اعتمــاد منظومــة أخاقيــة مهنيــة مؤسســية تعكــس   -
القواعــد الســلوكية المهنيــة الدوليــة المقبولــة بخصــوص التعامــل مــع المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا تحــدد بوضــوح القواعــد 

الســلوكية المرغوبــة وغيــر المرغوبــة وتبعاتهــا.

2.  لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات:

لغايــات تلبيــة المهــام المطلوبــة مــن مجلــس اإلدارة آنفــة الذكــر، تــم تشــكيل لجنــة حاكميــة تقنيــة المعلومــات بقــرار مــن مجلــس اإلدارة 
مكونــة مــن أربعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة مــن ذوي الخبــرة والمعرفــة االســتراتيجية فــي تكنولوجيــا المعلومــات، وتــم تعييــن رئيــس 
للجنــة مــن بيــن األعضــاء األربعــة، وتجتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل وتحتفــظ بمحاضــر اجتماعــات موثقــة، ويتــم رفــع تقاريــر دوريــة 

للمجلــس، هــذا وتتلخــص مهــام اللجنــة فيمــا يلــي:

ــا  ــة لتكنولوجي ــة التوجيهي ــك اللجن ــة المناســبة بمــا فــي ذل ــاكل التنظيمي ــا المعلومــات والهي اعتمــاد األهــداف االســتراتيجية لتكنولوجي  -
المعلومــات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة العليــا، وبمــا يضمــن تحقيــق وتلبيــة األهــداف االســتراتيجية للبنــك وتحقيــق أفضــل قيمــة 
مضافــة مــن مشــاريع واســتثمارات مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات، واســتخدام األدوات والمعاييــر الازمــة لمراقبــة والتأكــد مــن مــدى تحقــق 

ذلــك.

ــة بهــذا  ــة المقبول ــا المعلومــات يحاكــي أفضــل الممارســات الدولي اعتمــاد اإلطــار العــام إلدارة وضبــط ومراقبــة مــوارد ومشــاريع تكنولوجي  -
  .)COBIT( الخصــوص وعلــى وجــه التحديــد

-  اعتماد مصفوفة األهداف المؤسسية وأهداف التوافق المصاحبة لها، وتوصيف األهداف الفرعية الازمة لتحقيقها.

-  اعتمــاد مصفوفــة للمســؤوليات )RACI Chart( تجــاه العمليــات الرئيســية لحاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات والعمليــات الفرعيــة المنبثقــة 
عنهــا.

-  التأكد من وجود إطار عام إلدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات يتوافق ويتكامل مع اإلطار العام الكلي إلدارة المخاطر في البنك .

-  اعتماد موازنة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بما يتوافق واألهداف االستراتيجية للبنك.

ــة فــي  ــا المعلومــات للتأكــد مــن كفايتهــا ومســاهمتها الفاعل ــات ومــوارد ومشــاريع تكنولوجي -  اإلشــراف العــام واالطــاع علــى ســير عملي
تحقيــق متطلبــات وأعمــال البنــك.

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

-  التوصية للمجلس باتخاذ اإلجراءات الازمة لتصحيح أية انحرافات.

وللجنــة دعــوة أي مــن إداريــي البنــك لحضــور اجتماعاتهــا لاســتعانة برأيهــم ومديــر دائــرة  مراقبــة االمتثــال ومكافحــة غســل األمــوال هــو مقــرر 
اللجنــة.

اعتمــاد أهميــة وترتيــب أولويــة أهــداف الحاكميــة واإلدارة ومــدى ارتباطهــا باألهــداف المؤسســية وأهــداف التوافــق المصاحبــة لهــا، باإلضافــة   -
الرتباطهــا بباقــي عناصــر التمكيــن )Components or Enablers( الســتة، وذلــك بنــاًء علــى درأســة نوعيــة و/أو كميــة تعــد لهــذا الغــرض 

.)Design Guide - Cobit 2019 ( الــواردة فــي )Design Factors ( بشــكل ســنوي علــى األقــل تأخــذ بعيــن االعتبــار الـــ

-  يسمح باعتماد تقارير المدقق )الداخلي والخارجي( من قبل اللجنة على أن يتم إطاع مجلس اإلدارة عليه.
االطــاع علــى سياســة وبرنامــج األمــن الســيبراني ويتــم اعتمادهمــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بفحــص االمتثــال لسياســة وبرنامــج   -

األمــن الســيبراني. @ يسمح باعتبار ما ال يزيد عن )26%( من األهداف الواردة في سادسً أعاه ضمن أهداف اإلدارة )بما ال يزيد عن 9 أهداف بحد أقصى من أصل 35 هدفً( على أنها ذات أهمية 
وأولوية أدنى أو مهملة.
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

التأكــد مــن وجــود المواءمــة والتوافــق بيــن الخطــة االســتراتيجية العامــة للبنــك التجــاري األردنــي وخطــة دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات   -
االســتراتيجية بمــا يضمــن تحقيــق أهــداف البنــك االســتراتيجية.

التأكد من تطبيق خدمات تقنية المعلومات بما يخدم الحد من المخاطر.   -
متابعــة مؤشــرات األداء ومراقبــة تطبيــق وتحقيــق االســتراتيجية العامــة، ســير المشــاريع، اســتغال المــوارد واالســتفادة منهــا، ومؤشــرات    -

ــة التــي تعكــس تحقيــق األهــداف االســتراتيجية. جــودة تقديــم الخدمــات، وبطاقــات األهــداف المتوازن
التأكــد مــن وجــود االســتثمار األمثــل للمــوارد المتاحــة، ســواء كانــت أنظمــة حساســة، معلومــات، بنيــة تكنولوجيــا المعلومــات التحتيــة،    -

والموظفيــن.
التأكد من إنشاء نظام وآلية إلدارة الخدمات المقدمة من الطرف الثالث بغرض دعم عملية تقديم خدمات البنك.   -

تضمــن لجنــة حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات اســتقالية وحــدة أمــن المعلومــات بحيــث تتبــع إداريــً لدائــرة المخاطــر وتقــوم اللجنــة    -
التوجيهيــة باالّطــاع علــى التقاريــر النصــف ســنوية التــي تقــوم برفعهــا وحــدة أمــن المعلومــات ورفعهــا للجنــة حاكميــة تكنولوجيــا 
المعلومــات فيمــا يخــص األمــن الســيبراني فــي البنــك، واالنحرافــات المتعلقــة بتطبيــق سياســة األمــن الســيبراني وإجراءاتهــا، ونتائــج تقييــم 
المخاطــر الســيبرانية، ونتائــج تقييــم مــدى كفايــة وكفــاءة برنامــج وسياســة األمــن الســيبراني، والتوصيــات واإلجــراءات والمتطلبــات الواجبــة 

ــر. ــدات واختراقــات األمــن الســيبراني خــال فتــرة التقري التنفيــذ، ملخــص يســتعرض أهــم أحــداث تهدي

3.  لجنة التدقيق:

تضميــن مســؤوليات وصاحيــات ونطــاق عمــل تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات ضمــن ميثــاق التدقيــق )Audit Charter( مــن جهــة وضمــن    -
إجــراءات متفــق عليهــا مــع المدقــق الخارجــي مــن جهــة أخــرى، وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات الجهــات الرقابيــة.

للمعلومــات  المتخصــص  التدقيــق  عمليــات  تنفيــذ  لــدى  للبنــك  الخارجــي  والمدقــق  الداخلــي  المدقــق  قيــام  مــن  للمجلــس  التأكيــد   -
يلــي: بمــا  االلتــزام  لهــا  المصاحبــة  والتكنولوجيــا 

1.  معايير تدقيق تكنولوجيا المعلومات بحسب آخر تحديث للمعيار الدولي

 )ISACA( المعلومــات  التدقيــق والرقابــة علــى نظــم  الصــادر عــن جمعيــة   )Information Technology Assurance Framework )ITAF((
ومنهــا: 

تنفيــذ مهمــات التدقيــق ضمــن خطــة معتمــدة بهــذا الخصــوص تأخــذ بعيــن االعتبــار األهميــة النســبية للعمليــات ومســتوى المخاطــر    -
ودرجــة التأثيــر علــى أهــداف ومصالــح البنــك.

- توفير وااللتزام بخطط التدريب والتعليم المستمر من قبل الكادر المتخصص بهذا الصدد.

االلتــزام بمعاييــر االســتقالية المهنيــة واإلداريــة )Professional and Organizational Independency( وضمــان عــدم تضــارب المصالــح    -
ــة والمســتقبلية. الحالي

مســتوى  علــى  المســتمر  والحفــاظ   )Due Professional Care( المهنيــة  العنايــة  وبــذل   )Objectivity( الموضوعيــة  بمعاييــر  االلتــزام    -
التنافســية والمهنيــة )Proficiency( مــن المعــارف والمهــارات الواجــب التمتــع بهــا، ومعرفــة عميقــة فــي آليــات وعمليــات البنــك المختلفــة 
المرتكــزة علــى تكنولوجيــا المعلومــات وتقاريــر المراجعــة والتدقيــق األخــرى )الماليــة والتشــغيلية والقانونيــة(، والقــدرة علــى تقديــم الدليــل 
)Evidence( المتناســب مــع الحالــة، والحــس العــام فــي كشــف الممارســات غيــر المقبولــة والمخالفــة ألحــكام القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات.

2.  فحــص وتقييــم ومراجعــة عمليــات توظيــف وإدارة مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات وعمليــات البنــك المرتكــزة عليهــا وإعطــاء رأي عــام 
)Reasonable Overall Audit Assurance( حيــال مســتوى المخاطــر الكلــي للمعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا ضمــن برنامــج 
تدقيــق يشــمل علــى األقــل المحــاور المطلوبــة، علمــً بــأن درجــات التقييــم للمخاطــر تنقســم تنازليــً إلــى خمســة مســتويات )عبــارة عــن ســلم 
 Satisfactory Performance,( ومرضــي ،)1 Strong Performance, Rate( قــوي  : )Composite Risk Rating التقييــم الكلــي للمخاطــر
 Unsatisfactory Performance,( وغير مرضي ،)4 Marginal Performance, Rate( وحدي ،)3 fair Performance, Rate( وعادل ،)2 Rate

.)5 Rate

علــى أن يكــون تكــرار التدقيــق لكافــة المحــاور أو جــزء منهــا كحــد أدنــى مــرة واحــدة ســنويً علــى األقــل فــي حــال تــم تقييــم المخاطــر بدرجــة 
)5 أو 4( بحســب ســلم تقييــم المخاطــر، ومــرة واحــدة كل ســنتين علــى األقــل فــي حــال تــم تقييــم المخاطــر بدرجــة )3( ومــرة واحــدة كل 
ثــاث ســنوات علــى األقــل فــي حــال تــم تقييــم المخاطــر بدرجــة )2 أو 1(، مــع مراعــاة التغيــر المســتمر فــي مســتوى المخاطــر واألخــذ بعيــن 
االعتبــار التغيــرات الجوهريــة التــي تطــرأ علــى بيئــة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا خــال فتــرات التدقيــق المذكــورة، علــى أن يتــم 
تزويــد البنــك المركــزي بتقاريــر التدقيــق والتــي تشــمل عمليــات التقييــم للمحــاور المذكــورة وآليــات البنــك المتبعــة مــن حيــث التخطيــط 
االســتراتيجي ورســم السياســات والمبــادئ وإجــراءات العمــل المكتوبــة والمعتمــدة، وآليــات توظيــف المــوارد المختلفــة بمــا فيهــا مــوارد 
تكنولوجيــا المعلومــات والعنصــر البشــري، وآليــات وأدوات المراقبــة والتحســين والتطويــر، والعمــل علــى توثيــق نتائــج التدقيــق وتقييمهــا 
اعتمــادًا علــى أهميــة االختــاالت ونقــاط الضعــف )الماحظــات( باإلضافــة للضوابــط المفعلــة وتقييــم مســتوى المخاطــر المتبقيــة والمتعلقــة 
بــكل منهــا باســتخدام معيــار منهجــي لتحليــل وقيــاس المخاطــر، متضمنــً اإلجــراءات التصحيحيــة المتفــق عليهــا والمنــوي اتباعهــا مــن 
قبــل إدارة البنــك بتواريــخ محــددة للتصحيــح، مــع اإلشــارة ضمــن جــدول خــاص إلــى رتبــة صاحــب المســؤولية فــي البنــك المعنــي بالماحظــة، 
وتزويــد البنــك المركــزي األردنــي بتقريــر ســنوي للتدقيــق الداخلــي وآخــر للتدقيــق الخارجــي علــى التوالــي يتضمــن رد اإلدارة التنفيذيــة وإطــاع 
وتوصيــات المجلــس بخصوصــه، ووفــق نمــوذج تقريــر تدقيــق )مخاطر-ضوابــط( المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا، وذلــك خــال الربــع 

األول مــن كل عــام.

3.  إجــراءات منتظمــة لمتابعــة نتائــج التدقيــق للتأكــد مــن معالجــة الماحظــات واالختــاالت الــواردة فــي تقاريــر المدقــق بالمواعيــد المحــددة، 
ً فــي حــال عــدم االســتجابة ووضــع المجلــس بصــورة ذلــك كلمــا تطلــب األمــر. والعمــل علــى رفــع مســتوى األهميــة والمخاطــر تصعيــدًا تدريجيــ

تضميــن آليــات التقييــم الســنوي )Performance Evaluation( لكــوادر تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات بمعاييــر قيــاس موضوعيــة، وعلــى   .4
أن تتــم عمليــات التقييــم مــن قبــل المجلــس ممثــاً بلجنــة التدقيــق المنبثقــة عنــه وبحســب التسلســل اإلداري التنظيمــي لدوائــر التدقيــق.

 )Information Technology Assurance Framework( )ITAF(  اعتمــاد منظومــة األخــاق والممارســات المهنيــة الــواردة في المعيــار الدولــي  .5
الصــادر عــن جمعيــة التدقيــق والرقابــة علــى نظــم المعلومــات )ISACA( وتحديثاتــه التــي يجــب علــى المدقــق الداخلــي والمدقــق الخارجــي 

االمتثــال لهــا. 

يمكــن أن يقــوم البنــك بإســناد )Outsource( دور المدقــق الداخلــي للمعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا  )Internal IT Audit( لجهــة 
خارجيــة متخصصــة مســتقلة عــن المدقــق الخارجــي المعتمــد، شــريطة تلبيــة كافــة متطلبــات تعليمــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات وأيــة 
تعليمــات أخــرى ذات صلــة ويحتفــظ مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق المنبثقــة عنــه بدورهمــا فيمــا يتعلــق بفحــص االمتثــال والتأكــد مــن تلبيــة 

المتطلبــات كحــد أدنــى.

الباب الرابع: دور اإلدارة التنفيذية في إدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها

1.  مسؤوليات ومهام اإلدارة التنفيذية العليا:

توظيــف العنصــر البشــري المؤهــل والمــدرب مــن األشــخاص ذوي الخبــرة فــي مجــاالت إدارة مــوارد تكنولوجيــا المعلومــات وإدارة المخاطــر   -
وإدارة أمــن المعلومــات وإدارة تدقيــق تكنولوجيــا المعلومــات اعتمــادًا علــى معاييــر المعرفــة األكاديميــة والمهنيــة والخبــرة العمليــة باعتــراف 
جمعيــات دوليــة مؤهلــة بموجــب معاييــر االعتمــاد الدولــي للمؤسســات المانحــة للشــهادات المهنيــة )ISO/IEC 17024( و/ أو أيــة معاييــر 
أخــرى موازيــة كل بحســب اختصاصــه وبمــا يتفــق مــع سياســات البنــك وبرفــد الموظفيــن ببرامــج التدريــب والتعليــم المســتمر للحفــاظ علــى 

مســتوى مــن المعــارف والمهــارات يلبــي ويحقــق عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات.

اعتمــاد منظومــة الخدمــات والبرامــج والبنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات الداعمــة والمســاعدة لتحقيــق عمليــات حاكميــة تكنولوجيــا   -
المعلومــات وبالتالــي أهــداف المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا، وبالتالــي األهــداف المؤسســية، وتوفيرهــا وتطويرهــا بشــكل 

ــة. مســتمر لمواكبــة تطــور أهــداف وعمليــات البنــك وبمــا يتفــق وأفضــل الممارســات الدوليــة المقبول

تضميــن آليــات التقييــم الســنوي )Performance Evaluation( للكــوادر بمعاييــر قيــاس موضوعيــة تأخــذ بعيــن االعتبــار المســاهمة مــن   -
خــال المركــز الوظيفــي بتحقيــق أهــداف البنــك.

تطويــر البنيــة التحتيــة ونظــم المعلومــات الازمــة لتوفيــر المعلومــات والتقاريــر لمســتخدميها كمرتكــز لعمليــات اتخــاذ القــرار فــي البنــك،   -
 )Integrity Completeness, والمتمثلــة بالمصداقيــة )Information Quality Criteria( وعليــه يجــب أن تتوفــر متطلبــات جــودة المعلومــات
)Accuracy and Validity or Currency، ومتطلبــات الســرية بحســب سياســة تصنيــف البيانــات ومتطلبــات التوافريــة واالمتثــال بتلــك 

.)COBIT– Enabling Information( المعلومــات والتقاريــر، باإلضافــة للمتطلبــات األخــرى الــواردة فــي

ــة مــن خــال اتبــاع أســاليب الحوافــز  ــة وتجنــب الســلوكيات غيــر المرغوب توظيــف اآلليــات المختلفــة لتشــجيع تطبيــق الســلوكيات المرغوب  -
والعقوبــات.

2. اللجنة التوجيهية لتكنولوجيا المعلومات:

تــم تشــكيل لجنــة توجيهيــة لتكنولوجيــا المعلومــات تضمــن عمليــة التوافــق االســتراتيجي لتكنولوجيــا المعلومــات لتحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية للبنــك بشــكل مســتدام، وتتكــون مــن رئيــس اللجنــة الســيد المديــر العــام وعضويــة مــدراء اإلدارة التنفيذيــة العليــا بمــا فــي 
ذلــك مديــر تكنولوجيــا المعلومــات ومديــر إدارة المخاطــر ومديــر أمــن المعلومــات، كمــا تــم انتخــاب أحــد أعضــاء المجلــس ليكــون عضــوًا مراقبــً 
فــي هــذه اللجنــة باإلضافــة للمدقــق العــام/ بصفــة مراقــب، ويمكنهــا دعــوة الغيــر لــدى الحاجــة لحضــور اجتماعاتهــا، وتوثــق اللجنــة اجتماعاتهــا 

بمحاضــر أصوليــة، علــى أن تكــون دوريــة االجتماعــات مــرة كل ثاثــة أشــهر علــى األقــل، هــذا وتتلخــص مهــام اللجنــة فيمــا يلــي:

1. وضــع الخطــط الســنوية الكفيلــة بالوصــول لألهــداف االســتراتيجية المقــرة مــن قبــل المجلــس، واإلشــراف علــى تنفيذهــا لضمــان تحقيقهــا 
ومراقبــة العوامــل الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة عليهــا بشــكل مســتمر.

2.  ربــط مصفوفــة األهــداف المؤسســية بمصفوفــة أهــداف التوافــق المصاحبــة لهــا واعتمادهــا ومراجعتهــا بشــكل مســتمر وبمــا يضمــن 
تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك وأهــداف تعليمــات حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا، ومراعــاة تعريــف مجموعة 

معاييــر للقيــاس ومراجعتهــا و تكليــف المعنييــن مــن اإلدارة التنفيذيــة بمراقبتهــا بشــكل مســتمر وإطــاع اللجنــة علــى ذلــك.

3.  التوصيــة بتخصيــص المــوارد الماليــة وغيــر الماليــة الازمــة لتحقيــق األهــداف وعمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات، واالســتعانة بالعنصر 
البشــري الكفــوء والمناســب مــن خــال هيــاكل تنظيميــة تشــمل كافــة العمليــات الازمــة لدعــم األهــداف تراعــي فصــل المهــام وعــدم تضــارب 
ــات اإلشــراف علــى ســير  ــي عملي ــة والخدمــات األخــرى المتعلقــة بهــا خدمــة لألهــداف، وتول ــة التكنولوجي ــة التحتي ــع البني ــح، وتطوي المصال

تنفيــذ مشــاريع وعمليــات حاكميــة تكنولوجيــا المعلومــات.

4.  ترتيب مشاريع وبرامج تكنولوجيا المعلومات بحسب األولوية.

5.  مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتكنولوجية والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر.

6. رفع التوصيات الازمة للجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات بخصوص األمور التالية:

- تخصيص الموارد الازمة واآلليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات.

-  أية انحرافات قد تؤثر سلبً على تحقيق األهداف االستراتيجية.

- أية مخاطر غير مقبولة متعلقة بتكنولوجيا وأمن وحماية المعلومات.
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-  تقارير األداء واالمتثال بمتطلبات اإلطار العام إلدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تكنولوجيا المعلومات.

7. تزويد لجنة حاكمية تكنولوجيا المعلومات بمحاضر اجتماعاتها أوالً بأول والحصول على ما يفيد االطاع عليها. 

ويكون مدير دائرة هندسة العمليات مقررًا للجنة.

المراجع :

1. تعليمات الحاكمية المؤسسية رقم )2016/63( تاريخ 2016/09/25 الصادرة عن البنك المركزي األردني.

ــي  ــخ 2016/10/25 الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردن ــا المصاحبــة لهــا رقــم )2016/65( تاري 2. تعليمــات حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجي
وتعدياتهــا بتاريــخ )2019/01/21(.

COBIT .3 الصادرة عن جمعية التدقيق والرقابة على نظم المعلومات )ISACA( في الواليات المتحدة األمريكية.

تقرير الحوكمة 
يلتــزم البنــك التجــاري األردنــي بتطبيــق أحــكام قانونــي الشــركات وهيئــة األوراق الماليــة وبنــود تعليمــات الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن 

الجهــات الرقابيــة المعنيــة، وبهــذا يكــون البنــك ملتزمــً بتطبيــق قواعــد الحوكمــة بالشــكل األمثــل.

هــذا وقــد تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن بتاريــخ 2020/07/09 ولغايــة أربــع ســنوات، ويوجــد لــدى البنــك دليــل حاكميــة مؤسســية 
ودليــل حاكميــة وإدارة المعلومــات والتكنولوجيــا المصاحبــة لهــا معــد ومعتمــد وفقــً لتعليمــات الحاكميــة المؤسســية الصــادرة عــن البنــك 
المركــزي األردنــي وتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة، ومحــدث بمــا ينســجم مــع تعليمــات 
الجهــات الرقابيــة، كمــا يوجــد لــدى البنــك ميثــاق لمجلــس اإلدارة ونظــام داخلــي خــاص والصاحيــات الممنوحــة لهــم يحــدد بموجبــه بشــكل 
مفصــل مهــام وصاحيــات مجلــس اإلدارة ومســؤولياته، ومواثيــق لكافــة اللجــان المنبثقــة عــن المجلس وبالشــكل الذي يتوافق مــع التعليمات، 

كمــا تنعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وفقــً للتعليمــات الناظمــة. 

ــر الحوكمــة  ــم اعتمــاد تقري ــاالً لتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة لســنة 2017 الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة فقــد ت وامتث
ــة :  ــات التالي ــر شــامًا البيان ــذي يتنــاول تطبيقــات وممارســات البنــك المتعلقــة بحوكمــة الشــركات هــذا التقري وال

- أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمســتقيلين خــال الســنة، وأســماء ممثلــي أعضــاء مجلــس اإلدارة االعتبارييــن، مؤكديــن علــى أنــه 
ال يوجــد لــدى البنــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة تنفيــذي:

1-  سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ/ رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل(

2-  معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي/ نائب رئيس مجلس اإلدارة )غير مستقل(

3-  سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة/ عضو مجلس إدارة )غير مستقل(

4-  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد األول(/عضو مجلس إدارة ويمثلها:
  سعادة السيد فادي عبدالوهاب عبدالفتاح أبوغوش )غير مستقل(

5-  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد الثاني(/عضو مجلس إدارة ويمثلها:

سعادة السيد مؤنس عمر سليم عبدالعال )غير مستقل(

6-  شركة األردن األولى لاستثمار/ عضو مجلس إدارة ويمثلها:

سعادة السيد صالح محمد صالح »زيد الكياني« )غير مستقل(

7-  سعادة السيد عبد النور نايف عبد النور عبد النور )غير مستقل(

8-  معالي السيد مهند شحاده خليل خليل/ عضو مجلس إدارة )مستقل( )تم تقديم االستقالة بتاريخ 2022/01/15( 

9-  سعادة السيد أسامة عمر علي حمد/ عضو مجلس إدارة )مستقل( 

10-  سعادة الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام/ عضو مجلس إدارة )مستقل(

11-  سعادة المهندس ناصر حسين محمد صالح/ عضو مجلس إدارة )مستقل(
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-  المناصب التنفيذية في البنك وأسماء األشخاص الذين يشغلونها:

أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

االسمالمسمى الوظيفي

سيزر هاني عزيز قوالجنالمدير العام1

عالء “محمد سليم” عبدالغني القحفنائب المدير العام2

رامي “محمد جواد” فؤاد حديدنائب المدير العام لألعمال المصرفية )لغاية 2021/01/14(3

محمد علي محمد القرعانمساعد مدير عام االئتمان4

سليم نايف سليم صوالحهمساعد مدير عام أعمال مصرفية أفراد وفروع5

عبداهلل محفوظ ثيودور كشكمساعد مدير عام مالية6

وائل “محمد يوسف” عارف رابيهمساعد مدير عام أعمال مصرفية شركات7

أنس ماهر راضي عايشالمدير التنفيذي للخزينة واالستثمار8

منير »محمد جمعه« أحمد المحتسب*المدير التنفيذي لدائرة تكنولوجيا المعلومات )لغاية 2021/12/30(9

سامي نمر سالم النابلسيالمدير التنفيذي لدائرة المؤسسات المالية10

المستشار القانوني وأمين سر مجلس اإلدارة

االسمالمسمى الوظيفي

وليد خالد ضيف اهلل القهيوي*مدير الدائرة القانونية وأمين سر مجلس اإلدارة-

مدراء الدوائر الرقابية**

االسمالمسمى الوظيفي

محمود إبراهيم محمود محمودمدير دائرة مراقبة االمتثال ومكافحة غسل األموال1

أجود شرف الدين علي الروسانالمدقق العام2

مسؤول قسم المساهمين

االسمالمسمى الوظيفي

هيثم أمين خليل حموري *مسؤول قسم المساهمين-

@المدراء من غير اإلدارة التنفيذية العليا
@@مدير دائرة المخاطر شاغر خال العام 2021 

-  عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة: 

سعادة السيد ميشيل فائق إبراهيم الصايغ/ رئيس مجلس اإلدارة 
تاريخ العضوية – 2004/02/16

·  رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لاستثمار التجاري.
·  عضو مجلس إدارة شركة األردن األولى لاستثمار. 

معالي السيد أيمن هزاع بركات المجالي/ نائب رئيس مجلس اإلدارة 
تاريخ العضوية – 2004/02/16

·  رئيس مجلس إدارة شركة األردن األولى لاستثمار. 
·  رئيس مجلس إدارة شركة القدس للصناعات الخرسانية.

·  نائب رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي - األولى للتأمين.

سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشده/ عضو مجلس إدارة 
تاريخ العضوية – 2012/06/28 

·  عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة األلمنيوم )آرال(  اعتبارًا من  تاريخ 30/ 2017/04 ولغاية اآلن.
·  عضو مجلس إدارة شركة المجموعة العربية األردنية للتأمين اعتبارًا من  2020/07/29.
·  عضو مجلس إدارة شركة الباد لألوراق المالية واالستثمار اعتبارًا من  تاريخ 2019/04/01.

سعادة السيد أسامة عمر علي حمد/ عضو مجلس إدارة 
تاريخ  العضوية 2019/06/11 

ال يوجد لديه عضويات في شركات مساهمة عامة أخرى.

معالي السيد مهند شحادة خليل خليل/ عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية  2019/12/22 

ال يوجد لديه عضويات في شركات مساهمة عامة أخرى.

سعادة الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام/ عضو مجلس إدارة
تاريخ العضوية 2020/07/09

ال يوجد لديه عضويات في شركات مساهمة عامة أخرى.

سعادة المهندس ناصر حسين محمد صالح/ عضو مجلس إدارة 
تاريخ العضوية 2020/07/09

ال يوجد لديه عضويات في شركات مساهمة عامة أخرى.

سعادة السيد عبدالنور نايف عبدالنور عبدالنور/ عضو مجلس إدارة 
تاريخ العضوية 2020/07/09 

·  عضو مجلس إدارة شركة أبعاد األردن واإلمارات لاستثمار التجاري.
·  عضو مجلس إدارة في شركة األردن األولى لاستثمار/ األردن.

-  ضابط ارتباط الحوكمة في البنك:

ــة  ــه متابع ــد إلي ــذي يعه ــوال وال ــل األم ــة غس ــال ومكافح ــة االمتث ــرة مراقب ــر دائ ــود/ مدي ــود محم ــم محم ــود إبراهي ــيد محم الس
ــة. ــة األوراق المالي ــع هيئ ــك م ــي البن ــة ف ــات الحوكم ــور بتطبيق األم
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-  أســماء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وعــدد اجتماعــات كل مــن اللجــان خــالل الســنة وعــدد مــرات حضــور كل عضــو علــى 
حــدة حتــى تاريــخ 2021/12/31:

االجتماعات المعتذر عن 
حضورها بعذر

حضور االجتماعات أعضاؤها عدد 
اجتماعاتها اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها ميشيل الصايغ
رئيس اللجنة

لجنة  3 اجتماعات 
التسهيالت 1

اعتذر عن حضور اجتماع 
واحد حضر اجتماعين أيمن المجالي

عضو اللجنة 

- حضر جميع اجتماعاتها

شركة األردن األولى لاستثمار
ويمثلها:

صالح الكياني 
عضو اللجنة 

- حضر جميع اجتماعاتها أسامة حمد 
عضو اللجنة 

- حضر جميع اجتماعاتها  عبدالنور عبدالنور 
عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي
 ويمثلها:

فادي أبوغوش
عضو اللجنة

-
حضر جميع اجتماعاتها 

شريف الرواشدة 
رئيس اللجنة 

لجنة المخاطر   7 اجتماعات
واالمتثال 2

-
حضر جميع اجتماعاتها  

شركة األردن األولى لاستثمار
ويمثلها:

صالح الكياني 
عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها
هنري عزام

عضو اللجنة
 

- حضر جميع اجتماعاتها 

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد األول( 

ويمثلها:
فادي أبوغوش
عضو اللجنة 

االجتماعات المعتذر عن 
حضورها بعذر

حضور االجتماعات عدد  أعضاؤها
اجتماعاتها  اسم اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها  أيمن المجالي 
رئيس اللجنة 

  4 اجتماعات
 

لجنة 
التسويات 

والمديونيات 
 

3

- حضر جميع اجتماعاتها شريف الرواشدة 
عضو اللجنة  

- حضر جميع اجتماعاتها  
عبدالنور عبدالنور 

عضو اللجنة 

- حضر جميع اجتماعاتها

شركة األردن األولى لاستثمار
ويمثلها:

صالح الكياني 
عضو اللجنة  

- حضر جميع اجتماعاتها عبدالنور عبدالنور
رئيس اللجنة

3 اجتماعات
لجنة 

التخطيط 
االستراتيجي

4

- حضر جميع اجتماعاتها مهند شحادة  
عضو اللجنة 

- حضر جميع اجتماعاتها

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد األول( 

ويمثلها:
فادي Bبوغوش
عضو اللجنة 

- حضر جميع اجتماعاتها

شركة األردن األولى لاستثمار
ويمثلها:

صالح الكياني 
عضو اللجنة  

اعتذر عن حضور اجتماع 
واحد  حضر اجتماعين هنري عزام 

عضو اللجنة
اعتذر عن حضور اجتماع 

واحد حضر اجتماعين ناصر صالح
عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها مهند شحاده 
رئيس اللجنة

7 اجتماعات   لجنة التدقيق 5

- حضر جميع اجتماعاتها شريف الرواشدة
عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها

المؤسسة العامة للضمان 
االجتماعي )المقعد الثاني( عضو 

اللجنة يمثلها:
مؤنس عبدالعال 

اعتذر عن حضور اجتماع 
واحد حضر 6 اجتماعات ناصر صالح 

عضو اللجنة

- حضر جميع اجتماعاتها هنري عزام 
عضو اللجنة
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االجتماعات المعتذر 
عن حضورها بعذر

حضور االجتماعات أعضاؤها عدد 
اجتماعاتها اسم اللجنة

- حضر االجتماعين أسامة حمد 
رئيس اللجنة 

اجتماعين

لجنة 
الحاكمية 
المؤسسية 6

- حضر االجتماعين ميشيل الصايغ 
عضو اللجنة 

- حضر االجتماعين مهند شحادة 
عضو اللجنة

- حضر االجتماعين ناصر صالح
عضو اللجنة

- حضر جميع 
اجتماعاتها

هنري عزام 
رئيس اللجنة

5 اجتماعات

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت 7

- حضر جميع 
اجتماعاتها

مهند شحادة 
عضو اللجنة 

- حضر جميع 
اجتماعاتها

ميشيل الصايغ
عضو اللجنة

اعتذر عن حضور اجتماع 
واحد حضر 4 اجتماعات أسامة حمد 

عضو اللجنة

- حضر جميع 
اجتماعاتها

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
)المقعد الثاني( 

السيد مؤنس عبدالعال 
عضو اللجنة 

- حضر جميع 
اجتماعاتها

ناصر صالح 
رئيس اللجنة 

5 اجتماعات

لجنة 
حاكمية 

تكنولوجيا 
المعلومات

8- حضر جميع  
اجتماعاتها

شريف الرواشدة 
عضو اللجنة

- حضر جميع  
اجتماعاتها

عبد النور عبد النور
عضو اللجنة  

أسماء رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية: 

سعادة السيد مهند شحاده خليل خليل/  رئيس لجنة التدقيق  

ــات المتحــدة األمريكيــة، وحصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي  ــن« الوالي حصــل علــى شــهادة ماجســتير فــي إدارة األعمــال »جامعــة لونكول
ــات المتحــدة األمريكيــة. ــن« الوالي علــوم الحاســوب »جامعــة لونكول

الخبرات العملية:
يعمــل  حاليــً المديــر العــام التنفيــذي لشــركة األردن الدوليــة للتأميــن اعتبــارًا مــن  تاريــخ 2021/09/01، ويشــغل حاليــً منصــب عضــو مجلــس إدارة 
محطــة اإلعــام العــام المســتقلة اعتبــارًا مــن  تاريــخ 2021/10/24، شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة االســتثمارات الحكوميــة )غيــر متفــرغ(، شــغل 
ــة لشــؤون االســتثمار  ــر الدول ــة الملــك عبــداهلل الثانــي، شــغل منصــب وزي منصــب رئيــس الدائــرة االســتثمارية وتطويــر األعمــال – مكتــب جال
)رئيــس هيئــة االســتثمار( وعضــو فــي فريــق االقتصــاد الحكومــي،  شــغل منصــب مديــر عــام الشــركة األمريكيــة للتأميــن علــى الحيــاة لفرعــي 
األردن وفلســطين، شــغل منصــب مديــر أول الخدمــات الماليــة الشــخصية وإدارة الثــروات – إتــش إس بــي ســي بنــك األردن، شــغل منصــب نائــب 
مديــر عــام بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل، شــغل منصــب رئيــس تنفيــذي صنــدوق االئتمــان العســكري، شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس 
اإلدارة صنــدوق االئتمــان العســكري، لديــه خبــرة 23 عامــً فــي المؤسســات الماليــة واالســتثمارية فــي كا القطاعيــن العــام والخــاص، يتخللهــا 

مجموعــة مــن األدوار القياديــة فــي كل مــن األردن، لبنــان، مصــر، فلســطين.

سعادة السيد شريف توفيق حمد الرواشدة / عضو لجنة التدقيق 
حصل على شهادة بكالوريوس اقتصاد - جامعة اليرموك عام 1986، حصل على شهادة

)J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS شهادة عضو مجلس إدارة معتمد من مؤسسة التمويل الدولية صندوق النقد الدولي.

الخبرات العملية:
عمــل الســيد شــريف الرواشــده كمدقــق داخلــي فــي البنــك األردنــي الكويتــي )1981-1987(، شــغل منصــب مديــر القــروض فــي بنــك المشــرق- 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة )1987-1988(، كمــا أنــه عمــل رئيســً لمجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات الخاصــة ومديــر المركــز 
الرئيســي/ البنــك الســعودي لاســتثمار – الريــاض/ الســعودية منــذ عــام 1988 ولغايــة، عضــو ســابق فــي مجلــس النــواب األردنــي الســادس 

عشــر/ عضــو لجنــة الصحــة والبيئــة ولجنــة الطاقــة )2011-2010(.

سعادة الدكتور هنري توفيق إبراهيم عزام/ عضو لجنة التدقيق 
يعمــل هنــري عــزام حالًيــا أســتاًذا فــي الماليــة ومديــرًا لبرنامــج الماجســتير فــي الماليــة ، كليــة العليــان إلدارة األعمــال )OSB(، الجامعــة األمريكيــة 
فــي بيــروت التحــق بكليــة )OSB( فــي كانــون ثانــي 2014، حاصــل علــى دكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا، لــوس أنجلــوس 
عــام 1977، حاصــل علــى الماجســتير فــي االقتصــاد والتمويــل مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1972، حاصــل علــى البكالوريــوس فــي 

االقتصــاد والتمويــل مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت عــام 1970.

الخبرات العملية:
شــغل هنــري عــزام منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لصنــدوق اســتثمار الضمــان االجتماعــي األردنــي خــال الفتــرة مــن آب 
2012 إلــى أيلــول 2013، شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لدويتشــه بنــك لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن أيــار 2007 حتــى تشــرين 
أول 2010، حيــث كان يشــرف علــى فريــق مكــون مــن 250 موظفــً يعملــون فــي فــروع البنــك فــي دبــي، أبــو ظبــي والريــاض والدوحــة والبحريــن 
ــا حتــى 31 تمــوز 2012،  ــر، كمــا شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة لدويتشــه بنــك لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي والقاهــرة والجزائ
ــرة  )2005 -2006(، شــغل منصــب  الرئيــس التنفيــذي لشــركة جــورد  ــً فيهــا خــال الفت أســس »شــركة أمــوال إنفســت« وعمــل رئيســً تنفيذي
إنفســت )2001-2004(، شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة »بورصــة دبــي العالميــة« خــال الفتــرة )2001 -2004(، شــغل هنــري عــزام العضــو المنتــدب 
لمجموعــة الشــرق األوســط لاســتثمار، عمــان خــال الفتــرة )1998-2001(، شــغل منصــب نائــب المديــر العــام فــي »بنــك األهلــي التجــاري« فــي 
الســعودية خــال الفتــرة )1990 – 1998(، شــغل منصــب مســاعد المديــر العــام وكبيــر االقتصادييــن فــي البنــك التجــاري الوطنــي الســعودي، جــدة 
المملكــة العربيــة الســعودية )1990- 1998(، شــغل منصــب نائــب الرئيــس وكبيــر االقتصادييــن فــي بنــك الخليــج الدولــي، البحريــن )1990-1983(، 
شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي البنــك العربــي األردنــي لاســتثمار كعضــو مســتقل-2017، وعضــو مجلــس إدارة كعضــو مســتقل فــي 

شــركة اقبــال لاســتثمار )2018(. 

سعادة المهندس ناصر حسين محمد صالح/ عضو لجنة التدقيق 
حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن الجامعــة األردنيــة - عمــان 1995 ، حصــل علــى وســام االســتقال مــن جالــة 
ــزة الشــيخ محمــد بــن راشــد ألفضــل مشــروع خدماتــي فــي الوطــن العربــي دبــي 2018، تــم  الملــك عبــداهلل الثانــي فــي 2017، حصــل علــى جائ
اختيــاره كريــادي فــي منظمــة إنديفــر األمريكيــة Endeavor 2014، عضــو منظمــة الريادييــن األمريكيــة )EO( فــي األردن، فــاز بريــادي العــام 2013 مــن 

شــركة إرنســت أنــد ينــغE&Y ، حصــل علــى جائــزة الملكــة رانيــا للريــادة عمــان 2012. 

الخبرات العملية:
يعمــل حاليــً رئيــس مجلــس إدارة شــركة مدفوعاتكــم للدفــع اإللكترونــي، يعمــل حاليــً رئيــس مجلــس إدارة التقنيــة البريطانيــة لتطويــر 
الخبــرات فــي حلــول الدفــع واألمــن الســيبراني، شــغل عــدة مناصــب كنائــب رئيــس تنفيــذي، رئيــس تقنيــة المعلومــات واستشــاري فــي عــدة 

.)… Accenture, Microsoft, eDATA, AlRajhi Bank, USAID( شــركات وبنــوك عربيــة وأجنبيــة
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خامسًا: دليل الحاكمية المؤسسية ودليل حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة لها وتقرير الحوكمة

سعادة السيد مؤنس عمر سليم عبدالعال/ عضو لجنة التدقيق
ممثل عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي )المقعد الثاني( 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة اليرمــوك عــام 2004 وحاصــل علــى شــهادة محاســب إداري معتمــد )CMA( مــن 
 American( مــن )CPA( عــام 2014، حاصــل علــى شــهادة المحاســب القانونــي األمريكــي )Institute of Management Accountants - IMA(
Institute of Certified Public Accountant - AICPA( عــام 2018، حاصــل علــى شــهادة الدبلــوم المهنــي المتخصــص فــي معاييــر اإلبــاغ 
Association of Chartered Certified Accountants - ACCA( عام 2019، وحاصـل علــى شهــادة  الـــمالـــــي الدولــي )DipIFR( من )
)J.I.O.D )JORDAN INSTITUTE OF DIRECTORS شــهادة عضــو مجلــس إدارة معتمــد مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة صنــدوق النقــد الدولي.

الخبرات العملية:
يعمــل حاليــً رئيــس قســم شــؤون الشــركات منــذ 2020/07/01 فــي صنــدوق أمــوال الضمــان االجتماعــي، عمــل رئيــس قســم المخاطــر االســتثمارية 
فــي صنــدوق االســتثمار مــن كانــون ثانــي 2019 ولغايــة 2020/06/30، عمــل رئيــس قســم التســويات ونائــب المديــر المالــي فــي صنــدوق االســتثمار 
مــن أيــار 2006 ولغايــة 2018/12/31، وكان عضــو مجلــس إدارة ســابق فــي بنــك االتحــاد للفتــرة مــن تشــرين ثانــي 2017 ولغايــة تشــرين ثانــي 2019، 

وكان عضــو مجلــس إدارة ســابق فــي الشــركة األردنيــة للصحافــة والنشــر - الدســتور للفتــرة مــن نيســان 2017 ولغايــة تشــرين ثانــي 2017.

أسماء  رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

أسامة 
حمد

مهند 
شحادة

ناصر 
صالح

هنري 
عزام

م. ض.إ
المقعد 
الثاني 

ويمثلها 
فيه 

السيد 
مؤنس 

عبدالعال 

م.ض .إ 
المقعد 

األول 
ويمثلها 

فيه 
السيد 
فادي 

أبوغوش

شركة 
األردن 
األولى 

لالستثمار 
ويمثلها 
السيد 
صالح 

الكيالني

عبدالنور 
عبدالنور 

شريف 
الرواشده

أيمن 
المجالي

ميشيل 
الصايغ

عضو عضو عضو عضو عضو رئيس 
اللجنة

لجنة 
التسهيات  1

عضو عضو عضو رئيس 
اللجنة 

لجنة المخاطر 
واالمتثال 2

عضو عضو رئيس   عضو
اللجنة  

لجنة تسويات 
المديونيات 
والعقارات 

3

عضو عضو عضو عضو عضو رئيس 
اللجنة 

لجنة 
التخطيط 

االستراتيجي
4

رئيس 
اللجنة عضو عضو عضو عضو لجنة التدقيق 5

رئيس  
اللجنة عضو عضو عضو  

لجنة 
الحاكمية 
المؤسسية

6

عضو عضو رئيس 
اللجنة  عضو عضو

لجنة 
الترشيحات 
والمكافآت

7

رئيس 
اللجنة عضو عضو

لجنة حاكمية 
تكنولوجيا 
المعلومات 

8

-  عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خال السنة )6( اجتماعات.

-  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خال السنة وعدد مرات حضور كل عضو على حدة:

عقد مجلس إدارة البنك التجاري األردني خال عام 2021 »تسعة اجتماعات« 

عدد االجتماعات التي اعتذر عن عدد االجتماعات التي حضرهااالسم
حضورها بعذر

سعادة السيد ميشيل الصايغ1
- 9 اجتماعاترئيس مجلس اإلدارة

معالي السيد أيمن المجالي2
اعتذر عن حضور اجتماع واحد8 اجتماعاتنائب رئيس مجلس اإلدارة

3
شركة األردن األولى لاستثمار
عضو مجلس اإلدارة يمثلها:

سعادة السيد صالح الكياني
-9 اجتماعات

سعادة السيد أسامة حمد4
-9 اجتماعات عضو مجلس اإلدارة 

5

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
)المقعد األول(

عضو مجلس اإلدارة  يمثلها:
سعادة السيد فادي أبوغوش

-9 اجتماعات

6

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
)المقعد الثاني(

عضو مجلس اإلدارة يمثلها:
سعادة السيد مؤنس عبدالعال 

- 9 اجتماعات

سعادة السيد شريف الرواشدة7
-9 اجتماعاتعضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور هنري عزام 8
اعتذر عن حضور اجتماع واحد8 اجتماعاتعضو مجلس اإلدارة 

9
سعادة السيد ناصر صالح

اعتذر عن حضور اجتماع واحد 8 اجتماعاتعضو مجلس اإلدارة 

سعادة السيد عبد النور عبد النور10
-9  اجتماعاتعضو مجلس اإلدارة 

معالي السيد مهند شحادة@ 11
عضو مجلس اإلدارة

-9 اجتماعات

رئيس مجلس اإلدارة @استقال بتاريخ 2022/01/15.         
ميشيل الصايغ  



عناوين الفروع 
والمكاتب
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رقم الفاكسرقم الهاتفالعنواناسم الفرعت

5664110 - 520300006 - 06البيادر - شارع الملك عبد اهلل الثاني اإلدارة العامة1

5203086 - 520900006 - 06البيادر - شارع الملك عبد اهلل الثانيالفرع الرئيسي2

5621878 - 520900006 - 06عمان - ش الثقافة - بناية CSCالشميساني3

5621968 - 520900006 - 06جبل عمان - شارع األمير محمدجبـل عمـــان4

5683657 - 520900006 - 06مجمع بنك اإلسكان - شارع الملكة نورالمجمع التجاري5

4639519 - 520900006 - 06جبل الحسين - شارع جمال الدين األفغانيجبل الحسيـن6

5104797 - 06 5209000 - 06العبدلي الجديد - شارع الشيخ رفيق الحرير يالعبدلـــــي إكسبرس7

5821811 - 520900006 - 06أم السماق - شارع مكةشارع مكــــة8

4778685 - 520900006 - 06عمان - شارع اليرموكاليرموك9

4784692 - 520900006 - 06عمان - شارع األمير الحسنالقويسمـــــة10

4883665 - 520900006 - 06ماركا - شارع الملك عبد اهلل األولماركــا11

5356890 - 520900006 - 06الجبيهة - شارع ياجوز - بالقرب من السيفويالجبيهة12

4720520 - 520900006 - 06الفحيص - شارع الحجازالفحيـــص13

5525676 - 520900006 - 06عمان - شارع وصفي التل - عمارة أبراج المهنيةشارع وصفي التـل14

4017608 - 06 5209000 - 06عمان - جاليريا مول - شارع عبد الرحيم حاج محمدالصويفية15

5057595 - 520900006 - 06عمان - شارع البطحاءالهاشمي الشمالي16

3993290 - 520900005 - 06الزرقاء - شارع السعادةالزرقــــــاء17

3246931 - 520900005 - 06مأدبا - شارع الملك عبد اهلل الثانيمـــأدبا18

2386967 - 520900003 - 06الكرك - شارع طريق عمان الرئيسي - الثنيةالكرك19

2014166 - 520900003 - 06الوحدات الشرقية - شارع ابن رشدالعقبة20

3551561 - 520900005 - 06السلط - شارع الميدانالسلط21

3571761 - 520900005 - 06األغوار - دير عا - الشارع الرئيسيمعدي22

7259407 - 520900002 - 06إربد - شارع بغداد - تقاطع دوار القيروانإربد23

7100477 - 520900002 - 06إربد - شارع الحصنشارع الحصن24

الحي الشرقي 25
7251761 - 02 5209000 - 06إربد - الحي الشرقي -  شارع الهاشمي إكسبرس

7381857 - 520900002 - 06الرمثا - مبنى البلدية - شارع الوحدة العربيةالرمثا26

6236679 - 520900002 - 06المفرق - الحي الشرقي - شارع خالد أبو سماقةالمفرق27

3751677 - 520900005 - 06الزرقاء - الرصيفة - الجبل الشمالي - شارع الملك عبد اهلل الثانيالرصيفة28

4393956 - 520900006 - 06عمان - ضاحية الياسمين - شارع األمير هاشم بن الحسينضاحية الياسمين29

ضاحية النخيل 30
5712596 - 520900006 - 06عمان - ضاحية النخيل - شارع علي سالم اللحيواتإكسبرس

5154170 - 520900006 - 06عمان - منطقة المدينة الرياضية - شارع الشهيدالمدينة الرياضية31

5527439 - 06 5209000 - 06عمان - شارع مكة - بناية الثوابتأم أذينة32

5811231 - 06 5209000 - 06عمان - وادي السير  - أبوالسوس- شارع الصناعة أبوالسوس إكسبرس33

5716340 - 520900006 - 06عمان - مرج الحمام  - شارع محمد سعيد العبادي - عمارة رقم 89مرج الحمام 34

5065404 - 520900006 - 06عمان - طبربور - شارع طبربور - مجمع ليمار طبربور إكسبرس35
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