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رؤيتنــــا:
أن نكون مؤسسة رائدة مهنياً في مجال ضمان الودائع على المستوى اإلقليمي والدولي.

رسـالتنـــا:
المصرفي  الحفاظ على االستقرار  المصرفي والمساهمة في  بالنظام  الثقة  البنـوك وتشجيع االدخار وتعزيز  المودعين لدى  حماية 

والمالي في المملكة. 

قيمنا الجوهريـة:
االنتمــاء : الحس بالمسؤولية والوالء واإلخالص تجاه المؤسسة والعاملين فيها والمتعاملين معها.  

النزاهة  : االلتزام بأفضل المعايير األخالقية والمهنية.

التميز   : تطبيق المعايير والممارسات الدولية وأفضل المهارات والمعارف والخبرات المتاحة للقيام بالمهام بكفاءة وفعالية.

روح الفريق : توثيق عالقات التعاون بين موظفي المؤسسة والمحافظة على خطوط اتصال مع األطراف ذات العالقة.

التدريب والتعلم المستمر : الحرص على االرتقاء علمياً ومهنياً لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

أهـدافنا:
1. تأمين الحماية التامة لغالبية المودعين لدى الجهاز المصرفي.

2. المحافظة على الجاهزية والقدرة المالية والتشغيلية وبناء مستوى مالئم من االحتياطيات. 

3. إدارة عمليتي التعويض والتصفية بكفاءة وفعالية.

4. المساهمة في معالجة البنوك التي تتعرض لمشاكل  ذات أثر جوهري في مراكزها المالية. 

5. المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.

6. توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع في المملكة.

ضمان الودائع
ضمان لمستقبل مدخراتك 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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د.عادل الشركس

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
عشر  السادس  السنوي  التقرير  أيديكم  بين  أضع  أن  الكرام 
لمؤسسة ضمان الودائع للعام 2021، والذي يلقي الضوء على 
المجاالت،  شتى  في  المؤسسة  شهدتها  التي  التطورات  أبرز 
والتغيرات التي طرأت على أهم مؤشراتها الرئيسية ومحفظتها 
االستثمارية، متضمناً تقرير المدقق المستقل حول القوائم المالية 

للمؤسسة للعام 2021.

فقد أظهر االقتصاد العالمي خالل عام 2021 مؤشرات واضحة 
على بدء التعافي من تداعيات جائحة كورونا، مدفوعاً بالتوسع 
الكبير في تلقي اللقاح ضد الفيروس من جهة، وباستمرار آثار 
السياسات المالية والنقدية التوسعية التي تبنتها معظم الدول للحد 
من التداعيات السلبية للجائحة، من جهة أخرى. إذ حقق االقتصاد 
العالمي نمواً بنسبة 6.1% بالمقارنة مع انكماش نسبته 3.1% في 

عام 2020. 

على المستوى المحلي، بدأ االقتصاد األردني التعافي التدريجي 
بعد  وذلك   ،%2.2 بنسبة  نمواً  محققاً  الجائحة  تداعيات  من 
االنكماش الذي سجله في العام المنصرم بنسبة 1.6%. واستمر 
البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تتسم بالمرونة واالستجابة 
االستقرار  الحفاظ على  يعزز  بما  المرحلة،  لمتطلبات  المناسبة 
ألسعار  مالئم  هيكل  وتوفير  المملكة،  في  والمصرفي  النقدي 

الفائدة. وسجلت احتياطيات البنك المركزي من العمالت االجنبية 
مستوًى قياسياً في نهاية عام 2021 بلغ )18( مليار دوالر، وهو 
ما يُغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لما يزيد عن 

)9( أشهر. 

الودائع  ارتفع حجم  المصرفي،  القطاع  وعلى صعيد مؤشرات 
إلى  ليصل  دينار  مليار   )2.7( بمقدار  المملكة  في  البنوك  لدى 
)39.5( مليار دينار. وتجاوزت موجودات البنوك )61( مليار 
دينار، مرتفعة بما يزيد عن )4( مليار دينار عن عام 2020. 
حيث  ومتانتها،  البنوك  قوة  المالية  السالمة  مؤشرات  وتظهر 
قبل  من  المفروضة  النسبة  المال  رأس  كفاية  نسبة  تجاوزت 
البنك المركزي، والحد األدنى المطلوب من بازل III، مسجلًة 
)18.0%(. وتجاوزت نسبة السيولة لدى البنوك النسبة القانونية 
لتسجل   )%100( والبالغة  المركزي  البنك  قبل  من  المفروضة 
نسبة  على  الحفاظ  من  كذلك  البنوك  تمكنت  وقد   .)%141.5(
متدنية للديون غير العاملة لتبلغ )5.0%(، في حين بلغت نسبة 

تغطية المخصصات للديون المتعثرة حوالي )%79.9(.

أما على صعيد مؤسسة ضمان الودائع، فقد بلغ عدد المودعين 
المملكة،  في  الودائع  ضمان  نظام  بمظلة  ودائعهم  المشمولة 
 )3.7( يقارب  ما  اإلسالمية،  البنوك  لدى  المودعين  متضمنة 
وبسقف  بالكامل  مضمونين  منهم   )%97.7( مودع،  مليون 
تعويض فوري قيمته خمسين ألف دينار. أما بالنسبة لألداء المالي 
التي  االستثمارية  بسياستها  المؤسسة  استمرت  فقد  للمؤسسة، 
تتسم بتجنب المخاطر لبناء مستوى مالئم من االحتياطيات قادر 
على تعويض المودعين ومواجهة مخاطر معالجة البنوك، حيث 
تجاوز بذلك رصيد احتياطياتها مليار دينار مغطياً )12.2%( من 

بوليصة ضمان البنوك األعضاء في المؤسسة.  

وفي الختام، أدعوكم الستعراض إنجازات عام مضى من عمر 
مؤسسة ضمان الودائع، التي باتت ركناً أساسياً من أركان شبكة 
الحماية المصرفية في المملكة، والدعامة الحقيقية لبث الثقة لدى 
المودعين في الجهاز المصرفي. مؤكداً التزام المؤسسة وسعيها 
الدؤوب لتحقيق رؤيتها الجلية في ضمان الودائع، وذلك بفضل 
الجهود المضنية التي يبذلها الزمالء الكرام أعضاء مجلس اإلدارة 
وجميع العاملين فيها، مقدماً لهم جميعاً بالغ الشكر والتقدير على 
حرصهم وتفانيهم بالعمل على تحقيق رسالة المؤسسة المنشودة 
للحفاظ  الهادف  العطاء  من  المزيد  آماًل  أعمالها،  وتطوير 
الوطني،  لالقتصاد  والداعم  المصرفي  الجهاز  استقرار  على 
التقدم  من  الغالي مزيداً  يّمَد األردن  أن  المولى عّز وجل  داعياً 
الملك  الهاشمية  الجاللة  صاحب  حضرة  ظل  في  واالزدهار، 

عبدهللا الثاني ابن الحسين، حفظه هللا ورعاه. 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة المدير العام
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معتز ابراهيم بربور

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

     يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمؤسسة ضمان الودائع 
للعام 2021 والذي أستعرض من خالله أهم نتائج وإنجازات 
رسالتها  لتحقيق  عطائها  في  مستمرة  زالت  ما  التي  المؤسسة 
في  والمساهمة  االدخار  وتشجيع  المودعين  حماية  في  الهادفة 
حيث  المملكة،  في  والمالي  المصرفي  االستقرار  على  الحفاظ 
والمودعين  الودائع  مؤشرات  بمتابعة  المؤسسة  استمرت 
وتجاوزها  االحتياطيات  بكفاية  العالقة  ذات  والمؤشرات 
الرابع  للعام  االستمرار  من  مّكنها  مما  قانوناً  المستهدف  الحد 
الذي  السنوي  االشتراك  رسم  نسبة  تخفيض  من  التوالي  على 
 2022-  2019 لألعوام  األعضاء  البنوك  من  تقاضيه  يتم 
مؤكداً  باأللف.   2.5 نسبة  من  بداًل  باأللف   1.75 نسبة  إلى 
نشأتها  منذ  المؤسسة  خطته  التي  الشفافية  نهج  استمرار  بذلك 
واستمرار مسيرتها بعزم وثبات لتكون مؤسسة رائدة مهنياً في 

تأدية دورها الوطني المناط بها.

االشتراك  رسوم  بلغت  للمؤسسة،  المالي  األداء  صعيد  وعلى 
حوالي  2021م  العام  خالل  األعضاء  البنوك  من  المحصلة 
المحّصلة  االشتراك  رسوم  بلغت  كما  دينار،  مليون   )35.9(
من البنوك اإلسالمية األعضاء في صندوق ضمان الودائع لدى 
إلى  إضافة  دينار،  مليون   )17.6( حوالي  اإلسالمية  البنوك 
تحقيق عوائد على محفظة استثمارات المؤسسة بلغت حوالــي 
إلى  المؤسسة  احتياطيات  بذلك  لترتفع  دينار،  مليون   )47.8(

حوالي )1011.2( مليون دينار في نهاية العام 2021، بنسبة 
نسبة  ولتصل   ،2020 العام  نهاية  عن   )%8.9( مقدارها  نمو 
مستويات  إلى  الخاضعة  للودائع  المؤسسة  احتياطيات  تغطية 
استمرت  كما  العالمية.  النسب  أفضل  ومن  ومريحة  مناسبة 
بكفاءة وفعالية ضمن  استثماراتها  إدارة  بالعمل على  المؤسسة 
المؤسسة  استثمارات  محفظة  قيمة  بلغــت  حيث  قانونها  أحكام 
 2021 العام  نهايـة  في  دينـــار  مليون   )988.6( حوالــي 
قيمتها  عن   )%8.0( نمو  وبمعدل   )%4.9( بلغ  عائد  بمتوسط 

في نهايـة العام  2020 والبالغة )915.3( مليون دينـــار.

للودائع والمودعين، بلغت  الرئيسة  أما على صعيد المؤشرات 
 )%97.4( بالكامل  ودائعهم  المضمونة  المودعين  عدد  نسبة 
إجمالي  من   )%24.7( ودائعهم  تشكل  والذين  المودعين  من 
مقداره  ضمان  سقف  ضمن  القانون  ألحكام  الخاضعة  الودائع 
عضو،  بنك  لكل  مودع  لكل  دينار  ألف  خمسون   )50.000(
ما يعادل )5.1( ضعف متوسط الوديعة الخاضعة ألحكــــــام 

قانون المؤسسة.

إعالمياً، واصلت المؤسسة جهودها لرفع نسبة الوعي الجماهيري 
المعلومات  ونشر  تحديث  خالل  من  الودائع  ضمان  بنظام 
وصفحة  االلكترونية  الحكومة  وبوابة  االلكتروني  الموقع  على 

المؤسسة على موقع التواصل االجتماعي.  

في  المؤسسة  شاركت  والدولي،  اإلقليمي  الصعيد  وعلى 
 )IADI( الودائع  لضامني  الدولية  الهيئة  اجتماعات  حضور 
 )WEBEX( المرئي والمسموع التطبيق  تم عقدها عبر  التي 
الدولية  للهيئة  )العشرون(  العام  السنوي  االجتماع  ومنها 
لضامني الودائع واجتماعات المجلس التنفيذي ولجان المجلس 
 ،)MENA( افريقيا للشرق األوسط وشمال  االقليمية  واللجنة 
  )SPWG(االستراتيجية الخطــة  عــمل  فريـق  واجتماعات 
حيث تم انتخاب المؤسسة في عضوية اللجنة المنبثقة عن فريق 

العمل والمسؤولة عن رسوم االشتراك في الهيئة
.)SPWG-FEE SUBGROUP(

وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى عطوفة 
رئيس مجلس اإلدارة والسادة أعضاء المجلس الكرام لجهودهم 
المؤسسة، وإلى  لمسيرة  القيمة  المتواصل وتوجيهاتهم  ودعمهم 
كافة الزميالت والزمالء العاملين فيها ، سائاًل المولى عز وجل 
أن يحفظ وطننا من شر الوباء وأن يوفقنا جميعاً لخدمة األردن 
الملك عبدهللا  الهاشمية  الجاللة  في ظل حضرة صاحب  الغالي 

الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه.

كلمة المدير العام
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أبرز انجازات المؤسسة 
المستقبلية وتطلعاتها 
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مجال ضمان  في  به  يُحتذى  أنموذجاً  تكون  وأن  هاماً  دوراً  تلعب  بأن  المستقبلية  رؤيتها  لتحقيق  مستمر  بشكل  المؤسسة  تسعى 

الودائع على المستوى اإلقليمي والدولي، وأن تكون طرفاً فّعااًل في شبكة الحماية المصرفية لتكّون شراكة تكاملية هدفها تعزيز 

الثقة بالجهاز المصرفي وصواًل إلى المساهمة في تعـزيز االستقرار المصرفي والمالي في المملكة. وذلك من خالل قيام المؤسسة 

بتنفيذ االلتزامات القانونية المناطة بها وأهمها توفير الحماية للمودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم لديها بكفاءة وفعالية وبالسرعة 

الممكنة.

تميّز العام 2021 بتطور المؤشرات ذات الصلة بضمان الودائع، حيث تقدم المؤسسة حماية كاملة لحوالي 97,2% من اجمالي 

المودعين لدى البنوك األعضاء، وناهز مستوى االحتياطيات )1011,2( مليون دينار، لتصل نسبة تغطية االحتياطيات للودائع 

الخاضعة ألحكام القانون الى )4,66%( في نهاية العام حيث قرر مجلس إدارة المؤسسة وللسنة الرابعة على التوالي تخفيض رسم 

االشتراك السنوي للبنوك األعضاء في المؤسسة من اثنين ونصف باأللف  إلى واحد وخمسة وسبعين باأللف من مجموع الودائع 

الخاضعة ألحكام القانون. 

أبرز انجازات المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية
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المصطلحات قائمة 
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لدى  الودائع  ضمان  صندوق  في  األعضاء  البنوك   -

البنوك اإلسالمية:

اإلسالمية  البنوك  وفروع  األردنية  اإلسالمية  البنوك  جميع 

اإلسالمية  البنوك  فروع  باستثناء  المملكة،  في  العاملة  األجنبية 

األردنية العاملة خارج المملكة.

- الودائع المضمونة كلياً:

الودائع الخاضعة ألحكام القانون والتي تساوي أو تقل قيمتها عن 

)50,000( خمسين ألف دينار أردني.

- الودائع المضمونة جزئياً:

عن  قيمتها  تزيد  والتي  القانون  ألحكام  الخاضعة  الودائع 

)50,000( خمسين ألف دينار أردني.

للتعويض  الخاضعة  )الودائع  الضمان  بوليصة   -

الفوري(:

مجموع المبالغ التي تدفع إلى المودعين المضمونين بحد أقصى 

حال  في  فوري  كتعويض  مودع  لكل  أردني  دينار   50,000

تصفية البنك.

- التصفية: 

إنهاء أعمال أي بنك يقرر البنك المركزي تصفيته، حيث تكون 

يتقرر  بنك  ألي  الوحيد  القانوني  والممثل  المصفي  المؤسسة 

تصفيته. 

- نظام ضمان الودائع: 

حماية  على  تقوم  والتي  المصرفية  الحماية  شبكة  أطراف  أحد 

المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم، كما ويضطلع نظام ضمان 

البنوك، وإيجاد حلول  أبرزها: تصفية  بعدة مهام أخرى  الودائع 

للبنوك التي تواجه مشاكل ذات أثر جوهري في مراكزها المالية. 

- سقف الضمان:

لكل  فوري  كتعويض  بدفعه  المؤسسة  تقوم  الذي  األعلى  الحد 

عن  يزيد  ال  وبما  بتصفيته  قرار  يصدر  بنك  أي  لدى  مودع 

)50,000( خمسين ألف دينار أردني.

- الودائع الخاضعة ألحكام القانون:

الحكومة  ودائع  باستثناء  البنوك  لدى  األردني  بالدينار  الودائع 

وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت 

الممنوحة بضمانها.

- صندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية: 

المؤسسة على  إدارته  تتولى  اعتبارية  يتمتع بشخصية  صندوق 

التكافل  مبدأ  على  الصندوق  يقوم  حيث  باألجر،  الوكالة  أساس 

العالقة على  ذات  األطراف  الدفع من جميع  ويكون  والتعاون، 

سبيل التبرع. 

- البنوك األعضاء في مؤسسة ضمان الودائع:

جميع البنوك التجارية األردنية وفروع البنوك التجارية األجنبية 

العاملة في المملكة، باستثناء فروع البنوك األردنية العاملة خارج 

المملكة.

قائمة المصطلحات
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- التعويض: 

يقرر  بنك  أي  لدى  المضمونين  للمودعين  الضمان  مبالغ  دفع 

مبلغ  تدفع  أن  المؤسسة  على  ويتعين  تصفيته،  المركزي  البنك 

الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خالل ثالثين يوماً 

من تاريخ صدور قرار التصفية.

- المبادئ األساسية المعّدلة ألنظمة ضمان الودائع الفّعالة:

مجموعة من المبادىء ألنظمة ضمان ودائع فّعالة وعددها )16( 

 )IADI( مبدأً أساسياً، صدرت عن الهيئة الدولية لضامني الودائع

وتم مراجعتها بشكل نهائي من قبل مجموعة عمل تضم ممثلين 

عن لجنة بازل للرقابة المصرفية )BCBS( والمنتدى األوروبي 

لضامني الودائع )EFDI( والمفوضية األوروبية )EC( ومعهد 

االستقرار المالي )FSB( وصندوق النقد الدولي )IMF( والبنك 

.)WB( الدولي

قائمة المصطلحات
- معالجة البنوك: 

عملية إيجاد حلول ألي بنك يواجه مشاكل ذات أثر جوهري في 

مركزه المالي، وقد يتضمن هذا القرار اتخاذ إجراء أو أكثر من 

للمؤسسة  تبين  حال  في  وذلك  البنوك  معالجة  عملية  إجراءات 

أن اتخاذ هذا اإلجراء أقل كلفة من السير في إجراءات التصفية 

ودفع مبالغ التعويض.

:)IADI( الهيئة الدولية لضامني الودائع -

أنشئت  مستقلة،  اعتبارية  بشخصية  تتمتع  ربحية  غير  هيئة 

لعام 2002، مقرها  أيار  السويسري في شهر  القانون  بموجب 

في بنك التسويات الدولية )BIS( في مدينة بازل في سويسرا، 

هدفها تعزيز كفاءة أنظمة ضمان الودائع من خالل توفير أدلّة 

الخبرات  وتبادل  الدولي  والتنسيق  التعاون  وتشجيع  إرشادية، 

الودائع  الودائع، ويبلغ عدد مؤسسات ضمان  في مجال ضمان 

المشاركة في الهيئة حالياً )91( عضواً و)9( مؤسسات تابعة، 

باإلضافة إلى )17( شريكاً.
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المؤسسية  الحوكمة 
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المؤسسية  الحوكمة 

جـاء إنشـاء مؤسسـة ضمـان الودائـع في العـام 2000 في إطار 

تطويـر البنـاء المؤسسـي والتشـريعي ومكمـاًل لشـبكة الحمايـة 

المصرفيـة فـي المملكـة، وقـد انتهجـت المؤسسـة منـذ تأسيسـها 

حمايـة  رسـالة  تحقيـق  يضمـن  بمـا  المؤسسـي  البنـاء  ترسـيخ 

المودعيـن بضمـان ودائعهـم لـدى البنـوك وفـق أحـكام القانون، 

وبمـا ينسـجم والمبـدأ الثالـث )الحوكمـة( مـن المبادئ األساسـية 

المعدلـة ألنظمـة ضمـان الودائـع الفعالـة الصـادرة عـن الهيئـة 

الدوليـة لضامنـي الودائـع )IADI( والـذي يقضـي بأنـه يجـب 

أن يكـون ضامـن الودائـع مسـتقل ماليـاً وإداريـاً وأن يمـارس 

أعمالـه بشـفافية ومسـؤولية وبمعـزل عـن أي تدخـل خارجـي. 

اإلطار المؤسسي التشريعي:

تـم وضـع المالمـح الرئيسـة لنظـام ضمـان الودائـع ضمـن إطـار 

قانونـي شـامل يوّضح أهداف المؤسسـة والمهـام واألدوار المناطة 

بالمؤسسـة والصالحيات واإلجراءات التي تقوم بها لتحقيق الهدف 

األساسـي مـن إنشـائها حيـث أورد القانـون أحكامـاً وصالحيـات 

يتعيّـن علـى المؤسسـة االلتـزام بهـا للقيـام بمهامهـا بكفـاءة وفعالية 

واسـتقاللية دون أي تدخـل مـن جهـات خارجيـة، كمـا حـدد قانـون 

المؤسسـة حقـوق المودعيـن والعالقة مع البنـك المركزي واإلطار 

المؤسسـي مـع األطـراف األخـرى ذات العالقة. 

مجلس اإلدارة

يتولـى إدارة المؤسسـة واإلشـراف عليهـا مجلـس إدارة برئاسـة 

محافـظ البنـك المركـزي وعضويـة أربـع أعضـاء مـن القطـاع 

الحكومـي بمـا فيهم مدير عام المؤسسـة، وعضويـن من القطاع 

الخـاص يتـم تعيينهـم بقرار مـن مجلس الوزراء ويشـترط أن ال 

يكونـا مـن إداريـي أي بنـك طيلـة مـدة عضويتهمـا فـي المجلس 

وطيلـة السـنتين التاليتيـن النتهـاء هـذه العضويـة. ويتـم اختيـار 

أعضـاء مجلـس اإلدارة – مـن ضمنهـم المديـر العـام - علـى 

أسـس محددة. 

وقـد حـدد قانـون المؤسسـة مهـام وصالحيـات مجلـس اإلدارة 

ومنهـا علـى سـبيل المثال وضع السياسـة العامة وإقـرار الخطة 

العامـة السـتثمار أمـوال المؤسسـة وفـق أحكام قانون المؤسسـة 

ووضـع الهيـكل التنظيمـي للجهـاز اإلداري للمؤسسـة وإقـرار 

الموازنـة السـنوية، باإلضافـة إلـى منحـه ممارسـة صالحيـات 

مجلـس إدارة الشـركة المسـاهمة العامـة المنصـوص عليهـا في 

قانـون الشـركات بالقـدر الـذي ال تتعارض فيه مع أحـكام قانون 

المؤسسـة. وقـد حـددت اجتماعـات المجلـس بدعـوة مـن رئيـس 

المجلـس مـرة كل شـهرين أو كلما دعت الحاجـة لذلك، وتصدر 

تسـاوي  وعنـد  أعضائـه  عـدد  بأغلبيـة  أو  باإلجمـاع  قراراتـه 

األصـوات يرجـح الجانـب الـذي صـوت معـه رئيس الجلسـة. 

كمـا أعطـى قانـون المؤسسـة المديـر العام المهـام والصالحيات 

الالزمـة إلدارة شـؤون المؤسسـة بما فيهـا تنفيذ السياسـة العامة 

للمؤسسـة والقـرارات الصـادرة عن مجلس اإلدارة واإلشـراف 

علـى الجهاز اإلداري للمؤسسـة.

األساسية  المبادئ  من  )الحوكمة(  الثالث  المبدأ  يقتضي 

المعدلة ألنظمة ضمان الودائع الفّعالة بأنه يجب أن يكون 

ضامن الودائع مستقل مالياً وإدارياً وأن يمارس أعماله 

بشفافية ومسؤولية وبمعزل عن أي تدخل خارجي.

الحوكمة المؤسسية 
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أعضاء مجلس اإلدارة
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رئيس مجلس اإلدارة 
عطوفة الدكتور عادل أحمد الشركس1

محافظ البنك المركزي األردني

  نائب رئيس مجلس اإلدارة
عطوفة السيد زياد اسعد غنما2

نائب محافظ البنك المركزي األردني

عطوفة الدكتور
عدلي شحادة قندح3 

مستشار اقتصادي ومالي ومصرفي

عطوفة الدكتور
وائل علي العرموطي
مراقب عام الشركات

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

عطوفة السيد
معتــز ابراهيم بربــور

مديـر عام مؤسسة ضمان الودائع

 عطوفة الدكتور
الشبلي عبدالحكيم 

أمين عام وزارة المالية

معالي السيدة
هالة بسيسو لطوف
شريك في شركة "آية"
والتنمية  لإلستشارات 

1- صدرت االرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة الدكتور عادل أحمد الشركس محافظاً للبنك المركزي األردني اعتباراً من 10 كانون الثاني 2022 خلفا لمعالي الدكتور زياد فريز. 

2- تم تعيين عطوفة السيد زياد اسعد غنما نائباً لرئيس مجلس اإلدارة اعتباراً من 9 شباط 2022 خلفاً لعطوفة الدكتور عادل أحمد الشركس.

3- تم تعيين سعادة الدكتور عدلي شحادة قندح عضواً في مجلس اإلدارة اعتباراً من 10 نيسان 2022 خلفاً لعطوفة الدكتور جمال صالح.

أعضاء مجلس اإلدارة
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يتكون الجهاز اإلداري والتنفيذي للمؤسسة مما يلي:-

- دائرة الضمان والتصفية: 

تتولـى الدائـرة اقتـراح وتنفيـذ وتطويـر سياسـات ضمـان الودائع 

فـي المؤسسـة وبمـا يضمـن تأسـيس المسـتويات المطلوبـة مـن 

الحوافـز لـدى المودعيـن لفـرض انضبـاط السـوق ولـدى البنوك 

لحفزهـا علـى إدارة أفضـل لمسـتويات مخاطرهـا. كمـا تتولـى 

البنـك  اوضـاع  بمعالجـة  الخاصـة  االجـراءات  إدارة  الدائـرة 

الـذي يتعـرض لمشـاكل ذات أثـر جوهـري فـي مركـزه المالـي، 

باالضافـة الـى إدارة المهام المناطة بالمؤسسـة كمصٍف ألي بنك 

يتقـرر تصفيتـه وفـق أحـكام قانونهـا وأيـة أنظمـة أو تعليمـات أو 

قـرارات تصـدر بموجبه، وتعمل على وضع وتطوير السياسـات 

المختلفـة لعمليـة التصفية وذلـك لتنفيذ إجراءاتها بكفـاءة وفعالية. 

كمـا تتولـى وضع وتطويـر وإدارة إجراءات تعويـض المودعين 

قانونهـا وأيـة أنظمـة أو تعليمـات أو قـرارات  بموجـب أحـكام 

بموجبه. تصـدر 

- الدائرة اإلدارية: 

تتولـى الدائـرة تأميـن احتياجات المؤسسـة مـن الكوادر البشـرية 

اللـوازم واالجهـزة والمعـدات وصيانتهـا  ومـن األجهـزة ومـن 

المؤسسـة،  لعمـل  الالزمـة  المسـاندة  الخدمـات  وتأميـن  وإدارة 

واحتسـاب كافـة النفقـات الذاتيـة واالدارية للمؤسسـة وموظفيها، 

وتطويـر جميـع الملفـات الخاصـة بأمـور المؤسسـة التنظيميـة.

- الدائرة المالية واالستثمار: 

تتولـى الدائـرة إدارة اسـتثمارات أمـوال المؤسسـة بمـا فـي ذلـك 

إيـداع مـا يلزمهـا مـن أمـوال لـدى أي بنـك وإدارة االقتـراض 

لتسـديد االلتزامـات المترتبـة عليهـا وفـق أحـكام قانونهـا وتنفيـذ 

االداريـة  والنفقـات  الذاتيـة  النفقـات  لدفـع  الالزمـة  االجـراءات 

ومسـك السـجالت والدفاتـر المحاسـبية المركزيـة.

- وحدة العالقات الخارجية والعامة: 

للمؤسسـة  والعامـة  الخارجيـة  العالقـات  إدارة  الوحـدة  تتولـى 

وعضويتهـا فـي اللجـان اإلقليميـة والدوليـة وفـي الهيئـة الدوليـة 

لضامنـي الودائـع )IADI(، وإدارة أنشـطة التوعيـة اإلعالميـة 

والفعاليـات  األنشـطة  وإدارة  األعضـاء  البنـوك  مـع  واالتصـال 

للمؤسسـة.  المختلفـة  المحليـة 

- وحدة الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال:

تتولـى الوحـدة وضـع وتطويـر االطـار العـام الدارة المخاطـر 

الدوائـر  الكلـي وعلـى مسـتوى  المسـتوى  المؤسسـة علـى  فـي 

اسـتراتيجية  ومراجعـة  ووضـع  المؤسسـة،  فـي  والوحـدات 

ومتابعـة  المؤسسـة،  فـي  المخاطـر  إدارة  وسياسـات  ومنهجيـة 

االمتثـال بالقوانيـن واالنظمـة والتعليمـات مـن قبـل المؤسسـة.

الجهاز اإلداري والتنفيذي
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- وحدة التدقيق الداخلي: 

ترتبـط وحـدة التدقيـق الداخلـي بلجنـة التدقيق المنبثقـة عن مجلس 

وسـالمة  صحـة  مـن  التحقـق  مهمـة  وتتولـى  المؤسسـة  إدارة 

نشـاطات المؤسسـة المختلفـة وتزويـد التوصيـات بنتائـج الفحص 

والتقييـم والتحليـل إلدارات المؤسسـة المختلفـة بهـدف النهـوض 

بمسـؤولياتها بكفـاءة وفاعليـة.

- وحدة الدعم الفني وتكنولوجيا المعلومات:

تتولـى وحـدة الدعـم الفنـي وتكنولوجيـا المعلومـات إدارة أنظمـة 

الحاسـوب وتكنولوجيـا المعلومـات وشـبكة الحاسـوب الخاصـة 

بالمؤسسـة، تنفيـذ أعمـال الصيانـة ألجهـزة الحاسـوب وأنظمـة 

التشـغيل والبرمجيـات.

تـم اسـتحداث وظيفـة مديـر األمـن السـيبراني وأمـن المعلومـات 

الخاصـة  والحمايـة  األمـن  إجـراءات  وتنفيـذ  بمتابعـة  تختـص 

بكافـة  بالمؤسسـة  الخاصـة  واألصـول  والبيانـات  بالمعلومـات 

جاهزيـة  علـى  للحفـاظ  المتكامـل  اإلطـار  ووضـع  مراحلهـا. 

السـيبرانية  األمنيـة  للحـوادث  والتصـدي  لالسـتجابة  المؤسسـة 

السـيبراني.  واألمـن  المعلومـات  أمـن  لمخاطـر  والتصـدي 

اللجان المتخصصة الدائمة في المؤسسة

لتعزيـز مبـادئ الحاكميـة المؤسسـية لـدى المؤسسـة هنالـك عدد 

مـن اللجـان الدائمـة المتخصصـة تظهر علـى هيكلهـا التنظيمي، 

حيـث توجـد لجنـة تسـمى ) لجنـة التدقيـق (. وهنـاك لجـان دائمة 

تُشـكل فـي المؤسسـة تكـون مرتبطـة بالمديـر العـام أو مسـاعده 

وتتخـذ توصياتهـا بقـرار مـن المديـر العـام، وهـي كاآلتي:

1. لجنة الموارد البشرية. 

2. لجنة اللوازم. 

3. لجنة االستثمار والتمويل.

4. لجنة النشاط االجتماعي.

كمـا وللمديـر العـام أن يؤلـف لجـان دائمـة أو مؤقتـة متخصصـة 

لتـدارس أيـة نواحـي مـن أعمـال المؤسسـة وشـؤون إدارتهـا، 

وتقديـم التوصيـات بشـأنها.

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة 

لجنة التدقيق الداخلي :-

تشـكل لجنـة التدقيق الداخلـي بقرار من مجلـس اإلدارة، وتتكون 

مـن أعضـاء مسـتقلين مـن غير المنـوط بهم أعمـال تنفيذية داخل 

المؤسسـة، علـى أن يكـون بينهـم عضـو واحـد علـى األقـل ذو 

خبـرة فـي التقاريـر المالية وتسـاعد لجنة التدقيق مجلـس اإلدارة 

المتعلقـة باإلشـراف علـى عمليـة إعـداد  تنفيـذ مسـؤولياته  فـي 

وعمليـة  الداخلـي،  الرقابـة  ونظـام  الماليـة  التقاريـر  وعـرض 

التدقيـق وعمليات المؤسسـة لمراقبة االلتـزام بالقوانين واألنظمة 

مباشـرًة  الداخلـي  التدقيـق  ويرتبـط  الوظيفـي  السـلوك  وقواعـد 

التدقيق.  بلجنـة 
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اإلفصاح والشفافية
"إن اإلفصــاح والشــفافية مــن أهــم مبـادئ الحوكمــة، ويهـدف 

إلــى التأكــد مــن أن أصحــاب المصالــح علــى فهــم ودرايــة 

المؤسسـة  عمليــات  عــن  الناتجــة  الجوهريــة  بالمعلومــات 

ونشـاطاتها.

تلتـزم المؤسسـة بمتطلبـات اإلفصـاح وفقـا للمعاييـر ومتطلبـات 

الجهـات الرقابيـة وتقوم اإلدارة بالتأكيــد على مســؤوليتها تجــاه 

عـرض البيانــات الماليــة بدقـة وعدالـة وهـي معنيـة باإلفصـاح 

مــن خالل قيامها في تقريرها السنوي بتقديــم كافــة المعلومــات 

أصحـــاب  تهـــم  والتـــي  ماليـــة  وغيـــر  ماليـــة  الموثوقـــة 

المصلحـــة مــع التركيــز علــى المعلومات التــي تهم المودعين 

بشـــكل واضـــح وفــي الوقــت المناســـب وبما يمّكن من تقييــم 

الموقف المالـــي للمؤسسـة وإنجازاتـــها وأنشـــطتها ومقــدرتها 

علــى تحقيــق أهدافهـا االسـتراتيجية، كمـا يسـتعرض التقريـــر 

الســـنوي ضمـن محتوياتـه الحاكميـة المؤسسـية، هيـكل ومهـام 

مجلـس  مهـام  للمؤسسـة،  التنظيمـي  الهيـكل  المخاطـــر،  إدارة 

اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ومعلومـــات عــن كل عضــو مــن 

أعضـــاء المجلـــس مـــن حيـــث مؤهالته وخبراتـــه وتاريـــخ 

تعيينــه وأي عضويــات يشــغلها فــي مجالــس إدارات شـركات 

/ مؤسسـات أخـرى.

تطـــور  حـــول  تقاريـــر  برفـــع  التنفيذيـــة  اإلدارة  تقـــوم   

مؤشرات األداء المؤسسي إلـــى مجلـــس اإلدارة باإلضافة إلــى 

تقديــم توصيــاتها حـول سـبل تعزيــز هذه المؤشرات، كما تقـوم 

بتوفيــر معلومــات موثوقـة حـول نشــاطاتها لجميـع األطـراف 

ذوي العالقة والجمهــور عامًة وذلك بشــكل دوري على الموقع 

للمؤسسـة". اإللكترونـي 

إدارة المخاطر
تعـزز ممارسـات الحوكمـة المؤسسـية مـن قـدرة المؤسسـة على 

إدارة المخاطـر والحـد وتقليـل اآلثـار السـلبية لهـا بما يسـاهم في 

تحقيـق أهـداف المؤسسـة. وتضمنـت مهـام لجنـة إدارة المخاطر 

في المؤسسـة تعريف المخاطر وتحديــد مصادرها وانعكاسـاتها 

السياسـات  واقتـراح  المالـي،  ومركزهـا  المؤسسـة  أداء  علـى 

واإلجـراءات الالزمـة إلدارة المخاطـر في المؤسسـة وتطويرها 

بشـكل مسـتمر، كمـا وتقوم وحـدة التدقيـق الداخلي في المؤسسـة 

بالمسـاهمة فـي تطويـر إدارة المخاطـر مـن خـالل المسـاعدة في 

تحديـد وتقييـم المخاطر.

سياسة أمن وحماية المعلومات
يعتبـر أمـن وحمايـة المعلومـات مـن أولـى اهتمامات المؤسسـة، 

وعليـه فقـد عملـت المؤسسـة على وضع سياسـات ألمـن وحماية 

المعلومـات تهـدف لتحقيـق أمـن وسـالمة وإتاحيـة المعلومـات 

التـي يتـم تداولهـا داخـل المؤسسـة ومـع الغيـر، وهذه السياسـات 

تعتبـر خطـوط تحدد:

1-  األطر األساسية إلجراءات العمل.

2-  األدوار والمسؤوليات والواجبات العامة.

3-  الممارسات الفضلى وااللتزام األدنى المطلوب مراعاته 

      والعمل به من قبل الموظفين.

وتشـمل سياسـات أمـن وحمايـة المعلومـات فـي مؤسسـة ضمان 

الودائـع مـا يلي:

1-  سياسة حساسية وتصنيف المعلومات.

2-  سياسة االستعمال المقبول.

3-  سياسة الحاسوب المكتبي.

4-  سياسة األمن المادي.

5-  سياسة كلمات المرور.

6-  سياسة النسخ االحتياطي واالسترجاع.

الحوكمة المؤسسية 
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أنشـئت مؤسسـة ضمـان الودائـع كمؤسسـة عامـة مسـتقلة ماليـاً 
وإداريـاً لتعزيـز شـبكة الحمايـة المصرفيـة التـي تضطلـع بكافـة 
أطرافهـا وبشـكل تكاملـي بمسـؤولية المحافظـة علـى االسـتقرار 
المالـي، حيـث تهـدف المؤسسـة إلى حمايـة المودعين فـي البنوك 
بضمان ودائعهم لديها وفقاً ألحكام قانونها، وذلك تشجيعاً لالدخار 
وتعزيـزاً للثقـة بالجهـاز المصرفـي فـي المملكـة ، ومسـاهمًة فـي 

الحفـاظ علـى االسـتقرار المصرفـي والمالـي فـي المملكة. 

تقـوم المؤسسـة وبموجب قانونها بمهمتين رئيسـتين هما: ضمان 
الودائـع وتصفيـة البنـوك، حيـث تعتبـر المؤسسـة هـي الضامـن 
الوحيـد والمصفـي الحكمـي والممثـل القانونـي ألي بنـك يتقـرر 
تصفيتـه فـي المملكـة، وحتـى تتمكن المؤسسـة من القيـام بالمهام 
المناطـة بهـا فقـد تمتعـت وبموجـب قانونهـا بصالحيـات واسـعة 
فـي مجـال ضمـان الودائـع وتصفيـة البنـوك. وذلـك باإلضافـة 
إلـى الصالحيـات الرقابيـة الممنوحـة لهـا والمتمثلـة باالشـتراك 
بفـرق التفتيـش مـع البنـك المركـزي واالطـالع علـى الحسـابات 
الختاميـة ونتائـج أعمـال البنـوك الموجودة لدى البنـك المركزي، 
والصالحيـات فـي ايجـاد حلـول للبنـوك التـي تتعـرض لمشـاكل 
ذات اثر جوهري في مراكزها المالية والتي تم منحها للمؤسسـة 
بموجـب القانـون المعـدل لقانونهـا رقـم )2019/8( بحيث يجوز 
للمؤسسـة وبموافقـة البنـك المركـزي اتخـاذ اي مـن االجـراءات 
المنصـوص عليهـا فـي قانونهـا لمعالجـة أي بنـك يواجه مشـاكل 
دون  للحيلولـة  وذلـك  المالـي  مركـزه  فـي  جوهـري  أثـر  ذات 
الوصـول الصـدار قـرار تصفيـة بحقـه وبالتالـي التخفيـف مـن 

اآلثـار السـلبية لعمليـة التصفيـة.    

االشـتراك  رسـوم  خـالل  مـن  رئيـس  بشـكل  المؤسسـة  تمـول 
السـنوية المحصلـة مـن البنـوك األعضـاء ومـن عوائـد أنشـطتها 
االسـتثمارية، كمـا ويجـوز للمؤسسـة االقتـراض مباشـرًة أو عن 
االلتزامـات  تسـديد  لتتمكـن مـن  قـرض  أسـناد  طريـق إصـدار 

المترتبـة عليهـا قانونيـاً.

تعمـل المؤسسـة باسـتمرار على تطويـر بنيتها التحتيـة وكوادرها 
البشـرية لالرتقـاء بمسـتوى أدائهـا ولتتمكـن مـن القيـام بمهامهـا 
بكفـاءة وفعاليـة لتحقـق رسـالتها وأهدافهـا المؤسسـية - خاصـة 
فيمـا يتعلـق بحمايـة صغـار المودعيـن والحفاظ على حقـوق كبار 
المودعيـن وتوعية المواطنين بدور المؤسسـة فـي حماية ودائعهم 

لـدى البنـوك- وصـواًل إلـى الرؤيـة المسـتقبلية التـي تطمـح لها.

تسـعى المؤسسـة باسـتمرار لمواجهـة التحديـات التـي تواجههـا 
تسـيير  فـي  االسـتراتيجي  التخطيـط  منهـج  تنتهـج  فهـي  ولهـذا 
أعمالها ووظائفها، وذلك لتحقيق رؤيتها المستقبلية في أن تصبح 
مؤسسـة مهنيـة متخصصـة فـي مجال ضمـان الودائع لتسـهم في 
تقليـل المخاطـر لـدى البنـوك وبالتالـي حمايـة المودعيـن لديهـم 
وصـواًل الـى تحقيـق أهدافهـا المتمثلـة فـي تعزيـز الثقـة بالجهاز 
المصرفـي والمسـاهمة فـي الحفـاظ علـى االسـتقرار المصرفـي 
والمالـي فـي المملكة، كما وتسـعى المؤسسـة أن تكـون رائدة في 

مجـال ضمـان الودائـع علـى المسـتوى اإلقليمـي والدولي.  

المهام والصالحيات:

- ضمان الودائع:
لـدى  المودعيـن  عـن حمايـة  قانونـاً  المؤسسـة مسـؤولة  تعتبـر 
البنـوك األعضـاء بضمـان ودائعهـم لديهـا ودفـع مبالـغ الضمـان 
)التعويـض( للمودعيـن فـي حـال تصفيـة أي بنـك يقـرر البنـك 
المركـزي تصفيتـه، بحيـث تصبـح ملزمـة بدفـع مبلـغ الضمـان 
مـن احتياطياتهـا ومصادرهـا التمويليـة الذاتيـة بـداًل مـن اللجـوء 

الـى الخزينـة ودافعـي الضرائـب.

تعتبر المؤسسة الضامن الوحيد والمصفي الحكمي ألي 

بنك يقرر البنك المركزي تصفيته.

نبذة عن المؤسسة
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- التصفية: 

 2000 لسـنة   33 رقـم  قانونهـا  بموجـب  المؤسسـة  تعتبـر 

ألي  الوحيـد  الحكمـي  والمصفـي  القانونـي  الممثـل  وتعديالتـه 

بنـك يقـرر البنـك المركـزي تصفيتـه فـي المملكـة، حيـث تتمتـع 

المؤسسـة بموجـب قانونهـا بصالحيـات واسـعة ومرنـة تمكنهـا 

مـن إتمـام إجـراءات التصفيـة بأسـلوب منهجـي قانونـي واضـح 

خـالل مـدة سـنتين مـن تاريـخ صـدور قـرار التصفيـة. كمـا لهـا 

كمصـٍف للبنـوك صالحيـة إجـراء التقاص مـا بين ودائـع العميل 

لـدى البنـك والديـون وااللتزامـات المترتبـة عليـه والتـي تسـاعد 

المؤسسـة كضامـن للودائـع في تحديـد قيمة الوديعة التي يسـتحق 

عنهـا المـودع مبلـغ الضمـان مسـتحق األداء.

بممارسـة  خاصـة  أحـكام  وضـع  علـى  المؤسسـة  عملـت  وقـد 

المؤسسـة لصالحياتها كضامن ومصّف ألي بنك يتقرر تصفيته، 

تـم إقرارهـا مـن قبـل مجلـس اإلدارة حيـث بلـورت هـذه األحـكام 

اإلطـار العـام لعمليـة دفـع مبالـغ الضمـان وعمليـة التصفيـة.

إن مسـؤوليات المؤسسـة تتعـدى إجـراءات التعويـض الفـوري 

وفـق سـقف الضمـان المحـدد بالقانـون للمودعيـن إلـى تعويـض 

تسـوية  بعـد  المسـاهمين  وحقـوق  والدائنيـن  المودعيـن  بقيـة 

الديـون وااللتزامـات المترتبـة علـى البنـك تحت التصفيـة وإتمام 

إجـراءات تصفيـة موجوداته واسـترداد حقوقه تأسيسـاً على قيمة 

المتحصـالت منهـا.

صدور  بمجرد  األداء  مستحق  الضمان  مبلغ  يصبح 

قرار التصفية، ويجب على المؤسسة دفعه خالل ثالثين 

يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية. 

- إدارة االحتياطي: 

حتـى تتمكن المؤسسـة مـن االضطـالع بمهامها القانونيـة بكفاءة 

وفاعليـة وتأميـن الحمايـة الكاملـة لغالبيـة المودعين لـدى البنوك 

األعضـاء، فإنـه يتوجـب عليهـا تكويـن احتياطيـات تتشـكل مـن 

رسـوم االشـتراكات التـي يتـم تحصيلهـا مـن البنـوك األعضـاء 

ومـن عوائـد االسـتثمارات وأي عوائـد أخـرى بعـد طـرح كافـة 

المصاريـف منهـا. وقد تبنت المؤسسـة خطة ماليـة متكاملة مقّرة 

مـن قبـل مجلـس اإلدارة اسـتهدفت الوصول إلى النسـبة القانونية 

ضمـن إطـار زمنـي متـوازن، وحيـث ان المؤسسـة قـد تجاوزت 

النسـبة المسـتهدفة قانوناً لالحتياطيات فقد أصـدر مجلس اإلدارة 

ووفقـاً ألحـكام المـادة )19/ب( مـن قانون المؤسسـة القـرار رقم 

علـى  الرابعـة  وللسـنة   2021/12/27 تاريـخ   )2021/11(

التوالـي بتخفيـض رسـوم االشـتراك علـى البنـوك األعضـاء في 

المؤسسـة مـن )2,5( باأللـف الـى )1,75( باأللـف. 

وتسـتثمر المؤسسـة أموالهـا فـي األوراق الماليـة الحكوميـة أو 

بإيداعهـا لـدى البنـك المركـزي بقـرار مـن مجلـس اإلدارة وذلك 

اسـتناداً إلـى المـادة رقـم )24/أ( مـن قانـون المؤسسـة. 

- معالجة البنوك التي تتعرض لمشاكل في مراكزها المالية. 

 مـن منطلـق تعزيـز دور المؤسسـة كعضـو فاعـل فـي شـبكة 

الحمايـة المصرفيـة، والمسـاهمة فـي الحفـاظ علـى االسـتقرار 

الوحيـد  الضامـن  وبصفتهـا  المملكـة،  فـي  والمالـي  المصرفـي 

للتصفيـة والتقليـل مـن  السـلبية  للودائـع وللتخفيـف مـن اآلثـار 

كلفتهـا فـإن القانـون المعـدل لقانـون المؤسسـة رقـم )2019/8( 

قـد منـح المؤسسـة وبموافقـة البنـك المركـزي صالحيـة معالجـة 

البنـوك التـي تتعـرض لمشـاكل ذات اثـر جوهـري فـي مراكزها 

الماليـة بحيـث يتـم إتخـاذ إجـراء أو أكثـر مـن االجـراءات التالية 

فـي  السـير  مـن  كلفـة  االقـل  االجـراء  هـذا  يكـون  أن  وبشـرط 

إجـراءات تصفيـة البنـك:-  

نبذة عن المؤسسة
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بلغ عدد البنوك في نهاية العام 2021 )19( بنكاً منها 

)13( بنكاً أردنياً.

1. تحمل الكلفة المالية إلدماج البنك في بنك آخر او إحالة 

    جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته 

    إلى شخص ثالث. 

2. االكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك. 

3. طلب ترخيص بنك تجسيري لتحال إليه جميع أو بعض 

    موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته. 

كمـا يجـوز للمؤسسـة وبموافقـة البنـك المركـزي االشـتراك فـي 

أي لجـان يشـكلها لدراسـة أوضاع ذلـك البنك لتمكينهـا من اتخاذ 

االجـراءات الصحيحـة واالقـل كلفة.

- متابعة أوضاع البنوك العاملة في المملكة:

مـن منطلـق تمكين المؤسسـة من القيـام بدورها كضامـن للودائع 

ومصـّف للبنـوك وبقيـة المهـام المناطـة بهـا بالصـورة المطلوبة 

قانونـاً وضمـان جاهزيتهـا إلدارة عمليتـي التعويـض والتصفيـة 

بكفـاءة وفعاليـة فإنهـا وبالتعـاون والتنسـيق مـع البنـك المركـزي 

ونتائـج  للبنـوك  الماليـة  األوضـاع  وتقييـم  متابعـة  علـى  تعمـل 

المـادة )29(  ألحـكام  وفقـاً  المؤسسـة  تمـارس  أعمالهـا. حيـث 

مـن قانونهـا الرقابـة المكتبيـة باالطـالع على حســابات البنــوك 

الختاميــة ونتائــج أعمالهــا المتوافـرة لــدى البنــك المركـزي. 

باإلضافـة إلـى تمتعهـا بصالحيـة الرقابـة الميدانيـة وفقـاً ألحكام 

علـى  بنـاًء  يجـوز  حيـث  المؤسسـة  قانـون  مـن   )30( المـادة 

طلبهـا وموافقـة البنـك المركـزي تشـكيل فريـق تفتيـش مشـترك 

مـن موظفـي المؤسسـة والبنـك المركـزي لمراجعـة أو فحـص 

أعمـال أي مـن البنـوك وسـجالته وبياناتـــه ويضـع هـذا الفريـق 

تقريـراً مشـتركاً عـن نتائـج أعماله وتوصياتـه، يقدمه إلـى البنك 

والمؤسسـة. المركـزي 

السمات الرئيسة لنظام ضمان الودائع في األردن:
العضوية:

البنـوك  وفـروع  األردنيـة  البنـوك  لجميـع  إلزاميـة  العضويـة 

األجنبيـة العاملـة فـي المملكـة، باسـتثناء فـروع البنـوك األردنية 

العاملـة خـارج المملكـة. 

سقف الضمان: 

تعويـض فـوري حـده األقصـى 50,000 )خمسـون ألـف( دينار 

أردنـي لـكل مودع لـكل بنك. 

  

نطاق التغطية: 

- الودائع المضمونة:

العائـدة  األردنـي  بالدينـار  الودائـع  كافـة  المؤسسـة  تضمـن 

البنـوك  لـدى  المقيميـن  وغيـر  المقيميـن  واألفـراد  للمؤسسـات 

ذلـك: فـي  بمـا  المؤسسـة  فـي  األعضـاء 

-  الحسابات الجارية وتحت الطلب.

-  ودائع التوفير.

-  الودائع اآلجلة والخاضعة إلشعار.

-  شهادات اإليداع الصادرة عن البنوك األعضاء.

- الودائع غير المضمونة:

-  ودائع الحـكومة.

-  ودائع ما بين البنوك.

- التأمينات النقدية بحدود التسهيالت الممنوحة بضمانها.

- العملة المضمونة:

تضمـن المؤسسـة حاليـاً المبالـغ المودعـة بعملة الدينـار األردني 

فقـط، ولهـا أن تضمـن الودائـع بـأي عملـة أجنبيـة يقـرر البنـك 

المركـزي إخضاعهـا ألحـكام قانـون المؤسسـة. 

نبذة عن المؤسسة
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رسوم االشتراك: 

يترتـب علـى البنـك العضـو في المؤسسـة رسـم اشـتراك سـنوي 

بنسـبة واحـد وخمسـة وسـبعون باأللـف4 مـن مجمـوع الودائـع 

الخاضعـة ألحـكام القانـون لديـه. كمـا يجـوز تعديـل نسـبة رسـم 

االشـتراك وتغييـر قواعـد احتسـابها بقـرار مـن مجلـس الوزراء 

بنـاء علـى تنسـيب مجلـس إدارة المؤسسـة وذلـك بعـد تصنيـف 

البنـوك وفقـاً ألسـس التصنيـف التـي يطبقهـا البنـك المركـزي. 

صندوق ضمان الودائع لدى البنوك االسالمية
فـي  االسـالمية  البنـوك  لـدى  الودائـع  صنـدوق ضمـان  أنشـئ 

ضمـان  مؤسسـة  لقانـون  المعـدل  القانـون  بموجـب  المؤسسـة 

الودائـع رقـم )2019/8( كصنـدوق يتمتـع بشـخصية اعتباريـة 

تتولـى المؤسسـة إدارتـه، حيـث يهـدف الصنـدوق الـى »تأميـن 

ودائعهـم  بضمـان  اإلسـالمية  البنـوك  لـدى  للمودعيـن  الحمايـة 

وذلـك وفقـاً ألحـكام القانـون، وذلـك تشـجيعاً لالدخـار وتعزيـزاً 

للثقـة بهـذه البنـوك.« وتكـون العالقـة بيـن المؤسسـة والصندوق 

علـى أسـاس الوكالـة باألجـر.

تطبـق علـى الصنـدوق أحـكام قانـون المؤسسـة وبالقـدر الـذي ال 

تتعـارض واألحـكام الخاصـة بـه فـي نفـس القانـون، ويقـوم هـذا 

الصنـدوق علـى مبـدأ التكافـل والتعاون، ومـا يدفع له مـن البنوك 

سـبيل  علـى  يكـون  والمؤسسـة  الودائـع  وأصحـاب  اإلسـالمية 

التبرع. كما ويعين للصندوق مستشـار شـرعي بقرار من مجلس 

إدارة المؤسسـة بنـاء علـى تنسـيب مجلـس االفتـاء وبحيـث يكون 

مـن ذوي الخبـرة العمليـة واالختصـاص فـي فقـه المعامـالت. 

 50,000 والبالغ  الفوري  التعويض  سقف  يشكل 

لدى  الوديعة  متوسط  أمثال   6 دينار(  ألف  )خمسون 

الجهاز المصرفي.

سـاهمت الحكومـة فـي رأسـمال الصنـدوق بمبلـغ مقـداره مائـة 

رئيـس  بشـكل  الصنـدوق  يمـول  كمـا  دينـار،  ألـف  وخمسـون 

البنـوك  مـن  المحصلـة  السـنوية  االشـتراك  رسـوم  خـالل  مـن 

أنشـطته االسـتثمارية، كمـا  االسـالمية األعضـاء ومـن عوائـد 

ويجـوز للصنـدوق االقتـراض علـى شـكل قـروض حسـنة مـن 

المؤسسـة أو مـن أي جهـة أخـرى ليتمكـن من تسـديد االلتزامات 

المترتبـة عليـه قانونـاً.

 أهم مالمح الصندوق:  

العضوية:

العضويـة إلزاميـة لجميـع البنـوك االسـالمية األردنيـة وفـروع 

البنـوك االسـالمية األجنبيـة العاملـة فـي المملكـة. 

سقف الضمان: 

تعويـض فـوري حـده األقصـى 50,000 )خمسـون ألـف( دينار 

أردنـي لـكل مودع لـكل بنك اسـالمي. 

  

نطاق التغطية:

- الودائع المضمونة:

االسـتثمار  وحسـابات  األئتمـان  حسـابات  الصنـدوق  يضمـن 

المشـترك بالدينـار األردني العائدة للمؤسسـات واألفـراد المقيمين 

وغيـر المقيميـن لـدى البنـوك األعضـاء فـي الصنـدوق.

صدرت الفتوى الشرعية رقم )2012/13( القاضية بجواز 

إنشاء صندوق لضمان الودائع في البنوك اإلسالمية.

نبذة عن المؤسسة
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البنوك  لدى  للودائع  الوحيد  الضامن  الصندوق  يعتبر 

أحكام  وفق  األردني  المصرفي  الجهاز  في  االسالمية 

قانون المؤسسة وبما يتفق وأحكام الشريعة االسالمية.

- الودائع غير المضمونة:
-  ودائع الحـكومة.

- ودائع ما بين البنوك.
- التأمينات النقدية بحدود التسهيالت الممنوحة بضمانها.

- حسابات االستثمار المخصص.

- العملة المضمونة:

يضمـن الصنـدوق المبالـغ المودعـة بعملة الدينـار األردني فقط، 

ولـه أن يضمـن الودائـع بـأي عملـة أجنبية يقرر البنـك المركزي 

إخضاعهـا ألحكام قانون المؤسسـة. 

رسوم االشتراك: 

يترتب على البنك االسـالمي رسـم اشـتراك سنوي بنسبة  )2,5( 

بااللف يتم احتسـابها وتحصيلها على أسـاس مجموع الحسـابات 

اآلتيـة في نهاية كل سـنة: - 

- رصيد حسابات االئتمان او ما في حكمها.

- رصيد حسابات االستثمار المشترك أو ما في حكمها. 

كما يجوز تعديل نسـبة رسـم االشـتراك وتغيير قواعد احتسـابها 

إدارة  تنسـيب مجلـس  بنـاء علـى  الـوزراء  بقـرار مـن مجلـس 

المؤسسـة وذلـك بعـد تصنيـف البنـوك االسـالمية وفقـاً ألسـس 

التصنيـف التـي يطبقهـا البنـك المركـزي. 

استثمار أموال الصندوق:

تسـتثمر أمـوال الصنـدوق فـي األوراق المالية الحكوميـة المتفقة 

مـع مبـادئ وأحـكام الشـريعة االسـالمية وذلـك اسـتناداً ألحـكام 

المـادة )35مكـرر( مـن قانون المؤسسـة. 

حـال تصفيـة الصنـدوق تـؤول اموالـه الـى صنـدوق الـزكاة فـي 

المملكـة وذلـك بعد تغطيـة كافة المصروفات والخسـائر المترتبة 

. عليه
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تطور الودائع لدى الجهاز 
المصرفي األردني
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سـّجل إجمالـي الودائـع لـدى الجهاز المصرفـي األردني بالدينار األردني والعمـالت األجنبية خالل العـام 2021م ارتفاعاً، حيث وصل 

إلـى مـا مقـداره 39522.3 مليـون دينـار مقابـل 36789.2 مليـون دينـار فـي نهاية عـام 2020م، أي بزيـادة قدرهـا 2733.1 مليون 

دينـار ونسـبتها 7.4%. علمـاً بـأن معـّدل النمو السـنوي لهذه الودائع للسـنوات العشـر األخيرة بلغ 4.9% بالمتوسـط. 

الودائع بالدينار األردني لدى الجهاز المصرفي:

 بلـغ إجمالـي الودائـع بالدينـار األردنـي لـدى الجهـاز المصرفـي مـا مقـداره 30684.6 مليـون دينـار في نهايـة عـام 2021م مقارنة بـ 

28233.9 مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2020م، أي بارتفـاع مقـداره 2450.7 مليـون دينـار ونسـبته 8.7%. وتوزعـت هـذه الودائع 

مـا بيـن ودائـع األفـراد بمبلـغ 20863.0 مليـون دينـار تشـكل ما نسـبته 68.0% مـن إجمالـي الودائع بالدينـار لدى الجهـاز المصرفي، 

وودائـع الشـركات بمبلـغ 8896.3 مليـون دينـار ومـا نسـبته 29.0%، وودائـع الحكومة بمبلـغ 925.2 مليون دينار وما نسـبته %3.0.

توزيع الودائع بالدينار األردني لدى الجهاز المصرفي على القطاعات المختلفة ونسب نموها

الحكومةالشركاتاألفراد 

 العام
مبلغ الودائع 
)بالمليون 

دينار(

متوسط الوديعة 
)بالدينار(

مبلغ الودائع 
)بالمليون 

دينار(

متوسط الوديعة 
)بالدينار(

مبلغ الودائع 
)بالمليون 

دينار(

متوسط الوديعة 
)بالدينار(

202019516.95913.07822.274848.0894.8229389.0م

202120863.05855.08896.382070.0925.2230098.0م

0.3%3.4%9.6%13.7%-1.0%6.9%نسبة النمو

áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dG ≈∏Y ÊOQC’G QÉæjódÉH ™FGOƒdG ™jRƒJ

%0            %20            %40            %60            %80            %100

%3,0 %68,0 %29,0

%3,2 %69,1

äÉcô°TOGôaCGáeƒµM

%27,72020

2021

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني
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شّكلت الودائع بالدينار األردني والمملوكة من قبل األفراد ما نسبته 

68.0% من إجمالي الودائع بالدينار األردني لدى الجهاز المصرفي 

في نهاية العام 2021م.

إجمالي الودائع بالدینار األردني لدى الجھاز 
المصرفي ۳۰٦۸٤٫٦  ملیون دینار

البنوك التجاریة 
۲۲۳۸۷٫۷ ملیون دینار 

الودائع الخاضعة ألحكام القانون 
۲۱۷۱٤٫٥ ملیون دینار

 الودائع المضمونة كلیاً
٥۳٦۹٫٥ ملیون دینار

الودائع المضمونة جزئیاً 
۱٦۳٤٥٫۰ ملیون دینار

الودائع المضمونة كلیاً 
۳٤۷۲٫٥ ملیون دینار

الودائع المضمونة جزئیاً 
٤٥۷۲٫۳ ملیون دینار

الودائع غیر الخاضعة 
٦۷۳٫۳ ملیون دینار 

البنوك اإلسالمیة
 ۸۲۹٦٫۸ ملیون دینار 

الودائع الخاضعة ألحكام 
القانون ۸۰٤٤٫۹ ملیون دینار 

الودائع غیر الخاضعة
۲٥۲٫۰ ملیون دینار

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني
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البنـوك  لـدى  القانـون  ألحـكام  الخاضعـة  الودائـع 
ريـة:  لتجا ا

 – المؤسسـة  قانـون  ألحـكام  الخاضعـة  العمـالء  ودائـع  بلغـت 

والتـي تمثـل الودائـع بالدينـار األردنـي لـدى البنـوك األعضـاء 

البنـوك  بيـن  مـا  الحكومـة وودائـع  باسـتثناء ودائـع  بالمؤسسـة 

والتأمينات النقدية بحدود سـقف التسـهيالت الممنوحة بضمانها- 

حوالـي 21714.5 مليـون دينـار في نهاية عـام 2021م مقارنة 

وبنسـبة  عـام 2020م  نهايـة  فـي  دينـار  مليـون  بــ20266.4 

ارتفـاع بلغـت 7.1%، علمـاً بـأن هـذه الودائـع تشـكل مـا نسـبته 

97.0% مـن ودائـع الدينـار األردنـي لـدى البنـوك التجارية التي 

تسـري عليهـا أحكام قانون المؤسسـة، وتعـود لحوالي 2211.7 

ألـف مـودع وبمتوسـط وديعة بلغ 9818.0 دينـاراً لعام 2021م 

مقارنـة بــ 2057.5 ألـف مودع ومتوسـط وديعـة بلغ 9850.0 

دينـاراً فـي نهايـة العـام 2020م. 

لدى  القانون  ألحكام  الخاضعة  الودائع  شّكلت 
نسبته %97.0  ما  المؤسسة  في  البنوك األعضاء 
من إجمالي الودائع بالدينار لدى البنوك األعضاء 

في المؤسسة.

توزيع ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي

الودائع لدى البنوك التجارية  0,٧٣%

الودائع الخاضعة ألحكام القانون 0,٩٧%

الودائع لدى البنوك اإلسالمية 0,%2٧

الودائع غير الخاضعة ألحكام القانون 0,٣%

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني
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الودائع المضمونة بالكامل:

شـّكلت الودائـع المضمونـة بالكامـل وفق أحـكام القانـون – والتي 

تمثـل الودائـع التـي يقـل رصيدهـا عـن أو يسـاوي خمسـين ألـف 

دينـار- مـا نسـبته 24.7% مـن إجمالـي الودائع الخاضعـة ألحكام 

القانـون فـي نهايـة عام 2021م، حيث بلغت ما مقـداره 5369.5 

مليـون دينـار، تعـود لحوالـي 2153.4 ألـف مـودع وبمتوسـط 

وديعـة بلـغ 2494.0 دينـاراً مقارنة بـ5131.0 مليـون دينار في 

نهايـة عـام 2020م تعـود لحوالـي 1998.8 ألف مودع بمتوسـط 

وديعـة بلـغ 2567.0 دينـاراً، حيـث بلغـت نسـبة عـدد المودعيـن 

المودعيـن  عـدد  إجمالـي  مـن  بالكامـل  ودائعهـم  المضمونـة 

الخاضعـة ودائعهـم ألحـكام القانون في نهاية عـام 2021م حوالي 

 .%97.4

الودائع المضمونة جزئياً:

أمـا الودائـع الخاضعـة ألحـكام القانـون والتـي تزيـد عن خمسـين 

ألـف دينـار، أي المضمونة جزئيـاً، فقد بلغت حوالـي 16345.0 

بــ 15135.4  مقارنـة  عـام 2021م  نهايـة  فـي  دينـار  مليـون 

مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2020م. تشـّكل هـذه الودائـع مـا 

نسـبته 75.3% مـن إجمالـي الودائـع الخاضعـة ألحـكام القانـون 

فـي نهايـة عـام 2021م، وتعـود هـذه الودائع لحوالـي 58.4 ألف 

مـودع يشـّكلون ما نسـبته 2.6% من إجمالـي المودعين الخاضعة 

ودائعهم ألحكام القانون، بمتوسـط وديعة بلغ 280048.0 ديناراً 

فـي نهايـة عـام 2021م مقارنـة بــ 58.7 ألـف مـودع بمتوسـط 

وديعـة بلـغ 257862.0 دينـاراً فـي نهايـة عـام 2020م. 

أكبـر  لـدى  القانـون  الخاضعـة ألحـكام  الودائـع  ترّكـز 
المؤسسـة: فـي  أعضـاء  بنـوك  خمسـة 

تركـزت الحصـة السـوقية مـن الودائـع الخاضعة ألحـكام القانون 

لـدى أكبـر خمسـة بنـوك أعضـاء فـي المؤسسـة فـي نهايـة العـام 

2021م كما يلي: البنك العربي، بنك اإلسـكان للتجارة والتمويل، 

بنـك االتحـاد، بنـك المـال والبنـك األردنـي الكويتي ووفق النسـب 

التاليـة على الترتيـب: 23.8%، 14.4%، 9.5%، 7.5% و%6,4.

احتياطيات المؤسسة:
بنـاء  علـى  العمـل  2021م  عـام  خـالل  المؤسسـة  واصلـت 

المؤسسـة  احتياطيـات  مسـتوى  ليسـجل  احتياطياتهـا،  وتعزيـز 

1011.2مليـون دينـار فـي نهايـة العـام 2021م مرتفعـاً بمقـدار 

82.3 مليون دينار وبنسـبة 8.9% عن مسـتواه المسـجل في نهاية 

العـام المنصـرم، مغطياً إجمالي الودائـع الخاضعة ألحكام القانون 

بمـا نسـبته 4.66%، وبوليصـة الضمـان بمـا نسـبته %12.20. 

البنوك األخرى٥,٪۳۸

بنك االتحاد
بنك المال

بنك اإلسكان

البنك العربي

البنك األردني الكویتي

٪۲۳,۸

٪۱٤,٤

٪۹,٥
٪۷,٥

٪٦,٤

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني
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ضاء في المؤسسة
أهم مؤشرات ودائع العمالء والمودعين بالدينار لدى البنوك األع

البند
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
نسبة النمو

ضاء )مليون دينار(
ى البنوك األع

إجمالي ودائع العمالء لد
14304.4

16982.1
19307.8

20676.0
20213.2

19816.9
19794.4

20547.1
20976.9

22387.7
%

6.7

ف مودع(
ضاء )أل

ى البنوك األع
إجمالي عدد العمالء لد

1687.0
1733.8

1692.1
1726.3

1821.2
1883.8

1935.7
2000.3

2061.0
2215.4

%
7.5

ضاء )دينار(
ى البنوك األع

متوسط الوديعة إلجمالي العمالء لد
8479

9795
11411

11977
11094

10520
10226

10272
10178

10106
%

0.7-

ضعة ألحكام القانون )مليون دينار(
إجمالي ودائع العمالء الخا

13730.0
16324.7

18018.1
19489.8

19312.8
19094.2

19067.1
19835.4

20266.4
21714.5

%
7.1

ضمان( )مليون دينار(
صة ال

ض )بولي
ضعة للتعوي

الودائع الخا
5567.1

6161.2
6543.9

6896.9
7299.4

7464.3
7328.4

7769.6
8065.8

8287.7
%

2.8

ضمان( إلى إجمالي ودائع العمالء
صة ال

ض )بولي
ضعة للتعوي

نسبة الودائع الخا
%38.9

%36.3
%33.9

%33.4
%36.1

%37.7
%37.0

%37.8
%38.5

%37.0
%

3.7-

ضعة ألحكام القانون
ضمان( إلى إجمالي الودائع الخا

صة ال
ض )بولي

ضعة للتعوي
نسبة الودائع الخا

%40.5
%37.7

%36.3
%35.4

%37.8
%39.1

%38.4
%39.2

%39.8
%38.2

%
4.1-

ف مودع(
ضعة ودائعهم ألحكام القانون )أل

عدد العمالء الخا
1684.3

1730.9
1689.5

1722.9
1817.6

1880.0
1931.8

1996.2
2057.5

2211.7
%

7.5

ضمونين )دينار(
متوسط الوديعة للعمالء الم

8152
9431

10665
11312

10625
10156

9870
9937

9850
9818

%
0.3-

ضمونة بالكامل  )مليون دينار(
ودائع العمالء الم

3791.2
4075.9

4283.5
4461.4

4703.3
4878.9

4808.6
4939.8

5131.0
5369.5

%
4.6

ف مودع(
ضمونة ودائعهم بالكامل )أل

عدد العمالء الم
1648.8

1689.2
1644.3

1674.2
1765.7

1828.3
1881.4

1939.6
1998.8

2153.4
%

7.7

ضمونة ودائعهم بالكامل )دينار(
متوسط الوديعة للعمالء الم

2299
2413

2605
2665

2664
2669

2556
2547

2567
2494

%
2.9-

ضمونة جزئياً )مليون دينار(
ودائع العمالء الم

9938.9
12248.8

13734.5
15028.4

14609.4
14215.2

14258.5
14895.6

15135.4
16345.0

%
8.0

ف مودع(
ضمونة ودائعهم جزئياً )أل

عدد العمالء الم
35.5

41.7
45.2

48.7
51.9

51.7
50.4

56.6
58.7

58.4
%

0.6-

ضمونة ودائعهم جزئياً )دينار(
متوسط الوديعة للعمالء الم

279827
293693

303807
308521

281378
274919

282929
263192

257862
280048

%
8.6

ضمونة جزئياً )مليون دينار(
ضمان( والمقّدرة للودائع الم

صة ال
ض )بولي

ضعة للتعوي
الودائع الخا

1775.9
2085.3

2260.4
2435.6

2596.1
2585.4

2519.8
2829.8

2934.8
2918.3

%
0.6-

ضعة ألحكام القانون
ضمونة بالكامل إلى إجمالي الودائع الخا

نسبة الودائع  الم
%27.6

%25.0
%23.8

%22.9
%24.4

%25.6
%25.2

%24.9
%25.3

%24.7
%

2.3-

ضعة ألحكام القانون
ضمونة جزئياً إلى إجمالي الودائع الخا

نسبة الودائع الم
%72.4

%75.0
%76.2

%77.1
%75.6

%74.4
%74.8

%75.1
%74.7

%75.3
%

0.8

ضمونة جزئياً
ضمونة جزئياً إلى إجمالي الودائع الم

ضمان( للودائع الم
صة ال

ض )بولي
ضعة للتعوي

نسبة الودائع الخا
%17.9

%17.0
%16.5

%16.2
%17.8

%18.2
%17.7

%19.0
%19.4

%17.9
%

7.9-

ضاء
ى البنوك األع

ضمونة بالكامل إلى إجمالي ودائع العمالء لد
نسبة الودائع الم

%26.5
%24.0

%22.2
%21.6

%23.3
%24.6

%24.3
%24.0

%24.5
%24.0

%
1.9-

ضاء
ى البنوك األع

ضمونة جزئياً إلى إجمالي ودائع العمالء لد
نسبة الودائع الم

%69.5
%72.1

%71.1
%72.7

%72.3
%71.7

%72.0
%72.5

%72.2
%73.0

%
1.2

ضاء
ى البنوك األع

ضمونة ودائعهم بالكامل إلى إجمالي عدد العمالء لد
نسبة عدد العمالء الم

%97.7
%97.4

%97.2
%97.0

%97.0
%97.1

%97.2
%97.0

%97.0
%97.2

%
0.2

ضاء
ى البنوك األع

ضمونة ودائعهم جزئياً إلى إجمالي عدد العمالء لد
نسبة عدد العمالء الم

%2.1
%2.4

%2.7
%2.8

%2.9
%2.7

%2.6
%2.8

%2.8
%2.6

%
7.5-

ضعة ودائعهم ألحكام القانون
ضمونة ودائعهم بالكامل إلى عدد العمالء  الخا

نسبة عدد العمالء الم
%97.9

%97.6
%97.3

%97.2
%97.1

%97.2
%97.4

%97.2
%97.1

%97.4
%

0.2

ضعة ودائعهم ألحكام القانون
ضمونة ودائعهم جزئياً إلى عدد العمالء الخا

نسبة عدد العمالء الم
%2.1

%2.4
%2.7

%2.8
%2.9

%2.8
%2.6

%2.8
%2.9

%2.6
%

7.5-

ى أكبر بنك
ضمونة بالكامل وجزئياً لد

نسبة تركز الودائع الم
%23.5

%23.1
%21.8

%21.5
%22.1

%20.3
%20.3

%20.7
%22.9

%23.8
%

3.7

ى أكبر بنكين
ضمونة بالكامل وجزئياً لد

نسبة تركز الودائع الم
%43.7

%42.7
%41.8

%41.7
%42.0

%40.4
%39.9

%39.3
%39.2

%38.2
%

2.5-

ى أكبر خمسة بنوك
ضمونة بالكامل وجزئياً لد

نسبة تركز الودائع الم
%62.8

%61.6
%61.9

%63.2
%62.3

%60.7
%60.8

%61.4
%60.7

%61.5
%

1.3

ت المؤسسة )مليون دينار(
احتياطيا

334.2
393.6

463.1
537.2

612.4
690.9

774.5
849.8

928.9
1011.2

%
8.9

ضعة ألحكام القانون
ت إلى الودائع الخا

نسبة االحتياطيا
%2.4

%2.4
%2.6

%2.8
%3.17

%3.62
%4.06

%4.28
%4.58

%4.66
%

1.6

ضمان(
صة ال

ض )بولي
ضعة للتعوي

ت إلى الودائع الخا
نسبة االحتياطيا

%6.0
%6.4

%7.1
%7.8

%8.4
%9.3

%10.6
%10.9

%11.52
%12.20

%
5.9
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صندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية 

مليـون  األربعـة علـى 8296.8  اإلسـالمية  البنـوك  اسـتحوذت 

دينـار فـي نهايـة العـام 2021م مقارنة بــ 7257.0 مليـون دينار 

فـي نهايـة العـام 2020م مرتفعـاً بمقـدار 1039.8 مليـون دينـار 

وبنسـبة 14.3%. تعـود هـذه الودائـع إلـى 1460.3 ألـف مـودع 

فـي نهايـة العـام 2021م مقابـل 1347.9 ألـف مـودع فـي نهايـة 

العـام 2020. 

البنـوك  لـدى  القانـون  ألحـكام  الخاضعـة  الودائـع 
: إلسـالمية ا

البنـوك  القانـون لـدى  بلـغ إجمالـي الودائـع الخاضعـة ألحـكام   

ألـف  إلـى 1460.0  تعـود  دينـار  مليـون  اإلسـالمية 8044.9 

مـودع فـي نهايـة العـام 2021م، حيـث تشـكل هـذه الودائـع مـا 

نسـبته 27.0% مـن إجمالـي الودائـع الخاضعـة ألحـكام القانـون 

لـدى الجهـاز المصرفـي األردنـي تعـود ودائعهـم إلـى مـا نسـبته 

39.8% مـن إجمالـي عـدد المودعيـن الخاضعـة ودائعهـم ألحكام 

القانـون.

الودائع الخاضعة ألحكام القانون لدى البنوك اإلسالمية

 الودائع المضمونة بالكامل:

شـّكلت الودائـع المضمونـة بالكامـل وفق أحـكام القانـون – والتي 

تمثـل الودائـع التـي يقـل رصيدهـا عـن أو يسـاوي خمسـين ألـف 

دينـار- مـا نسـبته 43.2% مـن إجمالـي الودائع الخاضعـة ألحكام 

القانـون فـي نهاية عـام 2021م، حيث بلغت ما مقـداره 3472.5 

مليـون دينـار، تعـود لحوالـي 1434.8 ألـف مـودع وبمتوسـط 

وديعـة بلـغ 2420.0 دينـاراً مقارنة بـ3186.4 مليـون دينار في 

نهايـة عـام 2020م تعـود لحوالـي 1325.2 ألف مودع بمتوسـط 

وديعـة بلـغ 2404.0 دنانيـر، حيـث بلغـت نسـبة عـدد المودعيـن 

لـدى البنـوك اإلسـالمية المضمونـة ودائعهـم بالكامل إلـى إجمالي 

عـدد المودعيـن الخاضعـة ودائعهـم ألحـكام القانـون لـدى البنـوك 

اإلسالمية في نهاية عام 2021م حوالي %98.3. 

الودائع المضمونة جزئياً:

أمـا الودائـع الخاضعـة ألحـكام القانـون والتـي تزيـد عن خمسـين 

ألـف دينـار، أي المضمونـة جزئيـاً، فقـد بلغـت حوالـي 4572.3 

مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2021م مقارنة بــ 3886.2 مليون 

دينـار فـي نهايـة عـام 2020م. تشـّكل هـذه الودائـع مـا نسـبته 

56.8% مـن إجمالـي الودائـع الخاضعـة ألحكام القانـون في نهاية 

عـام 2021م، وتعـود هـذه الودائـع لحوالـي 25.1 ألـف مـودع 

الخاضعـة  المودعيـن  إجمالـي  مـن   %1.7 نسـبته  مـا  يشـّكلون 

ودائعهـم ألحـكام القانـون لدى البنوك اإلسـالمية، بمتوسـط وديعة 

بلـغ 182092.0 دينـاراً فـي نهاية عـام 2021م مقارنة بـ 22.4 

ألـف مـودع بمتوسـط وديعـة بلـغ 173803.0 دينـاراً فـي نهايـة 

عـام 2020م. 

الودائع الخاضعة ألحكام القانون 0,٩٧%

الودائع غير الخاضعة ألحكام القانون 0,٣%

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني
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احتياطيات الصندوق

بلغـت احتياطيات صنـدوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسـالمية 

43.4 مليـون دينـار فـي نهايـة العـام 2021م، مغطيـاً إجمالـي 

الودائـع الخاضعـة ألحـكام القانـون بما نسـبته 0.54%، وبوليصة 

الضمـان بما نسـبته %0.92.

ودائع العمالء بالعمالت األجنبية٥

بلغـت الودائـع بالعمـالت األجنبيـة لـدى الجهـاز المصرفـي مـا 

يعـادل 8837.7 مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2021م مقارنـة 

بحوالـي 8555.3 مليون دينار فـي نهاية عام 2020م، وبارتفاع 

بلغـت نسـبته 3.3%. وقد ارتفع عـدد المودعين بالعمالت األجنبية 

المملوكة  األجنبية  بالعمالت  الودائع  نسبة  بلغت 
إجمالي  من   %70.3 حوالي  األفراد  قبل  من 
الودائع بالعمالت األجنبية لدى الجهاز المصرفي 

كما هي في نهاية العام 2021م.

توزيع الودائع بالعمالت األجنبية لدى الجهاز المصرفي األردني على القطاعات المختلفة ونسب نمّوها

الحكومةالشركاتاألفراد

مبلغ الودائع 
)بالمليون 

دينار(

متوسط الوديعة 
)بالدينار(

مبلغ الودائع 
)بالمليون 

دينار(

متوسط الوديعة 
)بالدينار(

مبلغ الودائع 
)بالمليون دينار(

متوسط الوديعة 
)بالدينار(

20206094.626379.02399.688656.061.1899000.0م

20216209.725749.02567.495552.060.6962523.0م

نسبة 
7.1%-0.8%7.8%7.0%-2.4%1.9%النمو

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني

مـن 258.2 ألـف مـودع في نهاية عـام 2020م إلى نحو 268.1 

ألـف مـودع فـي نهايـة العـام 2021م، ممـا نتـج عنـه انخفـاض 

متوسـط حجـم الوديعـة بالعمـالت األجنبية مـن 33138.0 ديناراً 

فـي نهايـة عـام 2020م إلـى 32965.0 دينـاراً فـي نهايـة عـام 

2021م. 

5- يذكر أن الودائع بالعمالت األجنبية غير مضمونة حالياً، ويجوز إخضاع هذه العمالت للضمان وفق المادة )32/أ( من قانون المؤسسة، بقرار من البنك المركزي.
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أمـا بالنسـبة للودائـع بالعمـالت األجنبيـة لـدى البنـوك التجاريـة، فقـد بلغـت مـا يعـادل 7927.4 مليـون دينـار فـي نهاية عـام 2021م، 

مقارنـة بــ 7708.9 مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2020م، بارتفاع بلغت نسـبته 2.8%. وقد شـكلت هـذه الودائع ما نسـبته 89.7% من 

إجمالـي الودائـع بالعمـالت األجنبيـة لـدى الجهـاز المصرفـي. وبلـغ عـدد المودعيـن بالعمالت األجنبيـة لدى هـذه البنوك فـي نهاية عام 

2021م حوالـي 228.4 ألـف مـودع بمتوسـط وديعـة يعـادل 34707.0 دينـاراً، مقابـل 219.3 ألـف مـودع ومتوسـط وديعـة يعـادل 

35146.0 دينـاراً فـي نهايـة عـام 2020م.

  

أمـا بالنسـبة للودائـع بالعمـالت األجنبيـة لدى البنوك اإلسـالمية، فقد بلغت ما يعادل 910.3 مليون دينار في نهايـة عام 2021م، مقارنة 

بــ 846.4 مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2020م، بارتفـاع بلغت نسـبته 7.6%. وقد شـكلت هـذه الودائع مـا نسـبته 10.3% من إجمالي 

الودائـع بالعمـالت األجنبيـة لـدى الجهـاز المصرفـي. وبلـغ عـدد المودعين بالعمـالت األجنبية لـدى هذه البنـوك في نهاية عـام 2021م 

حوالـي 39.7 ألـف مـودع بمتوسـط وديعـة يعـادل 22939.0 دينـاراً، مقابـل 38.8 ألـف مـودع ومتوسـط وديعـة يعـادل 21794.0 

دينـاراً في نهاية عـام 2020م.

أمـا بالنسـبة لنسـب االسـتحواذ لـدى أكبـر خمسـة بنوك مـن حيث 

حجـم الودائـع بالعمالت األجنبيـة، فقد كان ترتيبهـا كالتالي: البنك 

العربـي، بنك اإلسـكان، بنـك االتحاد، بنك المـال، والبنك األردني 

الكويتـي، ووفق النسـب التالية على الترتيـب: %36.7، %13.2، 

11.0%، 7.5% و%4.7. 

البنوك األخرى۹,٪۲٦

بنك المال بنك االتحاد

البنك العربي

بنك اإلسكان
البنك االردني الكویتي

٪۳٦,۷

٪۱۳,۲

٪۱۱,۰
٪٤,۷

٪۷,٥

تركز إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي

تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي األردني
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البنوك العاملة في المملكة كما هي في 
نهاية العام 2021
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 البنوك األعضاء في
مؤسسة ضمان الودائع

تاريخ 
التأسيس

عدد الفروع 
والمكاتب داخل 

المملكة 

إجمالي الموجودات 
)بالمليون دينار أردني( 

الودائع الخاضعة 
ألحكام القانون 

)بالمليون دينار أردني( 

البنوك األردنية

12335.45165.8 193076البنك العربي ش.م.ع 

7469.03120.0 1974115بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

2988.11385.0 197767البنك األردني الكويتي 

2683.11357.8 195649البنك األهلي األردني 

2428.21109.7 196088بنك األردن 

2738.21254.6 196098بنك القاهرة عمان 

4087.72053.4 199158بنك االتحاد 

3843.71623.4 199623بنك المال األردني 

1541.7768.8 197834البنك التجاري األردني 

1279.7549.9 198924بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية - األردن( 

1110.1608.7 198912البنك االستثماري 

2284.5810.0 197836بنك االستثمار العربي األردني

1845.1941.7 199319بنك سوسيته جنرال- األردن

 فروع البنـوك األجنبية 

615.9293.9 200418بنك لبنان والمهجر ش.م.ل

553.0316.6 195116البنك العقاري المصري العربي 

425.9168.5 19692بنك ستاندرد تشارترد

314.5149.5 19742سيتي بنك ن. أ

133.036.7 20041بنك الكويت الوطني

190.80.8 19572مصرف الرافدين

البنوك العاملة في المملكة كما هي في نهاية العام 2021
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البنوك األعضاء في صندوق ضمان الودائع 
لدى البنوك اإلسالمية

تاريخ 
التأسيس

عدد الفروع 
والمكاتب داخل 

المملكة 

إجمالي الموجودات 
)بالمليون دينار أردني(

الودائع الخاضعة 
ألحكام القانون  
)بالمليون دينار 

أردني( 

البنوك األردنية

5414.43999.1 1979109البنك اإلسالمي األردني

2905.12091.8 199745البنك العربي اإلسالمي الدولي

2530.71590.5 201040بنك صفوة اإلسالمي 

فروع البنوك األجنبية  

710.7363.4 201110مصرف الراجحي

البنوك العاملة في المملكة كما هي في نهاية العام 2021
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األداء المالي للمؤسسة 
وصندوق ضمان الودائع لدى

البنوك اإلسالمية 
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واصلت المؤسسة خالل العام 2021  بتعزيز وبناء احتياطياتها 

الماليـة سـعياً إلـى تعزيـز قدرتهـا علـى القيـام بمهامهـا القانونيـة 

بكفـاءة  تصفيتـه  يتقـرر  بنـك  ألي  ومصـف  للودائـع  كضامـن 

وفعاليـة وتحقيقـاً ألهدافهـا فـي حمايـة المودعيـن لـدى البنـوك 

األعضـاء فـي المؤسسـة تشـجيعاً لالدخار وتعزيـزاً للثقة بالنظام 

المصرفـي والمسـاهمة فـي الحفـاظ علـى اإلسـتقرار المصرفـي 

والمالـي فـي المملكة. 

تتكون مصادر أموال المؤسسـة الرئيسـة من رسـوم االشتراكات 

السـنوية التـي تدفعهـا البنـوك األعضـاء للمؤسسـة بواقـع اثنيـن 

ونصـف باأللـف سـنويا مـن مجمـوع الودائـع الخاضعـة ألحكام 

أمـوال  اسـتثمارات  عوائـد  إلـى  باإلضافـة  المؤسسـة،  قانـون 

تقـدم  ماليـة  منـح  أو  عليهـا  تحصـل  قـروض  وأيـة  المؤسسـة 

للمؤسسـة وفقـا ألحـكام القانـون، هـذا وقـد اسـتمر تعديـل نسـبة 

رسـوم اإلشـتراك التـي سـيتم تحصيلهـا خـالل العـام 2021 من 

البنـوك األعضـاء الـى واحـد وخمسـة وسـبعون باأللـف سـنداً 

ألحـكام المـادة )19/ب(  مـن قانـون المؤسسـة وتعديالتـه.

وتسـتثمر المؤسسـة أموالها بما فيها رسـوم االشـتراك المحصلة 

مـن البنـوك والعوائـد المتحققـة علـى اسـتثماراتها فـي األوراق 

الماليـة الحكوميـة، وذلـك اسـتناداً إلـى أحـكام المـادة )24/أ( من 

قانون المؤسسـة رقم 33 لسـنة 2000 وتعديالته، حيث تسـتثمر 

المؤسسـة فـي السـوق األولـي للسـندات آخـذة باالعتبـار عوامـل 

أجل االسـتحقاق وفرص إعادة االسـتثمار مسـتقباًل ومعدل الريع 

اإلطفائـي وحصـة المؤسسـة مـن كل إصدار وهيكل اسـتحقاقات 

أسـعار  هيـكل  تطـورات  المؤسسـة  وتتابـع  المؤسسـة.  محفظـة 

الفائـدة علـى أدوات الدينـار المختلفـة لآلجـال المختلفـة وتـوزع 

اسـتثماراتها بمـا يحقـق أفضـل العوائـد علـى األجـل المتوسـط 

والطويل. 

األداء المالـي للمؤسسة

ارتفعـت حقـوق المؤسسـة فـي نهايـة العـام 2021 إلـى حوالـي 

1014 مليـون دينـار مقارنـة بــ 932 مليـون دينـار فـي نهايـة 

دينـار  مليـون   3,15 المؤسسـة  رأسـمال  وبلـغ   ،2020 العـام 

فـي 2021/12/31م، حيـث سـاهمت الحكومـة بمبلـغ )0.85( 

مليـون دينـار، وقدمـت البنـوك المبلـغ المتبقي البالـغ 2,3 مليون 

دينـار بواقـع مئـة الـف دينار دفعت  كرسـم تأسـيس غير مسـترد 

مـن كل بنـك مـن البنـوك المشـمولة بأحـكام قانـون المؤسسـة، 

هـذا وقـد شـكلت االحتياطيـات المتراكمـة مـن الفوائـض الماليـة 

وحتـى  التأسـيس  منـذ  المحّصلـة  االشـتراك  ورسـوم  المتحققـة 

المؤسسـة  حقـوق  مـن  األكبـر  الجـزء   2021 العـام  نهايـة 

وبواقـع 1011 مليـون دينـار، مرتفعـة عـن مسـتواها فـي نهايـة 

العـام 2020 بحوالـي 82.2 مليـون دينـار حيـث بلغـت رسـوم 

االشـتراك السـنوية المحّصلـة مـن البنـوك األعضاء خـالل العام 

2021 مـا مقـداره 35.8 مليــون دينار مقابل 35 مليون دينــار 

تـم تحصيلهـا خـالل العـام 2020، بإرتفـاع تبلـغ نسـبته حوالـي 

.%2.3

األداء المالي للمؤسسة وصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية 
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فـي حيـن بلـغ صافـي عوائـد االسـتثمار خـالل العـام 2021 حوالي 46.4 مليـون دينار مقارنة مـع حوالي 44 مليون دينـار خالل العام 

2020 وبارتفـاع بلغت نسـبته حوالي %5.5.

و تعمـل المؤسسـة علـى إدارة نفقاتهـا اإلداريـة والعموميـة بمـا يعـزز عمليـة بنـاء االحتياطيات، حيث حددت المؤسسـة نسـبة متناقصة 

لهـذه النفقـات منسـوبًة إلـى دخـل االسـتثمار السـنوي ضمـن إطــار البرنامـج المالـي متوسـط األجـل، والتي بلغـت 3.05% نهايـة العام 

2021 ، وتقـوم إدارة المؤسسـة بتقديـم موازنتهـا السـنوية إلقرارهـا مـن قبـل مجلـس اإلدارة اسـتناداً ألحـكام البند )أ/5( مـن المادة )7( 

مـن قانـون المؤسسـة، وتعمـل علـى متابعـة ومراقبـة بنـود اإليرادات والنفقات بشـكل مسـتمر خالل العـام للتأكد من اتسـاقها مع كل من 

الموازنـة المقـّرة مـن قبـل المجلـس ومؤشـرات متابعـة األداء المؤسسـي ضمن البرنامـج المالي متوسـط األجل.

محفظة استثمارات المؤسسة وعوائد االستثمار

ارتفعـت موجـودات محفظـة المؤسسـة مـن السـندات المحتفـظ بهـا لتاريـخ االسـتحقاق إلـى حوالـي 988.6 مليـون دينار مـع نهاية عام 

2021 مقارنـًة بحوالـي 915.3 مليـون دينـار فـي نهايـة عـام 2020، وبزيـادة مقدارهـا 73.3 مليـون دينار وبما نسـبته 8%، وقد كان 

توزيـع المحفظـة على النحـو التالي: 

1.  سندات حكومية بقيمة 934.6 مليـون دينار وبنسبة 94.5% من إجمالي قيمة المحفظة.

2.  سندات مؤسسات عامة بقيمة 54 مليـون دينار وبنسبة 5.5% من إجمالي قيمة المحفظة.

بلغ رصيد محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام 

من   %97.5 نسبته  ما  مشكلة  دينار  مليون   988.6 حوالي 

مجموع موجودات المؤسسة في نهاية عام 2021.

األداء المالي للمؤسسة وصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية 
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أمـا بخصـوص عوائـد اسـتثمار محفظـة المؤسسـة، فقد حققت المؤسسـة خالل العـام 2021 إيرادات بلغـت حوالـي 47.8 مليون دينار 

مقارنـة بــحوالي 45.3 مليـون دينـار خالل العـام 2020 وبارتفاع بلغت نسـبته حوالي %5.5.

أدوات  في  المؤسسة  استثمارات  محفظة  عـوائد  بلغت 

الدين العام حوالي 47.8 مليون دينار خالل العام 2021.

محفظة استثمارات المؤسسة منذ التأسیس وحتى نھایة العام ۲۰۲۱
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معدل الريع اإلطفائي ومتوسط أجل االستحقاق المعدل للمحفظة: 
انخفـض معـدل الريـع اإلطفائـي )YTM( علـى محفظـة المؤسسـة خـالل العـام بمقـدار 0,188% ليصبـح  4.923% فـي نهايـة العـام 

2021 مقارنـة بـــ 5.111% فـي نهايـة العـام 2020، كمـا انخفض متوسـط أجل االسـتحقاق المعّدل للمحفظة ليصل إلى 3.651 سـنة 

فـي نهايـة عـام 2021 مقابـل 4.234 سـنة فـي نهاية عـام 2020.

استحقاق األدوات المالية:
بلغـت قيمـة السـندات واألذونـات المطفـأة لعـام 2021 حوالـي 81.6 مليـون دينـار، ويُذكر أن قيمة االسـتثمارات قصيـرة األجل والتي 

تسـتحق خـالل عـام فـي محفظـة المؤسسـة  تبلـغ حوالـي 195.5 مليون دينـار كما هي فـي نهاية عـام 2021. 

معدل الریع اإلطفائي لمحفظة المؤسسة منذ التأسیس وحتى نھایة العام ۲۰۲۱
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األرصدة النقدية:
أمـا فيمـا يتعلـق باألرصـدة النقديـة غيـر الموظفـة فـي أدوات الدين العـام, فيتم إيداعها لـدى البنك المركـزي األردني وفقاً ألحـكام المادة 

)24/ب( مـن قانـون المؤسسـة وتعديالتـه، حيـث بلـغ رصيد الحسـاب الجاري ما مقـداره 9.5 مليـون دينار في نهاية العـام 2021. 

االحتياطيات
وفـي ضـوء التطـورات المذكـورة فـي رسـوم االشـتراك وعوائد االسـتثمار، ارتفعت االحتياطيات اإلجمالية للمؤسسـة فـي نهاية كانون 
األول لعـام 2021 إلـى حوالـي 1011 مليـون دينـار مقارنـًة بحوالـي 929 مليـون دينـار فـي نهايـة كانـون األول لعـام  2020 بزيـادة 
مقدارهـا 82 مليـون دينـار وبنسـبة 8.8%، هــذا وتشـكل قيمـة االحتياطيـات مـا نسـبته 4.66% مـن مجمـوع الودائع الخاضعـة ألحكام 
القانـون والبالغــة حوالـي 21714.5 مليـون دينـار في نهاية العام 2021، وما نسـبته 12.2% من الودائـع الخاضعة للتعويض والبالغة 

حوالـي 8287.7 مليـون دينار.

األداء المالي لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
انشـئ صنـدوق ضمـان الودائـع لـدى البنـوك اإلسـالمية فـي المؤسسـة بموجـب القانـون المعدل لقانـون مؤسسـة ضمـان الودائع رقم 
)2019/8( الصـادر بتاريـخ 1 نيسـان 2019م، يتمتـع بشـخصية اعتباريـة تتولـى أدارته المؤسسـة، وكما يقوم الصنـدوق على مبدأ 
التكافـل والتعـاون، يطبـق علـى الصنـدوق أحـكام قانون المؤسسـة وبالقدر الـذي ال تتعارض واألحـكام الخاصة به في نفـس القانون، 

كمـا وينشـأ فـي الصنـدوق محفظتان مسـتقلتان على النحـو التالي:
 1. محفظة تكافل حسابات االئتمان: تورد إليها رسوم االشتراك السنوية المدفوعة من البنوك اإلسالمية عن حسابات االئتمان 

     أو ما في حكمها وعن الجزء غير المشارك في األرباح ِمن حسابات االستثمار المشترك.
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احتیاطیات المؤسسة منذ التأسیس وحتى نھایة العام ۲۰۲۱
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2. محفظـة تكافـل حسـابات االسـتثمار المشـترك: تـورد إليهـا 
رسـوم االشـتراك السـنوية المدفوعة من البنوك اإلسـالمية نيابة 
عـن أصحـاب حسـابات االسـتثمار المشـترك أو مـا فـي حكمهـا.

تتكـون مصـادر أمـوال صنـدوق ضمـان الودائـع لـدى البنـوك 
اإلسـالمية مـن رسـوم اإلشـتراك السـنوية التـي تدفعهـا البنـوك 
األعضـاء للصنـدوق بواقـع اثنيـن ونصـف باأللـف سـنوياً مـن 
مجمـوع أرصـدة حسـابات اإلئتمـان واالسـتثمار المشـترك فـي 
نهايـة كل سـنة، سـنداً ألحكام المـادة )33 مكـرر/ب(، باإلضافة 
الـى عوائـد اسـتثمارات أمـوال الصنـدوق وأيـة قـروض حسـنة 
يحصـل عليهـا أو منح مالية تقدم للصندوق وفقـاً ألحكام القانون.

تسـتثمر المؤسسـة أمـوال الصنـدوق بمـا فيهـا رسـوم االشـتراك 
علـى  المتحققـة  والعوائـد  اإلسـالمية  البنـوك  مـن  المحصلـة 
اسـتثماراتها فـي االوراق الماليـة الحكوميـة المتفقـة مـع مبادىء 
وأحكام الشـريعة اإلسـالمية وذلك اسـتناداً إلى احكام المادة )35 
مكـرر( مـن قانـون المؤسسـة رقـم 33 لسـنة 2000 وتعديالتـه.

 األداء المالي للصندوق
ارتفعـت حقـوق الصنـدوق فـي نهايـة العـام 2021 إلـى حوالـي 
43.9 مليـون دينـار مقارنـة بــ 26.3 مليـون دينـار فـي نهايـة 
العـام 2020، وبلـغ رأسـمال الصنـدوق )0.550( مليـون دينار 
فـي 2021/12/31م، حيث سـاهمت الحكومـة بمبلغ )0.150( 
مليون دينار من أصل مسـاهمتها برأسـمال المؤسسـة للصندوق، 
وقدمت البنوك اإلسـالمية المبلغ المتبقي البالغ )0.400( مليون 
دينـار بواقـع مئـة الـف دينار دفعت  كرسـم تأسـيس غير مسـترد 
مـن كل بنـك مـن البنـوك اإلسـالمية المشـمولة بأحـكام قانـون 
المؤسسـة وتعديالتـه، هـذا وقـد شـكلت االحتياطيـات المتراكمـة 
مـن الفوائـض الماليـة المتحققة ورسـوم االشـتراك المحّصلة منذ 
التأسـيس وحتـى نهايـة العـام 2021 الجـزء األكبـر مـن حقـوق 
المؤسسـة وبواقـع 43.4 مليـون دينـار، مرتفعـة عـن مسـتواها 
فـي نهايـة العـام 2020 بحوالـي 17.6 مليون دينـار حيث بلغت 
رسـوم االشـتراك السـنوية المحّصلة من البنوك األعضاء خالل 
 15.9 مقابـل  دينـار  مليــون   17.6 مقـداره  مـا   2021 العـام 

األداء المالي للمؤسسة وصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية 
مليـون دينــار تـم تحصيلهـا خـالل العـام 2020، بإرتفـاع تبلـغ 

نسـبته حوالـي %10.7.

محفظة استثمارات الصندوق 
الماليـة  األوراق  مـن  الصنـدوق  محفظـة  موجـودات  بلغـت 
الحكوميـة المتفقـة مع مبادئ وأحكام الشـريعة اإلسـالمية حوالي 
17.6 مليـون دينـار مـع نهايـة العـام وقـد توزعـت علـى النحـو 

التالـي: 

1. محفظة تكافل حسابات اإلئتمان بقيمة 8.2 مليـون دينار 
    وبنسبة 46.6% من إجمالي قيمة محفظة الصندوق.

2. محفظة تكافل حسابات االستثمار المشترك بقيمة 9.4 
    مليـون دينار وبنسبة 53.4% من إجمالي قيمة محفظة 

    الصندوق.

األرصدة النقدية:
أمـا فيمـا يتعلـق باألرصـدة النقديـة غيـر الموظفـة فـي األوراق 
المالية الحكومية المتفقة مع مبادئ وأحكام الشـريعة اإلسـالمية، 
فيتـم إيداعهـا لـدى البنـك المركـزي األردنـي وفقاً ألحـكام المادة 
)3/ب( والمـادة )24/ب( مـن قانـون المؤسسـة وتعديالته، حيث 
بلـغ رصيـد الحسـاب الجاري ما مقـداره 26.4 مليـون دينار في 

نهايـة العام 2021. 

االحتياطيات
وفي ضوء التطورات المذكورة في رسـوم االشـتراك ، ارتفعت 
االحتياطيـات اإلجماليـة للصنـدوق فـي نهايـة كانـون األول لعام 
2021 إلـى حوالـي 43.4  مليـون دينار مقارنـًة بحوالي 25.8 
بزيـادة   2020 لعـام   األول  كانـون  نهايـة  فـي  دينـار  مليـون 
مقدارها 17.6 مليون دينار وبنسبة 68.2%، هــذا وتشكل قيمة 
االحتياطيـات مـا نسـبته 0.54% مـن مجمـوع الودائـع الخاضعة 
ألحـكام القانـون والبالغــة حوالـي 8044.8 مليـون دينـار فـي 
نهايـة العـام 2021، ومـا نسـبته 0.92% مـن الودائـع الخاضعة 

للتعويـض والبالغـة حوالـي 4728 مليـون دينـار.
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فـي إطـار جهـود المؤسسـة للتواصـل مـع جمهـور المودعيـن 

والجهـات  األعضـاء  البنـوك  مـع  التعـاون  أواصـر  وتعزيـز 

ذات العالقـة الطالعهـم وبشـكل مسـتمر علـى المسـتجدات فـي 

مجـال ضمـان الودائـع، واصلـت المؤسسـة جهودهـا التوعويـة 

وتنويـع وسـائل التواصـل خـالل العـام 2021 حيـث تـم نشـر 

مقابلـة لعطوفـة المديـر العـام مـع صحيفـة األنباط بمناسـبة عيد 

تسـليط  فيهـا  تـم  والتـي  الهاشـمية  األردنيـة  المملكـة  اسـتقالل 

الضـوء علـى تأسـيس المؤسسـة وعملهـا ودورهـا فـي الحفـاظ 

علـى االسـتقرار المالـي فـي المملكـة، ونشـر التقريـر السـنوي 

للمؤسسـة للعـام 2020، واإلعالنـات الخاصـة بعضوية البنوك 

لـدى  الودائـع  ضمـان  وصنـدوق  للمؤسسـة  الماليـة  والقوائـم 

البنـوك اإلسـالمية، والتفاعـل مـع الجمهـور مـن خـالل صفحـة 

التواصـل االجتماعـي )الفيسـبوك( وتحديـث المعلومـات علـى 

كتيـب  بإعـداد  السـير  تـم  كمـا  للمؤسسـة.  اإللكترونـي  الموقـع 

لطباعتـه وتوزيعـه  تمهيـداً  المؤسسـة  لقانـون  المعـدل  القانـون 

لكافـة الجهـات ذات العالقـة.

تأسـيس  علـى  عـام  مائـة  بمـرور  المملكـة  احتفـاالت  وضمـن 

المئويـة علـى  المؤسسـة بنشـر شـعار  الدولـة األردنيـة قامـت 

علـى  بانـر ووضعـه  وتصميـم  للمؤسسـة  اإللكترونـي  الموقـع 

المدخـل الرئيسـي للمؤسسـة، كما قامـت بتصميم كتيـب التطور 

اهـم  يبـرز  والـذي   )2020-2000( الفتـرة  خـالل  التاريخـي 

إنجـازات المؤسسـة خـالل المئوية وإرسـاله الى مركـز التوثيق 

الملكـي والجهـات ذات العالقـة ونشـره علـى الصفحة الرئيسـية 

للمؤسسـة،  الرسـمية  الفيسـبوك  وصفحـة  اإللكترونـي  للموقـع 

التاريخيـة  اللمحـة  لوحـة  وإعـداد  تصميـم  إلـى  باإلضافـة 

للمؤسسـة ووضعهـا بشـكل بـارز داخـل مبنـى المؤسسـة.  

فـي  المؤسسـة  شـاركت  واإلقليمـي،  الدولـي  الصعيـد  وعلـى 

المرئـي  التطبيـق  عبـر  االفتراضيـة  الفعاليـات  مـن  العديـد 

والمسـموع )WEBEX( والتـي تـم تنظيمهـا مـن قبـل الهيئـة 

الدوليـة لضامنـي الودائـع علـى سـبيل المثال االجتماع السـنوي 

العـام العشـرون واجتمـاع المجلـس التنفيـذي الواحد والسـبعون 

اللجنـة  اجتماعـات  الـى  باإلضافـة  عنـه  المنبثقـة  واللجـان 

افريقيـا )MENA(، كمـا  للشـرق األوسـط وشـمال  اإلقليميـة 

والتعـاون  "التنسـيق  بعنـوان  بنـدوة  المـــؤســـسة  شـــاركــت 

شـبكة  فـي  األخـرى  الفاعلـة  والجهـات  الودائـع  بيـن ضامنـي 

الحمايـة المصرفيـة خـالل األيـام العاديـة واألزمات وفقـا للمبدأ 

الرابـع مـن المبـادئ األساسـية للهيئـة الدوليـة لضامنـي الودائع 

الودائـع  لضامنـي  الدوليـة  الهيئـة  مـن  بتنظيـم   ،  ")IADI(

والشـركة المغربيـة لتدبيـر صناديـق ضمـان الودائـع البنكية في 

الثانـي2021. كانـون 

السـابع  االفتراضـي  االجتمـاع  فـي  المؤسسـة  شـاركت  كمـا   

حـول » تداعيـات فيـروس كورونـا على االسـتقرار المالــــــي 

والـــرقــــابة المصرفيـة والمعلومـات االئتمانية فـــــي الـــدول 

النقـد  صنـدوق  قبـل  مـن  اسـتضافته  تـم  والـذي  العربيـة« 

العربــــــــي/ أبـو ظبـي- اإلمـارات العربيـة المتحـدة في شـهر 

آذار 2021. باإلضافـة إلى المشـاركة فـي المؤتمر االفتراضي 

حـول »المـبــادئ األسـاسـيــة ألنظمـة ضمـان ودائـع إسـالمية 

التوعية اإلعالميــة والتواصل اإلقليمــي والدولـــي



52

الــنــقــد  قــبل صــنــدوق  تـنـظـيــمه مــن  تـــم  فــعالة والـذي 

الـعــربــي )AMF( ومشـاركة الهيئة الدوليـة لضامني الودائع 

)IADI( ومجلـس الخدمـات الماليـة اإلسـالمية )IFSB( فـي 

شـهر حزيـران 2021.

فـي  الودائـع  ضمـان  مؤسسـات  بيـن  التعـاون  إطـار  وضمـن 

منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا بهـدف تبـادل الخبرات 

مؤسسـة  اسـتضافت  الودائـع،  ضمـان  مجـال  فـي  والمعرفـة 

ضمـان الودائـع وفـداً مـن الشـركة العراقيـة لضمـان الودائـع 

برئاسـة رئيـس مجلـس إدارة الشـركة فـي شـهر تشـرين أول 

2021، وعلـى هامـش الزيـارة تـم توقيـع مذكـرة تفاهـم بهـدف 

نظـام ضمـان  مجـاالت  شـتى  فـي  المشـترك  التعـاون  تعزيـز 

اسـتقرار  تحقيـق  فـي  يسـهم  وبمـا  الخبـرات  وتبـادل  الودائـع 

الجهـاز المصرفـي والمالـي فـي كل مـن األردن والعـراق. كما 

تـم أيضـاً تجديـد توقيـع مذكـرات تفاهـم مـع كل مـن مؤسسـة 

ضمـان الودائـع الكوريـة وصنـدوق ضمـان الودائـع التركـي.
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التخطيط االستراتيجي
في المؤسسة
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التزامـاً مـن المؤسسـة بمواجهـة التحديـات التـي تواجههـا، فقـد انتهجـت منحنـى التخطيط االسـتراتيجي في تسـيير أعمالهـا ووظائفها 

منـذ بدايـات تأسيسـها، وذلـك تنفيـذاً لمهمتهـا المناطة بهـا قانوناً بكفاءة وفعاليـة، وتحقيقاً لرؤيتها المسـتقبلية المتمثلة بـأن تكون الرائدة 

مهنيـاً فـي مجـال ضمـان الودائـع على المسـتوى اإلقليمي والدولي. لتسـاهم بذلـك في تقليل المخاطـر لدى البنوك لزيـادة الثقة بالجهاز 

المصرفـي وصـواًل الـى تحقيق هدف االسـتقرار المالي فـي المملكة.

واعتمـدت المؤسسـة فـي التخطيـط االسـتراتيجي علـى منهـج المشـاركة الواسـعة مع كافـة العاملين في المؤسسـة، مسـتندًة إلـى نتائج 

تحليـل البيئـة الداخليـة والخارجيـة للمؤسسـة المتضمـن أبـرز نقاط القوة وفرص التحسـين ونقـاط الضعف والتهديدات التـي تواجهها. 

وانطالقـًا مـن رؤيـة ورسـالة المؤسسـة والقيـم الجوهرية المتبناة تتم مناقشـة تطلعات المؤسسـة المسـتقبلية لتحقيقها في إطار متناسـق 

مـع األهـداف الوطنيـة والمؤسسـية واالسـتراتيجية للمؤسسـة، حيـث يتـم ترجمـة ذلـك ضمن خطـط العمـل الخاصة بدوائـر ووحدات 

المؤسسـة. ولضمـان تحقيـق األهـداف االسـتراتيجية للمؤسسـة فإنـه يتـم وضـع أهـداف تشـغيلية تضمـن تحقيقهـا. كمـا ويتـم تحديـد 

مؤشـرات أداء لقيـاس مـدى تحقيـق األهـداف التشـغيلية، وتتم عمليـات المراجعة والتقييم لمسـتوى اإلنجـاز لمعالجـة أي انحرافات قد 

تحصـل، وذلـك ضمن منهجيـة المتابعـة والتقييم. 

اسـتمرت المؤسسـة بمتابعـة وقيـاس أدائهـا المؤسسـي من خالل 

قدرتهـا  يعـزز  بمـا  األجـل  متوسـط  المالـي  برنامجهـا  تحديـث 

علـى القيـام بمهامهـا ومسـؤولياتها القانونية، وتوجيـه مصادرها 

نحـو تحقيـق أهدافهـا االسـتراتيجية والوطنيـة المتمثلة فـي تأمين 

الحمايـة التامـة ألكبـر عـدد مـن المودعيـن، تشـجيعاً لالدخـار 

وتعزيـزاً للثقـة بالجهـاز المصرفـي.

المؤشـرات  مـن  مجموعـة  إلـى  المالـي  البرنامـج  يسـتند   

االسترشـادية ومؤشـرات متابعـة األداء المؤسسـي، ويعمـل مـن 

خـالل آليـات تحـدد العالقـة بيـن مدخـالت البرنامـج ومخرجاتـه 

المتمثلـة بهـذه المؤشـرات، خاصـًة المتعلقـة منهـا بتوفيـر حماية 

تامـة للغالبيـة العظمـى مـن المودعيـن وبنـاء مسـتوى مالئـم من 

االحتياطيـات لحمايـة المودعيـن ضمـن إطـار زمنـي متـوازن. 

 

المالـي  لبرنامجهـا  شـاملة  بمراجعـة  سـنوياً،  المؤسسـة  وتقـوم 

التـي  المسـتجدات  ضـوء  فـي  البرنامـج  فرضيـات  وتحديـث 

تطـرأ علـى االقتصـاد بشـكل عـام وعلـى عمل المؤسسـة بشـكل 

خـاص، وتتعلـق أهـم الفرضيات بالنمو السـنوي للودائع، رسـوم 

االشـتراك التـي تحصلهـا المؤسسـة سـنوياً من البنـوك األعضاء 

فـي المؤسسـة ومسـتويات أسـعار الفائـدة المتوقعـة علـى أدوات 

الدينـار المختلفـة.  

أنشطتها  إدارة  توجيه  من  المؤسسة  المالي  البرنامج  ن  يمّكّ

االستثمارية نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية بعيدة المدى.

التخطيط االستراتيجي في المؤسسة

البرنــامج المالــــي ضمــــن الخطـــة االستراتيجيــــة للمؤسســــة
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البرنامج المالي ضمن الخطة االستراتيجية للمؤسسة
ويذكـر أّن البرنامـج المالـي للمؤسسـة يسـتند إلـى مجموعتيـن 

مـن مؤشـرات القيـاس وهي:

- المؤشـرات االسترشـادية: وتمثـل مؤشـرات لمتغيـرات ال تقـع 

ضمـن سـيطرة المؤسسـة المباشـرة، لكنهـا تؤثـر وبشـكل فعـال 

وأساسـي فـــي تحقيـق مهامها مثل معـدل نمو الودائـع الخاضعة 

القانون.  ألحـكام 

- مؤشرات متابعة األداء المؤسسي: وتمثل أداء المؤسسة الفعلي 

وتشـمل متغيرات تقع ضمــن سـيطرة المؤسسـة المباشــرة، كما 

تؤثـر فـي تحقيـق مهامهـا مثـل معـدل العائـد علـى اسـتثمارات 

المؤسسة. 

 مؤشرات متابعة األداء المؤسسي: 
1- نسبة احتياطيات المؤسسة إلى إجمالي الودائع الخاضعة 

    ألحكام القانون: 

الودائـع  إجمالـي  إلـى  المؤسسـة  احتياطيـات  نسـبة  ارتفعـت   

الخاضعـة ألحـكام القانـون إلـى 4.66% مـع نهاية عـام 2021م 

المتوقـع  ومـن  2020م،  عـام  نهايـة  مـع   %4.58 بـــ  مقارنـًة 

أن يسـتمر االرتفـاع سـنوياً، بافتـراض نمـّو الودائـع الخاضعـة 

ألحـكام القانـون بالدينـار بمتوّسـط نمّو طويل األجـل يبلغ حوالي 

5% سـنوياً.

2- نسبة االحتياطيات إلى الودائع الخاضعة للتعويض:

ارتفعـت نسـبة االحتياطـي إلـى الودائـع الخاضعـة للتعويض إلى 

12.2% مـع نهايـة عـام 2021م مقارنـًة ب 11.5% مـع نهايـة 

عـام 2020م، ويتوقـع أن توالـي هـذه النسـبة ارتفاعهـا سـنوياً 

وبمـا ينسـجم مـع تحقيـق أهـداف المؤسسـة االسـتراتيجية بتوفير 

التغطيـة القانونيـة ألكبـر عـدد مـن المودعيـن وتشـجيع االدخـار 

تعزيـز  فـي  والمسـاهمة  المصرفـي  بالجهـاز  الثقـة  وتعميـق 

االسـتقرار المالـي فـي المملكـة. 

3- نسبة المصاريف اإلدارية والعمومية إلى إيرادات االستثمار 

    الصافية واإلجمالية:

صافـي  إلـى  والعموميـة  اإلداريـة  المصاريـف  نسـبة  بلغـت 

وإجمالـي إيـرادات المؤسسـة فـي نهايـة العـام 2021م حوالـي 

3.1% و3.1% علـى التوالـي مقارنـة بــما نسـبته حوالـي %3.1 

العـام 2020م. نهايـة  فـي  و%3.0 

4- نسبة المصاريف اإلدارية والعمومية إلى التدفق النقدي 

    من التشغيل:

بلغـت نسـبة المصاريـف اإلداريـة والعمومية إلى التدفـق النقدي 

مـن التشـغيل فـي نهاية العـام 2021م حوالي 3.2% مقارنة بــما 

نسـبته حوالـي 3.0% في نهاية العـام 2020م.

النتائج المتوخاة: 
تتمثـل أهـم النتائــج المؤسسـية المتوخـاة مـن البرنامـج المالـي 

فـي توفيـر آليـة تمكـن المؤسسـة مـن تقييـم أدائهـا الفعلـي مقارنًة 

بـاألداء المسـتهدف وفقـاً للبرنامـج، وذلـك بهـدف زيـادة فعاليـة 

المؤسسـة وكفاءتهـا فـي تحقيق أهدافهـا، وتأدية مهامهـا المحددة 

لقانونها.  وفقـا 

إلى  2021م  لعام  المالي  للبرنامج  األولية  النتائج  تشير 

إمكانية االستمرار في رفع نسبة احتياطيات المؤسسة إلى 

األعوام  القانون خالل  ألحكام  الخاضعة  الودائع  إجمالي 

القادمة.
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المؤشرات الرئيسة للبرنامج المالي متوسط األجل

2022202320242025202620272028202920302031البنــد

إجمالي الودائع 
الخاضعة ألحكام 
قانون المؤسسة 
)مليون دينار(.

23042.824195.025404.726675.028008.729409.230879.632423.634044.835747.0

الودائع الخاضعة 
للتعويض )مليون 

دينار(.
9284.29960.810686.811465.612301.213197.714159.515191.416298.517486.3

احتياطيات المؤسسة 
1100.81182.11270.01364.91467.51578.11695.41819.41950.52088.7)مليون دينار(.

احتياطيات المؤسسة 
إلى إجمالي الودائع 
الخاضعة ألحكام 

قانونها )%(.

4.784.895.005.125.245.375.495.615.735.84

احتياطيات المؤسسة 
إلى الودائع الخاضعة 
للتعويض )بوليصة 

الضمان( )%(.

11.8611.8711.8811.9011.9311.9611.9711.9811.9711.94

الودائع الخاضعة 
للتعويض إلى إجمالي 

الودائع الخاضعة 
ألحكام القانون )%(.

40.2941.1742.0742.9843.9244.8845.8546.8547.8748.92

المصاريف اإلدارية 
والعمومية إلى 
إجمالي إيرادات 
االستثمار )%(.

3.084.154.033.933.843.753.803.853.924.00

المصاريف اإلدارية 
والعمومية إلى صافي 
إيرادات االستثمار 

.)%(

2.983.983.883.783.703.623.663.713.773.85

المصاريف اإلدارية 
والعمومية إلى التدفق 
النقدي من التشغيل 

.)%(

3.323.874.164.053.963.873.883.934.004.07

البرنامج المالي ضمن الخطة االستراتيجية للمؤسسة
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

إلى مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع
 شخصية إعتبارية ذات إستقالل مالي وإداري

عمان – المملكة األردنية الهاشمية 
 

الـــرأي 
 لقـد قمنـا بتدقيـق القوائـم المالية المرفقة لمؤسسـة ضمان الودائع 
وإداري  مالـي  إسـتقالل  ذات  إعتباريـة  شـخصية  )المؤسسـة( 
والتـي تتكـون مـن قائمـة المركـز المالـي كمـا فـي 31 كانـون 
األول 2021، قائمـة اإليـرادات والمصروفات وقائمة التغيرات 
فـي حقـوق الملكيـة وقائمـة التدفقـات النقديـة للسـنة المنتهيـة فـي 
ذلـك التاريـخ وااليضاحـات حـول القوائـم الماليـة وملخص ألهم 

السياسـات المحاسـبية.  
 

فـي رأينـا، إن القوائـم الماليـة المرفقـة تُظهـر بعدالـة، مـن كافـة 
فـي 31  كمـا  للمؤسسـة  المالـي  المركـز  الجوهريـة،  النواحـي 
كانـون األول 2021 وأداءهـا المالـي وتدفقاتهـا النقديـة للسـنة 
المنتهيـة فـي ذلـك التاريخ وفقـاً لمعايير التقاريـر المالية الدولية . 

 
أساس الرأي 

 لقـد قمنـا بتدقيقنـا وفقـاً للمعاييـر الدوليـة للتدقيق، إن مسـؤولياتنا 
وفقـاً لهـذه المعاييـر مفصلـة أكثـر ضمـن بنـد مسـؤولية مدققـي 
الحسـابات عـن تدقيـق القوائـم الماليـة الـواردة فـي تقريرنـا هذا. 
المهنـي  السـلوك  لقواعـد  وفقـاً  المؤسسـة  عـن  مسـتقلون  نحـن 
للمحاسـبين القانونييـن الصـادر عـن المجلـس الدولـي لمعاييـر 
السـلوك المهنـي للمحاسـبين باإلضافـة إلـى متطلبـات السـلوك 
المهنـي االخـرى المالئمـة لتدقيـق القوائـم الماليـة فـي األردن، 
المجلـس  ومتطلبـات  المهنـي  السـلوك  بمتطلبـات  التزمنـا  وقـد 
الدولـي لمعاييـر السـلوك المهني للمحاسـبين. لقد قمنـا بالحصول 
علـى أدلـة تدقيـق كافيـة ومالئمـة وتوفـر أساسـاً إلبـداء الـرأي.  

  

بالحوكمـة  المكلفيـن  والمسـؤولين  اإلدارة  مسـؤولية 
عـن القوائـم الماليـة  

إن اإلدارة مسـؤولة عـن إعـداد هـذه القوائـم الماليـة وعرضهـا 
بصـورة عادلـة وفقـا لمعايير التقاريـر المالية الدوليـة، باإلضافة 
الـى تحديـد نظام الرقابـة الداخلي الضروري إلعـداد قوائم مالية 
خاليـة مـن األخطـاء الجوهرية سـواء الناتجة عـن احتيال أو عن 

غلط.  
 

علـى  المؤسسـة  قـدرة  تقييـم  عـن  مسـؤولة  اإلدارة  أن  كمـا 
االسـتمرار كمنشـأة مسـتمرة واإلفصـاح عـن األمـور المتعلقـة 
بمبـدأ االسـتمرارية بمـا في ذلـك اسـتخدام مبدأ االسـتمرارية في 
المحاسـبة عنـد إعـداد القوائـم الماليـة، إال إذا كان فـي نية اإلدارة 
تصفيـة المؤسسـة أو إيقـاف عملياتهـا أو عـدم وجـود أي بديـل 

واقعـي آخـر سـوى القيـام بذلـك. 
 

إن المكلفيـن بالحوكمـة مسـؤولون عـن االشـراف علـى عمليـة 
إعـداد التقاريـر الماليـة  للمؤسسـة.  

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية  
 

القوائـم  بـأن  تأكيـد معقـول  إن أهدافنـا تتمثـل بالحصـول علـى 
الماليـة ككل خاليـة مـن األخطـاء الجوهريـة سـواء الناتجـة عـن 
إحتيـال أو عـن غلط وإصدار تقرير التدقيـق الذي يتضمن رأينا. 

 
ان التأكيـد المعقـول هـو تأكيد عالي المسـتوى ولكنه ليس ضمانة 
إن التدقيـق الـذي يجـري وفقـاً لمعاييـر التدقيـق الدولية سيكشـف 
دائمـا خطـأ  جوهريـا عنـد وجـوده. إن األخطاء قد تحـدث نتيجة 
الحتيـال أو غلـط ويتـم اعتبارهـا جوهريـة، إذا كانـت منفـردًة أو 
مجتمعـًة يمكـن ان يكـون لهـا تأثيـر علـى القـرارات االقتصاديـة 

المتخـذة مـن قبل مسـتخدمي هـذه القوائـم المالية .  
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إننـا نقـوم بممارسـة االجتهـاد المهنـي والمحافظـة علـى الشـك 

للتدقيـق،  الدوليـة  للمعاييـر  التدقيـق وفقـا  المهنـي  كجـزء مـن 

وكذلـك نقـوم بمـا يلـي:  

 

• تحديـد وتقييـم مخاطر االخطـاء الجوهرية فـي القوائم المالية ، 

سـواء الناتجـة عـن احتيـال أو غلـط، و تصميـم وتنفيـذ اجراءات 

تدقيـق تسـتجيب لهذه المخاطر والحصول علـى أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة توفر أساسـًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشـاف خطأ 

جوهـري ناتـج عـن احتيـال يعـد أكبـر من ذلـك الناتج عـن غلط، 

لمـا قـد يتضمنـه االحتيـال مـن تواطـؤ أو تزوير أو حـذف متعمد 

أو تأكيـدات غيـر صحيحـة أو تجاوز لنظـام الرقابة الداخلي.  

 

• الحصـول علـى فهـم لنظـام الرقابـة الداخلـي المتعلـق بالتدقيـق 

وذلـك لتصميـم إجـراءات تدقيـق مالئمـة للظروف وليـس بهدف 

ابـداء رأي حـول مـدى فعاليـة نظـام الرقابـة الداخلي للمؤسسـة.  

 

• تقييم مالءمة السياسـات المحاسـبية المطبقة ومعقولية التقديرات 

المحاسـبية وااليضاحات المتعلقة بهـا التي قامت بها االدارة.  

لمبـدأ  االدارة  اسـتخدام  نتيجـة حـول مالءمـة  الـى  التوصـل   •  
االسـتمرارية فـي المحاسـبة، وبنـاًء علـى أدلـة التدقيـق التـي تـم 
الحصـول عليهـا، وفيمـا إذا كان هنـاك عدم تيقـن جوهري مرتبط 
بأحـداث أو ظـروف قـد تلقـي بشـكوك كبيرة حول قدرة المؤسسـة 
علـى االسـتمرار. واذا مـا توصلنـا الـى نتيجـة بـأن هنـاك شـك 
جوهـري، فعلينا اإلشـارة في تقريـر التدقيق إلى ايضاحات القوائم 
الماليـة ذات الصلـة أو تعديـل رأينـا اذا كانـت هـذه االيضاحـات 
غيـر كافيـة. إن اسـتنتاجاتنا مبنيـة على أدلـة التدقيـق التي حصلنا 
عليهـا حتـى تاريـخ تقريـر التدقيـق،  ومـع ذلـك فـإن األحـداث او 
الظـروف المسـتقبلية قـد تـؤدي إلـى عـدم اسـتمرار المؤسسـة في 

اعمالها كمنشـأة مسـتمرة.  

 • تقييـم العـرض العـام لهيـكل القوائـم الماليـة ومحتواهـا بما في 
ذلـك االيضاحـات حولهـا وفيمـا إذا كانـت القوائـم الماليـة تمثـل 

المعامـالت واألحـداث التـي تحقـق العـرض العـادل.  
 

إننـا  نتواصـل مـع المسـؤولين المكلفيـن بالحوكمـة فيمـا يتعلـق 
التـي  المهمـة  التدقيـق  ومالحظـات  وتوقيتـه  التدقيـق  بنطـاق 
تتضمـن أي نقـاط ضعـف مهمـة فـي نظام الرقابـة الداخليـة التي 

يتـم تحديدهـا مـن قبلنـا خـالل عمليـة التدقيـق. 
 

إرنست ويونغ/ األردن     
    أسامة فايز شخاترة
ترخيص رقم 10٧٩     
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عمان - المملكة األردنية الهاشمية
4 نيسان 2022
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قائمة المركز المالي كما في ٣1 كانون األول 2021

إيضـاحات
20212020

دينــار أردنيدينــار أردني
الموجودات

الموجودات المتداولة

9.499.6611.026.571حساب جاري لدى البنك المركزي األردني

11.659.25311.326.330فوائد موجودات مالية بالتكلفة المطفأة مستحقة وغير مقبوضة 

29.9457.082أرصدة مدينة أخرى

58,540 660.483تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين - قصيرة األجل

7195.495.11173.744.008موجودات مالية بالتكلفة المطفأة – قصيرة األجل

216.744.45386.162.531مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

6921.481945.934تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين – طويل األجل

7793.063.097841.531.213موجودات مالية بالتكلفة المطفأة - طويل األجل

83.654.3533.450.826ممتلكات ومعدات

797.638.931845.927.973مجموع الموجودات غير المتداولة

1.014.383.384932.090.504مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

62.68737.760أرصدة دائنة أخرى

62.68737.760مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

3,150,000 93.150.000رأس المال 

101.011.170.697928.902.744اإلحتياطيات

1.014.320.697932.052.744مجموع حقوق الملكية

1.014.383.384932.090.504مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 18 جزًءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021

إيضـاحات
20212020

دينــار أردنيدينــار أردني

اإليرادات

1135.864.44635.019.191رسوم إشتراك

47.833.26245.314.699فوائد موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

22.16921.191عوائد تمويل وفوائد اإلسكان الممنوحة

-658أرباح بيع األصول الثابتة

58.869-أرباح بيع موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

5.54422.538إيرادات أخرى

83.726.07980.436.488مجموع اإليرادات

)1.361.291()1.458.126(12مصاريف إدارية

79,075,197 82.267.953فائض اإليرادات عن النفقات

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021
اإلجمالياإلحتيـاطياترأس المال

دينــار أردنيدينــار أردنيدينــار أردني

2021

3.150.000928.902.744932.052.744الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021

82.267.95382.267.953 - فائض اإليرادات عن النفقات للسنة

3.150.0001.011.170.6971.014.320.697الرصيد كما 31 كانون األول 2021

2020

3.150.000849.827.547852.977.547الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020

79.075.19779.075.197-فائض اإليرادات عن النفقات للسنة

3.150.000928.902.744932.052.744الرصيد كما 31 كانون األول 2020

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 18 جزًءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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قائمة التدفقات النقدية  للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021

20212020

دينــار أردنيدينــار أردني

األنشطة التشغيلية   
82.267.95379.075.197فائض اإليرادات عن النفقات

تعديالت-
120.819122.251إستهالكات

)53()658(أرباح بيع ممتلكات ومعدات
)58.816(أرباح بيع موجودات مالية

)45.314,699()47.833.262(إيرادات الفوائد
التغيرات في راس المال العامل -

)191()22.863(أرصدة مدينة أخرى
)11.232(24.927أرصدة دائنة أخرى

34.556.91633.812.457صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
األنشطة اإلستثمارية

)451.267.735()202.882.020(شراء موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
81.599.033120.102.894استحقاق موجودات مالية بالكلفة المطفأة

48.000.000250.734.500المتحصل من بيع موجودات مالية بالكلفة المطفأة
66071المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

22.51058.540تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين
47.500.33946.996.186فوائد مقبوضة 

)5.883()324.348(شراء ممتلكات ومعدات
)33.381.427()26.083.826(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

8.473.090431.030صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 
1.026.571595.541النقد وما في حكمه في بداية السنة
9.499.6611.026.571النقد وما في حكمه في نهاية السنة

-  قرار مجلس اإلدارة رقم )2020/2( تاريخ 5 أيار 2020 الموافقة على قيام المؤسسة ببيع أوراق مالية حكومية بقيمة 
300.000.000 دينار أردني. 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 18 جزًءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.
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)1( عــام 

تأسسـت المؤسسـة بتاريخ 17 أيلول 2000 كشـخصية إعتبارية 

قانـون مؤسسـة ضمـان  بموجـب  مالـي وإداري  إسـتقالل  ذات 

الودائـع رقـم 33 لسـنة 2000 وتعديالتـه. تهـدف المؤسسـة إلى 

حمايـة المودعيـن لـدى البنوك بضمان ودائعهـم لديها وفق أحكام 

بالنظـام  للثقـة  وتعزيـزاً  لإلدخـار  تشـجيعاً  وذلـك  القانـون  هـذا 

المصرفـي والمسـاهمة فـي الحفـاظ علـى اإلسـتقرار المصرفـي 

والمالـي فـي المملكـة وذلـك مـن خـالل تأمين وصـول المودعين 

إلـى ودائعهـم لـدى أي بنـك يتقرر تصفيتـه وفقا للحـدود المقررة 

فـي القانـون والتـي تهـدف فـي مجملهـا الـى تعويـض المودعيـن 

لغايـة خمسـين ألـف دينـار أردنـي وحـث كبـار المودعيـن علـى 

فـرض رقابتهـم الذاتيـة واإلضافيـة علـى البنـوك جنبـاً إلى جنب 

المركـزي  البنـك  بهـا  يقـوم  التـي  والمسـتمرة  الحثيثـة  الرقابـة 

األردني.

ال تعتبر ضمن الودائع الخاضعة ألحكام القانون ما يلي:

- ودائع الحكومة.

- ودائع ما بين البنوك.

- التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت الممنوحة بضمانها.

تضمـن المؤسسـة فقـط الودائـع بالدينـار األردنـي بمـا ال يتجاوز 

خمسـين ألـف دينـار للمـودع الواحد فـي كل بنك عضـو، وتتمثل 

األردنيـة  البنـوك  جميـع  فـي  المؤسسـة  فـي  األعضـاء  البنـوك 

وفـروع البنوك األجنبيـة العاملة بالمملكة بإسـتثناء فروع البنوك 

األردنيـة العاملـة خـارج المملكة. كما وتضمن المؤسسـة الودائع 

بـأي عملـة أجنبيـة يقـرر البنك المركـزي إخضاعها ألحـكام هذا 

القانون.

تتكون مصادر المال للمؤسسة مما يلي:

- رسوم اإلشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك إلى المؤسسة.

- عوائد إستثمارات أموال المؤسسة.

- أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام القانون.

- أي منـح ماليـة تقـدم للمؤسسـة بموافقـة مـن مجلـس إدارة البنك 

المركـزي وفـي حـال كانـت هـذه المنـح مقدمـة مـن جهـات غير 

أردنيـة يجـب الحصـول علـى موافقـة مجلس الـوزراء.

- أي مبالـغ ماليـة مسـتردة للمؤسسـة مـن عمليـات التصفيـة أو 

نتيجـة أي إجـراء مـن اإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي المادة 

رقـم )38 مكـرر( مـن قانـون المؤسسـة.

)2( أسس اعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية.

إن الدينـار األردنـي هـو عملـة إظهار القوائم الماليـة والذي يمثل 

العملة الرئيسـية للمؤسسة.

)٣( التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسـات المحاسـبية المتبعـة في اعـداد القوائـم المالية متفقة 

مـع تلـك التـي اتبعت فـي اعداد القوائـم المالية للسـنة المنتهية في 

31 كانـون األول 2020، باسـتثناء أن المؤسسـة قامـت بتطبيـق 

التعديـالت التاليـة اعتبـاراً من 1 كانـون الثاني 2021:

 

المرحلـة الثانيـة مـن إصالح IBOR )سـعر الفوائـد المعروضة 

بيـن البنـوك( :- تعديـالت علـى المعيـار الدولي إلعـداد التقارير 

 ،)39( رقـم  الدولـي  المحاسـبة  ومعيـار   ،)9( رقـم  الماليـة 

والمعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )7(، والمعيـار 

الدولـي  والمعيـار   )4( رقـم  الماليـة  التقاريـر  إلعـداد  الدولـي 

إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )16( 
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توفـر هـذه التعديـالت إعفـاءات مؤقتـة والمتعلقـة باألثـر علـى 

التقاريـر الماليـة عنـد اسـتبدال المرجـع المسـتخدم لتحديـد سـعر 

الخالـي مـن  العائـد شـبه  يعتمـد علـى  بمرجـع   IBOR الفائـدة

التاليـة: العمليـة  التطبيقـات  التعديـالت  المخاطـر. تشـمل 

• التطبيـق العملـي ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات 

علـى التدفقـات النقديـة الناتجـة عـن تغير سـعر الفائـدة المرجعي 

كتغييـرات فـي سـعر الفائـدة المتغيـر، بمـا يعـادل الحركـة علـى 

سـعر الفائدة في السـوق، 

• تتطلـب اإلعفـاءات مـن الشـركة تعديـل التعريفات المسـتخدمة 

فـي توثيـق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع اسـتمرارية 

عالقـات التحـوط للمجموعـة عنـد اسـتبدال المرجـع المسـتخدم 

لتحديـد سـعر الفائـدة الحالـي بمرجـع يعتمـد علـى العائـد الخالـي 

المخاطر،  مـن 

تعاقديـا،  محـدد  غيـر  فائـدة  سـعر  اسـتخدام  للشـركة  يجـوز   •

للتحوطـات لمخاطـر التغيـر فـي القيمـة العادلـة أو أسـعار الفائدة 

فـي حـال تـم تحديـد مخاطـر أسـعار الفائـدة بشـكل منفصـل.

الماليـة  القوائـم  علـى  جوهـري  أثـر  التعديـالت  لهـذه  يكـن  لـم 

. للمؤسسـة

 COVID-19 تخفيضـات أو تأجيـالت اإليجـار المتعلقـة بوبـاء

الدولـي  المعيـار  علـى  تعديـالت   -  2021 حزيـران   30 بعـد 

إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )16(

أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة فـي 28 أيـار 2020 

 - COVID-19 تخفيضـات أو تأجيـالت اإليجـار المتعلقة بوبـاء

تعديـالت علـى المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم )16(. 

منـح هـذه التعديـالت إعفـاءات للمسـتأجرين من تطبيـق متطلبات 

المعيـار الدولـي إلعداد التقارير المالية رقم )16( حول التعديالت 

المحاسـبية لعقـود اإليجـار علـى تخفيضـات أو تأجيـالت اإليجار 

الناتجة بشـكل مباشـر عـن وباء COVID-19. نظـًرا لكونه حاًل 

عملًيـا، قـد يختـار المسـتأجر عـدم تقييـم مـا إذا كان تخفيضـات أو 

تأجيـالت اإليجـار المتعلـق بوبـاء COVID-19 والممنوحـة من 

المؤجـر يمثـل تعدياًل لعقد اإليجار أم ال. يحتسـب المسـتأجر الذي 

يقـوم بهـذا االختيـار أي تغييـر فـي دفعـات اإليجـار الناتجـة عـن 

 COVID-19 تخفيضـات أو تأجيـالت اإليجـار المتعلقـة بوبـاء

بنفـس الطريقـة التـي يحتسـب بهـا حـدوث أي تغيير وفًقـا للمعيار 

الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )16(، إذا لـم يمثـل التغييـر 

تعديـاًل لعقـد اإليجار.

كان مـن المفتـرض تطبيـق التعديـل حتـى 30 حزيـران 2021، 

ولكـن نظًرا السـتمرار تأثير وبـاء COVID-19، وبتاريخ 31 

آذار 2021 قـام مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة بتمديـد فتـرة 

التطبيـق العملـي إلى 30 حزيـران 2022.

تنطبـق هـذه التعديـالت علـى الفتـرات السـنوية اعتبـاراً مـن 1 

 .2021 نيسـان 

اإليجـار  تأجيـالت  أو  تخفيضـات  علـى  المؤسسـة  تحصـل  لـم 

المؤسسـة  تقـوم  بوبـاء COVID-19، ولكـن سـوف  المتعلقـة 

باسـتخدام هـذا التطبيـق العملـي إذا أصبـح قابـل للتطبيـق خـالل 

المسـموحة.  التطبيـق  فتـرة 

)4( ملخص السياسات المحاسبية الهامة

النقد وما في حكمه 

لغـرض قائمـة التدفقـات النقديـة، فـإن النقـد وما في حكمه يشـمل 

النقـد فـي الصنـدوق واألرصدة لـدى البنوك.
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التقاص

واظهـار  والمطلوبـات  الموجـودات  بيـن  التقـاص  اجـراء  يتـم 

المبلـغ بالصافـي فـي قائمـة المركـز المالـي فقـط عندمـا تتوفـر 

علـى  تسـويتها  يتـم  عندمـا  وكذلـك  الملزمـة  القانونيـة  الحقـوق 

أسـاس التقـاص أو يكون تحقـق الموجودات وتسـوية المطلوبات 

فـي نفـس الوقـت.

ممتلكات ومعدات 

االسـتهالك  تنزيـل  بعـد  بالكلفـة  والمعـدات  الممتلـكات  تظهـر 

المتراكـم ومخصص االنخفاض. ال يتم إسـتهالك األراضي ويتم 

اسـتهالك الممتلـكات والمعـدات عندمـا تكـون جاهزة لالسـتخدام 

بطريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى العمـر االنتاجـي المتوقع لها، 

باسـتخدام النسـب السـنوية التالية:

3%المباني

10 - 15%أثاث ومفروشات 

15%سيارات 
10 - 25%أجهزة مكتبية وحاسوبية وبرامج

الممتلـكات  اسـترداده مـن أي مـن  الممكـن  المبلـغ  يقـل  عندمـا 

والمعـدات عـن صافـي قيمتهـا الدفتريـة يتـم تخفيـض قيمتها الى 

القيمـة الممكـن اسـتردادها وتسـجل قيمـة التدني فـي قائمة الدخل 

الشامل.

يتـم مراجعـة العمـر االنتاجـي وطريقة االسـتهالك بشـكل دوري 

للتأكـد مـن أن طريقـة وفتـرة االسـتهالك تتناسـب مـع المنافـع 

االقتصاديـة المتوقعـة مـن الممتلـكات والمعـدات. 

القيمة العادلة

ان أسـعار اإلغـالق )شـراء موجـودات / بيع مطلوبـات( بتاريخ 

القوائـم الماليـة فـي اسـواق نشـطة تمثـل القيمـة العادلـة لألدوات 

التـي لها أسـعار سـوقية.

فـي حـال عـدم توفـر أسـعار معلنـة او عـدم وجـود تـداول نشـط 

لبعـض األدوات أو عـدم نشـاط السـوق يتـم تقديـر قيمتهـا العادلة 

بعـدة طـرق منها:

- مقارنتهـا بالقيمـة السـوقية الحاليـة ألداة ماليـة مشـابهة لهـا إلى 

حـد كبير.

- تحليـل التدفقـات النقديـة المسـتقبلية وخصـم التدفقـات النقديـة 

المتوقعـة بنسـبة مسـتخدمة فـي أداة ماليـة مشـابهة لهـا.

- نماذج تسعير الخيارات.

تهـدف طـرق التقييـم الـى الحصـول علـى قيمـة عادلـة تعكـس 

توقعـات السـوق وتأخذ باالعتبـار العوامل السـوقية وأية مخاطر 

أو منافـع متوقعـه عنـد تقديـر قيمـة األدوات الماليـة، وفـي حـال 

وجـود أدوات ماليـة يتعـذر قيـاس قيمتهـا العادلـة بشـكل يعتمـد 

عليـه يتـم إظهارهـا بالكلفـة بعـد تنزيـل أي تدنـي فـي قيمتهـا.

)4( ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
أ - موجودات مالية بالكلفة المطفأة

هـي الموجـودات المالية التي تهدف إدارة المؤسسـة وفقاً لنموذج 

أعمالهـا االحتفـاظ بهـا لتحصيـل التدفقات النقديـة التعاقدية والتي 

تتمثـل بالدفعـات مـن أصـل الديـن والفائـدة علـى رصيـد الديـن 

القائم.

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للمؤسسة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021



67

بالتكلفـة مضافـاً  الشـراء  عنـد  الماليـة  الموجـودات  إثبـات  يتـم 

إليهـا مصاريـف االقتنـاء، وتطفـأ العـالوة / الخصـم بإسـتخدام 

طريقـة الفائـدة الفعالـة، قيـداً علـى أو لحسـاب الفائـدة، وينـزل 

أيـة مخصصـات ناتجـة عـن التدنـي وفقـاً الحتسـاب الخسـارة 

االئتمانيـة المتوقعـة، ويتـم قيـد الخسـارة االئتمانيـة المتوقعـة في 

قائمـة الدخـل.

يمثـل مبلـغ التدنـي فـي قيمـة الموجـودات الماليـة وفـق التكلفـة 

المطفـأة الخسـارة اإلئتمانيـة المتوقعة للموجـودات المالية بالكلفة 

المطفأة.

ال يجـوز إعـادة تصنيـف أي موجـودات ماليـة من/ إلـى هذا البند 

إال فـي الحـاالت المحـددة فـي معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة 

)وفـي حـال بيـع أي من هـذه الموجـودات قبـل تاريخ اسـتحقاقها 

يتـم تسـجيل نتيجـة البيـع ضمـن قائمـة الدخـل فـي بنـد مسـتقل 

واإلفصـاح عـن ذلـك وفقـاً لمتطلبـات معاييـر التقاريـر الماليـة 

الدولـي بالخصـوص(.

ب - موجـودات ماليـة فـي القيمـة العادلـة مـن خـالل الدخـل 

اآلخـر الشـامل 

الملكيـة  أدوات  فـي  االسـتثمارات  الموجـودات  هـذه  تمثـل   -

الطويـل. المـدى  علـى  بهـا  االحتفـاظ  بغـرض 

- يتـم اثبـات هـذه الموجودات عند الشـراء بالقيمـة العادلة مضافاً 

اليهـا مصاريـف االقتنـاء ويعـاد تقييمهـا الحقـاً بالقيمـة العادلــة، 

الشـامل   الدخـل  قائمـة  فـي  العادلـة  القيمـة  فـي  التغيـر  ويظهـر 

العادلـة  القيمـة  فـي  التغيـر  فيـه  بمـا  الملكيـة  حقـوق  وضمـن 

غيـر  الموجـودات  بنـود  تحويـل  فروقـات  تسـجيل  عـن  الناتـج 

النقديـة بالعمـالت االجنبيـة، وفـي حـال بيع هـذه الموجـودات أو 

جـزء منهـا يتـم تسـجيل األربـاح أو الخسـائر الناتجـة عـن ذلـك 

فـي قائمـة الدخـل الشـامل وضمـن حقـوق الملكيـة ويتـم تحويـل 

رصيـد احتياطـي تقييـم الموجودات المباعة مباشـرة الى االرباح 

والخسـائر المـدورة وليـس مـن خـالل قائمـة الدخـل.

- ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسـائر التدني.

- يتم تسـجيل االرباح الموزعة في قائمة الدخل.

ذمم دائنة

يتـم إثبـات المطلوبـات للمبالـغ المسـتحقة السـداد فـي المسـتقبل 

للبضائـع او الخدمـات المسـتلمة سـواء تمـت المطالبـة بهـا أو لم 

تتـم مـن قبـل المورد.

إثبـات اإليراد واالعتراف بالمصاريف

يتـم االعتـراف برسـوم االشـتراك السـنوي للبنـوك بنسـبة واحد 

الخاضعـة  الودائـع  مجمـوع  مـن  باأللـف  وسـبعون  وخمسـة 

ألحـكام القانـون لـدى البنـوك.

يتـم إثبـات إيـرادات اإليجارات باسـتخدام طريقة القسـط الثابت 

علـى مدة عقـد اإليجار.

يتم اثبات االيرادات األخرى وفقاً لمبدأ االسـتحقاق.

يتم االعتراف بالمصاريف وفقاً لمبدأ االسـتحقاق.

)4( ملخص السياسـات المحاسـبية الهامة )تتمة(

إثبات اإليـراد واالعتراف بالمصاريف )تتمة( 

يتـم احتسـاب إيـرادات الفوائـد وفقـا ألسـاس االسـتحقاق، علـى 

أسـاس الفتـرات الزمنيـة المســتحقة والمبالـغ األصليـة ومعـدل 

الفائـدة المكتسـب.
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تدنـي الموجودات غير المالية

تقـوم المؤسسـة بتاريـخ إعـداد التقاريـر الماليـة بتقييـم فيمـا إذا 

إذا وجـد  قيمتـه.  انخفضـت  قـد  بـأن األصـل  دليـل  هنـاك  كان 

أي دليـل علـى ذلـك، أو عندمـا يتطلـب إجـراء اختبـار سـنوي 

لالنخفـاض فـي القيمـة، تقـوم المؤسسـة بتقييـم المبلـغ الممكـن 

تحصيلـه لألصـل. إن مبلـغ األصـل الممكـن تحصيله هـو القيمة 

العادلـة لألصـل أو وحدة توليد النقد ناقصـاُ تكاليف البيع وقيمته 

المسـتخدمة أيهمـا أعلـى ويتـم تحديـده لألصـل الفـردي، إال إذا 

إلـى حـد  داخليـة مسـتقلة  نقديـة  تدفقـات  يولـد  كان األصـل ال 

كبيـر عـن تلـك الناتجـة من الموجـودات األخـرى أو موجودات 

وحـدة  أو  لألصـل  المـدرج  المبلـغ  يتجـاوز  عندمـا  المؤسسـة. 

توليـد النقـد المبلـغ الممكـن تحصيلـه، يعتبـر األصـل منخفضـاً 

ويتـم تخفيضـه إلـى المبلـغ الممكـن تحصيلـه.

التدفقـات  يتـم خصـم  المسـتخدمة،  العادلـة  القيمـة  تقييـم  أثنـاء 

النقديـة المسـتقبلية للقيمـة العادلـة الحاليـة لهـا باسـتخدام سـعر 

خصـم مـا قبـل الضريبة والـذي يعكـس تقييمات السـوق الحالية 

أثنـاء  لألصـل.  المحـددة  والمخاطـر  لألمـوال  الزمنيـة  للقيمـة 

تحديـد القيمـة العادلـة ناقصـاً تكاليـف البيـع، تؤخـذ المعامـالت 

الحديثـة فـي السـوق فـي االعتبـار إذا كانـت متوفـرة. وإذا لـم 

يكـن ممكنـاً تحديـد مثـل تلـك المعامـالت، يتـم اسـتخدام نمـوذج 

التقييـم المناسـب. يتـم تثبيت هذه االحتسـابات بمضاعفـات تقييم 

أسـعار أسـهم الشـركات التابعـة المتداولـة أو مؤشـرات القيمـة 

العادلـة المتوفـرة األخـرى.

تعويض نهاية الخدمة 

يتـم احتسـاب مصـروف تعويـض نهايـة الخدمـة للموظفيـن كمـا 

 : يلي

- راتـب شـهر عـن كل سـنة من سـنوات الخدمـة للموظف الذي 

ال تتجـاوز مـدة خدمته في المؤسسـة خمس سـنوات.

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للمؤسسة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021

الخدمـة  سـنوات  مـن  سـنة  كل  عـن  ونصـف  شـهر  راتـب   -

المؤسسـة عـن خمـس  فـي  الـذي تزيـد مـدة خدمتـه  للموظـف 

سـنوات. العشـر  تتجـاوز  وال  سـنوات 

- راتـب شـهرين عـن كل سـنة مـن سـنوات الخدمـة للموظـف 

الـذي تتجـاوز مـدة خدمتـه فـي المؤسسـة عشـر سـنوات.

وتقوم المؤسسـة بتوريد المبلغ المحتسـب خالل السـنة لصندوق 

تعويـض نهاية الخدمة.

قروض اإلسكان

يتـم منـح القـرض / تمويـل اإلسـكان لبناء أو شـراء سـكن داخل 

المملكـة بمعـدل فائـدة يتـراوح بيـن 5 % سـنويا ويجب أن يسـدد 

القـرض وفوائـده فـي مـدة ال تتجـاوز الثالثيـن سـنة مـن تاريـخ 

منحـه، شـريطة أن ال يتجـاوز عمـر الموظـف عن سـبعين سـنة 

فـي نهايـة هـذه المدة. 

)٥( استخدام التقديرات

إن إعـداد القوائـم الماليـة وتطبيـق السياسـات المحاسـبية يتطلب 

مـن إدارة المؤسسـة القيـام بتقديـرات واجتهـادات تؤثـر علـى 

االلتزامـات  واإلفصـاح عـن  والمطلوبـات  الموجـودات  مبالـغ 

المحتملـة. إن هـذه التقديـرات واالجتهـادات تؤثـر أيضـا علـى 

خـاص  وبشـكل  والمخصصـات  والمصاريـف  اإليـرادات 

يتطلـب مـن إدارة المؤسسـة القيـام بأحـكام واجتهـادات هامـة 

لتقديـر مبالـغ وأوقـات التدفقـات النقديـة المسـتقبلية الناجمـة عن 

أوضـاع وظـروف تلـك التقديرات فـي المسـتقبل. إن التقديرات 

المذكـورة مبنيـة بالضـرورة علـى فرضيـات وعوامـل متعـددة 

النتائـج  التيقـن وإن  التقديـر وعـدم  مـن  متفاوتـة  لهـا درجـات 

الفعليـة قـد تختلـف عـن التقديـرات وذلـك نتيجـة التغيـرات فـي 

المسـتقبل فـي أوضـاع وظـروف تلـك المخصصـات.
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)6(  تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين
     

    فيما يلي بيان حركة تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة للموظفين خالل السنة:

2021
دينــار أردني

2020
دينــار أردني

1.004.4741.063.014رصيد التمويل والقروض بداية السنة

-105.000قيمة التمويل والقروض الممنوحة خالل السنة

17.35816.380عوائد التمويل

4.8114.811الفوائد المضافة على رصيد القروض خالل السنة

)79.731()149.679(قيمة تحصيالت التمويل والقروض خالل السنة

981.9641.004.474رصيد التمويل والقروض نهاية السنة

60.48358.540تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة – قصيرة األجل

921.481945.934تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة – طويلة األجل

981.9641.004.474رصيد التمويل والقروض الممنوحة نهاية السنة

يمثل هذا البند قيمة الرصيد المتبقي من تمويل وقروض اإلسكان الممنوحة لثمانية عشر موظف من موظفي المؤسسة كما في 31 كانون 
األول 2021 و31 كانون األول 2020، تم منح القروض للموظفين بضمان رهن عقاري تأميني من الدرجة األولى لصالح مؤسسة 

ضمان الودائع وذلك وفقاً ألحكام المادة رقم 116 – فقرة )ب( من التعليمات اإلدارية لشؤون الموظفين وتعديالتها.
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)٧(  موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

31 كانون األول 2021 

قصيرة األجل
دينـار أردني

طويلة األجل 
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

151.495.111783.063.097934.558.208سندات خزينة 

20.000.00010.000.00030.000.000سندات سلطة المياه

24.000.000-24.000.000سندات شركة الكهرباء الوطنية

195.495.111793.063.097988.558.208

31 كانون األول 2020 

قصيرة األجل
دينـار أردني

طويلة األجل
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

61.497.483787.531.213849.028.696سندات خزينة 

12.246.525-12.246.525اذونات خزينة 

30.000.00030.000.000-سندات سلطة المياه

24.000.00024.000.000-سندات شركة الكهرباء الوطنية

73.744.008841.531.213915.275.221

- يتراوح معدل أسعار الفائدة على السندات بين 2.918% - 7.999% للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021 )بين %2.983 - 

7.999% للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020(.

ان تفاصيل اجمالي موجودات مالية بالكلفة المطفأة حسب فئات التصنيف االئتماني هي كما يلي:
31 كانون األول 2021 

المجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

988.558.208--988.558.208موجودات مالية بالكلفة المطفأة

31 كانون األول 2020 

المجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

915.275.221--915.275.221موجودات مالية بالكلفة المطفأة

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للمؤسسة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021
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)٨( ممتلكات ومعدات

2021
أثــاث مبانيأراضي

ومفروشات

أجهزة مكتبية 
وحاسوبية 

وبرامج
مشاريع تحت سيارات

المجموعالتنفيذ*

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

الكلفة -

الرصيد كما في 
أول كانون الثاني 

2021
1.157.0503.796.769183.609105.05557.65722.0005.322.140

314.010324.348-10.338---اضافــات

) 2.067 (--)855()1.212(--إستبعادات

الرصيد كما في 
31 كانون األول 

2021
1.157.0503.796.769182.397114.53857.657336.0105.644.421

االستهالك المتراكم 
-

الرصيد كما في 
أول كانون الثاني 

2021
-1.549.946181.46182.25257.655-1.871.314

120.819--113.9033276.589-استهالكات

)2.065(--)853()1.212(--إستبعادات

الرصيد كما في 
31 كانون األول 

2021
-1.663.849180.57687.98857.655-1.990.068

صافي القيمة 
الدفترية كما في 
31 كانون األول 

2021

1.157.0502.132.9201.82126.5502336.0103.654.353

* تمثل مشاريع تحت التنفيذ مشروع تأهيل الطابق الثاني في المؤسسة بكلفة اجمالية  تقديرية تبلغ 537.901 دينار والذي تم البدء به في عام 2019   
   وبسبب انتشار فيروس كورونا في عام 2020 تم إيقاف المشروع مؤقتا ليتم استكماله في عام 2021.
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2020
أثــاث مبانيأراضي

ومفروشات

أجهزة مكتبية 
وحاسوبية 

وبرامج
مشاريع تحت سيارات

المجموعالتنفيذ*

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

الكلفة -

الرصيد كما في أول 
كانون الثاني 2020

 1,157,0503.796.769183.440118.86557.65718.0005.331.781

4.0005.883-3001.583- - اضافــات

)15.524(--)15.393()131(- - إستبعادات

الرصيد كما في 31 
1,157,0503.796.769183.609105.05557.65722.0005.322.140 كانون األول 2020

االستهالك المتراكم -

الرصيد كما في أول 
1.764.569-1.436.043181.26789.60457.655 - كانون الثاني 2020

122.251--113.9033258.023 - استهالكات

)15.506(--)15.375()131(- - إستبعادات

الرصيد كما في 31 
1.871.314-1.549.946181.46182.25257.655 - كانون األول 2020

صافي القيمة الدفترية 
كما في 31 كانون 

األول 2020
1.157.0502.246.8232.14822.803222.0003.450.826

* تمثل مشاريع تحت التنفيذ مشروع تأهيل الطابق الثاني في المؤسسة بكلفة اجمالية  تقديرية تبلغ 537.901 دينار والذي تم البدء به في عام 2019   
   وبسبب انتشار فيروس كورونا في عام 2020 تم إيقاف المشروع مؤقتا ليتم استكماله في عام 2021.

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للمؤسسة للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021
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)٩( رأس المال

بقيمـة  محصلـة  المسـتردة  غيـر  المبالـغ  الحسـاب  هـذا  يمثـل 

100.000 دينـار أردنـي مـن كل بنـك عضـو فـي المؤسسـة. 

باإلضافـة الـى دفعة مـن الحكومة األردنية بمبلـغ 1.000.000 

دينـار. تقـرر الحقـا بناًء على مـا ورد في القانـون المعدل لقانون 

مؤسسـة ضمـان الودائـع رقـم )8( لعـام 2019 إنشـاء صنـدوق 

تقـوم  تقـرر أن  البنـوك اإلسـالمية، كمـا  لـدى  الودائـع  ضمـان 

المؤسسـة بدفـع مبلـغ مقـداره 150.000 دينـار تدفعه المؤسسـة 

وتخصمـه مـن أصـل مسـاهمة الحكومـة فـي رأسـمال المؤسسـة 

ليصبـح 850.000 دينـار.

اإلحتياطات  )10(

لمتطلبـات المـواد 18 و19 مـن قانـون مؤسسـة ضمـان  وفقـاً 

الودائع رقم 33 لسـنة 2000 وتعديالته فإن على المؤسسـة أن:

- تعمـل علـى تكويـن إحتياطيـات لهـا ليبلـغ حدهـا مـا نسـبته %3 

مـن مجمـوع الودائـع الخاضعـة ألحـكام هـذا القانـون ويجـوز 

لمجلـس الـوزراء بنـاءاً علـى تنسـيب مجلـس إدارة المؤسسـة أن 

يقـرر زيـادة الحـد المقـرر إلحتياطيـات المؤسسـة وإذا لـم تصـل 

إحتياطيـات المؤسسـة خـالل مـدة عشـر سـنوات مـن تاريـخ نفاذ 

أحـكام هـذا القانـون إلى حدها المقـرر أو إذا نقصـت إحتياطياتها 

عـن هـذا الحـد بعـد أن تكـون قـد بلغتـه أو إذا تقـرر تصفيـة أحـد 

البنـوك قبـل أن تصـل إحتياطيات المؤسسـة إلى حدهـا المذكور، 

يجـوز للمجلـس زيـادة رسـم اإلشـتراك السـنوي للبنـوك إلـى مـا 

ال يتجـاوز ضعـف الرسـم السـنوي للبنـوك المقـرر فـي القانون. 

- إذا تجـاوزت إحتياطيـات المؤسسـة حدهـا المقـرر فـي القانون 

والبالـغ ما نسـبته 3% مـن مجموع الودائع الخاضعـة ألحكام هذا 

القانـون، للمجلـس أن يخفـض رسـم اإلشـتراك السـنوي أو يعفي 

البنـوك منـه لسـنة واحـدة أو أكثر حسـب مقتضـى الحال.

رسوم إشتراك  )11(

اسـتوفت المؤسسـة خالل العام رسـم إشـتراك سـنوي من البنوك 

الودائـع  بنسـبة واحـد وخمسـة وسـبعون باأللـف مـن مجمـوع 

الخاضعـة  البنـوك  لـدى  الموجـودة  القانـون  الخاضعـة ألحـكام 

ألحـكام هـذا القانـون بإسـتثناء الودائـع التاليـة:

- ودائع الحكومة.

- ودائع ما بين البنوك.

- التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيالت الممنوحة بضمانها.

- بموجـب قرار مجلس إدارة المؤسسـة رقم )2021/11( 

بتاريـخ 27 كانـون االول 2021، تـم االسـتمرار فـي تحصيـل 

رسـوم اإلشـتراك السـنوية التي تدفعها البنوك للمؤسسـة بموجب 

قانـون مؤسسـة  المـادة رقـم )12( مـن  )أ( مـن  الفقـرة  أحـكام 

ضمـان الودائـع بنسـبة )واحـد وخمسـة وسـبعون باأللـف( مـن 

مجمـوع الودائـع الخاضعـة ألحـكام القانـون.
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)12( مصاريف إدارية

20212020

دينار أردنيدينار أردني

675.181639.012رواتب وأجور

192.256175.259نهاية الخدمة

120.819122.251استهالكات )إيضاح 8(

76.97273.187مساهمة المؤسسة بالضمان اجتماعي

62.02061.069مياه وكهرباء

72.20458.039تأمين صحي 

53.40350.576مساهمة المؤسسة في صندوق االدخار

31.97129.705إشتراكات

21.52821.618آمن وحماية 

18.60018.600مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وامين السر

33.20019.600أتعاب مهنية 

14.23215.831نظافة

1.138800تدريب

30.15516.954صيانة 

5.01410.554محروقات 

12.86412.341تأمين

11.5899.585لجنة النشاط االجتماعي 

1.699-سفر وتنقالت

5.7605.760رسوم ورخص حكومية 

4.0086.571دعاية واعالن 

4.1053.304ضيافة 

4.9204.402قرطاسية 

2.5492.280هاتف وفاكس وانترنت 

3.6382.294أخرى 

1.458.1261.361.291المجموع
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االلتزامات المحتملة   )1٣(

االعتمادات والكفاالت 
ال يوجـد علـى المؤسسـة التزامـات محتملـة تتمثـل فـي االعتمـادات والكفـاالت كمـا فـي 31 كانـون األول 2021 و31 كانـون األول 

.2020

القضايا المرفوعة على المؤسسة:  
ال يوجد قضايا مرفوعة على المؤسسة كما في 31 كانون األول 2021 و31 كانون األول 2020.

ضريبة الدخل  )14(

وفقـاً لقانـون مؤسسـة ضمـان الودائـع رقـم )33( لسـنة 2000 وتعديالتـه، تـم اعفـاء المؤسسـة من ضريبة الدخـل، وذلك وفقـاً للمادة 
)27( مـن القانون.

إدارة المخاطر  )1٥(

مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض المؤسسة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها والتي تحمل فائدة مثل ودائع البنوك.

تمثـل حساسـية قائمـة الدخـل الشـامل أثـر التغيـرات المفترضـة المتوقعـة بأسـعار الفوائـد علـى ربـح المؤسسـة لسـنة واحـدة، ويتـم 
احتسـابها بنـاًء علـى الموجـودات الماليـة والتـي تحمـل سـعر فائـدة متغيـر كمـا فـي 31 كانـون األول 2021 و2020.

المؤسسة ليست معرضة لمخاطر الفائدة حيث أن جميع االستثمارات بالكلفة المطفأة وتحمل أسعار فائدة ثابتة.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه المؤسسة.

المؤسسـة ليسـت معرضـة لمخاطـر االئتمـان حيـث تحتفـظ باالرصدة لـدى البنك المركـزي األردنـي وأن جميع االسـتثمارات بالكلفة 
المطفـأة هـي سـندات صـادرة عـن البنك المركـزي األردنـي أو بكفالة الحكومـة األردنية.

مخاطر السيولة
تعمل المؤسسة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخـص الجـدول أدنـاه توزيـع المطلوبـات الماليـة )غيـر مخصومـة( كمـا فـي 31 كانـون األول 2021 و2020 علـى أسـاس الفتـرة 
المتبقيـة لالسـتحقاق التعاقـدي وأسـعار الفائـدة السـوقية الحالية:
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أقل من3 شهور
دينـار أردني

من 3 شهور إلى 12 شهر
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

31 كانون األول 2021

62.687-62.687أرصدة دائنة أخرى 

62.687-62.687المجموع

إدارة المخاطر)تتمة(  )1٥(

إدارة رأس المال  )16(

يتمثـل الهـدف الرئيسـي فيمـا يتعلـق بـإدارة رأسـمال المؤسسـة بالتأكـد مـن المحافظـة على نسـب رأسـمال مالئمة بشـكل يدعم نشـاط 
المؤسسـة ويعظـم حقـوق الملكية.

تقـوم المؤسسـة بـإدارة هيكلـة رأس المـال وإجـراء التعديالت الالزمـة عليها في ضوء تغيـرات ظروف العمل. هذا ولم تقم المؤسسـة 
بأية تعديالت على األهداف والسياسـات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السـنة الحالية والسـنة السـابقة.

ان البنـود المتضمنـة فـي هيكلـة رأس المـال تتمثـل فـي رأس المـال المدفـوع، االحتياطيـات والبالـغ مجموعهـا 1.014.320.697 
دينـار كمـا فـي 31 كانـون األول 2021 مقابـل 932.052.744 دينـار كمـا فـي 31 كانـون األول 2020.

قامـت المؤسسـة بدفـع مبلـغ مقـداره 150.000 دينـار لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسـالمية وتم خصمه من أصل مسـاهمة 
الحكومة في رأسـمال المؤسسـة ليصبح 850.000 دينار.

أقل من3 شهور
دينـار أردني

من 3 شهور إلى 12 شهر
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

31 كانون األول 2020

 37.760- 37.760أرصدة دائنة أخرى 

 37.760- 37.760المجموع
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والتفسـيرات  الدوليـة  الماليـة  التقاريـر  معاييـر   )1٧(
بعـد النافـذة  الصـادرة وغيـر  الجديـدة والتعديـالت 

والتعديـالت  الجديـدة  والتفسـيرات  الدوليـة  الماليـة  المعاييـر  إن 
الصـادرة وغيـر النافـذة بعـد حتـى تاريـخ القوائـم الماليـة مدرجـة 
أدناه، وسـتقوم المؤسسـة بتطبيـق هذه التعديالت ابتـداًء من تاريخ 

التطبيـق االلزامـي:

معيار التقارير المالية الدولي رقم )1٧( عقود التأمين 
والعـرض  والقيـاس  لالعتـراف  شـاماًل  نموذجـاً  المعيـار  يقـدم 
وااليضاحـات المتعلقـة بعقـود التأميـن. ويحـل هـذا المعيـار محل 
معيـار التقاريـر الماليـة الدولـي رقـم )4( – عقـود التأمين. ينطبق 
المعيـار علـى جميـع أنـواع عقـود التأميـن )مثـل عقـود الحيـاة 
وغيرهـا مـن عقود التأمين المباشـرة وعقـود إعـادة التأمين( دون 
النظـر للمنشـأة المصـدرة لعقـد التأميـن، كمـا ينطبـق علـى بعض 
الضمانـات واألدوات الماليـة التـي تحمـل خاصيـة المشـاركة. ان 
اإلطـار العـام للمعيـار يتضمـن اسـتخدام طريقة الرسـوم المتغيرة 

وطريقـة توزيـع األقسـاط.

سـيتم تطبيـق هـذا المعيار اعتبـارا من 1 كانـون الثاني 2023 مع 
ارقـام المقارنـة، مع السـماح بالتطبيق المبكر شـريطة ان المنشـأة 
طبقـت معيـار التقاريـر الماليـة الدولي رقـم )9( ومعيـار التقارير 
الماليـة الدولـي رقـم )15( قبـل أو مـع تطبيـق معيـار التقاريـر 

الماليـة الدولي رقـم )17(. 

مـن غيـر المتوقـع أن يكون للمعيـار اي أثر جوهـري على القوائم 
للمؤسسة. المالية 

معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة والتفسـيرات   )1٧(
الجديـدة والتعديـالت الصـادرة وغير النافـذة بعد )تتمة(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( عقود التأمين 
أصـدر المجلـس الدولـي للمعاييـر المحاسـبية فـي أيـار مـن عـام 
 )17( رقـم  الماليـة  التقاريـر  إلعـداد  الدولـي  المعيـار   2017
والعـرض  والقيـاس  لالعتـراف  شـاماًل  نموذجـاً  التأميـن  عقـود 
يحـل  سـري،  أن  ومـا  التأميـن.  بعقـود  المتعلقـة  وااليضاحـات 
المعيـار الدولـي إلعـداد التقارير الماليـة رقم )17( محـل المعيار 

الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )4( عقـود التأميـن الصادر 
فـي عـام 2005. ينطبـق المعيـار الدولي إلعـداد التقاريـر المالية 
رقـم )17( علـى جميـع أنـواع عقـود التأميـن )مثـل عقـود الحيـاة 
وغيرهـا مـن عقود التأمين المباشـرة وعقـود إعـادة التأمين( دون 
النظـر للمنشـأة المصـدرة لعقـد التأميـن، كمـا ينطبـق علـى بعض 

الضمانـات واألدوات الماليـة التـي تحمـل خاصيـة المشـاركة.

تسـري اسـتثناءات محـدودة لنطـاق التطبيـق. يوفـر اإلطـار العام 
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( نموذج محاسبي 
لعقـود التأميـن يكـون أكثـر فائدة واتسـاًقا لشـركات التأميـن. على 
عكـس المتطلبـات الـواردة فـي المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر 
الماليـة رقـم )4(، والتـي تعتمـد إلـى حـد كبيـر علـى سياسـات 
المحاسـبة المحلية السـابقة ، يوفر المعيار الدولي إلعداد التقارير 
الماليـة رقـم )17( نموذًجـا شـاماًل لعقـود التأميـن حيـث يغطـي 
جميـع الجوانـب المحاسـبية ذات الصلـة. جوهـر المعيـار الدولـي 
إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )17( هـو النمـوذج العـام، ويكملـه:
• تطبيـق محـدد للعقـود مـع ميـزات المشـاركة المباشـرة )نهـج 

المتغيـرة(، الرسـوم 
• نهـج مبسـط )نهـج تخصيـص األقسـاط( بشـكل أساسـي للعقـود 

قصيـرة األجـل.

سـيتم تطبيـق هـذا المعيـار بأثـر رجعـي اعتبـارا مـن 1 كانـون 
الثانـي، مـع السـماح بالتطبيـق المبكـر شـريطة ان المنشـأة طبقت 
المعيـار الدولـي العداد التقارير المالية رقـم )9( والمعيار الدولي 
العـداد التقاريـر الماليـة رقـم )15( قبـل أو مـع تطبيـق المعيـار 

الدولـي العـداد التقاريـر الماليـة رقـم )17(. 

ال ينطبق هذا المعيار على المؤسسة.

تصنيـف   :)1( رقـم  الدولـي  المحاسـبة  معيـار  علـى  تعديـالت 
المتداولـة غيـر  مقابـل  المتداولـة  المطلوبـات 

قـام المجلـس الدولـي للمعاييـر المحاسـبية خـالل كانـون الثانـي 
2020 بإصدار تعديالت على فقرات )69( الى )76( من معيار 
المحاسـبة الدولـي رقـم )1( لتحديد متطلبات تصنيـف المطلوبات 

المتداولـة مقابـل غيـر المتداولـة. توضح هـذه التعديالت:
-  تعريف “الحق لتأجيل التسوية”، 
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- الحـق لتأجيـل التسـوية يجـب ان يكـون موجـود في نهايـة الفترة 
المالية،

- ان التصنيـف ال يتأثـر باحتماليـة المنشـأة ممارسـة حقهـا فـي 
التأجيـل، 

- وفـي حـال كانـت المشـتقات المتضمنـة فـي المطلوبـات القابلـة 
للتحويـل فـي حـد ذاتهـا أداة حقـوق ملكيـة عنـد اذ ال تؤثر شـروط 

المطلوبـات علـى تصنيفها.     

سـيتم تطبيـق التعديـالت بأثر رجعـي اعتباراً من 1 كانـون الثاني 
 .2024

مـن غيرالمتوقـع أن يكـون للتعديـالت أثـر جوهـري علـى القوائم 
المالية للمؤسسـة. 

معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة والتفسـيرات   )1٧(
الجديـدة والتعديـالت الصـادرة وغير النافـذة بعد )تتمة(

إشـارة الـى اإلطـار المفاهيمـي - تعديـالت علـى المعيـار الدولـي 
إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )3(

أيـار 2020  خـالل  المحاسـبية  للمعاييـر  الدولـي  المجلـس  قـام 
بإصدار تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 
)3( اندمـاج األعمـال - إشـارة الـى اإلطـار المفاهيمـي. تحـل هذه 
التعديـالت محل اإلشـارة الـى اإلطار المفاهيمـي إلعداد وعرض 
القوائـم الماليـة والـذي صـدر فـي عـام 1989 ومـع اإلشـارة الـى 
اإلطـار المفاهيمـي للتقارير الماليـة والذي صدر فـي اذار 2018 

دون تغييـر جوهـري علـى متطلبـات اإلطـار المفاهيمي.

كمـا أضـاف المجلـس اسـتثناء لمبـدأ االعتـراف بالمعيـار الدولـي 
العـداد التقاريـر الماليـة رقـم )3( لتجنـب إمكانيـة ظهـور أربـاح 
أو خسـائر »اليـوم الثانـي« )Day 2( للمطلوبـات وااللتزامـات 
المحتملـة المشـمولة ضمـن نطـاق معيـار المحاسـبة الدولـي رقـم 
)37( أو تفسـير لجنـة تفسـير معاييـر التقارير الماليـة الدولية رقم 

)21( فـي حـال تـم تكبدهـا بشـكل منفصـل. 

فـي الوقـت ذاتـه قـرر المجلـس توضيـح التوجيهـات الحالية على 
لألصـول   )3( رقـم  الماليـة  التقاريـر  العـداد  الدولـي  المعيـار 

التـي لـن تتأثـر باسـتبدال اإلطـار المفاهيمـي إلعـداد  المحتملـة 
الماليـة.   القوائـم  وعـرض 

سـيتم تطبيـق هـذه التعديـالت بأثر مسـتقبلي اعتباراً مـن 1 كانون 
الثاني 2022. 

مـن غيرالمتوقـع أن يكـون للتعديـالت أثـر جوهـري علـى القوائم 
المالية للمؤسسـة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االسـتخدام 
المعني - تعديالت على معيار المحاسـبة الدولي رقم )16(

أيـار 2020  خـالل  المحاسـبية  للمعاييـر  الدولـي  المجلـس  قـام 
 )16( رقـم  الدولـي  المحاسـبة  معيـار  علـى  تعديـالت  بإصـدار 
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االسـتخدام 
المعنـي والـذي يمنـع المنشـئات مـن تخفيـض كلفـة الممتلـكات 
واآلالت والمعـدات بقيمـة المبالـغ المتحصلـة مـن بيـع منتـج تـم 
انتاجـه فـي الفتـرة خـالل إحضـار األصـل إلـى الموقـع وتجهيـزه 
للحالـة الالزمـة للعمـل بالطريقة المقصـودة التي تحددهـا اإلدارة. 
وفقـا لذلـك يجـب على المنشـأة االعتـراف بالمبالـغ المتحصلة من 

بيـع هـذه المنتجـات وتكلفـة انتاجهـا فـي االربـاح أو الخسـائر.

سـيتم تطبيـق التعديـالت بأثر رجعـي اعتباراً من 1 كانـون الثاني 
2022 علـى بنـود الممتلـكات واآلالت والمعـدات والتـي تـم البدء 
باسـتخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السـنة المالية 

التـي تطبـق فيها التعديالت للمـرة األولى. 

مـن غيـر المتوقـع أن يكـون للتعديالت أثـر جوهري علـى القوائم 
المالية للمؤسسـة. 

العقـود الخاسـرة – كلفـة التزامـات العقود - تعديـالت على معيار 
المحاسـبة الدولـي رقم )37(

قـام المجلـس الدولـي للمعاييـر المحاسـبية خـالل أيـار 2020، 
بإصـدار تعديالت على معيار المحاسـبة الدولي رقـم )37( والتي 
تحـدد التكاليـف التي يجب على المنشـأة ان تأخذهـا بعين االعتبار 

عنـد تقييـم مـا اذ كان العقـد الخاسـر او سـينتج عنه خسـارة. 
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التكاليـف  ان  المباشـرة«.  »التكلفـة  طريقـة  التعديـالت  تطبـق 
المباشـرة المتعلقـة بعقـود بيـع البضائـع أو الخدمـات تتضمـن كال 
مـن التكاليـف اإلضافيـة والتكاليـف الموزعـة المتعلقـة بأنشـطة 
العقـد بشـكل مباشـر. ال تتعلـق المصاريـف االداريـة والعموميـة 
بالعقود بشـكل مباشـر ولذلك يتم اسـتبعادها إال إذا تم تحميلها الى 

الطـرف االخـر بموجـب شـروط العقـد. 

سـيتم تطبيـق التعديـالت اعتبـاراً مـن 1 كانـون الثانـي 2022. 
تطبـق هـذه التعديـالت علـى العقـود التـي لـم يتـم الوفـاء بجميـع 
شـروطها كمـا فـي بداية السـنة الماليـة التي تطبق فيهـا التعديالت 

للمـرة األولـى. 

مـن غيرالمتوقـع أن يكـون للتعديـالت أثـر جوهـري علـى القوائم 
المالية للمؤسسـة. 

معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة والتفسـيرات   )1٧(
الجديـدة والتعديـالت الصـادرة وغير النافـذة بعد )تتمة(

المعيـار الدولـي إلعـداد التقارير المالية رقـم )1( – تبني المعايير 
الدوليـة إلعـداد التقاريـر الماليـة للمـرة األولـى - شـركة تابعـة 
كمتبنـي للمعاييـر الدوليـة إلعـداد التقاريـر الماليـة للمـرة األولـى  
كجـزء مـن التحسـينات علـى معالجـة المعاييـر الدوليـة إلعـداد 
مـن 2018-2020، أصـدر مجلـس  لألعـوام  الماليـة  التقاريـر 
معاييـر المحاسـبة الدوليـة تعديـاًل علـى المعيـار الدولـي إلعـداد 
التقاريـر الماليـة رقـم )1( - تبني المعايير الدوليـة إلعداد التقارير 
الماليـة للمـرة األولـى. يسـمح التعديل للشـركة التابعـة التي تختار 
تطبيـق الفقـرة د 16 )أ( مـن المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر 
األجنبيـة  العمـالت  تحويـل  فروقـات  لقيـاس   )1( رقـم  الماليـة 
المتراكـم باسـتخدام المبالـغ المعلـن عنهـا مـن قبـل الشـركة األم، 
بنـاًء علـى تاريـخ تطبيـق الشـركة األم للمعاييـر الدوليـة إلعـداد 
التقاريـر الماليـة للمـرو األولـى يتم تطبيق هذا التعديـل أيًضا على 
الشـركة الحليفة أو االسـتثمار المشـترك الذي يختار تطبيق الفقرة 
د 16 )أ( مـن المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر الماليـة رقـم )1(.

سـيتم تطبيـق هذه التعديـالت اعتباراً من 1 كانـون الثاني 2022، 
مع السـماح بالتطبيق المبكر. 

ال ينطبق هذا التعديل على المؤسسة.

المعيـار الدولـي إلعـداد التقاريـر المالية رقـم )9( األدوات المالية 
– اختبـار ’10%’ إللغـاء االعتـراف بالمطلوبات المالية

كجـزء مـن التحسـينات علـى معالجـة المعاييـر الدوليـة إلعـداد 
مـن 2018-2020، أصـدر مجلـس  لألعـوام  الماليـة  التقاريـر 
معاييـر المحاسـبة الدوليـة تعديـاًل علـى المعيـار الدولـي إلعـداد 
التقاريـر الماليـة رقـم )9(. يوضـح التعديـل الرسـوم التـي تأخذها 
الشـركة بعيـن االعتبار عنـد تقييم ما إذا كانت شـروط المطلوبات 
الماليـة الجديـدة أو المعدلـة تختلـف اختالًفـا جوهرًيـا عن شـروط 
تلـك  فقـط  الرسـوم  هـذه  تشـمل  األصليـة.  الماليـة  المطلوبـات 
المدفوعـة أو المسـتلمة من قبل المقتـرض والمقرض، بما في ذلك 
الرسـوم المدفوعـة أو المسـتلمة مـن قبـل المقتـرض أو المقـرض 
نيابـة عـن اآلخر. تقوم الشـركة بتطبيـق التعديل علـى المطلوبات 
الماليـة التـي يتـم تعديلهـا أو تبادلهـا في أو بعـد بداية السـنة المالية 

التـي تطبـق فيهـا الشـركة التعديل.

سـيتم تطبيـق هذه التعديـالت اعتباراً من 1 كانـون الثاني 2022، 
مـع السـماح بالتطبيـق المبكـر. سـتقوم الشـركة بتطبيـق التعديـل 
علـى المطلوبـات الماليـة التـي يتـم تعديلهـا أو تبادلهـا فـي أو بعـد 

بدايـة السـنة الماليـة التـي تطبـق فيهـا الشـركة التعديل.

مـن غيرالمتوقـع أن يكـون للتعديـالت أثـر جوهـري علـى القوائم 
المالية المؤسسـة.

تعديـالت علـى معيـار المحاسـبة الدولـي رقـم )41( الزراعـة: 
الضرائـب فـي قيـاس القيمـة العادلـة

 كجـزء مـن التحسـينات علـى معالجـة المعاييـر الدوليـة إلعـداد 
مـن 2018-2020، أصـدر مجلـس  لألعـوام  الماليـة  التقاريـر 
معاييـر المحاسـبة الدوليـة تعديـاًل علـى معيـار المحاسـبة الدولـي 
رقـم )41( الزراعـة. قـام التعديـل بإلغـاء متطلـب المعيـار الوارد 
في الفقرة 22 من معيار المحاسبة الدولي رقم )41( الذي يقضي 
بأن تسـتبعد المنشـآت التدفقات النقدية الضرائب عند قياس القيمة 

العادلـة لألصـول ضمـن نطاق معيـار المحاسـبة الدولـي )41(.

سـيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مسـتقبلي على قياس القيمة العادلة 
اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022، مع السـماح بالتطبيق المبكر.

علـى  جوهـري  أثـر  للتعديـالت  يكـون  أن  المتوقـع  غيـر  مـن 
لمؤسسـة. ا
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معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة والتفسـيرات   )1٧(
الجديـدة والتعديـالت الصـادرة وغير النافـذة بعد )تتمة(

تعريـف التقديـرات المحاسـبية - تعديـالت علـى معيار المحاسـبة 
الدولـي رقـم )8(

فـي شـباط مـن عـام 2021، أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة 
 ،  )8( رقـم  الدولـي  المحاسـبة  معيـار  علـى  تعديـالت  الدوليـة 
حيـث قـدم تعريًفـا لــ »التقديرات المحاسـبية«. توضـح التعديالت 
الفـرق بيـن التغييـرات فـي التقديـرات المحاسـبية والتغيـرات فـي 
السياسـات المحاسـبية وتصحيـح األخطاء. كما أنهـا توضح كيفية 
اسـتخدام المنشـآت لتقنيات القياس والمدخـالت لتطوير التقديرات 

المحاسبية.

سـيتم تطبيـق هذه التعديـالت اعتباراً مـن 1 كانـون الثاني 2023 
وتنطبـق على التغييرات في السياسـات المحاسـبية والتغيرات في 
التقديـرات المحاسـبية التـي تحـدث فـي أو بعـد بدايـة تلـك الفتـرة. 

يُسـمح بالتطبيـق المبكـر طالما تـم اإلفصاح عـن ذلك.

علـى  جوهـري  أثـر  للتعديـالت  يكـون  أن  المتوقـع  غيـر  مـن 
لمؤسسـة. ا

معيـار  علـى  تعديـالت   - المحاسـبية  السياسـات  عـن  اإلفصـاح 
رقـم )2( الممارسـة  وبيـان   )1( رقـم  الدولـي  المحاسـبة 

فـي شـباط مـن عـام 2021، أصـدر مجلـس معاييـر المحاسـبة 
الدوليـة تعديـالت علـى معيـار المحاسـبة الدولـي رقـم )1( وبيـان 
ممارسـة المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة رقم )2( اتخـاذ أحكام 
األهميـة النسـبية، حيـث تقدم إرشـادات وأمثلة لمسـاعدة المنشـآت 
عـن  اإلفصاحـات  علـى  النسـبية  األهميـة  أحـكام  تطبيـق  علـى 
السياسـة المحاسـبية. تهدف التعديالت إلى مسـاعدة المنشآت على 
تقديـم إفصاحـات السياسـة المحاسـبية التي تكـون ذات منفعة أكبر 
مـن خـالل اسـتبدال متطلبـات المنشـآت باإلفصـاح عن سياسـاتها 
المحاسـبية »الهامة« بمتطلبات اإلفصاح عن سياساتها المحاسبية 
»المادية« وإضافة إرشـادات حول كيفية تطبيق المنشـآت لمفهوم 
األهمية النسـبية في اتخاذ القرارات بشـأن اإلفصاح عن السياسـة 

المحاسبية.

سـيتم تطبيـق التعديـالت علـى معيـار المحاسـبة الدولي رقـم )1( 
للفتـرات التـي تبـدأ في أو بعـد 1 كانون الثاني 2023 مع السـماح 
بالتطبيـق المبكـر. نظـًرا ألن التعديـالت على بيان الممارسـة رقم 
)2( تقـدم إرشـادات غيـر إلزاميـة حـول تطبيـق تعريف مصطلح 
جوهـري علـى معلومات السياسـة المحاسـبية، فإن تاريخ سـريان 

هـذه التعديالت ليـس ضرورًيا.

تقـوم الشـركة حالًيـا بتقييـم تأثيـر التعديـالت لتحديـد تأثيرها على 
إفصاحات السياسـة المحاسـبية للمؤسسـة.

أثـر جائحـة كورونـا )كوفيـد-19( وأثـره علـى   )1٨(
المؤسسـة

علـى  )كوفيـد-19(  كورونـا  فيـروس  تأثيـر  اسـتمرار  نتيجـة 
االقتصـاد العالمـي وقطاعـات األعمـال المختلفـة ومـا رافـق ذلـك 
مـن قيـود وإجـراءات فرضتهـا الحكومـة األردنيـة ودول الجـوار 
وبقيـة دول العالـم، قامـت إدارة المؤسسـة بإعـداد دراسـة لتحديـد 
مدى أثر فيروس كورونا على أنشـطة المؤسسـة والبيانات المالية 
للمؤسسـة التخـاذ اإلجـراءات المناسـبة لتمكينهـا مـن اسـتمرارها 
بنشـاطها فـي ضـوء الظـروف الراهنة حيث من الممكـن أن تتأثر 
األنشـطة التشـغيلية بالتطـورات العالميـة والتـي تؤثـر حاليـاً على 

مختلـف القطاعـات االقتصاديـة والجغرافيـة.  
لم ينتج عن جائحة فيروس كورونا تأثير جوهري على نشـاطات 
المؤسسـة. حيـث إن إيـرادات المؤسسـة فرضـت بموجـب قانـون 
حيـث تتكون من رسـوم االشـتراكات السـنوية التـي تدفعها البنوك 
السـندات  االسـتثمار مـن  الـى عوائـد  باإلضافـة  المؤسسـة  إلـى 

وتحمـل أسـعار فائـدة ثابتة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

إلى مجلس اإلدارة المحترمين

صندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية

شخصية اعتبارية

عمان – المملكة األردنية الهاشمية

الـــرأي
الودائع  المرفقة لصندوق ضمان  المالية  القوائم  بتدقيق  قمنا  لقد 

قائمة  من  تتكون  والتي  )»الصندوق«(  اإلسالمية  البنوك  لدى 

المركز المالي كما في 31 كانون األول 2021 وقائمة اإليرادات 

والمصروفات وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم 

المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية. 

كافة  من  بعدالة،  تظهر  المرفقة  المالية  القوائم  إن  رأينا،  في 

النواحي الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 31 كانون 

المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاته  المالي  وأداءه   2021 األول 

المالية  للمؤسسات  المحاسبة  لمعايير  وطبقا  التاريخ،   ذلك  في 

للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  اإلسالمية 

المالية اإلسالمية. 

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفًقا 

لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات 

عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون 

عن الصندوق وفًقا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 

الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين 

باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق 

القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني 

للمحاسبين.  المهني  السلوك  لمعايير  الدولي  المجلس  ومتطلبات 

لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساًسا 

إلبداء الرأي. 

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم 

المالية

وعرضها  المالية  القوائم  هذه  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 

المالية  للمؤسسات  المحاسبة  لمعايير  وفقا  عادلة  بصورة 

للمؤسسات  والمراجعة  هيئةالمحاسبة  عن  الصادرة  اإلسالمية 

الداخلي  الرقابة  نظام  تحديد  الى  باإلضافة  اإلسالمية،  المالية 

الجوهرية  األخطاء  من  خالية  مالية  قوائم  إلعداد  الضروري 

سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط. 

على  الصـندوق  قدرة  تقييم  عن  مسـؤولة  اإلدارة  أن  كما 

المتعلقة  األمور  عن  واإلفصـاح  مسـتمرة  كمنشـأة  االسـتمرار 

بمبدأ االسـتمرارية بما في ذلك اسـتخدام مبدأ االسـتمرارية في 

المحاسـبة عند إعداد القوائم المالية، إال إذا كان في نية اإلدارة 

بديل  أي  وجود  عدم  أو  عملياته  إيقاف  أو  الصـندوق  تصـفية 

واقعي آخر سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 

التقارير المالية للصندوق. 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

إن أهـدافنـا تتمثـل بـالحصــــول على تـأكيـد معقول بـأن القوائم 

المـاليـة ككـل خـاليـة من األخطـاء الجوهريـة ســــواء النـاتجـة 

الذي يتضمن  التدقيق  تقرير  أو عن غلط وإصدار  إحتيـال  عن 

رأينا.

ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن 

التدقيق الذي يجري وفًقا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما 

خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال 

مجتمًعة  أو  منفرًدة  كانت  إذا  جوهرية،  اعتبارها  ويتم  غلط  أو 
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يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من 

قبل مستخدمي هذه القوائم المالية. 

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني 

كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما 

يلي: 

المالية،  القوائم  في  الجوهرية  االخطاء  مخاطر  وتقييم  تحديد   ·

اجراءات  وتنفيذ  تصميم  و  غلط،  أو  احتيال  عن  الناتجة  سواء 

تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية 

ومالئمة توفر أساًسا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ 

جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما 

أو  متعمد  حذف  أو  تزوير  أو  تواطؤ  من  االحتيال  يتضمنه  قد 

تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي. 

بالتدقيق  المتعلق  الداخلي  الرقابة  لنظام  فهم  على  الحصول   ·

بهدف  وليس  للظروف  مالئمة  تدقيق  إجراءات  لتصميم  وذلك 

ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للصندوق. 

· تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات 

المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة. 

لمبدأ  االدارة  استخدام  مالءمة  حول  نتيجة  الى  التوصل   ·

تم  التي  التدقيق  أدلة  على  وبناًء  المحاسبة،  في  االستمرارية 

الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط 

بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الصندوق 

شك  هناك  بأن  نتيجة  الى  توصلنا  ما  واذا  االستمرار.  على 

جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم 

المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير 

كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 

اوالظروف  فإن األحداث  التدقيق، ومع ذلك  تقرير  تاريخ  حتى 

اعماله  في  الصندوق  استمرار  عدم  إلى  تؤدي  قد  المستقبلية 

كمنشأة مستمرة. 

· تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك 

االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت 

واألحداث التي تحقق العرض العادل. 

إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق 

التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط 

ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا 

خالل عملية التدقيق. 

إرنسـت ويونـغ/ األردن    

     أسامة فايز شخاترة 

     ترخيص رقم 10٧٩
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قائمة المركز المالي كما في ٣1 كانون األول 2021

إيضـاحات
20212020

دينار أردنيدينار أردني

الموجودات

الموجودات المتداولة

26,386,08026.342.068حساب جاري لدى البنك المركزي األردني

موجودات غير متداولة

417,579,000موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 

43,965,08026.342.068مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات

1,0001.000مصاريف مستحقة الدفع

1,0001.000مجموع المطلوبات

حقوق الملكية

5550,000550.000رأس المال 

643,414,08025.791.068اإلحتياطيات

43,964,08026.341.068مجموع حقوق الملكية

43,965,08026.342.068مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 الى رقم 13 جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها
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قائمة اإليرادات والمصروفات للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021

إيضـاحات
20212020

دينار أردنيدينار أردني

717,635,40915.953.571رسوم إشتراك

)12.675()12,397(8مصاريف إدارية

فائض اإليرادات 
17,623,01215.940.896عن النفقات للسنة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021 

اإلجمالياإلحتياطيات* رأس المال

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2021

550,00025,791,06826,341,068الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021 

17,623,01217,623,012-فائض اإليرادات عن النفقات للسنة

550,00043,414,08043,964,080الرصيد كما 31 كانون األول 2021

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2020

550.0009.850.17210.400.172الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020 

15.940.89615.940.896-فائض اإليرادات عن النفقات للسنة

550.00025.791.06826.341.068الرصيد كما 31 كانون األول 2020

* يمثل هذا الحساب المبالغ غير المستردة محصلة بقيمة 100.000 دينار أردني من كل بنك إسالمي عضو في الصندوق، باإلضافة 
الى دفعة من أصل مساهمة الحكومة في رأس مال مؤسسة ضمان الودائع في الصندوق بمبلغ 150.000 دينار.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 الى رقم 13 جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021 

20212020

دينار أردنيدينار أردني

17,623,01215.940.896فائض اإليرادات عن النفقات

األنشطة االستثمارية

-)17,579,000(شراء موجودات مالية بالكلفة المطفأة

-)17,579,000(صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

44,01215.940.896صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

26,342,06810.401.172النقد وما في حكمه كما في بداية السنة 

26,386,08026.342.068النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

- تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 الى رقم 13 جزءا من هذه القوائم المالية وتقرأ معها.

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
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)1( عــام

تأسس الصندوق بتاريخ 1 نيسان 2019 بموجب قانون معدل 
كشخصية   2019 لسنة   8 رقم  الودائع  مؤسسة ضمان  لقانون 
اعتبارية تتولى إدارته مؤسسة ضمان الودائع وتكون العالقة بين 
جميع  وتنظم  باألجر  الوكالة  أساس  على  والمؤسسة  الصندوق 
المجلس، ويقوم الصندوق  العالقة بموجب قرار من  أمور هذه 
اإلسالمية  البنوك  من  له  يُدفع  وما  والتعاون  التكافل  مبدأ  على 

وأصحاب الودائع والمؤسسة يكون على سبيل التبرع.

تهدف المؤسسة من خالل »صندوق ضمان الودائع لدى البنوك 
اإلسالمية« إلى حماية المودعين لدى البنوك اإلسالمية بضمان 
لالدخار  تشجيعاً  وذلك  القانون  هذا  أحكام  وفق  لديها  ودائعهم 
على  الحفاظ  في  والمساهمة  المصرفي  بالنظام  للثقة  وتعزيزاً 
االستقرار المصرفي والمالي في المملكة وذلك من خالل تأمين 
يتقرر  إسالمي  بنك  أي  لدى  ودائعهم  إلى  المودعين  وصول 
تصفيته وفقاً للحدود المقررة في القانون والتي تهدف في مجملها 
وحث  أردني  دينار  ألف  خمسين  لغاية  المودعين  تعويض  إلى 
على  واإلضافية  الذاتية  رقابتهم  فرض  على  المودعين  كبار 
البنوك اإلسالمية جنباً إلى جنب الرقابة الحثيثة والمستمرة التي 

يقوم بها البنك المركزي األردني.

تتكون مصادر المال للصندوق مما يلي:
- رسوم اإلشتراكات السنوية التي يتم تحصيلها من البنوك 

  اإلسالمية.
- عوائد إستثمارات أموال الصندوق.

- أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق.
البنك  إدارة  تقدم للصندوق بموافقة من مجلس  - أي منح مالية 
من  مقدمة  المنح  كانت  إذا  الوزراء  مجلس  وموافقة  المركزي 

جهات غير أردنية.

تؤول أموال الصندوق في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في 
المترتبة  المصروفات والخسائر  بعد تغطية كافة  المملكة وذلك 

على الصندوق.

)2( أسس إعداد القوائم المالية

هيئة  عن  الصادرة  للمعايير  وفقا  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وفي حال عدم 
وجود معايير صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية تتعلق ببنود القوائم المالية يتم تطبيق المعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة حولها بما 

يتفق مع المعايير الشرعية لحين صدور معايير إسالمية لها.

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.

إنَّ الدينار اأُلردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يُمثل 
العملة الوظيفية للصندوق.

 التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع 
تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 

كانون األول 2020 بإستثناء ما يلي: 

معيار المحاسبة المالي االسالمي رقم 32 )اإلجارة(
»اإلجارة«   )32( رقم  االسالمي  المالي  المحاسبة  معيار  يحل 
واإلجارة  »اإلجارة   )8( رقم  المالي  المحاسبة  معيار  من  بداًل 
المنتهية بالتمليك«. ويحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف 
اإليجارات  أنواع  مختلف  عن  واالفصاح  والعرض  والقياس 

كمؤجر ومستأجر.

قام الصندوق بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المالي اإلسالمي 
رقم )32( ولم ينتج أي اثر عن تطبيق هذا المعيار على القوائم 
المالية للصندوق كون جزء من المعيار حل محل معيار التقارير 
 1 تاريخ  من  سابقاً  تطبيقه  تم  والذي   )16( رقم  الدولية  المالية 

كانون األول 2019.

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة
النقد وما في حكمه 

لغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشمل النقد 
في الصندوق واألرصدة لدى البنوك.

إثبات اإليراد واالعتراف بالمصاريف
اثنين  بنسبة  للبنوك  السنوي  االشتراك  برسوم  االعتراف  يتم 
القانون  ألحكام  الخاضعة  الودائع  مجموع  من  باأللف  ونصف 

لدى البنوك.

يتم اثبات االيرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف بالمصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق.

العمالت األجنبية
السنة  األجنبية خالل  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تسجيل  يتم 
كما  المعامالت،  إجراء  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار 
بالعمالت  المالية  والمطلوبات  الموجودات  أرصدة  تحويل  يتم 

األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي.

العمالت  تحويل  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تسجيل  يتم 
األجنبية في قائمة اإليرادات والمصروفات.

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الصندوق التزام 
عن  ناشئة  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  في  فعلي(  أو  )قانوني 
أحداث سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها 

بشكل يعتمد عليه.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
هي الموجودات المالية التي تهدف إدارة الصندوق وفقاً لنموذج 
والتي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  االحتفاظ  أعمالها 
تمثل مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد لرأسمال هذه الموجودات 

وأرباحها. 

إليها  مضافاً  بالكلفة  الشراء  عند  الموجودات  هذه  إثبات  يتم 
الحالية  الفترة  نهاية  في  تقييمها  ويعاد  االقتناء،  مصاريف 
بإستخدام طريقة معدل الربح الفعال وتظهر أي أرباح أو خسائر 
ناتجة عن عملية اإلطفاء في قائمة الدخل ويتم قيد أي تدني في 

قيمتها في قائمة الدخل. 

القيمة  بين  الفرق  الموجودات  هذه  قيمة  في  التدني  مبلغ  يمثل 
المتوقعة  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  السجالت  في  المثبتة 
أي  ينزل  وبحيث  األصلي  الفعلي  الربح  بسعر  المخصومة 
مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة محتسبة عنها من قيمة هذه 
الموجودات. ال يجوز إعادة تصنيف أي موجودات مالية من /

إلى هذا البند.

في حال بيع أي من هذه الموجودات الممولة من أموال الصندوق 
البيع ضمن  نتيجة  تسجيل  فيتم  استحقاقها  تاريخ  قبل   – الذاتية 

قائمة الدخل الشامل في بند ُمستقل و يتم اإلفصاح عن ذلك. 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

القيمة العادلة
بتاريخ  مطلوبات(  بيع   / موجودات  )شراء  اإلغالق  أسعار  ان 
القوائم المالية في اسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات التي 

لها أسعار سوقية.

في حال عدم توفر أسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض 
األدوات أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق 

منها:
- مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد 

كبير.
- تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة 

بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها.
- نماذج تسعير الخيارات.

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
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تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع 
متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالكلفة 

بعد تنزيل أي تدني في قيمتها.

التقاص
يتم اجراء التقاص بين الموجودات والمطلوبات واظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية 

الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

)٣( استخدام التقديرات

مبالغ  على  تؤثر  واجتهادات  بتقديرات  القيام  الصندوق  إدارة  من  يتطلب  المحاسبية  السياسات  وتطبيق  المالية  القوائم  إعداد  إن 
الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصاريف 
والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الصندوق القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية 
الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة 
لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع 

وظروف تلك المخصصات.

)4( موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

)٥( رأس المال

يمثل هذا الحساب المبالغ غير المستردة محصلة بقيمة 100.000 دينار أردني من كل بنك إسالمي عضو في الصندوق. باإلضافة 
الى دفعة من أصل مساهمة الحكومة في رأس مال مؤسسة ضمان الودائع في الصندوق بمبلغ 150.000 دينار.

31 كانون األول 2021
دينار

31 كانون األول 2020
دينار

-8,150,497صكوك شركة الكهرباء الوطنية )ائتمان(

-9,428,503صكوك شركة الكهرباء الوطنية )مشترك( 

-17,579,000المجموع

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
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)6( اإلحتياطيات
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا البند ما تم تحويله من فائض اإليرادات عن النفقات خالل السنوات.

)٧( رسوم اشتراك
يستوفي الصندوق رسم اشتراك سنوي من البنوك اإلسالمية بنسبة اثنان ونصف باأللف من مجموع الودائع الخاضعة وفقا ألحكام 

القانون رقم )33( لسنة 2000 وتعديالته وتتكون رسوم االشتراك على النحو التالي:

)٨( مصاريف إدارية

*تمثل هذه المبالغ مصاريف وكالة باألجر تدفع سنويا بمبلغ 5.000 دينار أردني لمؤسسة ضمان الودائع.

31 كانون األول 2021
دينار

31 كانون األول 2020
دينار

23,285,10213.755.168احتياطيات محفظة تكافل حسابات اإلستثمار المشترك

20,128,97812.035.900احتياطيات محفظة تكافل حسابات اإلئتمان 

43,414,08025.791.068المجموع

31 كانون األول 2021
دينار

31 كانون األول 2020
دينار

9,536,6388.513.615رسوم اشتراك محفظة تكافل حسابات اإلستثمار المشترك

8,098,7717.439.956رسوم اشتراك محفظة تكافل حسابات اإلئتمان 

17,635,40915.953.571المجموع

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
للسنة المنتهية في ٣1 كانون األول 2021

31 كانون األول 2021
دينار

31 كانون األول 2020
دينار

5,0005.000أتعاب وكالة باألجر*

6,0006.000اتعاب مهنية

1,3971.654دعاية وإعالن

21-قرطاسية

12,39712.675المجموع
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)٩( ضريبة الدخل

وفقاً قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم )33( لسنة 2000 وتعديالته، تم اعفاء الصندوق من ضريبة الدخل، وذلك وفقاً للمادة )27( 
من القانون.

)10( االلتزامات المحتملة 

االعتمادات والكفاالت 
ال يوجد على الصندوق التزامات محتملة تتمثل في االعتمادات والكفاالت كما في 31 كانون األول 2021 و31 كانون األول 2020.

القضايا المرفوعة على الصندوق: 
ال يوجد قضايا مرفوعة على الصندوق كما في 31 كانون األول 2021 و31 كانون األول 2020.

)11( إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداته والتي تحمل فائدة مثل ودائع البنوك.

تمثل حساسية قائمة الدخل الشامل أثر التغيرات المفترضة المتوقعة بأسعار الفوائد على ربح الصندوق لسنة واحدة، ويتم احتسابها 
بناًء على الموجودات المالية والتي تحمل سعر فائدة متغير كما في 31 كانون األول 2021 و2020.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الصندوق.

الصندوق ليس معرض لمخاطر االئتمان حيث يحتفظ باألرصدة لدى مؤسسات مصرفية رائدة. )لدى البنك المركزي األردني(.

مخاطر السيولة
يعمل الصندوق على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.

يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 31 كانون األول 2021 و2020 على أساس الفترة المتبقية 
لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية:

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك اإلسالمية
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أقل من3 شهور
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

31 كانون األول 2021

1.0001.000أرصدة دائنة أخرى 

1.0001.000المجموع

أقل من3 شهور
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

31 كانون األول 2020

1.0001.000أرصدة دائنة أخرى 

1.0001.000المجموع
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إدارة رأس المال  )12(

الصندوق  رأسمال  بإدارة  يتعلق  فيما  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
يدعم  بشكل  مالئمة  رأسمال  نسب  على  المحافظة  من  بالتأكد 

نشاط الصندوق ويعظم حقوق الملكية.

التعديالت  وإجراء  المال  رأس  هيكلة  بإدارة  المؤسسة  تقوم 
تقم  ولم  هذا  العمل.  ظروف  تغيرات  ضوء  في  عليها  الالزمة 
بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات  المؤسسة 

المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

ان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال 
المدفوع، االحتياطيات والبالغ مجموعها 43.964.080 دينار 
كما في 31 كانون األول 2021 مقابل 26.341.068 دينار 

كما في 31 كانون األول 2020.

والتفسيرات  الدولية  المالية  التقارير  معايير   )1٣(
الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

معيار المحاسبة المالي رقم 1 – المعّدل 2021 )العرض العام 
واإلفصاح في القوائم المالية(

المالية رقم 1 – المعّدل 2021  يحدد ويحسن معيار المحاسبة 
المالية« العرض الشامل  القوائم  العام واإلفصاح في  »العرض 
أفضل  مع  يتماشى  بما  عليها  المنصوص  اإلفصاح  ومتطلبات 
رقم  المالية  المحاسبة  معيار  محل  ويحل  العالمية  الممارسات 
اإلسالمية  المالية  المؤسسات  جميع  على  المعيار  يسري   .1
والمؤسسات األخرى التي تتبع معايير المحاسبة المالية الصادرة 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن 
)AAOIFI(. تتماشى معيار المحاسبة المالية رقم 1 – المعّدل 
2021 مع التعديالت التي تمت على »اإلطار المفاهيمي للتقارير 
المالية اإلسالمية  المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
)AAOIFI(« )المعّدل 2020( )اإلطار المفاهيمي(. سيساعد 
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معيار المحاسبة المالية رقم 1 المعّدل – 2021 على إعداد قوائم 
مستخدمين  بدوره  وسيساعد  ومفهومة،  وشفافة  واضحة  مالية 

القوائم المالية على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل.

 سيتم تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023، مع 
السماح بالتطبيق المبكر. 

للمؤسسات  المالي  »التقرير   37 رقم  المالية  المحاسبة  معيار 
الوقفية« 

المالي  والتقرير  للمحاسبة  الشاملة  المتطلبات  المعيار  هذا  يبين 
للمؤسسات الوقفية والمؤسسات المماثلة، بما في ذلك متطلبات 
مثل  الخاص  العرض  ومتطلبات  العام  واإلفصاح  العرض 
األساسية  المحاسبية  والمعالجات  بالغلَّة  الخاصة  المتطلبات 
تتوافق  الوقفة.  بالمؤسسات  الخاصة  الجوانب  ببعض  المتعلقة 
المبادئ الواردة في هذا المعيار مع مبادئ الشريعة وأحكامها، 
التي  للمعلومات  أفضل  فهم  الى  الوصول  على  يساعد  وهذا 
تتضمنها القوائم المالية ذات الغرض العام وبعزز ثقة أصحاب 

المصالح في المؤسسات الوقفية. 

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022، مع 
حديثة  الوقفية  المؤسسة  على  ويجب  المبكر.  بالتطبيق  السماح 

التأسيس تطبيق هذا المعيار منذ تأسيسها. 

معيار المحاسبة المالية رقم 38 » )وعد(، )خيار(، )وتحوط(« 
يصف هذا المعيار مبادئ المحاسبة وإعداد التقارير ومتطلبات 
المالية  للمؤسسات  و)التحوط(  )الخيار(،  )الوعد(،  ترتيبات 

اإلسالمية. 
تقدمها  التي  واإلجارة  المرابحة  مثل  المنتجات  من  العديد 
المؤسسات تدمج تطبيق الوعد أو الخيار بشكل أو بآخر. الوعد 
اإلضافي أو الخيار، بما يتماشى مع هذا المعيار، هو الوعد أو 
بهيكله  يتعلق  فيما  الشريعة  بترتيب متوافق مع  المرتبط  الخيار 

لم يتحول إلى عقد أو  التزام ما  ينتج عنه أي أصل أو  الذي ال 
التزام مضمحل.

بذاته  قائًما  ترتيًبا  خيار  أو  وعد  منتج  يعتبر  أخرى،  ناحية  من 
بعض  في  أو،  عادي  كمنتج  إما  ويستخدم  الشريعة  مع  متوافق 
األحيان، لغرض التحوط. قد يأخذ شكل معاملة واحدة أو سلسلة 
أو مجموعة من المعامالت وقد يتحول إلى معاملة مستقبلية أو 
سلسلة من المعامالت، بما يتماشى مع مبادئ وقواعد الشريعة 
اإلسالمية. تؤدي مثل هذه المعامالت إلى نشوء أصل أو التزام 

لألطراف، وفًقا للشروط المحددة في هذا المعيار.

والتفسيرات  الدولية  المالية  التقارير  معايير   )1٣(
الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد )تتمة(

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2022، مع 
السماح بالتطبيق المبكر. 

معيار المحاسبة المالية رقم 39 » التقارير المالية عن الزكاة« 
 9 المالية  المحاسبة  معيار  محل  ويحل  المعيار  هذا  يُحسن 
»الزكاة« الصادر سابًقا. يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعاملة 
المحاسبية للزكاة في سجالت المؤسسات المالية اإلسالمية، بما 

في ذلك العرض واإلفصاح في قوائمها المالية.

يصف المعيار مبادئ إعداد التقارير المالية المعمول بها اعتماًدا 
على التزام المؤسسات المالية اإلسالمية بدفع الزكاة. باإلضافة 
إلى ذلك، في حالة عدم مطالبة مؤسسة مالية إسالمية بموجب 
القانون أو الميثاق التأسيسي بدفع الزكاة، فال يزال يتعين عليها 
الجهات  المستحقة لمصلحة  الزكاة  تحديد واإلفصاح عن مقدار 

المعنية المختلفة.
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سيتم تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023، مع 
السماح بالتطبيق المبكر. 

معيار المحاسبة المالية رقم 40 » التقارير المالية لنوافذ التمويل 
اإلسالمي« 

 18 المالية  المحاسبة  معيار  محل  ويحل  المعيار  هذا  يُحسن 
»الخدمات المالية اإلسالمية المقدمة من قبل المؤسسات المالية 
المطبقة على  المالية  التقارير  إعداد  متطلبات  ويحدد  التقليدية« 

المؤسسات المالية التقليدية التي تقدم خدمات مالية إسالمية.

تقدم  التي  التقليدية  المالية  المؤسسات  من  المعيار  هذا  يتطلب 
خدمات مالية إسالمية من خالل نوافذ تمويل اإلسالمي أن تعد 
مع  يتماشى  بما  اإلسالمي  التمويل  لنوافذ  المالية  القوائم  وتقدم 
متطلبات هذا المعيار ومعايير المحاسبة المالية األخرى الصادرة 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن 
)AAOIFI(. يوفر هذا المعيار مبادئ التقارير المالية بما في 
التمويل  نوافذ  على  المطبقة  واإلفصاح  العرض  متطلبات  ذلك 

اإلسالمي.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 كانون الثاني 2024 على 
القوائم المالية لنوافذ التمويل اإلسالمي للمؤسسات المالية التقليدية 
مع السماح بالتطبيق المبكر، مع مراعاة التطبيق المتزامن لمعيار 
القوائم  المالية رقم 1 » العرض العام واإلفصاح في  المحاسبة 

المالية.«






