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البحر الميت ... بحٌر زاخر با�سرار

” أكــثــــــر مــــــن بــنــــــك “
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إنسجاماً مع شعاره املؤســـيس " أك� من بنك "، وحرصاً 
منه عىل إصدار تقريره السنوي يف كل عام بفكرة جديدة 
تغني التقرير �ضمونها ورسالتها وأهدافها، ارتأت إدارة 
البنك األرد� الكويتي أن تكون فكرة التقرير الســـنوي 
لعام ٢٠١٥ حول أخفض نقطة عــن سطــح البحــر فــي 

العالــم وهــي منطقــة البحر امليت.

ويســـعدنا بالبنك األرد� الكويتي، إدارة وموظف°، أن 
يســـلط التقرير الســـنوي للبنك لعام ٢٠١٥ الضوء عىل 
منطقة البحر امليت ملا يتمتع به من شـــهرة تاريخية منذ 
أقدم األزمنة وحتى العـــرص الحديث، حيث ¸تاز هذه 
املنطقة بطقسها الدافئ عىل مدار العـــام، ومكونــــات 
مياههــــا الفريـــدة مــن نوعــها وطبيعتها وتضاريسها 

الخالبة، مÀ يجعلها وجهة سياحية وترفيهية مميزة . 

يقع البحر امليت يف أخدود وادي األردن وهو بحÄة ملحية مغلقة Ãثل 

ظاهرة نادرة غÄ متكـــررة يف أي مكان آخر حيث أنه يقع يف أخفض 

بقعة يف العاÌ تحت ســـطح البحر بحوايل ٤٠٠م إضافة إىل أنه اليوجد 

يف العاÌ ســـطح ماÐ يشـــبهه بنوعية ومكونات مياهه، إذ تبلغ نسبة 

امللوحة فيه حوايل ٣٤٪ أي ما Ãثل تســـعة أضعاف تركيز األمالح يف 

البحر األبيض املتوسط، وذلك كونه مشبعاً باألمالح واملعادن الطبيعية 

خاصة الكالسيوم واملغنيسيوم والربوم والبوتاسيوم، والتي تشكل ثروة 

هائلة Ãكن اإلســـتفادة منها يف مجاالت متعددة، سواء يف الصناعة أو 

مجال العالج، هذا باإلضافة إىل أشـــعة الشـــمس غÄ الضارة والهواء 

املشبع باألكسج° والط° األسود املشبع باملعادن، وكلها جعلت البحر 

امليت منطقة تجذب الزوار منذ العصور القدÃة وحتى يومنا هذا. 

البحر الميت ... بحٌر زاخر با�سرار



السياحة في البحر الميت
األردن مهـــد الحضارات، تنترش فيـــه آالف املواقع التاريخية واألثرية ويلعب قطاع الســـياحة دوراً هاماً يف �ـــو االقتصاد األرد� وجذب 
االستث¨رات، ورفد الخزينة بالعمالت الصعبة باإلضافة إىل خلق الوظائف، حيث بلغ عدد العامل� يف مختلف األنشطة السياحية حتى نهاية 
العام حوايل ٤٩ ألف عامل. ويحقق النشـــاط السياحي يف األردن إيرادات مبارشة للدولة، حيث سجل الدخل السياحي حتى نهاية عام ٢٠١٥ 

ما يقارب ٢٨٦٦ مليون دينار أرد�. 

ترتكز الســـياحة العالجية يف منطقة البحر امليت عىل مياهه الغنية بأمالح كلوريد املغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والربوم� وغÀها من 
املعادن، والتي تلعب دوراً رئيساً يف جذب السياح والزوار منذ عصور مضت، كامللك هÀودس الكبÀ وكليوبرتا امللكة الفرعونية، وغÀهم من 
الســـالط� والحكام واألباطرة وامللوك، الذين كانوا يرتددون عىل املنطقة بغرض االستشفاء واالستفادة من املعادن الغنية املوجودة يف املياه 
والتي تعترب شفاء للكثÀ من األمراض الجلدية كالصدفية وأمراض الحساسية املختلفة، إضافة إىل طينها األسود األغنى باملعادن، والذي يحتوي 
عىل ٢٦ عنرصاً هاماً لجســـم اإلنســـان، حيث أثبتت فعاليتها للعالج وإنعـــاش وتنظيف البرشة، فارتكزت عليهـــا صناعات امللح ومصانع 

املستحرضات التجميلية والعالجية. 

áتـــاز منطقة البحر امليـــت ßناخ دافئ عىل مدار العام، وأشـــعة 

الشـــمس غÀ الضارة بصحة اإلنسان وهواءها النقي الجاف املشبع 

باألكســـج�، م¨ جعلها وجهة ســـياحية عاملية للرتفيه، فاحتضنت 

املنطقـــة العديد من الفنـــادق واملنتجعات الراقيـــة وغÀها من 

االسرتاحات وأماكن الرتفيه التي تنترش عىل الشاطىء الرشقي للبحر 

امليت، لتقدم خدمات فندقية وترفيهية عالية املستوى. ك¨ يتواجد 

يف قلب منطقة البحر امليت "ســـ¨رة مـــول" الذي يضم مجموعة 

متنوعة من املطاعم واملحالت التجارية إضافة إىل فرع البنك األرد� 

الكويتي وهو البنـــك الوحيد املتواجد يف املنطقة لتقديم الخدمات 

املرصفية بأعىل املعايÀ من أدç بقعة عىل األرض. 

قامت وزارة السياحة واآلثار بإنشاء متحف النبي لوط بهدف إيجاد 

نقطة جذب ســـياحية مهمة تضاف إىل الطريق السياحي املمتد من 

البحر امليت ش¨الً إىل العقبة جنوباً، ضمن منظومة املواقع املمتدة 

يف غور األردن، والتي يستمد بعضها أهميته من املعتقدات الدينية، 

ومن أهمهـــا موقع املغطس ومقامات وأرضحـــة الصحابة وميناء 

هÀودس، وربطها مع مواقع مأدبا الشـــهÀة ومكاور الكرك لتشكل 

مع بعضهـــا بانوراما تحë قصة الزمان واملكان وتعيد لهذه املواقع 

حضورها عىل خريطة السياحة العاملية. 

وعىل التالل املطلة عىل البحـــر امليت يقع مرشوع البانوراما املقام 

عىل أرض مســـاحتها ٢٤٠ دو�اً، وìكن الزائر من مشاهدة املناطق 

املحيطة بالبحر امليت وملســـافات بعيدة يف جـــو صاف. ويتضمن 

مـــرشوع البانوراما مبان تبلغ مســـاحتها (٢٧٦٤) مرتاً مربعاً تضم 

متحف البحر امليت الذي يجسد تاريخ منطقة البحر امليت وتعاقب 

الحضارات عليها عرب العصور املختلفة، من خالل ما يحتويه املتحف 

من مقتنيات أثرية ومعروضات توثق تاريخ املنطقة بأساليب تقنية 

حديثة، ك¨ يوجـــد يف املوقع قاعات مؤáـــرات ومطعم وحدائق 

ومرسح خارجي. 

وتشـــجيعاً لســـياحة املؤáرات يف املنطقة، تم إنشـــاء مركز امللك 

الحســـ� بن طالل للمؤáرات عىل الشـــاطئ الرشقي للبحر امليّت 

والذي يساهم موقعه اإلســـرتاتيجي، واملعايÀ التقنية العاملية التي 

بُني عىل أساســـها، يف جعله واحداً مـــن أضخم مراكز املؤáرات يف 
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ويُعّد مركز امللك الحســـ� بن طالل للمؤáـــرات، تحفة حضارية 

تعكس فّن الع¨رة العربية، وقد ساعد تصميمه املع¨ري وموقعه 

الفريد، وتوفÀه ألرقى مســـتويات الخدمة يف تنظيم املؤáرات، يف 

اســـتضافة عدد كبÀ من الفعاليات العامليـــة واملؤáرات يف منطقة 

الرشق األوســـط، مثل املنتدى اإلقتصادي العاملي ومنتدى دافوس 

االقتصادي، واملنتدى اآلسيوي لكرة القدم "سوكوريكس"، إضافة إىل 

فعاليات صندوق النقد الدويل واألمم املتحدة وغÀها من الفعاليات 

املحلية والعاملية. وقد ســـاهمت هذه الفعاليات بوضع املركز عىل 

الخارطـــة العامليّـــة واإلقليمية لســـوق املعـــارض واالجت¨عات 

واملؤáرات الدوليّة، وإعطائه مكانة متميزة يف هذا املجال.



الصناعة في البحر الميت

يساهم لواء األغوار ومنطقة البحر امليت يف االقتصاد األرد� من حيث 
إنتاج البوتاس والربوم� واملغنيســـيوم. وتم تأســـيس رشكة البوتاس 
العربية (APC) عام ١٩٥٦ �ساهمة عدة دول عربية، وتعمل الرشكة 
�وجب إمتياز مـــن الحكومة األردنية التي منحتهـــا حقوقاً حرصية 
الستخراج وتصنيع وتسويق البوتاس من البحر امليت حتى عام ٢٠٥٨. 
وتعد رشكـــة البوتاس العربية ثامن أكرب منتـــج للبوتاس يف العا¶ من 
حيث حجم اإلنتاج واملنتج الوحيد للبوتاس يف العا¶ العر¼. ك« تعترب 
رشكة البوتاس العربية من أنجح املشاريع العربية املشرتكة. وباإلضافة 
إىل البوتاس، تســـتثمر الرشكـــة يف العديد من الصناعـــات التحويلية 
والتكميليـــة املتعلقة بأمالح ومعادن البحـــر امليت، �ا يف ذلك نرتات 
البوتاســـيوم والربوم� وغÌها من املشـــتقات إلنتاج ســـ«د كلوريد 

البوتاس لألغراض الزراعية وكلوريد البوتاس الصناعي. 

ك« أنشـــأت يف منطقة البحر امليت مصانع للمستحرضات التجميلية 
والعالجية تعتمد عىل أمالح ومعادن املياه والط� األســـود املتوفر يف 

املنطقة. 

الزراعة في منطقة البحر الميت - ا�غوار

تعتـــرب منطقة األغوار من أكÕ مناطق العا¶ حيوية وإنتاجاً للمحاصيل 
الزراعية مثل الخضار والحمضيات واملوز والنخيل، وقد اشتهرت بذلك 
منذ األزل، والشاهد عىل ذلك املساحات الشاسعة من األرايض الزراعية 
ومـــزارع النخيل التي اتخذت من هذه املناطـــق مركزاً حيوياً إلنتاج 

التمور بأنواعها.

وألن املناخ الدايفء يناســـب الكثÌ من الخضار والحمضيات والفاكهة 
فقد إشـــتهرت مناطق األغوار بزراعـــة العديد من تلك األصناف، ك« 

يوجد يف الغور مساحات شاسعة من مزارع املوز.

أما بالنســـبة لزراعة النخيل، فقد حققت أنـــواع التمور التي تنتجها 
منطقـــة األغوار تطوراً ملفتـــاً ونجاحاً كبÌاً عـــىل الصعيدين العاملي 
والعـــر¼ يف األونة األخÌة، حيث وضع إســـم األردن من خالل جودة 

إنتاجها يف مصاف الدول العربية والعاملية املنتجة للتمور. 

خطة التطوير الرئيسية للبحر الميت 

تأسســـت عام ٢٠١٠ رشكة تطوير املناطـــق التنموية األردنية ملتابعة 
التطور يف منطقة البحر امليت التنموية باعتبارها الجهة املسؤولة عن 
àويل وتطوير وتســـويق منطقة البحر امليت، �ا يف ذلك توفÌ املرافق 
والخدمـــات لضـــ«ن تحـــول وادي األردن وخصائـــص البحر امليت 
االستثنائية إىل وجهة سياحية عاملية رائدة. وباعتبارها املطور الرئييس 
للمنطقـــة، فقد أعدت رشكة تطوير املناطـــق التنموية األردنية خطة 
رئيســـية تفصيلية (Master plan) ملنطقة البحر امليت بحيث تكون 

مجدية ومستدامة، وعملية. 

عىل مدى الســـنوات الخمسة عرشة املاضية، ركزت الحكومة األردنية 
عىل اتبـــاع نهج متوازن لتحقيـــق التنمية والحفـــاظ عليها من أجل 
االســـتفادة من زيادة الســـياحة. وتشـــمل املرحلة األوىل من الخطة 
الرئيسية ٤٠ كيلومرتاً مربعاً عىل طول الساحل الش«يل والرشقي للبحر 
امليت. كانت املهمة األوىل إلنجاز الخطة الرئيسية تحليل واسع النطاق 
للموقـــع يعتمد عىل التطورات القاóة حاليـــاً يف منطقة البحر امليت، 

وطبيعة املنطقة، والنظم االيكولوجية فيها. 

ك« تقرتح الخطة الرئيســـية إتباع نهج شـــامل لتحقيق اإلســـتدامة 
اإلجت«عيـــة واالقتصادية لقرية ســـوöة، �ا يف ذلـــك فرص التدريب 
العملية، والسكن بأســـعار معقولة، واملرافق العامة ومرافق الرعاية 
الصحيـــة واملراكز املجتمعية واملـــدارس والجامعات، إضافة إىل مركز 

لوجستي. 

ينظر إىل الخطة الرئيســـية عىل أنها سلســـلة مـــن املناطق املتداخلة 
واملتاحة للجمهور وذات نشاط خاص لكل منطقة (السياحة، متعددة 
االستخدام، التجارة، الصحة، والخدمات اللوجستية وغÌها). ك« سيتم 
توفÌ املرافـــق العامة، مثل حديقة عامة عىل مســـاحة ١٫٠٠٠ دونم 

وشواطئ عامة جديدة.

ك« ســـيتم إنشـــاء الكورنيش لتكـــون وجهة توفـــر مرافق متعددة 
اإلستخدام للسكن والفنادق واملطاعم والساحات العامة، واملساحات 

الخرضاء املستدامة يف منطقة البحر امليت.

حوافز ا�ستثمار في البحر الميت

هناك العديد من الفرص اإلستث«رية عىل طول الشاطئ الرشقي والش«يل (منطقة الكورنيش)، �ا يف ذلك الفنادق

أربعة وخمسة نجوم، واملنتجعات، ومرافق الرتفيهية ومراكز املؤàرات واملطاعم. 

توفر منطقة البحر امليت التنموية للمستثمر األرد� واألجنبي عدة حوافز مغرية تشمل:

- رضيبة دخل الرشكات بنسبة ٥٪

- اإلعفاء من رضيبة املبيعات

- اإلعفاء من الرسوم الجمركية

- اإلعفاء من رضيبة الخدمات االجت«عية ورضيبة األرباح 

- ١٠٠٪ ملكية أجنبية

- إجراءات تسجيل وترخيص ميرسة

- جميع الرضائب املطبقة والرسوم ذات الحوافز واإلعفاءات املنصوص عليها يف 
قانون املناطق الحرة أو أي قانون آخر معمول به يف األردن.



الصناعة في البحر الميت

يساهم لواء األغوار ومنطقة البحر امليت يف االقتصاد األرد� من حيث 
إنتاج البوتاس والربوم� واملغنيســـيوم. وتم تأســـيس رشكة البوتاس 
العربية (APC) عام ١٩٥٦ �ساهمة عدة دول عربية، وتعمل الرشكة 
�وجب إمتياز مـــن الحكومة األردنية التي منحتهـــا حقوقاً حرصية 
الستخراج وتصنيع وتسويق البوتاس من البحر امليت حتى عام ٢٠٥٨. 
وتعد رشكـــة البوتاس العربية ثامن أكرب منتـــج للبوتاس يف العا¶ من 
حيث حجم اإلنتاج واملنتج الوحيد للبوتاس يف العا¶ العر¼. ك« تعترب 
رشكة البوتاس العربية من أنجح املشاريع العربية املشرتكة. وباإلضافة 
إىل البوتاس، تســـتثمر الرشكـــة يف العديد من الصناعـــات التحويلية 
والتكميليـــة املتعلقة بأمالح ومعادن البحـــر امليت، �ا يف ذلك نرتات 
البوتاســـيوم والربوم� وغÌها من املشـــتقات إلنتاج ســـ«د كلوريد 

البوتاس لألغراض الزراعية وكلوريد البوتاس الصناعي. 

ك« أنشـــأت يف منطقة البحر امليت مصانع للمستحرضات التجميلية 
والعالجية تعتمد عىل أمالح ومعادن املياه والط� األســـود املتوفر يف 

املنطقة. 

الزراعة في منطقة البحر الميت - ا�غوار

تعتـــرب منطقة األغوار من أكÕ مناطق العا¶ حيوية وإنتاجاً للمحاصيل 
الزراعية مثل الخضار والحمضيات واملوز والنخيل، وقد اشتهرت بذلك 
منذ األزل، والشاهد عىل ذلك املساحات الشاسعة من األرايض الزراعية 
ومـــزارع النخيل التي اتخذت من هذه املناطـــق مركزاً حيوياً إلنتاج 

التمور بأنواعها.

وألن املناخ الدايفء يناســـب الكثÌ من الخضار والحمضيات والفاكهة 
فقد إشـــتهرت مناطق األغوار بزراعـــة العديد من تلك األصناف، ك« 

يوجد يف الغور مساحات شاسعة من مزارع املوز.

أما بالنســـبة لزراعة النخيل، فقد حققت أنـــواع التمور التي تنتجها 
منطقـــة األغوار تطوراً ملفتـــاً ونجاحاً كبÌاً عـــىل الصعيدين العاملي 
والعـــر¼ يف األونة األخÌة، حيث وضع إســـم األردن من خالل جودة 

إنتاجها يف مصاف الدول العربية والعاملية املنتجة للتمور. 

خطة التطوير الرئيسية للبحر الميت 

تأسســـت عام ٢٠١٠ رشكة تطوير املناطـــق التنموية األردنية ملتابعة 
التطور يف منطقة البحر امليت التنموية باعتبارها الجهة املسؤولة عن 
àويل وتطوير وتســـويق منطقة البحر امليت، �ا يف ذلك توفÌ املرافق 
والخدمـــات لضـــ«ن تحـــول وادي األردن وخصائـــص البحر امليت 
االستثنائية إىل وجهة سياحية عاملية رائدة. وباعتبارها املطور الرئييس 
للمنطقـــة، فقد أعدت رشكة تطوير املناطـــق التنموية األردنية خطة 
رئيســـية تفصيلية (Master plan) ملنطقة البحر امليت بحيث تكون 

مجدية ومستدامة، وعملية. 

عىل مدى الســـنوات الخمسة عرشة املاضية، ركزت الحكومة األردنية 
عىل اتبـــاع نهج متوازن لتحقيـــق التنمية والحفـــاظ عليها من أجل 
االســـتفادة من زيادة الســـياحة. وتشـــمل املرحلة األوىل من الخطة 
الرئيسية ٤٠ كيلومرتاً مربعاً عىل طول الساحل الش«يل والرشقي للبحر 
امليت. كانت املهمة األوىل إلنجاز الخطة الرئيسية تحليل واسع النطاق 
للموقـــع يعتمد عىل التطورات القاóة حاليـــاً يف منطقة البحر امليت، 

وطبيعة املنطقة، والنظم االيكولوجية فيها. 

ك« تقرتح الخطة الرئيســـية إتباع نهج شـــامل لتحقيق اإلســـتدامة 
اإلجت«عيـــة واالقتصادية لقرية ســـوöة، �ا يف ذلـــك فرص التدريب 
العملية، والسكن بأســـعار معقولة، واملرافق العامة ومرافق الرعاية 
الصحيـــة واملراكز املجتمعية واملـــدارس والجامعات، إضافة إىل مركز 

لوجستي. 

ينظر إىل الخطة الرئيســـية عىل أنها سلســـلة مـــن املناطق املتداخلة 
واملتاحة للجمهور وذات نشاط خاص لكل منطقة (السياحة، متعددة 
االستخدام، التجارة، الصحة، والخدمات اللوجستية وغÌها). ك« سيتم 
توفÌ املرافـــق العامة، مثل حديقة عامة عىل مســـاحة ١٫٠٠٠ دونم 

وشواطئ عامة جديدة.

ك« ســـيتم إنشـــاء الكورنيش لتكـــون وجهة توفـــر مرافق متعددة 
اإلستخدام للسكن والفنادق واملطاعم والساحات العامة، واملساحات 

الخرضاء املستدامة يف منطقة البحر امليت.

حوافز ا�ستثمار في البحر الميت

هناك العديد من الفرص اإلستث«رية عىل طول الشاطئ الرشقي والش«يل (منطقة الكورنيش)، �ا يف ذلك الفنادق

أربعة وخمسة نجوم، واملنتجعات، ومرافق الرتفيهية ومراكز املؤàرات واملطاعم. 

توفر منطقة البحر امليت التنموية للمستثمر األرد� واألجنبي عدة حوافز مغرية تشمل:

- رضيبة دخل الرشكات بنسبة ٥٪

- اإلعفاء من رضيبة املبيعات

- اإلعفاء من الرسوم الجمركية

- اإلعفاء من رضيبة الخدمات االجت«عية ورضيبة األرباح 

- ١٠٠٪ ملكية أجنبية

- إجراءات تسجيل وترخيص ميرسة

- جميع الرضائب املطبقة والرسوم ذات الحوافز واإلعفاءات املنصوص عليها يف 
قانون املناطق الحرة أو أي قانون آخر معمول به يف األردن.



موقع المغطسموقع المغطس

من أهم املواقع التاريخية والدينيـــة يف منطقة البحر امليت موقع املغطس، 

وهو موقع ُعّ�د الســـيد املسيح عليه السالم الذي يقع بوادي الخرار يف قرية 

بيت عنيا رشقي نهر األردن، ويبعد عن العاصمة ع�ن نحو تسعة وخمس� 

كيلومرتاً، ويعترب موقع املغطس والذي صادقت لجنة الرتاث العاملي يف دورتها 

التاســـعة والثالث� عىل تســـجيله ضمن الئحة الرتاث العاملي، أقدس املواقع 

املســـيحية يف العا¬، و»ثل شـــاهًدا حياً عىل حقبة تاريخية وم�رسة شعائر 

دينية، ال زالت قا°ة يف املوقع حتى اليوم.

وتؤكـــد العديد من النصـــوص الدينيـــة، واألثرية، والترصيحـــات البابوية 

ومراسالت رؤساء الطوائف املسيحية ومشاهدات الرحالة واملستكشف� بأن 

موقع املغطس عىل الجانب الرشقي من نهر األردن، هو مهد إنطالقة الديانة 

املسيحية ومكان ع�دة السيد املسيح "بحسب خرباء ومختص�". وقام البابا 

السابق يوحنا بولص الثاÄ باعت�د املغطس رسمياً كمحج مسيحي عاملي أثناء 
زيارته له يف العام ٢٠٠٠.

ومن أبرز املباÄ الدينية املوجودة يف موقع املغطس كنيسة يوحنا املعمدان؛ 
عندما اكتشـــف منقبو اآلثار املعـــارصون يف منطقة نهـــر األردن بقايا دير 
بيزنطـــي يوجد بداخله كنيســـة بنيت يف عهد اإلمرباطور "انسطاســـيوس"، 
ويعتقد أنها بقايا "بيتابارا" أو كنيســـة يوحنا املعمدان التي تم اكتشافها عىل 
مســـافة ٣٠٠ مرت رشق نهر األردن يف منطقة زور وتحيط بها صخور اللسان. 
وهذه الكنيســـة تعترب من أهم كنائس يوحنا املعمدان عىل الضفة الرشقية 

لنهر األردن.

و»كن للزائر أن يشـــاهد يف املوقـــع أيضاً الدير البيزنطي التابع للكنيســـة 
األرثوذكسية اليونانية الذي يعود إىل القرن الخامس بعد امليالد.
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ح�سر�ت �ل�سادة �مل�ساهمني �لكر�م،

التقرير  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  زمالئي  وبا�ضم  با�ضمي  لكم  اأقدم  اأن  ي�ضعدين 
لل�ضنة  املوحدة  املالية  والقوائم  واإجنازاته،  البنك،  اأعمال  نتائج  عن  ال�ضنوي 

املنتهية يف 2015/12/31.
ودع العامل عام 2015 ول تزال تبعات واآثار الأزمة املالية العاملية تلقي بظاللها 

على البنوك والقطاع املايل والإقت�ضاد العاملي مبجمله.
مل   2015 عام  فاإن  القت�ضاديني  اخلرباء  وتوقعات  ح�ضابات  من  العك�س  وعلى 
القطاع  وا�ضتقرار  العاملي  القت�ضادي  النمو  بدء عودة  ماأمول،  كان  ي�ضهد، كما 
�ضلبية  جوانب  حتمل  جديدة  اأزمات  �ضهد  بل  العامل،  حول  وامل�ضريف  املايل 
مالية  باأزمات  تنذر  معهودة  غري  بوترية  النفط  اأ�ضعار  بتهاوي  متثلت  خطرية 
واقت�ضادية يف العديد من الدول خا�ضة التي ي�ضكل انتاج النفط املمول الرئي�ضي 
لقت�ضادها. كما تزامنت نهاية العام مع قيام بنك الحتياط الفدرايل برفع �ضعر 
متباينة متثلت  اأفعال  ردود  اأثار  ما  وهو  نقطة  ربع  الدولر مبقدار  الفائدة على 
يف ا�ضطراب باأ�ضواق العمالت الرئي�ضية وهزات يف اأ�ضواق راأ�س املال واخل�ضية 
النامية  الدول  لدى  وخماوف  الدول،  بني  ال�ضتثمار  حركة  اجتاهات  تغيري  من 
نتيجة ارتفاع تكلفة امل�ضتوردات، وزيادة اأعباء خدمة الديون اخلارجية. اأما يف 
اأوروبا واليابان فقد ا�ضتمرت حالة النكما�س القت�ضادي ومل تنجح حماولت رفع 
ال�ضالبة بهدف حتفيز  الفائدة  ن�ضبة  ا�ضتخدام  اإىل  اللجوء  الت�ضخم، ومت  ن�ضبة 

ال�ضتثمار والقرتا�س املحلي. 
اإن البحث عن حلول �ضمولية مل�ضاكل القت�ضاد العاملي احلقيقية قد اأ�ضبح اأمرا 
ملحا، فهناك تخوف من عجز ال�ضيا�ضة املالية عن تقدمي اأية حلول لغايات حتفيز 
القت�ضاد مع و�ضول ال�ضيا�ضة النقدية اإىل اأق�ضى ما ميكن اأن تقدمه من حوافز 
كبديل لل�ضيا�ضة املالية، كما اأن امل�ضاكل القت�ضادية والتحولت البنيوية يف الدول 
العتقاد  على  ت�ضجع  ل  �ضواء  حد  على  وال�ضاعدة  املتقدمة  القت�ضادات  ذات 

بعودة النمو وال�ضتقرار القت�ضادي اإىل امل�ضار ال�ضحيح يف وقت قريب.

�لقت�ساد �لوطني يف 2015

ا�ضتمرت  فقد   ،2015 عام  يف  حالته  اأح�ضن  يف  الأردين  القت�ضاد  يكن  مل 
الظروف ال�ضاغطة، وارتفعت حدة املخاطر الأمنية يف الدول املحيطة بالأردن، 
فتاأثرت حركة ال�ضياحة الواردة ب�ضكل ملمو�س، وهبط حجم التجارة اخلارجية 
من ا�ضترياد وت�ضدير لل�ضلع واخلدمات وتراجع الإنفاق الإ�ضتهالكي وا�ضتمرت 

موؤ�ضرات الفقر والبطالة عند م�ضتوياتها العالية.
دينار،  مليون   1120 بحوايل  العامة  املوازنة  يف  العجز  زاد  املايل  القطاع  ويف 
وارتفع حجم الدين العام مبا يقارب 2.5 مليار دينار، وارتفعت ح�ضة املديونية 
وا�ضتمر  الدين،  اإجمايل  من   %40 م�ضتوى  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  اخلارجية 

العجز يف احل�ضاب اجلاري مليزان املدفوعات. 
مع ذلك فقد حافظ القت�ضاد الأردين على متا�ضكه وحقق منوًا اإيجابيًا مبعدل 
موؤ�ض�ضات  نظر  وجهة  من  )امل�ضتقر(  املنظور  مرتبة  على  حافظ  كما   ،%2.5
الت�ضنيف الدولية، وا�ضتقر احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية عند 
جتاه  ثابتا  الدينار  �ضرف  �ضعر  وبقي  دولر(،  مليار   14 )حوايل  مريح  م�ضتوى 
و�ضمدت   ،%1.3 بن�ضبة  الأردنيني  املغرتبني  حوالت  وارتفعت  القوي،  الدولر 
اأ�ضعار الأ�ضهم يف �ضوق عمان املايل ومل تخ�ضر �ضوى 1.3% من قيمتها ال�ضوقية.

من الناحية الهيكلية حتقق حت�ضن ملمو�س يف بع�س موؤ�ضرات القت�ضاد الوطني، 
فقد انخف�س العجز يف امليزان التجاري بالأرقام املطلقة بف�ضل انخفا�س كلفة 
البرتول امل�ضتورد، وارتفعت ن�ضبة تغطية النفقات اجلارية يف املوازنة العامة من 
نتيجة  يقارب %1  �ضـالب  اإىل رقم  الت�ضخم  وانخف�س معدل  املحلية،  الإيرادات 

انخفا�س اأ�ضعار املحروقات.
2015 هي ال�ضنة الثالثة والأخرية من برنامج الإ�ضالح القت�ضادي الذي يرعاه 
�ضندوق النقد الدويل، وقد انتهت ال�ضنة بنتائج خمتلطة، اإيجابية و�ضلبية، ومن 
املقرر اأن يدخل الأردن مع ال�ضندوق يف برنامج اإ�ضالح اقت�ضادي جديد لثالث 

�ضنوات ) 2018-2016(.

نتائج �لبنك يف عام 2015

حقق البنك خالل عام 2015، نتائج جيدة وكان اأداوؤه من�ضجمًا مع واقع الظروف 
القت�ضاد  وحالة  اجلوار  دول  الأمنية يف  والأو�ضاع  ال�ضائدة حمليًا  القت�ضادية 
العاملي. وقد اآثرنا هذا العام اأن ن�ضتمر على �ضيا�ضاتنا املتحفظة يف درا�ضة ومنح 
الت�ضهيالت اجلديدة واللتزام الدقيق مبوازنة املخاطر والعوائد، مع العمل على 
وامل�ضاريع  ال�ضركات  اأ�ضحاب  وخا�ضة  العمالء  �ضرائح  كافة  مع  التوا�ضل  تعزيز 
لتمكينهم  يحتاجونها  التي  والدعم  امل�ضاعدة  فر�س  ا�ضتك�ضاف  بهدف  احليوية 
وم�ضاريعهم،  �ضركاتهم  ا�ضتمرار  على  واحلفاظ  احلالية  الظروف  مواجهة  من 
منطلقني يف ذلك من قناعتنا وفهمنا لدورنا املحوري يف خدمة القت�ضاد الوطني 

وامل�ضاهمة يف تطور وجناح خمتلف قطاعاته. 
املركزي  البنك  تعليمات  مع  والتوافق  التفاهم  ظل  يف  العام،  هذا  البنك  متكن 
ترتيبات  اإىل  والتو�ضل  املنتظمة  الأردين، من معاجلة عدد من احل�ضابات غري 
نابع من  اأعمالهم، وهذا  املقرت�ضني على موا�ضلة  وت�ضاعد  البنك  حتمي حقوق 
لتملك  نتيجة  ح�ضاباتنا  اإىل  عاملة  غري  اأ�ضول  اأية  اإ�ضافة  عدم  على  حر�ضنا 
ال�ضمانات والرهونات اإل بعد اأن نكون قد ا�ضتنفذنا كافة ال�ضبل واحللول املمكنة، 
فنحن غري معنيني بتحويل ديون غري عاملة اإىل اأ�ضول غري عاملة ت�ضغط على 
املركز املايل للبنك وتقل�س الفر�س البديلة لال�ضتثمار. ويف هذا املجال فقد مت 
يف عام 2015 تركيز اجلهد وتوفري الو�ضائل املنا�ضبة لإجناح عمليات ت�ضويق وبيع 
الأ�ضول غري العاملة التي بحوزتنا وحتققت نتائج طيبة. اأما اأكرب هذه الأ�ضول 
حجما وهو م�ضروع الأندل�ضية الذي متلكه البنك مقابل ديون �ضركة تعمري، فقد 
الداخلية  البيئة  اأن مت اجناز حت�ضينات يف  بعد  للت�ضويق  امل�ضروع جاهزا  اأ�ضبح 
متخ�ض�ضة  ت�ضويق  �ضركة  مع  التعاقد  ومت  للت�ضغيل،  النادي  وجتهيز  واملحيطة 
با�ضرت عملها بطرح الفلل للبيع يف ال�ضوق الأردين ودول اخلليج العربي ونتوقع 

نتائج ايجابية جلهودها، واأن تتعاظم هذه النتائج خالل الفرتة القادمة. 
املنتهية  لل�ضنة  للبنك  املايل  املركز  بيانات  اأظهرت  املالية،  النتائج  �ضعيد  على 
بن�ضبة  دينار  مليون   2844.7 اإىل  البنك  موجودات  اإرتفاع   2015/12/31 يف 
منو قدرها 9% عن عام 2014. وبلغت الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة بال�ضايف 
فيما   ،2014 عام  نهاية  عن   %  5.1 قدره  منوا  حمققة  دينار،  مليون   1372.8
�ضجلت قرو�س التجزئة منوًا بحوايل 20% لنف�س الفرتة. اأما ودائع العمالء فقد 

حققت منوا جيدا بحوايل 13.8% وبلغت 1901 مليون دينار يف نهاية العام. 
 2015 لعام  الدخل  اإجمايل  بلغ  فقد  الرئي�ضية  البنك  اأعمال  لنتائج  وكمح�ضلة 
حوايل 127.9 مليون دينار مقابل 124.1 مليون يف عام 2014. وان�ضجامًا مع 
املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  تدين  خم�ض�س  تعزيز  مت  فقد  البنك  �ضيا�ضة 

كلمة رئي�س جملـ�س �لإد�رة      
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بحوايل 21 مليون دينار على ح�ضاب ربح ال�ضنة الذي انخف�س نتيجة لذلك اإىل 
56.5 مليون دينار )قبل ال�ضريبة(، فيما بلغ �ضايف الربح بعد ال�ضريبة 39.4 
مليون   454.3 وبلغ   %4 بن�ضبة  اامللكية  حقوق  جمموع  ارتفع  وقد  دينار.  مليون 
املرتفعة  الأداء على م�ضتوياتها  العوائد وموؤ�ضرات  دينار. وقد حافظت معدلت 
�ضمن الن�ضب املعيارية الدولية. كما ارتفعت ن�ضبة كفاية راأ�س املال بنهاية عام 
وتوؤكد   .2014 العام  بنهاية   %16.68 ن�ضبة  مـع  مقارنــة   %18.23 لتبلغ   2015
 ،)Well Capitalized( واعتباره  للبنك  الراأ�ضمالية  القاعـدة  قـوة  الن�ضبة  هذه 
وللتعليمات   ،III بازل  ح�ضب  املال  راأ�س  كفاية  ملتطلبات  لال�ضتجابة  وجاهزيته 
والر�ضادات التي ت�ضعى اجلهات الرقابية املحلية والدولية اإىل اإ�ضدارها وتهدف 
اإىل فر�س مزيد من الت�ضدد جتاه البنوك �ضواء يف معايري املالءة املالية اأو ن�ضبة 
بكافة  اللتزام  على  البنك  بقدرة  الثقة  كل  ولدينا  الإقرا�س.  ن�ضبة  اأو  ال�ضيولة 

املعايري وال�ضوابط املو�ضوعة حاليا وتلك التي �ضيتم اإ�ضدارها لحقا. 
من  مناف�ضة  من  البنوك  تواجهه  وما  التكنولوجية،  التطورات  ت�ضارع  ومع 
املوؤ�ض�ضات املالية و�ضبه املالية يف اأعمالها، فقد �ضهد العام 2015 جهودا مميزة 
النظام  خ�ضائ�س  من  م�ضتفيدين  بالبنك  التكنولوجي  التطوير  �ضعيد  على 
البنكي اجلديد الذي وفر للبنك اإمكانية توظيف اأف�ضل واأحدث التقنيات خلدمة 
العمليات والتعامالت اإ�ضافة ل�ضهولة طرح اخلدمات والتطبيقات احلديثة التي 
فئة  وخ�ضو�ضا  والأفراد  ال�ضركات  من  البنك  عمالء  واهتمامات  تطلعات  تلبي 
م�ضرفية  جتربة  ومينحهم  العمالء  ر�ضا  على  ايجابا  ينعك�س  مما  ال�ضباب، 
ال�ضاعة.  مدار  على  والتوا�ضل  والدقة  ال�ضرعة  توفر  مبتكرة  باأ�ضاليب  مميزة 

و�ضوف يتواىل اإطالق حزم اخلدمات اللكرتونية اجلديدة خالل عام 2016.
رقابية  ومتطلبات  ومعايري  تعليمات  من  �ضي�ضتجد  ما  مع  والتعامل  وملواكبة 
وزيادة  النرتنت  عرب  البنكية  والتطبيقات  الربامج  انت�ضار  �ضوء  يف  وت�ضريعية 
العتماد عليها مع ارتفاع خماطرها، فقد اأولينا اهتماما خا�ضا بتنمية وتطوير 
ومكافحة  والمتثال  املخاطر  اإدارة  جمال  يف  موظفيه  ومهارات  البنك  قدرات 
غ�ضل الأموال والتدقيق الداخلي واأنظمة املعلومات. و�ضتوا�ضل اإدارة البنك تقدمي 

كل الدعم الالزم ل�ضمان �ضالمة عمليات البنك يف كافة الظروف. 
ال�ضغرية  واملن�ضاآت  ال�ضركات  البنك يف جمال تطوير قطاع  دور  تفعيل  وبهدف 
متويلية  وحلول  منتجات  طرح  مت  الوطني  القت�ضاد  يف  م�ضاهمته  وزيادة 
الأردنية  وال�ضركة   )OPIC( موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  ال�ضريحة  لهذه  متخ�ض�ضة 
اإدارية من خالل  اإ�ضافة لتقدمي حزمة برجميات وتطبيقات  ل�ضمان القرو�س، 

بنك النرتنت اخلا�س بالبنك لت�ضهيل اأعمال وتعامالت تلك ال�ضركات. 
ووا�ضل البنك خالل عام 2015 تقدمي الدعم وامل�ضاركة يف العديد من املبادرات 
التي  املجالت  خمتلف  يف  املحلي  املجتمع  وتنمية  تطوير  اإىل  الهادفة  والربامج 

تغطيها �ضيا�ضة امل�ضوؤولية الجتماعية بالبنك.
للبنوك،  املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  تعليمات  من  املتبقي  البند  بتنفيذ  يتعلق  وفيما 
ف�ضيعر�س على الهيئة العامة للم�ضاهمني تو�ضية من جمل�س الدارة بزيادة عدد 

اع�ضاء املجل�س اىل 13 ع�ضوًا وانتخاب اأربعة اأع�ضاء جدد م�ضتقلني.  
يف الأيام الأخرية من عام 2015 ارتاأت �ضركة م�ضاريع الكويت القاب�ضة )كيبكو( 
حتويل ملكية بنك برقان يف البنك الأردين الكويتي اإىل �ضركة اأخرى من ال�ضركات 
اململوكة لـ )كيبكو(، بناء على حاجة بنك برقان للتوافق مع الرتتيبات واملتطلبات 
اجلديدة لبازل )III( بخ�ضو�س كفاية راأ�س املال. وبالن�ضبة لنا فقد تعاطينا مع 

باأف�ضل  والتعاون  الدعم  مبوا�ضلة  تاأكيدات  على  وح�ضلنا  باإيجابية  القرار  هذا 
اإل مبوافقة  اأخرى  اأي جهة  اإىل  البنك  امللكية يف  تنتقل  ل  واأن  �ضابقًا  كان  مما 
البنك املركزي الأردين. ويف هذا املقام فاإننا نثمن عاليا متانة و�ضدق العالقة 
التاريخية وال�ضرتاتيجية القائمة بني ال�ضركاء الأردنيني والكويتيني املمتدة على 

مدى اأربعني عاما.
وبناء على نتائج البنك لعام 2015، ي�ضر جمل�س الإدارة اأن يو�ضي للهيئة العامة 
املوقرة باملوافقة على توزيع 20 % من راأ�ضمال البنك كاأرباح نقدية للم�ضاهمني 

تعادل 20 مليون دينار.

�آفاق 2016

اإىل جانب العوامل اخلارجية فهناك عوامل داخلية اأي�ضًا ما زالت تعيق النطالق 
على  الكبري  واعتمادها  العامة  املوازنة  �ضعف  مقدمتها  يف  القت�ضادي،  والنمو 
والتاأخري  وتكاليف خدمته،  الدين احلكومي  وارتفاع  والقرو�س  املنح اخلارجية 
اأن حركة ال�ضتثمار والتو�ضع  يف تنفيذ الإ�ضالحات القت�ضادية والهيكلية. كما 
دول  حدود  واإغالق  ال�ضوق،  حجم  �ضغر  منها  املعيقات  من  مبجموعة  مقيدة 
اجلوار، وارتفاع اأ�ضعار املدخالت، وارتفاع تعرفة الكهرباء، وال�ضرائب و�ضعف 

قدرة ال�ضناعة الوطنية على املناف�ضة. 
 %3 �ضي�ضجل   2016 عام  يف  املحلي  القت�ضادي  النمو  اأن  اإىل  التوقعات  ت�ضري 
والت�ضخم 2%. وبراأينا فاإن حتقيق النمو املقدر ورمبا جتاوزه، اإمنا يتوقف ب�ضكل 
كبري، على حت�ضن ظروف املنطقة وا�ضتقطاب مزيد من ال�ضتثمارات وا�ضتكمال 
اأ�ضعار النفط لتقلي�س عجز  م�ضاريع الطاقة البديلة، وال�ضتفادة من انخفا�س 
املوازنة، وزيادة الإنفاق الراأ�ضمايل لزيادة الطلب وتن�ضيط احلركة القت�ضادية.
يف كل الأحوال، وقبل التوقعات وبعدها، فاإن قدرة الأردن على ال�ضمود واحلفاظ 
على اأمنه وا�ضتقراره والدور ال�ضرتاتيجي الذي يقوم به بقيادة جاللة امللك عبد 
اهلل الثاين على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل، وال�ضورة الإيجابية التي يتمتع بها 
اأهم مقومات القت�ضاد الوطني ومفاتيح منوه  الأردن يف املجتمع الدويل، تظل 

وازدهاره .      
يف اخلتام، نقدم كل ال�ضكر والثناء مل�ضاهمينا ولعمالئنا الكرام ملو�ضول ثقتهم 
�ضركة  الإ�ضرتاتيجيني  ل�ضركائنا  واملودة  المتنان  بالغ  عن  نعرب  كما  وولئهم، 
وكل  البنك.  مب�ضالح  ال�ضادق  لهتمامهم  )كيبكو(  القاب�ضة  الكويت  م�ضاريع 
للبنك املركزي الأردين ممثاًل مبعايل املحافظ ونائبيه وكافة  ال�ضكر والعرفان 
و�ضمان  الوطني  القت�ضاد  م�ضرية  تعزيز  ودورهم يف  البنك جلهودهم  اإدارات 
رئي�س  ملعايل  والتقدير  ال�ضكر  بوافر  ونتقدم  امل�ضريف.  اجلهاز  ومتانة  �ضالمة 
هيئة الأوراق املالية واأع�ضاء الهيئة ومنت�ضبيها، حلر�ضهم على م�ضالح ال�ضركات 
وحقوق امل�ضتثمرين. وكل التقدير وبالغ الثناء واملودة جلميع اإخواين واأبنائي من 
م�ضوؤويل البنك وموظفيه وال�ضركات التابعة مل�ضاهمتهم يف حتقيق اأهداف البنك 

والرتقاء باأداءه عاما بعد عام.

عبـــد الكريــم الكباريتـــي
رئي�س جمل�س الإدارة
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اإطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية
يوؤمن البنك الأردين الكويتي باأن وجود حاكمية موؤ�ض�ضية جيدة يوؤدي اإىل اإدارة 
جيدة للبنك، وي�ضاعد على حتقيق اأهداف البنك الإ�ضرتاتيجية واإدارة عمليات 
الواجبة  امل�ضوؤولية  ويوؤكد  املودعني،  م�ضالح  حماية  ي�ضمن  اآمن،  ب�ضكل  البنك 
بالت�ضريعات  التام  اللتزام  مع  الآخرين،  العالقة  واأ�ضحاب  امل�ضاهمني  جتاه 
اإىل  وا�ضتنادًا  وعليه،  الداخلية.  البنك  و�ضيا�ضات  الرقابية  اجلهات  وتعليمات 
البنك  عن  ال�ضادرة   2014/58 رقم  للبنوك  املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  تعليمات 
املركزي الأردين، مت تعديل دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية املعتمد ليتما�ضى مع اأف�ضل 
املمار�ضات الدولية بهذا اخل�ضو�س وتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات 
الرقابية الأخرى، ومت ا�ضتكمال الرتتيبات والإجراءات الالزمة لتحقيق اللتزام 
وو�ضع  واملالية  الإدارية  ال�ضالحيات  هيكل  تعديل  ذلك  يف  مبا  بالتعليمات، 
ال�ضيا�ضات واملواثيق املطلوبة مبا ين�ضجم مع تعليمات احلاكمية، ومت اعتمادها 

من جمل�س الإدارة اأ�ضوليًا. 
ويوؤكـــد جمل�ـــس اإدارة البنـــك الأردين الكويتـــي التزامـــه والتـــزام الإدارة التنفيذيـــة 
ـــول اإىل  ـــدف الو�ض ـــة به ـــات احلاكمي ـــق تعليم ـــك بتطبي ـــي البن ـــة موظف ـــا وكاف العلي
حتقيـــق مبـــادئ احلاكميـــة املوؤ�ض�ضـــية املتمثلـــة بعدالـــة معاملـــة كافـــة اجلهـــات ذات 
ــاح  ــفافية والإف�ضـ ــات ال�ضـ ــة بالبنـــك )Stakeholders(، والتقيـــد مبتطلبـ العالقـ
عـــن و�ضـــع البنـــك املـــايل والإداري احلقيقـــي وامل�ضـــاءلة يف العالقـــات بـــني جمل�ـــس 
الإدارة والإدارة التنفيذية، وبني جمل�س الإدارة وامل�ضاهمني، وبني جمل�س الإدارة 
واجلهـــات املختلفـــة الأخـــرى. وملزيـــد مـــن ال�ضـــفافية فقـــد مت اإرفـــاق دليـــل احلاكميـــة 
ـــع البنــــــك اللكـــرتوين   ـــر، وهـــو متوفـــر علـــى موقــ ـــة �ضمـــن هـــذا التقريــــ املوؤ�ض�ضيـــ

 .www.jkb.com

تعتمد اإجراءات تنظيم واإدارة البنك على الأ�ض�س التالية:
- وجود جمل�س اإدارة يت�ضم بالفاعلية وحتمل امل�ضوؤولية.

- توجـــه ا�ضـــرتاتيجي وا�ضـــح مـــن اأجـــل تطويـــر الأعمـــال �ضـــن اأطـــر وا�ضحـــة لإدارة 
املخاطر.

- اأ�ض�س حما�ضبية جيدة واإف�ضاح للمعلومات.
- اآليات حكيمة لتخاذ القرارات.

- تقييم لالأداء مرتبط بال�ضرتاتيجية.
- تنمية وتطوير املوارد الب�ضرية.

جمل�س الإدارة وجلان املجل�س
جمل�س الإدارة

ومت  البنوك.  وقانون  الأردين  ال�ضركات  قانون  الإدارة  جمل�س  ت�ضكيل  يحكم 
وقام  �ضنوات  اأربع  لفرتة   2013 ني�ضان   7 يف  احلايل  الإدارة  جمل�س  انتخاب 
املجل�س بانتخاب دولة ال�ضيد عبد الكرمي الكباريتي رئي�ضًا ملجل�س الإدارة وال�ضيد 

في�ضل حمد العيار نائبًا للرئي�س. 

املايل  الو�ضع  �ضالمة  عن  م�ضوؤوليته  يف  الإدارة  ملجل�س  الرئي�ضي  الدور  يتمثل 
ذات  اجلهات  كافة  جتاه  املختلفة  م�ضوؤولياته  بتلبية  البنك  قيام  وعن  للبنك، 
م�ضلحة  حتقق  التي  ال�ضرتاتيجيات  ور�ضم  الأهداف  بو�ضع  ويقوم  العالقة، 
التنفيذية  الإدارة  على  بالرقابة  يقوم  كما  واملتعاملني،  وامل�ضاهمني  البنك 
والتاأكد من كفاءة اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك باخلطط 
لدى  امل�ضرفية  الأن�ضطة  كافة  تغطي  مكتوبة  �ضيا�ضات  توفر  ومن  ال�ضرتاتيجية 

البنك واعتماد هذه ال�ضيا�ضات. 
للبنك  املالية  التقارير  ودقة  م�ضداقية  عن  اأي�ضًا  م�ضوؤول  الإدارة  وجمل�س 
واملعلومات الواردة يف التقرير ال�ضنوي و�ضمان تطبيق �ضيا�ضات املخاطر املالئمة 

واأن البنك ملتزم بجميع القوانني ال�ضارية. 

جلان املجل�س
الإدارة  جمل�س  ي�ضكل  وفعاليته،  كفاءته  وزيادة  املجل�س  اأعمال  تنظيم  بهدف 
وب�ضكل  وامل�ضوؤوليات  ال�ضالحيات  ببع�س  يفو�ضها  خمتلفة  جلانًا  اأع�ضائه  من 
يتوافق مع اأهداف وا�ضرتاتيجيات البنك. وقد مت ت�ضكيل اللجان وحتديد مهام 

وم�ضوؤوليات كل جلنة ب�ضكل تف�ضيلي �ضمن دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية.

1.  جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي
وحتديثه  بالبنك  املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  دليل  اإعداد  على  الإ�ضراف  اللجنة  تتوىل 
متطلبات  يلبي  للبنك  التنظيمي  الهيكل  اأن  من  والتاأكد  تطبيقه.  ومراقبة 
ال�ضيا�ضات  واعتماد  البنك  ا�ضرتاتيجية  بر�ضم  تقوم  كما  املوؤ�ض�ضية.  احلاكمية 

العامة واإقرارها من جمل�س الإدارة والإ�ضراف على تنفيذها.
اأع�ساء جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

ال�ضيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي، رئي�س اللجنة
ال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي

ممثل املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي

2. جلنة الت�ضهيالت والإدارة
تتوىل اللجنة النظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�ضهيالت 
اللجنة  تتوىل  والتي تزيد عن حدود �ضالحيتهما.كما  الإدارة لالإ�ضتثمار  وجلنة 
�ضالحيات  مبالغها  تتجاوز  التي  وامل�ضرتيات  وال�ضرف  الرتباط  عقود  اعتماد 

الإدارة التنفيذية.
اأع�ساء جلنة الت�سهيالت والإدارة

ال�ضيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي، رئي�س اللجنة
ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي 

الدكتور يو�ضف مو�ضى الق�ضو�س 
ال�ضيد فاروق عارف العارف

تقرير جمل�س �لإد�رة حول �حلاكمية �ملوؤ�س�سية
و�إد�رة �ملخاطر و�لمتثال لعام 2015
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3. جلنة املخاطر والمتثال
اإدارة  وا�ضرتاتيجية  بالبنك  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  مراجعة  اللجنة  تتوىل 
املخاطر، وتهيئة الظروف املنا�ضبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر 
اجلوهري واإدارتها، ومواكبة التطورات التي توؤثر على اأعمال البنك. كما تقوم 
مبراجعة تقارير دائرة اإدارة املخاطر ودائرة المتثال ورفع تو�ضياتها اإىل جمل�س 
الإدارة ب�ضاأنها ومبا يو�ضح مدى التزام البنك بدرجة املخاطر املقبولة املعتمدة 

ودرجة المتثال للقوانني وتعليمات اجلهات الرقابية التي يخ�ضع لها البنك.
اأع�ساء جلنة املخاطر والمتثال

ال�ضيد طارق حممد عبد ال�ضالم، رئي�س اللجنة
ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي

ال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي

4. جلنة التدقيق
تتوىل اللجنة املراجعة وامل�ضادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�ضمل نطاق 
ومالحظات  وتقارير  الداخلي  التدقيق  تقارير  على  والإطالع  وتكراره.  التدقيق 
اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي، والتاأكد من قيام الإدارة التنفيذية 
باتخاذ الإجراءات الت�ضويبية. وتقوم اللجنة مبراجعة البيانات املالية للبنك قبل 
املحا�ضبة  معايري  بتطبيق  البنك  قيام  من  والتاأكد  الإدارة  على جمل�س  عر�ضها 

والتدقيق الدولية.

اأع�ساء جلنة التدقيق
ال�ضيد طارق حممد عبدال�ضالم، رئي�س اللجنة

ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي
ممثل املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي

5. جلنة الرت�ضيح واملكافاآت 
الإدارة  اإىل ع�ضوية جمل�س  لالإن�ضمام  املوؤهلني  الأ�ضخا�س  اللجنة حتديد  تتوىل 
وحتديد �ضفة الع�ضو امل�ضتقل وتر�ضيح الأ�ضخا�س املوؤهلني لالإن�ضمام اإىل الإدارة 
التنفيذية العليا. وتقوم بالإ�ضراف على تطبيق �ضيا�ضة تقييم اأداء جمل�س الإدارة 
والإدارة العليا والتاأكد من وجود �ضيا�ضة ملنح مكافاآت الإداريني بالبنك وتطبيقها.

اأع�ساء جلنة الرت�سيح واملكافاآت
ال�ضيد م�ضعود جوهر حيات، رئي�س اللجنة

ال�ضيد طارق حممد عبدال�ضالم 
ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي 

اإجتماعات املجل�س واللجان
عنه  املنبثقة  واللجان  الإدارة  جمل�س  اجتماعات  عدد  التايل  اجلدول  يو�ضح   
بالإ�ضافة اإىل عدد الجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو خالل عام 2015، علما 
املنعقد  للم�ضاهمني  العامة  الهيئة  اجتماع  ح�ضروا  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  باأن 

بتاريخ 2015/5/13:

اإجمايل عدد الجتماعات املنعقدة خالل عام 2015
جلنة التحكم جمل�س الإدارة

املوؤ�ض�ضي
جلنة املخاطر 

جلنة الرت�ضيح جلنة التدقيقوالمتثال
واملكافاآت

جلنة الت�ضهيالت 
والإدارة

6245250
عدد الجتماعات التي ح�ضرها اأع�ضاء جمل�س الإدارةاأع�ضاء جمل�س الإدارة

6250ال�ضيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي /رئي�س املجل�س
6ال�ضيد في�ضل حمد العيار/ نائب الرئي�س

ممثل املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي
62ال�ضيد م�ضعود حممود جوهر حيات

6452ال�ضيد طارق حممد عبد ال�ضالم
650ال�ضيد فاروق عارف العارف

650الدكتور يو�ضف مو�ضى الق�ضو�س
48 6452ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي

323ال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي

                     لي�س ع�ضوًا يف اللجنة
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اأتعاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية 
مكافاأة  كبدل  �ضنويًا  دينار   5.000 مبلغ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�ضو  كل  يتقا�ضى 
لع�ضوية املجل�س، كما يتقا�ضى بدل �ضفر وتنقل واإقامة وبدل ح�ضور اإجتماعات 

اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س. 

�سيا�سة الأج�ر واملكافاآت 
ارتباطًا  ترتبط  واملكافاآت،  لالأجور  �ضاملة  �ضيا�ضة  الكويتي  الأردين  البنك  لدى 
وثيقًا ب�ضيا�ضات تقييم الأداء التي يعتمدها جمل�س الإدارة، بحيث تقا�س الزيادات 
ال�ضنوية للموظفني اأو املكافاآت املالية وفقًا مل�ضتوى الإجناز الذي يحقق م�ضالح 
البنك وتقدمه امل�ضتدام يف كافة اجلوانب. كما حتر�س هذه ال�ضيا�ضة على تعزيز 
ا�ضتقاللية اجلهات الرقابية، بحيث ل يرتبط حتديد اأجور اأو مكافاآت موظفيها 

مب�ضتوى اأرباح البنك.
على  ال�ضنوية  الزيادات  ا�ضتحقاق  اأ�ض�س  واملكافاآت،  الأجور  �ضيا�ضة  وتنظم 
ت�ضرف  التي  العالوات  واأنواع  الأجر،  على  والرتفيع  الرتقية  واأثر  الرواتب، 
للموظفني، و�ضروط ا�ضتحقاقها، كما ت�ضع اإطار �ضلم الرواتب واأ�ض�س مراجعته، 

وكل ذلك بهدف احلفاظ على بيئة عمل تناف�ضية وعادلة. 
مت بيان الرواتب والعالوات وبدلت التنقل واملكافاآت التي تقا�ضاها كل من اأع�ضاء 
الإف�ضاح  بيانات  �ضمن  وذلك   ،2015 عام  يف  بالبنك  العليا  التنفيذية  الإدارة 
واملعايري  امل�ضدرة  ال�ضركات  اإف�ضاح  تعليمات  من   )4( املادة  مبوجب  املطلوبة 
املحا�ضبية ومعايري التدقيق ال�ضادرة عن هيئة الأوراق املالية والإي�ضاحات حول 

البيانات املالية والتي ت�ضكل جزءا ل يتجزاأ من هذا التقرير.

البيئة الرقابية
الرقابة الداخليـة 

اإن جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي والإدارة التنفيذية للبنك م�ضوؤولون عن 
على �ضمان  قادرة  داخلية  رقابة  واإجراءات  اأنظمة  وجود  على  واملحافظة  و�ضع 

وحتقيق ما يلي:
• دقة ونزاهة البيانات املالية والت�ضغيلية ال�ضادرة عن البنك.

• كفاءة وفعالية اأداء العمليات الت�ضغيلية للبنك.

• فعالية اإجراءات حماية اأ�ضول وممتلكات البنك.

ـــريعات  ـــني والت�ض ـــة والقوان ـــات واإجـــراءات العمـــل الداخلي ـــق مـــع �ضيا�ض • التواف
ـــارية.  والتعليمات ال�ض

وانطالقًا من اإميان البنك باأهمية نظام ال�ضبط والرقابة الداخلية الفعال كونه 
من اأهم عنا�ضر الإدارة اجليدة واأ�ضا�س ل�ضالمة وجودة عمليات البنك، يتبنى 
البنك عددًا من اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والتي يقع على عاتق الإدارة 
اإدارة البنك وب�ضكل  التنفيذية م�ضوؤولية متابعة تطويرها وحتديثها، حيث تعمل 
على  وقدرتها  الأنظمة  هذه  وفعالية  كفاءة  مدى  وتقييم  مراقبة  على  م�ضتمر 

حتقيق الأهداف املرجوة منها والعمل على تعزيزها.
الداخلية  والرقابة  لل�ضبط  الإدارة �ضيا�ضة  الإطار، فقد اعتمد جمل�س  ويف هذا 
تطرقت اإىل كافة اجلوانب املتعلقة باأنظمة الرقابة الداخلية من حيث تعريفها 

ومقوماتها وم�ضوؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عنها.
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التدقيق الداخلي
تقـــوم فل�ضـــفة التدقيـــق الداخلـــي علـــى تقـــدمي خدمات توكيدية وا�ضت�ضـــارية م�ضـــتقلة 
ومو�ضوعيـــة ملجل�ـــس اإدارة البنـــك واإدارتـــه التنفيذيـــة تهـــدف اإىل اإ�ضافـــة قيمـــة اأو 
تطويـــر لعمليـــات، وم�ضـــاعدة اإدارة البنـــك يف حتقيـــق اأهدافهـــا املقـــررة وذلـــك مـــن 
خـــالل اتبـــاع نهـــج منتظم لتقييم وحت�ضـــني فعالية عمليـــات اإدارة املخاطر والرقابة 

الداخليـــة والتحكم املوؤ�ض�ضـــي.
تتبـــع اإدارة  التدقيـــق الداخلـــي اإداريـــًا وب�ضـــكل مبا�ضـــر اإىل رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة 
ووظيفيـــًا اإىل جلنـــة التدقيـــق املنبثقـــة عـــن جمل�ـــس الإدارة، وترفـــع تقاريرها ونتائج 

اأعمالهـــا اإىل رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة واإىل جلنـــة التدقيق.
مت اإعـــداد ميثـــاق التدقيـــق الداخلـــي وفقـــًا لأف�ضـــل املمار�ضـــات الدوليـــة وتاليـــًا اأهـــم 

مالمح امليثاق:-
ـــة اأعمـــال  ـــتقاللية التامـــة ول تقـــوم باأي ـــي بال�ض ـــق الداخل ـــع اإدارة  التدقي • تتمت

تنفيذية.
ـــاأي  ـــال ب ـــة معلومـــة والت�ض ـــى اأي ـــول عل ـــي حـــق احل�ض ـــق الداخل • لإدارة  التدقي

موظـــف داخـــل البنـــك وال�ضـــركات التابعـــة وتتمتـــع بكافـــة ال�ضالحيـــات التـــي 
متكنهـــا مـــن اأداء املهـــام املوكلـــة اإليهـــا باأف�ضـــل وجـــه.

• يوفـــر البنـــك لإدارة  التدقيـــق الداخلـــي العـــدد الـــكايف مـــن الكـــوادر الب�ضـــرية 

املوؤهلـــة اأكادمييـــًا وعمليـــًا، كمـــا يوفـــر ملوظفيهـــا الدورات التدريبيـــة الالزمة يف 
والداخـــل.  اخلـــارج 

• تعمـــل اإدارة  التدقيـــق الداخلـــي علـــى تقـــدمي توكيـــد معقـــول حـــول مـــدى فعاليـــة 
وكفـــاءة اأنظمـــة الرقابـــة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:

- الدقة والعتمادية على البيانات املالية والت�ضغيلية.
- كفاءة العمليات الت�ضغيلية.

- التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�ضارية.
- املحافظة على اأ�ضول وممتلكات البنك.
- ا�ضتمرارية العمل حتت كافة الظروف.

- حت�ضـــني وتطويـــر اأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة واإدارة املخاطـــر وعمليـــات 
التحكـــم املوؤ�ض�ضـــي.

- حت�ضني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق اأهداف البنك.
مت اإعـــداد ميثـــاق ال�ضـــلوك املهنـــي ملوظفـــي اإدارة التدقيـــق الداخلـــي وفقـــًا لأف�ضـــل 
املمار�ضـــات الدوليـــة والـــذي يركـــز مبـــادئ النزاهـــة واملو�ضوعيـــة وال�ضـــرية والكفاءة 

التـــي يتمتع بهـــا املدقق.
ي�ضـــمل نطـــاق عمـــل التدقيـــق الداخلـــي كافـــة مراكـــز عمـــل ون�ضـــاطات وعمليـــات 
ـــذي  ـــكل ال ـــه، وبال�ض ـــة ل ـــركات التابع ـــة وال�ض ـــك فروعـــه اخلارجي البنـــك مبـــا يف ذل
ميكـــن الإدارة مـــن تقييـــم مـــدى مالئمـــة وفعالية اأنظمة الرقابـــة الداخلية وعمليات 
اإدارة املخاطـــر والتحكـــم املوؤ�ض�ضـــي واإجنـــاز كافـــة املهـــام وامل�ضـــوؤوليات املناطـــة بها، 

وبالإ�ضافـــة اإىل ذلـــك تقـــوم اإدارة التدقيـــق الداخلـــي بعـــدة مهـــام اأهمهـــا مـــا يلـــي:

• تنفيـــذ عمليـــات املراجعـــة والتدقيـــق الدوريـــة اإ�ضـــتنادًا اإىل اأولويـــات خطـــة 
التدقيق املبني على املخاطر واملعتمد �ضمن اإ�ضـــرتاتيجيتها التي يتم املوافقة 

عليهـــا مـــن جلنـــة التدقيـــق املنبثقـــة عن جمل�ـــس الإدارة.
• تنفيـــذ اأيـــة مهمـــات خا�ضـــة اأو ا�ضت�ضـــارات اإ�ضـــتنادًا اإىل توجيهـــات مـــن رئي�ـــس 
جمل�ـــس الإدارة اأو جلنـــة التدقيـــق املنبثقـــة عـــن جمل�ـــس الإدارة اأو الإدارة 
ــة واأف�ضـــل  ــًا ملعايـــري التدقيـــق الدوليـ ــة وفقـ ــة اأو ال�ضـــلطات الرقابيـ التنفيذيـ

ـــات. املمار�ض
ـــع  ـــد معقـــول اإىل جمي وقـــد مت اإدخـــال مفهـــوم �ضبـــط اجلـــودة بهـــدف تقـــدمي توكي
الأطـــراف ذات العالقـــة بخ�ضو�ـــس اأن�ضـــطة التدقيـــق الداخلي واأنهـــا �ضمن املعايري 

املتعـــارف عليهـــا دوليـــًا وذلـــك علـــى ال�ضعيديـــن املحلـــي واخلارجي.

اإدارة املخاطر
تـــدار املخاطـــر املختلفـــة التـــي يتعر�ـــس لهـــا البنـــك مـــن خـــالل دائـــرة خماطـــر 
م�ضـــتقلة ترتبـــط برئي�ـــس جمموعـــة اإدارة املخاطـــر والمتثـــال، وترفـــع تقاريرهـــا 

الدوريـــة للجنـــة جمل�ـــس الإدارة للمخاطـــر والمتثـــال.
تقوم اإدارة املخاطر يف البنك على ثالث ركائز اأ�ضا�ضية وعلى النحو التايل:

• الفهـــم الكامـــل والدرايـــة مـــن جمل�ـــس الإدارة وكذلـــك الإدارة العليـــا وموظفـــي 
البنك باأنواع املخاطر الكامنة باأعمال البنك.

• وجـــود اإ�ضـــرتاتيجية و�ضيا�ضـــات واإجـــراءات مالئمـــة لإدارة املخاطـــر تظهـــر 

حجـــم املخاطـــر التـــي ميكـــن للبنـــك التعامـــل معهـــا ومبا ي�ضمـــن املتانـــة املالية.
• وجـــود اأنظمـــة ت�ضـــاعد علـــى اإدارة املخاطـــر املختلفـــة التـــي ميكـــن اأن يواجههـــا 

البنك.
تتمثل اأهداف دائرة اإدارة املخاطر مبا يلي: 

• حتقيـــق املتانـــة املاليـــة ومبـــا ينعك�ـــس اإيجابـــًا علـــى حت�ضـــني الت�ضنيـــف الئتماين 

للبنك.
• ال�ضفافية يف اإبراز املخاطر والتاأكد من و�ضوحها وفهمها.

ـــة  ـــية املقبول ـــوع كل مـــن املخاطـــر الرئي�ض ـــد حجـــم ون ـــات لتحدي ـــع التو�ضي • و�ض

مـــن قبـــل جمل�ـــس الإدارة والتاأكـــد مـــن موائمـــة املخاطـــر القائمـــة مـــع املخطـــط لها.
• تـــواوؤم البنـــك مـــع مقـــررات بـــازل ومـــع كافـــة الت�ضـــريعات التـــي حتكـــم وتنظـــم 

اإدارة املخاطـــر يف البنـــوك.
تعتـــرب عمليـــة التعـــرف والتقييـــم واإدارة املخاطـــر م�ضـــوؤولية م�ضـــرتكة تبـــداأ بوحـــدات 
البنـــك ح�ضـــب موقعهـــا ومهامهـــا وتعتـــرب خـــط الدفـــاع الأول. وتقـــوم دائـــرة اإدارة 
املخاطـــر بتقييـــم املخاطـــر والرقابة عليها والتو�ضية ب�ضـــبل تخفيفها ورفع التقارير 
الالزمـــة اإىل جلنـــة جمل�ـــس الإدارة للمخاطـــر والمتثـــال باعتبارهـــا خـــط الدفـــاع 

الثـــاين وياأتـــي بعـــد ذلـــك دور التدقيـــق الداخلـــي باعتبـــاره خـــط الدفـــاع الثالث.
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دائرة اإدارة املخاطر م�ضوؤولة بدورها املذكور اأعاله و�ضمن هيكل تنظيمي موثق 
الئتمانية  املخاطر  عن  والمتثال  للمخاطر  الإدارة  جمل�س  جلنة  من  ومعتمد 
وال�ضوقية والت�ضغيلية واأمن املعلومات وا�ضتمرارية العمل وال�ضيولة )�ضمن اإطار 
املوجودات واملطلوبات( والتواوؤم مع مقررات بازل. كما متثل دائرة اإدارة املخاطر 
يف اللجان املختلفة لإدارة العمل بالبنك والتي لها عالقة باأعمال اإدارة املخاطر.

تتلخ�س مهام دائرة اإدارة املخاطر كحد اأدنى مبا يلي:
• مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.

• تنفيذ اإ�ضرتاتيجية اإدارة املخاطر بالإ�ضافة اإىل تطوير �ضيا�ضات واإجراءات 

عمل لإدارة كافة اأنواع املخاطر.
• تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�ضبط كل نوع من اأنواع املخاطر.

لالإدارة  ون�ضخة  والمتثال  املخاطر  جلنة  خالل  من  للمجل�س  تقارير  رفع   •

التنفيذية العليا تت�ضمن معلومات عن منظومة املخاطر الفعلية لكافة اأن�ضطة 
النحرافات  معاجلة  ومتابعة  املقبولة  املخاطر  وثيقة  مع  باملقارنة  البنك 

ال�ضلبية.
الإدارية  املعلومات  اأنظمة  مع  املخاطر  قيا�س  اآليات  تكامل  من  التحقق   •

امل�ضتخدمة.
• درا�ضة وحتليل كافة اأنواع املخاطر التي يواجهها البنك.

البنك  تعر�ضات  عن  والمتثال  املخاطر  اإدارة  للجنة  التو�ضيات  تقدمي   •

للمخاطر وت�ضجيل حالت ال�ضتثناءات من �ضيا�ضة اإدارة املخاطر.
لأغرا�س  ل�ضتخدامها  البنك،  خماطر  حول  الالزمة  املعلومات  توفري   •

الإف�ضاح.
فيما  البنك  موظفي  لدى  باملخاطر  الوعي  ن�ضر  على  املخاطر  اإدارة  تعمل   •

يتعلق بالأ�ضاليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�ضمولية باإدارة 
املخاطر.

ال�ضاغطة  البنك والختبارات  املال وربطها مع خماطر  راأ�س  تقييم كفاية   •

وذلك �ضمن �ضيا�ضة التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال، التي تعد من قبل 
ثم  ومن  والمتثال،  للمخاطر  الإدارة  جمل�س  للجنة  وترفع  املخاطر،  اإدارة 

تعتمد من جمل�س الإدارة.

مراقبة المتثال 
 تتمثل خماطر عدم المتثال يف العقوبات القانونية اأواخل�ضائر املادية اأو خماطر 
ال�ضمعة التي قد يتعر�س لها البنك جراء عدم المتثال جلميع القوانني والأنظمة 
ال�ضادرة  ال�ضليمة  امل�ضرفية  واملمار�ضات  واملعايري  ال�ضلوك  وقواعد  والتعليمات 

عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية. 
واإدراكًا من البنك لأهمية الرقابة على المتثال فقد قام مبا يلي:

امتثال . 1 مبراقبة  لتعنى  الإدارة  جمل�س  من  معتمدة  امتثال  �ضيا�ضة  اإ�ضدار 
الرقابية  اجلهات  عن  ال�ضادرة  والتعليمات  والأنظمة  للقوانني  البنك 
واإجراءات عمل  واملعايري امل�ضرفية، من خالل برامج  املمار�ضات  واأف�ضل 

.)Risk Based Approach( تعتمد مبداأ الرقابة امل�ضتند اإىل املخاطر

واملمار�ضة . 2 ال�ضتقامة  قيم  لتعزيز  الالزمة  التدابري  باتخاذ  املجل�س  قيام 
والأنظمة  بالقوانني  المتثال  يجعل  الذي  وبال�ضكل  ال�ضحيحة،  املهنية 

والتعليمات هدفا اأ�ضا�ضيًا يجب على اجلميع العمل على حتقيقه.
تقاريرها . 3 ترفع  م�ضتقلة  دائرة  خالل  من  المتثال  مراقبة  عمليات  اإدارة 

نطاق  ي�ضمل  اأن  وعلى  والمتثال،  للمخاطر  الإدارة  جمل�س  للجنة  الدورية 
عمل الدائرة كافة اإدارات وفروع البنك داخل الأردن وخارجه، اإ�ضافة اإىل 

ال�ضركات التابعة.
كافة . 4 تت�ضمن  بيانات  قاعدة  خالل  من  المتثال  عدم  خماطر  مراقبة 

املحلية  والر�ضمية  الرقابية  اجلهات  عن  ال�ضادرة  والتعليمات  القوانني 
الرقابية  امل�ضتجدات  اآخر  وفق  وتعديلها  حتديثها  يتم  وبحيث  والدولية 

والت�ضريعية الواجب المتثال بها.
وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�ضل الأموال، فاإن البنك يتبع �ضيا�ضات واإجراءات 
الأموال،  غ�ضل  مكافحة  وقانون  تتوافق  الإدارة  جمل�س  قبل  من  معتمدة  عمل 
وتعليمات مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب ال�ضادرة عن البنك املركزي 
واأف�ضل  اخلارجية،  البنك  فروع  لها  تخ�ضع  التي  الرقابية  وال�ضلطات  الأردين 
العمليات  هذه  خماطر  من  للحد  وذلك  اخل�ضو�س،  بهذا  الدولية  املمار�ضات 
العناية  اإجراءات  واتخاذ  املالية،  العمليات  التعامل مع  اإجراءات  بهدف حتديد 
الواجبة ملعرفة العمالء املتعامل معهم والتاأكد من �ضفاتهم ال�ضخ�ضية والقانونية 
وو�ضعهم القانوين وامل�ضتفيد احلقيقي، وذلك من خالل املحاور الرئي�ضية التالية:
اأحدث  مواكبة  ل�ضمان  الأموال  غ�ضل  مبكافحة  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضة  حتديث   •

التعليمات والت�ضريعات املرتبطة بهذا اجلانب.
 Risk Based( اعتماد املبداأ امل�ضتند اإىل ت�ضنيف العمالء ح�ضب خماطرهم •

Rating( و�ضمن اآلية عمل معتمدة.

• ا�ضتخدام نظام اآيل ملكافحة عمليات غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب.
على  قادرين  جلعلهم  البنك  ملوظفي  الكايف  التدريب  توفري  يف  امل�ضاهمة   •

التعامل مع اأية عمليات م�ضبوهة.

ميثاق اأخالقيات العمل 
اإقراره من جمل�س الإدارة وتعهد  اأخالقيات العمل الذي مت  يتبنى البنك ميثاق 
جانب  اإىل  الإدارية  م�ضتوياتهم  اختالف  على  البنك  موظفو  كافة  به  باللتزام 

امليثاق الذي ينظم عمل جمل�س اإدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق اأخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك باأربعة حماور رئي�ضية 

هي النزاهة والمتثال للقوانني وال�ضفافية والولء للبنك.

�سيا�سة الإبالغ
لـــدى البنـــك �ضيا�ضـــة معتمـــدة واإجـــراءات لالإبـــالغ )Whistleblowing( بهـــدف 
تطوير ثقافة النفتاح والتعبري عن امل�ضـــوؤولية امل�ضـــرتكة للمحافظة على اأخالقيات 
العمـــل. ومت توزيـــع اإجـــراءات التعامـــل بهـــذه ال�ضيا�ضـــة علـــى كافـــة العاملـــني بالبنـــك 
للعمـــل مبوجبهـــا. وتو�ضـــح اإجـــراءات التعامـــل ت�ضل�ضـــل مرجعيـــة الإبـــالغ والق�ضايـــا 
املتعلقـــة بال�ضـــلوك غـــري الطبيعـــي و/اأو امل�ضـــبوه التـــي يتوجـــب الإبـــالغ عنهـــا. ويتـــم 

مراقبـــة تنفيـــذ �ضيا�ضـــة واإجـــراءات الإبـــالغ من قبـــل جلنة املخاطر.
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وحدة معاجلة �سكاوى العمالء
البنك  عن  ال�ضادرة  و�ضفافية  بعدالة  العمالء  مع  التعامل  لتعليمات  تنفيذًا 
مراقبة  دائرة  �ضمن  العمالء  �ضكاوى  معاجلة  وحدة  تقوم  الأردين،  املركزي 
خالل  من  ترد  التي  العمالء  �ضكاوى  مع  مبا�ضرة  والتعامل  با�ضتقبال  المتثال 
الو�ضائل املتاحة كالهاتف املبا�ضر والربيد الإلكرتوين والعادي و�ضناديق ال�ضكاوي 
بالفروع. ويتم التعامل مع كافة ال�ضكاوى الواردة وحل املحق منها واإجابة جميع 
حول  ال�ضكاوى  بخ�ضو�س  للموظفني  تنبيهات  اإ�ضدار  يتم  كما  خطيًا،  امل�ضتكني 
التعامل مع العمالء، وتو�ضيح اإجراءات العمل لبع�س املوظفني يف احلالت التي 
تتطلب ذلك. وتقوم وحدة معاجلة �ضكاوى العمالء برفع تقارير دورية لالإدارة 
وحلها،  معها  التعامل  وكيفية  امل�ضتلمة  لل�ضكاوى  و�ضفًا  تت�ضمن  للبنك  العليا 

وتقارير دورية للبنك املركزي الأردين.
عالقة البنك بامل�ساهمني 

يقوم البنك بتطوير عالقات اإيجابية مبنية على ال�ضفافية مع كافة امل�ضاهمني. 
ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�ضبل على ت�ضجيع كافة امل�ضاهمني وبخا�ضة 

على  والت�ضجيع  العامة  للهيئة  ال�ضنوي  الجتماع  ح�ضور  على  امل�ضاهمني  �ضغار 
تبلغ  امل�ضاهمني  من  عري�ضة  قاعدة  البنك  لدى  الت�ضويت.  بعمليات  القيام 
13.774 م�ضاهمًا كما يف 2015/12/31، وامل�ضدر الرئي�ضي للمعلومات بالن�ضبة 
للم�ضاهمني يتمثل يف التقرير ال�ضنوي والذي ي�ضمل تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 
اإجنازات  اإىل  اإ�ضافة  املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  دليل  وملحق  املدققة  املالية  والقوائم 
البنك يف العام ال�ضابق وخطة العمل للعام الالحق، كما يتم ن�ضر القوائم املالية 
ال�ضنوية غري املدققة وقائمة الدخل وتقرير رئي�س جمل�س  ال�ضنوية ون�ضف  ربع 

الإدارة. 
كما يتم اإيداع جمموعة القوائم املالية الكاملة وتقرير جمل�س الإدارة لدى هيئة 
الأوراق املالية وبور�ضة عمان وتزويد مراقب ال�ضركات بن�ضخة عنها، ويتم عر�س 
هذه التقارير على موقع البنك الإلكرتوين www.jkb.com ، والذي يحتوي اأي�ضًا 
ال�ضحفية.  وبياناته  واأخباره  البنك  وافية عن خدمات ومنتجات  على معلومات 
ويلتزم البنك بالإف�ضاح عن املعلومات اجلوهرية حال حدوثها وفقًا ملا تقت�ضيه 

تعليمات هيئة الأوراق املالية.
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ن�سب ت�زيع م�ساهمي البنك كما يف 2015/12/31

عدد الأ�سهم اململ�كة
الأ�سهمالأ�سخا�س

%العدد%العدد
10.56476.6952.054.1932.054اإىل 500

5011.68712.2481.194.9041.195 اإىل 1.000
1.0011.1468.3202.332.7742.333 اإىل 5.000

5.0011651.1981.210.8591.211 اإىل 10.000
10.0011771.2855.039.9935.040 اإىل 100.000

100.001270.1966.137.2316.137 اإىل 500.000
500.00180.05882.030.04682.030 فاأكرث

13.774100100.000.000100الإجمايل

حركة �سعر �سهم البنك مقابل م�ؤ�سر ب�ر�سة عمان خالل عام 2015

1.5

2.0

2.5

3.5

3.0

4.5

4.0

¿ƒfÉc
∫hC’G

øjô°ûJ
ÊÉãdG

øjô°ûJ
∫hC’G

∫ƒ∏jCG

( á£≤f ∞dCG ) ô°TDƒŸG( QÉæjO ) º¡°ùdG ô©°S

ÜCGRƒ“¿GôjõMQÉjCG¿É°ù«fQGPCG•ÉÑ°T¿ƒfÉc
ÊÉãdG



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        5 1 0  262



27 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        5 1 0  282

حدة  وارتفاع  املحلي  القت�ضادي  الو�ضع  على  ال�ضاغطة  الظروف  ا�ضتمرار  مع 
و�ضعفت  القت�ضادية  القطاعات  معظم  تاأثرت  املنطقة،  يف  الأمنية  املخاطر 
احلركة التجارية ب�ضكل عام وتراجع الإنفاق الإ�ضتهالكي. ومن اأهم القطاعات 
اخلارجية  التجارة  وقطاع  الواردة  ال�ضياحة  قطاع  كان  تراجعا  �ضهدت  التي 

والرتانزيت مع بقاء موؤ�ضرات الفقر والبطالة عند م�ضتوياتها العالية.
العامة، وارتفع حجم الدين  ويف القطاع املايل احلكومي زاد العجز يف املوازنة 
العام كما ارتفعت ح�ضة املديونية اخلارجية بالعمالت الأجنبية، وا�ضتمر العجز 

يف احل�ضاب اجلاري مليزان املدفوعات. 
بع�س  يف  ملمو�س  حت�ضن  حتقق  فقد  ال�ضلبية  والنتائج  الآثار  من  الرغم  وعلى 
بالأرقام  التجاري  امليزان  يف  العجز  فانخف�س  الوطني،  القت�ضاد  موؤ�ضرات 
املطلقة بف�ضل انخفا�س كلفة البرتول امل�ضتورد، وارتفعت ن�ضبة تغطية النفقات 
اجلارية يف املوازنة العامة من الإيرادات املحلية، وانخف�س معدل الت�ضخم اإىل 

رقم �ضـالب يقارب 1% نتيجة انخفا�س اأ�ضعار املحروقات.
ويف املح�ضلة، حافظ القت�ضاد الأردين على متا�ضكه وحقق منوًا اإيجابيًا مبعدل 
م�ضتوى  عند  الأجنبية  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطي  وا�ضتقر   ،%2.5
الدولر  جتاه  ثابتا  الدينار  �ضرف  �ضعر  وبقي  دولر(،  مليار   14 )حوايل  مريح 
اأ�ضعار  و�ضمدت   ،%1.3 بن�ضبة  الأردنيني  املغرتبني  حوالت  وارتفعت  القوي، 

الأ�ضهم يف �ضوق عمان املايل ومل تخ�ضر �ضوى 1.3% من قيمتها ال�ضوقية.

القطاع امل�سريف الأردين
ا�ضتمرارًا لل�ضيا�ضة احل�ضيفة التي ينتهجها البنك املركزي الأردين يف احلفاظ 
على ال�ضتقرار النقدي يف اململكة وتعزيز قدرة البنوك على اإدارة �ضيولتها بفعالية 
التمويلية  الحتياجات  وتوفري  الت�ضغيلية  احتياجاتها  تلبية  يكفل  ومبا  وكفاءة 
الأردين  املركزي  البنك  قام  فقد  الوطني  القت�ضاد  قطاعات  ملختلف  املتنامية 
باإ�ضدار  وذلك  النقدية  لل�ضيا�ضة  الت�ضغيلي  الإطار  بتطوير   2015 العام  بداية 
بعد   - لالأموال  البنوك  اإيداع  قبول  وا�ضتمرار  خمتلفة  باآجال  اإيداع  �ضهادات 
الكتتاب يف �ضهادات الإيداع - لدى البنك املركزي وبال�ضروط التي يحددها لهذه 
الغاية، كذلك اعتماد �ضعر فائدة رئي�ضي للبنك املركزي لي�ضبح ال�ضعر املرجعي 

. »CBJ Main Rate يف اجلهاز امل�ضريف »�ضعر الفائدة الرئي�ضي للبنك املركزي
الفائدة  اأ�ضعار  بتخفي�س    2015 العام  خالل  الأردين  املركزي  البنك  قام  كما 
الن�ضاط  حتفيز  بهدف  وذلك  مرتني  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  على  الرئي�ضية 
هذه  وجاءت  الإقرا�س.  عمليات  يف  التو�ضع  على  البنوك  وت�ضجيع  القت�ضادي 
والتي  الأجنبية  العمالت  من  اململكة  اإحتياطيات  ارتفاع  ظل  يف  التخفي�ضات 

و�ضلت اإىل م�ضتويات مريحة مع نهاية عام 2015.
وتخفيف  القت�ضادي  النمو  دعم  على  الأردين  املركزي  البنك  حر�س  اإطار  يف 
ال�ضغر  متناهية  لل�ضركات  الدعم  بتقدمي  ا�ضتمر  فقد  الفقر  وحماربة  البطالة 
وعليه  حيوي؛  دور  من  ال�ضركات  لهذه  ملا   )MSME›s( واملتو�ضطة  وال�ضغرية 
فقد قام البنك املركزي الأردين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
بالتفاق مع البنك الدويل لالإن�ضاء والتعمري على تقدمي قر�س اإ�ضايف مببلغ 50 
التمويل  للبنوك و�ضركات  اإقرا�ضه من خالل البنك املركزي  مليون دينار ليعاد 

الأ�ضغر العاملة يف الأردن وباآجال متو�ضطة وطويلة وباأ�ضعار مناف�ضة. 
اململكة  وامل�ضريف يف  املايل  القطاع  ا�ضتقرار  لتعزيز  امل�ضتمرة  ويف �ضوء جهوده 
وتوفري بيانات كافية عن كافة مناحي القت�ضاد والقطاع املايل يف الأردن، قام 

البنك املركزي الأردين باإ�ضدار تقرير ال�ضتقرار املايل لعام 2014 والذي يعد 
ثالث تقرير ي�ضدره بهذا اخل�ضو�س.   

معظم  يف  جيدة  منو  ن�ضب  �ضجلت  فقد  الأردن  يف  العاملة  للبنوك  بالن�ضبة  اأما 
موؤ�ضراتها املالية، وخ�ضو�ضًا املوجودات والت�ضهيالت الئتمانية والودائع. وكان 
لل�ضيا�ضة الرقابية الفاعلة التي انتهجها البنك املركزي والنهج الت�ضاركي الذي 
يتبعه مع البنوك يف م�ضروعات الأنظمة والتعليمات ذات العالقة بالعمل امل�ضريف 

اأثر اإيجابي على القطاع امل�ضريف ب�ضكل عام.
العاملة  املرخ�ضة  البنوك  قبل  من  املمنوحة  الئتمانية  الت�ضهيالت  ر�ضيد  بلغ 
يف اململكة نحو 21.1 مليار دينار بنهاية عام 2015 مقابل 19.28 مليار دينار 
بنهاية العام 2014، بزيادة قدرها 1.8 مليار دينار بنمو قدره 9.5%. و�ضكلت 
بينما  املمنوحة،  الئتمانية  الت�ضهيالت  اإجمايل  من   %87.7 وال�ضلف  القرو�س 
�ضكلت ح�ضابات اجلاري مدين 10.5%. وقد بلغت ح�ضة البنك الأردين الكويتي 

من اإجمايل ت�ضهيالت القطاع امل�ضريف يف نهاية العام %5.8.
اأما اإجمايل الودائع لدى القطاع امل�ضريف فقد و�ضل يف نهاية العام 2015 اإىل 
حوايل 32.6 مليار دينار مقابل نحو 30.26 مليار دينار يف نهاية 2014 بزيادة 
القطاع  ودائع  وارتفعت   .%7.7 ن�ضبته  ما  �ضكل  وبنمو  دينار  مليار   3.34 بلغت 
اخلا�س اإىل نحو 29.88 مليار يف نهاية 2015 من 27.8 مليار دينار يف العام 
ودائع  اإجمايل  من   %55.4 لأجل  الودائع  و�ضكلت   .%7.5 منو  بن�ضبة  ال�ضابق 
القطاع امل�ضريف بينما �ضكلت ودائع حتت الطلب وودائع التوفري 30.5% و%14.1 
على التوايل. وقد بلغت ح�ضة البنك الأردين الكويتي من اإجمايل ودائع العمالء 

لدى القطاع امل�ضريف يف نهاية العام %5.7.

الأداء املايل للبنك
فيما يلي عر�س لأهم بنود قائمة املركز املايل املوحد وقائمة الدخل املوحد لعام 

:2015

قائمة املركز املايل امل�حد 
مليار  املوجودات كما يف 2015/12/31 حوايل 2.85  بلغ جمموع  امل�ج�دات: 

دينار مقارنة مع 2.6 مليار دينار يف العام ال�ضابق حمققًا منوًا بن�ضبة 9 %.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة 
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املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  ر�ضيد  بلغ  املبا�سرة:  الئتمانية  الت�سهيالت 
بال�ضايف حوايل 1.37 مليار دينار يف نهاية عام 2015 مقابل 1.3 مليار دينار 
املمنوحة  القرو�س  اإجمايل  زاد  وقد   .%  5.1 قدره  بنمو   2014 عام  نهاية  يف 
قرو�س  ارتفعت  كما   ،2014 عام  نهاية  يف  عليه  كان  عما   %20 بن�ضبة  لالأفراد 
ال�ضركات الكربى والقرو�س العقارية بن�ضبة 7.9% و 18.1% على التوايل عما 
كانت عليه يف عام 2014. وتعك�س هذه النتائج جناح البنك يف تنمية حمفظته 
الئتمانية وتوزيعها على خمتلف القطاعات القت�ضادية بهدف حت�ضني الربحية 

وتوزيع املخاطر.

املطل�بات: اإرتفع جمموع املطلوبات يف نهاية عام 2015 بن�ضبة 10% عن العام 
ال�ضابق لي�ضجل 2.39 مليار دينار.

والتاأمينات  العمالء  ودائع  �ضكلت  النقدية:  والتاأمينات  العمالء  ودائع 
النقدية 83.15% من اإجمايل املطلوبات. وت�ضمل ودائع العمالء ح�ضابات التوفري 
من  بالعمالء  اخلا�ضة  النقدية  والتاأمينات  لأجل  والودائع  اجلارية  واحل�ضابات 
نهاية  يف  النقدية  والتاأمينات  العمالء  ودائع  اإجمايل  وبلغ  وال�ضركات.  الأفراد 

العام حوايل 1.99 مليار دينار مقابل 1.75 مليار يف عام 2014.
 

دينار  مليون   454.2 حوايل  وبلغ  امللكية  حقوق  جمموع  ارتفع  امللكية:  حق�ق 
كما يف 31 كانون اأول 2015 مقارنة مع 436.96 مليون دينار كما يف 31 كانون 
اأول 2014 بن�ضبة منو قدرها 3.96%. وبلغت ح�ضة م�ضاهمي البنك من جمموع 

حقوق امللكية حوايل 448.6 مليون دينار. 

قائمة الدخل امل�حد
دينار  مليون   127.9 حوايل   2015 لعام  الدخل  اإجمايل  بلغ  الت�سغيل:  نتائج 

مقابل 124.1 مليون دينار يف عام 2014 وبن�ضبة منو قدرها %3.1.
 56.5 حوايل   ،2015 عام  يف  املتحققة  الت�ضغيل  اأرباح  بلغت  الت�سغيل:  اأرباح 
مليون دينار مقابل 62.9 مليون دينار يف عام 2014، فيما بلغ ربح ال�ضنة العائد 
مل�ضاهمي البنك بعد ال�ضريبة 38.56 مليون دينار مقابل 46.55 مليون يف العام 

ال�ضابق. 

والعمولت  الفوائد  اإيرادات  �ضايف  بلغ  والعم�لت:  الف�ائد  اإيرادات  �سايف 
 2014 لعام  دينار  مليون   101.2 مع  مقارنة  دينار  مليون   102.2 حوايل  للعام 

وبن�ضبة منو قدرها %1.
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تكلفة  تت�ضمن  والتي  الت�ضغيل،  م�ضروفات  �ضجلت  الت�سغيل:  م�سروفات 
وخم�ض�ضات  الأخرى  الإدارية  وامل�ضروفات  وال�ضتهالك  واملكاتب  العاملني 
زيادة  امل�ضتملكة(  واملوجودات  الت�ضهيالت  تدين  خم�ض�س  )با�ضتثناء  متنوعة 
عن العام ال�ضابق فبلغت 46.8 مليون دينار مقابل 44.9 مليون دينار يف العام 
2014. هذه الزيادة تعود اإىل ارتفاع الإيجارات واأ�ضعار اخلدمات، وا�ضتهالكات 

واإطفاءات الأنظمة اجلديدة ونقل بع�س الفروع اإىل مواقع اأف�ضل. 

البنك  اإدارة  وا�ضلت  املبا�سرة:  الت�سهيالت  تدين  خم�س�سات  م�سروف 
حتوطًا  املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  تدين  خم�ض�س  تعزيز  يف  �ضيا�ضتها 
القطاعات  بع�س  تاثر  اإىل  بالإ�ضافة  احل�ضابات  بع�س  يف  املحتمل  لل�ضعف 
مبلغ  اقتطاع  مت  حيث  الوطني،  القت�ضاد  على  واملحتملة  الراهنة  بالتداعيات 
مليون   14.36 مقابل  الغاية  لتلك   2015 عام  اأرباح  من  دينار  مليون   20.98
لهذه  احلثيثة  املتابعة  يف  جهودها  البنك  اإدارة  وا�ضلت  وقد  هذا   .2014 لعام 
مت  العام  خالل  دينار  مليون   5.8 مبلغ  با�ضرتداد  ذلك  اأثمر  وقد  احل�ضابات، 

ت�ضجيلها كاإيرادات.
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فيما يلي نبذة عن اإجنازات دوائر البنك خالل عام 2015:

املجم�عة امل�سرفية:
الت�سهيالت الئتمانية لل�سركات 

حققت اإدارة الت�ضهيالت خالل عام 2015 نتائج جيدة يف �ضوء الظروف ال�ضائدة 
يف املنطقة وحالة القت�ضاد العاملي غري امل�ضتقر ن�ضبيًا والذي اأثر ب�ضكل ملمو�س 
يف  املطلوب  النمو  حتقيق  مت  حيث  القت�ضادية،  القطاعات  من  العديد  على 
اإىل  لت�ضل   %5.1 ن�ضبته  مبا  فارتفعت  املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  اإجمايل 
مليون   1306.2 مع  مقارنة   2015 عام  نهاية  يف  دينار  مليون   1372.7 حوايل 
العمالء  احتياجات  كافة  تلبية  على  القدرة  يوؤكد  ما  وهو   ،2014 عام  يف  دينار 
حتقيق  على  بدورها  حتافظ  والتي  الإدارة  جمل�س  حددها  التي  املعايري  �ضمن 
الدائم  وال�ضعي  الئتمانية  املخاطر  من  املقبول  احلد  �ضمن  املطلوب  العائد 

للمحافظة على جودة ونوعية حمفظة الت�ضهيالت الئتمانية.
فقد  امل�ضتندية  الإعتمادات  وخا�ضة  مبا�ضرة  الغري  الت�ضهيالت  بخ�ضو�س  اأما 
تراجعت ن�ضبيًا مقارنة بالعام ال�ضابق. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الإنخفا�س احلاد 
يف اأ�ضعار النفط عامليا كان له الأثر الأكرب يف هذا الرتاجع والذي يتوقع ا�ضتمراره 

يف املدى املنظور.
لقاعدة  الئتمانية  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي   2015 العام  خالل  البنك  وا�ضل  كما 
ال�ضركات الكربى لديه مع ال�ضعي الدائم ل�ضتقطاب اأف�ضل ال�ضركات الرائدة يف 
ال�ضوق والتي تتمتع باملالءة املالية واخلربة املطلوبة واملعززة ب�ضمانات جيدة وذلك 
للمحافظة على ح�ضة البنك ال�ضوقية والعمل على زيادتها مع اللتزام بال�ضيا�ضات 

الئتمانية احلذرة وم�ضتوى املخاطر املقبولة يف ظل اأو�ضاع ال�ضوق الراهنة.
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  بدور  البنك  اإميان  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ول 
اأ�ضا�ضية للنمو القت�ضادي وداعم للتطور الجتماعي واملجتمع  كمحرك وركيزة 
�ضمن  القطاع  هذا  لتنمية  دوؤوب  ب�ضكل  للعمل  الأ�ضا�ضي  الدافع  �ضكل  املحلي 
الئتمانية  الربامج  تطوير  بالعمل على  ال�ضتمرار  مع  الئتمانية  البنك  حمفظة 

اخلا�ضة بهذه ال�ضريحة لتتنا�ضب مع احتياجاتها وحتقق الأهداف املرجوة.
وملا للم�ضاريع الإ�ضتثمارية الكبرية من اأهمية اإ�ضرتاتيجية لدعم اإقت�ضاد الدولة 
يتطلعون  الذين  عمالئنا  على  اأي�ضًا  الإيجابي  واأثرها  التحتية  البنية  وتطوير 
وب�ضكل م�ضتمر لتو�ضعة اأعمالهم فقد وا�ضلت اإدارة الت�ضهيالت من خالل دائرة 
خالل  من  دورها  تعزيز  على  بالعمل  لديها  البنكية  والتجمعات  امل�ضاريع  متويل 
امل�ضاركة يف هذه التمويالت الهامة حيث حققت دائرة متويل امل�ضاريع منوًا خالل 

العام 2015 جتاوز ما ن�ضبته 20% مقارنة مع العام 2014.
اأما بالن�ضبة للديون الغري عاملة، فقد وا�ضل البنك بذل اجلهود ملعاجلة العديد 
العاملة  غري  الديون  ن�ضبة  تبقى  بحيث  التح�ضيل  كفاءة  ورفع  الديون  هذه  من 
الالزمة  بناء املخ�ض�ضات  املقبولة مع ال�ضتمرار يف  واملعايري  امل�ضتويات  �ضمن 

للح�ضابات والوقوف على اأية موؤ�ضرات �ضلبية تخ�س هذه احل�ضابات.
وعلى الرغم من التحديات التي فر�ضتها الظروف الإقليمية اإل اأن البنك �ضي�ضعى 
جاهدًا لال�ضتمرار بالنهج القائم لتعزيز قاعدة راأ�ضماله والنمو يف العديد من 
القطاعات القت�ضادية املختلفة واملحافظة على الأرباح املرجوة وتقدمي الدعم 
والإهتمام الكامل لعمالئه الأمر الذي ي�ضكل اأ�ضا�ضًا لنجاح ومتيز م�ضرية البنك.

ت�سهيالت التجزئة والأفراد 
 2015 عام  خالل  الإيجابي  اأدائها  والأفراد  التجزئة  ت�ضهيالت  دائرة  وا�ضلت 
املتحققة  النتائج  وتوزعت  املحفظة،  م�ضتوى  على   %20 منو  ن�ضبة  حققت  حيث 
حتديث  ا�ضتمرار  اإىل  بالإ�ضافة  والأفراد،  التجزئة  منتجات  اأنواع  جميع  على 
مع  ورغباتهم  العمالء  احتياجات  تلبية  بهدف  والإجراءات  املنتجات  وتطوير 
مراعاة الأو�ضاع القت�ضادية ال�ضائدة ومبا ي�ضمن حتقيق مزيد من النمو يف هذه 
املحفظة مع املحافظة على ن�ضب خماطر وتعرث متدنية ومرونة و�ضرعة اأكرب يف 

اإتخاذ القرارات والتنفيذ.
التجزئة  ت�ضهيالت  لدائرة  تابعة  �ضريحة جديدة  اإ�ضتحداث  العام مت  بداية  ويف 
الذين  الأفراد  العمالء  وهم  اخلا�ضة،  البنكية  الوحدة  عمالء  وهي  والأفراد 
خالل  من  وا�ضتثماراتهم  ح�ضاباتهم  تدار  والتي  مرتفعة  مالية  مبالئة  يتمتعون 
الوحدة البنكية اخلا�ضة، ويف هذا ال�ضدد ا�ضتطاعت دائرة ت�ضهيالت التجزئة 
اإ�ضتحواذ  البنكية اخلا�ضة درا�ضة ومتويل �ضفقات  والأفراد ومن خالل الوحدة 
ا�ضرتاتيجية لبع�س عمالء هذه ال�ضريحة وبقطاعات ا�ضتثمارية خمتلفة حمققة 

املنفعة املرجوة جلميع الأطراف. 
ال�ضغرية  واملن�ضاآت  ال�ضركات  متويل  اإدارة  ف�ضل   2015 العام  خالل  اأي�ضًا  ومت 
يوفر  الذي  الأمر  والأفراد،  التجزئة  ت�ضهيالت  بدائرة  واإحلاقها  املتو�ضطة  عن 
البنك  اأهداف  يحقق  ومبا  ال�ضريحة  لهذه  الالزمني  والهتمام  اخل�ضو�ضية 
ال�ضرتاتيجية من حيث توفري حلول متويلية متكاملة مدعومة بدرا�ضات ائتمانية 
متويلية  منتجات  بتوفري  البدء  ومت  املنا�ضبة،  التمويل  هياكل  حتدد  �ضاملة 
ب�ضمان  ال�ضغرية  ال�ضركات  متويل  برامج  مع  العمل  خالل  من  متخ�ض�ضة 

موؤ�ض�ضة ) OPIC( وال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س.
ولتعزيز دور البنك وتو�ضعة اأعماله يف البطاقات وخدمات الدفع مت خالل الربع 
من  التجارية  للعالمة  احلاملة  البطاقات  قبول  خدمة  اإطالق  العام  من  الأول 
�ضركة فيزا العاملية يف الأردن لدى التجار وعرب الإنرتنت من خالل رخ�ضة البنك 
 ،)MEPS( الأردين الكويتي وبالتعاون مع �ضركة ال�ضرق الأو�ضط خلدمات الدفع
مبا   البطاقات  منتجات  وهيكلة  لتطوير  �ضاملة  ا�ضرتاتيجية  خطة  و�ضع  مت  كما 
يلبي احتياجات كافة �ضرائح العمالء حيث مت توقيع اإتفاقية مع �ضركة ما�ضرتكارد 
اإ�ضافية  مبيزات  جديدة  منتجات  واإطالق  البطاقات  اأعمال  تطوير  بهدف 

وتكنولوجيا متقدمة وتناف�ضية عالية.
مدار  على  املبا�ضر  الت�ضال  مركز  اإطالق  العام  من  الثاين  الربع  خالل  ومت 
وتقنيات متطورة خدمات  ب�ضرية عالية  وبكفاءات  املركز   ال�ضاعة،  حيث يقدم 
متعددة للعمالء ت�ضمل ال�ضتف�ضارات املتعددة، تفعيل واإيقاف البطاقات وخدمات 
 Outbound( الدعم الالزمة للقنوات الإلكرتونية وخدمة الت�ضال مع العمالء
calls(. حيث مت وحتى نهاية العام خدمة 45.000 مكاملة واردة ملركز الت�ضال 

املبا�ضر.
ويف اأعمال اخلدمات الإلكرتونية قام البنك يف نهاية العام باإطالق اأول �ضراف 
العبديل  منطقة  يف  الأردن  يف   )Interactive Teller Machine( تفاعلي  اآيل 
)البوليفارد(، بحيث يوفر للعمالء خدمات متنوعة بال�ضوت وال�ضورة من خالل 

اجلهاز.

�أن�سطة و�إجناز�ت �إد�ر�ت �لبنك يف عام 2015
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فروع  �ضبكة  يف  التو�ضع  عملية  على  الدائرة  واظبت  الفروع،  اإدارة  �ضعيد  وعلى 
للخطة  وحتقيقًا  البنك.  ل�ضرتاتيجية  تبعا  الآيل  ال�ضراف  واأجهزة  البنك 
اجلديدة  للفروع  حيوية  مواقع  اختيار  على  الفروع  اإدارة  حر�ضت  التو�ضعية، 
واأكرث  اأف�ضل  جديدة  مواقع  اإىل  نقلها  مت  التي  القدمية  الفروع  لبع�س  وكذلك 
ات�ضاعا ح�ضب حجم الأعمال بهدف الرتقاء مب�ضتوى اخلدمات املقدمة للعمالء. 
مرج  فروع  هي  اأف�ضل  مواقع  اإىل  فروع  اأربعة  نقل  عمليات   2015 عام  و�ضهد 
زين اجلديد  فرع  وافتتاح  نقل  اإىل  بالإ�ضافة  الكرك.  البقعة،  املفرق،  احلمام، 

والذي يعد من الفروع ذات الت�ضميم الع�ضري احلديث.
»اجلوال« الذي  يتميز بكونة فرع كامل متكامل  اأي�ضًا جتهيز الفرع املتنقل  ومت 
القرو�س  كافة  تقدمي  �ضمنها  من  التي  امل�ضرفية  اخلدمات  اأنواع  كافة  يقدم 
ا�ضدار  و  يونيون(  )الوي�ضرتن  ال�ضريعة  احلوالت  وا�ضتقبال  اإر�ضال  و  والودائع 

البطاقات ب�ضكل فوري و غريها من اخلدمات. 
اأف�ضل  بتقدمي  التزامهم  من  وللتاأكد  الفروع  احتياجات  على  الوقوف  وبهدف 
اخلدمات للعمالء وفق معايري اجلودة املحددة لدى البنك فقد ا�ضتمرت خالل 
التقارير  اإعداد  اإىل  بالإ�ضافة  للفروع  الدورية  الزيارات  عملية   2015 العام 
الإدارية ومعايري  بالتعليمات  التزامهم  تقي�س مدى  التي  واملقارنات  والدرا�ضات 

تقدمي اأف�ضل اخلدمات. 
وقامت اإدارة الفروع خالل العام بت�ضكيل فريق دعم عمليات الفروع من خالل 
فريق متخ�ض�س بهدف حل امل�ضاكل وم�ضاعدة الفروع مبا يخ�س الأنظمة العاملة 
بالبنك لتتمكن الفروع من تقدمي اأف�ضل اخلدمات للعمالء. حيث بلغ عدد الفروع 
على  متميزة  اإجنازات   حققوا  موظف   552 بعدد  فرع   56 اململكة  يف  العاملة 
ت�ضهيالت  حمفظة  ومنو   %14 بن�ضبة  الأفراد  العمالء  ودائع  حجم  منو  م�ضتوى 

التجزئة والأفراد بن�ضبة تقارب %20.
التاأمني  اأعمال  ملمار�ضة  البنك  ترخي�س  مت  امل�ضريف،  التاأمني  يخ�س  ومبا 
امل�ضريف / فرع تاأمينات احلياة من خالل ال�ضركة الأمريكية للتاأمني على احلياة 
)MetLife( وترخي�س فريق متخ�ض�س للقيام بهذه الأعمال من موظفي  البنك 
ا�ضتثمارية  تاأمينية  برامج  ثالثة  اإطالق  ومت  اآب  �ضهر  يف  اأعماله  با�ضر  والذي 
من خالل ال�ضركة وهي: م�ضتقبل تعليم اأبنائي، م�ضتقبلي التقاعدي، ال�ضتثمار 

الآمن.
كما مت زيادة عدد املوظفني املرخ�ضني لأعمال التاأمينات العامة يف الفروع للعمل 
على ت�ضويق وبيع منتجات التاأمني من خالل �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني تلبيًة 

للطلب املتوقع على هذه اخلدمات. 
اأعمالها  يف  التو�ضع   2015 العام  خالل  اخلا�ضة  البنكية  الوحدة  وا�ضلت  وقد 
وحتقيق نتائج مميزة على الرغم من الأو�ضاع القت�ضادية وال�ضيا�ضية ال�ضائدة 
اإقليميًا وعامليًا، وذلك من خالل ا�ضتثمارها ل�ضبكة عالقاتها مع خمتلف املوؤ�ض�ضات 
تعزيز  ا�ضتطاعت  وبحيث  كبار عمالئها  يخدم  العاملية مبا  وال�ضتثمارية  املالية 
ال�ضتثمارية  واحللول  الفر�س  اأف�ضل  توفري  خالل  من  وذلك  عمالئها  قاعدة 
جمدية  بعوائد  ال�ضتثمارية  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  جميع  تلبي  والتي  املتنوعة 

وخماطر مدرو�ضة وبعدة اأ�ضواق اإقليمية وعاملية.
ال�ضتثمار  اأعمال  يف  تو�ضعها  يف  الوحدة  ا�ضتمرت  فقد  �ضبق  ما  اإىل  بالإ�ضافة 
وتقدمي الفر�س ال�ضتثمارية وال�ضت�ضارية مبختلف القطاعات حيث اأدارت عدة 

�ضفقات ت�ضمل عمليات ا�ضتحواذ، اإ�ضدار �ضندات وا�ضت�ضارات مالية وا�ضتثمارية 
لعمالئها مببالغ جتاوزت 100 مليون دولر اأمريكي وكذلك قامت بتفعيل دور فرع 
قرب�س يف جمال اأعمالها بحيث قامت بتقدمي عدة حلول منها خدمات ال�ضتثمار 
ب�ضكل ملحوظ  انعك�س  العقار مما  لتمويل �ضراء  امل�ضريف ودعمها مبنتج جديد 

على نتائج اأعمالها.
واملحافظ  العمالء  قاعدة  تو�ضيع  اىل  اخلا�ضة  البنكية  الوحدة  وتتطلع  كما 
ال�ضتثمارية من خالل اختيارها ملقر جديد يف موقع مميز والذي �ضوف يقدم 
من خالله خدمات متنوعة لكبار عمالء البنك يف بداية العام 2017 ليكون فرع 
الأنظمة  باأحدث  وال�ضت�ضارية  وال�ضتثمارية  امل�ضرفية  اخلدمات  يقدم  �ضامل 

واحللول املطبقة عامليًا.  

اخلزينة وال�ستثمار والعالقات الدولية
بكافة  جيدة  واأداء  منو  معدلت  حتقيق   2015 عام  خالل  الدائرة  ا�ضتطاعت 
املناف�ضة داخل  وازدياد  التباطوؤ القت�ضادي  ا�ضتمرار  الرغم من  اأن�ضطتها على 
املحلية  الإ�ضتثمارية  بالأن�ضطة  املرتبطة  املخاطر  وارتفاع  امل�ضريف  القطاع 

واخلارجية.
اأداء  م�ضتويات  على  الدائرة  حافظت  واملطلوبات،  املوجودات  اإدارة  جمال  ففي 
جيدة خالل عام 2015 حيث قامت باتباع �ضيا�ضة ا�ضتثمارية متحفظة ومتوائمة 
البنك  واإ�ضرتاتيجية   )ALCO( واملطلوبات  املوجودات  اإدارة  جلنة  توجيهات  مع 
التي تهدف اإىل اإدارة موجودات ومطلوبات البنك من خالل مراعاة املوائمة ما 
يف  حتدث  التي  التغريات  العتبار  بعني  وتاأخذ  واملخاطر  والعائد  التكاليف  بني 
املوجودات  جودة  تعزيز  على  الرتكيز  مت  فقد  واملحلية.  العاملية  املالية  الأ�ضواق 
وتنوعها وحت�ضني العائد عليها وكذلك تنويع م�ضادر الأموال لتتالئم مع نوعية 
املوجودات بالإ�ضافة اإىل تخفي�س املخاطر املرتبطة باملوجودات واملطلوبات، مثل 
خماطر ال�ضوق وخماطر الئتمان وخماطر العمليات، والإبقاء على ن�ضب �ضيولة 
م�ضتقبلية.  م�ضتجدات  اأو  ظروف  اأية  وملواجهة  والأمان  احلماية  لتوفري  مالئمة 
وقد �ضاهمت كل هذه الأمور يف حت�ضني الربحية واملحافظة على ن�ضبة خماطر 

مقبولة.
والأجنبية  املحلية  وال�ضندات  الأ�ضهم  حمفظتي  اإدارة  من  الدائرة  متكنت  كما 
واإيرادات جيدة على الرغم من  للبنك بكفاءة عالية حمققة ن�ضب منو مرتفعة 
اإنخفا�س اأ�ضعار الفائدة عامليًا وحمليًا واإنخفا�س الت�ضنيفات الإئتمانية للعديد 
من الدول واملوؤ�ض�ضات املالية. حيث مت الرتكيز على جودة املحافظ ال�ضتثمارية 
للبنك من خالل اإنتقاء الأ�ضهم وال�ضندات ذات العائد اجليد واملخاطر املقبولة 
ال�ضركات  املوزعة من  الأرباح  ن�ضبة جيدة من  العالية. كما مت حتقيق  وال�ضيولة 
وتطوير  تدعيم  يف  هام  دور  كذلك  للبنك  كان  وقد  البنك.   بها  ي�ضاهم  التي 
الفاعلة  امل�ضاركة  الراأ�ضمايل املحلية خالل عام 2015 من خالل  ال�ضوق  اأدوات 
يف اإ�ضدارات ال�ضندات والأذونات احلكومية واأ�ضناد قرو�س ال�ضركات اخلا�ضة. 

اخلزينة  اإدارة  عملت  ودوليًا  حمليًا  الفائدة  اأ�ضعار  تراجع  من  الرغم  وعلى 
تنويع  خالل  من  مميز  ب�ضكل  النقدي  ال�ضوق  حمفظة  اإدارة  على  وال�ضتثمار 
الأ�ضواق  توظيفها يف  اإىل  اإ�ضافة  مقبولة  وبكلفة  وعامليًا  التمويل حمليًا  م�ضادر 
ال�ضيا�ضة  الن�ضب املحددة يف  اأف�ضل عائد مع املحافظة على  ب�ضكل كفوؤ لتحقيق 
اإدارة  العتبار  بعني  اآخذين  الأردين،  املركزي  البنك  وتعليمات  ال�ضتثمارية 

ال�ضيولة النقدية للبنك بال�ضكل الأمثل.
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و�ضهد عام 2015 منوًا يف اإيرادات الدائرة من عمولت فرق العملة الأجنبية على 
الرغم من التقلبات ال�ضعرية التي �ضهدتها الأ�ضواق واحتدام املناف�ضة يف ال�ضوق 
املرا�ضلة  البنوك  �ضبكة  مع  عالقاتها  الدائرة  ا�ضتثمرت  حيث  املجال،  هذا  يف 
اإ�ضافة اإىل ا�ضتخدام التقنيات احلديثة لتنفيذ عمليات القطع الأجنبي ب�ضرعة 

اأكرب وباأ�ضعار مناف�ضة للعمالء.
مبراجعة  املخاطر  دائرة  مع  وبالتعاون  الدائرة  قيام   2015 العام  �ضهد  كما 
وحتديث ال�ضيا�ضة الإ�ضتثمارية للبنك والتي تهدف اإىل تنويع ال�ضتثمارات وزيادة 

العوائد �ضمن درجات خماطر مقبولة واملحافظة على ن�ضب �ضيولة مقبولة. 
تقدمي   2015 عام  خالل  الدائرة  تابعت  فقد  الإ�ضتثمارية  اخلدمات  جمال  ويف 
اأمانة  خدمة  ومنها  البنك  لعمالء  املختلفة  وال�ضت�ضارية  ال�ضتثمارية  خدماتها 
ال�ضتثمار ل�ضناديق ال�ضتثمار امل�ضرتك املحلية وخدمات وكالة الدفع والت�ضجيل 
العامة  امل�ضاهمة  ال�ضركات  من  لعدد  املالية  وال�ضت�ضارات  الأمني  واحلافظ 
واخلا�ضة. ويف جمال اإدارة الإ�ضدارات، وعلى الرغم من تباطوؤ �ضوق الإ�ضدارات 
الأولية لل�ضركات امل�ضاهمة و�ضعف اأداء بور�ضة عمان، اإل اأن الدائرة جنحت يف 
اإدارة جمموعة من اإ�ضدارات اأ�ضناد القرو�س لعدد من ال�ضركات اخلا�ضة، ومنها 
اإ�ضناد قر�س لإحدى ال�ضركات بقيمة 32.50 مليون دينار مب�ضاركة خم�ضة بنوك 
حملية، وهو الإ�ضدار الذي يعد الأكرب من نوعه يف ال�ضوق املحلي يف عام 2015.

واإدامة  توطيد   2015 عام  خالل  الدائرة  تابعت  الدولية،  العالقات  جمال  ويف 
عالقات العمل مع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية املحلية والأجنبية وخا�ضة يف جمايل 
تعزيز  يف  �ضاهم  الذي  الأمر  امل�ضرفية  واحلوالت  اخلارجية  التجارة  متويل 
اإيرادات البنك وحت�ضني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء. كما �ضاركت الدائرة 
يف موؤمترات دولية متخ�ض�ضة ح�ضرها العديد من البنوك الأجنبية ومت خاللها 
املوجه  عملها  ا�ضتقطاب  يف  والنجاح  البنوك  هذه  مع  التعاون  عالقات  تعزيز 

لالأردن، �ضواء يف الكفالت اأو العتمادات امل�ضتندية. 

جمم�عة اإدارة املخاطر والمتثال:
املكلفة بها، �ضمن  باأداء مهامها  اإدارة املخاطر والمتثال  تقوم دوائر جمموعة 

خطط واإجراءات العمل املحددة لها، وح�ضب الآتي:

دائرة اإدارة املخاطر
ال�ضادرة  التعليمات  يتواءم مع  اأعمالها ومبا  بتنفيذ  املخاطر  اإدارة  تقوم دائرة 
عن ال�ضلطات الرقابية التي تعمل حتت مظلتها فروع البنك يف البلدان املختلفة، 
ومع مقررات بازل املختلفة وما ينا�ضب بيئة البنك من اأف�ضل املمار�ضات الدولية 
يف اإدارة املخاطر وكل ذلك �ضمن اإطار اإ�ضرتاتيجية اإدارة املخاطر املنبثقة عن 
ال�ضرتاتيجية العامة للبنك واملعتمدة من جمل�س الإدارة وخطط العمل املف�ضلة 

لها، وقد متثلت اأبرز اإجنازاتها مبا يلي: 

اإدارة اأمن املعلومات وا�ضتمرارية العمل:
 PCI-DSS متطلبات  م�ضروع  تطبيق  ومراقبة  باإدارة  عملها  الدائرة  ا�ضتكملت 
للتوافق مع املعايري الأمنية اخلا�ضة باحلفاظ على �ضرية بيانات عمالء البطاقات 
بالبنك وتنفيذًا لتعليمات البنك املركزي الأردين حول العدالة وال�ضفافية وذلك 
بالتعاون مع الدوائر الأخرى املعنية كدائرة تكنولوجيا املعلومات ودائرة عمليات 

البطاقات، وقد مت مراجعة وتعديل �ضيا�ضات اأمن املعلومات املعتمدة �ضابقًا لدى 
البنك �ضمن متطلبات معيار ISO27001 للتواوؤم مع متطلبات الن�ضخة الثالثة من 

.PCI-DSS  معيار
 قامت الدائرة  باإجراء العديد من عمليات التقييم للمخاطر للعديد من الأنظمة 
من  بالعديد  القيام  على  واأ�ضرفت  اأعدت  كما  البنك،  لدى  القائمة  و  اجلديدة 
اأو  الداخلية  �ضواء  الخرتاق  فحو�ضات  وكذلك    Vulnerabilities ال  فحو�ضات 
قامت  كما  الفحو�ضات.  خالل  تظهر  ثغرات  اأي  ت�ضحيح  ومتابعة  اخلارجية 
بتقييم حاجة كافة الدوائر ل�ضتخدام م�ضادر اأنظمة املعلومات وو�ضع اإجراءات 

وا�ضحة ل�ضتخدامها يف البنك.
هذا بالإ�ضافة اإىل البدء با�ضتخدام العديد من الأدوات التي ت�ضدر تقارير رقابية 

ت�ضاعد على التعرف وتقييم خماطر اأمن املعلومات وو�ضع احللول املنا�ضبة لها.
�ضمن اإدارة ا�ضتمرارية العمل، قامت الدائرة مبراجعة حتليل الأثر على الأعمال 
وتعديل  البنك  لدى  املخاطر  تقييم  وكذلك   )Business Impact Analysis(
للدوائر، كما مت حتديث  الفرعية  البنك واخلطط  العمل لدى  ا�ضتمرارية  خطة 
العامة. ومت عمل  الإدارة  واإخالء مبنى  للحوادث  ال�ضريعة  ال�ضتجابة  اإجراءات 
عدد من الفحو�ضات خلطط ا�ضتمرارية العمل لدى البنك والتاأكد من فعاليتها 

بعد تطبيق النظام البنكي اجلديد. 

 اإدارة املخاطر الت�ضغيلية:
التقييم  التعرف،  خالل  من  البنك  لدى  الت�ضغيلية  املخاطر  اإدارة  اإطار  �ضمن 
وال�ضيطرة وحماولة التخفيف من هذا النوع من املخاطر وذلك با�ضتعمال النظام 
الآيل  CARE WEB  بداأت الدائرة بعقد ور�ضات عمل جديدة مع املراكز التنظيمية 
عملياتها  يف  الكامنة  للمخاطر  الذاتي  بالتقييم  القيام  اأجل  من  البنك  يف 
 ، )Control and Risk Self Assessment( والإجراءات الرقابية لل�ضيطرة عليها
وتقوم الدائرة ول�ضمان التواوؤم مع  الطرق املتقدمة من مقررات بازل 2 بتدعيم 
قاعدة البيانات التاريخية للخ�ضائر وو�ضع التو�ضيات الالزمة لعدم تكرار هذه 
الأحداث. ويتم �ضمن ور�س عمل التقييم الذاتي للمخاطر القيام بالتح�ضني على 

املوؤ�ضرات الرئي�ضية للمخاطر )Key Risk Indicators(  ومراقبتها.
من  عليها  يعر�س  ما  حول  الراأي  ببيان  الت�ضغيلية  املخاطر  اإدارة  قامت  كما 
اأي خماطر كامنة بها  املنتجات اجلديدة وتو�ضيح  واإجراءات وكذلك  �ضيا�ضات 

ومدى كفاية ال�ضوابط امل�ضيطرة عليها.
قامت اإدارة املخاطر الت�ضغيلية بال�ضرتاك يف بناء ومراجعة جملد ال�ضالحيات 
بهدف  وذلك  اجلديد  البنكي  للنظام  التنظيمية  املراكز  جميع  م�ضتوى  على 
التاأكد من وجود ف�ضل وا�ضح للمهام وامل�ضوؤوليات وال�ضالحيات يف كافة املراكز 

التنظيمية يف البنك وجاري العمل على ا�ضتكمال الأنظمة الأخرى.

املخاطر ال�ضوقية:
يتم اإعداد تقارير رقابية وحتليلية دورية يومية، �ضهرية وربع ال�ضنوية، مبا فيها 
وال�ضيطرة  وقيا�س  التعرف  اإطار  �ضمن  وذلك  املطلوبة  املختلفة  الف�ضاحات 
اأمتتة  على  املا�ضي  العام  خالل  العمل  ومت  البنك،  لدى  ال�ضوقية  املخاطر  على 
وحت�ضن  التقارير  باإ�ضدار  ت�ضرع  جديده  اأنظمة  وا�ضتخدام  التقارير  هذه  بع�س 
على م�ضتوى دقتها وجودتها وبحيث ترتجم هذه التقارير املحددات الواردة يف 
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للظروف  كا�ضتجابة  كل عام  وتعديلها  يتم مراجعتها  والتي  املختلفة  ال�ضيا�ضات 
العاملية  املالية  الأ�ضواق  يف  احلا�ضلة  للتطورات  وكذلك  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
والإقليمية التي يتم متابعتها ب�ضكل يومي واإ�ضدار التقارير القت�ضادية الالزمة، 
واأمثلة على هذه ال�ضيا�ضات هي ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية و�ضيا�ضة اإدارة املوجودات 
بال�ضيولة،  ال�ضيولة وخطة الطوارئ اخلا�ضة  اإدارة خماطر  واملطلوبات، �ضيا�ضة 
�ضيا�ضة اإدارة خماطر اأ�ضعار الفائدة، �ضيا�ضة املخاطر ال�ضوقية وو�ضع ومراقبة 
ال�ضقوف املختلفة على �ضبيل املثال للبلدان، اأنواع التوظيفات، الأطراف املقابله، 

املخاطر املقبولة.  

بــــازل: 
قامت الدائرة بالتواوؤم مع تعليمات البنك املركزي الكويتي فيما يخ�س مقررات 
III من حيث احت�ضاب ن�ضب كفاية راأ�س املال وكذلك ن�ضبة تغطية ال�ضيولة  بازل 
ون�ضبة �ضايف التمويل امل�ضتقر NSFR، وبالتايل التح�ضري لأي تعليمات قد ت�ضدر 
درا�ضات  اإعداد  على  عملت  كما  اخل�ضو�س.  بهذا  الأردين  املركزي  البنك  عن 
 Domestic Systemically متعددة للتواوؤم مع مقررات بازل املختلفة منها قيا�س
Important Bank. وكذلك اإعداد العديد من التحليالت املالية ومنها الدرا�ضات 

التحليلية املقارنة لقطاع البنوك.  
قامت الدائرة مبراجعة ال�ضيا�ضات املو�ضوعة وذلك �ضمن اإطار التح�ضني امل�ضتمر 
على اأعمال الدائرة والتواوؤم مع التطورات املحيطة،  ومنها �ضيا�ضة القدرة على 
حتمل املخاطر )Risk Appetite Policy( و�ضيا�ضة اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة 
التعديالت  واإجراء   )ICAAP( املال  راأ�س  كفاية  ملدى  الداخلي  التقييم  و�ضيا�ضة 
مت   2 بازل  مقررات  من  الثاين  الركن  مبتطلبات  الوفاء  اإطار  و�ضمن  املالئمة، 
الرقابية  ال�ضلطات  متطلبات  ح�ضب  ال�ضاغطة  الأو�ضاع  بفحو�ضات  القيام 
املال  راأ�س  لكفاية  الداخلي  التقييم  اإعداد  ومت  الكويت.  فل�ضطني،  الأردن،  يف 
متطلبات  ح�ضب  املال  راأ�س  كفاية  ن�ضب  باحت�ضاب  الدائرة  وتقوم   .)ICAAP(
بهذا  الالزمة  التحليالت  وعمل  وفل�ضطني  والكويت  بالأردن  الرقابية  ال�ضلطات 

اخل�ضو�س. 

املخاطر الئتمانية:
بازل  مقررات  مع  املتوائمة  الئتمانية  البنك  ل�ضيا�ضة  وتنفيذًا  الدائرة  عملت 
الطلبات  درا�ضة  الئتماين كجهة م�ضتقلة يف  املنح  املختلفة، وحتديدًا يف عملية 
الئتمانية.كما بداأ البنك وبحهود م�ضرتكة بني اإدارة املخاطر ودوائر الت�ضهيالت 
لإدارة  تدعيمًا  وذلك   Moody’s الداخلي  الئتماين  الت�ضنيف  نظام  بتطبيق 
بهذا  بازل  ومقررات  الدولية  املمار�ضات  لأف�ضل  وتطبيقًا  الئتمان  خماطر 
ومتويل  وال�ضغرية  املتو�ضطة  الكربى،  ال�ضركات  النظام  وي�ضمل  اخل�ضو�س. 
مع  وبالتن�ضيق  الدائرة  قامت  كما  اخلا�ضة.   البنكية  عمالء  وكذلك  امل�ضاريع 
لعمالء  ائتماين  ت�ضنيف  نظام  واأمتتة  وتطبيق  ببناء  التجزئة  ت�ضهيالت  دائرة 
التجزئة )Retail Scorecards( ومبا يتواءم مع ا�ضرتاتيجية البنك بالتو�ضع يف 

قطاع التجزئة وتدعيم اإدارة املخاطر يف هذا القطاع بذات الوقت. 
مفهوم  برتجمة  برقان  بنك  مع  م�ضرتك  م�ضروع  و�ضمن  الدائرة  قامت  كما 
Enterprise Risk Management من خالل النتهاء من م�ضروع يخ�س التح�ضني 

اإدارة املخاطر. كما قامت الدائرة بالتح�ضني على  على البيانات امل�ضتخدمة يف 
املختلفة  الأفرادية  اأو  الكلية  �ضواًء  الئتمانية  املخاطر  على  الرقابية  التقارير 

�ضمن اإطار الإنذار املبكر. 

لتطبيق  الالزمة  والتحليالت  والدرا�ضات  ال�ضيا�ضات  بعمل  الدائرة  بداأت  كما 
التدين  خم�ض�س  احت�ضاب  حيث  من   )IFR9(  9 رقم  املايل  الإبالغ  معيار 

للت�ضهيالت الئتمانية حتديدًا لفرع قرب�س ومن ثم للبنك ب�ضكل عام.

دائرة اإدارة ورقابة الئتمان
تقوم الدائرة باحت�ضاب خم�ض�ضات الت�ضهيالت ملواجهة اأي انخفا�س بقيمتها، 
رقابية  ملهام  اإ�ضافة  ومراقبتها،   الئتمانية  الرتكزات  تقارير  اإعداد  وكذلك 
بازل  جلنة  مقررات  مع  تواوؤمًا  ذلك  وياأتي  الئتمان  اإدارة  وكذلك  ائتمانية 
البيع  وتنفيذه عن عملية  الئتمان  توؤكد على �ضرورة ف�ضل عملية مراقبة  التي 
وت�ضويق الئتمان. وقد مت العمل خالل العام على العديد من امل�ضاريع التي تعمل 
على  تطوير اخلدمات املقدمة من الدائرة وكذلك التح�ضني  من دقة التقارير 
والبيانات ال�ضادرة على النظام فيما يخ�س الئتمان و�ضماناته وكذلك ا�ضتكمال 

تطبيق نظام الأر�ضفة والقيام باأر�ضفة ملفات العمالء.  
اإدارة  باأهمية  التوعية  ن�ضر  يف  امل�ضتمر  دورها  املخاطر  اإدارة  دائرة  متار�س 
بها  تقوم  التي  والدورات  املحا�ضرات  خالل  من  البنك،  وخارج  داخل  املخاطر 

وكذلك من خالل املوؤمترات التي ت�ضارك بها حمليًا.

دائرة متابعة ومعاجلة الئتمان 
يف  ن�ضاطها  من  وزادت  وواجباتها،  مهامها   2015 عام  خالل  الدائرة  تابعت 
حت�ضيل املديونيات امل�ضتحقة على العمالء للبنك، وعززت من ا�ضتخدام تقنيات 
الت�ضال والتفاو�س مع املدينني والكفالء، والتي اأثمرت عن جدولة وهيكلة عدد 
اأعلى  ا�ضرتداد  ن�ضب  املحاكم، وحتقق منها  اإطار  املتعرثة خارج  املديونيات  من 
التح�ضيالت  جمموع  بلغ  وقد  الكلف،  وتخفي�س  والجراءات  الوقت  واخت�ضار 
النقدية من احل�ضابات التي تقع �ضمن مهام وواجبات الدائرة بحدود 6.7 مليون 
دينار، بن�ضبة منو حوايل 20% عن عام 2014، ومت اإخراج ما يقارب 3.6 مليون 
دينار من الديون غري العاملة وحتت املراقبة املوكل متابعتها للدائرة، بن�ضبة منو 
حوايل 89% عن عام 2014، وقد بلغ اإجمايل الديون املحولة للمحاكم حوايل 744 

األف دينار، بن�ضبة تراجع بحوايل 15% عن عام 2014.    

دائرة مراقبة المتثال 
وا�ضلت دائرة مراقبة المتثال اأداء مهامها الهادفة اإىل التاأكد من امتثال البنك 
و�ضيا�ضته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات واملمار�ضات امل�ضرفية 
ال�ضليمة ال�ضادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية مبا يحقق حماية البنك 
الرقابية  اأو  القانونية  العقوبات  مبخاطر  واملتمثلة  المتثال  عدم  خماطر  من 
عدم  جراء  البنك  لها  يتعر�س  قد  التي  ال�ضمعة  خماطر  اأو  املادية  اخل�ضائر  اأو 

المتثال للقواعد والأنظمة.
المتثال،  بيئة  لتعزيز  م�ضوؤولياتها  و�ضمن  العام 2015  الدائرة خالل  ا�ضتمرت 
القوانني  مبتابعة  القوانني،  هذه  مع  للتوافق  بها  القيام  الواجب  والإجراءات 
والتعليمات ذات العالقة بالعمل امل�ضريف وو�ضع الإدارة ب�ضورة هذه القوانني اأوًل 
باأول مع اطالع موظفي البنك على التعديالت التي تتم على القوانني والتعليمات 
ذات  املركزي  البنك  تعليمات  مقدمتها  ويف  الرقابية  اجلهات  عن  ال�ضادرة 

ال�ضلة، ومبا ي�ضاعد يف حتقيق المتثال لها.
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حيث قامت الدائرة بتنفيذ املهام املوكلة اإليها �ضمن املحاور التالية:
• بهدف حماية البنك من التعامل مع الأ�ضخا�س الذين قد يت�ضببون يف تعر�س 
العمالء  هوؤلء  اأ�ضماء  ت�ضم  قوائم  جتهيز  مت  فقد  عالية  ملخاطر  البنك 
مق�ضمة اإىل ثالث فئات وذلك ل�ضبط عملية فتح احل�ضابات للعمالء اجلدد.

الأموال  غ�ضل  عمليات  مكافحة  و�ضيا�ضة  المتثال  �ضيا�ضة  تعديالت  متابعة   •

اأو  املحلية  التعليمات  �ضواء على م�ضتوى  التي متت  التعديالت  يتفق مع  مبا 
التو�ضيات ال�ضادرة عن جمموعة  الدولية ويف مقدمتها  متطلبات اجلهات 

.)FATF( العمل املايل
• مراقبة خماطر المتثال التي ميكن اأن يتعر�س لها البنك وحتليلها لتحديد 

خماطر المتثال وو�ضع و�ضائل ال�ضيطرة الالزمة بهدف التقليل اأو جتنب اأو 
احلد من الآثار ال�ضلبية التي قد تنتج عن هذه املخاطر.

متعلقة  �ضكوى   115 العام  خالل  العمالء  �ضكاوى  معاجلة  وحدة  ا�ضتلمت   •

والعمولت  الفوائد  اأ�ضعار   14 اإلكرتونية،  خدمات   5( خمتلفة  مبوا�ضيع 
واحلوالت،  الئتمانية  البطاقات   4 املهني،  التعامل  �ضلوك   47 والر�ضوم، 
ما  اأن  تبني  حيث  فورا،  معها  التعامل  ومت  التعامل(.  و�ضروط  العقود   45
معرفة  عدم  عن  ناجتة  وهي  حمقة  غري  كانت  منها  �ضكوى   75 جمموعه 
وجود  لعدم  اأو  ال�ضكوى  مبو�ضوع  اخلا�ضة  والتعليمات  بالإجراءات  العميل 
خمالفات فعلية من قبل البنك. علما باأنه مت الرد على كافة ال�ضكاوى الواردة 
خالل املدة املحددة �ضواء كانت حمقة اأو غري حمقة، كما مت تو�ضيح بع�س 

اإجراءات العمل للموظفني وتنبيههم لالإلتزام ب�ضلوكيات العمل املعتمدة. 
املتعلقة  املوا�ضيع  يف  املوظفني  وتثقيف  امل�ضريف  الوعي  زيادة  على  العمل   •

اإىل  بالإ�ضافة  اخل�ضو�س،  بهذا  التثقيفية  الن�ضرات  باإ�ضدار  بالمتثال، 
المتثال  جوانب  حول  البنك  موظفي  لتثقيف  التدريب  دائرة  مع  التن�ضيق 
وزيادة اإدراكهم للجوانب املتعلقة مبكافحة عمليات غ�ضل الأموال واطالعهم 

على اآخر التطورات يف هذه املجالت.
غ�ضل  عمليات  مكافحة  �ضيا�ضة  تقت�ضيها  التي  الإجراءات  تنفيذ  موا�ضلة   •

الأموال ومتويل الإرهاب املعتمدة لدى البنك ل�ضمان عدم دخول البنك يف 
اأي عالقة مع اأ�ضخا�س قد يكونوا مدرجني �ضمن القوائم الدولية، واتخاذ 
الإجراءات حلماية البنك من تعر�ضه لأية عمليات غ�ضل الأموال، معتمدين 
اأنه  البنك، علمًا  لدى  املتوفر   )AML System( الآيل النظام  يف ذلك على 
البنك  فاإن  البنك  متطلبات  تلبية  الأف�ضل يف  النظام  اإىل  التو�ضل  وبهدف 
مع  للتن�ضيق  بالإ�ضافة    SIRON AML جديد  اآيل  نظام  �ضراء  ب�ضدد  حاليًا 
الوفاء  يف  البنك  ي�ضاعد  مبا  معها  الت�ضالت  واإدامة  الرقابية  اجلهات 

مبتطلبات المتثال لتعليمات تلك اجلهات.
  )KYC( العمل على ا�ضتحداث منوذج �ضمويل ملعرفة بيانات اإعرف عميلك •

مع العمل على تطبيق نظام اآيل لغايات اإدخال ومتابعة بيانات العمالء.
• ويف جمال اللتزام مبتطلبات قانون اللتزام ال�ضريبي للح�ضابات الأجنبية 

البنك  فروع  جميع  على  القانون  تطبيق  اإىل  الو�ضول  وبهدف   ،)FATCA(
الداخلية واخلارجية وال�ضركات التابعة له، فقد قام البنك خالل عام 2015 

بالعمل على:

1. اإعداد وا�ضتحداث �ضيا�ضات واإجراءات عمل خا�ضة بالقانون، حيث يتم 
من خاللها تطبيق القانون واللتزام به.

2. اإ�ضتحداث اآلية عمل لتنفيذ التقارير املطلوبة اآليًا وحتويلها اإىل م�ضلحة 
ال�ضرائب الأمريكية.

القانون  تطبيق متطلبات  لغايات  اآيل  نظام  وت�ضغيل  توريد  التعاقد على   .3
مع التاأكد من ت�ضمني النظام البنكي )BANKS( جميع البيانات الالزمة 

للتوافق مع القانون.

التدقيق الداخلي 
قبل  من  واملعتمدة  املقررة  ال�ضنوية  التدقيق  خطة  بتنفيذ  التدقيق  اإدارة  قامت 

جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
وت�ضعى الدائرة من خالل تنفيذ الواجبات املناطة بها ومن خالل خطتها املبينة 
اأهدافها  اإىل حتقيق   )Risk Based Audit( املخاطر تقييم  اأ�ضا�س منوذج  على 
املتمثلة يف �ضمان كفاءة وفاعلية اإدارة املخاطر ونظام الرقابة الداخلي والتحكم 
�ضمن  الواردة  البنك  اأهداف  حتقيق  حول  معقول  توكيد  وتقدمي  املوؤ�ض�ضي 

ال�ضرتاتيجية املعتمدة.
العمل  ملراكز  املتنوعة  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  الدائرة  ت�ضعى  وكذلك 

املختلفة دون امل�ضا�س با�ضتقاللية عمل الدائرة.
البنك )دوائر  العمل لدى  الدائرة بزيارة غالبية مراكز  ويف هذا الإطار قامت 
تلك  بنتائج  التدقيق  وتزويد جلنة  التابعة(  وال�ضركات  وخارجية  داخلية  وفروع 
لتعليمات  ا�ضتنادًا  اجلديدة  الأن�ضطة  بع�س  تدقيق  اإىل  بالإ�ضافة  الزيارات، 
الرقابية  ال�ضلطات  تقارير  يف  الواردة  املالحظات  ومتابعة  الرقابية  ال�ضلطات 
والتدقيق اخلارجي اإ�ضافة للتدقيق الداخلي وكذلك مت تنفيذ العديد من املهمات 

اخلا�ضة غري املربجمة.
كما وا�ضلت الدائرة مراجعة العديد من جوانب عمل البنك وعملت على تزويد 
دوري  ب�ضكل  اأهمية  الأكرث  بالأن�ضطة  املتعلقة  والك�ضوفات  بالتقارير  الإدارة 

واإخ�ضاعها للمراجعة والتدقيق.
التن�ضيق مع كل من جمموعة  الدائرة خالل عام 2015 بزيادة وتكثيف  وقامت 
يف  امل�ضاركة  خالل  من  الأعمال  تطوير  بهدف  برقان  بنك  وجمموعة  كيبكو 
برقان،  وبنك  كيبكو  الداخلي يف جمموعة  التدقيق  ملدراء  الدورية  الجتماعات 
امل�ضتجدات  اآخر  على  والطالع  والتعاون  التن�ضيق  ا�ضتمرارية  ل�ضمان  وذلك 
عمل  برامج  بتحديث  ال�ضتمرار  مت  وقد  التدقيق.  وو�ضائل  مبنهجيات  املتعلقة 
واإعدادها  بالفروع  اخلا�ضة  العمل  واأوراق   )Audit Work Program( التدقيق 
واأف�ضل  الدولية  املعايري  مع  التوافق  و�ضمان  املختلفة  والأن�ضطة  الدوائر  ملعظم 
وتطوير  حتديث  على  الدائرة  عملت  حيث  العمل  اأخالقيات  وميثاق  املمار�ضات 
 Code of Conduct/ ( ميثاق عمل التدقيق الداخلي واإعداد ميثاق ال�ضلوك املهني
على  الدائرة  عملت  وكذلك  الداخلي  التدقيق  جلنة  ميثاق  واإعداد   )  Ethics

احل�ضول على التغذية الراجعة من مراكز العمل من خالل ال�ضتبيانات املوزعة 
عليهم واملناق�ضات الدورية مع الإدارة التنفيذية.
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كافة  يغطي  بحيث  الداخلي  التدقيق  لعمل  )منهجية(  دليل  تطوير  حاليًا  ويتم 
ومبا  املمار�ضات  واأف�ضل  الدولية  التدقيق  معايري  مع  بالتوافق  الدائرة  اأعمال 

يتما�ضى مع البيئة الرقابية يف البنك.

تكن�ل�جيا املعل�مات
التقنيات  اأف�ضل  توظيف  �ضعيد  على  الإجنازات  من  العديد   2015 العام  �ضهد 
مع  الربط  �ضاماًل  فل�ضطني  يف   BANKS نظام  تطبيق  مت  البنك.  اأعمال  خلدمة 
نظام ال�ضرافات الآلية SmartVista ونظام الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية، كما مت 
تطبيق النظام البنكي يف قرب�س اأي�ضًا. كما يتم اأي�ضًا التح�ضري لتطبيق اأحدث 

ن�ضخة من النظام البنكي BANKS V.11 لالأردن وفل�ضطني وقرب�س.
التنفيذ  نظام  تطبيق  بخ�ضو�س  الأردين  املركزي  البنك  ملتطلبات  الإمتثال  مت 
اإدخال الإف�ضاحات ح�ضب  الآيل للحوالت والغر�س من التحويل وتطبيق نظام 
قانون المتثال ال�ضريبي للح�ضابات الأجنبية )FATCA(، حتديث بيانات العمالء  
 Network: عمل  مت   PCI-DSS ملتطلبات  وامتثاًل   .)KYC( عميلك  اإعرف  ونظام 
مع  النظام  وربط  الآلية  ال�ضرافات  نظام  خوادم  حتديث   ،Segmentation

نظام BANKS، نقل نظام بنك الإنرتنت على بيئة Linux ومت تركيب جهاز خا�س 
 .PCI DSS ل�ضمان حماية اأنظمة البنك وللتوافق مع متطلبات

مت تطبيق العديد من قنوات الإت�ضال البديلة والإلكرتونية كنظام مركز الت�ضال 
التفاعلي )ITM( يف  الآيل  ال�ضراف  CRM & Contact Center وخدمة  املبا�ضر 
البوليفارد وفرع العبديل. وعلى �ضعيد تقدمي خدمات الدفع الإلكرتوين للفواتري 
البدء  ومت  الإنرتنت  بنك  طريق  عن  اخلدمة  اإطالق  مت    eFAWATEERcom

بتفعيل خدمة الدفع مقدمًا و�ضحن بطاقات الهاتف املدفوعة م�ضبقًا من خالل 
eFAWATEERcom. كما تعمل الدائرة حاليًا ب�ضدد الربط مع نظام املدفوعات 

الوطني JoMoPay  على نظام الهاتف النقال. كما ومت البدء بالعديد من امل�ضاريع 
مثل: تفعيل خدمة العمالء الذاتية يف الفروع، الربط مع PayPal خلدمات الدفع، 
الئتمانية  بالبطاقات  لتقدمي خدمات خا�ضة   EMP و   MEPS �ضركتي  الربط مع 
على خمتلف القنوات الإلكرتونية، خدمة ال�ضرتاك الآيل بخدمة بنك الإنرتنت 
بخدمة  الآيل  ال�ضرتاك  خدمة  ال�ضري،  ورقمها  املدينة  البطاقات  با�ضتخدام 
الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية وحتميل وتنفيذ رواتب موظفي ال�ضركات من خالل 

نظام بنك الإنرتنت.
وملواكبة التطور يف الأعمال قامت الدائرة با�ضتبدال اأنظمة الأر�ضفة واحلوالت 
بنظامني جديدين اأحدهما نظام اأر�ضفة واإدارة الوثائق لالأردن وفل�ضطني واأهم 
مميزاته مطابقة حوافظ الفروع اليومية مع احلركات املالية على النظام البنكي 
بدرجة عالية من الدقة، والثاين نظام اإ�ضدار احلوالت لكل من الأردن، فل�ضطني 

.Cloud وقرب�س باإ�ضتخدام تقنية
الأول  الإ�ضدار  تطبيق  مت  وال�ضرافات،  البطاقات  اإدارة  نظام  يخ�س  فيما  اأما 
 National( من النظام كما مت التح�ضري للربط مع املفتاح الوطني الفل�ضطيني

Switch( للتوافق مع متطلبات ال�ضلطة الفل�ضطينية. 

ومت خالل العام تطبيق بع�س من امل�ضاريع على م�ضتوى البنك كتطبيق الن�ضخة 
حت�ضري  من  الأولية  باملراحل  ال�ضري  ومت  الب�ضرية   املوارد  نظام  من  اجلديدة 
غرفة  والتكاليف،  الربحية  اإحت�ضاب  كنظام  امل�ضاريع  بع�س  لتطبيق  املتطلبات 
التقا�س الآيل، حتديث نظام املقا�ضة الإلكرتونية، نظام بنك النرتنت واملوبايل 

بانك اجلديد، اإ�ضدار البطاقات الفوري يف الفروع  ل�ضمان تقدمي خدمة �ضريعة 
للعمالء بتزويدهم بالبطاقات املدينة واملدفوعة م�ضبقًا اآنيًا عند طلبها يف الفرع، 
 )e-Statement( م�ضروع اأمتتة اجراءات العمل، ك�ضوفات احل�ضاب الإلكرتونية
خالل  من  م�ضفر  ملف  اأو  الإنرتنت  بنك  خالل  من  اإليها  الو�ضول  ميكن  والتي 
حلول  تقدمي   ،)TCR( الفروع  لدى  النقد  تدوير  اأجهزة  الإلكرتوين،  الربيد 
برجمية متكاملة برخ�ضة ممنوحة من �ضركة MenaItech  عرب من�ضة احلو�ضبة 
اأعمالها  ال�ضغرية لت�ضهيل  ال�ضركات  فئة  البنك  Cloud  لعمالء  ال�ضحابية 
وتعامالتها مع البنك بتوفري نظام الرواتب واأنظمة اإدارة عمالء ال�ضركة واإدارة 

�ضوؤون املوظفني.
وعلى �ضعيد البنية التحتية لالأردن وفل�ضطني وقرب�س، مت حتديث البنية التحتية 
يف فرع قرب�س يف موقعه اجلديد، وجتهيز جميع اخلوادم اخلا�ضة به وربطها مع 

الإدارة العامة. 
وتركيب  كامل  ب�ضكل  فل�ضطني  يف  الأ�ضيل  البيانات  مركز  موقع  ا�ضتالم  ومت 

الأجهزة واأي�ضًا مت ا�ضتالم املوقع البديل يف فل�ضطني ا�ضتالمًا مبدئيًا.
اأما بخ�ضو�س البنية التحتية لالأردن، مت تركيب وحدات التخزين اجلديدة من 
املوقعني  والكرك يف  زين  وت�ضغيل فرعي  الأردن،  الأ�ضيل يف  املوقع  IBM يف  نوع 
اجلديدين، حتديث اأنظمة حماية ال�ضبكة الداخلية )ISE( و البدء بتطبيقها يف 
الن�ضخ الحتياطية، حتديث  اأخذ  املعلومات، تطبيق برجميات  تكنولوجيا  دائرة 

برنامج احلماية من الربجميات اخلبيثة على جميع اأجهزة البنك. 
وعلى م�ضتوى خطوط الت�ضال مت حتديث جميع خطوط الت�ضال واخلط البديل 
لربط  العمل  وجاري   ، ال�ضبكات  �ضعة  حتديث  م�ضروع  �ضمن  العامة  الإدارة  يف 

فروع فل�ضطني مع مركز البيانات الأ�ضيل والبديل. 
ولرفع م�ضتوى الأمن واحلماية لأجهزة ال�ضراف الآيل مت تركيب اأجهزة املراقبة 
الأجهزة  لتتبع حركة  الأردن  الآيل يف  ال�ضراف  اأجهزة  على   )GPS tracking(
وحالتها الت�ضغيلية وتركيب اأجهزة وبرامج احلماية SPS و PIN GURD على جميع 

.NCR اأجهزة ال�ضراف الآيل ح�ضب التو�ضيات الواردة من ال�ضركة املزودة

الدائرة املالية
باإطالق  املكلفة  الداخلية  العمل  جلان  جميع  بدعم  العام  خالل  الدائرة  قامت 
�ضال�ضة  وبكل  اخلارجية  الفروع  يف  اجلديد  البنكي  النظام  من  الثانية  املرحلة 
البنكية  املنتجات  اإطالق حزمة جديدة من  امل�ضاهمة يف  اإىل  بالإ�ضافة  وي�ضر،  
اجلديدة والأنظمة امل�ضاندة الأخرى  املتخ�ض�ضة والتي جاءت ا�ضتكماًل خلطة 
عمل البنك يف ا�ضتمرار التحديث والتطوير يف املنتجات البنكية والأنظمة العاملة 
الأنظمة  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضرفية،  للعمليات  املبتكرة  احللول  اأف�ضل  يكفل  ومبا 
والتطبيقات التي تتم برعاية البنك املركزي الأردين والتي تهدف اإىل النهو�س 

مب�ضتوى اأداء القطاع امل�ضريف ككل.  
لقد �ضكل العام 2015 اإطالق اخلطة ال�ضرتاتيجية اجلديدة للبنك، وهي خطة 
متو�ضطة املدى لالأعوام 2015-2017، حيث جاءت ترجمة واقعية لروؤية الإدارة 
للبيئتني الداخلية واخلارجية وارتدادهما على نتائج واأهداف البنك وما تت�ضمنته 
من خطة عمل وا�ضحة ت�ضكل مهتدى جلميع الدوائر والفروع، و�ضت�ضتمر الدائرة 
اأر�س الواقع وحتليل النتائج مل�ضاعدة متخذ  مبواكبة مراحل تنفيذ اخلطة على 
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القرار الإداري على اتخاذ القرار املنا�ضب وباأف�ضل توقيت، وجتدر الإ�ضارة اإىل 
الواقعية  الرتجمة  من  الثانية  املرحلة  ت�ضكل   2016 للعام  التقديرية  املوازنة  اأن 

للخطة.   
حيث  الدائرة،  عن  ي�ضدر  منتج  اأهم  اأنواعها،  مبختلف  املالية  التقارير  ت�ضكل 
التي  والتقارير  الرقابية،  باجلهات  اخلا�ضة  التقارير  باإنتاج  الدائرة  ا�ضتمرت 
تهدف  والتي  املبتكرة  التقارير  من  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  الإدارة  اإىل  ت�ضدر 
�ضبط اإيقاع العمل والتاأكد من جودة املخرجات و�ضمان ت�ضليمها �ضمن دورياتها 

املعتمدة وباأف�ضل عر�س ممكن. 

الدائرة القان�نية 
من  دينار  مليون   5.8 نحو  بتح�ضيل   2015 العام  يف  القانونية  الدائرة  قامت 
الديون املعدومة والديون خارج املركز املايل، ونحو 1.5 مليون دينار من الديون 
العام  الدائرة خالل  القانونية. كما قدمت  الإجراءات  بوا�ضطة  وذلك  القائمة، 
اأكرث من 4455 ا�ضت�ضارة وعقدًا لإدارات وفروع البنك، وا�ضتمرت الدائرة باأداء 
الت�ضريعات  يف  امل�ضتجدات  متابعة  خالل  من  القانوين  الوعي  ن�ضر  يف  دورها 
تدري�س  الدائرة يف  اأ�ضهمت  كما  التدريبية،  الدورات  وعقد  وعر�ضها  ودرا�ضتها 
املواد امل�ضرفية يف املعهد الق�ضائي الأردين، ويف الإعداد لوثيقة عمان لت�ضوية 

الديون خارج املحاكم بالتعاون مع موؤ�ض�ضة التمويل الدولية.

اإدارة امل�ارد الب�سرية 
اإجنازه  مت  ما  على  بالبناء   2015 العام  خالل  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  ا�ضتمرت 
خالل العامني ال�ضابقني نحو اإمتام برنامج التحول الذي اعتمد يف العام 2013، 
وذلك من خالل اإجناز مزيدًا من امل�ضاريع الريادية با�ضتحداث اللوائح والنظم 

وفقًا لأف�ضل املمار�ضات العاملية التي تالئم البنك، وت�ضارك يف حتقيق توجهاته 
يحتاجها  التي  املتينة  امل�ضاندة  البنية  وتعزيز  الأعمال،  لتطوير  ال�ضرتاتيجية 
لتلبية تطلعاته امل�ضتقبلية واحلفاظ على التقدم والتميز والنمو امل�ضتدام. ويف ذات 

الوقت التاأكد من الإدارة الفاعلة لنظم و�ضيا�ضات املوارد الب�ضرية امل�ضتحدثة. 
كما مت خالل عام 2015 اإطالق مزيدًا من الأنظمة الإلكرتونية للموارد الب�ضرية، 
الب�ضرية  املوارد  باإدارة  املتعلقة  الأعمال  و�ضرعة  كفاءة  رفع  �ضاأنها  من  التي 
الحتياجات  مع  التعامل  وحو�ضبة  الإلكرتوين،  الأداء  تقييم  نظام  واأهمها، 

التدريبية، وتطوير نظام اإمتحان قابلية اإلكرتوين لفروع فل�ضطني. 
عن  نتج  الإجنليزية،  باللغة  موظفيه  مهارات  بتنمية  البنك  اهتمام  �ضوء  ويف 
اجلهود املبذولة يف هذا ال�ضاأن،  اأن اأمت 123 موظف بنجاح دورات حت�ضني م�ضتوى 

اللغة الإجنليزية، بزيادة قدرها ثالثة اأ�ضعاف العدد يف العام ال�ضابق. 
والتخ�ض�ضية  الفنية  املهارات  لتطوير  واملدرو�ضة  املكثفة  اجلهود  عن  ونتج 
وال�ضلوكية للموظفني، منو اأعداد امل�ضتفيدين من الدورات التدريبية بواقع %28، 
فعالية  على  يوؤ�ضر  الذي  الأمر  فقط،   %9 بن�ضبة  الدورات  عدد  يف  منوًا  واكبه 
الب�ضرية  املوارد  اإدارة  اأطلقت  كما  ونوعًا.  كمًا  املنعقدة  الربامج  من  ال�ضتفادة 
برنامج التطور الوظيفي للموظفني اجلدد من حديثي التخرج، الذي من �ضاأنه 
 101 الربنامج  هذا  من  وا�ضتفاد  امل�ضرفية،  للوظائف  التخرج  حديثي  تاأهيل 

موظف خالل العام. 
وا�ضتجابًة لتوجه البنك بتنمية مهارات موظفي الدوائر الرقابية، ا�ضتفاد موظفي 
جمموعة اإدارة املخطر والمتثال وموظفي اإدارة التدقيق الداخلي من 53 دورة 

تدريبية خالل العام وبعدد اإجمايل من امل�ضاركني بلغ 102 م�ضارك.  
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نتج عن جهود البنك نحو تطوير خدماته امل�ضرفية وتعزيز الدور الرقابي الفعال، 
املوارد  اإدارة  وحر�ضت  ال�ضواغر،  من  م�ضتحدثة  وغريها  وظائف  مللء  احلاجة 
الب�ضرية على ال�ضتجابة لهذه الحتياجات بنهج الإدارة الفاعلة للقوى العاملة، 
التخ�ض�ضية  الوظائف  ل�ضغل  تاأهيلهم  مت  الذين  املوظفني  عدد  ارتفع  حيث 
لأعمال  املدرو�س  النمو  رافقه  ال�ضابق،  العام  عن   %155 بن�ضبة  العامة  بالإدارة 
التوظيف بن�ضبة 35% قيا�ضًا بالعام 2014. واحل�ضيلة اأدت اإىل منو عدد موظفي 

البنك بواقع %10. 

دائرة الت�س�يق والعالقات العامة
ا�ضرتاتيجية  �ضمن  عملها  خطط  بتنفيذ   2015 عام  خالل  الدائرة  ا�ضتمرت 
الذهنية  البنك  وتر�ضيخ �ضورة  الت�ضويقية  الأهداف  خا�ضة  متكنها من حتقيق 
لدى عمالءه من كافة القطاعات بالإ�ضافة اإىل دورها يف الت�ضالت الداخلية 
جمال  يف  ل�ضيا�ضتة  تظبيقًا  املجتمع  متكني  يف  البنك  دور  وتطوير  واخلارجية 

امل�ضوؤولية الجتماعية. 
با�ضرت الدائرة بحمالتها الت�ضويقية حلزمة بطاقات املا�ضرتكارد ال�ضادرة من 
البنك الأردين الكويتي بالإ�ضافة اإىل حملة  حتديث بيانات عمالء البنك، واأخرى 

خا�ضة بحوالت الوي�ضرتن يونيون.  
وتابعت الدائرة عملها بالتح�ضري واملتابعة والرتتيب لفتتاح فروع البنك يف مرج 
احلمام، الزرقاء، البقعة والكرك مبواقعهم اجلديدة، كما واأ�ضرفت الدائرة على 
ال�ضحفية  الأخبار  اإىل  بالإ�ضافة  البنك،  ومن�ضورات  مطبوعات  معظم  اإ�ضدار 
مواقع  اإدارة  اإىل  اإ�ضافة  بالبنك  اخلا�س  الإلكرتوين  واملوقع  بالبنك  اخلا�ضة 

التوا�ضل الجتماعي.
على �ضعيد تعزيز توا�ضلنا مع عمالئنا، مت تفعيل �ضفحة البنك على »الفي�ضبوك« 
وزاد عدد املعجبني بال�ضفحة من 2.467 وا�ضبح 69.548 يف نهاية العام، كما 
واأي�ضًا  في�ضبوك«.  »�ضركة  من  البنك  ل�ضفحة  ر�ضمي  توثيق  على  احل�ضول  مت 
خا�ضة  �ضفحة  اإن�ضاء  طريق  عن  اأخرى  قنوات  لي�ضمل  العمل  نطاق  تو�ضيع  مت 
بالبنك على »الإن�ضتغرام وتويرت ولينكد اإن« وبت�ضميم موحد للمحتوى الإعالين 

والت�ضويقي على مواقع التوا�ضل الإجتماعي ليعك�س هوية البنك. 

امل�س�ؤولية الجتماعية
تعترب امل�ضوؤولية  الجتماعية بالن�ضبة للبنك الأردين الكويتي جت�ضيدًا فعليًا لهويته 
املوؤ�ض�ضية ودوره الجتماعي جنبًا اإىل جنب مع دوره املايل والقت�ضادي يف ال�ضوق 
امل�ضريف، والتي متثل اإحدى اأهم مرتكزات ر�ضالة البنك من خالل العمل على 
حتقيق التنمية امل�ضتدامة للمجتمعات، لتعك�س ال�ضورة الفعلية ل�ضعارنا »اأكرث من 

بنك«.
وامل�ضاركة  املجتمع  بدعم  م�ضاهماته  مبوا�ضلة   2015 عام  خالل  البنك  قام 
املحافظة  وال�ضباب،  ال�ضحة  مبجال  املتعلقة  وامل�ضاريع  الفعاليات  من  بالعديد 
الريا�ضة، وغريها مما ي�ضهم يف تطوير  التعليم،  الثقافة والفنون،  البيئة،  على 

القت�ضاد الوطني.
يف  البنك  مبادرات  ا�ضتمرت  فقد  الت�ضامن،  وروح  التكامل  قيم  تعزيز  اإطار  ويف 
الرب  وحملة  الها�ضمي  الأردين  ال�ضندوق  مثل  متعددة  لفعاليات  الدعم  تقدمي 
بالعمل  املعنية  واجلهات  ربحية  الغري  اخلريية  اجلمعيات  من  والعديد  والإح�ضان، 

الإن�ضاين، وم�ضاريع تنمية وتاأهيل املجتمعات الريفية الأقل حظًا، كما وا�ضل البنك 
.)SOS( تقدمي الدعم النقدي ال�ضنوي والرعاية ملنزلني يف قرى الأطفال

ا�ضتمر البنك بدعم برنامج التعليم اجلامعي الذي تديره موؤ�ض�ضة �ضندوق الأمان 
مل�ضتقبل الأيتام، اإ�ضافة لتقدمي م�ضاعدة مالية مبا�ضرة لعدد من الطلبة املتفوقني 

من خالل حتمل تكاليف درا�ضتهم يف اجلامعات الأردنية. 
ومت للعام الثامن على التوايل وبالتعاون مع اإدارة املوارد الب�ضرية، رعاية برنامج 
»درب« الوطني لتدريب طالب اجلامعات والذي يقوم على تنفيذه �ضندوق امللك 

عبداهلل الثاين للتنمية بالتعاون مع موؤ�ض�ضة لوياك )الأردن(، والذي يهدف اإىل 
تاأهيل ال�ضباب من اجلن�ضني لتمكينهم ومنحهم فر�ضًا اأف�ضل يف �ضوق العمل.

عدد  يف  البنك  �ضارك  فقد  اململكة،  يف  والفنية  الثقافية  للحركة  منه  وت�ضجيعًا 
يتيح  البنك  فاإن  عام،  كل  يف  وكعادته  واملهرجانات،  واملوؤمترات  املعار�س  من 
ملوؤ�ض�ضات املجتمع املدين واجلمعيات، فر�س ال�ضتخدام املجاين مل�ضرحه، لإقامة 
اأن�ضطتها وفعالياتها. فيما وا�ضل دعم الكتاب والأدباء الأردنيني من خالل اقتناء 

اأعداد من موؤلفاتهم واإنتاجاتهم الفكرية.
وتاأكيدًا منه على تر�ضيخ املمار�ضات البيئية ال�ضليمة، فاإن البنك يقوم وبا�ضتمرار 
يف كل عام بامل�ضاركة يف دعم م�ضابقة امللكة علياء للم�ضوؤولية الجتماعية والتي 
ال�ضنوية والتي  الوطنية  النظافة  البيئية، كما �ضارك بدعم حملة  بالثقافة  تعنى 

نظمتها جمعية البيئة الأردنية، وا�ضت�ضاف اأن�ضطة اجلمعية على م�ضرح البنك.
موظفو  �ضارك  فقد  ال�ضحية،  الناحية  من  البنك  ومبادرات  ن�ضاطات  و�ضمن 
البنك يف حملة التربع بالدم التي نظمها بالتعاون مع بنك الدم الوطني، لتقدمي 
ي�ضارك عدد  الأردين. كما  املجتمع  اأبناء  للدم من  واملحتاجني  للمر�ضى  الدعم 
حيث  لل�ضرطان،  احل�ضني  مركز  اأ�ضدقاء  برنامج  يف  البنك  موظفي  من  كبري 
يقدم كل منهم تربعًا �ضهريًا من راتبه للمركز. كما قام البنك مب�ضاعدة املركز 
يف توزيع من�ضورات توعوية �ضحية باإرفاقها مع ك�ضوف احل�ضابات. هذا ولل�ضنة 
اأجل  من  »هدف  بطولة  يف  وامل�ضاركة  املادي  الدعم  بتقدمي  البنك  قام  الثانية 
احلياة« بالتعاون مع موؤ�ض�ضة احل�ضني لل�ضرطان، بالإ�ضافة لتقدمي الدعم للعديد 

من الفعاليات والأن�ضطة ال�ضبابية والريا�ضية وذوي الحتياجات اخلا�ضة. 
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20152014
اأهم بنود الدخل

102.210101.193�صايف  اإيرادات الفوائد والعموالت

127.900124.104اإجمايل الدخل

56.46762.895�صايف االأرباح قبل ال�صريبة وحقوق غري امل�صيطرين

38.55846.545�صايف االأرباح بعد ال�صريبة وحقوق غري امل�صيطرين

0.3860.465ح�صة ال�صهم من �صايف الربح / فل�س

اأهم بنود املركز املايل
2.844.7322.609.715جمموع املوجودات

1.372.7871.306.259الت�صهيالت االئتمانية بال�صايف

1.987.8081.752.537ودائع العمالء والتاأمينات النقدية

448.579431.784حقوق امللكية  - م�صاهمي البنك

448.306539.784بنود خارج املركز املايل

20152014اأهم الن�سب املالية
1.81%1.45%العائد على معدل املوجودات

11.05%8.84%العائد على معدل حقوق امللكية

16.68%18.23%ن�صبة كفاية راأ�س املال

16.74%15.97%ن�صبة الرفع املايل

موؤ�سرات الكفاءة
44.40%45.80%امل�صاريف االإدارية والعمومية / �صايف الفوائد والعموالت

36.20%36.60%امل�صاريف االإدارية والعمومية / اإجمايل الدخل

موؤ�سرات نوعية املوجودات
7.83%8.67%اإجمايل الديون غري العاملة/ اإجمايل الت�صهيالت

57.12%46.33%ن�صبة تغطية الديون غري العاملة

�أهم �ملوؤ�سر�ت و�لن�سب �ملالية لعامي 2015 و 2014

)املبالغ باآلف الدنانري(
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�أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية

�ل�سيد »حممد يا�سر« م�سباح حممود �لأ�سمر

�ل�سيد توفيق عبد �لقادر حممد مكحل

�ل�سيد �ساهر عيد عبد �حلليم �سليمان

�ل�سيد وليم جميل عو�د دبابنه

�ل�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�س

�ل�سيد هيثم �سميح » بدر �لدين « �لبطيخي

�ل�سيد عبد�لكرمي حممود نور�لدين فريحات

�ل�سيد زهدي بهجت زهدي �جليو�سي

�ل�سيد �إبر�هيم عي�سى �إ�سماعيل ك�ست

�ل�سيد �إبر�هيم �سالح �إبر�هيم �حلن�س

�ل�سيد حممد جميل عزم حمد

�ل�سيد �سائد حممود خ�سر طعمة

�ل�سيد عبد�هلل �إبر�هيم عبد�هلل م�سمار

�ل�سيد د�ود عادل د�ود عي�سى

�ل�سيد �إبر�هيم فريد �آدم بي�سه

�لدكتور مكرم �أمني ماجد �لقطب

�ملديـــر �لعــام

نائب �ملدير �لعام / رئي�س �ملجموعة �مل�سرفية

رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال

رئي�س �خلزينة و�ل�ستثمار

رئي�س �ل�سوؤون �ملالية

رئي�س منتجات �لتجزئة و�لبنكية �خلا�سة

رئي�س �لعمليات وتكنولوجيا �ملعلومات  

رئي�س �لت�سهيالت �لئتمانية

رئي�س �ل�سوؤون �لقانونية

رئي�س �لإد�رة �لإقليمية لفروع فل�سطني

رئي�س �إد�رة �ملخاطر

رئي�س �إد�رة �لمتثال

رئي�س �إد�رة �ل�سوؤون �لإد�رية

رئي�س �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية

رئي�س م�ساعد �خلزينة و�ل�ستثمار و�لعالقات �لدولية

رئي�س م�ساعد ت�سهيالت �ل�سركات

بالإ�سافة �إىل �ل�سيد �إبر�هيم ف�سل حممود �لطعاين رئي�س �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي �لذي يتبع للجنة جمل�س �لإد�رة للتدقيق 

ولرئي�س جمل�س �لإد�رة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ا�ستكمال لإجنازات البنك خالل العام 2015 وجناحه يف بناء بنية اإدارية وتكن�ل�جية متط�رة لتقدمي اأف�سل اخلدمات 
واحلل�ل امل�سرفية للعمالء ، فاإن خطة العمل لعام 2016 تتلخ�س مبا يلي:-

ال�ضتفادة من التطويرات اجلوهرية على البنية التكنولوجية وحتديث الأنظمة البنكية الرئي�ضية وامل�ضاندة بالبنك، لتوفري خدمات ومنتجات حديثة . 1
خم�ض�ضة لقطاع التجزئة والأفراد مع الرتكيز على توفري القنوات الإلكرتونية لكافة اخلدمات املقدمة لت�ضهيل التعامالت واإثراء جتربة العميل 

امل�ضرفية.
التو�ضع يف تقدمي اخلدمات واملنتجات  لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف ظل التوجة العاملي واحلكومي لدعم هذا القطاع الهام وتعزيز دوره يف . 2

م�ضرية التنمية القت�ضادية.
تطوير خدمات الدائرة البنكية اخلا�ضة وتو�ضيعها من خالل فتح اآفاق جديدة للتعاون مع املوؤ�ض�ضات املالية العاملية لتوفري منتجات ا�ضتثمارية تلبي . 3

احتياجات العمالء، بالإ�ضافة اإىل التو�ضع ال�ضرتاتيجي يف اأعمال فرع قرب�س والرتكيز على عمالء البنكية اخلا�ضة وت�ضهيالت ال�ضركات.
ال�ضتفادة من المكانيات والعالقات التي تتمتع بها �ضركة م�ضاريع الكويت القاب�ضة )كيبكو( و�ضركاتها التابعة وتواجدها الإقليمي والعاملي مما . 4

يتيح تنمية الأعمال امل�ضرتكة وتبادل الدعم وامل�ضاندة بني اأع�ضاء املجموعة.
التو�ضع املدرو�س يف �ضبكة فروع البنك وال�ضرافات الآلية وال�ضرافات الآلية التفاعلية يف اململكة وافتتاح وتغيريمواقع عدد من  فروع البنك بناًء . 5

على الدرا�ضات ال�ضوقية اخلا�ضة بكل منطقة لتتنا�ضب مع متطلبات العمالء. 
ال�ضتمرار يف دعم مبادرات التنمية املحلية والوطنية ح�ضب ا�ضرتاتيجية امل�ضوؤولية الجتماعية املتبعة لدى البنك، مما يعزز دوره الرائد يف خدمة . 6

املجتمع املحلي.
اإجناز متطلبات �ضلطة النقد الفل�ضطينية وجتهيز اإدارة اإقليمية متكاملة، وافتتاح فرعي جنني وبيت حلم خالل الن�ضف الثاين من عام 2016، . 7

اإ�ضافة اإىل ا�ضتكمال درا�ضة اإن�ضاء �ضبكة فروع يف املناطق الرئي�ضية يف ال�ضفة الغربية.
اإدارة املخاطر والمتثال ومكافحة غ�ضل الأموال والتدقيق الداخلي . 8 الرتكيز على برامج تنمية وتطوير قدرات ومهارات موظفي البنك يف جمال 

واأنظمة املعلومات للتعامل مع امل�ضتجدات الرقابية والت�ضريعية ول�ضمان �ضالمة عمليات البنك يف كافة الظروف.

خطة �لعمل لعام 2016
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�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية

يف 31 كانون �لأول 2015

مع تقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقل
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تقرير مدقق �حل�سابات �مل�ستقل
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قائمــــــــــة )اأ(قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة كما يف 31 كانون �لول 2015 و 2014

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )48( ت�ضكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
20152014�إي�ضاح 

�ملوجــــــود�ت
4402.439.784328.810.958نقد و�أر�ضدة لدى بنوك مركزية

5224.544.517211.823.670�أر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
69.107.71511.107.725�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

71.372.787.2041.306.259.250ت�ضهيالت �ئتمانية مبا�ضرة بال�ضايف 
876.219.06052.767.542موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

935.229.27929.873.323موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل 
10505.749.976465.656.017موجود�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

1125.801.79716.154.954ممتلكات ومعد�ت بال�ضايف
127.065.2007.362.498موجود�ت غري �مللمو�ضة بال�ضايف

197.393.5776.527.456موجود�ت �ضريبية موؤجلة
13178.393.394173.371.173موجود�ت �أخرى 

2.844.731.5032.609.714.566     جمموع �ملوجود�ت
�ملطلوبات وحقوق �مللكية

�ملطلوبات : 
14316.010.975340.190.210ود�ئع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

151.900.905.8861.669.839.041ود�ئع عمالء
1686.902.10082.697.561تاأمينات نقدية
1724.015.90011.725.398�أمو�ل مقرت�ضة

1810.526.5979.223.890خم�ض�ضات متنوعة
1913.238.96513.789.069خم�ض�ص �ضريبة �لدخل
193.261.0153.077.201مطلوبات �ضريبية موؤجلة

2035.616.59642.216.269مطلوبات �أخرى
2.390.478.0342.172.758.639     جمموع �ملطلوبات

حقوق �مللكية :
حقوق م�ضاهمي �لبنك :

21100.000.000100.000.000ر�أ�ص �ملال �ملكتتب به و�ملدفوع 
2277.479.74471.918.373�لإحتياطي �لقانوين

22143.357.259132.234.517�لإحتياطي �لإختياري
22227.597227.597�حتياطي تقلبات دورية

2213.353.03812.982.394�حتياطي خماطر م�ضرفية عامة
234.280.1526.043.831�ضايف �حتياطي تقييم موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة بعد �ل�ضريبة

24109.880.864108.377.609�لأرباح �ملدورة 

448.578.654431.784.321جمموع حقوق م�ضاهمي �لبنك

5.674.8155.171.606    حقوق غري �مل�ضيطرين
454.253.469436.955.927     جمموع حقوق �مللكية

2.844.731.5032.609.714.566     جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية



49 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

قائمــــــــــة )ب(قائمة �لدخل �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2015 و 2014

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )48( ت�ضكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
20152014�إي�ضاح

26129.783.872134.198.963�لفو�ئد �لد�ئنة      

2739.515.09345.701.374ينزل : �لفو�ئد �ملدينة

90.268.77988.497.589           �ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد

2811.940.74912.695.494�ضايف �إير�د�ت �لعموالت

102.209.528101.193.083    �ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لعموالت 

294.225.2003.013.354�أرباح عمالت �أجنبية                                   

)3.804.029()633.460(30)خ�ضائر( موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

9870.1432.178.069توزيعات �أرباح نقدية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�ضامل 

869.243)38.683(31)خ�ضائر( �رباح بيع موجود�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة

3221.267.34020.654.238�إير�د�ت �أخرى

127.900.068124.103.958            �إجمايل �لدخل 

3323.134.33422.058.983نفقات �ملوظفني

115.228.3953.194.382 و12��ضتهالكات و�إطفاء�ت

720.978.72014.355.560خم�ض�ص تدين �لت�ضهيالت �الإئتمانية �ملبا�ضرة

181.815.2031.795.476خم�ض�ضات متنوعة

3420.276.08019.804.760م�ضاريف �أخرى

71.432.73261.209.161     �إجمايل �مل�ضاريف 

56.467.33662.894.797�لربح لل�ضنة قبل �ضريبة �لدخل - قائمة )هـ( 

1917.055.66016.133.101ينزل : م�ضروف �ضريبة �لدخل لل�ضنة                    

39.411.67646.761.696     �لربح لل�ضنة - قائمة )ج( و)د(            

يعود �إىل :

38.558.05446.545.475   م�ضاهمي �لبنك

853.622216.221       حقوق غري �مل�ضيطرين

ح�ضة �ل�ضهم من �لربح لل�ضنة �لعائد مل�ضاهمي �لبنك
465/-  386/- 35  �أ�ضا�ضي وخمف�ص 



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        5 1 0  502

قائمــــة )ج(قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2015 و 2014

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )48( ت�ضكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
  

2014 2015

46.761.696 39.411.676 الربح لل�سنة - قائمة )ب(

بنود الدخل ال�سامل الآخر

بنود غري قابلة للتحويل لحقًا لقائمة الدخل املوحدة:

859.868 )2.114.134(   �سايف التغري يف اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�سريبة

47.621.564 37.297.542      اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة - قائمة )د(

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة العائد اإىل :

47.257.922 36.794.333   م�ساهمي البنك

363.642 503.209   حقوق غري امل�سيطرين

47.621.564 37.297.542      املجموع



51 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

قائمـــــــــــــة )د(قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2015 و 2014

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )48( ت�ضكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار

- من اأ�ضل الأرباح املدورة مبلغ 7.393.577 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 مقابل 6.527.456 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقيد الت�ضرف به لقاء 
موجودات �ضريبية موؤجلة اإ�ضتنادًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .

- يت�ضمن ر�ضيد الأرباح املدورة مبلغ 4.251.839 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 مقابل 4.559.536 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 ، ل ميكن الت�ضرف به 
وفقًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقاء اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(، والذي ميثل فروقات اإعادة التقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل بال�ضايف بعد ما حتقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع.
- يحظر الت�ضرف باحتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة ال مبوافقة م�ضبقة من البنك املركزي الأردين .

- يحظر الت�ضرف باإحتياطي تقييم املوجودات املالية ال�ضالب وفقًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين .

حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
املجمـــــــــــوع غري امل�سيطرين

اإي�ساحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
راأ�س املال

املكتتب به 
واملدفـــــــــــوع

�سايف اإحتياطياالحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
تقييم موجودات

مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�سريبة

االأربــاح
املــدورة 

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك تقلباتاالإختيــــــــاريالقانونــــــــــي

دورية
خماطـــــــــــــر

م�سرفيـة عامـة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2015

 436.955.927  5.171.606  431.784.321  108.377.609  6.043.831  12.982.394  227.597  132.234.517  71.918.373  100.000.000 الر�سيد يف بداية ال�سنة

 39.411.676  853.622  38.558.054  38.558.054  -  -  -  -  -  - الربح لل�سنة - قائمة )ب(

�سايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
)2.114.134()350.413()1.763.721( - )1.763.721( -  -  -  -  -   مالية بالقيمة العادلة بعد ال�سريبة 

)خ�سائر( متحققة من موجودات مالية
 -  -  - )42( 42  -  -  -  -  - 9  بالقيمة العادلة من خالل الدخل اال�سامل 

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة -
 37.297.542  503.209  36.794.333  38.558.012 )1.763.679( -  -  -  -  -   قائمة )ج(

 -  -  - )17.054.757( -  370.644  -  11.122.742  5.561.371  - 22املحول اإىل االحتياطيات

)20.000.000( - )20.000.000()20.000.000( -  -  -  -  -  - 25االأرباح املوزعة

 454.253.469  5.674.815  448.578.654  109.880.864  4.280.152  13.353.038  227.597  143.357.259  77.479.744  100.000.000      الر�سيد يف نهاية ال�سنة

حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
املجمـــــــــــوع غري امل�سيطرين

اإي�ساحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
راأ�س املال

املكتتب به 
واملدفـــــــــــوع

�سايف اإحتياطياالحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
تقييم موجودات

مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�سريبة

االأربــاح
املــدورة 

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك تقلباتاالإختيــــــــاريالقانونــــــــــي

دورية
خماطـــــــــــــر

م�سرفيـة عامـة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2014

 409.334.363  4.807.964  404.526.399  101.769.877  5.107.767  12.141.495  185.805 119.698.801  65.622.654  100.000.000 الر�سيد يف بداية ال�سنة

 46.761.696  216.221  46.545.475  46.545.475  -  -  -  -  -  - الربح لل�سنة - قائمة )ب(

�سايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
 859.868  147.421  712.447  -  712.447  -  -  -  -  -   مالية بالقيمة العادلة بعد ال�سريبة 

)خ�سائر( متحققة من موجودات مالية
 -  -  - )223.617( 223.617  -  -  -  -  - 9  بالقيمة العادلة من خالل الدخل اال�سامل 

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة -
 47.621.564  363.642  47.257.922  46.321.858  936.064  -  -  -  -  -   قائمة )ج(

 -  -  - )19.714.126( -  840.899  41.792  12.535.716  6.295.719  - 22املحول اإىل االحتياطيات

)20.000.000( - )20.000.000()20.000.000( -  -  -  -  -  - 25االأرباح املوزعة

 436.955.927  5.171.606  431.784.321  108.377.609  6.043.831  12.982.394  227.597 132.234.517  71.918.373  100.000.000      الر�سيد يف نهاية ال�سنة



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        5 1 0  522

قائمــــــــــــة )هـ(قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2015 و 2014

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )48( ت�ضكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
20152014اي�ضاح

التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل :
56.467.33662.894.797  الربح لل�ضنة قبل �ضريبة الدخل - قائمة )ب( 

تعديالت :
115.228.3953.194.382 و12  ا�ضتهالكات واطفاءات

720.978.72014.355.560  خم�ض�ص تدين الت�ضهيالت االئتمانية املبا�ضرة
)8.479.269()8.999.386(  �ضايف ايرادات الفوائد

181.629.8901.628.256  خم�ض�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة
18185.313167.220  خم�ض�ص ق�ضايا مقامة على البنك واملطالبات املحتملة

)59.659()1.906.176(32  )ارباح( بيع موجودات م�ضتملكة
 - )312.049(32  )ارباح( بيع ممتلكات ومعدات

)869.243( 38.683 31  خ�ضائر )اأرباح( بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
301.164.8083.562.281  خ�ضائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

133.641.7331.928.384  خ�ضائر تدين اأ�ضهم وعقارات م�ضتملكة
291.650.356383.092  تاأثري تغري ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه

79.767.62378.705.801     املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :

)8.246.910(2.000.010  النق�ص )الزيادة( يف االر�ضدة وااليداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
7.573.529)87.506.674(  )الزيادة( النق�ص يف الت�ضهيالت االئتمانية املبا�ضرة

21.935.114)24.616.326(  )الزيادة( النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)32.233.491(9.092.859  النق�ص )الزيادة( يف املوجودات االخرى

3.108.8204.781.421  الزيادة يف ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�ضهر
231.066.84567.974.410  الزيادة يف ودائع العمالء

4.204.53914.636.870  الزيادة يف تامينات نقدية
)29.843.003()14.178.466(  )النق�ص( يف مطلوبات اأخرى

123.171.60746.577.940     �ضايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
202.939.230125.283.741    �ضايف النقدية التدفقات من عمليات الت�ضغيل قبل املخ�ض�ضات املدفوعة و�ضريبة الدخل املدفوعة

)1.540.678()512.496(18  خم�ض�ص نهاية اخلدمة املدفوع
)47.851( - 18  خم�ض�ص ق�ضايا مدفوع
)19.971.136()17.376.576(19  �ضريبة الدخل املدفوعة

185.050.158103.724.076     �ضايف التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ضتثمار :

)123.659.021()40.132.642(  )الزيادة( يف موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
)810.678()8.031.172(  )الزيادة( يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل  

)8.857.043()14.265.891(  )الزيادة( يف ممتلكات ومعدات واملوجودات غري امللمو�ضة
)133.326.742()62.429.705(     �ضايف )اال�ضتخدامات النقدية يف( عمليات اال�ضتثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
147.421)350.413(   )النق�ص( الزيادة يف حقوق غري امل�ضيطرين

12.290.5023.725.398  الزيادة يف اأموال مقرت�ضة
)19.304.239()19.272.458(  ارباح موزعة على امل�ضاهمني 

)15.431.420()7.332.369(  �ضايف )اال�ضتخدامات النقدية يف( عمليات التمويل
)383.092()1.650.356(  تاأثري تغري ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه

)45.417.178(113.637.728  �ضايف الزيادة )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه
223.563.003268.980.181  النقد وما يف حكمه يف بداية ال�ضنة

36337.200.731223.563.003     النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة 



53 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

�لبنك �لأردين �لكويتي

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

1- معلومات عامة

- ان البنك الردين الكويتي �شركة م�شاهمة عامة حمدودة اأردنية  تاأ�ش�شت حتت رقم )108( بتاريخ 25 ت�شرين الول 1976 مبوجب قانون ال�شركات الأردين رقم )13( 
ل�شنة 1964 ومركزه الرئي�شي يف مدينة عمان يف منطقة العبديل ، �شارع اأمية بن عبد �شم�ص هاتف   5629400 )6( 962+ �ص.ب. 9776 عمان - 1191  اململكة 

الأردنية الها�شمية .
- يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�شرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها �شتة وخم�شون فرعا وخارجها وعددها ثالثة وال�شركات 

التابعة له وعددها �شركتني .
- ان البنك الردين الكويتي هو �شركة م�شاهمة عامة حمدودة مدرجة ا�شهمه يف �شوق عمان املايل .

-  مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�ص اإدارة البنك يف جل�شته رقم )2016/1( بتاريخ 25 كانون الثاين 2016 وهي خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمني .

2- اأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية

اأ�ش�ص اإعداد القوائم املالية املوحدة
يتعلق باحت�شاب  البنك املركزي الردين والرتتيبات معه فيما  لتعليمات  املالية املعدلة وفقًا  للتقارير  الدولية  للمعايري  للبنك وفقًا  املالية املوحدة  القوائم  - مت اعداد 
ال�شادرة عن جمل�ص معايري  للمعايري  وفقًا  التابعة  لل�شركات  املالية  القوائم  اإعداد  ، يف حني مت  املبا�شرة  الئتمانية  الت�شهيالت  لعدد من عمالء  التدين  خم�ش�ص 

املحا�شبة الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة تف�شريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية .
الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تظهر  التي  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  با�شتثناء  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت   -
واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة . كما تظهر بالقيمة العادلة 

املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة. 
- ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�شية للبنك.

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�شيا�شات املحا�شبية التي مت اتباعها لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الول 2014 باإ�شتثناء اأثر تطبيق 
ما يرد يف الي�شاح )48( حول القوائم املالية املوحدة .

اأ�ش�ص توحيد القوائم املالية
- تت�شمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعة له واخلا�شعة ل�شيطرته وتتحقق ال�شيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات 
املالية والت�شغيلية  لل�شركات التابعة وذلك للح�شول على منافع من ان�شطتها، ويتم ا�شتبعاد املعامالت والأر�شدة واليرادات وامل�شروفات فيما بني البنك وال�شركات 

التابعة له . 
-   يتم اعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�ص ال�شنة املالية للبنك با�شتخدام نف�ص ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك باإ�شتثناء الرتتيبات مع البنك املركزي 
الأردين فيما يتعلق باإحت�شاب خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة لعدد من العمالء . اذا كانت ال�شركات التابعة تتبع �شيا�شات حما�شبية تختلف عن تلك 

املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية  لل�شركات التابعة لتتطابــق مع ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة يف البنك . 
- متثل حقوق غري امل�شيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف ال�شركات التابعة . 

ميتلك البنك كما يف 31 كانون الول 2015 و 2014 ال�شركات التابعة التالية :

تاريخ التملكمكان عملهاطبيعة عمل ال�شركةن�شبة ملكية البنكرا�ص املال املدفوعا�شــــــــــــم ال�شركـــــــــــة
%دينـــــــــــار

2002عمانو�شاطة مالية8.000.00050/22ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية
2011عمانتاأجري متويلي20.000.000100�شركة اإجارة للتاأجري التمويلي

اإن اأهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام 2015 كما يلي :

للعــــــــــــــــــام 312015 كانـــــــــــــون الأول 2015
اإجمايل امل�شاريفاإجمايل الإيراداتاإجمايل املطلوباتاإجمايل املوجوداتا�شــــــــــــم ال�شركـــــــــــة

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار
14.691.0503.293.6733.546.5851.833.416ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية

52.143.37426.590.3373.982.8502.081.202�شركة اإجارة للتاأجري التمويلي
يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال �شيطرة البنك على ال�شركات التابعة ، ويتم توحيد 

نتائج عمليات  ال�شركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�شيطرة على  ال�شركات التابعة . 
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معلومات القطاعات 
- قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�ضرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال 

اأخرى والتي يتم قيا�ضها وفقًا للتقارير التي يتم ا�ضتعمالها من قبل املدراء التنفيذيني و�ضانعو القرار الرئي�ضيني لدى البنك.
- القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�ضادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�ضادية 

اأخرى.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
- متثل هذه املوجودات ال�ضتثمارات يف اأ�ضهم و�ضندات ال�ضركات لأغرا�ض املتاجرة ، وان الهدف من الحتفاظ بها هو توليد الأرباح من تقلبات الأ�ضعار ال�ضوقية ق�ضرية 

الأجل اأو هام�ض اأرباح املتاجرة .
- يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�ضراء )تقيد م�ضاريف القتناء يف قائمة الدخل املوحدة عند ال�ضراء( ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـــة ، ويظهر 
التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف 

حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم قيد الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحدة. 
- ل يجوز اإعادة ت�ضنيف اأي موجودات مالية من/ اإىل هذا البند اإلَّ يف احلالت املُحّددة يف معايري التقارير املالية الدولية.

- يتم قيد الأرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحدة. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل 
- متثل هذه املوجودات ال�ضتثمارات يف اأدوات امللكية لأغرا�ض الحتفاظ بها لتوليد الأرباح على املدى الطويل ولي�ض لأغرا�ض املتاجرة .

- يتم اثبات املوجودات املالية من خالل الدخل ال�ضامل بالقيمة العادلة م�ضافًا اليها م�ضاريف القتناء عند ال�ضراء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـة ، ويظهر التغري 
يف القيمة - العادلة يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري 
النقدية بالعمالت الجنبية ، ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها يتم قيد الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة و�ضمن حقوق 
امللكية املوحدة ، ويتم حتويل ر�ضيد احتياطي تقييم ال�ضتثمارات اخلا�ض باأدوات امللكية املباعة مبا�ضرة اىل الرباح واخل�ضائر املدورة ولي�ض من خالل قائمة الدخل 

املوحدة .
- ل تخ�ضع هذه املوجودات لإختبار خ�ضائر التدين .

- يتم قيد الرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة يف بند م�ضتقل.

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
- هي املوجودات املالية التي تهدف اإدارة البنك وفقًا لنموذج اأعمالها الحتفاظ بها لتح�ضيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من اأ�ضل الدين والفائدة 

على ر�ضيد الدين القائم .
- يتـم اإثبات هذه املوجودات عند ال�ضراء بالكلفة م�ضافًا اإليها م�ضاريف القتناء ، وتطفاأ العالوة / اخل�ضم با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعالـة ، قيدًا على اأو حل�ضاب 
الفائــدة ، وتنزيل اأية خم�ض�ضات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإىل عدم اإمكانية ا�ضرتداد الأ�ضل اأو جزء منــه ، ويتم قيد اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل 

املوحدة .
- ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�ضجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�ضومة ب�ضعر الفائدة الفعلي .

- ل يجوز اإعادة ت�ضنيف اأي موجودات مالية من/ اإىل هذا البند اإلَّ يف احلالت املُحّددة يف معايري التقارير املالية الدولية )ويف حال بيع اأي من هذه املوجودات قبل 
تاريخ ا�ضتحقاقها يتم ت�ضجيل نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل املوحدة يف بند ُم�ضتقل والإف�ضاح عن ذلك وفقًا ملُتطلبات معايري التقارير املالية الدولية باخل�ضو�ض(.

القيمة العادلة
ان اأ�ضعار الإغالق )�ضراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم املالية املوحدة يف ا�ضواق ن�ضطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�ضتقات املالية التي لها ا�ضعار 

�ضوقية.
يف حال عدم توفر اأ�ضعار معلنة او عدم وجود تداول ن�ضط لبع�ض الأدوات وامل�ضتقات املالية او عدم ن�ضاط ال�ضوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

-   مقارنتها بالقيمة ال�ضوقية احلالية لأداة مالية م�ضابهة لها اإىل حد كبري.
-   حتليل التدفقات النقدية امل�ضتقبلية وخ�ضم التدفقات النقدية املتوقعة بن�ضبة م�ضتخدمة يف اأداة مايل م�ضابهة لها.

-   مناذج ت�ضعري اخليارات.
- يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة المد والتي ل ي�ضتحق عليها فوائد مبوجب خ�ضم التدفقات النقدية ومبوجب �ضعر الفائدة الفعالة، ويتم اإطفاء اخل�ضم 

/العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة/ املدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.
تهدف طرق التقييم اىل احل�ضول على قيمة عادلة تعك�ض توقعات ال�ضوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�ضوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية، 

ويف حال وجود اأدوات مالية يتعذر قيا�ض قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.
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التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�شجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك موؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها 

افراديًا او على �شكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد من اجل حتديد خ�شارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي :

-   تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة:ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�شومة ب�شعر الفائدة 
الفعلي الأ�شلي .

 -  يتم ت�شجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة، كما يتم ت�شجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�شابق يف املوجودات املالية لأدوات الدين يف قائمة الدخل 
املوحدة ولأدوات حقوق امللكية يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة .

ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة
-  يتم تكوين خم�ش�ص تدين للت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم اإمكانية حت�شيل املبالغ امل�شتحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�شوعي على ان حدثا ما قد 
اأثر �شلبًا على التدفقات النقدية امل�شتقبلية للت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين  والتقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي الردين فيما عدا 
الرتتيبات معه  فيما يتعلق باحت�شاب خم�ش�ص التدين لعدد من عمالء الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة ومبوجب تعليمات البنوك املركزية التي تعمل من خاللها فروع 

البنك وت�شجل قيمة املخ�ش�ص يف قائمة الدخل املوحدة . 
اأو وفقا لتعليمات ال�شلطات  - يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين 

الرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع اأو �شركات تابعة اأيهما اأ�شد. 
- يتم �شطب الت�شهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ش�شات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�شيلها بتنزيلها من املخ�ش�ص ويتم حتويل اأي فائ�ص يف املخ�ش�ص  

الإجمايل  اىل قائمة الدخل املوحدة، وي�شاف املح�شل من الديون ال�شابق �شطبها اإىل الإيرادات الأخرى .
- يتم حتويل الت�شهيالت الإئتمانية والفوائد املعلقة اخلا�شة بها واملغطاة مبخ�ش�شات بالكامل  خارج قائمة املركز املايل املوحدة ، وذلك وفقًا لقرارات جمل�ص الإدارة 

بذلك اخل�شو�ص.
- يتم قيد الفوائد املعلقة  للح�شابات املقام عليها ق�شايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة، وذلك وفقًا لقرارات جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص.

ممتلكات ومعدات
- تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل ال�شتهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها، ويتم ا�شتهالك املمتلكات واملعدات )با�شتثناء الأرا�شي( عندما تكون جاهزة 

لالإ�شتخدام بطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�شتخدام الن�شب ال�شنوية املئوية التالية :

٪
3مباين

9-15معدات واأجهزة واأثاث
15و�شائط نقل 

20اأجهزة احلا�شب الآيل
20حت�شينات مباين

- عندما يقل املبلغ املمكن ا�شرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �شايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�شرتدادها وت�شجل قيمة 
التدين يف قائمة الدخل املوحدة .

- يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �شابقًا يتم ت�شجيل التغري يف التقدير 
لل�شنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

- يتم ا�شتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما ل يعود اأي منافع م�شتقبلية متوقعة من ا�شتخدامها او من التخل�ص منها.

املخ�ش�شات
يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة نا�شئة عن احداث �شابقة وان ت�شديد اللتزامات حمتمل وميكن 

قيا�ص قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني
- يتم تكوين خم�ش�ص ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�شة بنهاية اخلدمة للموظفني اأو عن  مدة اخلدمة  املرتاكمة للموظفني بتاريخ قائمة املركز املايل 

املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.
- يتم ت�شجيل التعوي�شات ال�شنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�شاب خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة عند دفعها. ويتم اأخذ خم�ش�ص لاللتزامات 

املرتتبة على البنك من تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة.



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        5 1 0  562

�ضريبة الدخل 
- متثل م�ضاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ضتحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة.

- حت�ضب م�ضاريف ال�ضرائب امل�ضتحقة على اأ�ضا�س االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة، وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن االرباح املعلنة يف الق�ائم املالية امل�حدة ، الن 
االرباح املعلنة ت�ضمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�ضنة املالية وامنا يف �ضن�ات الحقة او اخل�ضائر املرتاكمة املقب�لة �ضريبيا اأو 

بن�د لي�ضت خا�ضعة او مقب�لة التنزيل الغرا�س �ضريبية.
- حت�ضــب ال�ضرائب مب�جب الن�ضب ال�ضرائبية املقررة مب�جب الق�انني واالنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.

- اإن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املت�قع دفعها او ا�ضرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة امل�ج�دات او املطل�بات يف الق�ائم املالية امل�حدة والقيمة 
التي يتم احت�ضاب الربح ال�ضريبي على ا�ضا�ضها.  يتم احت�ضاب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ضتخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل امل�حدة وحتت�ضب ال�ضرائب امل�ؤجلة 

وفقًا للن�ضب ال�ضريبية التي يت�قع تطبيقها عند ت�ض�ية االلتزام ال�ضريبي او حتقيق امل�ج�دات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
- يتم مراجعة ر�ضيد امل�ج�دات واملطل�بات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ الق�ائم املالية امل�حدة ويتم تخفي�ضها يف حالة ت�قع عدم امكانية اال�ضتفادة من تلك امل�ج�دات 

ال�ضريبية جزئيا او كليا.

را�س املال
تكاليف ا�سدار اأو �سراء اأ�سهم البنك

يتم قيد اأي تكاليف ناجتة عن ا�ضدار اأو �ضراء اأ�ضهم البنك على االأرباح املدورة )بال�ضايف بعد االأثر ال�ضريبي لهذه التكاليف اإن وجد(. اذا مل ت�ضتكمل عملية االإ�ضدار 
اأو ال�ضراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�ضاريف على قائمة الدخل امل�حدة.

اأ�سهم اخلزينـــــة
تظهر اأ�ضهم اخلزينة بالتكلفة، وال تتمتع هذه االأ�ضهم باأي حق يف االأرباح امل�زعة على امل�ضاهمني، ولي�س لها احلق يف امل�ضاركة اأو الت�ض�يت يف اجتماعات الهيئة العامة 
للبنك.  ال يتم االعرتاف بالربح اأو اخل�ضارة الناجتة عن بيع اأ�ضهم اخلزينة يف قائمة الدخل امل�حدة اإمنا يتم اظهار الربح يف حق�ق امللكية امل�حدة �ضمن بند عالوة/

خ�ضم ا�ضدار اأ�ضهم، اأما اخل�ضارة فيتم قيدها على االرباح املدورة يف حال ا�ضتنفاذ ر�ضيد عالوة ا�ضدار اأ�ضهم خزينة. 

امل�ج�دات املالية املره�نة
هي تلك امل�ج�دات املالية املره�نة ل�ضالح اأطراف اأخرى مع وج�د حق للطرف االآخر بالت�ضرف فيها)بيع اأو اإعادة رهن(. ي�ضتمر تقييم هذه امل�ج�دات وفق ال�ضيا�ضات 

املحا�ضبية املتبعة لتقييم كل منها ح�ضب ت�ضنيفه االأ�ضلي.

ح�ضابات مداره ل�ضالح العمالء
متثل احل�ضابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من م�ج�دات البنك. يتم اإظهار ر�ض�م وعم�الت اإدارة تلك احل�ضابات يف قائمة الدخل امل�حدة . هذا 

ويتم اإعداد خم�ض�س مقابل انخفا�س قيمة املحافظ م�ضم�نة راأ�س املال املدارة ل�ضالح العمالء عن راأ�ضمالها .

التقــا�س
يتم اجراء تقا�س بني امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية واظهار املبلغ ال�ضايف يف قائمة املركز املايل امل�حدة فقط عندما تت�فر احلق�ق القان�نية امللزمة وكذلك عندما 

يتم ت�ض�يتها على اأ�ضا�س التقا�س او يك�ن حتقق امل�ج�دات وت�ض�ية املطل�بات يف نف�س ال�قت. 

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�ضاريف
- يتم حتقق اإيرادات الف�ائد باإ�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ضتثناء ف�ائد وعم�الت الت�ضهيالت االإئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها كاإيرادات ويتم 

ت�ضجيلها حل�ضاب الف�ائد والعم�الت املعلقة .
- يتم االإعرتاف بامل�ضاريف وفقًا ملبداأ االإ�ضتحقاق .

- يتم ت�ضجيل العم�الت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم االعرتاف بارباح ا�ضهم ال�ضركات عند حتققها )اقرارها من الهيئة العامة للم�ضاهمني( .

تاريخ االإعرتاف بامل�ج�دات املالية
يتم االعرتاف ب�ضراء وبيع امل�ج�دات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �ضراء امل�ج�دات املالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط
م�ضتقات مالية للتح�ط  

الغرا�س حما�ضبة التح�ط تظهر امل�ضتقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�ضنيف التح�ط كما يلي :
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- التحوط للقيمة العادلة 
- هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.

- يف حال انطباق �سروط حتوط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة 
للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحدة . 

- يف حال انطباق �سروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة 
ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.

- يتم ت�سجيل العموالت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�سركات عند حتققها )اقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني( .
- التحوط للتدفقات النقدية  

- هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
- يف حال انطباق �سروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�سجيل االأرباح اأو اخل�سائر الداة التحوط �سمن الدخل ال�سامل املوحدة و�سمن حقوق امللكية املوحدة ويتم 

حتويله لقائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي يوؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل املوحدة . 
-التحوط ل�سايف اال�ستثمار يف وحدات اأجنبية 

- يف حال انطباق �سروط التحوط ل�سايف اال�ستثمار يف وحدات اأجنبية، يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�سايف املوجودات املتحوط لها، ويف حال كون العالقة 
فعالة يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �سمن الدخل ال�سامل املوحدة و�سمن حقوق امللكية املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال �سمن قائمة 

الدخل املوحدة ، ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
- التحوطات التي ال ينطبق عليها �سروط التحوط الفعال، يتم ت�سجيل االأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف قائمة الدخل املوحدة 

يف نف�س الفرتة.

م�ستقات مالية للمتاجرة 
يتم اإثبات القيمة العادلة مل�ستقات االأدوات املالية املحتفظ بها الأغرا�س املتاجرة )مثل عقود العمالت االأجنبية االآجلة ، عقود الفائدة امل�ستقبلية ، عقود املقاي�سة، حقوق 
خيارات اأ�سعار العمالت االأجنبية( يف قائمة املركز املايل املوحدة ، وحتدد القيمة العادلة وفقًا الأ�سعار ال�سوق ال�سائدة، ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم 

ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة .

عقود اإعادة ال�سراء اأو البيع
- ي�ستمر االعرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �سرائها يف تاريخ م�ستقبلي، وذلك ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلك 
املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�ستمر تقييمها وفقًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة )هذا ويف حال وجود حق للم�سرتي بالت�سرف بهذه 
املوجودات )بيع اأو اإعادة رهن( فيجب اإعادة ت�سنيفها �سمن املوجودات املالية املرهونة بالتكلفة املطفاأة(. تدرج املبالغ امل�ستلمة لقاء هذه املوجودات �سمن املطلوبات 
يف بند االأموال املقرت�سة، ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء كم�سروف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
- اأما املوجودات امل�سرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة ، وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على 
تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافع ال توؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �سمن بند الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�سرفية 
اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد  اأو �سمن بند الت�سهيالت االإئتمانية ح�سب احلال ، ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�سراء و�سعر  االأخرى 

با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة
تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحدة �سمن بند موجودات اأخرى وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد 
تقييمها  بتاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي، ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة وال يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد. 

يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة اإىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقًا.

املوجودات غري امللمو�سة
اأ( ال�سهـــــرة

- يتم ت�سجيل ال�سهرة بالكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �سراء اال�ستثمار يف ال�سركات احلليفة او التابعة عن ح�سة البنك يف القيمة العادلة ل�سايف موجودات 
تلك ال�سركة بتاريخ التملك. يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة عن اال�ستثمار يف �سركات تابعة يف بند منف�سل كموجودات غري ملمو�سة، اأما ال�سهرة الناجتة عن اال�ستثمار 

يف �سركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ساب اال�ستثمار يف ال�سركة احلليفة ويتم الحقًا تخفي�س تكلفة ال�سهرة باأي تدين يف قيمة اال�ستثمار.
- يتم توزيع ال�سهرة على وحدة/وحدات توليد النقد الأغرا�س اختبار التدين يف القيمة.

- يتم اإجراء اختبار لقيمة ال�سهرة يف تاريخ كل قوائم مالية موحدة ويتم تخفي�س قيمة ال�سهرة اإذا كانت هناك داللة على اأن قيمة ال�سهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت 
القيمة القابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�سهرة اأقل من القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم ت�سجيل قيمة 

التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
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ب( املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
- املوجودات غري امللمو�صة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها .  اأما املوجودات غري امللمو�صة التي يتم احل�صول 

عليها من خالل طريقة اأخرى غري االندماج فيتم ت�صجيلها بالكلفة .
- يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�صة على ا�صا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة .  ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�صة التي لها عمر زمني 
حمدد  خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل املوحدة . اأما املوجودات غري امللمو�صة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف 

تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�صجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة .
- ال يتم ر�صملة املوجودات غري امللمو�صة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�صجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.

- يتم مراجعة اأية موؤ�صرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�صة  يف تاريخ القوائم املالية املوحدة . كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم 
اجراء اأية تعديالت على الفرتات الالحقة. 

- يتم اطفاء اأنظمة احلا�صوب والربامج على مدى عمرها االنتاجي املقدر بطريقة الق�صط الثابت ومبعدل 20 -33 ٪ �صنويا . 

العمالت االجنبية
- يتم ت�صجيل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية خالل ال�صنة باأ�صعار ال�صرف ال�صائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

- يتم حتويل اأر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�صعار العمالت االجنبية الو�صطية ال�صائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة واملعلنة من قبل البنك املركزي 
االأردين. 

- يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. 
- يتم ت�صجيل االرباح واخل�صائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.  

- يتم ت�صجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت االأجنبية غري النقدية )مثل االأ�صهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.
- عند توحيد القوائم املالية يتم  ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�صركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�صية )اال�صا�صية( اىل عملة التقرير وفقًا لال�صعار 
الو�صطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة واملعلنة من قبل البنك املركزي االأردين.  اأما بنود االيرادات وامل�صروفات فيتم ترجمتها على ا�صا�س معدل 
ال�صعر خالل ال�صنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�صتقل يف قائمة الدخل ال�صامل املوحدة و�صمن حقوق امللكية املوحدة. ويف حالة بيع احدى هذه ال�صركات او 

الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت االجنبية املتعلق بها �صمن االيرادات/ امل�صاريف يف قائمة الدخل املوحدة . 

النقد وما يف حكمه
هو النقد واالأر�صدة النقدية التي ت�صتحق خالل مدة ثالثة اأ�صهر، وتت�صمن: النقد واالأر�صدة لدى بنوك مركزية واالأر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية، وتنزل 

ودائع البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية التي ت�صتحق خالل مدة  ثالثة اأ�صهر واالأر�صدة املقيدة ال�صحب.

3 - ا�ستخدام التقديرات

املالية  املطلوبات  و  املوجودات  مبالغ  يف  توؤثر  اجتهادات  و  بتقديرات  القيام  البنك  اإدارة  من  يتطلب  املحا�صبية  ال�صيا�صات  وتطبيق  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  اإن 
واالإف�صاح عن االلتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات و االجتهادات توؤثر يف االيرادات و امل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة 
املذكورة مبنية  التقديرات  اإن  اأوقاتها.  و  امل�صتقبلية  النقدية  التدفقات  لتقدير مبالغ  اجتهادات هامة  و  اأحكام  اإ�صدار  البنك  اإدارة  يتطلب من  وب�صكل خا�س  العادلة 
بال�صرورة على فر�صيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة 

عن اأو�صاع و ظروف تلك التقديرات يف امل�صتقبل .
تعتقد االإدارة باأن التقديرات الواردة �صمن القوائم املالية املوحدة معقولة وهي مف�صلة على النحو التايل:

- يتم تكوين خم�ص�س لقاء الق�صايا املقامة �صد البنك وال�صركات التابعة اعتمادا على درا�صة قانونية معدة من قبل امل�صت�صار القانوين للبنك وال�صركات التابعة  والتي 
مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�صتقبل ، ويعاد النظر يف تلك الدرا�صات ب�صكـل دوري.

- يتم تكوين خم�ص�س لقاء الديون اعتمادا على ا�ص�س وفر�صيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير املخ�ص�س الواجب للبنك وفقًا لتعليمات البنك املركزي االردين 
فيما عدا الرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�صاب خم�ص�س التدين لعدد من عمالء الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة.

- يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�صتملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريني معتمدين ودرا�صات للتدفقات النقدية املتوقعة اذا ما 
دعت احلاجة لغايات احت�صاب التدين، ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�صكل دوري.

- تقوم االإدارة باإعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�صة وغري امللمو�صة ب�صكل دوري لغايات احت�صاب اال�صتهالكات واالطفاءات ال�صنوية اعتمادا على احلالة 
العامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�صتقبل ، ويتم قيد خ�صارة التدين يف قائمة الدخل املوحدة .

تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم قيد هذا التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
- خم�ص�س �صريبة الدخل : يتم حتميل ال�صنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �صريبة الدخل وفقًا لالنظمة والقوانني واملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم احت�صاب واثبات 

خم�ص�س ال�صريبة الالزم .
 -  م�صتويات القيمة العادلة: يتطلب املعيار حتديد واالإف�صاح عن امل�صتوى يف ت�صل�صل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبه مقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�صل قيا�صات 
القيمة العادلة وفقًا للم�صتويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية. الفرق بني امل�صتوى )2( وامل�صتوى )3( ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما اإذا كانت 
املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب و�صع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�صتخدمة لقيا�س القيمة 
العادلة مبا يف ذلك االأخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�س االأ�صل اأو االلتزام ، وعند تقييم القيمة العادلة للموجودات او املطلوبات املالية يقوم البنك با�صتخدام 
معلومات ال�صوق عند توفرها، ويف حال عدم وجود مدخالت امل�صتوى االول يقوم البنك بالتعامل مع اطراف م�صتقلة وموؤهلة العداد درا�صات التقييم ، حيث يتم مراجعة 

طرق التقييم املالئمة واملدخالت امل�صتخدمة العداد التقييم من قبل االدارة.
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4 - نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

39.491.83839.352.120نقد يف اخلزينة

اأر�صدة لدى بنوك مركزية :

39.869.35636.654.006      ح�صابات جارية وحتت الطلب

224.697.524169.027.609      ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

98.381.06683.777.223      متطلبات الحتياطي النقدي

402.439.784328.810.958     املجموع

- باإ�صتثناء الر�صدة مقيدة ال�صحب ملتطلبات الحتياطي النقدي ، ل يوجد ار�صدة مقيدة ال�صحب كما يف 31 كانون الول 2015 و2014 .  
-  ل يوجد اأر�صدة ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�صهر كما يف 31 كانون الأول 2015 و2014 .

5 - �أر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

بنـــــــــــــــــوك وموؤ�ص�صــــــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�ص�صـــــــــــــــــــات
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�صرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201520142015201420152014البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

8.683285.886131.791.06792.006.188131.799.75092.292.074ح�صابات جارية وحتت الطلب

25.189.00022.532.69667.555.76796.998.90092.744.767119.531.596ودائع ت�صتحق خالل فرتة ثالثة اأ�صهر اأو اأقل

25.197.68322.818.582199.346.834189.005.088224.544.517211.823.670     املجموع

- بلغت الر�صدة لدى البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية التي ل يتقا�صى البنك عليها فوائد 84.983.371 دينار كما يف 31 كانون الول 2015 )مقابل 23.123.664 دينار 
كمـا يف 31 كانون الول 2014( .

- بلغت الر�صدة مقيدة ال�صحب مبلغ 2.558.072 دينار كما يف 31 كانون الول 2015 و2014.

6 - �يد�عات  لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

بنـــــــــــــــــــوك وموؤ�ص�صـــــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�ص�صـــــــــــــــــــات
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�صرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201520142015201420152014البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

1.999.9904.000.0007.107.7257.107.7259.107.71511.107.725ايداعات 

 -- -  -  -  - �صهادات ايداع 

1.999.9904.000.0007.107.7257.107.7259.107.71511.107.725     املجموع

- بلغت اليداعات  مقيدة ال�صحب مبلغ 17.725 دينار كما يف 31 كانون الول 2015 و 2014 .

دينار

دينار

دينار
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7- ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة بال�صايف

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
20152014

الأفراد)التجزئة( :

5.667.662 5.858.850   ح�صابات جارية مدينة *

65.973.108 80.920.395   قرو�ض وكمبيالت **

7.406.576 8.073.067   بطاقات الئتمان

145.443.870 171.776.740 القرو�ض العقارية

ال�صركات :

  الكربى

207.925.287 324.856.759   ح�صابات جارية مدينة 

683.172.628 636.334.800   قرو�ض وكمبيالت **

  �صغرية ومتو�صطة

21.073.803 11.656.768   ح�صابات جارية مدينة *

72.623.221 71.723.983   قرو�ض وكمبيالت **

164.561.746 126.823.943   احلكومة والقطاع العام 

1.373.847.901 1.438.025.305      املجموع

55.289.142 53.758.509 ينزل : خم�ص�ض تدين الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة 

12.299.509 11.479.592         الفوائد املعلقة 

1.306.259.250 1.372.787.204      �صايف الت�صهيالت الإئتمانية املبا�صرة

*  تت�صمن هذه البنود مبلغ 7.442.059 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 متثل ت�صهيالت ممنوحة من قبل ال�صركات التابعة للبنك )مقابل 7.524.708 دينار كما 
يف 31 كانون الأول 2014( .

** �صايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�صة مقدمًا البالغة 679.878 دينار كما يف 31 كانون الول 2015 )مقابل 1.074.766 دينار كما يف 31 كانون الول 2014(.

- بلغت الت�صهيالت الإئتمانية غري العاملة 124.703.275 دينار اأي ما ن�صبته )8/7٪( من اجمايل الت�صهيـالت الإئتمانيــة املبا�صرة كمـــا فـــي 31 كانون الول 2015 
)مقابل 107.516.661 دينــار اأي ما ن�صبتــه )7/8٪( من اإجمالـــي الت�صهيــالت الئتمانيــة املبا�صــرة كمــا فـــي 31 كانون الول 2014( . 

- بلغت الت�صهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة 113.223.683 دينار اأي ما ن�صبته )7/9٪( من ر�صيد الت�صهيالت الإئتمانية املبا�صرة 
بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانـــــون الول 2015 )مقابل 97.673.023 دينار اأي ما ن�صبته )7/2٪( من ر�صيد الت�صهيالت الئتمانية املبا�صرة بعد تنزيل 

الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول 2014( . 
- بلغــت الت�صهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 45.347.219 دينار اأي ما ن�صبته )3/2٪( مـن اإجمالـي الت�صهيالت الإئتمانية املبا�صرة كما يف 31 

كانون الأول 2015 )مقابل 52.649.137 دينار اأي ما ن�صبته )3/8٪( كما فــي 31 كانون الول 2014( . 
-  تت�صــمن الت�صهيالت الإئتمانية املبا�صرة ت�صهيالت ممنوحـــة لعميل واحد بلغ ر�صيده حوايل 37.2 مليون دينار بعــد طــرح الفوائــد والعمولت املعلقة كما يف 31 كانـون 
الأول 2015 وال�صمانات املقبولة لها حوايل 1.94 مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركـزي الأردين ، وقد بلغ ر�صيد خم�ص�ض التدين املر�صود له حوايل 26.4 
مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 وذلك وفقًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باإحت�صاب خم�صـ�ض التدين على ان يتم ا�صتكمال خم�ص�ض 

التدين خالل العامني 2016 و2017،  مع مراعاة انه يف حــــــال متلك ودي لل�صمانات ، فانه �صوف يتم اعداد خم�ص�ض التدين على مراحل  للر�صيد املتبقي.

دينار



61 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة
فيما يلي احلركة احلا�شلة على خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة:

القرو�ص الفراد للعام 2015
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلوالقطاع العام  ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 

55.289.142  - 1.943.646 46.571.503 3.104.292 3.669.701 الر�شيد يف بداية ال�شنة
22.883.507  - 294.960 19.523.459 1.147.988 1.917.100  املقتطع خالل ال�شنة من الإيرادات

1.904.787  - 208.987 826.524 725.807 143.469 الوفر يف خم�ش�ص الت�شهيالت
283.033  -  - 3.113  - 279.920 امل�شتخدم من املخ�ش�ص خالل ال�شنة )الديون امل�شطوبة( *

22.226.320  -  - 22.226.320  -  - ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
53.758.509  - 2.029.619 43.039.005 3.526.473 5.163.412      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

1.302.938 - 295.929240.671469.547296.791اجمايل املخ�ش�شات حتت املراقبة
52.455.571  - 1.732.828 42.569.458 3.285.802 4.867.483 اجمايل املخ�ش�شات غري العاملة

 5.163.412 3.526.473 43.039.005 2.029.619 -  53.758.509

القرو�ص الفراد للعام 2014
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلوالقطاع العام  ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 

56.125.578  - 1.204.722 48.202.955 4.278.437 2.439.464 الر�شيد يف بداية ال�شنة
17.481.158  - 996.604 14.509.916 350.718 1.623.920  املقتطع خالل ال�شنة من الإيرادات

3.125.598  - 142.251 1.064.801 1.524.863 393.683 الوفر يف خم�ش�ص الت�شهيالت
892.041  -  - 892.041  -  - امل�شتخدم من املخ�ش�ص خالل ال�شنة )الديون امل�شطوبة( *

14.299.955  - 115.429 14.184.526  -  - ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
55.289.142  - 1.943.646 46.571.503 3.104.292 3.669.701      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

905.792 - 168.587222.966478.07736.162اجمايل املخ�ش�شات حتت املراقبة
54.383.350 - 1.907.484 46.093.426 2.881.326 3.501.114 اجمايل املخ�ش�شات غري العاملة

 3.669.701 3.104.292 46.571.503 1.943.646 -  55.289.142

*  مت خالل العام 2015 �شطب ت�شهيالت اإئتمانية مبا�شرة مببلغ 283.033 دينار وذلك وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص )مقابل 892.041 دينار للعام 2014( .
** مت خالل العام 2015 حتويل ديون ت�شهيالت اإئتمانية  غري عاملة مببلغ 22.226.320 دينار )مقابل 14.299.955 دينار للعام 2014( اإىل خارج قائمة املركز املايل 

املوحدة وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص لي�شبح اإجمايل الت�شهيالت الإئتمانية املحولة خارج النظام 37.879.584 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 
)مقابل 29.190.218 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014( .

- مت الف�شاح اعاله عن  اجمايل املخ�ش�شات املعدة ازاء الديون املحت�شبة على اأ�شا�ص العميل الواحد .
- بلغت قيمة املخ�ش�شات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�شويات اأو ت�شديد ديون وحولت اإزاء ديون اأخرى مبلغ 1.904.787 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 )مقابل 

3.125.598 دينار كمــــا فـــي 31 كانون الأول 2014( .

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة احلا�شلة على الفوائد املعلقة خالل ال�شنة : 

القرو�ص الفراد للعام 2015
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلوالقطاع العام  ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 

12.299.509 - 275.482374.12111.466.934182.972الر�شيد يف بداية ال�شنة
5.011.637 - 241.8111.435.9853.131.650202.191ي�شاف: الفوائد املعلقة خالل ال�شنة

2.711.010 - 32.053618.7531.961.55098.654ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات
52.380 - 17.432 - 27.8987.050الفوائد املعلقة التي مت �شطبها

3.068.164 -  - 3.068.164 -  - فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *
11.479.592 - 457.3421.184.3039.568.870269.077     الر�شيد يف نهاية ال�شنة

القرو�ص الفراد للعام 2014
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلوالقطاع العام  ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 

8.584.421 - 151.445224.7038.128.45579.818الر�شيد يف بداية ال�شنة
9.407.181 - 251.957177.7168.854.307123.201ي�شاف: الفوائد املعلقة خالل ال�شنة

826.728 - 123.65728.298670.1244.649ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات
3.548.365 - 3.540.7293.373 - 4.263الفوائد املعلقة التي مت �شطبها

1.317.000 - 1.304.97512.025 -  - فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *
12.299.509 - 275.482374.12111.466.934182.972     الر�شيد يف نهاية ال�شنة

* يتبع البنك �شيا�شة الفوائد املعلقة للح�شابات املقام عليها ق�شايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة ، حيـث مت خالل العام 2015 تعلبق فوائد بقيمة 8.289.525 وفقًا 
لقرار جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص مقابل 367.841 دينار خالل العام 2014 . لي�شبح اإجمايل الفوائد املعلقة املحولة خارج النظام 34.478.591 دينار كما يف 

31 كانون الأول 2015 )مقابل 26.189.066 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014( . 
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8 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

 13.151.380  11.761.762   اأ�صهم مدرجة يف اأ�صواق ن�صطة
 33.510.672  58.847.107   �صندات مالية مدرجة يف اأ�صواق ن�صطة

 6.105.490  5.610.191   �صندات مالية غري مدرجة يف اأ�صواق ن�صطة
 52.767.542  76.219.060      املجموع

  حتليل ال�صندات املالية :
 26.088.576  48.848.668   ذات عائد ثابت

 13.527.586  15.608.630   ذات عائد متغري
 39.616.162  64.457.298      املجموع

9 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

 9.114.419  15.744.333    اأ�صهم مدرجة يف اأ�صواق ن�صطة 
 20.758.904  19.484.946    اأ�صهم غري مدرجة يف اأ�صواق ن�صطة 

 29.873.323  35.229.279      املجموع

- بلغت قيمة اخل�صائر املتحققة من بيع اأ�صهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل 42 دينار خالل العام 2015 )مقابل 223.617 دينــار خالل العام 2014( 
مت قيدها مبا�صرة �صمن الأرباح املدورة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .

 - بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�صتثمارات اأعاله مبلغ 870.143 دينار لل�صنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2015 )2.178.069 دينار لل�صنة املنتهية يف 31 كانون 
الأول 2014( .

10 -  موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

اإن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

موجودات مالية متوفر لها ا�صعار �صوقية :
 24.162.186  3.104.401   اأ�صناد قرو�ض �صركات

 24.162.186  3.104.401      جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�صعار �صوقية 

موجودات مالية غري متوفر لها ا�صعار �صوقية :
 435.865.831  486.175.075   �صندات واأذونات خزينة

 5.628.000  16.470.500   اأ�صناد قرو�ض �صركات
 441.493.831  502.645.575      جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�صعار �صوقية

 465.656.017  505.749.976      املجموع

  حتليل ال�صندات والأذونات :
 462.111.017  491.304.976   ذات عائد ثابت

 3.545.000  14.445.000   ذات عائد متغري
 465.656.017  505.749.976      املجموع
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دينار

دينار



63 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

11 -  ممتلكات ومعدات - بال�صايف

اأ -  ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

معـــــــــــداتمبانـــــــــــــيارا�صــــــــــي
واجهــزة واثـاث

و�صائــط
نقـــل

اأجهـــــــــــــزة
 احلا�صب الآيل

حت�صينات
املجمـــــــــوعمباين

العـــــــــــــــــــــــام 2015
الكلفـــة :

 41.377.090  11.273.691  13.388.429  650.432  9.503.573  3.870.155  2.690.811   الر�صيد يف بداية ال�صنة
 10.667.260  1.254.498  1.621.111  70.500  1.286.415  6.078.835  355.901   ا�صافات

 261.154  -  -  13.300  25.090  222.764  -   ا�صتبعادات
 51.783.196  12.528.189  15.009.540  707.632  10.764.898  9.726.226  3.046.712      الر�صيد يف نهاية ال�صنة

  ال�صتهالك املرتاكم :
 26.932.298  8.389.440  9.416.736  423.044  6.882.338  1.820.740  -   الر�صيد يف بداية ال�صنة

 3.275.622  1.119.346  1.242.900  51.617  727.631  134.128  -   ا�صتهالك ال�صنة
 171.957  -  -  3.159  25.664  143.134  -   ا�صتبعادات

 30.035.963  9.508.786  10.659.636  471.502  7.584.305  1.811.734  -      الر�صيد يف نهاية ال�صنة

 21.747.233  3.019.402  4.349.904  236.130  3.180.593  7.914.492  3.046.712   �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
 4.054.564  -  -  -  4.054.564  -  -   ي�صاف : دفعات على ح�صاب �صراء ممتلكات ومعدات
 25.801.797  3.019.402  4.349.904  236.130  7.235.157  7.914.492  3.046.712      �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�صنة

معـــــــــــداتمبانـــــــــــــيارا�صــــــــــي
واجهــزة واثـاث

و�صائــط
نقـــل

اأجهـــــــــــــزة
 احلا�صب الآيل

حت�صينات
املجمـــــــــوعمباين

العـــــــــــــــــــــــام 2014
الكلفـــة :

 35.991.063  9.667.768  10.472.614  604.419  8.685.296  3.870.155  2.690.811   الر�صيد يف بداية ال�صنة
 5.386.027  1.605.923  2.915.815  46.013  818.277  -  -   ا�صافات

 41.377.090  11.273.691  13.388.429  650.432  9.503.573  3.870.155  2.690.811      الر�صيد يف نهاية ال�صنة

  ال�صتهالك املرتاكم :
 24.904.069  7.710.020  8.775.096  367.525  6.345.966  1.705.462  -   الر�صيد يف بداية ال�صنة

 2.028.229  679.420  641.640  55.519  536.372  115.278  -   ا�صتهالك ال�صنة

 26.932.298  8.389.440  9.416.736  423.044  6.882.338  1.820.740  -      الر�صيد يف نهاية ال�صنة

 14.444.792  2.884.250  3.971.693  227.388  2.621.235  2.049.415  2.690.811   �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
 1.710.162  -  -  -  1.710.162  -  -   ي�صاف : دفعات على ح�صاب �صراء ممتلكات ومعدات

 16.154.954  2.884.250  3.971.693  227.388  4.331.397  2.049.415  2.690.811      �صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�صنة

20 20 15  9 - 15 3  - ن�صبة ال�صتهالك ال�صنوية  ٪

 ب -  تت�صمن املمتلكات واملعدات مبلغ 19.049.196 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 )مقابل 15.776.684 دينار يف 31 كانون الأول 2014( وذلك قيمة ممتلكات 
ومعدات م�صتهلكة بالكامل .
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12 -  موجودات غري ملمو�صة - بال�صايف

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
املجمــــــــــوعاأنظمة حا�صوب وبرامج

العــــــــــــــــــام 2015
 7.362.498  7.362.498 الر�صيد يف بداية ال�صنة

 1.655.475  1.655.475 ا�صافات
 1.952.773  1.952.773 االطفاء لل�صنة 

 7.065.200  7.065.200      الر�صيد يف نهاية ال�صنة
20-33ن�صبة االإطفاء ال�صنوية ٪

املجمــــــــــوعاأنظمة حا�صوب وبرامج
العــــــــــــــــــام 2014
 3.197.186  3.197.186 الر�صيد يف بداية ال�صنة

 5.331.465  5.331.465 ا�صافات
 1.166.153  1.166.153 االطفاء لل�صنة 

 7.362.498  7.362.498      الر�صيد يف نهاية ال�صنة
20-33ن�صبة االإطفاء ال�صنوية ٪

13 -  موجودات اأخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

 15.531.184  15.850.637 فوائد واإيرادات بر�صم القب�ض
 2.105.173  2.512.764 م�صروفات مدفوعة مقدمًا

 153.234.838  156.912.370 موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�صتحقة بال�صايف *
 -  741 موجودات/ اأرباح م�صتقات مالية غري متحققة )اإي�صاح 37( 

 318.118  69.795 مدينون **
 110.007  126.624 �صيكات مقا�صة

 2.071.853  2.920.463 اأخرى **
 173.371.173  178.393.394      املجموع

* يت�صمن هذ املبلغ 699.945 دينار لقاء خم�ص�ض عقارات الت ملكيتها للبنك لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االول 2015 وذلك مبوجب تعمــــــيم البنك املركزي رقم 
10/1/4076 بتاريخ 27 اآذار 2014 وتعميم رقم 10/1/6841 بتاريخ 3 حزيران 2015 حيث بداأ البنك باحت�صاب خم�ص�ض تدريجي لقاء العقــــارات امل�صتملكة لقاء 

ديون والتي م�صى على ا�صتمالكها فرتة تزيد عن اأربع �صنوات.       
** تت�صمن بنود املدينون واملوجودات االخرى ار�صدة تخ�ض ال�صركات التابعة مببلــغ 980.913 دينار كمــا فــي 31 كانون االأول 2015 )مقابل 994.000 دينار كما يف 

31 كانون االأول 2014(.
- تتطلب تعليمات البنك املركزي التخل�ض من العقارات التي اآلت اإىل البنك خالل فرتة اأق�صاها �صنتني من تاريخ االإحالة.

فيما يلي ملخ�ض احلركة احلا�صلة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�صتحقة :  
20152014

املجموعاملجموعموجودات م�صتملكة  اأخرى *عقارات م�صتملكة
153.234.83867.828.467 10.817.075 142.417.763الر�صيد بداية ال�صنة - بال�صايف 

19.271.65195.538.316 - 19.271.651اإ�صافات **
)8.203.561()11.952.386()7.178.384()4.774.002(ا�صتبعادات

 - )699.945( - )699.945(خم�ص�ض ح�صب تعليمات البنك املركزي االأردين ***
)1.928.384()2.941.788( - )2.941.788(خ�صارة التدين

153.273.6793.638.691156.912.370153.234.838     الر�صيد نهاية ال�صنة 
* ميثل هذا البند اأ�صهم يف اأحد البنوك املحلية والتي مت ا�صتمالكها لقاء ديون خالل العام 2014 .

االن�صائية  وا�صتكمال االعمال  تكاليف تطوير  باال�صافة اىل   ، دينار  العام 2015 بحوايل 3 مليون  ا�صتمالكها خالل  لعقارات جديدة مت  ا�صافات  البند  ي�صمل هذا   **

والت�صطيبات حتى ت�صبح جاهزة للبيع. 
*** مت قيد خم�ص�ض تدين مببلغ 699.945 دينار لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2015 ، وذلك وفقًا لتعليمات البنك املركزي االأردين بذلك اخل�صو�ض . 

دينار

دينار

دينار
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14- ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 312014 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015

املجموع خارج اململكة داخل اململكة املجموع خارج اململكة داخل اململكة 

314.513.553 306.001.107 8.512.446 280.230.734 249.514.947 30.715.787 ح�صابات جارية وحتت الطلب

25.676.657 25.676.657  - 35.780.241 35.780.241  - ودائع لأجل * 

340.190.210 331.677.764 8.512.446 316.010.975 285.295.188 30.715.787      املجموع 

* تبلغ الودائع التي ت�صتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�صهر 28.785.477 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 )مقابل 25.676.657 دينار كما يف 31 كانون الأول 
 .  )2014

15- ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2015
احلكــــــــومة ال�صركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املجمـــــــــــــــوعوالقطاع  العام ال�صغرية واملتو�صطةالكبـــــــــــــرىاأفراد

692.546.384 11.545.194 195.647.043 153.813.799 331.540.348 ح�صابات جارية وحتت الطلب
163.352.577 124.557 1.000.312 5.424.536 156.803.172 ودائع التوفري

1.043.403.221 91.987.361 194.629.777 192.190.240 564.595.843 ودائع لأجل وخا�صعة ل�صعار
1.603.704  -  -  - 1.603.704 �صهادات ايداع

1.900.905.886 103.657.112 391.277.132 351.428.575  1.054.543.067      املجموع
31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2014

احلكــــــــومة ال�صركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املجمـــــــــــــــوعوالقطاع  العام ال�صغرية واملتو�صطةالكبـــــــــــــرىاأفــــــــــــــــــــــراد

639.472.684 11.511.717 163.322.227 208.552.478 256.086.262 ح�صابات جارية وحتت الطلب

153.866.812 134.029 8.426.517 1.567.979 143.738.287 ودائع التوفري

873.377.438 44.573.781 168.488.991 138.153.893 522.160.773 ودائع لأجل وخا�صعة ل�صعار

3.122.107  -  -  - 3.122.107 �صهادات ايداع

1.669.839.041 56.219.527 340.237.735 348.274.350 925.107.429      املجموع

- بلغت ودائع احلكومة الردنية والقطاع العام داخل اململكة 103.657.112 دينار اأي ما ن�صبته 5/5٪ من اإجمايل الودائع كمـــا فــي 31 كانــــــــــون الأول 2015 )مقابل 
56.219.527 دينار اأي ما ن�صبته 3/4٪ كما يف 31 كانون الول 2014( .

- بلغت الودائع التي ل تتقا�صى فوائد 680.284.897 دينار اأي ما ن�صبته 35/8٪ من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2015 )مقابل 578.890.830 دينار اأي 
ما ن�صبتـه 34/7٪ كما يف 31 كانون الأول 2014( .

- بلغـت الودائع املحجوزة )مقيدة ال�صحب( 15.203.518 دينار اأي ما ن�صبته  )8/-٪(  من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2015 )مقابل 14.461.894 دينار 
اأي ما ن�صبته )9/-٪( كما يف 31 كانون الأول 2014( .

- بلغت الودائع اجلامدة 31.062.695 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 )34.148.621 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014( .

دينار
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16 -  تاأمينــات نقديـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

 59.578.788 66.917.689تاأمينات مقابل ت�صهيالت مبا�صرة

 23.038.965 19.902.103تاأمينات مقابل ت�صهيالت غري مبا�صرة

 79.808 82.308تاأمينات اأخرى

 82.697.561 86.902.100     املجموع

17 - اأموال مقرت�ضة

مت احل�صول على هذه االموال مبوجب االتفاقيات املوقعة مع البنك املركزي االردين وال�صركة االردنية العادة متويل الرهن العقاري ملدد تراوح من عامني اىل 15 عام، 
بهدف ا�صتخدامها يف متويل ال�صركات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�صطة ، كما تت�صمن �صلف مت احل�صول عليها من البنـــك املركزي االردنــي ملدة عامني بهدف 

ال�صتخدامها يف متويل ال�صركات املتناهية ال�صغر وال�صغيــرة واملتو�صطــة
�صمن برنامج متويل متو�صط االجل وذلك على النحو التايل :

ال�صمانات�صعر فائدة االقرا�ضدورية �صداد االق�صاط عدد االق�صاط واملتبقي منهااملبلــــــــــــغ اموال مقرت�صة

31 كانون االول 2015

-2.5%ن�سف �سنويةي�سدد على مدار 10 �سنوات 3.000.000 3.000.000 قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

-2.5%ن�سف �سنويةي�سدد على مدار 15 �سنوات 4.000.000 4.000.000 قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

كمبياالت غب الطلب2%ن�سف �سنويةعامني 2.015.900 2.015.900 �صلف البنك املركزي االردين

قر�ض من خالل ال�صركة االردنية العادة 
ي�سدد دفعة واحدة 5.000.000 5.000.000 متويل الرهن العقاري

خالل العام 2016
ي�سدد دفعة واحدة 
-5.8%خالل العام 2016

قر�ض من خالل ال�صركة االردنية العادة 
ي�سدد دفعة واحدة 5.000.000 5.000.000 متويل الرهن العقاري

خالل العام 2018
ي�سدد دفعة واحدة 
-5.75%خالل العام 2018

قر�ض من خالل ال�صركة االردنية العادة 
ي�سدد دفعة واحدة 5.000.000 5.000.000 متويل الرهن العقاري

خالل العام 2018
ي�سدد دفعة واحدة 
-4.35%خالل العام 2018

24.015.900 24.015.900 املجموع

ال�صمانات�صعر فائدة االقرا�ضدورية �صداد االق�صاط عدد االق�صاط واملتبقي منهااملبلــــــــــــغ اموال مقرت�صة

-31 كانون االول 2014

-2.5%ي�صدد على مدار 10 �صنوات 1.500.000 1.500.000 قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

-2.5%ي�صدد على مدار 15 �صنوات 4.000.000 4.000.000 قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

-2%عامني 1.225.398 1.225.398 �صلف البنك املركزي االردين

قر�ض من خالل ال�صركة االردنية العادة 
ي�صدد دفعة واحدة 5.000.000 5.000.000 متويل الرهن العقاري

-5.8%خالل العام 2016

 11.725.398  11.725.398 املجموع
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18 -  خم�ص�صات متنوعة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
الر�صيـد يف نهاية ال�صنةامل�صتخدم خالل ال�صنةامل�صروف لل�صنةالر�صيد يف بداية ال�صنة

العــــــــــــــــــــــــام 2015
 9.897.915  512.496  1.629.890  8.780.521 خم�ص�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

 628.682  -  185.313  443.369 خم�ص�ض الق�صايا املقامة �صد البنك واملطالبات املحتملة
 10.526.597  512.496  1.815.203  9.223.890      املجمـــوع

الر�صيـد يف نهاية ال�صنةامل�صتخدم خالل ال�صنةامل�صروف لل�صنةالر�صيد يف بداية ال�صنة
العــــــــــــــــــــــــام 2014 

 8.780.521  1.540.678  1.628.256  8.692.943 خم�ص�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

 443.369  47.851  167.220  324.000 خم�ص�ض الق�صايا املقامة �صد البنك واملطالبات املحتملة

 9.223.890  1.588.529  1.795.476  9.016.943      املجمـــوع

19-  �صريبة الدخل

 اأ  -  خم�ض�ص �ضريبة الدخل
ان احلركة احلا�صلة على خم�ص�ض �صريبة الدخل خالل ال�صنة هي كما يلي :

20152014
13.789.06915.029.541الر�صيد بداية ال�صنة

16.826.47218.730.664�صريبة الدخل امل�صتحقة عن اأرباح ال�صنة
)16.335.345()14.376.327(�صريبة الدخل املدفوعة

)3.635.791()3.000.249(دفعة باحل�صاب
13.238.96513.789.069     الر�صيد نهاية ال�صنة

 ب  -  م�ضروف �ضريبة الدخل
ميثل م�صروف �صريبة الدخل الظاهر يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي :

20152014
16.826.47218.730.664�صريبة الدخل امل�صتحقة عن اأرباح ال�صنة

)2.582.445()866.121(اأثر املوجودات ال�صريبية املوؤجلة لل�صنة 
)15.118( 1.095.309اأثر املطلوبات ال�صريبية املوؤجلة لل�صنة

17.055.66016.133.101     املجموع

ج  -  الو�ضع ال�ضريبي
فيما يلي الو�صع ال�صريبي لفروع البنك وال�صركات التابعة :

تقدمي ك�صف التقدير الذاتــــي الفروع / ال�صركات
حتـــى نهايـــة العــــام

 خمال�صة نهائية 
حتى نهاية العام

الدفعة
لدائرة ال�صريبة

�صنوات خمتلف 
عليها

ل يوجدمت ت�صديد ال�صرائب امل�صتحقة20142014  فروع الأردن
2007 و2008مت ت�صديد ال�صرائب امل�صتحقة20142012  فروع فل�صطني

ل يوجدمت ت�صديد ال�صرائب امل�صتحقة20142013  فرع قرب�ض
ل يوجدمت ت�صديد ال�صرائب امل�صتحقةل يوجد2014  �صركة اإجارة للتاأجري التمويلي

2013مت ت�صديد ال�صرائب امل�صتحقة20142014  �صركة املتحدة لالإ�صتثمارات املالية

دينار
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د -  م�ج�دات / مطل�بات �ضريبية م�ؤجلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

201520152014

الر�صيـد بدايـة 
ال�صنــــــــــــة

الر�صيـد فـــياملبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ
نهايـــة ال�صنـــة

ال�صريبـــــــــة 
امل�ؤجلـــــــــــة 

ال�صريبـــــــــة 
امل�ؤجلـــــــــــة املحــــــــــررامل�صــــــــــاف

اأ -  م�ج�دات �صريبية م�ؤجلة

 3.068.120  3.433.785  9.897.913  512.497  1.629.889  8.780.521      خم�ص�ض تع�ي�ض نهاية اخلدمة

 63.143  1.337.749  3.822.140  169.878  3.811.611  180.407       خم�ص�صات عقارات م�صتملكة

 190.317  262.315  1.092.981  -  300.000  792.981       خم�ص�ض تدين ذمم مدينة - �صركة تابعة

 155.179  219.529  628.682  -  185.313  443.369       خم�ص�ض ق�صايا مقامة على البنك

 361.716  271.025  774.357  1.033.473  774.357  1.033.473       خم�ص�ض ت�صهيالت حتت املراقبة

      خم�ص�ض تدين اأ�صهم اآلت ملكيتها
 669.916  -  -  1.914.047  -  1.914.047         للبنك وفاء لدي�ن م�صتحقة

      خ�صائر تقييم م�ج�دات مالية
 2.019.065  1.869.174  6.022.322  409.934  660.487  5.771.769        بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 6.527.456  7.393.577  22.238.395  4.039.829  7.361.657  18.916.567      املجم�ع

ب- مطل�بات �صريبية م�ؤجلة *

  احتياطي تقييم م�ج�دات مالية
 3.077.201  2.165.706  5.561.949  2.536.235  -  8.098.184     بالقيمة العادلة *

 -  1.095.309  3.129.454  -  3.129.454  -   ا�صتهالكات واطفاءات

 3.077.201  3.261.015  8.691.403  2.536.235  3.129.454  8.098.184      املجم�ع

 * تظهر املطل�بات ال�صريبية امل�ؤجلة الناجتة عن اأرباح تقييم امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل �صمن احتياطي تقييم م�ج�دات مالية 
بالقيمة العادلة يف قائمة حق�ق امللكية امل�حدة . 

ان احلركة على ح�صاب امل�ج�دات / املطل�بات ال�صريبية امل�ؤجلة خالل ال�صنة هي كما يلي :

20152014

مطلــــــــــــ�باتم�جـــــــــــــ�داتمطلــــــــــــ�باتم�جـــــــــــــ�دات

 2.000.625 3.945.011 3.077.201 6.527.456الر�صيد يف بداية ال�صنة

 1.243.940 3.176.914 1.095.309 2.217.260امل�صاف خالل ال�صنة

)167.364()594.469()911.495()1.351.139( امل�صتبعد خالل ال�صنة

 3.077.201 6.527.456 3.261.015 7.393.577الر�صيد يف نهاية ال�صنة    
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هـ - ملخ�ص ت�ضوية الربح املحا�ضبي مع الربح ال�ضريبي :
فيما يلي بيان لت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي لل�سنة :

٢٠١٥٢٠١٤

٥6.467.3366٢.89٤.797الربح املحا�سبي - قائمة )ب(

١٠.64١.١٠9١3.٠35.58٢ي�ساف : م�سروفات غري مقبولة �سريبيا

)٤.٠١3.٢٠٠()١٠.4٥١.3٢٢(يطرح : ارباح غري خا�سعة لل�سريبة

٥6.6٥7.١٢37١.9١7.١79الربح ال�سريبي

 ن�سبة �سريبة الدخل الفعلية :

3٠٪3٥٪فروع البنك يف االردن

٢٠٪٢٠٪فروع البنك يف فل�سطني

١٢.5٪١٢.٥٪فروع البنك يف قرب�ص

٢٤٪٢4٪ال�سركات التابعة

20 -  مطلوبات �أخرى

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
٢٠١٥٢٠١٤

 7.٠5١.9١5  6.8٥١.٢٥١ فوائد بر�سم الدفع

 899.٤97  869.٠٥6 حواالت واردة

 5.٠٠7.596  ٢.4٢4.8١7 ذمم دائنة )اأ( 

 ٢.٠٤٠.97٤  ١.677.487 م�ساريف م�ستحقة غري مدفوعة 

 ٢.956.٢٢٠  3.٢٥٠.99٢ امانات موؤقتة - عمالء

 3.7٠٢.63٤  3.69٢.6٢3 امانات موؤقتة )ب(

 3.7١١.١١٢  4.394.9٠٥ امانات م�ساهمني )ج(

 7.75٠.5٤٤  6.١3١.٢43 �سيكات مقبولة وم�سدقة

 39٢.٤١٤  448.339 تامينات �سناديق حديدية

 35٢.١3١  ١37.7١9 امانات اكتتابات )د(

 ١٠٠.398  79.8٥3 معامالت يف الطريق

 8.٢5٠.83٤  ٥.6٥8.3١١ مطلوبات اخرى )اأ(

 ٤٢.٢١6.٢69  3٥.6١6.٥96      املجموع

)اأ(  تت�سمن الذمم الدائنة و املطلوبات االخرى اأر�سدة تعود لل�سركات التابعة مببلغ 3.689.٤٤5 دينار كما يف 3١ كانون االول ٢٠١5 )٢.9٠3.89٠ دينار كما يف 3١ 
كانون االول ٢٠١٤( .

)ب(  ميثل هذا البند امانات موؤقتة الدفع ل�سركات م�ساهمة عامة واأخرى .                                                                                                          
)ج(   ي�سمل هذا البند ح�سيلة املتبقي من  بيع اال�سهم غري املكتتب بها و البالغة ١.١36.٤95 �سهم مبوجب ال�سعر ال�سوقي لل�سهم خالل عام ٢٠٠6 ، حيث مت قيد فرق 

ال�سعر ال�سوقي لل�سهم عن �سعر اال�سدار و البالغ 3 دينار كامانات م�ساهمني .
)د(  ميثل هذا املبلغ ح�سيلة رديات االكتتابات يف �سركات م�ساهمة عامة قيد التاأ�سي�ص .
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21- راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ راأ�سمال البنك املكتتب به واملدفوع 100 مليون دينار موزعا على 100 مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد كما يف 31 كانون الأول 2015 و2014 .

22- االحتياطيات

ان تفا�سيل الحتياطيات كما يف 31 كانون الول 2015 و2014 هي كما يلي :

اأ - الإحتياطي القانوين 
ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من الرباح ال�سنوية قبل ال�سرائب بن�سبة 10٪ خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقـــة وفقًا لقانونـــي البنــــوك وال�سركـــات الأردين 

وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني .

ب - الإحتياطي الإختياري 
الإحتياطـي  وي�ستخـــدم   ، ال�سابقة  وال�سنوات  ال�سنة  تزيد عن 20٪ خالل  ل  بن�سبة  ال�سرائب  قبل  ال�سنوية  الأرباح  ملا مت حتويله من  املتجمعة  املبالغ  البند  ميثل هذا 

الختياري يف الغرا�س التي يقررها جمل�س الدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جــــزء منـــه كاأربـاح على امل�ساهمني .

ج - احتياطي التقلبات الدورية
ميثل هذا البند قيمة اإحتياطي املخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بن�سبة 15٪ من الأرباح ال�سافية ال�سنوية بعد ال�سرائب لتدعيم 
راأ�سمال البنك يف فل�سطني وملواجهة املخاطر املحيطة بالعمل امل�سريف وي�ستمر القتطـاع حتى ي�سبح ر�سيــد الحتياطـــي بن�سبة 20٪ من راأ�س املال املدفوع ، ل يجوز 

ا�ستخدام اأي جزء من اإحتياطي التقلبات الدورية اأو تخفي�سه على اأي وجه اإل مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية. 

د - اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة 
ميثل هذا البند اإحتياطي خماطر م�سرفية عامة والذي يتم اإحت�سابه واإقتطاعه وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين .

وفيما يلي توزيع اإحتياطي املخاطر امل�سرفية العامة ح�سب فروع البنك : 
20152014

11.122.32310.732.084    فروع البنك يف الأردن
1.560.0051.696.444    فرع البنك يف قرب�س

214.710239.166    فروع البنك يف فل�سطني
456.000314.700    ال�سركات التابعة 

13.353.03812.982.394     املجموع

-  ان الحتياطيات املقيد الت�سرف بها هي كما يلي :

طبيعــــــــــــــة التقييــــــــــــــــــــــد31 كانــون الول 312014 كانــون االول 2015ا�ســم الحتياطــي
مقيد الت�سرف به وفقا لقانون ال�سركات الردين ولقانون البنوك .77.479.74471.918.373الإحتياطي القانوين 

مقيد مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية .227.597227.597احتياطي التقلبات الدورية
مقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي الردين .13.353.03812.982.394احتياطي املخاطر امل�سرفية العامة

23- �ضايف اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

ان احلركة احلا�سلة على هذا البند خالل ال�سنة هي كما يلي :

20152014
6.043.8315.107.767الر�سيد يف بداية ال�سنة

2.012.640)2.675.174(اأرباح غري متحققة
)1.076.576(911.495اأثر املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة

4.280.1526.043.831    الر�سيد يف نهاية ال�سنة *

مقابل  الأول 2015  كانون   31 كما يف  دينار  املوؤجلة 2.165.706  ال�سريبية  املطلوبات  بعد طرح  بال�سايف  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  تقييم  احتياطي  يظهر   *
3.077.201 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 ، وهو غري قابل للتحويل لقائمة الدخل املوحدة.

دينار
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24- الأرباح املدورة 

ان احلركة احلا�سلة على هذا البند خالل ال�سنة هي كما يلي :
20152014

108.377.609101.769.877الر�سيد يف بداية ال�سنة
)223.617()42()خ�سائر( متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل - اإي�ساح )9(

38.558.05446.545.475الربح لل�سنة - قائمة )ب(
)19.714.126()17.054.757()املحول( اإىل الإحتياطيات
)20.000.000()20.000.000(اأرباح موزعة )اإي�ساح 25(
109.880.864108.377.609     الر�سيد يف نهاية ال�سنة

- تت�سمن الأرباح املدورة 7.393.577 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 مقيد الت�ســـرف به مبوجب طلب البنك املركزي الردين لقاء موجودات �سريبية موؤجلة 
مقابل 6.527.456 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 . 

- يت�سمن ر�سيد الأرباح املدورة مبلغ  4.251.839 دينار كما يف 31 كانون الأول 2015 مقابل 4.559.536 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 ، ل ميكن الت�سرف 
به وفقًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء اأثــر تطبيـــق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( اإل مبقدار ما يتحقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع ، والذي ميثل 

فروقات اإعادة التقييم للموجودات املالية .
- يحظر الت�سرف باإحتياطي املخاطر امل�سرفية العامة اإل مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين .

- يحظر الت�سرف باإحتياطي تقيم املوجودات املالية ال�سالب وفقًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين .

25- الأرباح املوزعة واملقرتح توزيعها 

بلغت ن�سبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن العام احلايل 20٪ من راأ�س املال املكتتب به و املدفوع اأي ما يعادل 20 مليون دينار ، وهــذه الن�سبة خا�سعة ملوافقة 
الهيئة العامة للم�ساهمني يف حني بلغت ن�سبة الأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق 20٪ اأي�سًا من راأ�س املال املكتتب به واملدفوع ، اأي ما يعادل 20 مليون دينار 

اي�سًا.

26- الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة:
  لالفراد )التجزئة(

1.80161.271   ح�سابات جارية مدينة
7.151.0976.995.389   قرو�س وكمبيالت
771.433750.634   بطاقات الئتمان
7.904.6609.540.425القرو�س العقارية

ال�سركات
  الكربى

11.067.68514.156.730   ح�سابات جارية مدينة
44.654.42843.282.728   قرو�س وكمبيالت

  ال�سغرية واملتو�سطة
1.329.9301.532.911   ح�سابات جارية مدينة

9.016.49911.356.234   قرو�س وكمبيالت
8.154.95110.181.097   احلكومة والقطاع العام 

3.663.9215.382.215   اأر�سدة لدى بنوك مركزية
6.737.6516.158.493   اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

25.427.67721.356.312   موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
3.902.1393.444.524   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

129.783.872134.198.963     املجموع
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27- الفوائـــد املدينــــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

20152014

5.261.7995.316.544ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�صرفية

ودائع عمالء
27.295.13833.913.808   ودائع لأجل وخا�صعة لإ�صعار

1.321.6231.626.105   تاأمينات نقدية

1.015.4541.161.040   ح�صابات جارية وحتت الطلب 

587.768427.426   ودائع التوفري

32.993171.551   �صهادات اإيداع

808.02397.725   اأموال مقرت�صة

3.192.2952.987.175   ر�صوم �صمان الودائع

39.515.09345.701.374     املجموع

28- �صايف اإيرادات العموالت

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

4.800.5114.031.830   عمولت ت�صهيالت اإئتمانية مبا�صرة

5.866.1827.644.732   عمولت ت�صهيالت اإئتمانية غري مبا�صرة

1.274.0561.018.932   عمولت اأخرى 

11.940.74912.695.494     املجموع

29- اأرباح عمالت اجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

20152014

5.875.5563.396.446   اأرباح ناجتة عن التداول / التعامل

)383.092()1.650.356(   )خ�صائر( ناجتة عن التقييم

4.225.2003.013.354     املجموع

دينار
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30 - اأرباح )خ�سائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
املجمــــــــوععوائد توزيعات اأ�صهــــــــــــم)خ�صائر( غري متحققــــــةاأرباح متحققـــــــــة

العام 2015
 520.062 435.691  )2.180( 86.550    اأ�صهم �صركات

 )1.153.522( -  )1.162.628( 9.106    ا�صناد قر�ض �صركات
 )633.460(435.691  )1.164.808( 95.656      املجموع

املجمــــــــوععوائد توزيعات اأ�صهــــــــــــم)خ�صائر( غري متحققــــــةاأرباح )خ�صائر( متحققـــــــــة
العام 2014

 )1.235.280(407.579  )1.865.773( 222.914    اأ�صهم �صركات
 )2.568.749( -  )1.696.508()872.241(   ا�صناد قر�ض �صركات

 )3.804.029(407.579  )3.562.281()649.327(     املجموع

31 - اأرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

مت خالل العام 2015 ا�صتدعاء موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة من قبل م�صدر ال�صندات بقيمة اأ�صمية 2.127.000 دينار وقد نتج عن العملية خ�صائر مببلغ 38.683 
دينار لل�صنة املنتهية بذلك التاريخ ، علمًا باأن تاريخ ا�صتحقاق هذه املوجودات املالية هو 29 اأيلول 2020.

مت خالل العام 2014 بيع موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة بقيمة اأ�صمية 10.635.000 دينار وقد نتج عن عملية البيع ربح مببلغ 869.243 دينار لل�صنة املنتهية يف 31 
كانون الأول 2014 ، علمًا باأن تاريخ ا�صتحقاق هذه املوجودات املالية املباعة ترتاوح ما بني 3 كانون الأول 2018 اإلــى 10 كانون الأول 2023 ، هذا ويعود ال�صبب الرئي�صي 

لعميلة البيع لتدين ت�صنيفها الإئتماين .

32 - اإيرادات اأخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
20152014

162.064 180.739 ايجار ال�صناديق احلديدية
29.857 12.590 ايرادات طوابع

3.452.054 4.421.784 ايرادات بطاقات الئتمان
11.693.924 5.792.861 ديون معدومة م�صرتدة

1.246.302 3.615.353 ايرادات تداول ا�صهم - �صركة تابعة
317.781 369.611 ايرادات ات�صالت 

1.125.673 1.495.562 ايرادات حوالت
59.659  1.906.176 ايرادات بيع موجودات م�صتملكة

 - 312.049 ايرادات بيع ممتلكات ومعدات
2.566.924 3.160.615 اخرى

20.654.238 21.267.340      املجموع

33 - نفقات املوظفني

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

18.672.829 19.328.302 رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
1.577.100 1.873.821 امل�صاهمة يف ال�صمان الجتماعي

1.057.550 1.183.772 نفقات طبية
132.254 149.433 تدريب املوظفني

393.864 385.720 مياومات �صفر
116.680 96.716 نفقات التاأمني على حياة املوظفني

108.706 116.570 �صريبة م�صافة
22.058.983 23.134.334      املجموع

دينار
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34 - م�صاريف �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

2.331.7401.906.444 ايجارات
811.021691.904 قرطا�صية

1.075.3711.121.042 دعاية واعالن
220.829193.147 ا�صرتاكات

1.072.993946.288 م�صاريف اإت�صاالت
2.243.0451.924.795 �صيانة وت�صليحات

833.709708.849 م�صاريف تاأمني
34.89652.299 اتعاب وم�صاريف ق�صائية

1.443.1741.355.865 كهرباء ومياه وتدفئة
802.754685.881 ر�صوم و�صرائب وطوابع

222.872222.686 اتعاب مهنية
1.983.6901.894.267 م�صاريف خدمات البطاقات

118.932142.833 م�صاريف نقل وموا�صالت
103.008190.931 م�صاريف خدمات املرا�صلني

214.201191.561 خدمات االأمن واحلماية
764.899526.002 التربعـــات وامل�صوؤولية االجتماعية

131.94197.500 �صيافة
91.60065.000 مكافاآت اع�صاء جمل�س االإدارة

3.641.7331.928.384 خم�ص�س تدين اأ�صهم م�صتملكة وعقارات وفاء لديون م�صتحقة )اإي�صاح 13(
326.5302.320.000اأتعاب اإدارة )اإي�صاح 38(

1.807.1422.639.081 اأخرى 
20.276.08019.804.760     املجموع

35 - ح�صة �ل�صهم من �لربح لل�صنة �لعائد مل�صاهمي �لبنك )�أ�صا�صي وخمف�ض(

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

46.545.475 38.558.054 الربح  لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك - قائمة )ب(

�صهم�سهم
100.000.000 100.000.000 املتو�صط املرجح لعدد االأ�صهم

دينار/ �صهمدينار/ �سهم
ح�صة ال�صهم من الربح لل�صنة العائد مل�صاهمي البنك :

 -/465 -/386  )ا�صا�صي وخمف�س(

دينار

دينار
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36 - النقد وما يف حكمه

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
20152014

402.439.784328.810.958نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر
224.544.517211.823.670ي�صاف: اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر

287.225.498314.513.553ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ص�صات امل�صرفية ت�صتحق خالل ثالثة اأ�صهر
2.558.0722.558.072اأر�صدة  مقيدة ال�صحب - اإي�صاح )5(

337.200.731223.563.003     املجموع

37 -  م�شتقات مالية

ان تفا�صيل امل�صتقات املالية القائمة هي كما يلي :

                      اآجال القيمة االعتبارية )االإ�صمية( ح�صب اال�صتحقاق             
قيمـة عادلـة

 موجبـــة
قيمـة عادلـة

 �صالبـــة
جممـوع املبالـغ 

االعتبارية )االإ�صمية(
خالل

3 ا�صهــــر 
من 3 اىل

 12 ا�صهــــر   
من �صنة اىل

 3 �صنوات    
اأكرث من 

ثالث �صنوات
31 كانون الأول 2015

م�صتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
 -  -  - )652.057()652.057( 741  -   عقود بيع اآجلة بعمالت اجنبية

 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�صتقبليات اآجلة
 -  741 )652.057()652.057( -  -  - 

 -  -  -  652.798  652.798  -  -   عقود �صراء اآجلة بعمالت اجنبية
 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�صتقبليات اآجلة

 -  -  652.798  652.798  -  -  - 
 -  -  -  741  741  741  -      املجموع

                      اآجال القيمة االعتبارية )االإ�صمية( ح�صب اال�صتحقاق             
قيمـة عادلـة

 موجبـــة
قيمـة عادلـة

 �صالبـــة
جممـوع املبالـغ 

االعتبارية )االإ�صمية(
خالل

3 ا�صهــــر 
من 3 اىل

 12 ا�صهــــر   
من �صنة اىل

 3 �صنوات    
اأكرث من 

ثالث �صنوات
31 كانون االأول 2014

م�صتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
 -  -  -  -  -  -  -   عقود بيع اآجلة بعمالت اجنبية

 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�صتقبليات اآجلة
 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -   عقود �صراء اآجلة بعمالت اجنبية
 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�صتقبليات اآجلة

 -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -      املجموع

تدل القيمة االعتبارية )االإ�صمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�صنة وهي ال تدل على خماطر ال�صوق او خماطر االئتمان.

دينار

دينار
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38 - املعامالت مع اطراف ذات عالقة

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�شركات التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�شاهمني واأع�شاء جمل�س االدارة واالدارة العليا �شمن الن�شاطات االعتيادية للبنك 
وبا�شتخدام ا�شعار الفوائد والعموالت التجارية. ان جميع  الت�شهيالت االإئتمانية املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأية خم�ش�شات كما بتاريخ 

القوائم املالية املوحدة.
فيما يلي ملخ�س املعامالت مع اأطراف ذات العالقة خالل ال�شنة :

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالطرف ذو العــالقة

اع�شاء جمل�س �شركات �شقيقة بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:
االدارة *

املدراء
20152014اأخــــــرى **التنفيذين

79.9141.607.6821781.687.7741.939.086 -   ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة *
149.094.426221.283.070 -  - 297.627148.796.800  ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

43.993.3051.948.5782.776.47148.718.3546.313.071 -   ودائع
305.890305.890277.725 -  -  -   التاأمينات النقدية

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من
11.412.06411.412.064 -  -  - 11.412.064    خالل قائمة الدخل 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من
3.254.00018.408.07721.211.329 -  - 15.154.077    خالل الدخل ال�شامل

2.103.6034.312.074 -  - 2.103.603 -   موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
 -  900.000  -  -  900.000  -   موجودات اخرى

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :
61.40084.40027.150 - 5.00018.000  كفاالت

6.000.0008.699.5526.074.060 -  - 2.699.552  اإعتمادات
املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

20152014
بنود قائمة الدخل املوحدة :

407.226325.42890.67860.614883.946844.001فوائد وعموالت دائنة ***
2.9763.987.32838.27041.6474.070.2215.171.857فوائد وعموالت مدينة ****

326.5302.320.000 -  -  - 326.530اأتعاب ادارة*****
83.932687.5491.984.928 -  - 603.617توزيعات اأرباح موجودات مالية 

*  ال يوجد ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة ممنوحة الع�شاء جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية )�شركة تابعة( وذوي ال�شلة كما يف 31 كانون االأول 2015 
مقابل 228.597 دينار كما يف 31 كانون االأول 2014 .

 *  من �شمن الت�شهيالت االإئتمانية املبا�شرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ 505.643 دينار يخ�س اإئتمان ممنوح الأع�شاء جمل�س اإدارة �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي 
)�شركة تابعة( وذوي ال�شلة كما يف 31 كانون االأول 2015 مقابل 260.316 دينار كما يف 31 كانون االأول 2014 .

 **  متثل �شركات ميتلك البنك حق الت�شويت يف جمال�س ادارتها .
 ***  ترتاوح اأ�شعار الفوائد الدائنة من 7/3٪ اإىل ٪8 .

 ****  ترتاوح اأ�شعار الفوائد املدينة من 1/25 اإىل ٪3/25 .
***** مت خالل الربع الثاين من العام 2015 الغاء جزئي التفاقية العقود االدارية مع احد بنوك املجموعة اعتبارا من االأول من كانون الثاين 2015، حيث مت رد مبلغ 

حوايل 1 مليون دينار ظهرت �شمن م�شاريف الربع االأول وذلك مبوجب امللحق املعدل لالتفاقية وقرار جمل�س ادارة البنك بذلك اخل�شو�س بتاريخ 13 ايار 2015.
-  ينوب عن البنك ع�شوان يف جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية واأربعة اأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي .

رواتب ومكافاآت االدارة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه 3.456.816 دينار للعام 2015 ) مقابل 3.512.863 دينار للعام 2014 والت�شمل احلوافز 

املرتبطة باالنتاجية(.

دينار
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39- القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية 

املوحدة

ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية كما يف نهاية العام 2015 و 2014 .

40- ادارة املخاطر 

ميار�س جمل�س االإدارة دوره يف التاأكد من قيام البنك باإدارة املخاطر املختلفة واعتماد ال�سيا�سات و االإجراءات املنظمة الإدارة املخاطر بالبنك وذلك من خالل )جلنة 
  .)Risk Appetite(و يقوم باعتماد احلدود املقبولة للمخاطر .)املخاطر واالمتثال

تقوم دائرة اإدارة املخاطر بتقييم املخاطر والرقابة عليها و التو�سية بتخفيفها ورفع التقارير الالزمة اإىل االإدارة العليا وب�سكل م�ستقل عن دوائر البنــك االأخــرى التي 
تقوم بالن�ساطات امل�سرفية االخرى )Risk Taker(  وذلك للتاأكد من مو�سوعية دائرة ادارة املخاطر يف حتليــل اأنواع املخاطر املختلفة.

دائرة ادارة املخاطر م�سوؤولة عن املخاطر االئتمانية و الت�سغيلية وال�سوقية وال�سيولة )�سمن اإطار املوجــــودات واملطلوبـــات ALM( للبنــك بفروعــه الداخلية واخلارجية 
وترفع تقاريرها اإىل جلنة التدقيق واملخاطر �سمن جمل�س االإدارة ، ويتم التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيــــــق الداخلي .  

تعرف املخاطر االئتمانية باأنها اخل�سائر التي قد يتعر�س لها البنك لعدم التزام الطرف االآخر )Counterparty( ب�سروط االئتمان و/ اأو تدين جدارته االئتمانية.
 يقـــوم جمل�س االإدارة دوريا مبراجعة ال�سيا�سات املتعلقة باإدارة املخاطر االئتمانية املتوافقة مع القوانني وتعليمات البنك املركزي بعد اإعدادها مــن الدوائر املعنية ، و 
يتاأكد املجل�س من قيام اإدارة البنك بالعمل �سمن هذه ال�سيا�سات وتنفيذ متطلباتها، و تت�سمن هذه ال�سيا�سات ال�سيا�ســــة االئتمانية للبنك والتي يتم من خاللها بيان 

العديد من املحددات، منها:
- متطلبات وا�سحة و �سيا�سات و اإجراءات اتخاذ القرار االئتماين بخ�سو�س الت�سهيالت االئتمانية اجلديدة اأو املطلوب جتديدها اأو اأي تعديل مادي على  هيكلها، �سمن 

�سالحيات حمددة تتنا�سب مع حجم و موا�سفات الت�سهيالت، ومن العوامل التي توؤخذ بعني االعتبار لدى املنح الغر�س من الت�سهيالت وم�سادر ال�سداد. 
االإدارة،  و كذلك على م�ستوى جمل�س  التنفيذية  االإدارة  ائتمان خمتلفة على م�ستوى  البنك جلان  لدى  و  اإدارية موؤهلة،  القرارات �سمن عدة م�ستويات  اتخاذ  يتم   -
ويتم ذلك بعيدا عن اأي اثر الأي ت�سارب يف امل�سالح )Conflict of Interest(، ومبا ي�سمن �سحة وا�ستقاللية اإجراءات تقييم العميل طالب االئتمان وتواوؤم ذلك مع 

متطلبات ال�سيا�سة االئتمانية للبنك.
- �سيا�سات و اإجراءات وا�سحة و فعالة الإدارة و تنفيذ االئتمان مبا فيها التحليل امل�ستمر لقدرة و قابلية املقرت�س للدفع �سمن ال�سروط املتعاقد عليها، مراقبة توثيق 

االئتمان و اأي �سروط ائتمانية و متطلبات تعاقدية )Covenants( وكذلك مراقبة ال�سمانات وتقييمها ب�سكل م�ستمر.
- �سيا�سات واإجراءات كافية ت�سمن تقييم واإدارة االئتمان غري العامل وت�سنيفه وتقييم مدى كفاية املخ�س�سات �سهريا ا�ستنادا اإىل التعليمــــات ال�سادرة عن البنك 
هذه  كفاية  مدى  على  االإدارة  جمل�س  ي�ســـادق  حيث  الديون.  الإعدام  وا�سحة  �سيا�سة  اإىل  اإ�سافة  البنك،  �سمنها  يعمل  التي  الرقابية  وال�سلطات  االأردين  املركزي 

املخ�س�سات.
- لدى البنك دائرة م�ستقلة تقوم مبتابعة الديون املتعرثة ومالحقتها بال�سورة الودية قبل التحول اإىل التعامل معها ق�سائيا.

- يتحدد نوع وحجم ال�سمان املطلوب بناء على تقييم املخاطر االئتمانية للعميل ، وذلك �سمن اجراءات وا�سحة للقبول ومعايري التقييم.
- تتم مراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمانات دوريا ، تطلب مزيد من ال�سمانات يف حال انخفا�س قيمتها عما هو حمدد يف �سروط القرو�س ، عدا انه يتم ولدى تقييم كفاية 

املخ�س�سات عمل التقييم الالزم.
- يتم التخل�س من اأي �سمان يتم ا�ستمالكه بعد �سداد مديونية العميل ، وب�سكل عام ال يتم ا�ستعمال املمتلكات امل�ستملكة العمال البنك.

- لدى البنك نظام ت�سنيف ائتماين داخلي لعمالئه موثق ومعتمد من قبل جمل�س االإدارة و يتم االأخذ بعني االعتبار اأي عن�سر قد ي�ساهم يف توقع تعرث العميل من عدمه 
و مبا ي�ساعد يف قيا�س و ت�سنيف خماطر العمالء و بالتايل ت�سهيل عملية اتخاذ القرارات وت�سعري الت�سهيالت.

- لدى البنك معايري ت�سنيف وا�سحة تاأخذ بعني االعتبار العوامل املالية و غري املالية املختلفة، ويتم مراجعة و تقييم نظام الت�سنيف االئتماين ب�سكل م�ستقل عن دائرة 
االئتمان من خالل دائرة اإدارة املخاطر وبالتن�سيق مع الدوائر املعنية.

- لدى البنك �سوابط و�سقوف حمددة و موثقة ب�سيا�سات و اإجراءات وا�سحة ت�سمن االلتزام بهذه ال�سقوف و �سرورة احل�سول علـــى موافقات م�سبقة الأي جتاوز، تراجع 
دوريا وتعدل ان لزم. حيث يوجد �سقوف حمددة و معتمدة من قبل جمل�س االإدارة فيما يخ�س التعامل مع البنوك ، البلدان و كذلك القطاعات االقت�سادية املختلفة.

- يتــم تزويــد جمل�س االإدارة ب�ســورة وا�سحة و حتليل للمحفظة االئتمانية مـــن خالل دائرة اإدارة املخاطر، تو�ســح جودتها وت�سنيفاتها املختلفة واأي تركز بها وكذلك 
مقارنات )Benchmarking( تاريخية واأي�سا مع القطاع امل�سريف . 

يراعي البنك التزامه بتعليمات البنك املركزي االأردين اخلا�سة بالرتكز االئتماين وعمالء ذوي العالقة ، ويتم التعامل معهم ب�سكل جممع ويتم اإبداء عناية ومراقبة 
خا�سة واالإف�ساح ب�سكل �سريح ووا�سح عنهم عند اعداد القوائم املاليـــة املوحــدة للبنك. هذا وتعر�س الت�سهيالت  االئتمانية املطلوبة من قبل االطراف ذوي العالقة  

على جمل�س االإدارة وي�سرتط عدم وجـود تاأثري لل�سخ�س املمنوح لهذه الت�سهيالت على جمل�س االدارة و كذلك ال يتم  منحهم اأي معاملة تف�سيلية عن عمالء البنك.
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التعر�ضات ملخاطر االئتمان )بعد خم�ض�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر االخرى( .

20152014

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
362.947.946289.458.838اأر�ضدة لدى بنوك مركزية

224.544.517211.823.670اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

9.107.71511.107.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

الت�ضهيالت االئتمانية املبا�ضرة:

89.231.55875.102.163     لالأفراد

167.065.964141.965.457     القرو�ص العقارية

     لل�ضركات   

908.583.684833.059.478       ال�ضركات الكربى

)SMEs(  81.082.05591.570.406       املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة

126.823.943164.561.746     للحكومة والقطاع العام 

�ضندات واأ�ضناد واأذونات:

64.457.29839.616.161  �ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

505.749.976465.656.017  �ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة 

16.047.05617.751.730موجودات اأخرى

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة
261.095.496284.537.192كفاالت

62.756.075119.427.971اعتمادات 

31.155.73745.231.149قبوالت

93.298.99990.588.022�ضقوف ت�ضهيالت غري م�ضتغلة

3.003.948.0192.881.457.725    املجموع
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   تتوزع  التعر�سات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل :

القرو�ضاالفراد
العقارية

احلكومةال�سركــــــــــــــــــــات
والقطاع العام

املوجودات
االخرى

�سندات
واأذونات

البنوك واملوؤ�س�سات
املجمـــــــــــوعامل�سرفية االخرى ال�سغرية واملتو�سطةالكربى

31 كانون االول 2015
486.175.075362.947.946910.275.504 - 511.4301.424.3159.914.7533.954.76545.347.220متدنية املخاطر
85.496.291140.175.663800.880.63275.389.44681.476.72316.047.05683.394.099233.652.2321.516.512.142مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة)*(:
9.378.274 -  -  -  - 1.754.1991.099.2735.643.879880.923لغاية 30 يوم

17.996.333 -  -  -  - 2.190.443976.08411.675.4303.154.376من 31 لغاية 60 يوم
68.750.792 -  -  -  - 2.025.01617.145.01046.249.9783.330.788حتت املراقبة
غري عاملة :
32.549.643 -  -  -  - 1.937.445815.54729.786.7759.876دون امل�ستوى

3.760.232 -  -  -  - 2.120.3181.329.516297.96612.432م�سكوك فيها
89.031.500 - 638.100 -  - 2.761.81210.886.68974.061.455683.444هالكة

94.852.312171.776.740961.191.55983.380.751126.823.94316.047.056570.207.274596.600.1782.620.879.813املجموع
53.758.509 -  -  -  - 5.163.4123.526.47343.039.0052.029.619ينزل: خم�س�ض التدين

11.479.592 -  -  -  - 457.3421.184.3039.568.870269.077       فوائد معلقة
89.231.558167.065.964908.583.68481.082.055126.823.94316.047.056570.207.274596.600.1782.555.641.712ال�سايف

الت�سنيف االإئتماين :
A- اىل AAA 134.497.034134.497.034 - من

B- اىل BBB+ 30.294.0782.196.28632.490.364من
B- 15.277.478117.00115.394.479اأقل من

37.459.84596.841.911134.301.756غري م�سنف
487.175.873362.947.946850.123.819حكومات و قطاع عام

570.207.274596.600.1781.166.807.452املجموع

القرو�ضاالفراد
العقارية

احلكومةال�سركــــــــــــــــــــات
والقطاع العام

املوجودات
االخرى

�سندات
واأذونات

البنوك واملوؤ�س�سات
املجمـــــــــــوعامل�سرفية االخرى ال�سغرية واملتو�سطةالكربى

31 كانون االول 2014
436.866.887289.458.838792.843.571 - 398.8681.917.4517.742.3993.812.06952.647.059متدنية املخاطر
72.701.062125.404.033753.903.53586.225.032111.914.68717.751.73067.696.291222.931.3951.458.527.765مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة)*(:
6.446.937 -  -  -  - 1.709.871180.9873.776.987779.092لغاية 30 يوم

16.207.588 -  -  -  - 1.011.675334.67110.874.2193.987.023من 31 لغاية 60 يوم
49.665.045 -  -  -  - 1.150.61314.664.93931.792.4962.056.997حتت املراقبة
غري عاملة :
9.070.235 - 709.000 -  - 1.588.039137.8926.472.401162.903دون امل�ستوى

4.068.378 -  -  -  - 523.617150.5233.021.322372.916م�سكوك فيها
95.087.048 -  -  -  - 2.685.1473.169.03288.165.7621.067.107هالكة

79.047.346145.443.870891.097.91593.697.024164.561.74617.751.730505.272.178512.390.2332.409.262.042املجموع
55.289.142 -  -  -  - 3.669.7013.104.29246.571.5031.943.646ينزل: خم�س�ض التدين

12.299.509 -  -  -  - 275.482374.12111.466.934182.972       فوائد معلقة
75.102.163141.965.457833.059.47891.570.406164.561.74617.751.730505.272.178512.390.2332.341.673.391ال�سايف

الت�سنيف االإئتماين :
A- اىل AAA 100.775.638100.775.638 - من

B- اىل BBB+ 36.841.2492.572.20039.413.449من
B- 4.227.41228.400.52432.627.936اأقل من

27.336.63091.183.033118.519.663غري م�سنف
436.866.887289.458.838726.325.725حكومات و قطاع عام

505.272.178512.390.2331.017.662.411املجموع

* يعترب كامل ر�سيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق اأحد االأق�ساط اأو الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اذا جتاوز ال�سقف. 
- ت�سمل التعر�سات االئتمانية الت�سهيالت، االأر�سدة، ايداعات لدى البنوك، �سندات واأذونات خزينة واأي موجودات لها تعر�سات ائتمانية.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت االإئتمانية املبا�سرة والتي يتم تقييمها مبوجب متطلبات البنك املركزي االردين من قبل خبـــراء م�ستقلني 
مـــرة واحدة على االقل خالل عامني ، اما ر�سيد التاأميــنات النقــدية فتظهر بالقيمة العادلة ا�ستنــادًا اىل ا�سعار ال�سرف ال�ســادرة عن البنك املــركــزي االردين و يتم 

احت�سابها ب�سكل افرادي على اال يتجاوز ر�سيد التاأمينات النقدية ر�سيد الت�سهيالت االئتمانية يف اي حال من االحوال :

القرو�ض العقاريةاالفراد
احلكومةال�سركـــــــــــــــــــــــات

املجمــــــــوعوالقطاع العام
ال�سغرية  واملتو�سطةالكربى

31 كانــــــــــــــون الأول 2015
ال�سمانات مقابل :

 35.623.145  19.817.882  3.954.765  9.914.753  1.424.315  511.430 متدنية املخاطر
 543.294.707  -  18.459.175  346.381.164  144.765.111  33.689.257 مقبولة املخاطر 

 26.805.967  -  311.768  16.754.876  9.317.287  422.036 حتت املراقبة
 - غري عاملة :

 27.090.889  -  -  24.020.964  815.547  2.254.378   دون امل�ستوى
 4.347.067  -  467.876  543.768  1.329.515  2.005.908   م�سكوك فيها

 37.486.676  -  665.987  23.835.231  10.886.689  2.098.769   هالكة
 674.648.451  19.817.882  23.859.571  421.450.756  168.538.464  40.981.778      املجموع

منها :
 33.840.418  -  6.881.497  22.131.233  445.236  4.382.452 تاأمينات نقدية

 3.654.500  3.300.000  -  354.500  -  - كفاالت بنكية مقبولة
 483.231.529  16.517.882  12.702.516  282.526.447  168.093.228  3.391.456 عقارية

 119.152.037  -  2.220.572  112.387.700  -  4.543.765 اأ�سهم متداولة
 34.769.967  -  2.054.986  4.050.876  -  28.664.105 �سيارات واآليات

 674.648.451  19.817.882  23.859.571  421.450.756  168.538.464  40.981.778 املجموع 

القرو�ض العقاريةاالفراد
احلكومةال�سركـــــــــــــــــــــــات

املجمــــــــوعوالقطاع العام
ال�سغرية  واملتو�سطةالكربى

31 كانــــــــــــــون االأول 2014
ال�سمانات مقابل :

 13.870.787  -  3.812.070  7.742.399  1.917.450  398.868 متدنية املخاطر
 536.653.495  20.589.902  10.735.221  340.336.907  130.338.325  34.653.140 مقبولة املخاطر 

 30.236.332  -  277.915  14.923.633  14.664.939  369.845 حتت املراقبة
غري عاملة :

 3.198.746  -  101.504  2.214.624  137.892  744.726   دون امل�ستوى
 3.375.277  -  329.125  2.680.166  150.523  215.463   م�سكوك فيها

 24.187.809  -  889.330  19.098.984  3.169.032  1.030.463   هالكة
 611.522.446  20.589.902  16.145.165  386.996.713  150.378.161  37.412.505      املجموع

منها :
 28.607.167  -  5.961.343  17.802.456  1.917.450  2.925.918 تاأمينات نقدية

 3.654.500  3.300.000  -  354.500  -  - كفاالت بنكية مقبولة
 437.309.502  17.289.902  5.778.453  264.122.651  148.460.711  1.657.785 عقارية

 106.888.197  -  1.725.945  99.829.624  -  5.332.628 اأ�سهم متداولة
 35.063.080  -  2.679.424  4.887.482  -  27.496.174 �سيارات واآليات

 611.522.446  20.589.902  16.145.165  386.996.713  150.378.161  37.412.505 املجموع 
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الديون املجدولة
نفت كت�صهيالت �ئتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار �لت�صهيالت �الئتمانية غري �لعاملة مبوجب جدولة �أ�صولية ومت ت�صنيفها كديـون  هي تلك �لديون �لتي �صبق و�أن �صُ
حتت �ملر�قبــــة ، وقد بلغ �جمايل �لديون �ملجدولة 8.435.982 دينار خالل �لعام 2015 جدولة �أ�صوليـــة وتـــــم ت�صنيفهـــا كديون حتت �ملر�قبــــة ، وقد بلغ �جمايل �لديون 

�ملجدولة 21.517.698 دينار خالل �لعام 2014 .
الديون املعاد هيكلتها

 يق�صــد باإعــادة �لهيكلــة �إعــادة ترتيــب و�صــع �لت�صــهيالت �الإئتمانيــة مــن حيث تعديل �الأق�صــاط �أو �إطالة عمر �لت�صــهيالت �الإئتمانية �أو تاأجيل بع�ض �الأق�صــاط �أو متديد فرتة 
�ل�صماح ، وقد بلغت �لديون �ملعاد هيكلتها ومل تكن م�صنفة مبلغ 428.898 دينار خالل �لعام 2015 )مقابل 8.630.210 دينار للعام 2014( .

 �سندات واأ�سناد واأذونات
 يو�صح �جلدول �لتايل ت�صنيفات �ل�صند�ت و�ال�صناد و�الذونات ح�صب موؤ�ص�صات �لت�صنيف �خلارجية كما يف 31 كانون �الأول 2015 و2014 :

درجة 
�لت�صنيف

موؤ�ص�صة 
�لت�صنيف

�صمن �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة
�لعادلة من خالل قائمة �لدخل

�صمن �ملوجود�ت 
�ملالية بالكلفة �ملطفاأة

�ملجموع كما يف 31 كانون �الأول
20152014

B Fitch 6.878.009  -  6.878.009  3.567.915 
BBB Fitch -  -  -  4.157.845 
-B Fitch 2.495.686  -  2.495.686  2.437.542 

-BBB Fitch 3.493.278  -  3.493.278  3.518.412 
B1Moody's 4.179.853  -  4.179.853  10.661.410 

BaaMoody's -  -  -  288.591 
Baa1Moody's 7.009.392  -  7.009.392  2.208.471 
Baa2Moody's 691.530  -  691.530  673.146 
Baa3Moody's 3.515.080  2.103.603  5.618.683  9.306.937 
+BS&P 3.420.925  -  3.420.925  3.539.393 
-BBS&P 11.146.100  -  11.146.100  - 
DS&P 638.100  -  638.100  709.000 

 436.866.887  487.175.873  487.175.873  -  - حكومية 
 27.336.629  37.459.845  16.470.500  20.989.345  - غري م�صنف

 505.272.178  570.207.274  505.749.976  64.457.298        �الجمايل

�لرتكز يف �لتعر�صات �الئتمانية ح�صب �لتوزيع �جلغر�يف وكما يلي :

دول �ل�صرقد�خل �ململكة�ملنطقة �جلغر�فية          
�جمايلدول �أخرى�مريكا�أفريقيا * �آ�صيا *�أوروبا�الأو�صط �الأخرى

362.947.946 -  -  -  - 331.907.70527.529.2553.510.986�أر�صدة لدى بنوك مركزية
10.007.41279.734.50990.308.613338.35058.35043.791.663305.620224.544.517�أر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

17.7259.107.715 -  -  -  - 1.999.9907.090.000�يد�عات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
�لت�صهيالت �الئتمانية �ملبا�صرة :

89.231.558 -  -  -  -  - 88.996.155235.403    لالأفر�د
167.065.964 -  -  -  - 165.249.028513.0131.303.923    �لقرو�ض �لعقارية

    لل�صركات:   
908.583.684 -  -  -  - 736.288.8362.240.757170.054.091       �لكربى

)SMEs( 81.082.055 -  -  -  - 80.410.812671.243       �ل�صغرية  و�ملتو�صطة
126.823.943 -  -  -  - 121.122.7085.701.235    للحكومة و�لقطاع �لعام 
�صند�ت و�أ�صناد و�أذونات :

  �صمن �ملوجود�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة من
64.457.298 -  -  - 17.391.14510.493.90910.812.28525.759.959     خالل قائمة �لدخل

505.749.976 -  -  - 2.103.603 -  - 503.646.373   �صمن �ملوجود�ت �ملالية بالكلفة �ملطفاأة
16.047.056 -  -  - 11.625.078262.5364.001.208158.234موجود�ت �أخرى

2.068.645.241134.471.860279.991.10628.360.14658.35043.791.663323.3452.555.641.712�الجمايل / لل�صنة �حلالية

1.863.279.234141.942.338228.525.79645.152.299206.08861.992.483575.1522.341.673.391�الجمايل / �أرقام �ملقارنة

*  با�صتثناء دول �ل�صرق �الأو�صط .
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الرتكز يف التعر�صات االئتمانية ح�صب القطاع االقت�صادي وكما يلي  :

اجمالــــــــــــيحكومة وقطاع عاماأفـــــــــــــراداأ�صهـــــــــــــمزراعـــــــــــةعقــــــــــــــــاراتجتــــــــــــــارة  خدمـــــــــــــــــات�صناعــــــــــــــــــةمالــــــــــــــــــيالقطاع االقت�صادي           

 362.947.946  -  -  -  -  -  -  -  -  362.947.946 اأر�صدة لدى بنوك مركزية

اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات 
 224.544.517  -  -  -  -  -  -  -  -  224.544.517 م�صرفية

ايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات 
 9.107.715  -  -  -  -  -  -  -  -  9.107.715 م�صرفية

الت�صهيالت االئتمانية املبا�صرة 
 1.372.787.204  133.227.891  84.578.520  50.881.257  22.778.179  166.881.524  242.465.506  300.917.931  342.782.588  28.273.808 بال�صايف

�صندات واأ�صناد واأذونات:

   �صمن املوجودات املالية بالقيمة
 64.457.298  22.203.961  -  -  -  383.002  -  4.221.847  3.420.925  34.227.563      العادلة من خالل قائمة الدخل

  �صمن املوجودات املالية بالكلفة 
 505.749.976  487.175.873  -  -  -  -  -  -  -  18.574.103 املطفاأة 

 16.047.056  -  -  -  -  725.893  1.871.711  2.714.852  2.518.748  8.215.852 موجودات اأخرى

 2.555.641.712  642.607.725  84.578.520  50.881.257  22.778.179  167.990.419  244.337.217  307.854.630  348.722.261  685.891.504 االجمايل / لل�صنة احلالية

 2.341.673.391  612.090.042  70.684.525  36.842.486  24.901.612  143.197.660  211.413.721  317.287.404  333.302.081  591.953.860 االجمايل / اأرقام املقارنة

40/اأ- خماطر ال�سوق

 املخاطر ال�صوقية هي عبارة عن اخل�صائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف ا�صعار ال�صوق كالتغري يف ا�صعار الفوائد، ا�صعار ال�صرف االجنبي وا�صعار االأدوات املالية وبالتايل 
تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحدة .

لدى البنـك �صيا�صات واإجراءات حمددة يتم من خاللها التعرف، قيا�س، مراقبة وال�صيطرة على املخاطـر ال�صـوقية  ويتم مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا، حيث  تقوم 
جلنة ال�صيا�صة اال�صتثمارية بدرا�صتها  وتو�صي بها بعد اأن تتاأكد من توافقها مع تعليمات البنـــك املركــزي االأردنــي ، تطبيقهـا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل  جمل�س 

االإدارة.
حتدد �صيا�صة املخاطر املقبولة �صمن عمليات اخلزينة وتت�صمن �صقوف حتكم املخاطر ال�صوقية، حيث يتم االلتزام بها و التاأكــد من تطبيقهـــا ب�صكـل دوري وم�صتمر 

من خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�س بدورها على جلنــة اال�صـول واخل�صوم  وكذلك جمل�س االدارة.
يحتفظ البـــنــك مبحفظـــة اأ�صهــــــم و�صنـــدات الأغــرا�س املـــتاجـــرة )Financial Assets at Fair Value though Profit or Loss( وي�صتعمل لها ا�صلوب حتليــل احل�صـا�صيـــة، 

حيث يتم قيــا�س  املخاطر حاليــا من خالل الطريقــة املعياريـــة )Standardised approach( الحت�صاب احلد االدنى لراأ�س املال ح�صب تو�صيات جلنة بازل .

40/ ب - خماطر اأ�سعار الفائدة:

تنتج خمــاطـر ا�صعار الفائـدة من  احتمالية التغيــر يف ا�صعار الفائدة وبالتايل التاثري على التدفقات النقدية او القيمة العادلة لالداة املالية . يتعر�س البنك ملخاطر 
ا�صعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية العادة الت�صعري بني املوجودات واملطلوبات، تتم مراقبة هذ الفجوات ب�صكل دوري مــن قبــل جلنة اال�صول واخل�صوم وت�صتخدم 

احيانا اال�صاليب املختلفة للتحوط للبقاء �صمن حدود مقبولة لفجوة خماطر ا�صعار الفائدة.
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-   حتليل احل�سا�سية :

للعام 2015

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــةح�سا�سية ايراد الفائدة )االرباح واخل�سائر(التغري زيادة ب�سعر الفائدة )نقطـــة مئويـــــة( ٪العملـــــــــــة

)3.326.051()763.854(1دوالر امريكي
 - )156.985(1يورو

 -)56.997(1جنيه ا�سرتليني

 -  -1ين ياباين

 - )14.173(1عمالت اخرى

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــةح�سا�سية ايراد الفائدة )االرباح واخل�سائر(التغري )نق�ص( ب�سعر الفائدة  )نقطـــة مئويـــــة( ٪العملــــــــــــة

 1.465.621  1763.854دوالر امريكي
 -  1156.985يورو

 -  156.997جنيه ا�سرتليني

 -  -1ين ياباين

 -  114.173عمالت اخرى

للعام 2014

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــةح�سا�سية ايراد الفائدة )االرباح واخل�سائر(التغري زيادة ب�سعر الفائدة )نقطـــة مئويـــــة( ٪العملــــــــــــة

)2.333.229()404.514(1دوالر امريكي

-)14.386(1يورو

- 26.795 1جنيه ا�سرتليني

 -  - 1ين ياباين

 -  5.666 1عمالت اخرى

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــةح�سا�سية ايراد الفائدة )االرباح واخل�سائر(التغري )نق�ص( ب�سعر الفائدة  )نقطـــة مئويـــــة( ٪العملــــــــــــة

 473.351  404.514 1دوالر امريكي

 -  14.386 1يورو

 - )26.795(1جنيه ا�سرتليني

 -  - 1ين ياباين

 - )5.666(1عمالت اخرى
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  - خمــــــاطـــــر العـمالت :
يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�ض البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول علــى ا�سعارهـــا مقابــل الدينار علــــى قائمة الدخل املوحدة ويتم مراقبة مراكز العمالت 

ب�سكل يومي والتاكد من بقائها �سمن ال�سقوف املحددة وترفع التقارير بذلك اىل جلنة اال�سول وااللتزامات وكذلك جمل�ض االدارة.

االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح واخل�سائرالتغري يف �سعر �سرف العملة)%(العملة

201520142015201420152014

- - 553.55213.804يورو

- - 551.0911.936جنيه ا�سرتليني

- - 551.079405ين ياباين

- - 55125.564335.585عمالت اخرى

- خماطر التغري باأ�سعار االأ�سهم :
وهو خطر انخفا�ض القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية لال�سهم ب�سبب التغري يف قيمة موؤ�سرات اال�سهم وتغري قيمة اال�سهم منفردة.

االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح واخل�سائرالتغري يف املوؤ�سر)%(املوؤ�ســــــــــــــــــــــــــــــر

للعام 2015
123.532 5199.921موؤ�سر �سوق عمان

)57.345()7.399(5موؤ�سر �سوق فل�سطني
25.539 521.372موؤ�سر �سوق دبي

--5موؤ�سر �سوق ال�سعودية
--5موؤ�سر �سوق قطر

-526.813موؤ�سر �سوق الكويت
االأثر على حقوق امللكيةاالأثر على االأرباح واخل�سائرالتغري يف املوؤ�سر)%(املوؤ�سر

للعام 2014

5253.00938.290موؤ�سر �سوق عمان

53.38721.977موؤ�سر �سوق فل�سطني

-566.539موؤ�سر �سوق دبي

 -541.440موؤ�سر �سوق ال�سعودية

 -588.380موؤ�سر �سوق قطر

 --5موؤ�سر �سوق الكويت

دينار
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فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة :
يتب��ع البن��ك �سيا�س��ة التواف��ق يف مبال��غ املوج��ودات واملطلوب��ات وموائم��ة ال�س��تحقاقات لتقلي��ل الفج��وات م��ن خ��ال تق�س��يم املوج��ودات واملطلوب��ات لفئ��ات الآج��ال الزمني��ة 
املتعددة اأو ا�س��تحقاقات اإعادة مراجعة اأ�س��عار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�س��عار الفائدة ودرا�س��ة الفجوات يف اأ�س��عار الفائدة املرتبطة بها وا�س��تخدام �سيا�س��ات 

التحوط با�س��تخدام الأدوات املتطورة كامل�س��تقات .
يتم الت�سنيف على اأ�سا�س فرتات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو ال�ستحقاق اأيهما اأقرب . 

ان ح�سا�سية اأ�سعار الفوائد هي كما يلي :

من �سهراقل من �سهر
اىل 3 اأ�سهر 

فجوة اعادة ت�سعري الفائ�����دة
3 �سنوات
او اكرث 

عنا�س�����ر
املجم���������وعبدون فائدة من 3 اأ�سهر

اىل  6 ا�سهر 
م�ن 6 اأ�سهر 

ال�ى �سن���ة
من �سن�ة ال�ى

3 �سنوات 

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2015
املوجودات :

 402.439.784  174.099.445  -  -  -  -  -  228.340.339 نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
 224.544.517  84.983.371  -  -  -  -  92.744.768  46.816.378 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 9.107.715  -  -  -  -  9.107.715  -  - ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
 1.372.787.204  -  50.849.280  52.236.304  619.497.093  116.844.365  123.717.563  409.642.599 ت�سهيات ائتمانية مبا�سرة بال�سايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة
 76.219.060  11.761.762  41.778.730  638.100  15.578.035  6.079.431  -  383.002    من خال قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة
 35.229.279  35.229.279  -  -  -  -  -  -    من خال قائمة الدخل ال�سامل  

 505.749.976  -  114.579.557  193.770.010  110.425.578  31.007.106  52.422.725  3.545.000 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
 25.801.797  25.801.797  -  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات بال�سايف 

 7.065.200  7.065.200  -  -  -  -  -  - موجودات غري ملمو�سة بال�سايف
 7.393.577  7.393.577  -  -  -  -  -  - موجودات �سريبية موؤجلة

 178.393.394  139.282.743  8.120.411  13.272.546  7.509.628  5.122.554  3.650.236  1.435.276 موجودات اخرى 
 2.844.731.503  485.617.174  215.327.978  259.916.960  753.010.334  168.161.171  272.535.292  690.162.594      اجمايل املوجودات

املطلوبات :
 316.010.975  4.221.054  -  -  28.785.478  -  -  283.004.443 ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 1.900.905.886  680.284.897  -  103.112.713  66.973.005  191.138.870  336.743.808  522.652.593 ودائع عماء
 86.902.100  18.223.736  -  8.392.604  7.032.880  8.179.417  9.471.877  35.601.586 تاأمينات نقدية
 24.015.900  -  -  -  10.000.000  5.000.000  7.000.000  2.015.900 اأموال مقرت�سة

 10.526.597  10.526.597  -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة
 13.238.965  13.238.965  -  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة الدخل
 3.261.015  3.261.015  -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

 35.616.596  -  6.292.501  3.707.772  3.992.355  2.761.564  2.172.959  16.689.445 مطلوبات اأخرى

2.390.478.034 729.756.264 6.292.501 115.213.089 116.783.718 207.079.851 355.388.644 859.963.967      اجمايل املطلوبات

 454.253.469 )244.139.090( 209.035.477  144.703.871  636.226.616 )38.918.680()82.853.352()169.801.373(فجوة اعادة ت�سعري الفائدة 

31 كان��������������������ون الأول 2014
 2.609.714.566  460.088.024  95.943.674  386.414.188  636.496.397  154.974.656  267.476.746  608.320.881      اجمايل املوجودات
2.172.758.639 634.744.074 1.915.680 101.618.878 75.027.245 189.011.264 321.286.694 849.154.804      اجمايل املطلوبات

 436.955.927 )174.656.050( 94.027.994  284.795.310  561.469.152 )34.036.608()53.809.948()240.833.923(فجوة اعادة ت�سعري الفائدة 
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الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية

اجمالــــــــــياأخرىين ياباينجنيه ا�سرتلينييورودوالر اأمريكي
31 كانون الأول 2015

املوجودات :
1.022.33255.184.736 - 47.143.6605.966.3211.052.423نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

109.109.82862.896.60911.993.549338.8488.542.276192.881.110اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
7.107.725 -  -  -  - 7.107.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

352.472435.284.152 -  - 425.478.4299.453.251ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - بال�سايف 
15.789.06819.802.063 -  - 3.996.99216.003موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل  

66.693.503 -  -  -  - 66.693.503موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
10.237.59966.069.652 -  -  - 55.832.053موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل

1.530.460 -  -  -  - 1.530.460ممتلكات ومعدات
155.859 -  -  -  - 155.859موجودات غري ملمو�سة

150.2325.075.372 - 4.753.427163.2588.455موجودات اخرى 
721.801.93678.495.44213.054.427338.84836.093.979849.784.632     اجمايل املوجودات

املطلوبات :
303.062.638 -  -  - 296.473.7716.588.867ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

385.795.27435.652.42518.996.5431.025.63215.325.458456.795.332ودائع عمالء
17.922.7721.995.101193.254110.214315.26320.536.604تاأمينات نقدية

299.254 -  -  -  - 299.254خم�س�ص �سريبة الدخل
66.3212.593.307 914 60.584 2.295.915169.573مطلوبات اأخرى

702.786.98644.405.96619.250.3811.136.76015.707.042783.287.135     اجمايل املطلوبات
 66.497.497  20.386.937 )797.912()6.195.954( 34.089.476  19.014.950 �سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية

151.178.1759.763.254233.6421.562.8544.856.251167.594.176التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية
اجمالــــــــــياأخرىين ياباينجنيه ا�سرتلينييورودوالر اأمريكي

31 كانون االأول 2014
املوجودات :

2.583.62348.349.766 - 38.615.6416.582.363568.139نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية
147.828.36116.319.4489.189.7511.079.2409.925.631184.342.431اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

7.107.725 -  -  -  - 7.107.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
226.154397.798.995 -  - 389.632.4837.940.358ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - بال�سايف 

17.017.81520.625.111 -  - 3.589.58217.714موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل  
87.751.029 -  -  -  - 87.751.029موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

6.745.68244.301.749 -  -  - 37.556.067موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل
94.963 -  -  -  - 94.963ممتلكات ومعدات

9.852 -  -  -  - 9.852موجودات غري ملمو�سة
145.0905.598.214 - 5.284.993160.9417.190موجودات اخرى 

717.470.69631.020.8249.765.0801.079.24036.643.995795.979.835     اجمايل املوجودات
املطلوبات :

35.963283.166319.417.329 440 308.355.38310.742.377ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
207.804.58325.110.8389.587.498913.52912.859.766256.276.214ودائع عمالء

23.899.1453.098.999187.982150.417361.75127.698.294تاأمينات نقدية
194.286 -  -  -  - 194.286خم�س�ص �سريبة الدخل

59.7533.686.589 3.304.869260.26060.821886مطلوبات اأخرى
543.558.26639.212.4749.836.7411.100.79513.564.436607.272.712     اجمايل املطلوبات

23.079.559188.707.123)21.555()71.661()8.191.650(173.912.430�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية
215.780.62632.858.4533.985.7428.957.44419.658.425281.240.690التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية
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40/ج- خماطر ال�سيولة

اأواًل: يلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�سومة( على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة :
تعرف خماطر ال�سيولة باأنها اخل�سائر التي قد يتعر�س لها البنك ب�سبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة بتوظيفاته اأو ل�سداد التزاماته عند ا�ستحقاقها بالوقت 

. )ALM والكلفة املالئمتني)وتعترب جزءا من اإدارة املوجودات واملطلوبات
- يلتزم البنك بن�سب ال�سيولة املحددة من قبل البنك املركزي وال�سلطات الرقابية التي تعمل �سمنها فروع البنك اخلارجية، وتراقب ال�سيولة لدى البنك ب�سكل يومي. 

- تتم مراقبة ال�سيولة اأي�سا من قبل جلنة اإدارة االأ�سول واخل�سوم التي يراأ�سها املدير العام من خالل تقارير دورية. .

من �سهر اىلاقل من �سهر
3 اأ�سهر 

من 3 اأ�سهر  
اىل 6 ا�سهر 

مـن 6 اأ�سهر 
الـى �سنـــة

من �سنـة
الـى 3 �سنوات 

اكرث من
3 �سنوات 

عنا�ســـــر
املجمـــــــــوعبــدون ا�ستحقـاق

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2015

املطلوبات :

316.010.975 -  -  - 28.785.477 -  - 287.225.498ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

1.900.905.886 -  - 1.202.937.490336.743.808191.138.87066.973.005103.112.713ودائع عمالء

86.902.100 -  - 53.825.3229.471.8778.179.4177.032.8808.392.604تاأمينات نقدية

24.015.900 - 6.000.00013.015.900 - 5.000.000 -  - اأموال مقرت�سة

10.526.59710.526.597 -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

13.238.965 -  -  -  - 13.238.965 -  - خم�س�س �سريبة الدخل

3.261.0153.261.015 -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

35.616.596 - 16.689.4452.172.9592.761.5643.992.3553.707.7726.292.501مطلوبات اأخرى

1.560.677.755348.388.644220.318.816106.783.717121.213.08919.308.40113.787.6122.390.478.034     املجموع 

928.167.484349.214.232158.933.104298.121.424563.997.736329.516.310216.781.2132.844.731.503     جمموع املوجودات

من �سهر اىلاقل من �سهر
3 اأ�سهر 

من 3 اأ�سهر  
اىل 6 ا�سهر 

مـن 6 اأ�سهر 
الـى �سنـــة

من �سنـة
الـى 3 �سنوات 

اكرث من
3 �سنوات 

عنا�ســـــر
املجمـــــــــوعبــدون ا�ستحقـاق

31 كانــــــــــــــــــــون االأول 2014

املطلوبات :

340.190.210 -  -  - 22.676.6573.000.000 - 314.513.553ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

1.669.839.041 -  - 1.068.380.851301.791.164154.964.70055.470.89289.231.434ودائع عمالء

82.697.561 -  - 51.319.6379.181.1107.994.4696.673.8777.528.468تاأمينات نقدية

11.725.398 - 11.725.398 -  -  -  -  - اأموال مقرت�سة

9.223.8909.223.890 -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

13.789.069 -  -  -  - 3.813.385 - 9.975.684خم�س�س �سريبة الدخل

3.077.2013.077.201 -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

42.216.269 - 18.594.0455.047.9743.375.4394.882.4764.858.9765.457.359مطلوبات اأخرى

1.462.783.770316.020.248192.824.65070.027.245101.618.87817.182.75712.301.0912.172.758.639     املجموع 

811.732.301342.305.891150.936.447211.302.272647.000.895233.113.589213.323.1702.609.714.566     جمموع املوجودات
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ثانيًا: يلخ�س اجلدول اأدناه ا�ستحقاقات امل�ستقات املالية على اأ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية املوحدة :

االجمايلمن 3 ا�سهر اىل 6 اأ�سهر من �سهر اىل 3 اأ�سهر لغاية �سهر

31 كانـــــــــــــون الأول 2015
امل�ستقات للمتاجرة:

652.798 -  - 652.798 - م�ستقات العمالت
االجمايلمن 3 ا�سهر اىل 6 اأ�سهر من �سهر اىل 3 اأ�سهر لغاية �سهر

31 كانـــــــــــــون االأول 2014

امل�ستقات للمتاجرة:

---- - م�ستقات العمالت

ثالثًا: بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة : 

املجموعاأكرث من 5 �سنواتمن �سنة لغاية 5 �سنواتلغاية �سنة

31 كانـــــــــــــون الأول 2015
93.911.812--93.911.812االإعتمادات والقبوالت
93.298.999--93.298.999ال�سقوف غري امل�ستغلة

261.095.496--261.095.496الكفاالت
258.9443.561.82311.145.69114.966.458التزامات عقود االيجارات الت�سغيلية

448.565.2513.561.82311.145.691463.272.765املجموع
املجموعاأكرث من 5 �سنواتمن �سنة لغاية 5 �سنواتلغاية �سنة

31 كانـــــــــــــون االأول 2014

164.659.120--164.659.120االإعتمادات والقبوالت

90.588.022--90.588.022ال�سقوف غري امل�ستغلة

284.537.192--284.537.192الكفاالت

2.407.9729.840.30912.248.281-التزامات عقود االيجارات الت�سغيلية

539.784.3342.407.9729.840.309552.032.615املجموع

41 - معلومات عن قطاعات اعمال البنك

اأ-  يتم تنظيم البنك الأغرا�س اإدارية من خالل اأربعة قطاعات اأعمال رئي�سية ويتم قيا�س القطاعات وفقًا للتقارير التي يتم اإ�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�سانعو 
القرار الرئي�سيون لدى البنك كما ميتلك البنك �سركة تابعة تخت�س بخدمات الو�ساطة املالية و�سركة تابعة تخت�س بخدمات التاأجري التمويلي كما بتاريخ  القوائم 

املالية املوحدة :
- ح�سابات االأفراد: ي�سمل متابعة ودائع العمالء االأفراد ومنحهم الت�سهيالت االإئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات اأخرى .

- ح�سابات املوؤ�س�سات: ي�سمل متابعة الودائع والت�سهيالت االإئتمانية واخلدمات امل�سرفية االأخرى اخلا�سة بالعمالء من املوؤ�س�سات.
- اخلزينة: ي�سمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وادارة اأموال البنك .

- االأخرى: ي�سمل هذا القطاع االأن�سطة التي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك املذكورة اأعاله . 
- خدمات الو�ساطة املالية: ممار�سة معظم خدمات الو�ساطة و اال�ست�سارات املالية .

- خدمات التاأجري التمويلي: ممار�سة خدمات التاأجري التمويلي وم�ساريع تطوير العقارات .

دينار

دينار
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فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�شب الأن�شطة:

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

20152014اخرى التاأجري التمويليالو�شاطة املاليةاخلزينة املوؤ�ش�شات الفراد 

اجمايل الدخل لل�شنة - قائمة 
124.103.958 127.900.068 2.115.143 3.332.066 3.546.587 35.853.788 60.223.493 22.828.991 )ب(

ينزل : خم�ش�ص تدين
14.355.560 20.978.720  - 126.222  300.000 - 18.782.908 1.769.590   الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

109.748.398 106.921.348 2.115.143 3.205.844 3.246.587 35.853.788 41.440.585 21.059.401 نتائج اأعمال القطاع 

ينزل : م�شاريف غري موزعة
46.853.601 50.454.012 1.172.640645.77048.635.602  -  -  -   على القطاعات 

62.894.797 56.467.336 )46.520.459(2.560.074 2.073.947 35.853.788 41.440.585 21.059.401 الربح لل�شنة قبل �شريبة الدخل

16.133.101 17.055.660 16.037.940 658.426 359.294  -  -  - ينزل : �شريبة الدخل لل�شنة

46.761.696 39.411.676 )62.558.399(1.901.648 1.714.653 35.853.788 41.440.585 21.059.401      الربح لل�شنة - قائمة )ب(

6.518.939 5.175.407 5.175.407 م�شاريف راأ�شمالية 

3.194.382 5.228.395 5.228.395 ال�شتهالكات والطفاءات

2.597.991.304 2.833.415.500  - 41.990.920 14.777.282 1.246.947.724 1.243.402.052 286.297.522 موجودات القطاع 

موجودات غري موزعة على 
11.723.262 11.316.003 11.316.003  -  -  -  -  - القطاعات 

2.609.714.566 2.844.731.503 11.316.003 41.990.920 14.777.282 1.246.947.724 1.243.402.052 286.297.522 جمموع املوجودات 

2.156.463.239 2.373.113.408  - 16.437.883 3.378.411 343.287.890 866.264.922 1.143.744.302 مطلوبات القطاع 

مطلوبات غري موزعة على 
16.295.400 17.364.626 17.364.626  -  -  -  -  - القطاعات 

2.172.758.639 2.390.478.034 17.364.626 16.437.883 3.378.411 343.287.890 866.264.922 1.143.744.302 جمموع املطلوبات 

ب. معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�شاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�ص البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�شي يف اململكة الأردنية الها�شمية التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�ص البنك 

ن�شاطات دولية من خالل فروع البنك يف قرب�ص وفل�شطني . 

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�شاريفه الراأ�شمالية ح�شب القطاع اجلغرايف:

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع     خارج اململكـــــــــــــــــــــــــــــــــة                 داخل اململكــــــــــــــــــــــــــــــــة         

201520142015201420152014

113.637.397107.284.69614.262.67116.819.262127.900.068124.103.958اإجمايل الدخل - قائمة )ب(

5.175.4076.518.939--5.175.4076.518.939امل�شاريف الراأ�شمالية

201520142015201420152014
2.407.707.5252.391.856.185437.023.978217.858.3812.844.731.5032.609.714.566جمموع املوجودات

دينار
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42 - ادارة راأ�س املال:

�أ  -  و�صف ملا يتم �عتباره كر�أ�س مال
ي�سنف را�س املال اىل عدة ت�سنيفات كرا�س مال مدفوع، را�سمال اقت�سادي ورا�س مال تنظيمي، ويعرف را�س املال التنظيمي ح�سب قانون البنوك اجمايل قيمة البنود 
التي يحددها البنك املركزي الغرا�س رقابية تلبية ملتطلبات ن�سبة كفاية را�س املال املقررة مبوجب تعليمات ي�سدرها البنك املركزي. ويتكون را�س املال التنظيمي من  
جزئني االول ي�سمى را�س املال اال�سا�سي )Tier 1( ويتكون من را�س املال املدفوع ، االحتياطيات املعلنة )تت�سمن االحتياطـي القانوين ، االختياري ، عالوة اال�سدار وعالوة 
ا�سدار ا�سهم اخلزينة(، االرباح املدورة بعد ا�ستثناء اى مبالغ تخ�سع الي قيود وحقوق غري امل�سيطـريـــن ويطــرح منهــا خ�سائر الفرتة، تكلفة �سراء ا�سهم اخلزينة ، 
املخ�س�سات املوؤجلة مبوافقة البنك املركزي وال�سهرة .  امـــا اجلـزء الثانــي را�س املــــــــال اال�سايف )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة العمالت االجنبية، احتياطي 
خماطر م�سرفية عامة، االدوات ذات ال�سفات امل�سرتكة بيـن را�س املال والدين، الديون امل�ساندة و45٪ من احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�سامل االآخر اذا كان موجبا و يطرح بالكامل اذا كان �سالبا .
وهناك جزء ثالث )Tier 3( قد يتم اللجوء لتكوينه يف حال انخف�ست ن�سبة كفاية را�س املال عن 12٪ نتيجة لت�سمني خماطر ال�سوق لن�سبة كفاية را�س املال.

ويطــــرح اال�ستثمارات يف بنوك و�سركات مالية تابعة )اذا مل يتم دمج قوائمها املالية( وكذلك يطرح اال�ستثمارات يف روؤو�س اموال البنوك و�سركات التاأمني وال�سركات 
املالية  االخرى.

 ب -  متطلبات �جلهات �لرقابية بخ�صو�س ر�أ�س �ملال، وكيفية �اليفاء بهذه �ملتطلبات.
تتطلــب تعليمــات البنك املركزي ان ال يقل را�س املال املدفوع عن 100 مليون دينار، و ان ال تنخف�س ن�سبة حقوق امل�ساهمني اىل املوجودات عن 6٪ ، اما را�س املال 
التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك املركزي ان ال تنخف�س ن�سبته اىل املوجودات املرجحة باملخاطر وخماطر ال�سوق )ن�سبة كفاية را�س املال( عن 12٪ ويراعي البنك 

االلتزام بها .
يلتزم البنك باملادة )62( من قانون البنوك  باأنه على البنك ان يقتطع �سنويا حل�ساب االحتياطي القانوين ما ن�سبته )10٪( من ارباحه ال�سافية يف اململكــــــة وان ي�ستمر 

يف االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل راأ�سمال البنك املكتتب به، ويقابل هذا االقتطاع االحتياطي االجباري املن�سو�س عليه يف  قانــون ال�سركات.
يلتزم البنك باملادة )41( من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد باحلدود التي يقررها البنك املركزي و املتعلقة مبا يلي:

1 -  ن�سب املخاطر اخلا�سة مبوجوداته وباملوجودات املرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�سر راأ�س املال وباالحتياطيات وباحل�سابات النظامية.
2 -  ن�سبة اجمايل القرو�س اىل راأ�س املال التنظيمي امل�سموح  للبنك منحها مل�سلحة �سخ�س وحلفائه او مل�سلحة ذوي ال�سلة.

 3 -  ن�سبة اجمايل القرو�س املمنوحة الأكرب ع�سرة ا�سخا�س من عمالء البنك اىل املبلغ االجمايل للقرو�س املمنوحة من البنك. 

ج -  كيفية حتقيق �أهد�ف �د�رة ر�أ�س �ملال.
يراعــي البنـــك تالوؤم حجم را�س املال مع حجم  وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�س لها البنك، ومبا ال يتناق�س مع الت�سريعات والتعليمات النافذة وينعك�س ذلك فــــي 
خططه اال�سرتاتيجية وكذلك موازناته التقديرية ال�سنوية. ومن اجل مزيد من التحفظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات االقت�سادية فقد قرر جمل�س االدارة �سمن 

ا�سرتاتيجية البنك ان ال تقل ن�سبة كفاية را�س املال عن ٪14 .
يتم اخذ التاثريات لدى الدخول يف اال�ستثمارات على ن�سبة كفاية را�س املال ويراقب را�س املال وكفايته ب�سكل دوري حيث يتم احت�ساب ن�سبة كفاية را�س املال على 
م�ستوى املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�سكل ربع �سنوي، ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي . وذلك ا�سافة اىل الرقابة امل�ستمرة لن�سب را�س املال والتي تراقــــــب ب�سكل 
�سهري، منها ن�سب الرفع املايل : حقوق امل�ساهمني للموجودات، حقـــوق امل�ســـاهمني لودائـــــع العمــــــالء، ن�سبــــة النمـــــو الداخلـــي لـرا�س املال، املخ�س�ســـــات ورا�س 
املــال احلــــــر، ومبا يحقـــق الرفـــع املالـــي )Financial Leverage( املالئم  وبالتايل حتقيق العائد امل�ستهدف على حقوق امل�ساهمني وبحيث ال يقل عن 10٪ ح�سبما تن�س 

عليه ا�سرتاتيجية البنك.
ال يتم توزيع اأي ارباح على امل�ساهمني من عنا�سر را�س املال التنظيمي اذا كان من �ساأن هذا التوزيع ان يوؤدي اىل عدم التقيد باحلد االدنى املطلوب لراأ�س املال.

يركز البنك على النمو الداخلي لرا�س املال )Internal Generation( وميكن اللجوء اىل االكتتاب العام لتلبية التو�سعات واخلطــــط امل�ستقبليـــة او متطلبــــات ال�سلطات 
الرقابية وفق درا�سات حمدة.



91 5 1 0  2         � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

كفاية راأ�س املال
 يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال وفقًا  لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل ، وفيما يلي ن�سبة كفاية راأ�س املال مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة :

20152014

الف دينـــــــــــــارالف دينـــــــــــــار

بنود راأ�س املال ال�سا�سي :

 100.000  100.000   راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

 71.918  77.480   الحتياطي القانوين

 132.235  143.357   الحتياطي الختياري

 79.370  80.149   الرباح املدورة )بعد تخفي�س الأرباح املقرتح توزيعها واملوجودات ال�سريبية املوؤجلة(

  حقوق غري امل�سيطرين

يطرح منه :

 17.625  10.687 املخ�س�سات املوؤجلة مبوافقة البنك املركزي الأردين

 7.362  7.065   ال�سهرة و املوجودات غري امللمو�سة 

 11.024  6.986  50٪ من ال�ستثمارات يف �سركات التامني وال�سركات املالية وال�ستثمارات ذات الهمية يف ال�سركات الخرى

 العقارات امل�ستملكة التي تزيد فرتة ا�ستمالكها عن اربع �سنوات او اكرث من �سنتني 
 6.896  - واقل من اربع �سنوات بدون موافقة البنك املركزي

 -  - العجز يف راأ�س املال الإ�سايف

 340.616  376.248      جمموع راأ�س املال الأ�سا�سي

بنود راأ�س املال ال�سايف :

 12.982  13.353   احتياطي خماطر م�سرفية عامة

 228  228 احتياطي تقلبات دورية

 احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر 

 2.720  1.926  بن�سبة 100٪ من التغري ال�سالب اأو 45٪ من اأ�سل التغري املوجب

العجز يف راأ�س املال الإ�سايف

  يطرح منه :

 11.024  6.986   50٪ من ال�ستثمارات يف �سركات التامني و ال�سركات املالية وال�ستثمارات ذات الهمية يف ال�سركات الخرى

 345.521  384.769      جمموع راأ�س املال التنظيمي

 2.071.236  2.111.023   جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

16.68٪18.23%  ن�سبة كفاية راأ�س املال التنظيمي  

16.45٪17.82%  ن�سبة راأ�س املال ال�سا�سي *

* مت احت�ساب را�س املال ال�سا�سي بعد طرح ا�ستثمارات يف بنوك و�سركة مالية تابعة .

دينار
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43 - ح�صابات مدارة ل�صالح العمالء

اليوجد حمافظ ا�صتثمارية يديرها البنك ل�صالح العمالء.

44 - حتليل ا�صتحقاقات املوجودات واملطلوبات

  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�صرتدادها او ت�صويتها:

 املجمــــــــــوع اكرث من �صنةلغاية �صنة31 كانــــــــــــــــون الأول 2015

املوجودات:

402.439.784 - 402.439.784نقد واأر�صدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   
224.544.517 - 224.544.517اأر�صدة لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية

9.107.715 - 9.107.715ايداعات لدى بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية
864.687.251508.099.9531.372.787.204ت�صهيالت ائتمانية مبا�صرة - بال�صايف

17.666.36958.552.69176.219.060موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
35.229.27935.229.279 - موجودات مالية من خالل الدخل ال�صامل  

197.400.350308.349.626505.749.976موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
25.801.79725.801.797 - ممتلكات و معدات بال�صايف 

7.065.2007.065.200 - موجودات غري ملمو�صة بال�صايف
7.393.5777.393.577 - موجودات �صريبية موؤجلة

52.778.233125.615.161178.393.394موجودات اأخرى 
1.768.624.2191.076.107.2842.844.731.503     جمموع املوجودات

املطلوبات:

316.010.975 - 316.010.975ودائع بنوك وموؤ�ص�صات م�صرفية  
1.797.793.173103.112.7131.900.905.886ودائع عمالء   
78.509.4968.392.60486.902.100تاأمينات نقدية
5.000.00019.015.90024.015.900اأموال مقرت�صة

10.526.59710.526.597 - خم�ص�صات متنوعة
13.238.965 - 13.238.965خم�ص�ص �صريبة الدخل
3.261.0153.261.015 - مطلوبات �صريبية موؤجلة

35.616.596 10.000.273 25.616.323مطلوبات اأخرى
2.236.168.932154.309.1022.390.478.034     جمموع املطلوبات
921.798.182454.253.469)467.544.713(     �صايف املوجودات

دينار
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 املجمــــــــــوع اكرث من �سنةلغاية �سنة31 كانــــــــــــــــون الأول 2014

املوجودات:

328.810.958 - 328.810.958نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

211.823.670 - 211.823.670اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

11.107.725 - 11.107.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

818.351.450487.907.8001.306.259.250ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة - بال�سايف

17.783.15734.984.38552.767.542موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

29.873.32329.873.323 - موجودات مالية من خالل الدخل ال�سامل  

127.119.017338.537.000465.656.017موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

16.154.95416.154.954 - ممتلكات و معدات بال�سايف 

7.362.4987.362.498 - موجودات غري ملمو�سة بال�سايف

6.527.4566.527.456 - موجودات �سريبية موؤجلة

14.022.228159.348.945173.371.173موجودات اأخرى 

1.529.018.2051.080.696.3612.609.714.566     جمموع املوجودات

املطلوبات:

340.190.210 - 340.190.210ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية  

1.580.607.60789.231.4341.669.839.041ودائع عمالء   

75.169.0937.528.46882.697.561تاأمينات نقدية

11.725.39811.725.398 - اأموال مقرت�سة

9.223.8909.223.890 - خم�س�سات متنوعة

13.789.069 - 13.789.069خم�س�ص �سريبة الدخل

3.077.2013.077.201 - مطلوبات �سريبية موؤجلة

31.899.93410.316.33542.216.269مطلوبات اأخرى

2.041.655.913131.102.7262.172.758.639     جمموع املطلوبات

949.593.635436.955.927)512.637.708(     �سايف املوجودات

دينار
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45 - م�ستويات القيمة العادلة

اأ - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك املحددة بالقيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:
ان بع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية ، واجلدول التايل يو�سح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة 

لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية )طرق التقييم واملدخالت امل�ستخدمة( .

املوجودات املالية / املطلوبات املالية

القيمـــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــة 
م�ستوى القيمة 

العادلــــــــة
طــــــريقة التقييم 

واملدخالت امل�ستخدمة
مدخالت

هامة  غري 
ملمو�سة

العالقة بني 
املدخالت الهامة 

غري امللمو�سة 
والقيمة العادلة

31 كانـــــــــــــــــــــــــون الأول 

20152014

موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
    من خالل قائمة الدخل

ل ينطبقل ينطبق ال�سعار املعلنة يف ال�سواق املالية  امل�ستوى الول 11.761.76213.151.380اأ�سهم �سركات

امل�ستوى الول 64.457.29839.616.162�سندات �سركات
والثاين

 ال�سعار املعلنة يف ال�سواق املالية 
ومقارنتها بالقيمة ال�سوقية لداة 

مالية م�سابهة 
ل ينطبقل ينطبق

76.219.06052.767.542     املجموع

ل ينطبقل ينطبق ال�سعار املعلنة يف ال�سواق املالية  امل�ستوى الول  741  741 عقود اآجلة عمالت اأجنبية

  موجودات مالية  بالقيمة العادلة
    من خالل الدخل ال�شامل 

ل ينطبقل ينطبق ال�سعار املعلنة يف ال�سواق املالية  امل�ستوى الول 15.744.3339.114.419ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية لداة امل�ستوى الثاين19.484.94620.758.904ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
ل ينطبقل ينطبقمالية م�سابهة 

35.229.27929.873.323     املجموع

111.448.33982.640.865اجمايل املوجودات مالية بالقيمة العادلة 

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

ل ينطبقل ينطبق ال�سعار املعلنة يف ال�سواق املالية  امل�ستوى الول  -  - عقود اآجلة عمالت اأجنبية

 -  - جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�ستوى الول وامل�ستوى الثاين خالل العام 2015 .  

دينار
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ب - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�سكل م�ستمر:
با�س��تثناء م��ا ي��رد يف اجل��دول ادن��اه انن��ا نعتق��د ان القيم��ة الدفرتي��ة للموج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة الظاه��رة يف القوائ��م املالي��ة للبنك تق��ارب قيمته��ا العادلة وذلك 
الأن اإدارة البن��ك تعتق��د اأن القيم��ة الدفرتي��ة  للبن��ود املبين��ة ادن��اه تع��ادل القيم��ة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ال�س��تحقاقها ق�سري االجل او ان  اأ�س��عار الفائدة لها  يعاد 

ت�س��عريها خالل العام .

م�ستوى القيمة 31 كان�����������������ون االول 312014 كانـــــــــــــــــون االول 2015
العادل��������ة القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
امل�ستوى الثاين362.947.946362.986.181289.458.838289.498.336اأر�سدة لدى بنوك مركزية 

امل�ستوى الثاين224.544.517224.643.217211.823.670211.886.159ار�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
امل�ستوى الثاين9.107.7159.135.70011.107.72511.213.515اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

امل�ستوى الثاين1.372.787.2041.380.897.5871.306.259.2501.316.328.971ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة
امل�ستوى االول والثاين505.749.976508.699.397465.656.017467.198.485موجودات مالية  بالتكلفة املطفاة

2.475.137.3582.486.362.0822.284.305.5002.296.125.466جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

امل�ستوى الثاين316.010.975316.602.646340.190.210341.135.991ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
امل�ستوى الثاين1.900.905.8861.906.064.9011.669.839.0411.675.069.156ودائع عمالء

امل�ستوى الثاين86.902.10087.316.68382.697.56183.192.621تامينات نقدية
امل�ستوى الثاين24.015.90024.300.73911.725.39811.748.005اأموال مقرت�سة 

2.327.834.8612.334.284.9692.104.452.2102.111.145.773جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

للبن��ود املبين��ة اع��اله ق��د مت حتدي��د القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات املالية للم�س��توى الثاين والثالث وفقًا لنماذج ت�س��عري متفق عليها و التي تعك���س خماطر االإئتمان 
لدى االأطراف التي يتم التعامل معها .

46 - ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل املوحد(

اأ  -  ارتباطات والتزامات ائتمانية :

20152014
62.756.075119.427.971اعتمادات

31.155.73745.231.149قبوالت
كفاالت 
97.056.778162.633.106       دفع

109.353.45991.074.207      ح�سن تنفيذ
54.685.25930.829.879       اأخرى

93.298.99990.588.022�سقوف ت�سهيالت اإئتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة
448.306.307539.784.334     املجموع

ب - التزامات تعاقدية :

20152014

2.408.1982.224.335عقود �سراء ممتلكات ومعدات
1.515.3461.247.937عقود م�ساريع ان�سائية
1.251.8633.046.667عقود م�سرتيات اأخرى

5.175.4076.518.939     املجموع

ج -  بلغت قيمة عقود االيجار الت�سغيلية مبلغ 14.966.458 دينار و ترتاوح فرتتها من �سنة اىل ع�سرة �سنوات )12.248.281 دينار كما يف 31 كانون االأول 2014( .

دينار

دينار
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47 - الق�ضايا املقامة على البنك

اأ  - بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك 21.771.211 دينار كما فـي 31 كانـــون االأول 2015 )7.563.336 دينــــار كما يف 31 كانون االول 2014( ، وبراأي االدارة 
وامل�ضت�ضار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ض�ص املاأخـوذ لهـــا والبالغ 628.682 دينار كمـــا فــــي 31 كانــون االأول 2015 )443.369 

دينار كمــا فــي 31 كانون االول 2014( .
ب -  ال يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�ضركات التابعة كما يف 31 كانون االول 2015 و2014 . 

48 -  تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ، والتي مل توؤثر ب�ضكل جوهري على املبالغ واالف�ضاحات الواردة 

يف القوائم املاليـــة املوحدة لل�ضنة وال�ضنوات ال�ضابقة ، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على املعاجلــة املحا�ضبيـــة للمعامــالت والرتتيبات امل�ضتقبليـة:
• التح�ضينات ال�ضنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة خالل االعوام 2010-2012 والتي تت�ضمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية للتقارير املالية 

ارقام )2( و )3( و )8( و )13( ومعايري املحا�ضبة الدولية ارقام )16( و )24( و )38(.
• التح�ضينات ال�ضنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة خالل االعوام 2011 - 2013 والتي تت�ضمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية للتقارير املالية 

ارقام )1( و )3( و )13( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )40(.
االأطراف  او  املوظفني  املدفوعة من  امل�ضاهمات  توزيع  كيفية  التعديالت  تو�ضح هذه   ، املوظفني  منافع  رقم )19(:  الدويل  املحا�ضبة  معيار  على  التعديالت   •

اخلارجية والتي ترتبط بخدماتهم على فرتات اخلدمة.
معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وغري �سارية املفعول بعد:

مل يقم البنك بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�ضادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �ضارية املفعول بعد :

�سارية املفعول
لل�سنوات املالية التي

تبداأ يف اأو بعد
معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

اأول كانون الثاين 2016 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )14(:  ح�ضابات التاأجيل التنظيمية.

اأول كانون الثاين 2016  التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )1(: عر�ص القوائم املالية واملتعلقة باملبادرة باالف�ضاح.

اأول كانون الثاين 2016  التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( : االتفاقيات امل�ضرتكة واملتعلقة باملعاجلة املحا�ضبية  ل�ضراء احل�ض�ص يف 
العمليات امل�ضرتكة.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )16(:  املمتلكات واالالت واملعدات ، ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )38( املوجودات غري 
امللمو�ضة: تو�ضيح للطرق املحا�ضبية املقبولة لال�ضتهالك واالإطفاء.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )16(:  املمتلكات واالالت واملعدات و معيار املحا�ضبة الدويل رقــم )41( الزراعة: 
النباتات املنتجة.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )27(: القوائم املالية املنف�ضلة ، ال�ضماح للمن�ضاآت بت�ضجيل اال�ضتثمارات يف ال�ضركات 
التابعة ، امل�ضاريع امل�ضرتكة وال�ضركات الزميلة اما بالكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( او با�ضتخدام طريقة حقوق 

امللكية يف القوائم املالية املنف�ضلة.     

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(: القوائم املالية املوحدة واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم )12(: االف�ضاح 
عن احل�ض�ص يف املن�ضاآت االأخرى ومعيار املحا�ضبة الدويل رقــم )28(: اال�ضتثمار يف ال�ضركات احلليفة وامل�ضاريع امل�ضرتكة ، واملتعلقة 

بتطبيق اال�ضتثناء من التوحيد  يف ال�ضركات اال�ضتثمارية.

اأول كانون الثاين 2016  التح�ضينات ال�ضنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة خالل االأعوام 2012-2014 والتي تغطي التعديالت احلا�ضلة على 
املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )5( و )7( ومعايري املحا�ضبة الدولية ارقام )19( و )34( .

اأول كانون الثاين 2018 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 االأدوات املالية )الن�ضخ املعدلة لالعوام 2009 و2010 و2013 و2014( 
حيث �ضدر  املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( االأدوات املالية يف ت�ضرين ثاين 2009 و طرح متطلبات جديدة لت�ضنيف وقيا�ص 
املوجودات املالية ، ومت تعديله يف ت�ضرين االأول 2010 ال�ضافة متطلبات لت�ضنيف و قيا�ص  وا�ضتبعاد  املطلوبات املالية، كما مت طرح 

ن�ضخة جديدة يف ت�ضرين الثاين 2013 لتت�ضمن  متطلبات جديدة ملحا�ضبة التحوط. كما مت اإ�ضدار  ن�ضخه معدلة من املعيار يف متوز 
2014 كي يت�ضمن ب�ضكل رئي�ضي كل من  )اأ( متطلبات التدين للموجودات املالية )ب( تعديالت حمددة ملتطلبات الت�ضنيف والقيا�ص 

من خالل طرح فئة لقيا�ص املوجودات املالية من خالل الدخل ال�ضامل االخر لبع�ص اأدوات الدين الب�ضيطة . 
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ان الن�سخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( حتتوي على املتطلبات املحا�سبية لالدوات  املالية وحلت حمل معيار 
املحا�سبة الدويل رقم )39(: الإعرتاف والقيا�س. وتت�سمن الن�سخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

الت�صنيف والقيا�س: 
ت�سنف املوجودات املالية بناءا على منوذج الإعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت هذه الن�سخة ت�سنيف جديد لبع�س اأدوات الدين 

حيث ميكن ت�سنيفها �سمن »املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الخر«. ويتم ت�سنيف املطلوبات املالية ب�سكل 
م�سابهة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )39( لكن هنالك اإختالفات يف املتطلبات املنطبقة على قيا�س خماطر الإئتمان  املتعلقة باملن�ساأة.

التدين: 
قدمت ن�سخة 2014 منوذج »اخل�سارة الئتمانية املتوقعة« لحت�ساب خ�سارة تدين املوجودات املاليـة ، وعليه اأ�سبح من غري ال�سروري 

زيادة املخاطر الئتمانية ب�سكل م�سبق حتى يتم العرتاف بخ�سارة التدين.
حما�صبة التحوط: 

قدمت ن�سخة 2014 منوذج جديد ملحا�سبة التحوط مت ت�سميمه ليكون اأكرث مالئمة مع كيفية قيام املن�ساآت باإدارة املخاطر عند 
التعر�س ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

اإلغاء الإعرتاف: 
مت اإتباع متطلبات اإلغاء الإعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت  يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم )39(.

عندما يتم تطبيق املعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم 

)9( لأول مرة

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية: الف�ساحات املتعلقة بالتطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقارير 
املالية رقم )9(.

عندما يتم تطبيق املعيار 
الدويل للتقارير املالية رقم 

)9( لأول مرة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7(: الأدوات املالية: اإف�ساحات اإ�سافية حول حما�سبة التحوط )والتعديالت الالحقة( والناجتة 
عن حما�سبة التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(.

اأول كانون الثاين 2018 . املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: الإيرادات من العقود مع العمالء. 
 �سدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( يف اأيار 2015 حيث و�سع  نظام �سامل وموحد ت�ستعني به املن�ساآت يف قيد  الإيرادات 

الناجتة من العقود املربمة مع العمالء. املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( �سوف يحل حمل الإر�سادات احلالية ب�ساأن الإعرتاف 
بالإيرادات مبا يف ذلك املعيار املحا�سبي الدويل رقم )18(: الإيرادات ، واملعيار املحا�سبي الدويل رقم )11(: عقود الإن�ساءات وما 

يتعلق بها من تف�سريات عند �سريان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(.
ويقوم املبداأ الأ�سا�سي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( على اأنه يتوجب على املن�ساة الإعرتاف باإيراداتها لو�سف التحويل 

احلا�سل للب�سائع اأواخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة تعك�س القيمة التي تتوقع املن�ساة احل�سول عليها لقاء تلك الب�سائع اأو 
اخلدمات ، ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجًا لالإعرتاف بالإيرادات بناءا على خم�س خطوات:

* اخلطوة 1: حتديد العقود املربمة مع العميل.
* اخلطوة 2: حتديد اإلتزامات الداء الواردة بالعقد.

* اخلطوة 3:  حتديد قيمة املعاملة.
* اخلطوة 4: تخ�سي�س قيمة املعاملة على التزامات الداء الواردة بالعقد.

* اخلطوة 5: الإعرتاف بالإيرادات عند )اأو حني( ا�ستيفاء املن�ساأة لإلتزامات الداء.
ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( تعرتف املن�ساأة باإيراداتها عندما يتم اإ�ستيفاء الإلتزام، اأي عندما حتول ال�سيطرة 

للعميل على الب�سائع او اخلدمات التي تنطوي على اإ�ستيفاء اإلتزام ما. لقد مت اإ�سافة املزيد من التوجيهات امل�ستقبلية للمعيار الدويل 
للتقارير املالية رقم )15( حتى يتم معاجلة حالت حمددة ، واإ�سافة اىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( مزيدا 

من الإف�ساحات التف�سلية.
اأول كانون الثاين 2019 . املعيار  الدويل للتقارير املالية رقم )16(: عقود اليجار، يحدد هذا املعيار كيفية العرتاف و القيا�س و العر�س والف�ساح لعقود اليجار 

وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية . كما يوفر هذا املعيار منوذج حما�سبي موحد للم�ستاأجر، حيث يتطلب قيام امل�ستاجرين بالعرتاف 
بال�سول واللتزامات لكافة عقود اليجار با�ستثناء العقود التي تكون مدتها 12  �سهر اأو اأقل اأو تكون اأ�سولها ذات قيم منخف�سة. 

لقد اتاح املعيار ال�ستمرارية  للموؤجر يف ت�سنيف  العقود  اما عقود ت�سغلية او متويلية ، ومبوجب هذا املعيار فان حما�سبة عقود اليجار 
يف دفاتر املوؤجر بقيت اىل حد كبري كما هي ودون تغيري عما كانت عليه مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )17(.

تاريخ التطبيق
غري حمدد بعد 

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(: القوائم املالية املوحدة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )28(: الإ�ستثمار 
يف ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة   )2011( وذلك ملعاجلة البيع او امل�ساهمة يف املوجودات من امل�ستثمر ل�سركته احلليفة اأو 

م�سروعه امل�سرتك.

تتوقع اإدارة البنك اأن يتم تطبيق املعايري املبينة اأعاله يف اإعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري اأي اأثر جوهري على القوائم 
املالية املوحدة للبنك با�ستثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام )9( و)15( و)16( ، حيث تتوقع الدارة ان يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام 
)9( و)15( يف القوائم املالية املوحدة للبنك خالل الفرتات املالية الذي تبداأ يف اأو بعد الول من كانون الثاين 2018 ، واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )16( يف اأو 
بعد الول من كانون الثاين 2019 ، علما باأنه قد يكون لها اثر جوهري على املبالغ والف�ساحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة واملتعلقة باليرادات من العقود مع 
العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية املوحدة للبنك وعقود اليجار ، ال انه من غري العملي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل ب�سكل معقول حلني قيام 

الدارة با�ستكمال الدرا�سة التف�سيلية لتطبيق تلك املعايري على القوائم املالية املوحدة للبنك .
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بيانات �لإف�ساح �ملطلوبة
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بيانات الإف�شاح املطلوبة مبوجب املادة 4 من تعليمات اإف�شاح ال�شركات 

امل�شدرة واملعايري املحا�شبية ومعايري التدقيق ال�شادرة عن هيئة الأوراق املالية 

عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2015/12/31
املادة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة: وردت �ضمن التقرير4اأ
و�سف الأن�سطة الرئي�سية: ورد �ضمن التقرير4ب/1

ميار�س البنك اأعماله من خالل مكاتبه يف الإدارة العامة الكائنة مبنطقة العبديل - عمان و 56 فرعًا منت�ضرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�ضافة اإىل اإدارة اإقليمية 
وفرعني يف فل�ضطني، وفرع يف قرب�س. وقد بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل 5.17 مليون دينار كما يف نهاية عام 2015. وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك 

وعدد املوظفني يف كل منها: 
عدد املوظفني             املوقع              عدد املوظفني          املوقع عدد املوظفني        املوقع

13فرع �ضارع مكة10فرع الرابية542الإدارة العامة
8فرع الرونق 10فرع �ضوق اخل�ضار 16الفرع الرئي�ضي

9فرع �ضويلح اجلنوبي13فرع املدينة املنورة19فرع العبديل
14فرع اربد13فرع ال�ضويفية12فرع جبل عمان

8فرع وادي �ضقرة8فرع حي نزال13فرع الوحدات
6فرع �ضارع احل�ضن - اربد15فرع  مكة مول14فرع تالع العلي

8فرع جامعة الريموك4فرع جامعة البرتا14فرع جبل احل�ضني
7فرع املفرق9فرع املقابلني11فرع املركز التجاري

8فرع  الكرك  10فرع مرج احلمام11فرع اأبو علندا
10فرع العقبة6  فرع زين 10فرع الريموك

12فرع الزرقاء6فرع �ضمارة مول12فرع وادي ال�ضري
8فرع الر�ضيفة8فرع جامعة عمان الأهلية12فرع اجلبيهة

10فرع املنطقة احلرة10فرع البقعة10فرع عمره 
7فرع الزرقاء اجلديدة 10فرع ماأدبا14فرع عبدون 

12فرع املدينة الريا�ضية           6فرع ال�ضلط 7فرع اأبو ن�ضري
8فرع �ضارع امللك عبد الثاين / اربد3فرع مركز امللك عبد اهلل 11فرع ماركا

8الإدارة القليمية/ رام اهلل 9فرع خلدا8فرع ابن خلدون 
11فرع نابل�س - فل�ضطني8فرع دير غبار10فرع دابوق

12فرع رام اهلل- فل�ضطني 8فرع تاج مول9فرع �ضيتي مول
8فرع قرب�س8 فرع جالرييا مول14فرع ال�ضمي�ضاين

9فرع �ضارع امللك ح�ضني بن طالل / الزرقاء 
15ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية - عمان )�ضركة تابعة(   

16�ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي - عمان )�ضركة تابعة(

ال�سركات التابعة4 ب/2
ال�سركة املتحدة لال�ستثمارات املالية

تاأ�ض�ضت ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية عام 1980، ومت حتويلها يف عام 1996 اإىل �ضركة م�ضاهمة عامة. وتعترب ال�ضركة اإحدى اأف�ضل �ضركات الو�ضاطة واخلدمات 
املالية العاملة يف بور�ضة عمان، حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها املالية وال�ضتثمارية على اأحدث الو�ضائل التكنولوجية والربط الإلكرتوين املبا�ضر مع الأ�ضواق املالية 
العاملية. يف عام 2002 اأ�ضبحت ال�ضركة �ضركة تابعة للبنك الأردين الكويتي، وميتلك البنك ما ن�ضبته 50.22% من راأ�ضمالها البالغ 8 ماليني دينار يف نهاية عام 2015.

يقع مقر ال�ضركة يف منطقة ال�ضمي�ضاين، عمان ويعمل لدى ال�ضركة 15 موظفًا.
�سركة اإجارة للتاأجري التمويلي

تاأ�ض�ضت �ضركة اإجاره للتاأجري التمويلي ك�ضركة م�ضاهمة خا�ضة بتاريخ 2011/1/6 وبراأ�ضمال مقداره 10 مليون دينار اأردين و مت خالل �ضهر اأيلول/ �ضبتمرب 2012 رفع 
راأ�ضمال ال�ضركة اإىل 20 مليون دينار مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.

لقد جاءت فكرة اإن�ضاء ال�ضركة ا�ضتكماًل لروؤية البنك يف تطوير خدماته املقدمة للعمالء وتوفري حلول متويلية مبتكرة ت�ضهم يف دعم الأن�ضطة القت�ضادية املختلفة من 
خالل متويل الأ�ضول الثابتة وبحيث تكون رديفة للتمويل امل�ضريف املعتاد يف �ضوء التغريات يف الأ�ضواق املالية وامل�ضرفية.

يقع مقر ال�ضركة يف مبنى فرع البنك الكائن ب�ضارع مكة، عمان ويعمل لدى ال�ضركة 16 موظفًا.
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 نبذة تعريفية باأع�ساء جمل�س الإدارة4 ب/3
1- دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي �سالح الكباريتي 

رئي�س جمل�س الإدارة 
تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15

تاريخ امليالد: 1949
ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س اإدارة اأعمال واإدارة مالية مع مرتبة ال�ضرف من جامعة �ضانت اإدواردز/ الوليات املتحدة الأمريكية، 1973.

املنا�سب احلالية:
رئي�س جمل�س الأمناء، جامعة عمان الأهلية.• 
رئي�س جمل�س الإدارة، ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك اخلليج اجلزائر - اجلزائر )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة الألبان الأردنية• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك برقان - الكويت• 

املنا�سب ال�سابقة:
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين، رئي�س اللجنة املالية والقت�ضادية باملجل�س )2005 - 2007(• 
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين، النائب الأول لرئي�س املجل�س )2000 - 2002(• 
رئي�س الديوان امللكي )1999 - 2000(• 
ع�ضو جمل�س النواب الأردين الثاين ع�ضر )1993 - 1997( واحلادي ع�ضر )1989 - 1993(، رئي�س اللجنة املالية والقت�ضادية باملجل�س                    • 

)1995 - 1993(
رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية والدفاع )1996 - 1997(• 
وزير اخلارجية )1995 -1996(• 
وزير العمل )1991 - 1993(• 
وزير ال�ضياحة والآثار )1989 - 1991(• 

خربات �سابقة:
عمل يف عدة �ضركات مالية واأعمال حرة من 1973 اإىل 1989• 

2- ال�سيد في�سل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة / ممثل بنك اخلليج املتحد - البحرين

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1954

ال�سهادات العلمية: �ضهادة جامعية يف جمال الطريان، اأكادميية الطريان الأردنية، 1981
املنا�سب احلالية وال�سابقة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(، الكويت• 
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة بانرث ميديا غروب )OSN(- دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة • 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، جمموعة اخلليج للتاأمني، الكويت• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، بنك اخلليج املتحد، البحرين• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ، موؤ�ض�ضة مربة م�ضاريع اخلري، الكويت• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضركة ال�ضعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�ضدافكو(، ال�ضعودية• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة اخلليج م�ضر لل�ضياحة والفنادق، م�ضر• 
ع�ضو جمل�س اأمناء، اجلامعة الأمريكية يف الكويت، الكويت• 
الرئي�س الفخري للجمعية الكويتية لختالفات التعلم، الكويت• 

التكرمي واجل�ائز :
جائزة املنتدى القت�ضادي يف الكويت عام 2009 تقديرًا لدوره يف قطاع ال�ضتثمار وجناحاته يف الأ�ضواق املالية العاملية• 
جائزة املنتدى القت�ضادي العربي يف تون�س عام 2007• 
جائزة الإجناز من املنتدى القت�ضادي العربي يف بريوت عام 2007• 
جائزة الإجناز من جمعية امل�ضرفيني العرب لأمريكا ال�ضمالية يف عام 2005• 
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3- ال�سيد م�سع�د حمم�د ج�هر حيات
ع�س� جمل�س الإدارة / ممثل �سركة الفت�ح القاب�سة - الك�يت

تاريخ الع�س�ية:2001/2/20
تاريخ امليالد: 1953

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س اقت�ضاد، جامعة الكويت، 1973، الدبلوم العايل يف العلوم امل�ضرفية، 1975
املنا�سب احلالية وال�سابقة:

الرئي�س التنفيذي لقطاع البنوك، �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(، الكويت من 2010 • 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك اخلليج املتحد، البحرين • 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك �ضورية واخلليج، �ضوريا• 
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية، بنك تون�س العاملي، تون�س• 
نائب الرئي�س، فم بنك، مالطا• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية، بنك اخلليج اجلزائر، اجلزائر• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة رويال كابيتال، اأبو ظبي• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية، م�ضرف بغداد، العراق• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول، الكويت• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك برقان، الكويت• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة �ضمال اأفريقيا القاب�ضة • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع اخلري• 

4- ال�سيد طارق حممد ي��سف عبد ال�سالم
ع�س� جمل�س الإدارة / ممثل �سركة م�ساريع الك�يت )القاب�سة( - الك�يت

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1965

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س حما�ضبة، جامعة الكويت، 1987، دبلوم الأوراق املالية العاملية، الكويت، 1996
املنا�سب احلالية :

الرئي�س التنفيذي، قطاع ال�ضتثمارات �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(، الكويت من 2011/1• 
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة العقارات املتحدة، الكويت من 2010/4• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة، الكويت من 2004/4 • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة كامكو لال�ضتثمار، الكويت من 2013/4• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضركة ال�ضعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�ضدافكو(، ال�ضعودية من 2012/6• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة القرين ل�ضناعة الكيماويات البرتولية من 2012/6• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة �ضمال اأفريقيا القاب�ضة - الكويت من 2014/6• 

املنا�سب ال�سابقة :
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك برقان، الكويت )2007 - 2010( • 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، بنك برقان، الكويت )2004 - 2007(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة رويال كابيتال، اأبوظبي )2007- 2014(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك الكويت وال�ضرق الأو�ضط، الكويت )2003 - 2004( • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك اخلليج املتحد، البحرين )2002 - 2008( • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك الكويت ال�ضناعي، الكويت )2002 - 2003(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول )1998 - 2009( • 
املدير العام، �ضركة م�ضاريع الكويت لإدارة الأ�ضول )1998 - 2006(• 
رئي�س جمل�س الإدارة، ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة، الكويت )1997 -2004(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة اخلليج للتاأمني )1997 - 2001( • 
م�ضاعد الرئي�س التنفيذي للتداول واإدارة املحافظ ال�ضتثمارية ، م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية )1996 - 1999(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضركة البحرينية الكويتية للتاأمني، الكويت )1992 -2008(• 
مدير اإدارة التداول واملحافظ ال�ضتثمارية العاملية، م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية )1992 - 1996(• 
مدير اإدارة الأوراق املالية املحلية، �ضركة ال�ضتثمارات املالية الدولية )1987 - 1991( • 
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5- ال�سيد فاروق عارف �سحادة العارف
ع�س� جمل�س الإدارة

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1938

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س عالقات دولية، جامعة �ضيكاغو، الوليات املتحدة الأمريكية، 1961
املنا�سب ال�سابقة:

الرئي�س التنفيذي، �ضركة جلف كوم لالت�ضالت• 
رئي�س هيئة املديرين، �ضركة �ضادافكو الأردنية للمنتجات الغذائية )لغاية 2009/5/1( • 
نائب مدير عـام، �ضركة الرازي لل�ضناعات الدوائية )1993 - 1999(• 
نائب مدير عام، البنك الأردين الكويتي )1988 - 1993(• 
مدير عام، �ضركة نايف الدبو�س واأولده - الكويت )1970- 1988(• 
مدير اإداري، وزارة الأ�ضغال / الكويت )1961 - 1966(• 

6- الدكت�ر ي��سف م��سى �سلمان الق�س��س
ع�س� جمل�س الإدارة / ممثل بنك برقان - الك�يت

تاريخ الع�س�ية: 2001/2/20
تاريخ امليالد: 1939

ال�سهادات العلمية:  بكالوريو�س طب من جامعة عني �ضم�س عام 1965 ودبلوم الدرا�ضات العليا طب الأمرا�س الباطنية عام 1966. ح�ضل 
على �ضهادة الع�ضوية من كلية الأطباء امللكية / لندن عام 1970. اأنهى تخ�ض�ضه يف اأمرا�س القلب من جامعة هيو�ضنت/تك�ضا�س عام 1973

املنا�سب احلالية وال�سابقة:
نائب رئي�س هيئة املديرين، م�ضت�ضفى عمان اجلراحي• 
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين من 2011/10/25 اإىل 2013/10/24• 
اأ�ضتاذ اأمرا�س القلب ال�ضريري يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا• 
عني مديرًا ملركز امللكة علياء لأمرا�س وجراحة القلب يف عام 1983 ومديرًا ملدينة احل�ضني الطبية ومديرًا للخدمات الطبية امللكية الأردنية • 

وم�ضت�ضار اأول يف مركز امللكة علياء لأمرا�س وجراحة القلب
حائز على زمالة العديد من كليات الطب من كربيات اجلامعات العاملية يف اأمريكا وبريطانيا• 
حاز على العديد من الأو�ضمة الرفيعة املدنية والع�ضكرية والطبية يف الأردن واخلارج• 

7- ال�سيد من�س�ر اأحمد عبد الكرمي الل�زي
ع�س� جمل�س الإدارة/ ممثل ال�سركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

تاريخ الع�س�ية: 2009/3/15
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س اإدارة اأعمال وت�ضويق، جامعة �ضانت اإدواردز، الوليات املتحدة الأمريكية، 1983
املنا�سب احلالية:

مدير تطوير الأعمال، �ضركة �ضيمن�س - فرع الأردن• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 

املنا�سب ال�سابقة:
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني )2013/3-2009/4(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة الكابالت الأردنية احلديثة )2011/6-2008/10(• 
مدير اإداري، �ضركة �ضيمن�س - فرع الأردن )1993/12 - 2006/12(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة عمان للتاأمني امل�ضاهمة العامة املحدودة )1998/10 - 2000/9(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، بنك فيالدلفيا لال�ضتثمار )1996/3 - 2000/9(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة الوطنية ل�ضناعة ال�ضلب )1995/5 - 2000/9(• 
البنك املركزي الأردين/ دائرة العالقات اخلارجية - ق�ضم ال�ضتثمار )1985/11 - 1993/7(• 
القيادة العامة للقوات امل�ضلحة الأردنية / مديرية الدرا�ضات والتطوير )1984/2 - 1985/10(• 



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        5 1 0  1042

8- ال�سيد بيجان خ�سرو�ساهي 
ع�س� جمل�س الإدارة /  ممثل .Odyssey Reinsurance Co / ال�ليات املتحدة

تاريخ الع�س�ية: 2011/3/23
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: ماج�ضتري اإدارة اأعمال، 1986 وبكالوريو�س هند�ضة ميكانيكية، جامعة )Drexel(، بن�ضلفانيا، الوليات املتحدة الأمريكية، 
1983

املنا�سب احلالية:
الرئي�س واملدير التنفيذي، �ضركة Fairfax International/ لندن• 
ممثل �ضركة Fairfax Financial Holdings Limited يف جمال�س اإدارة ال�ضركات التالية:• 
جمموعة اخلليج للتاأمني، الكويت • 
�ضركة اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني، الكويت• 
ال�ضركة البحرينية الكويتية للتاأمني، البحرين • 
املجموعة العربية امل�ضرية للتاأمني، م�ضر • 
�ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني، الأردن • 
�ضركة الالين�س للتاأمني، دبي• 
�ضركة BRIT Limited، اململكة املتحدة• 
 البنك التجاري الدويل، م�ضر• 

املنا�سب ال�سابقة: 
الرئي�س واملدير التنفيذي، Fuji Fire and Marine Insurance Company - اليابان• 
رئي�س، عمليات التاأمني العامة، AIG، �ضيول، كوريا اجلنوبية )2001- 2004(• 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام، AIG Sigorta، تركيا )2001-1997(• 
نائب الرئي�س الإقليمي، امللكية املحلية وعمليات الإ�ضابات يف منطقة و�ضط املحيط الأطل�ضي، AIG، الوليات املتحدة الأمريكية• 
�ضغل عدة منا�ضب يف �ضركة AIG  للتاأمينات العامة منذ عام 1986، الوليات املتحدة الأمريكية• 
 • Foreign Affairs Council ،ع�ضو جمل�س اإدارة
 •Insurance Society of Philadelphia ،ع�ضو جمل�س اإدارة
ع�ضو، هيئة USO، كوريا• 
رئي�س جلنة التاأمني يف الغرفة التجارية الأمريكية، كوريا• 
ع�ضو، جمعية رجال الأعمال الرتكية، تركيا• 
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الإدارة التنفيذية
1- ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح حمم�د الأ�سمر

املن�سب: املدير العام 
تاريخ امليالد: 1947 

تاريخ التعيني: 1990/9/15 
امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س اإدارة اأعمال، اجلامعة الأردنية، 1970

اخلربات ال�سابقة:
م�ضاعد مدير عام/ ت�ضهيالت )1990 - 1993(• 
م�ضاعد مدير عام/ اإدارة ورقابة الئتمان، البنك التجاري الكويتي - الكويت )1990-1971(• 

منا�سب / ع�س�يات �سابقة: 
ع�ضو جمل�س الإدارة، جمعية البنوك يف الأردن لغاية 2015/2/25• 
اأمني �ضر جمل�س الإدارة )1993 - 2014(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني )ممثل البنك الأردين الكويتي( )2009/7/2- 2013/3/27(• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، جمعية البنوك يف الأردن )2010-2005/10/19(• 
رئي�س وع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني )ممثل ال�ضركة ال�ضرتاتيجية لال�ضتثمارات( )2009/1/20- 2009/6/14(• 

2- ال�سيد ت�فيق عبد القادر حممد مكحل
املن�سب: نائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفية

تاريخ امليالد: 1951 
تاريخ التعيني: 1991/10/12 

امل�ؤهل العلمي: الثانوية العامة 1969
اخلربات ال�سابقة: 

م�ضاعد مدير عام/ ت�ضهيالت )1998 - 2007(• 
مدير تنفيذي اإدارة الت�ضهيالت )1993 - 1997(• 
مدير وحدة الئتمان والت�ضويق )1991 - 1993(• 
مدير الئتمان والت�ضويق، بنك الكويت الوطني - الكويت )1990-1971(• 

منا�سب / ع�س�يات:
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 

3- ال�سيد �ساهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�سب: رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

تاريخ امليالد: 1963
تاريخ التعيني: 1999/5/16

امل�ؤهل العلمي: ماج�ضتري بنوك دولية، جامعة هريوت وات، بريطانيا، 1998
اخلربات ال�سابقة:

م�ضاعد مدير عام / التدقيق الداخلي )1999 - 2009(• 
عمل لدى البنك املركزي الأردين )1988 - 1999(• 
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4- ال�سيد وليم جميل ع�اد دبابنة 
املن�سب: رئي�س اخلزينة والإ�ضتثمار

تاريخ امليالد: 1957 
تاريخ التعيني: 1994/8/27 

امل�ؤهل العلمي: الثانوية العامة 1975 
اخلربات العملية:

17 �ضنة يف عدة بنوك اآخرها بنك ال�ضتثمار العربي الأردين )1994-1990(• 

5- ال�سيدة هيام �سليم ي��سف حب�س 
املن�سب: رئي�س ال�ضوؤون املالية

تاريخ امليالد: 1955
تاريخ التعيني: 1999/2/6 

امل�ؤهل العلمي: دبلوم علوم تطبيقية، اجلامعة اللبنانية الأمريكية، 1978 
اخلربات العملية:

مدير مايل، املدر�ضة الجنليزية احلديثة )1992 - 1997(• 
مدير مايل، بنك البرتاء )1978 - 1989(• 

6- ال�سيد هيثم �سميح »بدر الدين« البطيخي
املن�سب: رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�ضة

تاريخ امليالد: 1977 
تاريخ التعيني: 2003/6/1 

امل�ؤهل العلمي: الكلية امللكية الع�ضكرية » �ضاند هري�ضت«، بريطانيا، 1996 
                            بكالوريو�س علوم �ضيا�ضية وعالقات دولية جامعة كنت، بريطانيا، 2000

اخلربات ال�سابقة:
مدير تنفيذي، الوحدة البنكية اخلا�ضة )2006 - 2007(• 
مدير الفرع الرئي�ضي )2003 - 2005(• 

منا�سب / ع�س�يات:
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�ضركة مملوكة للبنك بالكامل( ابتداء من 2011/1/27• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة املتحدة لالإ�ضتثمارات املالية ابتداء من 2005/5/22• 
نائب رئي�س هيئة املديرين، �ضركة ال�ضرق الأو�ضط خلدمات الدفع )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2009/6/23• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة مناجم الفو�ضفات الأردنية )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2012/8/14• 

7- ال�سيد عبدالكرمي حمم�د ن�رالدين فريحات
املن�سب: رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات 

تاريخ امليالد: 1966 
تاريخ التعيني: 2013/10/6

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س هند�ضة كهرباء، جامعة موؤتة، 1988.
اخلربات ال�سابقة:

مدير تنفيذي، Almanar CroweHorwath - اململكة العربية ال�ضعودية )2011 -2013(• 
م�ضاعد مدير عام ورئي�س دائرة اأنظمة املعلومات، بنك اجلزيرة - اململكة العربية ال�ضعودية )2011-2001(• 
اأمني عام وزارة الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات - الأردن )2008-2007(• 
مدير عام ComNet  - جمموعة تكنولوجيا الأردن )2001-1999(• 
ا�ضت�ضاري ات�ضالت، بنك الإ�ضكان )1999-1995(• 
مهند�س ات�ضالت، دائرة الت�ضالت، القوات امل�ضلحة الأردنية )1995-1988(• 
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8- ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجلي��سي 
املن�سب: رئي�س الت�ضهيالت الئتمانية 

تاريخ امليالد: 1970
تاريخ التعيني : 1997/9/6

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�ضبة، جامعة عمان الأهلية، 1994
اخلربات ال�سابقة:

اأعمال م�ضرفية، بنك الأردن واخلليج )1994 - 1997(• 
منا�سب / ع�س�يات: 

ع�ضو جمل�س الإدارة، املتكاملة للتاأجري التمويلي )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2006• 

9- ال�سيد اإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست
املن�سب: رئي�س ال�ضوؤون القانونية

تاريخ امليالد: 1962 
تاريخ التعيني: 1989/4/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حقوق، اجلامعة الأردنية، 1986.
اخلربات ال�سابقة:

الدائرة القانونية من 2000/9/1• 
دائرة الت�ضهيالت )1994 -2000(• 
دائرة متابعة الت�ضهيالت )1989 -1994(• 

منا�سب / ع�س�يات:
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�ضركة مملوكة للبنك بالكامل(• 

10- ال�سيد اإبراهيم �سالح اإبراهيم احلن�س
املن�سب: رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�ضطني 

تاريخ امليالد: 1957
تاريخ التعيني : 1981/2/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�ضبة، جامعة فيالدلفيا، 1999
اخلربات ال�سابقة:

خربة م�ضرفية �ضابقة بفروع البنك الأردين الكويتي/ الأردن )1981 - 2007(• 
منا�سب / ع�س�يات: 

ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة املوؤ�ض�ضة العربية للفنادق - فل�ضطني )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2013/3/19.• 

11- ال�سيد حممد جميل عزم حمد
املن�سب: رئي�س اإدارة املخاطر

تاريخ امليالد: 1972
تاريخ التعيني : 1999/8/10

امل�ؤهل العلمي: ماج�ضتري مالية وم�ضرفية، الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�ضرفية، 1999 
اخلربات ال�سابقة:

اأعمال م�ضرفية، البنك العقاري العربي )1994 -1999( • 
منا�سب / ع�س�يات: 

ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�ضركة مملوكة للبنك بالكامل( ابتداء من 2013/5/1• 
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12- ال�سيد �سائد حمم�د خ�سر طعمه
املن�سب: رئي�س اإدارة المتثال

تاريخ امليالد: 1970
تاريخ التعيني : 2001/5/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�ضبة، اجلامعة الأردنية، 1992 
اخلربات ال�سابقة:

اأعمال م�ضرفية، بنك الإ�ضكان ) 1992 - 2001 (• 

13- ال�سيد عبداهلل اإبراهيم م�سمار
املن�سب: رئي�س اإدارة ال�ضوؤون الإدارية

تاريخ امليالد: 1973     
تاريخ التعيني: 2000/3/5        

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س قانون، جامعة عمان الأهلية، 1997
اخلربات ال�سابقة:

 مديرية ال�ضوؤون القانونية لدى وزارة الداخلية )1997- 2000( • 

14- ال�سيد داود عادل داود عي�سى
املن�سب: رئي�س اإدارة املوارد الب�ضرية

تاريخ امليالد: 1973
تاريخ التعيني : 2012/11/18

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س اإقت�ضاد، جامعة الريموك، 1998 
اخلربات ال�سابقة:

رئي�س دائرة التخطيط واملوازنة باإدارة املوارد الب�ضرية ومدير �ضوؤون املوظفني، �ضركة قطر للبرتول )2004 - 2012(  • 
مدير �ضوؤون املوظفني، �ضركة لوت�س للمقاولت والتجارة ، قطر )2001 - 2004(• 
مدير �ضوؤون املوظفني والعالقات العامة، ال�ضركة الفنية للمقاولت الهند�ضية ، عمان )2000 - 2001(• 

15- ال�سيد ابراهيم ف�سل حمم�د الطعاين 
املن�سب: رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي 

تاريخ امليالد: 1964 
تاريخ التعيني: 2013/11/4

امل�ؤهل العلمي: ماج�ضتري علوم مالية وم�ضرفية ، الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�ضرفية، 1994 
اخلربات ال�سابقة:

رئي�س التدقيق الداخلي، بنك �ضتاندرد ت�ضارترد / الأردن ) 2013-2011(• 
 نائب الرئي�س التنفيذي، �ضركة ABC لال�ضتثمار/ الأردن )2009 -2011(• 
 مدير تنفيذي لل�ضوؤون املالية، �ضركة Aloula Geojit  للو�ضاطة املالية/ اململكة العربية ال�ضعودية )2007 -2009(• 
 رئي�س مفت�ضني، البنك املركزي الأردين )1989 -2007(• 
 حملل مايل، هيئة الأوراق املالية/ الأردن )1988 - 1989(• 
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اأ�سماء مالكي 1% فاأكرث من اأ�سهم البنك خالل عامي 2015 و 42014 ب/4

عدد االأ�سهم يف اجلن�سيةاال�سم
عدد االأ�سهم يف الن�سبة 2015/12/31%

امل�ستفيد النهائيالن�سبة 2014/12/31%
من امل�ساهمة

االأ�سهم
املرهونة

�سركة م�ساريع الكويت 1.00000.00150.927.82750.928الكويتيةبنك برقان 
-القاب�سة )كيبكو(

�سركة الروابي الدولية للخدمات 
�سركة م�ساريع الكويت --50.926.82750.927الكويتيةالعقارية

-القاب�سة )كيبكو(

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان 
-نف�سه21.041.64421.04221.041.64421.042االأردنيةاالجتماعي

  ODYSSEY REINSURANCE

COMPANY
Fairfax Financial 5.850.0005.8505.850.0005.850االمريكية

Holdings
-

-نف�سه1.097.2461.0971.097.2461.097الكويتية�سركة ال�سرق القاب�سة

 PROUDSTAR TRADING

LIMITED
-نف�سه1.052.7931.0531.052.7931.053القرب�سية

 KUWAIT WEALTH HOLDING

LTD
-نف�سه1.000.0001.0001.000.0001.000جزر العذراء

الو�سع التناف�سي: يعمل البنك �سمن القطاع امل�سريف االأردين الذي ي�سم 26 بنكا منها 10 بنوك اأجنبية. ولدى البنك 56 فرعًا يف االأردن وفرعني يف 4 ب/5
فل�سطني وفرع يف قرب�س. ميار�س البنك مهامه الرئي�سية يف قبول الودائع ومنح االئتمان وتقدمي اخلدمات امل�سرفية واالإ�ستثمارية ملختلف القطاعات 
االإقت�سادية واملوؤ�س�سات واالأفراد. بلغت ح�سة البنك من اإجمايل ت�سهيالت البنوك يف االأردن 5.8%ومن اإجمايل الودائع 5.7% كما يف 2015/12/31.

ا�ستحقت كل من �سركة االعمار للمقاوالت، موؤ�س�سة عبداهلل الطباع لل�سيانة، و�سركة حممد اأحمد اأبو عي�سة واأخوانه للمقاوالت ما يزيد عن 10% من 4 ب/6
اإجمايل امل�سرتيات لعام 2015 وذلك مقابل خدمات تعهدات ومقاوالت م�سروع فلل االأندل�سية.

- ال يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته مبوجب القوانني واالأنظمة اأو غريها.4 ب/7
- ال يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�سل عليها البنك.

ال يوجد قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�سية.4 ب/8

بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي4 ب/9
بلغ عدد موظفي البنك كما يف 2015/12/31 )1.139( موظفًا منهم )11( موظفا يف فرع نابل�س و)20( موظفًا يف االإدارة االقليمية وفرع رام اهلل 

و)8( موظفني يف فرع قرب�س. وبلغ عدد موظفي ال�سركات التابعة )31( موظفا.

  املوظفون ح�سب فئات موؤهالتهم :

�سركة اإجارة للتاأجري التمويلياملتحدة لال�ستثمارات املاليةالبنك االأردين الكويتي
العددالعددالعدداملوؤهل العلمي

--1دكتوراه
5721ماج�ستري 

--6دبلوم عايل
850613بكالوريو�س

13131دبلوم 
3341الثانوية العامة

--61دون الثانوية العامة
11391516املجموع
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 الدورات التدريبية لعام 2015

عدد امل�ساركنيعدد الدوراتالربامج الرئي�سية
1632327التدريب الداخلي

تدريب خارج البنك:
1328م�سرفية متخ�س�سة

611املحا�سبة والإدارة املالية
27الت�سهيالت الئتمانية
815تفتي�ش وتدقيق ورقابة

45اإدارية 
45العالقات العامة والت�سويق

33123اللغة الإجنليزية
49اأنظمة كمبيوتر

411البطاقات
23التاأمني

22املوارد الب�سرية
12قانونية

613اإدارة املخاطر
57المتثال

1532متفرقات
2722600املجموع

و�صف املخاطر: ورد �سمن التقرير4 ب/10

الإجنازات خالل عام 2015 : وردت �صمن التقرير4 ب/11

مل ترتتب خالل ال�سنة املالية 2015 اأي اآثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة ول تدخل �سمن الن�ساط الرئي�سي للبنك.4 ب/12

ال�صل�صلة الزمنية لالأرباح املحققة واملوزعة و�صايف حقوق امل�صاهمني باآلف الدنانري4 ب/13
و�صعر ال�صهم )2011 - 2015(

الأرباح املحققة ال�سنة
قبل ال�سريبة

�سايف حقوق   الأرباح املوزعة
م�ساهمي البنك

�سعر ال�سهم
نقديةاأ�سهم منحة دينار

201155.622-%20346.6433.620
201263.345-%20374.0853.030
201366.035-%20404.5263.890
201462.895-%20431.7844.290
201556.467-%20448.5794.100

حتليل املركز املايل: ورد �سمن التقرير4 ب/14

اخلطة امل�صتقبلية: وردت �سمن التقرير 4 ب/15

اأتعاب مدققي احل�صابات : بلغ اإجمايل اأتعاب مدققي احل�سابات للبنك وال�سركات التابعة يف عام 2015 مبلغ 222.872 دينار.4 ب/16
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عامي 2015 و42014 ب/17

اجلن�سيةاملن�سب / ال�سفةاال�سمالرقم
عدد االأ�سهم كما يف

2015/12/312014/12/31

1.1461.146اأردينرئي�س جمل�س االإدارةال�سيد عبد الكرمي عالوي �سالح الكباريتي1

2
369.897226.667بحرينينائب رئي�س جمل�س االإدارةبنك اخلليج املتحد

10.00010.000كويتيممثل بنك اخلليج املتحدال�سيد في�سل حمد مبارك العيار

3
1.00050.927.827كويتيع�سو جمل�س االإدارةبنك برقان

8.6668.666اأردينممثل بنك برقانالدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

21.041.64421.041.644اأردنيةع�سو جمل�س االإدارةاملوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي4

5
465.631465.631اأردنيةع�سو جمل�س االإدارة ال�سركة االإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

64.22449.000اأردينممثل ال�سركة االإ�سرتاتيجية لال�ستثماراتاملهند�س من�سور اأحمد عبد الكرمي اللوزي

6
44.99644.996كويتيةع�سو جمل�س االإدارة�سركة الفتوح القاب�سة

3232كويتيممثل �سركة الفتوح القاب�سةال�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

7
50.99650.996كويتيةع�سو جمل�س االإدارة�سركة م�ساريع الكويت القاب�سة

14.25014.250كويتيممثل �سركة م�ساريع الكويت القاب�سةال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

8
  Odyssey Reinsurance Co. 5.850.0005.850.000اأمريكيةع�سو جمل�س االإدارة

--اأمريكيممثل  .Odyssey Reinsurance Coال�سيد بيجان خ�سرو�ساهي

14.00414.004اأردينع�سو جمل�س االإدارةال�سيد فاروق عارف �سحادة العارف9

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�ضخا�س الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2015 و 2014

اجلن�سيةاملن�سب / ال�سفةاال�سمالرقم
عدد االأ�سهم 

كما يف
2015/12/31

عدد االأ�سهم 
كما يف

2014/12/31
25.00020.000اأرديناملدير العام "حممد يا�سر" م�سباح حممود االأ�سمر1

--اأرديننائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�سرفيةتوفيق عبد القادر حممد مكحل2

--اأردينرئي�س جمموعة اإدارة املخاطر واالإمتثال �ساهر عيد عبداحلليم �سليمان3

--اأردينرئي�س اخلزينة واال�ستثماروليم جميل عواد دبابنه4

1.6001.600اأردنيةرئي�س ال�سوؤون املاليةهيام �سليم يو�سف حب�س5

--اأردينرئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�سةهيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي6

--اأردينرئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلوماتعبدالكرمي حممود نورالدين فريحات7

--اأردينرئي�س الت�سهيالت االئتمانيةزهدي بهجت زهدي اجليو�سي8

--اأردينرئي�س ال�سوؤون القانونيةاإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست9

--اأردينرئي�س االإدارة االإقليمية لفروع فل�سطنياإبراهيم �سالح اإبراهيم احلن�س10

--اأردينرئي�س اإدارة املخاطرحممد جميل عزم حمد 11

--اأردينرئي�س اإدارة االمتثال�سائد حممود خ�سر طعمة12

--اأردينرئي�س اإدارة ال�سوؤون االإداريةعبداهلل اإبراهيم عبداهلل م�سمار13

--اأردينرئي�س اإدارة املوارد الب�سريةداود عادل داود عي�سى14

--اأردينرئي�س اإدارة التدقيق الداخلياإبراهيم ف�سل حممود الطعاين15
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الأ�شهم اململوكة من قبل ال�شركات التي ي�شيطر عليها اأع�شاء جمل�ص الإدارة / الأ�شخا�ص املطلعني

ا�شم ال�شركةال�شفةا�شم الع�شو / ال�شخ�ص املطلع
امل�شيطر عليها

ن�شبة امل�شاهمة 
يف ال�شركة 

امل�شيطر عليها

عدد اأ�شهم البنك اململوكة من قبل 
ال�شركة امل�شيطر عليها

2015/12/312014/12/31

171.00050.927.827%بنك برقان - الكويتع�شو جمل�ص الإدارةبنك اخلليج املتحد

�شركة الروابي الدوليةع�شو جمل�ص الإدارة�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة - الكويت
-9650.926.827%   للخدمات العقارية

�شركة م�شاريع الكويتع�شو جمل�ص الإدارة�شركة الفتوح القاب�شة - الكويت
44.6350.99650.996%   القاب�شة - الكويت

47.881.00050.927.827%بنك برقان - الكويتع�شو جمل�ص الإدارة�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة - الكويت

83.98369.897226.667%بنك اخلليج املتحد - البحرينع�شو جمل�ص الإدارة�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة - الكويت

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�شاء جمل�ص الإدارة وممثليهم واأقارب اأ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2015 
و 2014

قم
ال�شلة        ال�شمالر

شية
جلن�

عدد الأ�شهم كما يفا

2015/12/312014/12/31

14.409-اأردنيةزوجة  فاروق عارف �شحاده العارف / ع�شو جمل�ص اإدارة زكية اإبراهيم حممود مراد1

15.00010.000اأردنيةزوجة "حممد يا�شر" م�شباح الأ�شمر / املدير العامهند حممد اإ�شماعيل جرب2

املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�ص واأع�شاء جمل�ص الإدارة4ب/ 18 اأ

مكافاأةاملن�شبع�شو جمل�ص الإدارةالرقم
الع�شوية

بدل تنقالت و�شفر 
الإجمايلوح�شور اجلل�شات

5.00080.67485.674رئي�ص جمل�ص الإدارةال�شيد عبدالكرمي عالوي �شالح الكباريتي1

5.0004.2549.254نائب رئي�ص جمل�ص الإدارةال�شيد في�شل حمد مبارك العيار2

5.0004.2009.200ع�شواملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي3

5.0005.35410.354ع�شوال�شيد م�شعود حممود جوهر حيات 4

5.0007.55412.554ع�شوال�شيد طارق حممد يو�شف عبد ال�شالم5

5.00010.00015.000ع�شوال�شيد فاروق عارف �شحادة العارف6

5.0009.70014.700ع�شوالدكتور يو�شف مو�شى �شلمان الق�شو�ص7

5.00012.80017.800ع�شوال�شيد من�شور اأحمد عبد الكرمي اللوزي8

5.0006.05411.054ع�شوال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي 9

دينار
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املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�شخا�ص الإدارة العليا4ب/ 18 ب

الرواتباملن�سباال�سمالرقم
ال�سنوية

�سفر
ومياومات

بدل
االإجمايلجلان

423.40011.44610.200445.046املدير العام "حممد يا�سر" م�سباح حممود االأ�سمر1

نائب املدير العام / رئي�س توفيق عبد القادر حممد مكحل2
324.7074.200328.907املجموعة امل�سرفية

رئي�س جمموعة اإدارة �ساهر عيد عبداحلليم �سليمان3
223.3121.1565.500229.968املخاطر واالإمتثال

236.709-233.3123.397رئي�س اخلزينة واال�ستثماروليم جميل عواد دبابنه4

218.487-212.1606.327رئي�س ال�سوؤون املاليةهيام �سليم يو�سف حب�س5

رئي�س منتجات التجزئة هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي6
246.742-221.98424.758والبنكية اخلا�سة

رئي�س العمليات وتكنولوجيا عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات7
175.214-170.1455.069املعلومات

1.100137.032-135.932رئي�س الت�سهيالت االئتمانيةزهدي بهجت زهدي اجليو�سي8

138.448-134.0604.388رئي�س ال�سوؤون القانونيةاإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست9

رئي�س االإدارة االإقليميةاإبراهيم �سالح اإبراهيم احلن�س 10
138.729--138.729لفروع فل�سطني

122.5241.1561.800125.480رئي�س اإدارة املخاطرحممد جميل عزم حمد11

116.2681.2531.200118.721رئي�س اإدارة االمتثال�سائد حممود خ�سر طعمة12

69.980--69.980رئي�س اإدارة ال�سوؤون االإداريةعبداهلل اإبراهيم عبداهلل م�سمار13

115.916--115.916رئي�س اإدارة املوارد الب�سريةداود عادل داود عي�سى14

122.4604.9531.500128.913رئي�س اإدارة التدقيق الداخلياإبراهيم ف�سل حممود الطعاين15

مبلغ 4 ب/19  2015 العام  يف  خريية  جلهات  التربعات  فيها  مبا  االجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  التابعة  وال�سركات  البنك  م�ساهمة  اإجمايل  بلغ  التربعات: 
764.898 دينار ح�سب اجلدول اأدناه: 

املبلغالبند

208.640دعم التعليم اجلامعي

21.556دعم الن�ساط الريا�سي داخل وخارج البنك

14.590دعم موؤلفني وكتاب اأردنيني

15.429تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

56.700دعم منتديات وموؤمترات وطنية

372.496التربعات جلهات خريية واأن�سطة اإجتماعية

71.355دعم طبي

4.132تربعات الفروع اخلارجية 

764.898املجموع

دينار
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العقود وامل�ضاريع والإرتباطات التي عقدها البنك مع ال�ضركات التابعة اأو ال�ضقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�ضاء املجل�س 4 ب/20
اأو املدير العام اأو اأي موظف يف البنك اأو اأقاربهم:

العليا �شمن الن�شاطات  التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�شاهمني واأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة  قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�شركات 
العتيادية للبنك وبا�شتخدام اأ�شعار الفوائد والعمولت التجارية. اإن جميع الت�شهيالت الإئتمانية املمنوحة لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ 

لها اأية خم�ش�شات. وقد ورد تف�شيل هذه التعامالت �شمن الإي�شاح رقم 38 حول القوائم املالية املوحدة لعام 2015. 

ي�شاهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي، وقد مت اإي�شاح ذلك �شمن اجلزء اخلا�س باإجنازات البنك لعام 2015 يف هذا التقرير.  4 ب/21

البيانات املالية: وردت �شمن التقرير.4ج 5-1

تقرير مدققي احل�ضابات : ورد �شمن التقرير. 4 د

الإقرارات املطلوبة4هـ

يقر جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية عمل البنك خالل عام 4.2016هـ/ 1

يقر جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي مب�شوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.4هـ/ 2

يقر كل ع�شو من اأع�شاء املجل�س املوقعني اأدناه باأنه مل يح�شل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�شح عنها، �شواء كانت تلك املنافع مادية 4هـ/ 3
اأم عينية، و�شواء كانت له �شخ�شيًا اأو لأي من ذوي العالقة به، وذلك عن عام 2015.

تواقيع رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

التوقيعرئي�س واأع�شاء جمل�س الإدارة

ال�شيد عبدالكرمي عالوي �شالح الكباريتي1

 ال�شيد في�شل حمد مبارك احلمد العيار 2
 ممثل بنك اخلليج املتحد

 ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي3

 ال�شيد م�شعود حممود جوهر حيات 4
ممثل �شركة الفتوح القاب�شة

ال�شيد طارق حممد يو�شف عبدال�شالم5
ممثل �شركة م�شاريع الكويت )القاب�شة(

ال�شيد فاروق عارف �شحادة العارف6

 الدكتور يو�شف مو�شى �شلمان الق�شو�س 7
ممثل بنك برقان

 ال�شيد من�شور اأحمد عبدالكرمي اللوزي 8
ممثل ال�شركة الإ�شرتاتيجية لال�شتثمارات

 ال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي 9
ممثل �شركة اأودي�شي لإعادة التاأمني

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.4هـ/ 4

املدير املايل

هيام �ضليم حب�س

املدير العام

»حممد يا�ضر« الأ�ضمر 

رئي�س جمل�س الإدارة

عبد الكرمي الكباريتي
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املحتويات

3املقدمة

3ر�سالة البنك بخ�س��ص التحكم امل�ؤ�س�سي

3الإطار القان�ين وم�سادر هذا الدليل

4اأطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ذات العالقة

4الهيكل التنظيمي

4تاأليف جمل�ص الإدارة

5م�س�ؤوليات جمل�ص الإدارة

5مهام املجل�ص وواجباته

8واجبات رئي�ص جمل�ص الإدارة 

8واجبات ع�س� جمل�ص الإدارة

8واجبات اأمني ال�سر

9اجتماعات جمل�ص الإدارة 

9حدود امل�س�ؤولية وامل�ساءلة

9اللجان املنبثقة عن املجل�ص

12الإدارة التنفيذية العليا

13تقييم اأداء الإداريني

13اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية 

13اجلهات الرقابية يف البنك

14ميثاق اأخالقيات العمل 

14ت�سارب امل�سالح

15املعامالت مع  الأطراف ذات العالقة

15�سيا�سة الإبالغ

15ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

15حماية حق�ق امل�ساهمني وعالقتهم بالبنك 

16ال�سفافية والإف�ساح  
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�لـمـقـدمـــــة 

يعرف البنك املركزي الأردين احلاكمية املوؤ�ض�ضية، على اأنها النظام الذي ُيوَجه ويدار به البنك، والذي يهدف اإىل حتديد الأهداف املوؤ�ض�ضية للبنك وحتقيقها، واإدارة 
عمليات البنك ب�ضكل اآمن، وحماية م�ضالح املودعني، واللتزام بامل�ضوؤولية الواجبة جتاه امل�ضاهمني واأ�ضحاب العالقة الآخرين، والتزام البنك بالت�ضريعات و�ضيا�ضات 

البنك الداخلية.
كما ينظر البنك الأردين الكويتي مبفهومه اخلا�س اإىل احلاكمية املوؤ�ض�ضية على اأنها مفتاح ثقة العمالء وكافة الأطراف الأخرى املهتمة بالبنك، فاحلاكمية املوؤ�ض�ضية 

هي الطريقة والأ�ضلوب الذي تدار به عالقات البنك مع نف�ضه ومع الأطراف الأخرى املتاأثرة به.
ويوؤمن البنك الأردين الكويتي باأن وجود حاكمية موؤ�ض�ضية جيدة يوؤدي اإىل اإدارة جيدة للبنك، وي�ضاعد على حتقيق اأهداف البنك الإ�ضرتاتيجية، بالإ�ضافة اإىل اإميانه 
املطلق باأن وجود حاكميه جيدة لدى كافة موؤ�ض�ضات اململكة �ضوف يوؤدي اإىل وجود موؤ�ض�ضات كفوؤة، ويوفر بيئة تناف�ضية منا�ضبة، مما ي�ضاهم يف دعم القت�ضاد الوطني 
ب�ضكل عام، خ�ضو�ضًا واأن البنوك تلعب دوراً  هامًا يف النظام املايل، وتعتمد على ودائع عمالئها يف اأعمالها، مما يوؤكد على اأهمية وجود حاكميه موؤ�ض�ضية جيدة لديها.

الدولية  اإعداده وفقًا لأف�ضل املمار�ضات  بالدليل( والذي مت  اإليه لحقاً   ي�ضار  املوؤ�ض�ضية )  الكويتي تبني دليل احلاكمية  الأردين  البنك  اإدارة  وعليه، فقد قرر جمل�س 
اإىل حتقيق  للو�ضول  الدليل  لهذا  تبنيه  البنك من  الكويتي، حيث يهدف  املركزي  والبنك  الأردين  املركزي  البنك  واإر�ضادات  تعليمات  اإىل  وا�ضتنادًا  بهذا اخل�ضو�س، 
مبادئ احلاكمية املوؤ�ض�ضية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة بالبنك )Stakeholders(، وال�ضفافية والإف�ضاح عن و�ضع البنك املايل والإداري احلقيقي 
البنك  الأخرى. ويوفر  الإدارة واجلهـــات املختلفة  وامل�ضــــاهمني، وبني جمــــــل�س  الإدارة  التنفيذيـــــة، وبني جمل�س  والإدارة  الإدارة  العالقات بني جمل�س  وامل�ضاءلة يف 

. www.jkb.com  الن�ضخة املعتمدة من الدليل على موقعــــــه اللكرتونــــي
يعك�س هذا الدليل متطلبات و�ضيا�ضات البنك التي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س اإدارة البنك، وتنطبق الأحكام الواردة فيه على جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية 

العليا واملوظفني، كما يعتمد البنك ال�ضرتاتيجيات وال�ضيا�ضات والهياكل الإدارية ل�ضركاته التابعة يف اإطار احلوكمة ال�ضليمة. 

ر�سالة �لبنك بخ�سو�س �لتحكم �ملوؤ�س�سي 

يهدف البنك الأردين الكويتي اإىل الو�ضول لأف�ضل املعايري املتعلقة باأخالقيات العمل من كافة جوانبه وذلك من خالل الإف�ضاح عن نتائج البنك بكل دقة و�ضفافية، 
والتقيد التام بالقوانني والت�ضريعات املختلفة التي حتكم عمل البنك. 

�لإطار �لقانوين وم�سادر هذ� �لدليل 

ا�ضتند البنك يف اعداد هذا الدليل على ما يلي:
قانون البنوك ال�ضاري.• 
قانون ال�ضركات ال�ضاري. • 
قانون الأوراق املالية ال�ضاري. • 
قانون �ضمان الودائع ال�ضاري.  • 
الأنظمة والتعليمات ال�ضادرة مبقت�ضى القوانني املذكورة اأعاله واأية تعديالت لحقة عليها.• 
تعليمات احلاكمية املوؤ�ض�ضية للبنوك يف الأردن، ال�ضادر عن البنك املركزي الأردين. • 
�ضيا�ضات وممار�ضات حوكمة ال�ضركات ال�ضادرة عن البنك املركزي الكويتي مبا ل يتعار�س مع الت�ضريعات الأردنية.• 
اإ�ضدارات جلنة بازل حول املو�ضوع. • 
اإ�ضدارات منظمة دول  OECD والبنك الدويل املتعلقة باحلاكمية املوؤ�ض�ضية. • 
املعايري املحا�ضبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�ضتخدمها امل�ضتثمرون مل�ضاءلة اإدارة البنك.• 
الت�ضريعات ال�ضارية يف البلدان التي للبنك فروع بها، وذلك يف حدود اأعمال البنك فيها.• 

 بالإ�ضافة اإىل القوانني التي حتمي حقوق امل�ضاهمني واملودعني والأطراف ذات العالقة.
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�أطر�ف �حلاكمية �ملوؤ�س�سية ذ�ت �لعالقة 

1. امل�ساهم�ن 
يحر�س اإطار عمل احلوكمة يف البنك على حماية حقوق امل�ضاهمني مع تاأمني معاملة عادلة لهم وب�ضورة خا�ضة يف �ضوء القوانني والأنظمة والتعليمات ال�ضادرة عن 

الهيئات الرقابية. كما ينطبق الأمر عينه على �ضيا�ضات واإجراءات البنك.  

2. اأع�ساء جمل�س الإدارة 
يقوم اأع�ضاء جمل�س الإدارة بالنيابة عن امل�ضاهمني باإدارة البنك، مبوجب الت�ضريعات والقوانني املختلفة التي حتدد واجباتهم وم�ضوؤولياتهم )مثل قانون ال�ضركات، قانون 

البنوك ... الخ (.

3. امل�ظف�ن 
كافة موظفي البنك عليهم م�ضوؤولية يف تطبيق اإجراءات الرقابة الداخلية كجزء من م�ضوؤولياتهم يف حتقيق اأهداف البنك، كل فيما يخ�ضه.

يجب على موظفي البنك اأن يتمتعوا باملعرفة ال�ضرورية واملهارات واملعلومات وال�ضالحيات للقيام باأعمال البنك، وهذا يتطلب الفهم الكامل للبنك ولل�ضناعة ولل�ضوق 
واملخاطر املرتبطة بذلك.

من خالل �ضعي املوظفني لتحقيق هذه املتطلبات فاإنهم �ضوف ي�ضاهمون ب�ضكل اإيجابي يف اأداء واإجنازات البنك والنجاح يف ذلك �ضوف يوؤدي اإىل الأمان والر�ضا الوظيفي.

4. الدائن�ن 
الأطراف املختلفة التي ترتبط مع البنك بعالقات تعاقدية مثل العمالء واملوردين والدائنيني .

�لهيكل �لتنظيمي

من مهام جمل�س الإدارة م�ضوؤولية اعتماد هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة ن�ضاطات البنك، والتاأكد من وجود لوائح تنظيمية كافية لتنفيذ الإ�ضرتاتيجية املعتَمَدة، وت�ضهيل 
عملية اتخاذ القرارات الفّعالة، وتطبيق احلوكمة اجلّيدة. وذلك من خالل:

هيكل تنظيمي وا�ضح و�ضفاف.• 
اأهداف حمّددة لكّل وحدة اإدارية.• 
مهام وم�ضوؤوليات وظيفية حمّددة لكّل وحدة اإدارية. • 
ال�ضلطات وخطوط الت�ضالت واخلطوط املبا�ضرة لالإ�ضراف اخلا�ضة مبنا�ضب الإدارة املختلفة، ف�ضاًل عن التخ�ضي�س/ ف�ضل املهام املالئم. • 
الأدّلة وال�ضيا�ضات واإجراءات العمل املالءمة لتنفيذ العمليات والإ�ضراف عليها ل�ضيما حتديد و�ضف وظيفي لكافة م�ضتويات الوظائف �ضمن الهيكل التنظيمي، مبا • 

يف ذلك حتديد موؤّهالت وخربة كّل َمن ي�ضغل هذه املنا�ضب. 
هيكلّية ُملكية ل تعرقل احَلاكمية املو�ض�ضية. • 
اإدارات م�ضتقلة للوفاء مبهام اإدارة املخاطر والتدقيق والمتثال.• 
 •.)Middle Office وحدات وموظفني غري م�ضاركني يف العمليات اليومية لأن�ضطة البنك )مثل موظفي مراجعة الئتمان و

تاأليف جمل�س �لإد�رة 

اأ - يتاألف جمل�س اإدارة البنك من اأحد ع�ضر ع�ضوًا على الأقل، على اأن يكون اأربعة منهم كحد اأدنى م�ضتقلون، وفقًا لتعريف تعليمات احلاكمية ال�ضادرة عن البنك 
املركزي للع�ضو امل�ضتقل. 

ب- ل يجوز اأن يكون اأي ع�ضو من اأع�ضاء جمل�س الإدارة تنفيذيًا. 
ج - ي�ضع املجل�س �ضيا�ضة وا�ضحة ملالءمة اأع�ضائه مبا يتما�ضى مع الت�ضريعات واملتطلبات الرقابية.
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م�سوؤوليات جمل�س �لإد�رة 

يتحمل املجل�س م�ضوؤولية �ضالمة كافة عمليات البنك مبا فيها اأو�ضاعه املالية، وم�ضوؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي، واملتطلبات الرقابية والتنظيمية الأخرى املتعلقة 
بعمله، ومراعاة اأ�ضحاب امل�ضالح، وم�ضوؤولية اإدارة البنك �ضمن اإطار الت�ضريعات وال�ضيا�ضات الداخلية له، وم�ضوؤولية التاأكد من اأن الرقابة الفعالة متوفرة با�ضتمرار 
على اأن�ضطة البنك، مبا يف ذلك اأن�ضطة البنك امل�ضندة جلهات خارجية. ول�ضمان ذلك، يتاح لأع�ضاء املجل�س وجلانه الت�ضال املبا�ضر مع الإدارة التنفيذية واأمني �ضر 

املجل�س، كما ميكنهم ال�ضتعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مب�ضادر خارجية بالتن�ضيق مع رئي�س املجل�س.

مهام �ملجل�س وو�جباته 

مع مراعاة اخت�ضا�ضات و�ضالحيات الهيئة العامة للبنك، يتوىل جمل�س الإدارة املنتخب من قبل الهيئة العامة مهام وم�ضوؤوليات اإدارة اأعمال البنك ملدة اأربع �ضنوات من 
تاريخ انتخابه، وت�ضمل هذه املهام والواجبات ما يلي  )على �ضبيل الذكر ولي�س احل�ضر( : 

اأوًل: يف جمال الإ�سراف العام والرقابة ور�سم الإ�سرتاتيجيات للبنك  
الإ�ضراف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة اأدائها، والتاأكد من �ضالمة الأو�ضاع املالية للبنك ومن مالءته. وعلى املجل�س اعتماد �ضيا�ضات واإجراءات منا�ضبة . 1

لالإ�ضراف والرقابة على اأداء البنك. 
حتديد الأهداف الإ�ضرتاتيجية للبنك، وتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد اإ�ضرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف، واعتماد هذه الإ�ضرتاتيجية، وعلى املجل�س اعتماد . 2

خطط عمل تتما�ضى مع هذه الإ�ضرتاتيجية.
اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني الت�ضل�ضل الإداري، مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية.. 3
اعتماد �ضيا�ضة ملراقبة ومراجعة اأداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�ضع موؤ�ضرات اأداء لتحديد وقيا�س ور�ضد الأداء والتقدم نحو حتقيق الأهداف املوؤ�ض�ضية. . 4
التاأكد من توفر �ضيا�ضات وخطط واإجراءات عمل لدى البنك �ضاملة لكافة اأن�ضطته وتتما�ضى مع الت�ضريعات ذات العالقة، واأنه قد مت تعميمها على كافة امل�ضتويات . 5

الإدارية، واأنه يتم مراجعتها بانتظام.
حتديد القيم املوؤ�ض�ضية للبنك، ور�ضم خطوط وا�ضحة للم�ضوؤولية وامل�ضاءلة لكافة اأن�ضطة البنك، وتر�ضيخ ثقافة عالية للمعايري الأخالقية والنزاهة وال�ضلوك املهني . 6

لإداريي البنك.
اتخاذ الإجراءات املنا�ضبة ملعاجلة نقاط ال�ضعف يف اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية اأو اأي نقاط اأخرى اأظهرها املدقق اخلارجي، واعتماد اأنظمة �ضبط ورقابة . 7

داخلية للبنك ومراجعتها �ضنويًا، وكذلك اعتماد �ضوابط رقابية منا�ضبة متكنه من م�ضاءلة الإدارة التنفيذية العليا. 

ثانياً: يف جمال ال�سيا�سات والتعليمات وال�سرتاتيجيات وال�س�ابط التي يجب اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة 
اعتماد �ضيا�ضات واإجراءات منا�ضبة لالإ�ضراف والرقابة على اأداء البنك.. 1
اعتماد  حدود وا�ضحة للم�ضوؤولية وامل�ضاءلة واللتزام والإلزام بها يف جميع امل�ضتويات الإدارية يف البنك.. 2
اعتماد �ضيا�ضة فعالة ل�ضمان مالءمة اأع�ضائه، على اأن تت�ضمن هذه ال�ضيا�ضة احلد الأدنى من املعايري واملتطلبات وال�ضروط الواجب توفرها يف الع�ضو املر�ضح . 3

واملعني، وعلى اأن يتم مراجعة هذه ال�ضيا�ضة من وقت لآخر كلما ا�ضتدعت احلاجة لذلك، وو�ضع اإجراءات واأنظمة كافية للتاأكد من ا�ضتيفاء جميع الأع�ضاء ملعايري 
املالءمة وا�ضتمرار متتعهم بها. 

اعتماد �ضيا�ضة ل�ضمان مالءمة اأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك بحيث تت�ضمن هذه ال�ضيا�ضة احلد الأدنى من معايري ومتطلبات و�ضروط الت�ضريعات . 4
ال�ضارية ب�ضاأن الإدارة التنفيذية العليا، ويراجع املجل�س هذه ال�ضيا�ضة من وقت لآخر، وي�ضع اإجراءات واأنظمة كافية للتاأكد من ا�ضتيفاء جميع اأع�ضاء الإدارة 

التنفيذية العليا ملعايري املالءمة وا�ضتمرار متتعهم بها.
اعتماد نظام لقيا�س اأداء اإداريي البنك من غري اأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام. . 5
البنك . 6 ارتباط  ين�ضاأ عن  امل�ضالح قد  تعار�س يف  اأي  والإف�ضاح عن  بنكية،  البنك جزًءا من جمموعة  امل�ضالح كون  تعار�س  واإجراءات ملعاجلة  �ضيا�ضة  اعتماد 

بال�ضركات داخل املجموعة.
اعتماد �ضيا�ضات واإجراءات للتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة بحيث ت�ضمل تعريف هذه الأطراف اآخذًا بالعتبار الت�ضريعات و�ضروط التعامالت واإجراءات . 7

املوافقة واآلية مراقبة هذه  التعامالت، بحيث ل ي�ضمح بتجاوز هذه ال�ضيا�ضات والإجراءات.
اعتماد �ضوابط حلركة انتقال املعلومات بني خمتلف الإدارات، متنع ال�ضتغالل للمنفعة ال�ضخ�ضية.. 8
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ثالثاً: ما يجب على جمل�س الإدارة  التحقق منه   
�ضمان وجود نظم معلومات اإدارية كافية وموثوق بها تغطي كافة اأن�ضطة البنك.. 1
التحقق من اأن ال�ضيا�ضة الئتمانية تت�ضمن تقييم نوعية احلاكمية املوؤ�ض�ضية لعمالئه من ال�ضركات وخا�ضة ال�ضركات امل�ضاهمة العامة، بحيث يتم تقييم املخاطر . 2

للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة تبًعا ملمار�ضاتهم يف جمال احلاكمية.
التاأكد من اأن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�ضبة يف جمال حماية البيئة وال�ضحة والتعليم ومراعاة تقدمي التمويل لل�ضركات ال�ضغرية ومتو�ضطة احلجم . 3

باأ�ضعار واآجال منا�ضبة.
التاأكد من اأن الهيكل التنظيمي يعك�س بو�ضوح خطوط امل�ضوؤولية وال�ضلطة. . 4
التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية العليا تقوم مب�ضوؤولياتها املتعلقة باإدارة العمليات اليومية للبنك، واأنها ت�ضاهم يف تطبيق احلاكمية املوؤ�ض�ضية فيه، واأنها تفو�س . 5

مع  يتفق  ب�ضكل  لالأعمال  املختلفة  والأن�ضطة  املجالت  يف  املهام  تنفذ  واأنها  امل�ضاءلة،  تعزيز  �ضاأنها  من  فعالة  اإدارية  بنية  تن�ضئ  واأنها  للموظفني،  ال�ضالحيات 
ال�ضيا�ضات والإجراءات التي اعتمدها املجل�س.

التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية يف ممار�ضة اأعمالها وتتجنب تعار�س امل�ضالح.. 6

رابعاً: واجبات جمل�س الإدارة يف جمال التعيني والتقييم واملكافاآت  
تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�ضرفية، واحل�ضول على موافقة البنك املركزي امل�ضبقة على تعيينه.. 1
تعيني كل من مدير التدقيق ومدير اإدارة املخاطر وم�ضوؤول المتثال وقبول ا�ضتقالتهم .. 2
ت�ضكيل جلان من بني اأع�ضائه، يحدد اأهدافها ويفو�ضها ب�ضالحيات من قبله، وذلك وفق ميثاق يو�ضح ذلك، وعلى هذه اللجان اأن تقوم برفع تقارير دورية اإىل . 3

املجل�س. 
املوافقة على تعيني اأي من اأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك.. 4
اإقرار خطة اإحالل لأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك، وعلى املجل�س مراجعة هذه اخلطة مرة يف ال�ضنة على الأقل.. 5
تقييم اأداء املدير العام �ضنوًيا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة الرت�ضيح واملكافاآت مبا يف ذلك و�ضع موؤ�ضرات الأداء الرئي�ضية، وبحيث تت�ضمن معايري تقييم . 6

اأداء املدير العام كل من الأداء املايل والإداري للبنك، ومدى اإجنازه خلطط واإ�ضرتاتيجيات البنك متو�ضطة وطويلة الأجل، وعلى اأن تقوم اللجنة باإعالم البنك 
املركزي بنتيجة هذا التقييم.

و�ضع اإجراءات لتحديد مكافاآت اأع�ضائه، وذلك اعتماًدا على نظام التقييم الذي اأقره.. 7
التاأكد من مالءمة اأع�ضائه واأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وفقا ل�ضيا�ضات البنك املعتمدة والت�ضريعات والتعليمات ال�ضارية مع التاأكد من توقيع الإقرارات التي . 8

ت�ضمنتها تعليمات البنك املركزي. 

خام�ساً: واجبات جمل�س الإدارة يف جمال الإف�ساح والن�سر 
�ضمان تخ�ضي�س جزء من موقع البنك اللكرتوين يت�ضمن تو�ضيحا حلقوق امل�ضاهمني وت�ضجيعهم على احل�ضور والت�ضويت يف اجتماعات الهيئة العامة، وكذلك . 1

ن�ضر امل�ضتندات املعنية بالجتماعات ومن �ضمنها الن�س الكامل للدعوة وحما�ضر الجتماعات. 
التاأكد من اأن املعلومات املالية وغري املالية التي تهم اأ�ضحاب العالقة قد مت ن�ضرها.. 2
التاأكد من التزام البنك بالإف�ضاحات التي حددتها املعايري الدولية لالإبالغ املايل وتعليمات البنك املركزي والت�ضريعات الأخرى ذات العالقة ومعايري املحا�ضبة . 3

الدولية  واأن يتاأكد من اأن الإدارة التنفيذية على علم بالتغريات التي تطراأ على املعايري الدولية لالإبالغ املايل.
التاأكد من ت�ضمني التقرير ال�ضنوي للبنك وتقاريره الربعية، اإف�ضاحات تتيح للم�ضاهمني احلاليني اأو املحتملني الطالع على نتائج العمليات والو�ضع املايل للبنك.. 4
التاأكد من اأن التقرير ال�ضنوي يت�ضمن البيانات والإقرارات التي تتطلبها القوانني وتعليمات البنك املركزي. . 5
اإعالم البنك املركزي عن اأي معلومات جوهرية ميكن اأن توؤثر �ضلًبا على مالءمة اأي من الإدارة التنفيذية العليا. . 6
توفري اآلية حمددة ل�ضمان التوا�ضل مع اأ�ضحاب العالقة وذلك من خالل الإف�ضاح وتوفري معلومات ذات دللة حول اأن�ضطة البنك لأ�ضحاب امل�ضالح. . 7
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�ساد�ساً: واجبات جمل�س الإدارة يف جمال التدقيق الداخلي واخلارجي   
البنك، ومتابعة ت�ضويب . 1 التدقيق وتر�ضيخ ذلك يف  اإعطاء الأهمية الالزمة لعملية  الداخلي وذلك من خالل  التدقيق  لتعزيز فعالية  اتخاذ الإجراءات الالزمة 

مالحظات التدقيق.
التاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي يف البنك قادرة على القيام مبهامها وان يكون موظفيها موؤهلني، و�ضمان ا�ضتمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.. 2
�ضمان وتعزيز ا�ضتقاللية املدققني الداخليني، واإعطائهم مكانة منا�ضبة يف ال�ضلم الوظيفي للبنك،  و�ضمان متكنهم من الو�ضول اإىل جميع ال�ضجالت واملعلومات . 3

والت�ضال باأي موظف داخل البنك، بحيث ميكنهم من اأداء املهام املوكلة اإليهم واإعداد تقاريرهم دون اأي تدخل خارجي. 
اعتماد ميثاق تدقيق داخلي  يت�ضمن مهام و�ضالحيات وم�ضوؤوليات اإدارة التدقيق، وتعميمه داخل البنك.. 4
اعتماد اأنظمة �ضبط ورقابة داخلية والتاأكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل �ضنوًيا، وعلى املجل�س . 5

ت�ضمني التقرير ال�ضنوي للبنك مبا يوؤكد كفاية هذه الأنظمة.
التحقق من اأن دائرة التدقيق الداخلي خا�ضعة لالإ�ضراف املبا�ضر للجنة التدقيق، واأنها ترفع تقاريرها مبا�ضرة اإىل رئي�س جلنة التدقيق.. 6
�ضمان ا�ضتقاللية املدقق اخلارجي بداية وا�ضتمراًرا.. 7
�ضمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�ضركاتها التابعة واحلليفة . وذلك كل �ضبع  �ضنوات كحد اأعلى.. 8

�سابعاً: واجبات جمل�س الإدارة يف جمال المتثال  
اعتماد �ضيا�ضة ل�ضمان امتثال البنك جلميع الت�ضريعات ذات العالقة، ومراجعة هذه ال�ضيا�ضة ب�ضكل دوري والتحقق من تطبيقها.. 1
اعتماد مهام وم�ضوؤوليات دائرة اإدارة المتثال.. 2
�ضمان ا�ضتقاللية اإدارة المتثال، و�ضمان ا�ضتمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.. 3

ثامناً: واجبات جمل�س الإدارة يف جمال املخاطر  
قبل املوافقة على اأي تو�ضع يف اأن�ضطة البنك، على املجل�س الأخذ بالعتبار املخاطر املرتتبة على وقدرات وموؤهالت موظفي دائرة اإدارة املخاطر.. 1
اعتماد اإ�ضرتاتيجية لإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تت�ضمن م�ضتوى املخاطر املقبولة و�ضمان عدم تعري�س البنك ملخاطر مرتفعة، واأن يكون  املجل�س ملًما . 2

ببيئة العمل الت�ضغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها، واأن يتاأكد من وجود اأدوات وبنية حتتية لإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�س و�ضبط ومراقبة 
كافة اأنواع املخاطر التي يتعر�س لها البنك.

اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ضمال البنك، وبحيث تكون هذه املنهجية �ضاملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي من املمكن اأن يواجهها . 3
البنك، وتاأخذ بالعتبار خطة البنك الإ�ضرتاتيجية وخطة راأ�س املال، ومراجعة هذه املنهجية ب�ضورة دورية والتحقق من تطبيقها، والتاأكد من احتفاظ البنك 

براأ�ضمال كاف ملقابلة جميع املخاطر التي يواجهها.
اعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.. 4
التحقق من معاجلة التجاوزات على م�ضتويات املخاطر املقبولة، مبا يف ذلك م�ضاءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ضاأن هذه التجاوزات.. 5
التاأكد من اأن دائرة اإدارة املخاطر تقوم باإجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�ضكل دوري لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�ضدمات ومواجهة املخاطر املرتفعة، . 6

واأن يكون للمجل�س دور رئي�ضي يف اعتماد الفر�ضيات وال�ضيناريوهات امل�ضتخدمة ومناق�ضة نتائج الختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بناًء على هذه 
النتائج . 

لتمكينها من . 7 الالزمة  ال�ضالحيات  الدائرة  املخاطر، ومنح  اإدارة  اإىل جلنة  تقاريرها  البنك، وذلك من خالل رفع  املخاطر يف  اإدارة  دائرة  ا�ضتقاللية  �ضمان 
احل�ضول على املعلومات من دوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام مبهامها.
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و�جبات رئي�س جمل�س �لإد�رة  

احلر�س على اإقامة عالقة بناءة بني املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك. . 1
النقا�ضات . 2 والت�ضجيع على  الأع�ضاء،  النظر بني  تباين يف وجهات  التي يوجد حولها  وتلك  ب�ضكل عام  يتم بحثها  التي  الق�ضايا  الّبناء حول  النقد  الت�ضجيع على 

والت�ضويت على تلك الق�ضايا.
اأن يت�ضمن . 3 اأي اجتماع قبل انعقاده مبدة كافية، على  اأعمال  التاأكد من ا�ضتالم جميع اأع�ضاء املجل�س ملحا�ضر الجتماعات ال�ضابقة وتوقيعها، وا�ضتالم جدول 

اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املوا�ضيع التي �ضيتم مناق�ضتها يف الجتماع ويكون الت�ضليم بوا�ضطة اأمني �ضر املجل�س.
التاأكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل املجل�س.. 4
مناق�ضة الق�ضايا الإ�ضرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�ضكل م�ضتفي�س.. 5
تزويد كل ع�ضو من اأع�ضاء املجل�س عند انتخابه بن�ضو�س القوانني ذات العالقة بعمل البنوك، وتعليمات البنك املركزي ذات العالقة بعمل املجل�س، مبا فيها هذه . 6

التعليمات، وبكتيب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�ضوؤولياته وواجباته، ومهام وواجبات اأمني �ضر املجل�س.
تزويد كل ع�ضو مبلخ�س كاٍف عن اأعمال البنك عند التعيني اأو عند الطلب.. 7
التداول مع اأي ع�ضو جديد مب�ضاعدة امل�ضت�ضار القانوين للبنك، حول مهام وم�ضوؤوليات املجل�س وخا�ضة ما يتعلق باملتطلبات القانونية والتنظيمية لتو�ضيح املهام . 8

وال�ضالحيات والأمور الأخرى اخلا�ضة بالع�ضوية ومنها فرتة الع�ضوية، ومواعيد الجتماعات، ومهام اللجان، وقيمة املكافاآت، واإمكانية احل�ضول على امل�ضورة 
الفنية املتخ�ض�ضة امل�ضتقلة عند ال�ضرورة.

تلبية احتياجات اأع�ضاء املجل�س فيما يتعلق بتطوير خرباتهم وتعلمهم امل�ضتمر، واأن يتيح للع�ضو اجلديد ح�ضور برنامج توجيه، بحيث يراعي اخللفية امل�ضرفية . 9
للع�ضو. 

توجيه دعوة للبنك املركزي حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة، وذلك قبل فرتة كافية لي�ضار اإىل ت�ضمية من ميثله.. 10
اأو من ميثله على . 11 اأيام من تاريخ م�ضادقة مراقب عام ال�ضركات  تزويد البنك املركزي مبحا�ضر اجتماعات الهيئة العامة، وذلك خالل مدة ل تتجاوز خم�ضة 

حم�ضر الجتماع.   
التاأكد من اإعالم البنك املركزي عن اأي معلومات جوهرية ميكن اأن توؤثر �ضلبًا على مالءمة اأي من اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأو اأع�ضاء الإدارة التنفيذية للبنك. . 12

و�جبات ع�سو جمل�س �لإد�رة 

الإملام بالت�ضريعات واملبادئ املتعلقة بالعمل امل�ضريف والبيئة الت�ضغيلية للبنك ومواكبة التطورات التي حت�ضل فيه وكذلك امل�ضتجدات اخلارجية التي لها عالقة . 1
باأعماله مبا يف ذلك متطلبات التعيني يف وظائف الإدارة التنفيذية العليا يف البنك.

 ح�ضور اجتماعات املجل�س، واجتماعات جلانه ح�ضب املقت�ضى واجتماعات الهيئة العامة.. 2
 عدم الإف�ضاح عن املعلومات ال�ضرية اخلا�ضة بالبنك اأو ا�ضتخدامها مل�ضلحته اخلا�ضة اأو مل�ضلحة غريه.. 3
بالبنك مل�ضلحته . 4 التجاري اخلا�ضة  العمل  اأخذ فر�س  فيها وعدم  له م�ضلحة �ضخ�ضية  اأخرى  �ضركة  اأي  تتم مع  التي  املعامالت  البنك يف كل  تغليب م�ضلحة   

اخلا�ضة، واأن يتجنب تعار�س امل�ضالح.

 و�جبات �أمني �ل�سر 

ح�ضور جميع اجتماعات املجل�س، وتدوين كافة املداولت والقرتاحات والعرتا�ضات والتحفظات وكيفية الت�ضويت على م�ضروعات قرارات املجل�س.. 1
حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�ضيق مع رئي�س املجل�س.. 2
التاأكد من توقيع اأع�ضاء جمل�س الإدارة على حما�ضر الجتماعات والقرارات.. 3
متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�س الإدارة، ومتابعة بحث اأي موا�ضيع مت اإرجاء طرحها يف اجتماع �ضابق.. 4
حفظ �ضجالت ووثائق اجتماعات جمل�س الإدارة.. 5
اتخاذ الإجراءات الالزمة  للتاأكد من اأن م�ضاريع القرارات املنوي اإ�ضدارها عن املجل�س تتوافق مع الت�ضريعات.. 6
التح�ضري لجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س. . 7
تزويد البنك املركزي باإقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل اأع�ضاء املجل�س.. 8
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 �جتماعات جمل�س �لإد�رة 

يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة خطية من رئي�ضه اأو نائبه يف حالة غيابه اأو بناء على طلب خطي يقدمه اإىل رئي�س املجل�س ربع اأع�ضائه على الأقل يبينون فيه الأ�ضباب  اأ . 
الداعية لعقد الجتماع، فاإذا مل يوجه رئي�س املجل�س اأو نائبه الدعوة للمجل�س اإىل الجتماع خالل �ضبعة اأيام من تاريخ ت�ضلمه الطلب فلالأع�ضاء الذين قدموا الطلب 

دعوته لالنعقاد. 
ب.يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته بح�ضور الأكرثية املطلقة لأع�ضاء املجل�س يف املركز الرئي�ضي للبنك اأو يف اأي مكان اآخر داخل اململكة اإذا تعذر عقدها يف املركز، 

وت�ضدر قرارات املجل�س بالأكرثية املطلقة لالأع�ضاء الذين ح�ضروا الجتماع، واإذا ت�ضاوت الأ�ضوات يرجح اجلانب الذي �ضوت معه رئي�س الجتماع. 
ج. يكون الت�ضويت على قرارات جمل�س الإدارة �ضخ�ضيًا ويقوم به الع�ضو بنف�ضه ول يجوز التوكيل فيه كما ل يجوز اأن يتم باملرا�ضلة اأو ب�ضورة غري مبا�ضرة اأخرى. 

د.  يجب اأن ل يقل عدد اجتماعات جمل�س الإدارة عن �ضتة اجتماعات خالل ال�ضنة املالية، واأن ل ينق�ضي اأكرث من �ضهرين دون عقد اجتماع للمجل�س.
هـ.على البنك تدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س وجلانه ب�ضورة دقيقة وكاملة وتدوين اأي حتفظات اأثريت من قبل اأي ع�ضو، واأن يحتفظ البنك بجميع هذه املحا�ضر 

ب�ضكل منا�ضب.
و.  على الإدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع املجل�س بوقٍت كاٍف تقدمي معلومات وافية ودقيقة لأع�ضاء املجل�س، وعلى رئي�س املجل�س التحقق من ذلك.

حدود �مل�سوؤولية و�مل�ساءلة

يعتمد املجل�س حدودا وا�ضحة للم�ضوؤولية وامل�ضاءلة واللتزام والإلزام بها يف جميع امل�ضتويات الإدارية يف البنك.• 
يتاأكد املجل�س من اأن الهيكل التنظيمي للبنك يعك�س بو�ضوح خطوط امل�ضوؤولية وال�ضلطة، وي�ضمل امل�ضتويات الرقابية الالزمة مبوجب الت�ضريعات والتعليمات ال�ضارية.• 
يتاأكد املجل�س من اأن الإدارة التنفيذية العليا تقوم مب�ضوؤوليتها املتعلقة باإدارة العمليات اليومية للبنك واأنها ت�ضاهم يف تطبيق احلاكمية املوؤ�ض�ضية فيه، واأنها تفو�س • 

ال�ضالحيات للموظفني، واأنها تن�ضئ بنية اإدارية فعالة من �ضاأنها تعزيز امل�ضاءلة، واأنها تنفذ املهام يف املجالت والأن�ضطة املختلفة لالأعمال ب�ضكل يتفق مع ال�ضيا�ضات 
والإجراءات التي اعتمدها املجل�س.

يعتمد املجل�س �ضوابط رقابية منا�ضبة متكنه من م�ضاءلة الإدارة التنفيذية العليا. • 
اإ�ضافًة اإىل ما هو وارد يف الت�ضريعات، يعمل املدير العام على ما يلي:• 

1- تطوير التوجه ال�ضرتاتيجي للبنك.
2- تنفيذ ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات البنك.

3- تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة.
4- توفري الإر�ضادات لتنفيذ خطط العمل ق�ضرية وطويلة الأجل.

5- تو�ضيل روؤية ور�ضالة واإ�ضرتاتيجية البنك اإىل املوظفني.
6- اإعالم جمل�س الإدارة بجميع اجلوانب الهامة لعمليات البنك.

7- اإدارة العمليات اليومية للبنك.

�للجان �ملنبثقة عن �ملجل�س 

اأهداف  مع  يتوافق  وب�ضكل  وامل�ضوؤوليات  ال�ضالحيات  ببع�س  يفو�ضها  خمتلفة  جلانًا  الإدارة  جمل�س  ي�ضكل  وفعاليته،  كفاءته  وزيادة  املجل�س  اأعمال  تنظيم  بهدف 
وا�ضرتاتيجيات البنك. علمًا باأن وجود هذه اللجان ل يعفي املجل�س من حتمل امل�ضوؤولية املبا�ضرة جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.

ميكن لع�ضو جمل�س الإدارة اأن يكون ع�ضوًا يف اأكرث من جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�س، اإل يف احلالت التي قد ين�ضاأ فيها ت�ضارب يف امل�ضالح. ويعني رئي�س جمل�س 
الإدارة رئي�ضًا لكل جلنة من جلان املجل�س، بحيث يكون رئي�س كل جلنة م�ضوؤوًل عن الأداء العام لتلك اللجنة وعليه رفع تقارير ربع �ضنوية لرئي�س املجل�س.
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اأ( جلنة التدقيق 
دور اللجنة:

تخت�س جلنة التدقيق باملهام التايل ذكرها على الأقل، بالإ�ضافة اإىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من اخت�ضا�ضات اأخرى ذات عالقة:
تعنى اللجنة مبراجعة:. 1

اأ- نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
ب- الق�ضايا املحا�ضبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.

ج- اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
تقدمي التو�ضيات للمجل�س بخ�ضو�س تعيني املدقق اخلارجي واإنهاء عمله واأتعابه واأي �ضروط تتعلق بالتعاقد معه، بالإ�ضافة اإىل تقييم ا�ضتقالليته، اآخذة بالعتبار . 2

اأي اأعمال اأخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
للجنة �ضالحية احل�ضول على اأي معلومات من الإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�ضتدعاء اأي اإداري حل�ضور اأي من اجتماعاتها.. 3
الجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي وم�ضوؤول المتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�ضنة بدون ح�ضور اأي من اأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.. 4
مراجعة ومراقبة الإجراءات التي متكن املوظف من الإبالغ ب�ضكل �ضري عن اأي خطاأ يف التقارير املالية اأو اأية اأمور اأخرى، وت�ضمن اللجنة وجود الرتتيبات الالزمة . 5

للتحقيق امل�ضتقل والتاأكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبو�ضوعية.
التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي لتدقيق اأن�ضطة البنك املختلفة كل ثالث �ضنوات كحد اأدنى.. 6
التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي باأي مهام تنفيذية.. 7
8 ..)Outsourced Activities( التحقق من اإخ�ضاع كافة اأن�ضطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�ضندة جلهات خارجية
تقوم جلنة التدقيق مبمار�ضة الدور املوكول اليها مبوجب قانون البنوك والت�ضريعات الخرى ذات العالقة وبحيث يت�ضمن ذلك وب�ضكل خا�س:. 9

املراجعة وامل�ضادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�ضمل نطاق التدقيق وتكراره.• 
بال�ضيا�ضات •  اللتزام  عدم  وحالت  الداخلية،  الرقابة  يف  ال�ضعف  لنقاط  املنا�ضب  وبالوقت  الت�ضويبية  الجراءات  باتخاذ  التنفيذية  الدارة  قيام  من  التاأكد 

والقوانني والتعليمات، واملالحظات الخرى التي يتم حتديدها من قبل التدقيق الداخلي.
التاأكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�ضبة والتدقيق الدولية بال�ضكل ال�ضليم.• 
مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اجراءات الت�ضويب.• 
مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�ضها على جمل�س الدارة وب�ضفة خا�ضة التحقق من اوامر اجلهات الرقابية ب�ضاأن كفاية راأ�س املال وكفاية املخ�ض�ضات • 

املاأخوذة مقابل الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها وكافة املخ�ض�ضات الخرى واإبداء الراأي يف ديون البنك غري العاملة اأو املقرتح اعتبارها ديونًا هالكة.
التاأكد من القوانني والنظمة التي حتكم عمل البنك.• 
يدعى رئي�س دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها اأن تدعو اأي �ضخ�س لال�ضتئنا�س براأيه بخ�ضو�س م�ضاألة معينة.• 

 تقييم اأداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافاآتهم.. 10

ت�ضكيل اللجنة: 
تت�ضكل جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ضاء، اإثنني منهم م�ضتقلني اأحدهما رئي�س اللجنة. على اأن يكون جميع اأع�ضاء اللجنة حا�ضلني على موؤهالت علمية ويتمتعون بخربة 

عملية منا�ضبة يف جمالت املحا�ضبة اأو املالية اأو اأي من التخ�ض�ضات اأو املجالت امل�ضابهة ذات العالقة باأعمال البنك.



دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية        5 1 0  112

ب( جلنة املخاطر والمتثال
دور اللجنة:

تخت�س جلنة املخاطر والمتثال باملهام التايل ذكرها على الأقل، بالإ�ضافة اإىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من تخ�ض�ضات اأخرى ذات عالقة:
مراجعة اإطار اإدارة املخاطر يف البنك.. 1
مراجعة اإ�ضرتاتيجية اإدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س.. 2
مواكبة التطورات التي توؤثر على اإدارة املخاطر بالبنك، ورفع تقارير دورية عنها اإىل املجل�س. . 3
التحقق من عدم وجود تفاوت بني املخاطر الفعلية التي ياأخذها البنك وم�ضتوى املخاطر املقبولة التي وافق عليها املجل�س.. 4
تهيئة الظروف املنا�ضبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر اجلوهري، واأي اأن�ضطة يقوم بها البنك ميكن اأن تعر�ضه ملخاطر اأكرب من م�ضتوى املخاطر . 5

املقبولة، ورفع تقارير بذلك اإىل املجل�س ومتابعة معاجلتها.
مراجعة تقارير اإدارة المتثال ورفع تو�ضياتها اإىل املجل�س بخ�ضو�ضها.. 6

ت�ضكيل اللجنة:
اأو غريهم من اخلرباء واملتخ�ض�ضني حل�ضور  الإدارة  اأو ممثلني من  اأع�ضاء  اأحدهم م�ضتقاًل، ويجوز للجنة دعوة  اأع�ضاء  تت�ضكل جلنة املخاطر والإمتثال من ثالثة 

الجتماعات.

ج( جلنة  الرت�سيح واملكافاآت  
دور اللجنة:

تخت�س جلنة الرت�ضيح واملكافاآت باملهام التايل ذكرها على الأقل، بالإ�ضافة اإىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من اخت�ضا�ضات اأخرى ذات عالقة:
حتديد الأ�ضخا�س املوؤهلني لالن�ضمام اإىل ع�ضوية املجل�س �ضمن �ضيا�ضة مالءمة الأع�ضاء التي يعتمدها جمل�س الإدارة، مع الأخذ بالعتبار قدرات وموؤهالت . 1

الأ�ضخا�س املر�ضحني، كما يوؤخذ بعني العتبار يف حالة اإعادة تر�ضيح الع�ضو عدد مرات ح�ضوره وفاعلية م�ضاركته يف اجتماعات املجل�س.
تر�ضح اإىل املجل�س الأ�ضخا�س املوؤهلني لالن�ضمام اإىل الإدارة التنفيذية العليا.. 2
التاأكد من ح�ضور اأع�ضاء املجل�س ور�ضات عمل اأو ندوات يف املوا�ضيع امل�ضرفية وبالأخ�س اإدارة املخاطر واحلاكمية املوؤ�ض�ضية واآخر تطورات العمل امل�ضريف.. 3
حتديد فيما اإذا كان الع�ضو يحقق �ضفة الع�ضو امل�ضتقل اآخذة بعني العتبار احلد الأدنى لل�ضروط الواردة  يف الت�ضريعات والتعليمات ال�ضارية.. 4
الإ�ضراف على تطبيق ال�ضيا�ضات التي يعتمدها املجل�س ب�ضاأن  تقييم اأداء املجل�س واأداء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك مبا فيهم املدير العام.. 5
توفري معلومات وملخ�ضات حول خلفية بع�س املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب، والتاأكد من اإطالعهم امل�ضتمر حول اأحدث املوا�ضيع ذات . 6

العالقة بالعمل امل�ضريف.
التاأكد من وجود �ضيا�ضة منح مكافاآت لإداريي البنك ومراجعتها ب�ضورة دورية وتطبيق هذه ال�ضيا�ضة، والتو�ضية بتحديد رواتب املدير العام وباقي اأع�ضاء الإدارة . 7

التنفيذية العليا ومكافاآتهم وامتيازاتهم الأخرى على اأن يكون  تقييم اأداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكافاآتهم من قبل جلنة التدقيق.
التاأكد من وجود خطة اإحالل لالإدارة التنفيذية العليا.. 8

ت�ضكيل اللجنة:
تت�ضكل جلنة الرت�ضيح واملكافاآت من ثالثة اأع�ضاء من اأع�ضاء جمل�س الإدارة، اثنني منهم م�ضتقلني. ويجوز للجنة دعوة اأع�ضاء اأو ممثلني من الإدارة اأو غريهم من 

اخلرباء واملتخ�ض�ضني حل�ضور الجتماعات. 
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د( جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
دور اللجنة:

بال�ضافة ملا يفو�ضها املجل�س من مهامه، تتوىل جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي التوجيه والإ�ضراف على اإعداد دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية وحتديثـه ومراقبة تطبيقه ، كما تعنى 
اللجنة بالتاأكد من:

ان الهيكل التنظيمي للبنك يلبي متطلبات احلاكمية املوؤ�ض�ضية.. 1
ر�ضم ا�ضرتاتيجية للبنك والعمل على اإقرارها من املجل�س.. 2
اعتماد جمل�س الدارة لل�ضيا�ضات العامة للبنك مبا فيها ال�ضرتاتيجية العامة وال�ضراف على تنفيذها ب�ضكل ي�ضمن عدم ت�ضارب امل�ضالح.. 3
اللتزام مبيثاق اخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�ضتوى جمل�س الدارة وكافة امل�ضتويات الدارية يف البنك.. 4

ت�ضكيل اللجنة:
تت�ضكل جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي برئا�ضة رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوين م�ضتقلني، ويجوز للجنة دعوة اأع�ضاء اأو ممثلني من الإدارة اأو غريهم من اخلرباء واملتخ�ض�ضني 

حل�ضور الجتماعات. 

هـ( جلنة الت�سهيالت والإدارة 
دور اللجنة:

تتوىل جلنة جمل�س الإدارة للت�ضهيالت والإدارة املهام التالية:
ممار�ضة ال�ضالحيات الئتمانية وذلك فيما يتجاوز �ضالحيات جلان الإدارة للت�ضهيالت مبوجب جدول ال�ضالحيات املرفق بال�ضيا�ضة الئتمانية املعتمدة.. 1
ممار�ضة ال�ضالحيات ال�ضتثمارية وذلك فيما يتجاوز �ضالحيات جلنة الإدارة لال�ضتثمار مبوجب جدول ال�ضالحيات املرفق بال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية املعتمدة .. 2
ممار�ضة ال�ضالحيات املتعلقة باعتماد امل�ضروفات وبيع العقارات اململوكة للبنك وعقود امل�ضرتيات واخلدمات والتوريدات والعطاءات التي يكون البنك طرفًا فيها، . 3

وذلك فيما يتجاوز �ضالحيات املدير العام مبوجب جدول ال�ضالحيات املرفق بنظام امل�ضرتيات والعقود و�ضالحيات الرتباط وال�ضرف املعتمد.

ت�ضكيل اللجنة:
تت�ضكل جلنة الت�ضهيالت والإدارة من رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه وع�ضوية ثالثة من اأع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل، ويجوز للجنة دعوة اأع�ضاء اأو ممثلني من الإدارة 

اأو غريهم من اخلرباء واملتخ�ض�ضني حل�ضور الجتماعات، ويكلف املدير العام باأعمال اأمانة �ضر اللجنة.

�لإد�رة �لتنفيذية �لعليا

يقوم جمل�س الإدارة باملوافقة على تعيني الإدارة التنفيذّية يف البنك، والذي بدوره  يتاأكد من امتالكها اخلربات والكفاءات والنزاهة ال�ضرورية لإدارة اأعمال البنك 
و�ضوؤونه على نحو يتوافق ومعايري ال�ضلوك املهني ل�ضيما الإ�ضراف على اإدارة البنك والتمّتع بال�ضالحية املنا�ضبة لالإ�ضراف على الأفراد الرئي�ضّيني املرتبطني بعمليات 

البنك. وي�ضع البنك �ضيا�ضة لإدارة و�ضغل الوظائف التنفيذية العليا مبا يلبي املتطلبات الت�ضريعية والتعليمات النافذة وتطلعات البنك.
تعنى الإدارة التنفيذّية يف تطبيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ض�ضية يف البنك وتوفري الرقابة الكافية على الأن�ضطة التي تقوم باإدارتها.

ويف هذا الإطار، تعنى الإدارة التنفيذّية بتحديد املهام للموظفني بال�ضكل املالئم، كما يقع على عاتقها اقرتاح الهيكل الإداري الذي يعمل على تعزيز مفهوم املحا�ضبة 
وال�ضفافية. وتكون هذه الإدارة ملزمة بالإ�ضراف على الوفاء بامل�ضوؤوليات/ال�ضالحيات املحّددة كما تكون م�ضوؤولة جتاه املجل�س عن اأداء البنك.
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تقييم �أد�ء �لإد�ريني 

ي�ضع البنك �ضيا�ضات تقييم الأداء التي تكفل م�ضاركة جميع القائمني على ت�ضيري اأعمال البنك يف حتقيق اأهدافه من خالل اأداء املهام والأهداف واللتزامات املنوطة 
بكل منهم يف اإطار املناف�ضة العادلة املنبثقة من ثقافة التمييز يف الأداء.

 �ضيا�ضة تقييم اأداء جمل�س الإدارة واأع�ضاءه• 
�ضيا�ضة تقييم اأداء �ضاغلي الوظائف العليا وم�ضاءلتهم• 
نظام تقييم اأداء موظفي البنك.• 

وترتقي كافة الأنظمة وال�ضيا�ضات اأعاله اإىل اأحدث املمار�ضات العاملية التي من �ضاأنها القيا�س املو�ضوعي لالأداء مع الأخذ بعني العتبار جتنب املخاطر وما تن�س عليه 
الت�ضريعات والتعليمات النافذة. 

�أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية 

اإن جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي والإدارة التنفيذية للبنك م�ضوؤولون عن و�ضع وتطبيق والحتفاظ باأنظمة �ضبط ورقابة داخلية لدى البنك قادرة على �ضمان 
وحتقيق ما يلي:

دقة ونزاهة البيانات املالية والت�ضغيلية ال�ضادرة عن البنك.• 
كفاءة وفعالية اأداء العمليات الت�ضغيلية للبنك.• 
فعالية اإجراءات حماية اأ�ضول وممتلكات البنك.• 
التوافق مع �ضيا�ضات واإجراءات العمل الداخلية والقوانني والت�ضريعات والتعليمات ال�ضارية.  • 

وياأتي ذلك انطالقًا من اإميان جمل�س الإدارة باأهمية نظام ال�ضبط والرقابة الداخلية الفعال، كونه من اأهم عنا�ضر الإدارة اجليدة واأ�ضا�س ل�ضالمة وجودة عمليات 
البنك، حيث تبنى البنك عددًا من اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية، والتي يقع على عاتق الإدارة التنفيذية العليا م�ضوؤولية و�ضعها ومتابعة تطويرها وحتديثها، وتعمل 
اإدارة البنك وب�ضكل م�ضتمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة وقدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة منها والعمل على تعزيزها. وتتاأكد الدوائر 

الرقابية من اأن التعامالت مع ذوي العالقة تتم وفقا لل�ضيا�ضات والإجراءات املعتمدة. 
ويعتمد جمل�س الإدارة �ضيا�ضة لل�ضبط والرقابة الداخلية تتطرق اإىل كافة اجلوانب املتعلقة باأنظمة الرقابة الداخلية من حيث تعريفها ومقوماتها وم�ضوؤوليات جمل�س 

الإدارة والإدارة التنفيذية العليا عنها.
وللتاأكد من ا�ضتقاللية الدوائر الرقابية يف البنك، وقيامها بالأدوار الرقابية املنوطة بها، ترفع تقاريرها اىل جلان جمل�س الإدارة، كما تقّيم جلان جمل�س الدارة اأداء 

�ضاغلي الوظائف العليا للجهات الرقابية مبوجب �ضيا�ضة تقييم اأداء �ضاغلي الوظائف العليا التي يعتمدها املجل�س.

�جلهات �لرقابية يف �لبنك

اإدارة التدقيق الداخلي: وتعنى مبراجعة اللتزام بدليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية، والتحقق من المتثال ل�ضيا�ضات واإجراءات البنك واملعايري الدولية والت�ضريعات ذات 
العالقة باأعمال البنك، والتحقق من توفر اأنظمة �ضبط ورقابة داخلية كافية لأن�ضطة البنك و�ضركاته التابعة واللتزام بها، والتدقيق املايل والإداري، ومراجعة �ضحة 

. )ICAAP( والتاأكد من دقة الإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال ،)Stress Testing( و�ضمولية اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة
وترفع ادارة التدقيق الداخلي تقاريرها للجنة التدقيق مبجل�س الإدارة.

اإدارة املخاطر: وتعنى مبراقبة املخاطر يف البنك يف كافة الأ�ضعدة واملجالت ال�ضوقية والت�ضغيلية وخماطر املعلومات وخماطر الئتمان، وا�ضتمرارية العمل، ومراقبة 
التزام دوائر البنك بامل�ضتويات املحددة للمخاطر.  وذلك وفقا لأف�ضل املعايري العاملية. وترفع تقاريرها اىل جلنة املخاطر والمتثال مبجل�س الإدارة.

اإدارة المتثال: وتعنى بالتحقق من المتثال للت�ضريعات والتعليمات املحلية والعاملية التي تخ�ضع لها اأعمال البنك، وترفع تقاريرها اىل جلنة املخاطر والمتثال مبجل�س 
الإدارة ون�ضخة للمدير العام. كما تعنى باأعمال مراقبة ومكافحة غ�ضل الأموال، بالإ�ضافة اىل ادارة وحدة �ضكاوى العمالء يف اإطار نظام يعتمده جمل�س الإدارة وفقا 

للتعليمات الرقابية. 
وت�ضع كل من اجلهات الرقابية اأعاله، مواثيق عملها التي تعتمد من جمل�س الإدارة. 
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ميثاق �أخالقيات �لعمل 

تبنى البنك ميثاق اأخالقيات العمل الذي مت اإقراره من جمل�س الإدارة وتعهد باللتزام به كافة موظفي البنك على اختالف م�ضتوياتهم الإدارية اإىل جانب اأع�ضاء جمل�س 
اإدارة البنك.

وقد حدد هذا امليثاق اأخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك باأربعة حماور رئي�ضية وهي:-
النزاهة.• 
الإمتثال للقوانني.• 
ال�ضفافية.• 
الولء للبنك.• 

ففي حمور النزاهة ت�ضمن امليثاق اأن موظفي البنك ملتزمون مبا يلي:-
اأموال املودعني اأمانة وم�ضوؤولية يجب احلفاظ عليها.• 
عدم تعار�س امل�ضلحة اخلا�ضة مع م�ضلحة البنك.• 
عدم ا�ضتخدام املعلومات الداخلية للم�ضلحة ال�ضخ�ضية.• 
املحافظة على املو�ضوعية وعدم التاأثر بالعالقات ال�ضخ�ضية.• 
عدم الدخول بعالقات جتارية مع العمالء واملوردين.• 
عدم التمييز بني العمالء.• 
الرتفع عن قبول الهدايا واملنافع والدعوات. • 

اأما يف جانب المتثال للقوانني والأنظمة فيجب على املوظفني اللتزام بال�ضرية امل�ضرفية وب�ضيا�ضات البنك واأدلة العمل لديه واإيالء العناية الالزمة يف مكافحة غ�ضل 
الأموال، وعدم اإ�ضدار �ضيكات بدون ر�ضيد واللتزام بقرارات الإدارة.

اأما يف جانب ال�ضفافية فيلتزم موظفو البنك ب�ضحة الأرقام والبيانات والتقارير امل�ضرح بها ودقة هذه البيانات وكفايتها وتوقيتها وتوافقها مع املعايري بالإ�ضافة اإىل 
الت�ضريح عن امل�ضالح ال�ضخ�ضية و�ضالمة و�ضع املوظف املايل والأن�ضطة التجارية اخلا�ضة به والت�ضريح عن املخالفات والأ�ضرار.

اأما بالن�ضبة للولء للبنك فهذا يتحقق من خالل حتقيق ر�ضالة البنك وروؤيته واأهدافه ودوره وحتويل �ضعار البنك اإىل واقع ملمو�س ونيل ر�ضا العمالء واملحافظة عليهم 
الفريق  بروح  العمل  مع �ضغوط  التكيف  العمل،  وقت  املحافظة على  امل�ضتمر،  والتعلم  الدقة  وثم  والكفاءة  واجلودة  امل�ضوؤولية  والتميز وحتمل  الإيجابية  اإىل  بالإ�ضافة 
والهتمام باملظهر وال�ضلوك وح�ضن التعامل، احلر�س على �ضمعة البنك واإجنازاته، احلفاظ على موجودات البنك ومظهره، عدم الإف�ضاح عن اأ�ضرار العمل وا�ضتئذان 

الإدارة قبل الإدلء باأي ت�ضريح يتعلق بالبنك باأي و�ضيلة اإعالمية.
يتم ن�ضر املعايري وال�ضيا�ضات ذات ال�ضلة على املوقع الإلكرتوين للبنك؛ كما يتم حتديد درجة التقّيد بها يف تقرير احلاكمية املوؤ�ض�ضية �ضمن التقرير ال�ضنوي للبنك.

ت�سارب �مل�سالح

يعتمد البنك �ضيا�ضة موثقة حول ت�ضارب امل�ضالح ت�ضمل م�ضاألة حتديد الت�ضارب والتنفيذ امل�ضتقّل والإف�ضاح عنه، �ضواء ن�ضاأ هذا التعار�س بني اأع�ضاء جمل�س الإدارة 
وبني البنك اأو بني الإدارة التنفيذية وبني البنك.

تغطي �ضيا�ضة البنك اخلا�ضة بت�ضارب امل�ضالح  خمتلف اجلوانب املتعلقة باملو�ضوع مثل:
الأن�ضطة والأعمال التي على ع�ضو جمل�س الإدارة جتنبها والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح.• 
يجب احل�ضول على موافقة املجل�س عن اأي ن�ضاط يقوم به ع�ضو جمل�س الإدارة والذي من املمكن اأن يوؤدي اإىل ت�ضارب امل�ضالح، وعلى املجل�س التحقق من اأن هذا • 

الن�ضاط ل ينطوي على اأية ت�ضارب.
على ع�ضو جمل�س الإدارة الت�ضريح عن اأية مو�ضوع اأدى اأو قد يوؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح.• 
على ع�ضو جمل�س الإدارة المتناع عن الت�ضويت على اأي بند من بنود جدول الأعمال والذي قد يوؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح اأو له تاأثري على مو�ضوعية الت�ضويت.• 
يجب اأن تقوم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�ضا�س امل�ضاواة، كما يجب توفر اآلية وا�ضحة لدى جمل�س الإدارة للتعامل مع اأية ق�ضية تن�ضاأ من عدم • 

المتثال ل�ضيا�ضة ت�ضارب امل�ضالح.
يجب اأن تت�ضمن �ضيا�ضة ت�ضارب امل�ضالح اأمثلة على احلالت التي قد توؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح واملرتبطة باأع�ضاء املجل�س.• 
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�ملعامالت مع  �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

ي�ضع البنك �ضيا�ضة موثقة حول املعامالت مع الأطراف ذات العالقة. حيث تت�ضّمن هذه ال�ضيا�ضة القواعَد والإجراءات املعتمدة لتنظيم املعامالت مع  هذه الأطراف 
�ضواء مت ذلك بني البنك وموظفيه اأو بني البنك واأع�ضاء جمل�س اإدارته اأو �ضركاتهم اأو بني الأطراف ذات ال�ضلة فيما بينهم، مبا يف ذلك معامالت القرو�س واملعامالت 

التجارية املرَبمة مع البنك.
يجب على جمل�س الإدارة التاأكد من اأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتم مراجعتها وتقييم خماطرها وتراعي جميع ال�ضوابط املو�ضوعة.

 �سيا�سة �لإبالغ

يعتمد البنك �ضيا�ضة واإجراءات عمل للتبليغ عن الأعمال غري القانونية / الحتيال و�ضيا�ضة التبليغ اخلا�ضة، مبا يف ذلك الإجراءات التي تخّول املوظفني الت�ضال برئي�س 
جمل�س الإدارة لالإبالغ عن اأّية خماوف لديهم حول اإمكانية ح�ضول خمالفة اأو احتيال على نحو ي�ضمح بفتح حتقيق م�ضتقّل للنظر يف هذه املخاوف ومتابعتها. حتر�س هذه 
الإجراءات على التاأكد من تاأمني البنك احلماية املطلوبة لهوؤلء املوظفني لطماأنتهم من عدم تعّر�ضهم للتهديد اأو معاقبتهم حتى يف حال عدم اإثبات �ضّحة خماوفهم. 

�ل�سيا�سات �ملنظمة لأعمال �لبنك

يويل البنك الأردين الكويتي اأهمية كبرية ملو�ضوع توفر �ضيا�ضات عمل مكتوبة تغطي كافة اأن�ضطة البنك، حيث يتم اعتماد هذه ال�ضيا�ضات من قبل جمل�س اإدارة البنك 
وتعميمها على كافة امل�ضتويات الإدارية، كما يتم مراجعتها وحتديثها بانتظام لتعك�س اأية تعديالت اأو تغيريات تطراأ على القوانني والتعليمات والظروف القت�ضادية، واأية 

اأمور اأخرى تتعلق بالبنك. 

حماية حقوق �مل�ساهمني وعالقتهم بالبنك 

يتاأكد املجل�س من حماية حقوق امل�ضاهمني الأ�ضا�ضية املتعلقة بت�ضجيل امللكية ونقلها، وامل�ضاركة يف اجتماعات الهيئة العامة، وامل�ضاركة يف الأرباح، واحل�ضول على • 
معلومات منتظمة حول البنك.

يعمل املجل�س على ت�ضجيع امل�ضاركة الفعالة للم�ضاهمني يف اجتماعات الهيئة العامة وتعريفهم باإجراءات وقواعد الت�ضويت واطالعهم على تاريخ ومكان الجتماع مع • 
جدول الأعمال يف وقت كاف قبل الجتماع. واطالع  امل�ضاهمني على حما�ضر اجتماعات الهيئة العامة.

يقوم البنك بتطوير عالقات اإيجابية مبنية على ال�ضفافية مع كافة امل�ضاهمني ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�ضبل على ت�ضجيع كافة امل�ضاهمني وبخا�ضة �ضغار • 
امل�ضاهمني على ح�ضور الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة والت�ضجيع على القيام بعمليات الت�ضويت، كما يراعى الت�ضويت على حدا على كل ق�ضية تثار خالل اجتماع 

الهيئة العامة ال�ضنوي.
يقوم روؤ�ضاء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س بح�ضور الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة.• 
واإجابات •  التي طرحها امل�ضاهمني  العامة وبحيث ي�ضتمل على املالحظات املختلفة والأ�ضئلة  الهيئة  انتهاء اجتماع  اإعداد تقرير مف�ضل لإطالع امل�ضاهمني بعد  يتم 

الإدارة عليها والنتائج التي مت التو�ضل اإليها.
يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بح�ضور الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن اأي اأ�ضئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.• 
اأو يعاد انتخابهم خالل الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س •  وفقًا ملا ورد يف قانون ال�ضركات، ينتخب اأع�ضاء املجل�س 

الجتماع.
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�ل�سفافية و�لإف�ساح  

يوفر البنك دائمًا وب�ضكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�ضاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة مثل ال�ضلطات الرقابية وامل�ضاهمني واملودعني واجلمهور • 
ب�ضكل عام مع الرتكيز على الق�ضايا ذات الأثر اجلوهري على البنك.

يلتزم البنك التزامًا تامًا مبتطلبات الإف�ضاح وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية )IFRS( وتعليمات الإف�ضاح ال�ضادرة عن البنك املركزي وال�ضلطات الرقابية.• 
يتابع البنك التطورات املختلفة املتعلقة مبتطلبات الإف�ضاح وفق املعايري الدولية وبحيث تنعك�س فورًا على تقاريره املالية.• 
يلتزم البنك بتوفري خطوط ات�ضال تتميز بالدميومة واحلرفية مع كافة اجلهات ذات العالقة من �ضلطات رقابية وم�ضاهمني وم�ضتثمرين ومودعني وبنوك اأخرى • 

ولتحقيق هذا الأمر يقوم البنك باإيجاد وظيفة عالقات م�ضتثمرين مهمتها الأ�ضا�ضية توفري معلومات كاملة ومو�ضوعية عن اأو�ضاع البنك املالية والإدارية ون�ضاطات 
البنك املختلفة.

اأن يحتوي التقرير ال�ضنوي للبنك على كافة املعلومات حول البنك ب�ضكل �ضفاف ومو�ضوعي.• 
ن�ضر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �ضنوية، بالإ�ضافة اإىل ن�ضر تقرير من املجل�س حول تداول اأ�ضهم البنك وو�ضعه املايل خالل ال�ضنة، وملخ�ضات دورية • 

للم�ضاهمني واملحللني يف ال�ضوق املايل وال�ضحفيني املتخ�ض�ضني يف القطاع املايل من قبل الإدارة التنفيذية.
عقد اجتماعات دورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ضتثمرين وامل�ضاهمني.• 
يقوم البنك بتوفري املعلومات الواردة يف تقاريره ال�ضنوية اأو الدورية على املوقع الإلكرتوين للبنك باللغتني العربية والإجنليزية وبحيث يتم حتديث املعلومات با�ضتمرار.• 
يجب اأن تت�ضمن التقارير التي يقدمها البنك اإف�ضاح من الإدارة التنفيذية عن نتائج العمليات احلالية وامل�ضتقبلية والو�ضع املايل للبنك واأي اأثر اأو خماطر م�ضتقبلية • 

من املمكن اأن توؤثر على الو�ضع املايل العام للبنك.
تعميقًا ملبداأ ال�ضفافية والإف�ضاح يجب اأن يت�ضمن التقرير ال�ضنوي للبنك على وجه اخل�ضو�س الأمور التالية:• 

- دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية لدى البنك ومدى اللتزام به.
- ن�ضا يفيد مب�ضوؤولية املجل�س عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف التقرير، وكفاية اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.

- ملخ�ضا للهيكل التنظيمي للبنك.
- معلومات كاملة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة تت�ضمن املوؤهالت واخلربات ومقدار ح�ضته من راأ�س املال وو�ضفه م�ضتقل اأو غري م�ضتقل، وع�ضويته يف جلان املجل�س 
وتاريخ التعيني يف املجل�س، اأي ع�ضويات يف جمال�س اإدارة اأخرى، بالإ�ضافة اإىل املكافاآت والرواتب التي ح�ضل عليها، واأية قرو�س ممنوحة له من البنك واأي 

عمليات بني البنك والع�ضو اأو �ضركاته اأو الأطراف ذوي ال�ضلة به.
- ملخ�ضا مل�ضوؤوليات ومهام اللجان املنبثقة عن املجل�س.

- عدد مرات اجتماع املجل�س وجلانه.
- ملخ�ضا عن �ضيا�ضات املكافاآت لدى البنك ورواتب ومكافاآت الإدارة التنفيذية العليا.

- �ضهادة املجل�س بكفاية اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
- و�ضفا لهيكل ون�ضاطات اإدارة املخاطر.

- امل�ضاهمني الرئي�ضيني يف البنك ويف ال�ضركات التي ت�ضاهم ب�ضكل رئي�ضي يف البنك.
- اأ�ضماء كل من اأع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا امل�ضتقيلني خالل العام.

- اأ�ضماء امل�ضاهمني الذين ميلكون ن�ضبة )1%( اأو اأكرث من راأ�س مال البنك، مع حتديد البيانات الواجب بيانها وفقا للتعليمات الرقابية والت�ضريعات ال�ضارية.
- اإقرارا من كافة اأع�ضاء جمل�س الدارة باأن الع�ضو مل يح�ضل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�ضح عنها، �ضواء كانت تلك املنافع مادية اأو عينية، 

و�ضواء كانت له �ضخ�ضيا اأو لأي من ذوي العالقة به، وذلك عن العام املن�ضرم.
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�سركة ال�سرق الأو�سط خلدمات الدفع

شركة تابعة

�ضـركــة اإجــارة لـلـتـمـويــل الـتـاأجـيــري

شركة مملوكة

�رشكة ما�سرت كارد العالـمية�رشكة فيزا العالـمية
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AÉbQõdG ´ôa


áØ«°UôdG ´ôa


Iô◊G á≤£æŸG ´ôa


Iójó÷G AÉbQõdG ´ôa


∫ÓW øH Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa



¿OQC’G êQÉN ´hôØdG

ˆG ΩGQ ´ôah á«ª«∏bE’G IQGOE’G


¢ù∏HÉf ´ôa


 ¢UÈb ´ôa



 (IQÉ«°ùdG ∫ÓN øe) áeÉ©dG IQGOE’G

 »°ù«FôdG ´QÉ°ûdG / áeÉ©dG IQGOE’G

 ¿ÉªY πÑL / ‹B’G ´ôØdG

AÉbQõdG ´ôa

 äGóMƒdG ´ôa

 »∏©dG ´ÓJ ´ôa

 Ú°ù◊G πÑL ´ôa

 áÑ≤©dG ´ôa

 Góæ∏Y ƒHCG ´ôa

 ∑ƒeÒdG ´ôa

 Ò°ùdG …OGh ´ôa

 á¡«Ñ÷G ´ôa

 áØ«°UôdG ´ôa

 √ôªY ´ôa

 ÉcQÉe ´ôa

 ¿hó∏N øHG ´ôa

 ÊÉ°ù«ª°ûdG ´ôa

 IQƒæŸG áæjóŸG ´QÉ°T ´ôa

 Iójó÷G AÉbQõdG ´ôa

 ÉHOCÉe ´ôa

 ∫Gõf »M ´ôa

 á©≤ÑdG ´ôa

 Ú∏HÉ≤ŸG ´ôa

 á«Øjƒ°üdG ´ôa

»Hƒæ÷G í∏jƒ°U ´ôa

 ¿hóÑY ´ôa

 Ò°üf ƒHCG ´ôa

 ∫ƒe áµe ´ôa

áµe ´QÉ°T ´ôa

 ΩÉª◊G êôe ´ôa

 Iô≤°U …OGh ´ôa

á«HGôdG ´ôa

 ≥fhôdG ´ôa

 ¥ƒHGO ´ôa

…QÉéàdG õcôŸG ´ôa

 óHQEG ´ôa

 óHQEG / ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa

 óHQEG / ∑ƒeÒdG á©eÉL ´ôa

 á«°VÉjôdG áæjóŸG ´ôa

 Gó∏N ´ôa

 §∏°ùdG ´ôa

 á«∏gC’G ¿ÉªY á©eÉL ´ôa

∫ƒe ÉjÒdÉL ´ôa

 ø°ü◊G ´ôa

â«ŸG ôëÑdG - ∫ƒe IQÉª°S ´ôa

 QÉÑZ ôjO ´ôa

 ¥ôØŸG ´ôa

 ∑ôµdG ´ôa

 GÎÑdG á©eÉL ´ôa

πjÉà°S ∞j’ êÉJ ´ôa

 ∫ƒe »à«°S ´ôa

∫ÓW øH Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa

 ∫Gƒ÷G ´ôØdG

 ÊÉ°ù«ª°ûdG / …ƒØ«°ùdG

 áeÉ©dG IQGOE’G ≈æÑe / øjR ácô°T

ÚeCÉà∏d »Hô©dG ¥ô°ûdG ácô°T

 ¥ƒ°ùà∏d ƒeRƒc

 á«Øjƒ°üdG / ∫ƒe ácÈdG

∫ƒe ƒ«æ«aCG

∫ƒe hÎæ°S

óHQEG / Îæ°S »à«°S

¿hóÑY / »MhQ á«dó«°U

Gó∏N / »MhQ á«dó«°U

GRÓH ¿hGôc ¥óæa

â«ŸG ôëÑdG / GRÓH ¿hGôc ¥óæa

‹óÑ©dG OQÉØ«dƒH

Ωƒ«æ«∏«ŸG ¥óæa

»°ùæéjôdG ¥óæa

 áÑ≤©dG / »µ°ùæÑªc ¥óæa

 IóÑjƒ∏dG πÑL

ƒÑæjôdG ´QÉ°T

 ∫Ó≤à°S’G ≈Ø°ûà°ùe

 π≤æàe ‹BG ±Gô°U RÉ¡L

 AÉbQõdG /Ò°UÉæŸG äÉbhôfi á£fi

¿ÉªY πÑL / ájô°üÑdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd

á¡«ÑL / ájô°üÑdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd

‹óÑ©dG OQÉØ«dƒH / »∏YÉØJ ‹BG ±Gô°U RÉ¡L

 ˆG ΩGQ ´ôa

¢ù∏HÉf ´ôa

‹B’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG ™bGƒe

á∏eÉ©dG ´hôØdG

 ¿OQC’G 11191 ¿ÉªY (9776) : ójôH ¥hóæ°U

(962 6) 5695604 : ¢ùcÉa - (962 6) 5629400 : ∞JÉg 

SWIFT: JKBAJOAM - E-mail:info@jkbank.com.jo

http://www.jkb.com



w w w . j k b . c o m

البحر الميت ... بحٌر زاخر با�سرار

” أكــثــــــر مــــــن بــنــــــك “

JORDAN KUWAIT
BANK


