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الإ�ستثمار يف الأردن....

بيئة جاذبة وفر�ص واعدة
ودورها  املبا�شرة  الأجنبية  الإ�شتثمارات  اأهمية  مبكرًا  الأردن  اأدرك 
متويل  خالل  من  ال�شاملة  القت�شادية  التنمية  جهود  يف  املوؤثر 
يف  التناف�شية  القدرة  وزيادة  العمل  فر�ص  وتوفري  التنموية  امل�شاريع 
من  املزيد  وجذب  امل�شتثمرين  ت�شجيع  وبهدف  اخلارجية.  الأ�شواق 
البيئة  توفري  يف  متثلت  حمورية  خطوات  الأردن  اتخذ  الإ�شتثمارات، 
لال�شتثمارات  والت�شهيالت  احلوافز  وتقدمي  والإدارية  الت�شريعية 

اخلارجية ومبا يكفل جناحها وحتقيق الأهداف املاأمولة.

مزايا ال�ستثمار يف الأردن 
والجتماعية  الدميوغرافية  القت�شادية  املعطيات  الأردن مبجموعة من  يتميز 

وال�شيا�شية، ومن اأهمها : 
واأفريقيا  واآ�شيا  اأوروبا  الثالث  القارات  يربط  واإ�شرتاتيجي  متميز  موقع   -
ويتو�شط منطقة ال�شرق الأو�شط وينفذ اإىل البحر الأحمر عرب خليج العقبة، ما 

ي�شكل نفاذًا �شهاًل ومي�شراً  اإىل الأ�شواق العاملية.
ال�شلطات  والف�شل بني  املوؤ�ش�شية واحلرية  تقوم على  �شيا�شية م�شتقرة  بيئة   -

و�شيادة القانون.
- �شيا�شات اقت�شادية معززة ملقومات الإقت�شاد احلر والدور الريادي للقطاع 

اخلا�ص.
- حزمة من احلوافز والإعفاءات لت�شجيع ال�شتثمار.

- موارد ب�شرية موؤهلة ومدربة.

الإعفاءات مبوجب قانون ت�سجيع ال�ستثمار وقانون 
املناطق التنموية واملناطق احلرة 

وترخي�ص  ت�شجيل  من  ال�شتثمارية  امل�شاريع  اإقامة  عملية  لت�شهيل 
الواجهة  وهي  ال�شتثمار  ت�شجيع  موؤ�ش�شة  تقدم  الإعفاءات،  ومنح 
الر�شمية للتعامل مع امل�شتثمرين الأردنيني والأجانب، خدمة النافذة 
ال�شتثمارية املوحدة وخدمة املكان الواحد للم�شتثمرين، حيث ت�شم 
هذه النافذة مندوبني عن خمتلف الدوائر واملوؤ�ش�شات ذات العالقة. 

ويقدم قانون ت�شجيع ال�شتثمار وقانون املناطق التنموية جمموعة من 
الإعفاءات والت�شهيالت وفقًا ملا يلي :

- جمموعة من الإعفاءات اجلمركية على املوجودات الثابتة امل�شتوردة، 
اإ�شافة اإىل ت�شهيل ترخي�ص وت�شجيل امل�شروع.  

- تتمتع ال�شتثمارات اجلديدة ويف كافة القطاعات املولدة للدخل يف 
البالد بالإعفاءات التالية:

- تعفى املوجودات الثابتة للم�شروع من الر�شوم وال�شرائب.
- تعفى قطع الغيار امل�شتوردة للم�شروع من الر�شوم وال�شرائب على 
اأن ل تزيد قيمتها على 15% من قيمة املوجودات الثابتة التي تلزمها 

هذه القطع.
اأو  تطويره  اأو  امل�شروع  لتو�شيع  الالزمة  الثابتة  املوجودات  تعفى   -
حتديثه من الر�شوم وال�شرائب اإذا ما اأدى ذلك اإىل زيادة ل تقل عن 

25% من الطاقة الإنتاجية للم�شروع.
امل�شتوردة  الثابتة  املوجودات  قيمة  على  تطراأ  التي  الزيادة  تعفى   -
تلك  اأ�شعار  ارتفاع  عن  ناجتة  الزيادة  كانت  اإذا  امل�شروع  حل�شاب 
املوجودات يف بلد املن�شاأ اأو عن ارتفاع اأجور �شحنها اأو تغري يف �شعر 

التحويل.
اململكة   اأنحاء  كافة  على  التنمية  مكا�شب  ولتوزيع  اآخر،  �شعيد  على 
مناطق  يف  القت�شادية  لالأن�شطة  متطورة  ا�شتثمارية  بيئة  واإيجاد 
املزايا  من  العديد  التنموية  املناطق  هيئة  تقدم  حمددة.  جغرافية 

واحلوافز ال�شتثمارية وعلى النحو التايل :
- �شريبة دخل مقطوعة على الأن�شطة القت�شادية داخل املنطقة على 

ال�شركات مقدارها %5 .
ال�شركة  تقوم  التي  اخلدمات  على  املبيعات  �شريبة  من  اإعفاءات   -

ب�شرائها لغاية تنفيذ ن�شاطها القت�شادي.
- اإعفاءات من الر�شوم اجلمركية.

اأرباح  توزيع  و�شريبة  الجتماعية  اخلدمات  �شريبة  من  اإعفاءات   -
الأ�شهم.

- ملكية كاملة بن�شبة 100% لغري الأردنيني.
الوافدة  العمالة  فيها  مبا  لالأجانب  للعمل  القدوم  تاأ�شريات  منح   -

والعابرة والإقامة للعائالت واأ�شحاب الأعمال.
- اإجراءات ت�شجيل وترخي�ص مب�شطة و�شريعة.

- كافة احلوافز والإعفاءات ال�شريبية واجلمركية املمنوحة مبوجب 
قانون املناطق احلرة اأو اأي قانون نافذ. 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن الأردن ب�شدد اإ�شدار قانون جديد لال�شتثمار 
ي�شعى ب�شكل اأ�شا�شي للنهو�ص بالبيئة ال�شتثمارية يف البالد من خالل 
توحيد مرجعيات ال�شتثمار واإن�شاء هيئة عليا لال�شتثمار. ومن املتوقع 

اأن يتم اإقرار القانون خالل الن�شف الأول من العام 2014. 
ال�ستثمارات امل�ستفيدة من قانون ت�سجيع ال�ستثمار

 )2012-1996(
قانون  من  امل�شتفيدة  والأجنبية  املحلية  ال�شتثمارات  قيمة  بلغت 
ت�شجيع ال�شتثمار خالل الفرتة من 1996-2012 حوايل 15.7 مليار 
دينار اأردين )نحو 22 مليار دولر اأمريكي( منها ا�شتثمارات حملية 
ما  على  الأجنبية  ال�شتثمارات  ا�شتحوذت  حني  يف   %64.3 بن�شبة 
على  ا�شتحوذت  التي  القطاعات  اأهم  كانت  وقد  يقرب من %35.7، 
هذه ال�شتثمارات بح�شب ترتيب قيمة ال�شتثمارات: قطاع ال�شناعة، 
وخا�شة ال�شتخراجية والتعدينية، ثم قطاع اخلدمات، وخا�شة قطاع 

امل�شارف والت�شالت، ثم القطاع الزراعي.

ان�سجامًا مع
�سعاره املوؤ�س�سي »اأكرث من بنك«،

يقدم  البنك الأردين الكويتي كل عام فكرة
جديدة للتقرير ال�سنوي تغنيه  مب�سمونها ور�سالتها

واأهدافها. وقد ارتاأت اإدارة البنك اأن تكون فكرة
التقرير ال�سنوي لعام 2013 عن الإ�ستثمارات الكويتية يف الأردن 

حيث اأن دولة الكويت حتتل املرتبة الأوىل يف حجم ال�ستثمارات 
العربية يف اململكة، و ت�سكل اأكرب م�ستثمر خارجي بالن�سبة 

لالقت�ساد الأردين. اإ�سافة اإىل كون البنك الأردين الكويتي مثال  
ناجح على تطور  العالقات القت�سادية والتجارية

بني الأردن والكويت.  وي�سعدنا بالبنك الأردين الكويتي،
اإدارة وموظفني، اأن يقدم التقرير ال�سنوي
للبنك لعام 2013 اإ�ساءة على ال�ستثمارات

الكويتية والبيئة ال�ستثمارية
يف الأردن. 



الأردين  البنك  دعوة  األبي  اأن  �شروري  دواعي  من  فاإنه 
اإلـــى  الــرامــيــــة  البنك  جهود  يف  للم�شاركة  الكويتي 
يف  الكويتية  الإ�شتثمارات  عــلـــى  الــ�شـــوء  ت�شـلــيـــط 
 ،2013 لعام  للبنك  ال�شنوي  التقرير  خالل  من  الأردن 
واأهم  اأقدم  اأحد  بكونه  البنك  اعتزاز  يعك�ص  ما  وهو 
واأكرثها  والأردن  الكويت  بني  الإ�شتثمارية  امل�شاريع 

جناحا وازدهارا.
التعاون  بعالقات  اأ�شيد  اأن  اإل  البداية  يف  ي�شعني  ل 
الأخوي املتينة التي تربط دولة الكويت باململكة الردنية 
ال�شيا�شية  الرادة  واهتمام  رعاية  بف�شل  الها�شمية 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  راأ�شها  وعلى  البلدين  يف 
امري  ال�شباح  الحمد اجلابر  ال�شيخ �شباح  �شمو  واخوه 
الكويتية- الردنية مبنية على  الكويت. فالعالقات  دولة 
وال�شعبيـــن  البلديـــن  م�شالـــح  ا�شا�شهـــا  �شلبة  قاعدة 
ال�شقيقني وتتطور با�شطراد م�شتمر مبا يحقق تطلعات 
البلدين اىل املزيد من التعاون والتن�شيق. وتويل القيادة 
ال�شيا�شية يف دولة الكويت والردن العالقات بني البلدين 
اهمية بالغة الأمر الذي اأ�شهم يف حتقيق نقلة نوعية لهذه 
الردن  يف  الكويتية  ال�شتثمارات  رفعت  التي  العالقات 
اىل نحو 12 مليار دولر وا�شبحت ت�شكل مثال يحتـــذى 
فـــي العالقـــات العربيــة - العربيـــة. وتتطلع دولة الكويت 
اىل املزيد من التعاون مع الأردن يف اطار العمل العربي 
وم�شاحلها  العربية  المة  ق�شايا  يخدم  ومبا  امل�شرتك 
وازدهارها  املنطقـــة  وا�شتقـــرار  اأمـــن  ويحقـــق  العليـــا 

الإقت�شادي. 
قيادتي  بني  املتبادلة  الخوية  الزيارات  اأ�شهمت  لقد 
البلدين يف تعزيز العالقات الخوية التي تربط البلدين 
تطوير  طريق  على  لفتة  خطوة  و�شكلت  ال�شقيقني 
خمتلف  يف  للتعاون  جديدة  افاق  وفتح  الثنائي  التعاون 
والتجارية  القت�شادية  املجالت  يف  خ�شو�شا  امليادين 
وال�شتثمارية ومبا ينعك�ص ايجابا على م�شلحة ال�شعبني 

ال�شقيقني. 

املقدمــــــة  والت�شهيالت  الردن  يف  ال�شتثمار  مناخ  اإن 
�شجع  الكويتيني  وامل�شتثمريـــن  العمـــــال  لرجــــــــال 
وزيـــــــادة  احليـــوي  الكويتــــــي  ال�شتثماري  التدفق  على 
بني  الوىل  تعد  والتي  الردن  الكويتية يف  ال�شتثمـــارات 
مثيالتها العربية والجنبية حيث ت�شهم ب�شكل ملحوظ يف 
تنمية القت�شاد الردين. ونتطلــــع للمزيد من التعـــاون 
املتينة  العالقة  مب�شتوى  ليكون  القطاعات  جميـــع  يف 
واملميزة التي تربط قيادتي البلدين وال�شعبني ال�شقيقني 

الأردين والكويتي. 
ت�شكل ال�شتثمارات الكويتية يف الردن رافدا اقت�شاديا 
قطاعات  ملختلف  امل�شافة  القيمة  يعزز  للمملكة  مهما 
احداث  يف  وت�شهم  البطالة  حدة  من  ويخفف  النتاج 
من  م�شتفيدة  اململكة  حمافظات  يف  امل�شتدامة  التنمية 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  وال�شتقرار  والمان  المن  مناخ 
الكويتية  ال�شتثمارات  وتعمل  الردن.  به  يتمتع  الذي 
والفنادق  ال�شناعة  منها   قطاعات  عدة  على  وتتوزع 
املنحة  ان  كما  املايل،  وال�شوق  والعقارات  وامل�شت�شفيات 
تبلغ  التي  و  اخلليجية  املنحة  اطار  يف  لالردن  الكويتية 
اأ�شهمت يف دعم  مليار دولر  الكويت منها 25ر1  ح�شة 
املوازنة العامة للدولة وكان لها اثر كبري يف متويل واإجناز 

م�شاريع ذات اولوية تنموية.
وجتدر الإ�شارة يف هذه املنا�شبة اىل العالقة التي تربط 
بالردن  العربية  القت�شادية  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق 
تا�شي�شه  بعد  ال�شندوق  وقعها  اتفاقية  اول  ان  حيث 
وبلغ  العام 1962  الردن ومتت يف  كانت مع  عام 1961 
اجمايل امل�شاريع التي نفذها ال�شندوق يف الردن حتى 
الن حوايل 25 م�شروعا بقيمة اجمالية بلغت 650 مليون 

دولر.
متمنيا للبنك الأردين الكويتي باإدارته الناجحة وموظفيه 

املميزين كل النجاح ومزيدا من التفوق والتقدم.

حمد �سالح الدعيج
�شفري دولة الكويت لدى الأردن

عالقة الكويت بالأردن ... منوذج للتعاون العربي الإيجابي



الإ�ستثمارات الكويتية يف الأردن ...

�شراكـــة بالتنميـــة

اأهم موؤ�سرات القت�ساد الكويتي

منطقة  يف  القت�شادات  اأهم  اأحد  الكويتي  القت�شاد  يعد 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، وهو عن�شر فاعل يف منظومة 
الدول امل�شدرة للنفط يف العامل.  ويتميز القت�شاد الكويتي 
واحد  مورد  على  الرتكز  خماطر  عن  بعيدًا  قاعدته،  بتنويع 
كما  القت�شادي،  التو�شع  وفر�ص  والوظائف  الدخل  لتوليد 
ت�شكيل  يف  ت�شهم  التي  والعوامل  املقومات  من  العديد  يكتنز 

و�شناعة اقت�شاد متنوع  وموؤثر وجاذب اإقليميًا وعامليًا.
وبالرغم من ال�شغر الن�شبي حلجم القت�شاد الكويتي وخا�شة 
الكويت  دولة  اأن  اإل  واجلغرافية،  الدميوغرافية  الناحية  من 
ا�شتطاعت تنمية اقت�شادها وقاعدته الإنتاجية عرب �شيا�شات 
املحلي  الناجت  م�شتوى  رفع  على  �شجعت  تنوعيه  ا�شتثمارية 
بلغ  وقد  وب�شكل م�شطرد.  املا�شية  ال�شنوات  الإجمايل طوال 
الناجت املحلي يف العام 2012 حوايل 173.4 مليار دولر ومن 
منو  ومبعدلت   2014 العام  يف   175.2 اىل  ي�شل  اأن  املتوقع 

تفوق  املتو�شط امل�شجل  على امل�شتوى العاملي. 

 نبذه خمت�سرة حول ال�ستثمارات الكويتية يف اخلارج

ال�شتثمارات  م�شتوى  تراجع  العاملية  الإح�شاءات  اأظهرت 
الأجنبية املبا�شرة عامليًا بني عامي 2011 و  2012 لت�شل اإىل 
نحو 1.3 تريليون دولر عام 2012 مقابل 1.6 تريليون دولر 
يف عام 2011، ويعود ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإىل تطورات الأزمة 
ي�شهدها  التي  والتحديات   2008 العام  منذ  العاملية  املالية 
املا�شيني  العامني  خالل  الكويت  حر�شت  وقد  القت�شاد. 
تخفي�ص  اإىل  اأدت  وح�شافة  حتفظًا  اأكرث  �شيا�شة  اإتباع  على 
علمًا   %13 بن�شبة  اخلارج  يف  الكويتية  ال�شتثمارات  م�شتوى 
اأن ال�شتثمارات اخلارجية على م�شتوى العامل تراجعت بنحو 

18% خالل تلك الفرتة. 
لتدفقات  كم�شدر  العربية  بالدول  الكويت  ومبقارنة 
املرتبة  الكويت  احتلت  فقد  املبا�شرة،  الأجنبية  ال�شتثمارات 
ن�شبته  ما  �شكلت  اإجمالية  وبح�شة   2011 العام  يف  الأوىل 
ح�شب  املتوقع  ومن  التدفقات،  تلك  اإجمايل  من   %35.3
الأرقام الأولية العاملية اأن تكون الكويت قد حافظت على تلك 

املكانة خالل الأعوام 2012 و2013.
املبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار  اأر�شدة  لإجمايل  وبالن�شبة 
ال�شادرة من الدول العربية والتي بلغت يف العام 2011 حوايل 
بعد  الثالثة  املرتبة  الكويت  احتلت  فقد  دولر  مليار   177.5
الإمارات وال�شعودية وبن�شبة بلغت نحو 12% من اإجمايل تلك 

الأر�شدة.



ال�ستثمارات الكويتية يف الأردن
الأول  جانبني  من  الأردن  يف  الكويتية  ال�شتثمارات  اإىل  ينظر 
ال�شتثمارات  تدفق  مفهوم  �شمن  وحجمها  بدورها  يتعلق 
العربية املبا�شرة والثاين يتعلق بتدفق ال�شتثمارات على �شوق 

راأ�ص املال يف الأردن. 

ال�ستثمارات الكويتية املبا�سرة مقارنة بال�ستثمارات 
العربية

العامة  الإح�شاءات  دائرة  قبل  من  اإعدادها  مت  درا�شة  ت�شري 
الدويل  والتعاون  التخطيط  ووزارة  الأردين  املركزي  والبنك 
بلغ حتى نهاية  الأردن  الكويتية يف  اأن حجم ال�شتثمارات  اإىل 
الأكرب  الر�شيد  لت�شكل  دولر  مليار   3.2 نحو  املا�شي  العقد 
الكويتية  ال�شتثمارات  توزعت  وقد  العربية،  ال�شتثمارات  من 
اخلدمات،  قطاع  ففي  املختلفة.  القطاعات  على  الأردن  يف 
تنوعت ال�شتثمارات الكويتية لت�شمل قطاع النقل والت�شالت 
حيث ال�شتثمار يف �شركة زين لالت�شالت، و�شركة الت�شالت 
املايل  القطاع  اأما  الدويل،  املطار  جمموعة  وكذلك  الأردنية، 
والبنوك فيعترب البنك الأردين الكويتي وبنك الكويت الوطني 
الكويتية  ال�شتثمارات  تظهر  كما  ال�شتثمارات،  اأهم  من 

واإىل  العبديل.  م�شروع  يف  العقاري  التطوير  م�شاريع  يف 
الكويتية  ال�شتثمارات  من  العديد  هنالك  فاإن  ذلك  جانب 
ال�شناعات  جمال  يف  وخا�شة  والتعدين،  ال�شناعة  قطاع  يف 
ال�شتخراجية كالفو�شفات والبوتا�ص، كما ت�شتثمر دولة الكويت 
يف املدن ال�شناعية والتنموية يف قطاعات ال�شناعات الغذائية 

والدوائية.

ال�ستثمارات الكويتية املبا�سرة مقارنة بال�ستثمارات 
الأجنبية

ت�شري الأرقام احلديثة ملوؤ�ش�شة ت�شجيع ال�شتثمار للعام 2013 
من  لال�شتفادة  املتقدمة  الكويتية  ال�شتثمارات  حجم  باأن 
قانون ت�شجيع ال�شتثمار بلغت ما يقرب من 240 مليون دولر 
هناك  واأن  والفنادق.  وامل�شت�شفيات  ال�شناعة  قطاعات  يف 
املبا�شرة  ال�شتثمارات  من  دولر  مليار  ن�شف  من  يقرب  ما 
كويتية  وا�شتثمارات  اخلا�شة.  القت�شادية  العقبة  منطقة  يف 
 2013 العام  خالل  الإن�شاء  قيد  دولر  ماليني   105 تتجاوز 
ال�شتثمارات  من  دولر  مليون   265 من  يقرب  ما  اإىل  اإ�شافة 
الكويتية قيد التاأ�شي�ص بانتظار املوافقات من اجلهات املعنية. 
ولعل من ال�شتثمارات الواعدة التي يتوقع لها النطالق خالل 
العام 2014 تتمثل يف م�شروع معر�ص �شركة "ايكيا« ملجموعة 
يقرب من 78  ما  فيه  ال�شتثمار  يبلغ حجم  والذي  احلمي�شي 
مليون دولر، وكذلك م�شنع �شوفتي للمنظفات با�شتثمار ي�شل 
اىل 10 ماليني دينار وم�شروع مينا ال�شياحي يف البحر امليت 

با�شتثمار ي�شل اىل نحو 20 مليون دولر. 
ما  وجود  عن  املالية  الأوراق  اإيداع  مركز  اإح�شاءات  وت�شري 
يف  الكويتية  ال�شتثمارات  من  دولر  مليار   1.6 من  يقرب 
القيمة  اإجمايل  نحو 10% من  اإىل  ت�شل  وهي  الأردين  ال�شوق 
ال�شوقية ل�شوق راأ�ص املال الأردين. وبالرغم من �شعوبة حتديد 
حجم ال�شتثمار احلقيقي يف القطاع التجاري، وخا�شة جتارة 
اجلملة والتجزئة، بيد اأن موؤ�شرات حجم راأ�ص املال امل�شتثمر 
اأموال  بروؤو�ص  املجال  هذا  يف  م�شجلة  ا�شتثمارات  اإىل  ت�شري 

ت�شل اىل 800 مليون دولر اأمريكي.

ال�شيخ حمد �شباح الأحمد ال�شباح،
) KIPCO ( رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة
يرافقه ال�شيد في�شل حمد العيار، نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة،

يف زيارة موقع م�شروع العبديل



ال�ستثمارات الكويتية يف �سوق عمان املايل

لقد بينت اأرقام ال�شتثمار اخلا�شة باأ�شواق راأ�ص املال العربية يف 
نهاية العام 2011 اأن الكويت احتلت املرتبة الأوىل كاأهم م�شتثمر 
بلغت  بقيمة  العربية  املالية  الأوراق  حمفظة  يف  وعربي  اأجنبي 
20.1 مليار دولر وبح�شة بلغت 18.23% تلتها اململكة املتحدة يف 
املرتبة الثانية بقيمة 20.09 مليار دولر وبح�شة بلغت %18.21 
ثم حلت الوليات املتحدة يف املرتبة الثالثة بقيمة 12 مليار دولر 

وبح�شة بلغت %10.9.
اأما عن حجم ال�شتثمارات الكويتية يف �شوق عمان املايل فت�شري 
الأرقام اإىل اأن الكويت حتتل املرتبة الأوىل يف حجم ال�شتثمارات 
على م�شتوى الدول العربية والأجنبية فقد بلغت ن�شبة ال�شتثمارات 
حوايل  الأردن  يف  العربية  ال�شتثمارات  اإجمايل  اإىل  الكويتية 
ا�شتثمارات  اإجمايل  ن�شبته 57% من  تتجاوز ما  اأنها  60.7% كما 
الدول الأجنبية يف اململكة. وهي تقع بني اأربعة اإىل خم�شة اأ�شعاف 
قيمة ا�شتثمارات معظم الدول الأجنبية، وب�شكل عام فاإن اإجمايل 
ما ت�شتثمره دولة الكويت يف الأ�شواق املالية العربية ي�شل اإىل نحو 

3.2% من حجم تلك الأ�شواق.
الأردن  يف  الكويتية  ال�شتثمارات  اإجمايل  فاإن  اآخر  �شعيد  على 
املرتاكمة  الأر�شدة  حجم  اإجمايل  من   %37 من  يقرب  ما  ي�شكل 
نحو   بلغ  وبر�شيد  الأردين  ال�شوق  يف  العربية  ال�شتثمارات  من 
مع  اليوم  قائم  وهو  العام 2011،  نهاية  منذ  دولر  مليار   9.160
زيادات طفيفة جتعله يقارب الع�شرة مليارات دولر ح�شب اأرقام 
ثلث  من  اأكرث  اأن  يعني  ما  الأردن،  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع  موؤ�ش�شة 
الكويت،  لدولة  هي  الأردين  القت�شاد  يف  العربية  ال�شتثمارات 
وهي نتيجة ت�شري اىل اأن  دولة الكويت ت�شكل الدولة الأوىل عربيًا 
اأكرب  ت�شكل  اأنها  كما  البالد،  يف  العربية  ال�شتثمارات  حجم  يف 

م�شتثمر خارجي بالن�شبة لالقت�شاد الأردين. 

التوزيع القطاعي لال�ستثمارات الكويتية يف الأردن

البينية  العربية  لال�شتثمارات  القطاعي  التوزيع  اأن  املالحظ  من 
القت�شاد  يف  القت�شادية  للقطاعات  الهيكلي  والتوزيع  يتنا�شب 
قطاع  يف  ال�شتثمارات  تلك  من   %69 نحو  تركز  حيث  الأردين، 
من  تبقى  ما  على  ال�شناعي  القطاع  ا�شتحوذ  حني  يف  اخلدمات 
قد  الكويتية  ال�شتثمارات  اأن  الوا�شح  ومن  ال�شتثمارات.  تلك 
التق�شيم ففي قطاع اخلدمات تنوعت ال�شتثمارات  تاأثرت بذلك 
الكويتية لت�شمل قطاع النقل يف العا�شمة عمان من خالل امتالك 
بدءًا  والت�شالت  للنقل  املتكاملة  ال�شركة  يف  جوهرية  ح�شة 
بالكامل  متتلكها  التي  زين  ب�شركة  املتمثلة  اخللوية  بالت�شالت 
جمموعة الرباك والتي تعترب �شبكة الت�شالت اخللوية الأوىل يف 
املتنوعة  الإ�شافية  وخدماتها  انت�شارها  �شعة  عن  ناهيك  الأردن، 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات والت�شالت. كما متتلك جمموعة 
اأما يف  الأردنية.  الت�شالت  �شركة  من   %10 من  يقرب  ما  النور 
الكويتي من  الأردين  البنك  والبنوك فيعترب  املايل  القطاع  جمال 
مراكز  البنك  تبوء  وقد  البالد  يف  الكويتية  ال�شتثمارات  اأهم 
من  العديد  على  وح�شل  الأردين  امل�شريف  القطاع  يف  متقدمة 
اجلوائز العاملية يف جمالت النمو والتميز يف اخلدمات واملنتجات 
امل�شرفية بال�شافه اىل الرياده يف القنوات اللكرتونية. كما تظهر 
م�شروع  يف  العقاري  التطوير  م�شاريع  يف  الكويتية  ال�شتثمارات 
"البوليفارد".  العبديل  ملنطقة  الرئي�شي  ال�شوق  وم�شروع  العبديل 
الكويتية  ال�شتثمارات  من  العديد  هنالك  فان  ذلك  جانب  واىل 
ال�شناعات  جمال  يف  وخا�شة  والتعدين،  ال�شناعة  قطاع  يف 
املدن  يف  الكويت  دولة  ت�شتثمر  كما  كالفو�شفات،  ال�شتخراجية 
ال�شناعية والتنموية يف قطاعات ال�شناعات الغذائية والدوائية، 
الكويتية  ال�شتثمارات  اأهم  بع�ص  التايل  اجلدول  ويو�شح  هذا 
يف  تعمل  الذي  والقطاع  بها  امل�شاهمة  ون�شبة  الأردن  يف  القائمة 

جماله تلك ال�شتثمارات.

البنك الأردين الكويتي

م�شروع العبديل

بنك الإ�شكان للتجارة والتمويل
بنك الكويت الوطني

ال�شرق العربي للتاأمني

ال�شركة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة )زين(
�شركة الت�شالت الأردنية

�شركة البوتا�ص العربية
�شركة الفو�شفات الأردنية

ال�شركة املتكاملة لل�شناعات املتعددة
وال�شتثمارات العامة

�شركة جممع ال�شرق الأو�شط لل�شناعات الهند�شية
واللكرتونية الثقيلة

جمموعة املطار 

بنك برقان التابعة ل�شركة م�شاريع الكويت
)KIPCO ( القاب�شة    

�شركة العقارات املتحدة التابعة ل�شركة م�شاريع الكويت
)KIPCO ( القاب�شة    

�شركة املجموعة ال�شتثمارية العقارية الكويتية
بنك الكويت الوطني - الكويت

جمموعة اخلليج للتاأمني التابعة ل�شركة
)KIPCO ( م�شاريع الكويت القاب�شة    

جمموعة زين
�شركة نور لالت�شالت القاب�شة

الهيئة العامة لال�شتثمار
حكومة دولة الكويت

�شركة نور لال�شتثمار املايل

�شركة جمموعة ال�شناعات الوطنية القاب�شة
�شركة نور لال�شتثمار املايل

املايل وامل�شريف

العقاري

املايل وامل�شريف
املايل وامل�شريف

التاأمني

الت�شالت
الت�شالت
ال�شناعي
ال�شناعي

ال�شناعي

ال�شناعي
النقل

ا�سم ال�سركة امل�ستثمرةالقطاعال�ستثمار

بع�ض اأهم ال�ستثمارات الكويتية القائمة يف الأردن
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•  ال�سيد بيجان خ�سرو�ساهي   ممثل �سركة اأودي�سي لإعادة التاأمني - الوليات املتحدة

الأع�ســـاء

املدير العام / اأمني �سر جمل�س الإدارة

•  ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح الأ�سمر

مدققو احل�سابات

•  ال�سادة ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( - الأردن
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
التقرير  الإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  زمالئي  وبا�شم  با�شمي  لكم  اأقدم  اأن  ي�شعدين 
لل�شنة  املوحدة  املالية  والقوائم  واإجنازاته،  البنك  اأعمال  نتائج  عن  ال�شنوي 

املنتهية يف 2013/12/31.
للعديد  واإن ظل عامًا �شعبًا  العاملي،  اإنتعا�شًا بطيئًا لالإقت�شاد  �شهد عام 2013 
من الدول حيث �شاد الركود معظم فرتات العام ب�شبب برامج التق�شف ومظاهر 
�شعف الإئتمان بني البنوك، وحالة عدم اليقني ب�شبب اإرتهان الإقت�شاد العاملي 
لتطورات الأو�شاع املالية وال�شيا�شة النقدية لالإقت�شاد الأكرب يف العامل، و�شهدنا 
خالل العام �شل�شلة توقعات بني اإيجابية و�شلبية غالبًا ما كان يتم الرتاجع عنها 
بني ربع �شنة واآخر. ولكن يف النهاية يبدو اأن كابو�ص الركود قد اأخذ بالإنح�شار.

وغري  منتظم  غري  حت�شن  اأنه  بدا  ما  فاإن  املتقدمة  الإقت�شادات  لدول  بالن�شبة 
متكافىء قد اأخذ بالرت�شخ وبداأت بع�ص الأرقام اجليدة بالظهور وال�شري بالإجتاه 
الرغم  وعلى  املتحدة،  الوليات  ففي  الثقة.  مظاهر  بعودة  مرتافقة  ال�شحيح 
من املعاناة ب�شبب ال�شراعات الداخلية حول امليزانية، فاإن الأو�شاع تتجه نحو 
التح�شن، حيث حتركت اأ�شواق امل�شاكن والأ�شهم وا�شتعاد الطلب اخلا�ص ن�شاطه 
وقوته. ولكن يظل ال�شوؤال قائمًا حول ما قد توؤول اإليه الأمور يف عام 2014 عندما 
يبداأ تنفيذ خطة خف�ص التي�شري النقدي وخف�ص الإنفاق مع بقاء م�شاكل املوازنة 

وجدلية �شقف الدين العام.
يف بريطانيا، كان هناك قدر عال من التفاوؤل، وجنا الإقت�شاد من �شقطات كانت 
اأما يف الدول  اأي�شًا.  اأملانيا بعام جيد  النمو ب�شكل قوي، وحظيت  متوقعة وتعزز 
الأوروبية غري املحورية فقد كان النمو خميبًا لالآمال، و�شجلت جميعها م�شتويات 

بطالة عالية. ويف املح�شلة فاإن اأوروبا واليورو ل يزالن يف منطقة امل�شاكل.
اأما الإقت�شادات النا�شئة فقد متكنت من ال�شمود وحافظت على وترية معتدلة 
من النمو، ولكن بدرجة اأقل مما كانت عليه قبل الأزمة، وهذا ما يوؤكد اأنه حتى 
قادرة  تعد  مل  ومت�شارعة  قوية  منو  معدلت  حتقيق  على  داأبت  التي  الدول  تلك 
اإىل  اإ�شافة  النمو  بتباطوؤ وترية  تتزايد تنبيء  الآن، وهناك موؤ�شرات  على ذلك 

�شعوبات تواجه اأ�شعار ال�شرف وهيكل الفوائد لتلك الدول.
 رمبا تكون املرحلة ال�شعبة واملوؤملة يف نهاياتها، اإل اأن طريق العودة اإىل اإقت�شاد 
مت  التي  للتدابري  الأولية  النتائج  من  الرغم  فعلى  و�شاقًا.  طوياًل  زال  ل  متني 
غري  تظل  اأنها  اإل  العاملي،  امل�شتوى  على  والإنكما�ص  الركود  ملواجهة  اتخاذها 
كافية، ول بد من موا�شلة الإ�شالحات البنيوية واملالية، و�شوًل اإىل نظام مايل 
يعالج الإختاللت ويدعم الإ�شتقرار، والكل بانتظار مزيد من املوؤ�شرات والنتائج 

الإيجابية لتعزيز التفاوؤل ببدء اإنتعا�ص حقيقي وبو�شع اأف�شل يف عام 2014.
الأردين  الإقت�شاد  وحقق  �شبقه،  الذي  للعام  ا�شتمرارًا   2013 عام  كان  حمليًا، 
ن�شبة  لتبقى  بحوايل %2.8،   الإجمايل  املحلي  الناجت  فقد منا  نتائج خمتلطة. 
وحول  ال�شيطرة  حتت  الت�شخم  وظل  املا�شي.  العام  يف  م�شتواها  عند  النمو 
م�شتوى العام ال�شابق 5.6%، فيما اأظهرت موؤ�شرات اقت�شادية ونقدية رئي�شية 
توجهًا �شحيًا. ومن اأبرز هذه املوؤ�شرات: ارتفاع احتياطي البنك املركزي الأردين 
اجلاري  احل�شاب  يف  العجز  وانخفا�ص  ملمو�ص،  ب�شكل  الأجنبية  العمالت  من 
املغرتبني  حتويالت  وارتفاع  الدينار،  �شرف  �شعر  وا�شتقرار  املدفوعات،  مليزان 

عملية  وتوقفت  والأجنبية،  العربية  ال�شـتثمارات  تدفقات  وزيادة  الأردنيني، 
امل�شريف  اجلهاز  قوة  وتاأكدت  العامة،  الثقة  من�شوب  لرتفاع  نتيجة  الدولرة 

الأردين، وحت�شنت اأ�شعار الأ�شهم يف بور�شة عمان. 
مل  جيدة،  وعربية  اأجنبية  منحًا  اخلزينة  تلقي  من  وبالرغم  اأخرى،  جهة  من 
اأن يخرج من عنق الزجاجة خالل عام 2013 وبقي  ي�شتطع القت�شاد الأردين 
املر�شومة  اأهدافه  كل  الإقت�شادي  الت�شحيح  برنامج  فلم يحقق  ال�شغط،  حتت 
وحتققت �شلبيات عديدة حيث ت�شخم عجز املوازنة العامة، وارتفعت املديونية 
وبقي  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %80 يعادل  ومبا  م�شبوق  غري  م�شتوى  اإىل 
موؤ�شر العتماد على الذات متدنيًا يف حدود 85% ، اأي اأن الدولة ما زالت تعتمد 
من  و%15  الراأ�شمالية  النفقات  كل  لتغطية  اخلارجية  واملنح  القرو�ص  على 
النفقات اجلارية. اأما م�شكلة الطاقة فقد ظلت دون حل جذري، وارتفع العجز 
يف امليزان التجاري نتيجة جلمود ال�شادرات وارتفاع امل�شتوردات، وظلت اأ�شعار 
الفائدة على الدينار مرتفعة ن�شبيًا باملقارنة مع العمالت الرئي�شية، وارتفع معدل 
البطالة اإىل 12.6%. وب�شكل عام بقيت هناك حالة من عدم التيقن توؤثر �شلبًا 

على فعاليات القطاع اخلا�ص.
املجالت  يف  الإ�شالحات  على  ركز  الإقت�شادي  الت�شحيح  برنامج  اأن  ورغم 
املالية والنقدية، اإل اأن حترك ال�شيا�شة املالية كان حمدودًا للغاية، فمعظم بنود 
املوازنة العامة ل تتمتع باملرونة، وهي مفرو�شة على وزارة املالية التي ل متلك 
م�شاحة كافية للتحرك واملناورة وتطبيق �شيا�شات مالية تعك�ص الأو�شاع املتغرية. 
الإلتزامات  ملواجهة  اإ�شافية  موارد  تدبري  املالية  لل�شيا�شة  الأول  الهاج�ص  وظل 

املتزايدة.
 يف املقابل كانت ال�شيا�شة النقدية ن�شطة، واأظهر البنك املركزي الأردين كفاءة 
ثالث  الفائدة  �شعر  بتخفي�ص  وقام  معهـا،  والتفاعل  املتغريات  متابعة  عالية يف 
مرات، كما اتخذ عددًا من الإجراءات الهادفة لتقوية اجلهاز امل�شريف واحلفاظ 

على جاذبية الدينار كوعاء للمدخرات الوطنية.
ويف املجمل، ما زال ت�شنيف الإقت�شاد الأردين �شلبيًا، حيث مل تكتمل الإ�شالحات 
الهيكلية، ومل يتم اإ�شالح �شيا�شة الدعم بحيث يذهب للم�شتحقني، وبقيت �شركة 
الكهرباء الوطنية تعاين من اخل�شائر ول ت�شتطيع ا�شرتداد الكلفة. ولكن �شندوق 

النقد الدويل عرب عن ر�شاه عن اإجنازات الأردن ب�شكل اإجمايل.

اأعمال البنك يف عام 2013 
بالن�شبة للبنك الأردين الكويتي، كان عام 2013 عامًا مفعمًا بالإجنازات مثلما 
بطيء  اإقت�شادي  لواقع  معاي�شتنا  ومع  والتحديات.  بالأعباء  مثقاًل  عامًا  كان 
اأف�شل  باأن  احلركة ومتوا�شع الن�شاط، فلم نتخلى عن تفاوؤلنا املعهود وقناعتنا 
الفر�ص يكمن يف اأ�شعب الأزمات، وعملنا طوال الوقت على تعزيز �شبل التوا�شل 
و�شغرية،  ومتو�شطة  كبرية  �شركات  من  مكوناته  بكافة  اخلا�ص  القطاع  مع 
وبذلنا كل ما بو�شعنا من جهود مل�شاعدة عمالئنا على موا�شلة ن�شاطهم وتعزيز 
لكنها ظلت  نتائج جيدة  توليد فر�ص عديدة وحتقيق  ال�شوق، ومت  تواجدهم يف 

دون الطموحات ب�شبب الأو�شاع ال�شائدة و�شعف الطلب. 
توجهنا  الإئتمانية، فقد  املحفظة  املوازنة بني مكونات  ومن خالل حر�شنا على 
القطاع  هذا  ميتاز  حيث  والأفراد  التجزئة  قطاع  نحو  طموحة  �شيا�شة  وفق 

كلمة رئي�س جملـ�س الإدارة      



3 1 0 2      ا لـتـقـر ير  ا ل�سـنـــو ي لـلــبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتــي

13

املوجودات  نوعية  على  اأي�شًا  ينعك�ص  الذي  الأمر  للمخاطر  وتوزيع  بالربحية 
تخفي�ص  اإىل  اأي�شًا  التوجه  هذا  ويهدف  العاملة.  غري  الديون  ن�شبة  وانخفا�ص 
ن�شب تركزاتنا الإئتمانية يف الت�شهيالت املمنوحة للقطاع احلكومي اأو امل�شمونة 
من قبله ك�شركات الطاقة )الكهرباء وم�شفاة البرتول(، اإ�شافة اإىل تقليل درجة 
الإعتماد على الإ�شتثمار ب�شندات اخلزينة الأردنية، مع املحافظة على م�شتويات 

مريحة من ال�شيولة.
وذلك  العمل  نواحي  كافة  �شملت  مكثفة  جهودًا  بدايته  ومن   2013 عام  �شهد 
فكان   ،2014 عام  يف  اإطالقها  ننوي  التي  اجلديدة  النوعية  للنقلة  حت�شريًا 
الداأب واملثابرة والعمل املو�شول �شمة اجلميع، كما كانت موا�شيع �شري امل�شاريع 
كافة  على  البنك  ملوظفي  ال�شاغل  ال�شغل  والنجاحات  والتحديات  والربامج 

امل�شتويات ويف كل الأوقات.
العام العمل على ا�شتكمال و�شع وتطبيق الإجراءات الالزمة حل�شن  ومت خالل 
تنفيذ تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية، وتر�شيخ قواعد الإلتزام الكامل بها. ويف هذا 
ال�شدد، ن�شري اإىل اأن البنك الأردين الكويتي يخ�شع لتعليمات  الهيئات الرقابية 
يف الأردن والكويت وقرب�ص وفل�شطني، اإ�شافة للمتطلبات الرقابية لبنك برقان 

باعتبار بنكنا ع�شوًا يف املجموعة. 
اأما امل�شروع التطويري الأكرث اأهمية، وهو ا�شتبدال النظام البنكي احلايل بنظام 
جديد متطور فقد اأخذ منا جميعًا كل الإهتمام واجلهد، وكانت فرق العمل املكلفة 
بامل�شروع، ول زالت، تعمل ليل نهار لإطالق النظام اجلديد خالل الن�شف الثاين 
من عام 2014. ويذكر هنا اأن تطبيق هذا النظام لدينا ي�شري جنبًا اإىل جنب مع 
تطبيقه لدى بنك برقان وبنوك اأخرى يف املجموعة. ومع نهاية العام ا�شتكملت 
كافة الرتتيبات الالزمة لت�شغيل نظام ال�شرافات الآلية اجلديد مطلع عام 2014 
متطلبات  بتوفري  با�شرنا  كما  جديدة.  مبزايا  متكاملة  اآلية  خدمات  يقدم  وهو 
الإلتزام بقانون الإلتزام ال�شريبي للح�شابات الأجنبية )FATCA( لتكون جاهزة 
يف موعد �شريان القانون. ومبوازاة ذلك، �شهد عام 2013 اإفتتاح اأربعة فروع، كما 

مت حتديث ونقل مواقع فرعني اآخرين.
ولدعم عملية التحول )Transformation( والتواكب مع تطورات العمل امل�شريف 
اخلربة  ذوي  من  عدد  وا�شتقطاب  الوظيفي  اجلهاز  تدعيم  مت  ودوليًا،  حمليًا 
على  جذري  تطوير  اإجناز  مع  ذلك  وترافق  رئي�شية،  وظائف  ل�شغل  والكفاءة 

�شيا�شة واإجراءات اإدارة املوارد الب�شرية وفق اأف�شل املمار�شات يف هذا املجال. 
يف جمال معاجلة الديون غري العاملة فقد مت التعامل مع العديد من احل�شابات 
امل�شاكل،  بع�ص  من  عانت  التي  املديونيات  من  لعدد  الالزمة  الهيكالت  وعمل 
ب�شكل  �شماناتها  وتعزيز  احل�شابات  هذه  تن�شيط  عن  املعاجلات  اأ�شفرت  وقد 
خالل  من  �شواء  طيبة  نتائج  والتح�شيل  املتابعة  عمليات  حققت  كما  ملحوظ. 
القاب�شة فال  الأردنية  ل�شركة تعمري  وبالن�شبة  الق�شاء.  اأو من خالل  الت�شويات 
الأردين  البنك  لي�ص من  الدعم،  اإىل كل  ال�شركة حتتاج  باأن  نزال عند قناعتنا 
الإ�شكانية  م�شاريعها  يف  لال�شتمرار  اأي�شًا،  احلكومة  ومن  بل  وح�شب،  الكويتي 
فلل  جمموعة  بتملك  البنك  قام  وقد  الدخل.  متو�شطي  �شريحة  ت�شتهدف  التي 
يف م�شروع الأندل�شية لتوفري ال�شيولة الالزمة لل�شركة وم�شاعدتها على ا�شتكمال 
ت�شطيب فللها، الأمر الذي يخرج ال�شركة من اأو�شاعها احلالية وي�شاعد البنك 
على ا�شرتداد مديونيته ب�شكل تدريجي، ومبا ينعك�ص اإيجابًا على القطاع العقاري 
يف الأردن ب�شكل عام. وقد �شارف ت�شطيب الفلل التي متلكها البنك على النتهاء 

وهي معرو�شة للبيع وهناك اإقبال جيد عليها. 
لنجاحاته  اإمتدادًا  البنك يف عام 2013  اأداء  يعترب  املالية،  النتائج  على �شعيد 
يف ال�شنوات اخلم�شة املا�شية ويف �شنوات ما قبل الأزمة. وقد اأظهرت االنتائج 
املالية لل�شنة املنتهية يف 2013/12/31 اإرتفاع اإجمايل موجودات البنك يف نهاية 
العام اإىل 2552.5 مليون دينار مقابل 2409.6 مليون يف عام 2012 بنمو قدره 
5.93%، وبلغت الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة بال�شايف 1328.2 مليون دينار 
بانخفا�ص قدره 6.22% عن العام املا�شي، ويعود ذلك اإىل �شعف الطلب على 
الإئتمان ب�شكل عام نتيجة احلالة الإقت�شادية الراهنة، وح�شول عمليات ت�شديد 
اإىل  بالبنك  ال�شيولة  ن�شبة  الإدارة لرفع  ل�شعي  اإ�شافة  مربجمة لقرو�ص كبرية، 

بحوايل  قويًا  منوًا  العمالء  ودائع  �شجلت  املطلوبات،  جانب  يف  مريح.  م�شتوى 
17.16% وبلغت 1601.8 مليون دينار يف نهاية العام. وقد بلغ ربح ال�شنة قبل 
ال�شريبة 66 مليون دينار بن�شبة منو قدرها 4.2% عن عام 2012 فيما بلغ الربح 
بزيادة  دينار  مليون  واملخ�ش�شات 47.5  ال�شريبة  بعد  البنك  مل�شاهمي  العائد 
بن�شبة %7.97  ارتفع  اامللكية فقد  اأما جمموع حقوق  ال�شابق.  العام  2.5% عن 
وبلغ 409.33 مليون دينار. وقد حافظت معدلت العوائد وموؤ�شرات الأداء على 
م�شتوياتها املرتفعة �شمن الن�شب املعيارية الدولية، حيث بلغ العائد على معدل 
و�شجلت   ،%12.03 امللكية  حقوق  معدل  على  العائد  وبلغ   %1.91 املوجودات 
ن�شبة كفاية راأ�ص املال 16.43%. اأما موؤ�شر الكفاءة )ن�شبة امل�شاريف/ اإجمايل 
الدخل( فقد بلغ 32.86% وهو من اأف�شل الن�شب ال�شائدة لدى القطاع امل�شريف.

اآفاق عام 2014
النتعا�ص،  ببطء  وتهدد  الأردين  الإقت�شاد  على  بثقلها  تلقي  ال�شغوط  تزال  ل 
فالتحديات التي �شيواجهها الأردن خارجيًا وداخليــــــــًا يف عام 2014 ل تختلف 
عما واجهه يف عام 2013. ومن اأهم التحديات اخلارجية تلك املرتبطة بالأو�شاع 
اأما  وم�شر(.  والعراق  )�شوريا  اجلوار  دول  يف  املتفاقمة  وال�شيا�شية  الأمنية 
بالإرتفاع،  الآخذين  واملديونية  املوازنة  عجز  يف  فتتمثل  الداخلية  التحديات 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  حوايل%20  ت�شتهلك  التي  الطاقة  تكلفة  وارتفاع 

وتبعات اللجـوء ال�شوري الإقت�شادية والإجتماعية وال�شيا�شية.
لل�شادرات  املتاحة  الفر�ص  اأهمها  اإيجابية  موؤ�شرات  عدة  فهناك  وباملقابل، 
الأردنية التي قد حتل حمل �شادرات دول الإقليم عرب �شوريا والتي تعرثت ب�شبب 
اخلارجية،  املنح  تدفق  ا�شتمرار  اأي�شًا،  املوؤ�شرات  ومن  فيها.  الأمنية  الأو�شاع 
خرباء  عليها  ي�شرف  التي  املربجمة  بالإ�شالحات  اجلاد  احلكومة  والتزام 
من  بالرغم  العايل  م�شتواها  عند  ال�شياحة  وا�شتمرار  الدويل،  النقد  �شندوق 
البنك  اإحتياطي  اإرتفاع  بالإعتبار  يوؤخذ  كما  امل�شتقرة،  غري  الإقليمية  الظروف 

املركزي الأردين كم�شدر للثقة العامة، وجتاوز الأردن ملخاطر الربيع العربي.
وا�شعة  م�شاحة  هناك  اأن  نرى  فنحن  التحديات،  كل  من  وبالرغم  املجمل،  ويف 
خالل  من  للنمو،  اأ�شرع  وترية  حتقيق  على  الأردين  الإقت�شاد  بقدرة  للتفاوؤل 
حكومية  مبادرات  وتقدمي  للنمو،  حمفزة  واقت�شادية  مالية  ب�شيا�شات  الإلتزام 
حقيقية لتفعيل القطاع اخلا�ص وم�شاعدته، فهو القطاع الذي يعول عليه ب�شكل 
وتعزيز  الإقت�شادية  احلركة  تن�شيط  ويف  املتاحة  الفر�ص  ا�شتثمار  يف  اأ�شا�شي 
من  تخلو  ولن  طويلة  �شتكون  اأنها  الأحوال،  كل  يف  نظن،  والتي  التعايف  مرحلة 
من  عاليًا  وقدرًا  العمل  يف  والإخال�ص  ال�شرب  من  الكثري  وتتطلب  املطبات، 
ال�شفافية وحتمل امل�شوؤولية، ومقاربة الأمور ب�شكل �شمويل ولي�ص من خالل هبات 

ومبادرات مو�شمية.
ال�شكر  عبارات  باأ�شدق  الكرام  وعمالئنا  م�شاهمينا  لكافة  اأتقدم  اخلتام،  يف 
والتقدير لثقتهم وتعاونهم، كما اأتوجه ل�شركائنا الإ�شرتاتيجيني �شركة م�شاريع 
حلر�شهم  والعرفان  بالثناء  برقان  بنك  وجمموعة  )كيبكو(  القاب�شة  الكويت 
الإ�شرتاتيجية  العالقات  وبتعزيز  البنك  مب�شالح  الدائم  واهتمامهم  ال�شادق 
والعملية بيننا وبينهم ملا فيه امل�شلحة امل�شرتكة. واأتقدم بعظيم ال�شكر والإمتنان 
واأجهزة  اإدارات  وكافة  ونائبيه  املحافظ  الأردين ممثاًل مبعايل  املركزي  للبنك 
اجلهاز  مبكانة  لالإرتقاء  املو�شول  و�شعيهم  العالية  ومهنيتهم  جلهودهم  البنك 
واأع�شاًء  رئي�شًا  املالية،  الأوراق  لهيئة  م�شتحق  وال�شكر  الأردين.  امل�شريف 
مل�شالح  الأمينة  ورعايتهم  الإ�شتثمار  مناخ  تعزيز  يف  املميز  لأدائهم  وعاملني، 
جلميع  واملودة  الثناء  وبالغ  التقدير  بكل  اأتوجه  اأن  يفوتني  ول  امل�شتثمرين. 
وموظفني  م�شوؤولني  من  التابعة،  وال�شركات  بالبنك  العاملني  واأبنائي  اإخواين 
وجناحاته. البنك  اأهداف  حتقيق  يف  ودورهم  ومثابرتهم  الرفيع  اأدائهم   على 

عبـــد الكريــم الكباريتـــي
رئي�ص جمل�ص الإدارة
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لمحة عن شركة
العبدلي

م�شاهمة  ك�شركة   2004 عام   والتطوير  لال�شتثمار  العبديل  �شركة  تاأ�ّش�شت 
ة بتطوير وتنمية الو�شط اجلديد للعا�شمة الأردنية عّمان، وقد  خا�شة خمت�شّ
انبثقت ال�شركة نتيجة �شراكة ناحجة ما بني موؤ�ش�شة ا�شتثمار املوارد الوطنية 
وتنميتها )موارد( احلكومية، و�شركة الأفق العاملية للتنمية والتطوير )ذ.م.م( 
�شًا با�شتثمار وتطوير امل�شاريع  التي تعّد جتمعًا عامليًا يف عامل البناء - متخ�شّ
العقارية الكبرية - وميتلكها ال�شيخ بهاء الدين رفيق احلريري. وتو�ّشعت تلك 
الأردن،   - املتحدة  العقارات  �شركة  اإليها  ان�شّمت  حني  اأكرب  ب�شكل  ال�شراكة 
اململوكة من قبل �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة )KIPCO(، مّما اأ�شاف اإىل 
ال�شركة املزيد من اخلربة والإمكانيات لتطوير الو�شط اجلديد ملدينة عّمان. 
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تنظيم واإدارة البنك
يعتمد البنك الأردين الكويتي دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية والذي مت اإعداده يف اأواخر عام 2007، وفقًا لأف�شل املمار�شات الدولية بهذا اخل�شو�ص وا�شتنادًا اإىل تعليمات 
واإر�شادات البنك املركزي الأردين. ويهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل الو�شول اإىل حتقيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ش�شية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة 
بالبنك )Stakeholders( وال�شفافية والإف�شاح عن و�شع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�شائلة يف العالقات بني جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية، وبني جمل�ص 
الإدارة وامل�شاهمني، وبني جمل�ص الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى، بالإ�شافة اإىل امل�شوؤولية من حيث الف�شل الوا�شح يف امل�شوؤوليات وتفوي�ص ال�شالحيات. وملزيد من 
الإف�شاح وال�شفافية فقد مت اإرفاق دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية، بعد مراجعته يف عام 2013 وتعديله مبا ين�شجم مع تعليمات احلاكمية املوؤ�ش�شية ال�شادرة عن البنك املركزي 

الأردين وبنك الكويت املركزي، ومتطلبات التوافق مع دليل احلاكمية املطبق لدى بنك برقان. 
تعتمد اإجراءات تنظيم واإدارة البنك على الأ�ش�ص التالية:
-  وجود جمل�ص اإدارة يت�شم بالفاعلية وحتمل امل�شوؤولية.

-  توجه ا�شرتاتيجي وا�شح من اأجل تطوير الأعمال.
- اأ�ش�ص حما�شبية جيدة واإف�شاح للمعلومات.

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

يحكم تكوين جمل�ص الإدارة قانون ال�شركات الأردين وقانون البنوك. ويتكون جمل�ص اإدارة البنك من ت�شعة اأع�شاء يتم انتخابهم ملدة 4 �شنوات.
وقد مت انتخاب جمل�ص الإدارة احلايل يف 7 ني�شان 2013 وانتخب دولة ال�شيد عبد الكرمي الكباريتي رئي�شًا ملجل�ص الإدارة وال�شيد في�شل حمد العيار نائبًا للرئي�ص. 

يتمثل الدور الرئي�شي ملجل�ص الإدارة يف م�شوؤوليته عن �شالمة الو�شع املايل للبنك، وعن قيام البنك بتلبية م�شوؤولياته املختلفة جتاه كافة اجلهات ذات العالقة، ويقوم 
بر�شم الأهداف ال�شرتاتيجية للبنك والرقابة على الإدارة التنفيذية والتاأكد من كفاءة اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك باخلطط ال�شرتاتيجية ومن 

توفر �شيا�شات مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة امل�شرفية لدى البنك واعتماد هذه ال�شيا�شات. 
وجمل�ص الإدارة م�شوؤول اأي�شًا عن م�شداقية التقارير املالية للبنك و�شمان تطبيق �شيا�شات املخاطر املالئمة واأن البنك ملتزم بجميع القوانني ال�شارية.  

اإجتماعات املجل�ص
عقد جمل�ص الإدارة �شتة اإجتماعات خالل العام 2013 يف تاريخ 1/21 و1/30 و4/7 و6/25 و11/21 و2013/12/24. وقد ح�شر جميع اأع�شاء املجل�ص كافة الجتماعات 

كما ح�شروا اإجتماع الهيئة العامة مل�شاهمي البنك املنعـقد بتاريخ 2013/4/7.
ويبني اجلدول التايل اأ�شماء اأع�شاء جمل�ص الإدارة و�شفة التمثيل والع�شوية: 

الع�سوية يف املجل�س �سفة التمثيلالإ�سم

رئي�ص جمل�ص الإدارة ال�شيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارةممثل بنك اخلليج املتحدال�شيد في�شل حمد العيار
ع�شو جمل�ص الإدارةممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعيالدكتور جعفر عبد ح�شان

ع�شو جمل�ص الإدارةممثل  �شركة الفتوح القاب�شةال�شيد م�شعود حممود جوهر حيات
ع�شو جمل�ص الإدارةممثل �شركة م�شاريع الكويت )القاب�شة(ال�شيد طارق حممد عبد ال�شالم

ع�شو جمل�ص الإدارة / م�شتقلال�شيد فاروق عارف العارف *
ع�شو جمل�ص الإدارةممثل بنك برقانالدكتور يو�شف مو�شى الق�شو�ص

ع�شو جمل�ص الإدارة / م�شتقلممثل ال�شركة الإ�شرتاتيجية لال�شتثماراتال�شيد من�شور اأحمد اللوزي *
ع�شو جمل�ص الإدارة / م�شتقلممثل �شركة اأودي�شي لإعادة التاأمنيال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي

*ع�شو تنفيذي

- اآليات حكيمة لتخاذ القرارات .
- تقييم لالأداء مرتبط بال�شرتاتيجية.

- تنمية وتطوير املوارد الب�شرية.

تقرير جمل�س الإدارة حول 

احلاكمية املوؤ�س�سية واإدارة 

املخاطر والمتثال لعام 2013
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يبني اجلدول التايل جلان جمل�ص الإدارة واأ�شماء الأع�شاء وعدد الإجتماعات التي عقدت عام 2013: 

عدد اإجتماعات اللجنة يف عام 2013اأع�شاء اللجنةجلنة جمل�ص الإدارة

ال�شيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي، رئي�شًاجلنة التحكم املوؤ�س�سي
ال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي، ع�شوًا

الدكتور جعفر عبد ح�شان، ع�شوًا )اعتبارًا من 2013/12/4(
ال�شيد عماد جمال الق�شاه، ع�شوًا )لغاية 2013/12/3(

وي�شارك يف اجتماعات اللجنة رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال.

1

جلنة جمل�س الإدارة 
للت�سهيالت وال�ستثمار

ال�شيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي، رئي�شًا
ال�شيد من�شور اأحمد اللوزي، ع�شوًا 
ال�شيد فاروق عارف العارف، ع�شوًا

وي�شارك يف اجتماعات اللجنة وتقدمي املوا�شيع املعرو�شة نائب املدير العام/ 
رئي�ص املجموعة امل�شرفية.

50

جلنة التدقيق واملخاطر
) لغاية 2013/11/20(

ال�شيد طارق حممد عبد ال�شالم، رئي�شًا
ال�شيد فاروق عارف العارف، ع�شوًا

الدكتور يو�شف مو�شى الق�شو�ص، ع�شوًا
ال�شيد من�شور اأحمد اللوزي، ع�شوًا
ال�شيد عماد جمال الق�شاه، مراقبًا

4

جلنة التدقيق 
)اعتباراُ من 2013/11/21(

ال�شيد طارق حممد عبد ال�شالم، رئي�شًا
الدكتور يو�شف مو�شى الق�شو�ص، ع�شوًا

الدكتور جعفرعبد ح�شان، ع�شوًا )اعتبارًا من 2013/12/4(
ال�شيد عماد جمال الق�شاه، ع�شوًا )لغاية 2013/12/3(

يدعى رئي�ص دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�شور اجتماعات اللجنة.

-

جلنة املخاطر 
)اعتباراُ من 2013/11/21(

ال�شيد طارق حممد عبد ال�شالم، رئي�شًا
الدكتور يو�شف مو�شى الق�شو�ص، ع�شوًا

ال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي، ع�شوًا
يدعى رئي�ص جمموعة املخاطر والمتثال يف البنك حل�شور اجتماعات اللجنة.

-

ال�شيد م�شعود جوهر حيات، رئي�شًاجلنة الرت�سيحات واملكافئات
الدكتور يو�شف مو�شى الق�شو�ص، ع�شوًا

الدكتور جعفرعبدح�شان، ع�شوًا )اعتبارًا من 2013/12/4(
ال�شيد عماد جمال الق�شاه، ع�شوًا )لغاية 2013/12/3(

1

اأمني �شر اللجان اأعاله ال�شيد »حممد يا�شر« الأ�شمر، املدير العام. 
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اأتعاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية 
مكافاأة  كبدل  �شنويًا  دينار   5.000 مبلغ  الإدارة  جمل�ص  يف  ع�شو  كل  يتقا�شى 
لع�شوية املجل�ص، كما يتقا�شى بدل �شفر وتنقل واإقامة وبدل ح�شور اإجتماعات 
املكافاآت  اإجمايل  التايل  اجلدول  ويبني  املجل�ص.  عن  املنبثقة  الفرعية  اللجان 

والبدلت التي �شرفت لأع�شاء جمل�ص الإدارة  عن عام 2013:

 املبلغع�سو جمل�س الإدارة
بالدينار الأردين

104.084ال�شيد عبدالكرمي عالوي �شالح الكباريتي
15.635ال�شيد في�شل حمد مبارك العيار

10.700ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي
15.635ال�شيد م�شعود حممود جوهر حيات 

16.835ال�شيد طارق حممد يو�شف عبد ال�شالم
15.400ال�شيد فاروق عارف �شحادة العارف

10.400الدكتور يو�شف مو�شى �شلمان الق�شو�ص
15.300ال�شيد من�شور اأحمد عبد الكرمي اللوزي

15.935ال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي
219.924املجموع

مكافاآت الإدارة التنفيذية 
تقا�شاها  التي  الأخرى  وامل�شاريف  التنقل  وبدلت  والعالوات  الرواتب  بيان  مت 
اأع�شاء الإدارة التنفيذية بالبنك يف عام 2013، وذلك �شمن بيانات الإف�شاح 
واملعايري  امل�شدرة  ال�شركات  اإف�شاح  تعليمات  من   )4( املادة  مبوجب  املطلوبة 
املحا�شبية ومعايري التدقيق ال�شادرة عن هيئة الأوراق املالية والإي�شاحات حول 

البيانات املالية والتي ت�شكل جزء ل يتجزاأ من هذا التقرير.

البيئة الرقابية
الرقابة الداخليـة  

اإن جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي والإدارة التنفيذية للبنك م�شوؤولون عن 
على  قادرة  البنك  لدى  داخلية  ورقابة  باأنظمة �شبط  والحتفاظ  وتطبيق  و�شع 

�شمان وحتقيق ما يلي:
- دقة ونزاهة البيانات املالية والت�شغيلية ال�شادرة عن البنك.

- كفاءة وفعالية اأداء العمليات الت�شغيلية للبنك.
- فعالية اإجراءات حماية اأ�شول وممتلكات البنك.

والت�شريعات  والقوانني  الداخلية  العمل  واإجراءات  �شيا�شات  مع  التوافق   -
والتعليمات ال�شارية.  

الداخلية  والرقابة  ال�شبط  باأهمية نظام  البنك  اإميان  انطالقًا من  وياأتي ذلك 
عمليات  وجودة  ل�شالمة  واأ�شا�ص  اجليدة  الإدارة  عنا�شر  اأهم  من  كونه  الفعال 
البنك حيث تبنى البنك عددًا من اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية والتي يقع 
على عاتق الإدارة التنفيذية م�شوؤولية و�شعها ومتابعة تطويرها وحتديثها، وتعمل 
اإدارة البنك وب�شكل م�شتمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة 

وقدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة منها والعمل على تعزيزها.
الداخلية  والرقابة  لل�شبط  الإدارة �شيا�شة  الإطار، فقد اعتمد جمل�ص  ويف هذا 
تطرقت اإىل كافة اجلوانب املتعلقة باأنظمة الرقابة الداخلية من حيث تعريفها 

ومقوماتها وم�شوؤوليات جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية عنها. 

التدقيق الداخلي
توكيدية  خدمات  تقدمي  هي  غايتها  اأن  على  الداخلي  التدقيق  فل�شفة  تقوم 
تهدف  التنفيذية  وادارته  البنك  ادارة  ملجل�ص  ومو�شوعية  م�شتقلة  وا�شت�شارية 
اإىل اإ�شافة قيمة اأو تطوير لعمليات، وم�شاعدة اإدارة البنك يف حتقيق اأهدافها 
املقررة وذلك من خالل و�شع نهج منتظم لتقييم وحت�شني فعالية عمليات اإدارة 

املخاطر والرقابة الداخلية والتحكم املوؤ�ش�شي.
تتبع الدائرة اإداريًا وب�شكل مبا�شر اإىل رئي�ص جمل�ص الإدارة ووظيفيًا اإىل جلنة 
التدقيق ، وترفع تقارير ونتائج اأعمالها ب�شكل مبا�شر اإىل رئي�ص جمل�ص الإدارة 

واإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.
املمار�شات  لأف�شل  وفقًا  للدائرة   )Audit Charter( تدقيق  ميثاف  اإعداد  مت 

الدولية وتاليًا اأهم مالمح امليثاق:-
- تتمتع الدائرة بال�شتقاللية التامة ول تقوم باأية اأعمال تنفيذية.

- تقوم يف احل�شول على اأية معلومة والإت�شال باأي موظف داخل البنك وتتمتع 
بكافة ال�شالحيات التي متكنها من اأداء املهام املوكلة اإليها باأف�شل وجه.

- يوفر البنك للدائرة العدد الكايف من الكوادر الب�شرية املوؤهلة اأكادمييًا وعمليًا.
- يوفر البنك للدائرة الدورات التدريبية الالزمة يف اخلارج والداخل. 

وكفاءة  فعالية  مدى  حول   )Reasonable Assurance( معقول  توكيد  تقدمي 
اأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:

 Data Integrity and( والت�شغيلية  املالية  البيانات  على  والعتمادية  الدقة   -
. )Reliability

- كفاءة العمليات الت�شغيلية.
- التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�شارية.

- املحافظة على اأ�شول وممتلكات البنك.
- ا�شتمرارية العمل حتت كافة الظروف.

- تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة اأنظمة اإدارة املخاطر وعمليات 
التحكم املوؤ�ش�شي لدى البنك.

التحكم  وعمليات  املخاطر  واإدارة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وتطوير  حت�شني   -
املوؤ�ش�شي.

- حت�شني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق اأهداف البنك.
البنك مبا يف  وعمليات  ون�شاطات  عمل  مراكز  كافة  الدائرة  عمل  نطاق  ي�شمل 
ذلك فروعه اخلارجية وال�شركات التابعة له، وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من 
املخاطر  اإدارة  وعمليات  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وفعالية  مالئمة  مدى  تقييم 
والتحكم املوؤ�ش�شي واإجناز كافة املهام وامل�شوؤوليات املناطة بها. وبالإ�شافة اإىل 

ذلك تقوم الدائرة باملهام التالية:
- تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�شتنادًا اإىل اأولويات خطة التدقيق 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  واملعتمد   )Risk-Based Audit( املخاطر  على  املبني 
التدقيق  وجلنة  الإدارة  جمل�ص  قبل  من  عليها  املوافقة  يتم  التي  الدائرة 

املنبثقة عنه.
- تنفيذ اأية مراجعات خا�شة اأو ا�شت�شارات ا�شتنادًا اإىل توجيهات من رئي�ص 

جمل�ص الإدارة اأو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.  
ال�شت�شارات  الإدارة من خالل تقدمي  التنفيذية وجمل�ص  الإدارة  - م�شاعدة 

)Consulting( املطلوبة وفقًا للمعايري واأف�شل املمار�شات.
جميع  اإىل  معقول  توكيد  تقدمي  بهدف  اجلودة  �شبط  مفهوم  اإدخال  مت  وقد 
الأطراف ذات العالقة بخ�شو�ص اأن�شطة التدقيق الداخلي واأنها �شمن املعايري 

املتعارف عليها دوليًا وذلك على ال�شعيدين املحلي واخلارجي.
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اإدارة املخاطر
تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ص لها البنك من خالل دائرة خماطر م�شتقلة 
ترتبط برئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وترفع تقاريرها الدورية للجنة 

جمل�ص الإدارة للمخاطر.
ت�شمل م�شوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:

الالزمة  التو�شيات  اإبداء  وكذلك  وال�شيطرة  واملراقبة  والقيا�ص  التعرف   -
درجات  اأعلى  و�شمن  البنك  تواجه  التي  املخاطر   )Mitigate( لتخفيف 

التن�شيق مع كافة خطوط العمل ذات العالقة يف البنك.
- و�شع التو�شيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�شية املقبولة من 
لها           املخطط  مع  القائمة  املخاطر  موائمة  والتاأكد من  الإدارة  قبل جمل�ص 

.)Risk Appetite(
- تطوير منهجيات القيا�ص وال�شبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.

قد  التي  املختلفة  املخاطر  وم�شتويات  اأنواع  املال مقابل  راأ�ص  كفاية  تقييم   -
اأهداف  بو�شع  البنك  يقوم  اخل�شو�ص  وبهذا   ،)ICAAP( البنك  تواجه 
و�شيناريوهات لإختبارات الأو�شاع ال�شاغطة )Stress Testing( وتطبيقها  
ورفع نتائج عملية التقييم اإىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�ص الإدارة 

للمخاطر. 
التي  للمخاطر  املختلفة   )Limits( املقرتحة  ال�شقوف  و�شع  عند  التو�شية   -
يتعر�ص لها البنك ومراجعتها والتو�شية بها للجنة املخاطر وت�شجيل حالت 

ال�شتثناءات عن �شيا�شات اإدارة املخاطر. 
- تزويد املجل�ص والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�ص املخاطر 
وكمية  نوعية  )اإح�شائيات  البنك  يف   )Risk Profile( املخاطر  ومنظومة 

تعر�ص يف كل اإجتماع ملجل�ص الإدارة(.
- ال�شفافية )Transparency( يف اإبراز املخاطر والتاأكد من و�شوحها وفهمها 

داخلياً  كذلك الإف�شاح عنها للجمهور.
- تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية، جلان الئتمان، واإدارة املوجودات 
وفق  مبهامها  القيام  يف  املخاطر  اإدارة  دائرة  مب�شاعدة  واملطلوبات، 

ال�شالحيات املحددة لهذه اللجان.
موظفي  لدى   )Risk Awareness( باملخاطر  الوعي  بن�شر  الدائرة  تقوم   -
يحقق  ومبا  املخاطر  لإدارة  احلديثة  والأ�شاليب  بالطرق  يتعلق  مبا  البنك 

مفهوم ال�شمولية باإدارة املخاطر.
- تقوم الدائرة مبتابعة ما ي�شدر من تعليمات وتو�شيات من اجلهات الرقابية 
املختلفة مبا فيها جلنة بازل، وترجمتها �شمن خطط عمل البنك و�شيا�شاته 

واإجراءاته.

مراقبة المتثال 
تعترب عملية مراقبة المتثال وظيفة م�شتقلة تهدف اإىل التاأكد من امتثال البنك 
وقواعد  والأوامر  والتعليمات  والأنظمة  القوانني  جلميع  الداخلية  و�شيا�شاته 
ال�شلوك واملعايري واملمار�شات امل�شرفية ال�شليمة ال�شادرة عن اجلهات الرقابية 

املحلية والدولية.
خماطر  اأو  املادية  اخل�شائر  اأو  القانونية  العقوبات  يف  المتثال  خماطر  وتتمثل 
ال�شمعة التي قد يتعر�ص لها البنك جراء عدم المتثال جلميع القوانني والأنظمة 
والتعليمات وقواعد ال�شلوك واملعايري واملمار�شات امل�شرفية ال�شليمة  ال�شادرة  
عن  اجلهات  الرقابية  املحلية  والدولية واإدراكًا من البنك  لأهمية الرقابة على 

المتثال فقد قام مبا يلي:
امتثال  مبراقبة  لتعنى  الإدارة  جمل�ص  من  معتمدة  امتثال  �شيا�شة  اإ�شدار   -
الرقابية  اجلهات  عن  ال�شادرة  والتعليمات  والأنظمة  للقوانني  البنك 

واأف�شل املمار�شات واملعايري امل�شرفية، من خالل برامج  واإجراءات عمل  
.)Risk Based Approach( تعتمد  مبداأ  الرقابة  امل�شتند اإىل املخاطر

واملمار�شة  الإ�شتقامة  قيم  لتعزيز  الالزمة  التدابري  باتخاذ  املجل�ص  قيام   -
والأنظمة  بالقوانني  الإمتثال  يجعل  الذي  وبال�شكل  ال�شحيحة،  املهنية 

والتعليمات هدفًا اأ�شا�شيًا يجب على اجلميع العمل على حتقيقه.
تقاريرها  ترفع  م�شتقلة  دائرة  خالل  من  الإمتثال  مراقبة  عمليات  اإدارة   -
الدورية للجنة جمل�ص الإدارة للمخاطر على اأن ي�شمل نطاق عمل الدائرة 
ال�شركات  اإىل  اإ�شافة  وخارجه،  الأردن  داخل  البنك  وفروع  اإدارات  كافة 

التابعة.
- مراقبة خماطر عدم الإمتثال من خالل قاعدة بيانات تت�شمن كافة القوانني 
والدولية  املحلية  والر�شمية  الرقابية  اجلهات  عن  ال�شادرة  والتعليمات 
والت�شريعية  الرقابية  امل�شتجدات  اآخر  وفق  وتعديلها  حتديثها  يتم  وبحيث 

الواجب الإمتثال بها.
وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�شل الأموال، فان البنك يتبع �شيا�شات واإجراءات 
وتعليمات  الأموال،  غ�شل  وقانون  تتوافق  الإدارة  جمل�ص  قبل  من  معتمدة  عمل 
الأردين،  املركزي  البنك  ال�شادرة عن  الإرهاب  الأموال ومتويل  مكافحة غ�شل 
هذه  خماطر  من  للحد  وذلك  اخل�شو�ص،  بهذا  الدولية  املمار�شات  واأف�شل 
العمليات بهدف حتديد اإجراءات التعامل مع العمليات املالية، واتخاذ اإجراءات 
ال�شخ�شية  �شفتهم  من  والتاأكد  معهم  املتعامل  العمالء  ملعرفة  الواجبة  العناية 
املحاور  خالل  من  وذك  احلقيقي،  وامل�شتفيد  القانوين  وو�شعهم  والقانونية 

الرئي�شية التالية:
- اإتباع وحدة مكافحة عمليات غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب لرئي�ص جمل�ص 
لهذه  والدعم  ال�شتقاللية  درجات  اأق�شى  لتوفري  وذلك  مبا�شرة،  الإدارة 

الوحدة لتنفيذ اأعمالها.
 Risk based( اعتماد املبداأ امل�شتند اإىل ت�شنيف العمالء ح�شب خماطرهم -

rating( و�شمن اآلية عمل معتمدة.

- ا�شتخدام نظام اآيل ملكافحة عمليات غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب.
على  قادرين  جلعلهم  البنك  ملوظفي  الكايف  التدريب  توفري  يف  امل�شاهمة   -

التعامل مع اأية عمليات م�شبوهة.

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

اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق اأخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك باأربعة حماور رئي�شية 

هي النزاهة والمتثال للقوانني وال�شفافية والولء للبنك.

�سيا�سة الإبالغ
بهدف   )Whistle Blowing( لالإبالغ  واإجراءات  معتمدة  �شيا�شة  البنك  لدى 
تطوير ثقافة النفتاح والتعبري عن امل�شوؤولية امل�شرتكة للمحافظة على اأخالقيات 
بالبنك  العاملني  كافة  على  ال�شيا�شة  بهذه  التعامل  اإجراءات  توزيع  ومت  العمل. 
والق�شايا  الإبالغ  مرجعية  ت�شل�شل  التعامل  اإجراءات  وتو�شح  مبوجبها.  للعمل 
ويتم  عنها.  الإبالغ  يتوجب  التي  امل�شبوه  و/اأو  الطبيعي  غري  بال�شلوك  املتعلقة 

مراقبة تنفيذ �شيا�شة واإجراءات الإبالغ من قبل جلنة املخاطر.

وحدة معاجلة �سكاوى العمالء
البنك  عن  ال�شادرة  و�شفافية  بعدالة  العمالء  مع  التعامل  لتعليمات  تنفيذًا 
مع  مبا�شرة  والتعامل  ل�شتقبال  خا�شة  وحدة  ا�شتحداث  مت  الأردين،  املركزي 
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والربيد  املبا�شر  كالهاتف  املتاحة  الو�شائل  ترد من خالل  التي  العمالء  �شكاوى 
الإلكرتوين والعادي و�شناديق ال�شكاوي بالفروع. ويتم التعامل مع كافة ال�شكاوى 
الواردة وحل املحق منها واإجابة جميع امل�شتكني خطيًا اأو �شفويًا، كما يتم اإ�شدار 
وتو�شيح  العمالء،  مع  التعامل  حول  ال�شكاوى  بخ�شو�ص  للموظفني  تنبيهات 
وحدة  وتقوم  ذلك.  تتطلب  التي  احلالت  يف  املوظفني  لبع�ص  العمل  اإجراءات 
معاجلة �شكاوى العمالء برفع تقارير دورية لالإدارة العليا للبنك تت�شمن و�شفًا 

لل�شكاوى امل�شتلمة وكيفية التعامل معها وحلها.

عالقة البنك بامل�ساهمني 
يقوم البنك بتطوير عالقات اإيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�شاهمني. 
ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�شبل على ت�شجيع كافة امل�شاهمني وبخا�شة 
على  والت�شجيع  العامة  للهيئة  ال�شنوي  الجتماع  ح�شور  على  امل�شاهمني  �شغار 
تبلغ  امل�شاهمني  من  عري�شة  قاعدة  البنك  لدى  الت�شويت.  بعمليات  القيام 

13.840 م�شاهمًا كما يف 2013/12/31، وامل�شدر الرئي�شي للمعلومات بالن�شبة 
للم�شاهمني يتمثل يف التقرير ال�شنوي والذي ي�شمل تقرير رئي�ص جمل�ص الإدارة 
اإجنازات  اإىل  اإ�شافة  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  دليل  وملحق  املدققة  املالية  والقوائم 
البنك يف العام ال�شابق وخطة العمل للعام الالحق، كما يتم ن�شر القوائم املالية 
ال�شنوية غري املدققة وقائمة الدخل وتقرير رئي�ص جمل�ص  ال�شنوية ون�شف  ربع 

الإدارة. 
كما يتم اإيداع جمموعة القوائم املالية الكاملة وتقرير جمل�ص الإدارة لدى هيئة 
الأوراق املالية وبور�شة عمان وتزويد مراقب ال�شركات بن�شخة عنها، ويتم عر�ص 
والذي  الإنرتنت،  �شبكة  على   www.jkb.com البنك  موقع  على  التقارير  هذه 
يحتوي اأي�شًا على معلومات وافية عن خدمات ومنتجات البنك واأخباره وبياناته 
ال�شحفية. ويلتزم البنك بالإف�شاح عن املعلومات اجلوهرية حال حدوثها وفقًا 

ملا تقت�شيه تعليمات هيئة الأوراق املالية.

ن�سب توزيع م�ساهمي البنك كما يف 2013/12/31

عدد الأ�سهم اململوكة
الأ�سهمالأ�سخا�س

%العدد%العدد
10.54976.2212.098.9402.099 500 فما دون

5011.75412.6731.246.3261.246 اإىل 1000
10011.1638.4032.366.1802.366 اإىل 5000

50011681.2141.202.9571.203 اإىل 10.000
10.0011711.2365.052.0575.052 اإىل 100.000

100.001260.1885.449.1645.449 اإىل 500.000
90.06582.584.37682.585اأكرث من 500.000

13.840100100.000.000100الإجمايل
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لمحة عن شركة
بوليفارد العبدلي

تاأ�ّش�شت �شركة بوليفارد العبديل نتيجة �شراكة ناجحة ما بني �شركة العبديل 
قبل  من  اململوكة  الأردن   - املتحدة  العقارات  و�شركة  والتطوير،  لال�شتثمار 
�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة )KIPCO(، والبوليفارد م�شروع متمّيز متعّدد 
ال�شتخدامات، يتكّون من اثنتي ع�شرة بناية متو�شطة الرتفاع حتيط بجادة 

م�شاة يبلغ طولها )370( مرتًا. 
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الأخريين  العامني  يف  وحتديدًا  املا�شية  اخلم�شة  الأعوام  خالل  الأردن  واجه 
جملة من التحديات متثلت بوجود اختاللت يف املالية العامة وزيادة يف العجز 

واملديونية وتباطوؤ الن�شاط القت�شادي وارتفاع معدل البطالة .
يف نهاية عام 2012 التزم الأردن بربنامج وطني لالإ�شالح الإقت�شادي بالإتفاق 
مع �شندوق النقد الدويل يهدف اإىل معاجلة الختاللت ومواجهة املخاطر من 
خالل اإنتهاج ال�شيا�شات واحللول الكفيلة بتح�شني قدرة القت�شاد الأردين على 

النمو املتوازن واخلروج من دوامة الأزمة .
اإلغاء دعم املحروقات وحتويله  وكان من اأهم موؤ�شرات اللتزام تطبيق برنامج 
اإىل دعم نقدي مبا�شر للمواطنني امل�شتحقني وكذلك رفع اأ�شعار الكهرباء و�شوًل 
اإىل �شعر التكلفة تدريجيًا، كما اتخذت احلكومة اإجراءات تهدف لتخفي�ص عجز 
املوازنة من خالل �شبط الإنفاق وزيادة الإيرادات املحلية، وقد اأعرب �شندوق 
النقد الدويل عن ر�شاه عن تلك الإجراءات و�شالمة تنفيذها ومراعاة اجلانب 

الجتماعي فيها .

القطاع امل�سريف الأردين
الأردين خالل عام 2013 اعتماد �شيا�شة نقدية متوازنة  البنك املركزي  وا�شل 
الالزمة  ال�شيولة  على  احل�شول  اإمكانية  للبنوك  وفرت  جديدة  اأدوات  وتطوير 
الأدوات  هذه  وعملت  البنوك،  بني  ما  �شوق  يف  العالية  التذبذبات  من  واحلد 
وا�شل  كما  واخلا�ص.  العام  القطاعني  اإقرا�ص  كلف  ارتفاع  من  احلد  على 
البنك املركزي الأردين تقدمي احلوافز للبنوك لتوفري التمويل الالزم لل�شركات 
ال�شغرية ومتو�شطة احلجم اإميانًا بدور هذه املوؤ�ش�شات يف حتفيز النمو وتوفري 

فر�ص العمل.
اإدارات  وتوافق  املركزي  البنك  يعتمدها  التي  الفاعلة  الرقابية  لل�شيا�شة  وكان 
تعزيز متانة هذا اجلهاز  بالغ يف  اأثر  واإجراءاته  �شيا�شاته  اجلهاز امل�شريف مع 
حققت  حيث  حمتملة،  �شدمات  واأية  الراهنة  التحديات  مواجهة  من  ومتكينه 
البنوك مبجملها نتائج جيدة يف عام 2013 ترافقت مع اإظهار املزيد من التح�شن 
املال  راأ�ص  كفاية  معدلت  ارتفعت  حيث  امل�شريف،  القطاع  متانة  موؤ�شرات  يف 
وارتفعت ن�شبة تغطية املخ�ش�شات للديون املتعرثة بينما انخف�شت ن�شبة الديون 

العاملة.
العاملة يف  البنوك املرخ�شة  الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل  بلغ حجم 
اململكة نحو 18939 مليون دينار بنهاية عام 2013 مقابل 17830 مليون دينار 
بنهاية العام املا�شي2012، بزيادة قدرها 1109 مليون دينار بنمو قدره %6.2. 
و�شكلت القرو�ص وال�شلف 85.9% من اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة، 
الأردين  البنك  بلغت ح�شة  بينما �شكلت ح�شابات اجلاري مدين 12.5%. وقد 

الكويتي من اإجمايل ت�شهيالت القطاع امل�شريف يف نهاية العام %6.3.
اأما اإجمايل الودائع لدى القطاع امل�شريف فقد و�شل يف نهاية العام 2013 اإىل 
 2012 نهاية  يف  دينار  مليون   24970 نحو  مقابل  دينار  مليون   27593 حوايل 
بزيادة بلغت 2623 مليون دينار وبنمو �شكل ما ن�شبته 10.5%. وارتفعت ودائع 
القطاع اخلا�ص اإىل نحو 25586.6 مليون يف نهاية 2013 من 23273.6 مليون 

دينار يف العام ال�شابق بن�شبة منو 9.9%. و�شكلت الودائع لأجل 56% من اإجمايل 
ودائع القطاع امل�شريف بينما �شكلت ودائع حتت الطلب وودائع التوفري %29.9 
و14.1% على التوايل. وقد بلغت ح�شة البنك الأردين الكويتي من اإجمايل ودائع 

العمالء لدى القطاع امل�شريف يف نهاية العام %5.62.

الأداء املايل للبنك
القطاعات  من  عدد  تاأثر  ا�شتمرار  ظل  ويف  الكويتي،  الأردين  البنك  متكن 
حتقيق  من  الإقليمية،  والأو�شاع  املالية  الأزمة  بتداعيات  املحلية  الإقت�شادية 
نتائج مالية ممتازة، واإجنازات ملمو�شة يف كافة جوانب عمل البنك الرئي�شية. 

وفيما يلي عر�ص لأهم بنود قائمة املركز املايل وقائمة الدخل لعام 2013:

قائمة املركز املايل املوحد 

املوجودات: بلغ جمموع املوجودات كما يف 2013/12/31 حوايل 2552.5 مليون 
بن�شبة  منوًا  حمققًا  ال�شابق  العام  يف  دينار  مليون   2409.6 مع  مقارنة  دينار 

.%5.93
املبا�شرة  الئتمانية  الت�شهيالت  �شايف  بلغ  املبا�سرة:  الئتمانية  الت�سهيالت 
حوايل 1328.2 مليون دينار يف نهاية عام 2013 مقابل 1416.3 مليون دينار 
النخفا�ص  هذا  ويعود   ،%6.22 قدرها  انخفا�ص  وبن�شبة   2012 عام  نهاية  يف 
الراهنة  القت�شادية  نتيجة احلالة  ب�شكل عام  الئتمان  الطلب على  اإىل �شعف 
وح�شول عمليات ت�شديد مربجمة لقرو�ص كبرية اإ�شافة اإىل �شعي اإدارة البنك 
لرفع ن�شبة ال�شيولة بالبنك اإىل م�شتوى مريح. وعلى الرغم من هذا الإنخفا�ص، 
يف  عليه  كان  عما   %15.4 بن�شبة  لالأفراد  املمنوحة  القرو�ص  اإجمايل  زاد  فقد 
بن�شبة  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  قرو�ص  ارتفعت  كما   ،2012 عام  نهاية 
وو�شلت   %10.9 بن�شبة  الكربى  ال�شركات  ت�شهيالت  انخف�شت  بينما   %22.1
تنمية  يف  البنك  جناح  النتائج  هذه  وتعك�ص  دينار.  مليون   1070.9 حوايل  اإىل 
والرتكيز  القت�شادية  القطاعات  خمتلف  على  وتوزيعها  الئتمانية  حمفظته 
على توجيه الئتمان نحو ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة والأفراد بهدف حت�شني 

الربحية وتوزيع املخاطر.
عن   %5.55 بن�شبة   2013 عام  نهاية  يف  املطلوبات  جمموع  اإرتفع  املطلوبات: 

العام ال�شابق لي�شجل 2143.1 مليون دينار.
ودائع العمالء والتاأمينات النقدية: �شكلت ودائع العمالء والتاأمينات النقدية 
التوفري  ح�شابات  على  العمالء  ودائع  وت�شتمل  املطلوبات.  اإجمايل  من   %77.9
من  بالعمالء  اخلا�شة  النقدية  والتاأمينات  لأجل  والودائع  اجلارية  واحل�شابات 
نهاية  يف  النقدية  والتاأمينات  العمالء  ودائع  اإجمايل  وبلغ  وال�شركات.  الأفراد 

العام حوايل 1669.9 مليون دينار مقابل 1516.4 مليون يف عام 2012. 
دينار  مليون   409.3 حوايل  وبلغ  امللكية  حقوق  جمموع  ارتفع  امللكية:  حقوق 
كما يف 31 كانون اأول 2013 مقارنة مع 379.13 مليون دينار كما يف 31 كانون 
اأول 2012 بن�شبة منو قدرها 7.97%. وبلغت ح�شة م�شاهمي البنك من جمموع 

حقوق امللكية حوايل 404.5 مليون دينار. 

مناق�سات وحتليالت الإدارة 
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قائمة الدخل املوحد

فيما يلي عر�ص لأهم بنود قائمة الدخل املوحد: 
نتائج الت�سغيل: بلغ اإجمايل الدخل لعام 2013 حوايل 123 مليون دينار مقابل 

117.57 مليون دينار يف عام 2012 بنمو قدره %4.6.
اأرباح الت�سغيل: بلغت اأرباح الت�شغيل املتحققة يف عام 2013، حوايل 66 مليون 
 .%4.2 قدرها  منو  وبن�شبة  ال�شابق،  العام  يف  دينار  مليون   63.3 مقابل  دينار 
امل�شرفية  عملياته  اإدارة  يف  البنك  جناح  ليوؤكد  الأرباح  يف  النمو  هذا  وياأتي 
تراعي ظروف  ومتوازنة،  ب�شيا�شات ح�شيفة  والإلتزام  والتمويلية  وال�شتثمارية 

الو�شع القت�شادي واحتياجات ال�شوق امل�شريف. 
والعمولت  الفوائد  اإيرادات  �شايف  بلغ  والعمولت:  الفوائد  اإيرادات  �سايف 
 2012 لعام  دينار  مليون   100.1 مع  مقارنة  دينار  مليون   107.2 حوايل  للعام 

بنمو قدره %7.1.
ل  اأن�شطة  عن  الناجتة  الإيرادات  الأخرى  الإيرادات  متثل  اأخرى:  اإيرادات 
تعتمد على الفوائد، مثل اإيرادات الر�شوم والعمولت واإيرادات عمليات بطاقات 
اإجمايل  وبلغ  اخلدمات.  من  وغريها  م�شتملكة  موجودات  بيع  واأرباح  الئتمان 
الإيرادات الناجتة عن تلك الأن�شطة 12.2 مليون دينار مقارنة مع 9.4 مليون 

دينار يف عام 2012 بن�شبة منو %30. 
تكلفة  تت�شمن  والتي  الت�شغيل،  م�شروفات  �شجلت  الت�سغيل:  م�سروفات 
وخم�ش�شات  الأخرى  الإدارية  وامل�شروفات  وال�شتهالك  واملكاتب  العاملني 
متنوعة )با�شتثناء خم�ش�ص تدين الت�شهيالت( زيادة عن العام ال�شابق فبلغت 
40.4 مليون دينار مقابل 36.2 مليون دينار يف العام 2012. هذه الزيادة تعود 
وافتتاح  احلكومية  والر�شوم  الأجارات  وارتفاع  العاملني  م�شاريف  ارتفاع  اإىل 

اأربعة فروع جديدة ونقل فرعني اإىل مواقع اأف�شل.     

البنك يف  اإدارة  وا�شلت  املبا�سرة:  الت�سهيالت  م�سروف خم�س�سات تدين 
عام 2013 تنفيذ �شيا�شتها الهادفة لتعزيز خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية 
الوطني  القت�شاد  على  واملحتملة  الراهنة  التداعيات  من  حتوطًا  املبا�شرة 
احل�شابات  بع�ص  يف  ال�شعف  مظاهر  ا�شتمرار  وملواجهة  املختلفة،  بقطاعاته 
وقد مت جتنيب  اإلتزاماتها حاليًا.  ب�شداد  الإلتزام  قدرتها على  وال�شك يف عدم 
مبلغ 16.55 مليون دينار من اأرباح عام 2013 كمخ�ش�ص تدين مقابل مبلغ 18 

مليون دينار مت جتنيبها لهذا الغر�ص يف العام املا�شي. 

توقعات عام 2014
للعوامل  نتيجة  الأردين،  الإقت�شاد  يواجهها  التي  التحديات  تاأثري  ا�شتمرار  مع 
الداخلية واخلارجية، فاإن حت�شن الو�شع القت�شادي يظل مرهونًا بقدرة الأردن 
على اللتزام ب�شيا�شات مالية واقت�شادية حمفزة للنمو وتقدمي مبادرات حكومية 

لتفعيل القطاع اخلا�ص وم�شاعدته. 
ويف �شوء ما حمله عام 2013 من موؤ�شرات اإيجابية، ت�شود توقعات متفائلة باأن 
الدخول  ثم  ومن  القت�شادي  ال�شتقرار  من  املزيد  حتقيق  نحو  ي�شري  الأردن 
وب�شالمة  والجتماعي  ال�شيا�شي  بال�شتقرار  مدعومًا  النمو  تعزيز  مرحلة  يف 
املو�شوعة.  واخلطط  بالربامج  اللتزام  و�شدق  واملالية  النقدية  ال�شيا�شات 
ويعتمد حتقق تلك التوقعات ب�شكل رئي�شي، على مدى جناح احلكومة يف م�شاعيها 
اإ�شافة حل�شن تخ�شي�ص  ا�شتثمارات جديدة  وتوفري  العامة،  الإيرادات  لزيادة 
وا�شتخدام املنح اخلارجية وخا�شة اخلليجية. من جهة اأخرى، يتوجب موا�شلة 
البيئة  حت�شني  خالل  من  واخلارجية  املحلية  الإ�شتثمارات  لتحفيز  اجلهود 
الإ�شتثمارية والرتكيز على تعميق وتفعيل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص. 
ويف كل الأحوال فاإن التوقعات املتحفظة ت�شري اإىل حتقيق منو يف الناجت املحلي 
لنمو  املتوقع  املعدل  من  قريب  منو  وهو   2014 عام  يف   %3.5 بحدود  الإجمايل 

الإقت�شاد العاملي.

لمحة عن
البنك األردني الكويتي

من  مببادرة  م�شرتك  ا�شتثماري  كم�شروع   1976 عام  الكويتي  الأردين  البنك  تاأ�ش�ص 
جمموعة من الفعاليات الإقت�شادية وال�شتثمارية الأردنية والكويتية. ومتكن من موا�شلة 
النجاح والتطور حتى اأ�شبح اأحد اأهم البنوك العاملة يف اململكة. يعمل البنك حاليًا من 
اإىل  بالإ�شافة  الأردن  اأنحاء  خالل �شبكة فروع  حملية ت�شم 55 فرعًا موزعة  يف جميع 
فرعني يف فل�شطني وفرع يف قرب�ص. وميتلك البنك �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي بالكامل 
و 50%  يف ال�شركة املتحدة لالإ�شتثمارات املالية )الأردن( و 10% يف بنك اخلليج اجلزائر 
مع  القائمة  والتعاون  ال�شراكة  الكويتي من عالقات  الأردين  البنك  ي�شتفيد  )اجلزائر(. 
برقان.  بنك  جمموعة  امل�شريف،  وذراعها   )KIPCO( القاب�شة  الكويت  م�شاريع  �شركة 
ويقدم البنك جمموعة من اخلدمات واملنتجات امل�شرفية التي تغطي الن�شاطات التجارية 

وال�شتثمارية لل�شركات بالإ�شافة اإىل خدمات قطاع التجزئة والأفراد.
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لمحة عن مجموعة
)AIG( المطار الدولي

جمموعة املطار الدويل هي �شركة اأردنية تتكون من ائتالف يجمع عددًا من 
املطارات  بناء  يف  دوليني  وخرباء  اإقليميني  م�شتثمرين  ت�شم  التي  ال�شركات 
تطوير  واإعادة  اإدارة  اإليها، وهي  فّو�شت  التي  املهمة  واإدارة عملياتها لإجناز 
نور  �شركة  وت�شاهم  الها�شمية.  الأردنية  اململكة  يف  الرئي�شية  اجلوية  البوابة 
اأن�شطتها على تطوير  ا�شتثمارية كويتية ترتكز  �شركة  املايل، وهي  لال�شتثمار 

البنى التحتية الرئي�شية وال�شتثمار، بن�شبة 24% يف املجموعة.
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على  للرتكيز  البنك  ودوائر  اإدارات  كافة  من  مكثفة  جهودًا   2013 عام  �شهد 
هدف رئي�شي وهو املحافظة على املكت�شبات والإجنازات التي مت حتقيقها خالل 
اأداء  ال�شنوات املا�شية من حيث جودة املنتجات واخلدمات والتميز يف م�شتوى 
الأعمال. ومتكنت دوائر البنك وبف�شل توجيهات الإدارة العليا من حتقيق اأهداف 
خطة العمل املو�شوعة النوعية منها والكمية، كما عملت دوائر اخلدمات امل�شاندة 
على تقدمي الدعم الفني والإداري والرقابي الالزم لدوائر البنك لتمكينها من 
اأداء مهامها وفق اأف�شل املمار�شات ومعايري اجلودة العالية التي اعتمدها البنك 

لإدارة اأعماله.
توج عام 2013 بح�شول البنك على جوائز يف اأربعة جمالت رئي�شية وهي : اأف�شل 
بنك جتزئة، اأف�شل بنك يف اإدارة الرثوات، اأف�شل بنك يف امل�شوؤولية الجتماعيــة، 
 2013 للعـــــام  الأردن  يف  م�شرتكـــة  ائتمانية  بطاقـــــة  اأف�شــــــل  اإىل  اإ�شافـــــــة 
 Global Banking( وكــــــــان البنـــــــــك قد ر�شـــــــح لهـــذه اجلوائـــــز مــــن قبـــــــــــل
and Finance Review( اأحد اأبرز املواقع الإلكرتونية العاملية التي تنفرد بن�شر 

كافة اأخبار قطاع اخلدمات امل�شرفية واملالية. وقد �شممت هذه اجلوائز تقديرًا 
يف  حمددة  نواحي  يف  والعاملية  املحلية  جمتمعاتها  يف  بروزًا  الأكرث  للموؤ�ش�شات 

القطاع امل�شريف.
وفيما يلي نبذة عن اإجنازات دوائر البنك خالل عام  2013:

الت�شهيالت الئتمانية 
اإ�شرتاتيجة البنك التي تهدف اإىل  اأ�شا�شيًا يف  اإدارة الت�شهيالت عن�شرًا  ت�شكل 
اإ�شتطاعت  اأنواعها وخدمة الأفراد ب�شتى ال�شرائح، وقد  خدمة ال�شركات بكافة 
الإيرادات والأرباح   نتائج جيدة من ناحية  اأن حتقق  العام 2013  الإدارة خالل 
بالرغم من كل التحديات وال�شعوبات التي واجهت القطاعات املختلفة بالإ�شافة 
اإىل الو�شع ال�شيا�شي والقت�شادي ال�شائد والذي ما زال يوؤثر على املنطقة، حيث 
بلغ ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة )بال�شايف( 1328.2 مليون دينار كما 

يف 2013/12/31. 
توفري  مع  واملتوازنة  املحافظة  �شيا�شتها  تطبيق  الت�شهيالت  اإدارة  وا�شلت  وقد 
باجلودة  تت�شم  والتي  والأفراد  ال�شركات  لقطاعي  املتكاملة  الئتمانية  املنتجات 
بيئة  �شوء  يف  خا�شة  املتعددة  العمالء  اإحتياجات  يلبي  الذي  وبالتنوع  العالية 

املناف�شة احلالية.
يف  ن�شاطاتهم  ودعم  العمالء  قاعدة  تو�شيع  على  بالعمل  الإدارة  ا�شتمرت  كما   
جمموعة  تطال  جديدة  واأ�شواق  متويل  عمليات  يف  والدخول  املناطق  خمتلف 
متنوعة من القطاعات وكذلك عملت على حتديد فر�ص الأعمال التي من �شاأنها 
تقدمي قيمة م�شافة ملحفظة البنك الإئتمانية وحتقيق نتائج اإيجابية وفر�ص منو 

يف امل�شتقبل تعود بالفائدة على العمالء وامل�شاهمني والقت�شاد الأردين.
وال�شغرية  املتو�شطة  املوؤ�ش�شات  قطاع  يلعبه  الذي  الدور  لأهمية  منها  واإدراكًا 
خدماته  وتو�شيع  دوره  تفعيل  يف  البنك  ل�شيا�شة  وا�شتمرارًا  القت�شاد  تنمية  يف 
التمويلية لل�شركات املتو�شطة وال�شغرية فقد عملت الإدارة جاهدة على مراجعة 
لتطوير  بالإ�شافة  القطاع  هذا  اإحتياجات  لتوائم  التمويلية  براجمها  وتعديل 

ال�شريحة املهمة وال�شتحواذ على  الت�شويق اخلا�شة بها ل�شتهداف هذه  برامج 
ح�شة اأكرب يف ال�شوق املحلي ملا تتمتع به هذه ال�شريحة من دور فعال يف حتريك 

العجلة القت�شادية.
ويف هذا الإطار فقد عزز البنك تعاونه مع اجلهات اخلارجية الداعمة للموؤ�ش�شات 
موؤ�ش�شة  مع  تعاون  اإتفاقية  توقيع  اإمتام  ومنها  اململكة  يف  وال�شغرية  املتو�شطة 
ال�شركة  مع  املوقعة  الإتفاقيات  بتفعيل  القيام  اإىل  بالإ�شافة   ،)OPIC( “اأوبك” 
تن�شيط دور  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  اأف�شل وهو  ب�شكل  القرو�ص  الأردنية ل�شمان 

البنك يف متويل ال�شركات املتو�شطة وال�شغرية ومتكينها من النمو والتو�شع.
امل�شاريع  اإدارة  يف  مهامها   2013 عام  خالل  الت�شهيالت  اإدارة  وا�شلت  كذلك 
الهامة وامل�شاركة بتمويلها مع الرتكيز على امل�شاريع الإ�شرتاتيجية الرئي�شة التي 
تدعم البنى التحتية يف القطاع العام والقطاع اخلا�ص والعمل على ممار�شة دور 

اأ�شا�شي يف متويل م�شاريع الطاقة البديلة امل�شتقبلية.
ا�شتمر البنك يف اتباع تطبيق ال�شيا�شات الئتمانية املتوازنة واملعايري القيا�شية 
املرنة يف منح الئتمان وجدوى امل�شاريع املمولة والأخذ باملخاطر التي حتيط بكل 
مما  ال�شرف  اأ�شعار  وتقلبات  الفائدة  واأ�شعار  املناف�شة  حيث  من  متويل  عملية 
البنك الئتمانية يف ظل  كان له الأثر الكبري يف املحافظة على �شالمة حمفظة 
الظروف القائمة وهو ما �شوف ي�شتمر البنك يف اتباعه م�شتقباًل لتحقيق اأعلى 
م�شتويات اجلودة حل�شابات الت�شهيالت واحلفاظ على معدل عائد جيد لإجمايل 

الت�شهيالت.
اأما بالن�شبة للديون غري العاملة، فقد وا�شل البنك بذل اجلهود ملعاجلة العديد 
اإىل  واإعادتها  احل�شابات  من  عدد  و�شع  ت�شويب  يف  وجنح  الديون،  هذه  من 
الالزمة  املخ�ش�شات  بناء  يف  ال�شتمرار  مع  العاملة،  الديون  �شمن  م�شارها 

للح�شابات التي ظهرت عليها عدم القدرة على ال�شداد. 

دائرة ت�شهيالت التجزئة والأفراد 
اإ�شتطاعت الدائرة خالل العام 2013 اأن حتقق منوًا جيدًا يف منتجات التجزئة 
والأفراد بلغ ما ن�شبته 15.4% بالرغم من الظروف القت�شادية ال�شائدة وارتفاع 
متنوعة  جديدة  منتجات  طرح  نتيجة  ذلك  وكان  البنوك،  بني  املناف�شة  وترية 

ومناف�شة تلبي رغبات قطاع الأفراد.
وقامت الدائرة خالل العام املن�شرم بتحديث وتطوير منتجات التجزئة والأفراد 
من خالل الدرا�شات التي متت لواقع ال�شوق والبنوك املناف�شة، حيث اأطلقت اأكرث 

من منتج متويلي ل�شراء فلل ووحدات �شكنية واأجهزة كهربائية وغريها.
و�شمها  امل�شريف”  التاأمني  “وحدة  وتفعيل  هيكلة  اإعادة   2013 العام  خالل  ومت 
لدائرة ت�شهيالت التجزئة والأفراد وتدريب عدد من املوظفني لرتخي�شهم من 
هيئة التاأمني. ويجري العمل حاليًا على تطوير اأعمال هذه الوحدة واإ�شافة منتج  

“التاأمني على احلياة” وتاأهيل موظفي الفروع لتقدمي هذه اخلدمة. 

اأن�سطة واإجنازات اإدارات 

البنك يف عام 2013
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الوحدة البنكية اخلا�سة
توفري  ملوا�شلة  اهتمامها  جل   2013 عام  خالل  اخلا�شة  البنكية  الوحدة  اأولت 
املخاطر  وباأقل  العمالء  احتياجات  مع  املتوافقة  ال�شتثمارية  املنتجات  اأف�شل 
من خالل العالقات الإ�شرتاتيجية التي تربط الوحدة مع العديد من املوؤ�ش�شات 
املالية العاملية املرموقة، معتمدين على اأحدث اأ�شاليب البحث والتق�شي يف انتقاء 
واخل�شو�شية  التميز  درجات  اأعلى  �شمن  الغايات  لتحقيق  املتنوعة  املنتجات 
املوؤ�ش�شات  كربى  مع  للتعاون  قنوات  بفتح  ال�شتمرار  مع  العمالء،  مع  بالتعامل 
لدى  الر�شى  درجات  اأعلى  لتحقيق  جديدة  اأ�شواق  اإىل  الدخول  بهدف  املالية 

العمالء.
ومت خالل عام 2013 التنقل بكفاءة ما بني اأنواع املنتجات الإ�شتثمارية املختلفة 
�شمن حمافظ العمالء وذلك ح�شب تقلبات الأ�شواق التي �شهدت تغريات جذرية، 
وقد مت حتقيق معدل عائد جيد لهذه املحافظ بالدولر الأمريكي بن�شبة %5.8. 
الئتماين  الت�شنيف  ذات  لل�شندات   ) بلومربغ   ( موؤ�شر  مني  فقد  وللمقارنة 

ال�شتثماري بخ�شارة بن�شبة %1.8.
هذا وتكلل العام 2013 بفوز الوحدة البنكية اخلا�شة وللمرة الثانية على التوايل 
بجائزة “اأف�شل بنك لإدارة الرثوات للعام 2013 يف الأردن” والتي كانت ر�شحت 

.)Global Banking & Finance Review( لها من قبل

اإدارة الفروع 
توا�شلت جهود اإدارة الفروع خالل العام 2013 للمحافظة على امل�شتوى الرفيع 
و�شرعة  ودقة  جودة  على  الرتكيز  خالل  من  للعمالء  املقدمة  البنك  خلدمات 

تقدمي اخلدمة وح�شن التعامل مع العمالء واجلمهور، وتو�شيع قاعدة العمالء.
ونقل  وحتديث  التفرع  خطة  تنفيذ  يف   2013 العام  خالل  الدائرة  �شاهمت  كما 
فرع  �شتايل،  ليف  تاج  مكتب  افتتاح  مت  حيث  جديدة،  مواقع  اإىل  قدمية  فروع 
امليت  البحر  منطقة  يف  مول  �شمارا  فرع  وجتهيز  احل�شن،  فرع  مول،  جالرييا 
وحتويل مكتب ال�شلط اإىل فرع ونقل مقره ومقر فرع الزرقاء ملواقعهما اجلديدة.

اأرباح جمموعة من  كما قامت فروع البنك خالل العام بتقدمي خدمات �شرف 
ال�شركات امل�شاهمة بالإ�شافة لتوفري خدمات �شرف رديات �شركات اأخرى.

دائرة اخلزينة وال�شتثمار
ويف   2013 عام  خالل  الدولية  والعالقات  والإ�شتثمار  اخلزينة  دائرة  متكنت 
املالية من حتقيق معدلت منو  الأ�شواق  التي ت�شهدها  التقلبات والتحديات  ظل 
الإ�شتثمارية  بال�شيا�شة  الدائرة  اإلتزام  خالل  من  اأن�شطتها  بكافة  جيدة  واأداء 
املتحفظة للبنك وتوجيهات الإدارة العليا وكذلك املتابعة الدقيقة لكافة املتغريات 

الإقت�شادية واملالية املحلية والدولية. 
وال�شندات املحلية  الأ�شهم  اإدارة حمفظتي  الدائرة خالل عام 2013 من  متكنت 
الأمثل  التوزيع  خالل  من  جيدة  اأرباحًا  حمققة  عالية  بكفاءة  للبنك  والأجنبية 
البنك  و�شارك  الأعمال.  قطاعات  وح�شب  اجلغرافية  املناطق  ح�شب  لالأ�شهم 
املحلية.  يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  واإ�شدارات  احلكومية  الإ�شدارات  بفاعلية يف 
حني حقق البنك منوًا جيدًا يف ن�شبة الأرباح املوزعة من ال�شركات التي ي�شاهم بها.

اإنتقاء  على  الدائرة  عملت  للبنك  الإ�شتثمارية  املحافظ  جودة  على  وللمحافظة 
الأ�شهم وال�شندات ذات العائد الأعلى واملخاطر املقبولة وال�شيولة العالية وذلك 
اإىل  اإ�شافة  الفائدة،  اأ�شعار  واجتاهات  والتحليالت  الدرا�شات  على  بالعتماد 

التوقيت املالئم للدخول يف تلك ال�شتثمارات. 
وال�شت�شارية  الإ�شتثمارية  خدماتها  تقدمي   2013 عام  خالل  الدائرة  تابعت 
�شوق  �شهده  الذي  الكبري  الإنخفا�ص  من  الرغم  على  البنك  لعمالء  املختلفة 
الإ�شدارات الأولية لل�شركات امل�شاهمة العامة و�شعف اأداء بور�شة عمان ب�شكل 
عام. ومتكنت الدائرة من ا�شتقطاب عدد من املوؤ�ش�شات وال�شركات يف القطاعني 

لأ�شناد  الأمني  واحلفظ  والت�شجيل  الدفع  وكالة  خدمة  لتقدمي  واخلا�ص  العام 
القرو�ص وخدمة اأمانة الإ�شتثمار ل�شناديق الإ�شتثمار امل�شرتك املحلي. 

ويف جمال العالقات الدولية فقد ا�شتمرت الدائرة خالل عام 2013 يف توطيد 
واإدامة عالقات طيبة مع البنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف الأردن واخلارج وخا�شة 
يف جمايل متويل التجارة اخلارجية واحلوالت امل�شرفية، كما قامت بفتح قنوات 
اإت�شال مع جمموعة جديدة من البنوك املرا�شلة لتعزيز تواجد البنك يف كافة 

اأنحاء العامل وب�شكل يخدم م�شالح العمالء ويحقق م�شلحة البنك. 
ومتا�شيًا مع توجه جمموعة بنك برقان الرامي اإىل تعزيز اأوا�شر التعاون بني بنوك 
املجموعة وي�شهم يف خدمة عمالء املجموعة، فقد مت البدء بفتح ح�شابات لبنوك 
املجموعة يف كل من الكويت، تركيا، اجلزائر، تون�ص والعراق لدى البنك الأردين 
بالإ�شافة  املجموعة،  بنوك  يف  له  ح�شابات  بفتح  البنك  يقوم  وباملقابل  الكويتي 
اإتفاقيات ثنائية حل�شر توجيه عمليات التجارة اخلارجية من اعتمادات  لتوقيع 

وكفالت وبوال�ص حت�شيل اإىل تلك الدول من خالل بنوك املجموعة فقط.
اأداء جيدة خالل  واملطلوبات، مت حتقيق م�شتويات  املوجودات  اإدارة  ويف جمال 
فقد  عام.  ب�شكل  البنوك  عمل  واجهت  التي  التحديات  من  بالرغم   2013 عام 
لل�شيا�شة ال�شتثمارية وتوجيهات  الدقيقة  املتابعة  الدائرة من خالل  ا�شتطاعت 
جودة  على  املحافظة  من  الأردين  املركزي  البنك  وتعليمات  العليا  الإدارة 
الأموال  م�شادر  تنويع  وكذلك  عليها  العائد  وحت�شني  ونوعيتها  املوجودات 
لتتواءم مع نوعية املوجودات. كما ا�شتطاعت كذلك تخفي�ص املخاطر املرتبطة 
على  والإبقاء  والعمليات  والئتمان  ال�شوق  خماطر  مثل  واملطلوبات  باملوجودات 

ن�شب ال�شيولة املالئمة.
خالل  من  جيدة  �شيولة  ن�شبة  على  املحافظة  من  العام  خالل  الدائرة  ومتكنت 
اإحتواء املحفظة الإ�شتثمارية على اأدوات مالية )اأ�شهم و�شندات( تت�شف ب�شرعة 
الأدوات  ا�شتخدام  على  ذلك  وينطوي  ممكنة،  خ�شارة  وباأقل  نقد  اإىل  التحويل 
املالية ق�شرية الأجل وال�شادرة عن احلكومات واملوؤ�ش�شات وال�شركات الكبرية 
ال�شيولة عن طريق  ن�شبة  ويتم حتديد  بن�شاط جتاري كبري. هذا  تت�شف  والتي 
الإعتبار  بعني  اآخذين  ومطلوباته،  البنك  موجودات  بني   )matching( املوائمة 
الأردين،  املركزي  البنك  قبل  من  املحددة  القانونية  ال�شيولة  بن�شبة  الإلتزام 
 )Liquidity Contingency Plan( ال�شيولة العمل �شمن خطة طواريء  وكذلك 

عند احلاجة.
كما ا�شتمرت الدائرة بتقدمي خدماتها لتلبية احتياجات  العمالء الإ�شتثمارية يف 
جمالت التعامل بالعقود الآنية )Spot( والآجلة )Forward( وعقود اخليارات 
 Margin( بالهام�ص  والتعامل   )Futures( امل�شتقبليات  وعقود   )Options(
الأ�شهم  موؤ�شرات  املعادن،  الأجنبية،  العمالت  يخ�ص  فيما  وذلك   )Trading

وال�شلع )Commodities( ، بالإ�شافة اإىل تقدمي خدمة التعامل بعقود املقاي�شة 
اإزاء  للتحوط  التي توفر حلوًل منا�شبة   )Currency Swap( الأجنبية بالعمالت 

خماطر تقلبات اأ�شعار ال�شرف واأ�شعار ال�شلع. 

دائرة اأنظمة املعلومات 
لأنظمة  التحتية  البنية  وتطوير  لتعزيز  م�شاريع   عدة  باإجناز   2013 عام  تكلل 
مركز  ا�شتحداث  مت  حيث  البنك،  يف  امل�شتمر  والتطور  النمو  ملواكبة  املعلومات 
لنظام   التحتية  البنية  بناء  متابعة  على  العمل  مت  كما  وت�شغيله،  جديد  بيانات 
BANKS والذي مت البدء باأعمال الإعداد للتطبيق ونقل البيانات يف نهاية الربع 

واإحالله مكان  النظام  العمل على تطبيق هذا  ، ويجري  العام 2012  الأول من 
النظام البنكي احلايل واملتوقع اإنتهاء العمل به مع نهاية الن�شف الأول من عام 

.2014
قامت الدائرة خالل العام بتبديل اأجهزة ال�شراف الآيل القدمية باأخرى حديثة 
وتتوفر يف بع�ص هذه  اأجهزة حديثة يف موقعني جديدين  يف 15 موقعًا وتركيب 

 .)Recycling( الأجهزة خا�شية الإيداع الذكي وتدوير النقد
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لمحة عن شركة
مول العبدلي

العبديل  �شركة  بني  ما  ناجحة  �شراكة  نتيجة  العبديل  مول  �شركة  تاأ�ّش�شت 
قبل  من  اململوكة  الأردن   - املتحدة  العقارات  و�شركة  والتطوير،  لال�شتثمار 
اأكرب  اأحد  هو  مول  والعبديل   ،)KIPCO( القاب�شة  الكويت  م�شاريع  �شركة 

م�شاريع العبديل، الذي ي�شّم اإ�شافة اإىل املول برجًا متعّدد ال�شتخدامات. 
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املوحدة  الدولية  احل�شابات  اأرقام  نظام  م�شروع  من  الأوىل  املرحلة  اإجناز  مت 
)IBAN( والنتهاء من تطوير الربجميات الالزمة للمرحلة الثانية من تطبيقه يف 
الأردن وهي حاليًا حتت الختبار من قبل اللجان و�شوف يتم اإعتماده ب�شهر كانون 

الثاين من عام 2014. بالإ�شافة لعتماد تفعيل )IBAN( على حوالت فل�شطني.
كما مت العمل على ا�شتبدال نظام اإدارة ال�شرافات الآلية والبطاقات ومن املتوقع 
اأن يتم الإنتهاء منه خالل الربع الأول من عام 2014. بالإ�شافة لتجهيز وت�شغيل 
الفروع التي مت افتتاحها خالل العام. ومبا يخ�ص فروع فل�شطني فقد مت العمل 
على حت�شني بيئة الربط مع فروع فل�شطني وذلك لتح�شني الأداء و�شبط التكاليف. 
وا�شتجابة ملتطلبات البنك املركزي الأردين فقد مت اإجناز العديد من التعديالت 
PCI- والأنظمة لتن�شجم معها ومنها متطلبات التوافق مع معايري اأمن البطاقات

DSS. كما مت اعتماد الإجراءات الأمنية والحرتازية على ال�شيكات واإدراج اأ�شماء 

عمالء البنك م�شدري ال�شيكات املرجتعة تبعًا لبطاقة الأحوال املدنية.

الدائرة املالية
بها  املناطة  وامل�شوؤوليات  املهام  �شمن   ،2013 عام  خالل  املالية  الدائرة  قامت 
باأعمال التوجيه والرقابة على العمليات املالية يف البنك للتاأكد من توافقها مع 
املتبعة  واملمار�شات  املعايري  لأف�شل  تطبيًقا  وذلك  املعتمدة،  املالية  ال�شيا�شات 
بيئة  على  تطراأ  التي  واملتغريات  التعديالت  بالإعتبار  الأخذ  مع  املجال  هذا  يف 
العمل الت�شغيلية يف البنك اأو الت�شريعية واملحا�شبية من خالل الأنظمة والقوانني 

اجلديدة واملعدلة والتي ت�شدر بني احلني والآخر من اجلهات ذات ال�شلة.
خالل  من  والفروع  الأخرى  الدوائر  دعم  بعملية  القيام  الدائرة  وا�شلت  كما 
امل�شاركة يف جلان العمل الداخلية اخلا�شة باإطالق املنتجات اجلديدة والتعديالت 

على الأنظمة البنكية وجلان العطاءات والتوريدات ومبا يخدم اأهداف البنك.
وفيما يتعلق بتطبيق النظام البنكي املركزي اجلديد BANKS ما زال العمل قائمًا 
اخلا�شة  العمل  م�شارات  مبواكبة  الدائرة  تقوم  حيث  اإجراءاته،  ا�شتكمال  على 
مبجالت عملها والتاأكد من �شالمة وتوافق وموثوقية البيانات والنتائج ال�شادرة 
العمل  متطلبات  مع  امل�شارات  هذه  عمل  وتوافق  جتريبي،  ب�شكل  النظام  عن 

والإجراءات الناظمة �شمن البيئة امل�شرفية.
يف  اعتمادها  مت  التي  املدى  طويلة  اخلطة  حتديث  من  النتهاء  العام  خالل  مت 
البنك لالأعوام 2013  - 2018 ومبا يتنا�شب مع التغريات التي حتدث يف بيئة 
العمل ومبرونة تامة، كما مت اإجناز املوازنة التقديرية للبنك للعام 2014 والتي 
تعترب ترجمة لروؤية الإدارة وا�شت�شرافًا منها لالأداء املتوقع للعام املقبل و�شمن 

ال�شتخدام الأف�شل ملوارد البنك.
لغايات  �شواء  اأنواعها  بكافة  املالية  والبيانات  التقارير  لإعداد  بالإ�شافة  هذا 
توفري  خالل  من  املختلفة،  وبدورياتها  الإدارة  لأغرا�ص  اأو  الرقابية  اجلهات 

املعلومات والتحليالت املطلوبة �شمن مواعيد حمددة ت�شاعد يف اتخاذ القرار.

التدقيق الداخلي
مراجعة  عمليات  على  ي�شتمل  م�شتقل  مو�شوعي  ن�شاط  هو  الداخلي  التدقيق 
ب�شياق  املت�شلة  للبنك وعمليات فح�ص ور�شد وحتليل لالأن�شطة  وتقييم داخلي 
لالإدارة،  والإ�شت�شارات  التوكيد  خدمات  تاأدية  اإىل  ويهدف  البنك  داخل  العمل 

ولتح�شني واإ�شافة قيمة لعمليات البنك.
ت�شعى اإدارة التدقيق من خالل تنفيذ الواجبات املناطة بها ومن خالل خطتها 
حتقيق  اإىل   )Risk Based Audit(املخاطر تقييم  منوذج  اأ�شا�ص  على  املبنية 
اأهدافها املتمثلة يف �شمان كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلي وتقدمي توكيد 

معقول حول حتقيق اأهداف البنك الواردة �شمن ال�شرتاتيجية املعتمدة.

ويف هذا الإطار قامت الدائرة بتنفيذ املهام التالية:-
- زيارة غالبية مراكز العمل لدى البنك )دوائر وفروع( وتزويد جلنة التدقيق 

واملخاطر بنتائج تلك الزيارات واقرتاح الإجراءات الت�شويبية.
- تنفيذًا للدور الإ�شت�شاري املناط بدائرة التدقيق الداخلي، فقد �شاركت الدائرة 
يف بع�ص اللجان الدائمة واملوؤقته لدى البنك بالإ�شافة اإىل امل�شاركة يف درا�شة 

وتطوير وفح�ص امل�شاريع والربامج.
واإعداد  املربجمة  غري  اخلا�شة  املهمات  من  بالعديد  الدائرة  قامت  كذلك 

املذكرات اخلا�شة بتلك املهمات ورفعها ح�شب الأ�شول. 
كما وا�شلت الدائرة مراجعة العديد من جوانب عمل البنك وعملت على تزويد 
دوري  ب�شكل  اأهمية  الأكرث  بالأن�شطة  املتعلقة  والك�شوفات  بالتقارير  الإدارة 

واإخ�شاعها للمراجعة والتدقيق.
وخالل عام 2013 عملت الدائرة على:

- زيادة وتكثيف التن�شيق مع كل من جمموعة كيبكو وجمموعة بنك برقان بهدف 
التدقيق  ملدراء  الدورية  الجتماعات  يف  امل�شاركة  خالل  من  الأعمال  تطوير 
التن�شيق  ا�شتمرارية  ل�شمان  برقان، وذلك  وبنك  الداخلي يف جمموعة كيبكو 

والتعاون والطالع على اآخر امل�شتجدات املتعلقة مبنهجيات وو�شائل التدقيق. 
- املراقبة واملراجعة امل�شتمرة لأن�شطة التدقيق الداخلي ل�شمان حتقيق الكفاءة.
- �شمان التوافق مع املعايري الدولية واأف�شل املمار�شات وميثاق اأخالقيات العمل.

- اإجراء عمليات تقييم )دورية ومتوا�شلة( داخلية وخارجية للوقوف على م�شتوى 
عمليات التدقيق. وذلك من خالل املزج بني املراجعة الدورية )periodic( اأو 
ومنجزاتها  الدائرة  اأعمال  دورية حول  تقارير  باإعداد   )ongoing( امل�شتمرة

ورفعها اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.

دائرة اإدارة املخاطر
تواوؤمًا مع الإ�شرتاتيجية العامة للبنك وانطالقًا من اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر 
املخاطر  اإدارة  دائرة  البنك، متار�ص  اإدارة  واملعتمدة من جمل�ص  عنها  املنبثقة 
ما  مع  يتواءم  وب�شكل  املتالحقة  بازل  مقررات  عن  ي�شدر  ما  �شمن  اأعمالها 
ينا�شب بيئة البنك باأف�شل املمار�شات الدولية يف اإدارة املخاطر وكذلك اللتزام 
تعمل حتت مظلتها  التي  الرقابية  ال�شلطات  من  تعليمات  من  ي�شدر  ما  بتنفيذ 
فروع البنك يف البلدان املختلفة والبنك الأم، وذلك �شمن خطط عمل حمددة 
ترتجم الأهداف املحددة �شمن ال�شرتاتيجيات اأعاله، ومتثلت اأبرز اإجنازاتها 

مبا يلي:

اإدارة ا�ستمرارية العمل واأمن اأنظمة املعلومات
ا�شتمرت الدائرة باإدارة ومراقبة تطبيق م�شروع متطلبات PCI-DSS للتوافق مع 
بالبطاقات  اخلا�شة  البنك  عمالء  بيانات  �شرية  على  للحفاظ  الأمنية  املعايري 
وال�شفافية  العدالة  الأردين حول  املركزي  البنك  تعليمات  اأي�شًا مع  يتواءم  ومبا 
وقد و�شلت ن�شب الإجناز ملراحل متقدمة ومبا ي�شمن التواوؤم مع هذه املتطلبات 
قبل التاريخ املحدد من البنك املركزي الأردين وذلك بالتعاون مع الدوائر املعنية 
لدى  �شابقًا  املعتمدة  املعلومات  اأمن  �شيا�شات  وتعديل  وقد مت مراجعة  الأخرى. 

.PCI-DSS للتواوؤم مع متطلبات ISO27001 البنك �شمن متطلبات معيار
البنك  مواقع  عناوين  على  الفحو�شات  من  العديد  باإجراء  الدائرة  قامت  كما   
تظهر  ثغرات  اأي  ت�شحيح  ومتابعة   AppScan برنامج  با�شتعمال  الإنرتنت  على 

خالل الفحو�شات.
لدى  املخاطر  تقييم  مبراجعة  الدائرة  قامت  العمل،  اإ�شتمرارية  اإدارة  و�شمن 
البنك.  لدى  العمل  اإ�شتمرارية  خطة  وتعديل  الأعمال  توقف  اأثر  وكذلك  البنك 

ومت عمل عدد من الفحو�شات خلطط اإ�شتمرارية العمل والتاأكد من فعاليتها.
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املخاطر الت�سغيلية
قامت الدائرة  بالعمل على حت�شني الأدوات امل�شتخدمة لإدارة املخاطر الت�شغيلية 
للمخاطر  الذاتي  بالتقييم  القيام  ومنها   ،CARE الآيل  النظام  با�شتعمال 
والإجراءات الرقابية )Control and Risk Self Assessment( بالتعرف وتقييم 
وال�شيطرة على املخاطر الت�شغيلية الكامنة يف عمليات البنك وذلك بالتعاون مع 
املراكز التنظيمية املعنية، كما ا�شتمرت يف مراقبة املوؤ�شرات الرئي�شية للمخاطر 
لتدعيم  بالإ�شافة  عليها،  والتح�شني  البنك  م�شتوى  على   Key Risk Indicators

من  املتقدمة  الطرق  تطبيق  يخدم  ومبا  للخ�شائر  التاريخية  البيانات  قاعدة 
مقررات بازل 2.

كما قامت الدائرة باإبداء الراأي حول ما يعر�ص عليها من �شيا�شات واإجراءات 
وتو�شيح اأي خماطر كامنة بها ومدى كفاية ال�شوابط امل�شيطرة عليها.

املخاطر ال�سوقية
ال�شيا�شة  �شمن  بها  املنوطة  املهام  ممار�شة   2013 عام  خالل  الدائرة  تابعت 
اإدارة  ل�شيا�شة  بالإ�شافة  واملطلوبات،  املوجودات  اإدارة  و�شيا�شة  ال�شتثمارية 
اأ�شعار  خماطر  اإدارة  �شيا�شة  بها،  اخلا�شة  الطوارئ  وخطة  ال�شيولة  خماطر 
الفائدة، �شيا�شة املخاطر ال�شوقية، حيث قامت بالتعرف وقيا�ص وال�شيطرة على 
املخاطر ال�شوقية، و مت اإعداد تقارير رقابية وحتليلية دورية يومية، �شهرية، وربع 
على  احلا�شلة  التطورات  مع  يتواءم  ومبا   )IFR7( اإف�شاحات  فيها  مبا  �شنوية، 
الأ�شواق املالية العاملية وعلى الظروف القت�شادية، كما وقامت الدائرة ببناء ال 
VAR لعدد من الأدوات املالية وذلك �شمن اإطار التواوؤم مع الطرق املتقدمة يف 

اإدارة املخاطر �شمن تو�شيات بازل 2.

بـــــازل 
يتعلق  امل�شتجدات فيما  اآخر  بازل متثل  ال�شادرة عن جلنة  التو�شيات  اأن  حيث 
القيام  على  الدائرة  حتر�ص  املخاطر،  اإدارة  يف  الدولية  املمار�شات  باأف�شل 
مبتابعة وحتليل هذه التو�شيات والتو�شية بالعمل على تطبيق ما يالئم البيئة التي 
يعمل �شمنها البنك. حيث قامت الدائرة بالوفاء باملتطلبات الرقابية للتواوؤم مع 
مقررات بازل 3 وتعمل حاليًا على اأمتتة عمليات الحت�شاب املطلوبة للو�شول اإىل 

قيا�شات اأكرث دقة .
وقد ا�شتمرت الدائرة بتنفيذ ال�شيا�شات املو�شوعة بالبنك ومنها �شيا�شة القدرة 
الأو�شاع  اختبارات  و�شيا�شة   )Risk Appetite Policy( املخاطر  حتمل  على 
بعد   )ICAAP( املال   راأ�ص  كفاية  ملدى  الداخلي  التقييم  و�شيا�شة  ال�شاغطة 
القيام باملراجعة الدورية لها واإجراء التعديالت املالئمة، وعملت و�شمن عملية 
درا�شة وتخطيط راأ�ص مال البنك على اإعداد التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال  
)ICAAP( وذلك بالتواوؤم مع الركن الثاين من مقررات بازل 2 وتعليمات البنك 
املركزي الأردين بهذا اخل�شو�ص،  ويتم اإعداد تقارير بنتائج اختبارات الأو�شاع 
الأردن  يف  الرقابية  ال�شلطات  متطلبات  ح�شب   )Stress Testing( ال�شاغطة 
 )CAR( املال  راأ�ص  كفاية  ن�شب  باحت�شاب  الدائرة  وتقوم  والكويت.  وفل�شطني 
الالزمة  التحليالت  والكويت وعمل  بالأردن  الرقابية  ال�شلطات  ح�شب متطلبات 

بهذا اخل�شو�ص . 
بالإ�شافة لذلك، فقد قامت الدائرة خالل العام باجراء العديد من التحليالت 
بالإ�شافة  البنوك.  لقطاع  املقارنة  التحليلية  الدرا�شات  ومنها  املختلفة  املالية 
ملراجعة وتعديل دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنك مبا يتوافق مع متطلبات البنك 
املركزي الكويتي وبنك برقان واإعداد ال�شيا�شات املطلوبة باعتبار الدائرة �شابط 

الرتباط مع بنك برقان بهذا اخل�شو�ص.  

املخاطر الئتمانية
 )Early Warning System( وا�شلت الدائرة مهامها و�شمن نظام الإنذار املبكر

باإعداد التقارير الرقابية والتحليلية للمحفظة الئتمانية والتح�شني عليها. 

ا�شتمر اجلهد املبذول من الدائرة وبالتعاون مع دائرة ت�شهيالت الأفراد بتطبيق 
نظام ت�شنيف ائتماين لعمالء التجزئة )Retail Scorecards( ومبا يتواءم مع 
التجزئة.  حمفظة  من  البنك  ح�شة  زيادة  يف  للبنك  الإ�شرتاتيجية  التوجهات 
بالإ�شافة لكون جمموعة املخاطر ع�شوًا يف اللجان الئتمانية اخلا�شة بائتمان 

ال�شركات وائتمان التجزئة.
املركزي  البنك  تعليمات  بتطبيق  املكلف  الفريق  �شمن  الدائرة،  �شاركت  وقد 
ال�شيا�شات  تعديل  حيث  من  و�شفافية،  بعدالة  العمالء  مع  للتعامل  الأردين 
هذه  تطبيق  حول  متخ�ش�شة  تدريبية  دورات  عدة  نظمت  و  والعقود  والنماذج 

التعليمات.

دائرة اإدارة ورقابة الئتمان
قامت الدائرة باحت�شاب خم�ش�شات الت�شهيالت ملواجهة اأي اإنخفا�ص بقيمتها، 
وكذلك الرتكزات الئتمانية،  اإ�شافة ملهام رقابية ائتمانية وتنفيذية اأخرى ومبا 
مراقبة  عملية  ف�شل  �شرورة  على  توؤكد  والتي  بازل،  جلنة  مقررات  مع  يتواءم 

الئتمان وتنفيذه عن عملية البيع وت�شويق الئتمان. 
كما مت خالل العام تطوير اإجراءات العمل يف الدائرة من خالل زيادة م�شتوى 
اأ�شاليب  تدعيم  و  العمالء  ملفات  اأر�شفة  عملية  على  والتح�شني  عملياتها  اأمتتة 
تنفيذ  وال�شرعة يف  اجلودة  ي�شمن  ومبا  الدائرة  العمل  يف  وا�شتمرارية  الأمان 
الدائرة  اإلتزام  اإىل  بالإ�شافة  اإليها.  امل�شافة  اجلديدة  وتلك  احلالية  املهام 

بتطبيق تعليمات البنك املركزي الأردين للتعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية.
املخاطر  اإدارة  باأهمية  التوعية  ن�شر  املتوا�شل يف  دورها  املخاطر  اإدارة  متار�ص 
داخل البنك، وكذلك من خالل املوؤمترات التي ت�شارك بها حمليًا. وعلى م�شتوى 
اللجان  يف  ال�شرتاك  خالل  من  امل�شاهمات  من  العديد  للدائرة  كان  البنوك 

العاملة املختلفة ومنها جلنة اأمن نظم املعلومات يف جمعية البنوك يف الأردن.

دائرة متابعة ومعاجلة الئتمان 
قامت الدائرة خالل عام 2013 بتح�شيل املديونيات امل�شتحقة للبنك با�شتخدام 
تقنيات الت�شال مع العمالء املتعرثين، بدءًا بالإجراءات الأولية ملعرفة عناوين 
املدينني والكفالء  والت�شال املبا�شر بهم، وا�شتخدام املهارة التفاو�شية معهم، 
التقا�شي معهم  الأمر، و�شوًل لإجراءات  لزم  القانونية متى  الإنذارات  واإر�شال 

لتح�شيل حقوق البنك .
وقد متكنت الدائرة من ت�شوية بع�ص الديون املتعرثة بطرق ودية دون ال�شطرار 
اإىل ال�شروع بالإجراءات القانونية، كما مت ال�شتفادة من نظام SECRET املت�شمن 
ال�شركات  عن  الر�شمية  واجلريدة  ال�شحف  يف  املن�شورة  الإعالنات  جميع 
اخلا�شة  القرارات  اتخاذ  يف  النظام  هذا  خمرجات  �شاعدت  حيث  والأفراد، 

بالعمالء املتعرثين.
هذا وقد بلغ جمموع التح�شيالت النقدية من احل�شابات التي تقع �شمن مهام 
مليون  يقارب 2.4  ما  اإخراج  ومت  دينار،  مليون  بحدود 2.8  الدائرة  وواجبات 
دينار من الديون غري العاملة وحتت املراقبة املوكل متابعتها للدائرة وت�شكل ما 

ن�شبته 25% من معدل اإجمايل تلك الديون.

دائرة مراقبة المتثال 
اإ�شتمرت دائرة مراقبة المتثال خالل عام 2013 ببذل جهودها لتحقيق الأهداف 
املهام املطلوبة  البنك وتنفيذ  املعتمدة لدى  لها �شمن �شيا�شة المتثال  املحددة 
والأنظمة  القوانني  جلميع  الداخلية  و�شيا�شته  البنك  امتثال  من  للتاأكد  منها 
الرقابية  اجلهات  عن  ال�شادرة  ال�شليمة  امل�شرفية  واملمار�شات  والتعليمات 
واملتمثلة  المتثال  عدم  خماطر  من  البنك  حماية  يحقق  مبا  والدولية  املحلية 
مبخاطر العقوبات القانونية، الرقابية، اخل�شائر املادية، اأو خماطر ال�شمعة التي 

قد يتعر�ص لها البنك جراء عدم المتثال للقواعد والأنظمة.
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الواجب  والإجراءات  المتثال،  بيئة  لتعزيز  م�شوؤولياتها  �شمن  الدائرة  وعملت 
القيام بها للتوافق مع هذه القوانني، مبتابعة التعليمات والقوانني ذات العالقة 
اإطالع  مع  باأول  اأوًل  التعليمات  هذه  ب�شورة  الإدارة  وو�شع  امل�شريف  بالعمل 
موظفي البنك على التعديالت التي تتم على القوانني والتعليمات ال�شادرة عن 
اجلهات الرقابية ويف مقدمتها تعليمات البنك املركزي ذات ال�شلة، ومبا ي�شاعد 
�شمن  اإليها  املوكلة  املهام  بتنفيذ  الدائرة  قامت  حيث  لها.  المتثال  حتقيق  يف 

املحاور التالية:
- متابعة تعديالت �شيا�شة الإمتثال و�شيا�شة مكافحة عمليات غ�شل الأموال مبا 
يتفق مع التعديالت التي متت �شواء على م�شتوى التعليمات املحلية اأو متطلبات 
اجلهات الدولية ويف مقدمتها التو�شيات ال�شادرة عن جمموعة العمل املايل 

.)FATF(
لتحديد  البنك وحتليلها  لها  يتعر�ص  اأن  التي ميكن  المتثال  - مراقبة خماطر 
اأو  اأو جتنب  التقليل  بهدف  الالزمة  ال�شيطرة  و�شائل  وو�شع  الإمتثال  خماطر 

احلد من الآثار ال�شلبية التي قد تنتج عن هذه املخاطر.
املتعلقة  املوا�شيع  يف  املوظفني  وتثقيف  امل�شريف  الوعي  زيادة  على  العمل   -
بالإمتثال، وذلك باإ�شدار الن�شرات التثقيفية بهذا اخل�شو�ص، بالإ�شافة اإىل 
التن�شيق مع دائرة التدريب لتثقيف موظفي البنك حول جوانب المتثال وزيادة 
اإدراكهم للجوانب املتعلقة مبكافحة عمليات غ�شل الأموال واطالعهم على اآخر 

التطورات يف هذه املجالت.
- تنفيذًا لتعليمات البنك املركزي الأردين للتعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية، 
العمالء  �شكاوى  با�شتقبال  ا�شتحداث وحدة خا�شة  فقد مت خالل عام 2013 
التوا�شل  �شبل  وتوفري  الوحدة  اإن�شاء  عن  املتاحة  الو�شائل  بكافة  الإعالن  ومت 
حمقة  �شكوى   53 منها  �شكوى   189 العام  خالل  الوحدة  ا�شتلمت  وقد  معها. 
باأمور مت�شلة باخلدمات الإلكرتونية  اأو  اإجراءات العمل  يتعلق بع�شها بتنفيذ 
ل�شكاوى  اإ�شافة  فورًا،  معها  التعامل  ومت  الفروع،  موظفي  بع�ص  ب�شلوك  اأو 
والتعليمات  العميل بالإجراءات  غري حمقة بلغت 136 ناجتة عن عدم معرفة 
البنك.  قبل  من  فعلية  خمالفات  وجود  لعدم  اأو  ال�شكوى  مبو�شوع  اخلا�شة 
علمًا باأنه مت الرد على كافة ال�شكاوى الواردة خالل املدة املحددة �شواء كانت 
حمقة اأو غري حمقة، كما مت تو�شيح بع�ص اإجراءات العمل للموظفني وتنبيههم 

لالإلتزام ب�شلوكيات العمل املعتمدة. 
عمليات  مكافحة  �شيا�شة  تقت�شيها  التي  الإجراءات  تنفيذ  الدائرة  وا�شلت   -
غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب املعتمدة لدى البنك ل�شمان عدم دخول البنك 
يف اأي عالقة مع اأ�شخا�ص قد يكونوا مدرجني �شمن القوائم الدولية، واتخاذ 
الإجراءات حلماية البنك من تعر�شه لأية عمليات غ�شل الأموال، معتمدين يف 
ذلك على النظام الآيل )AML System( املتوفر لدى البنك، بالإ�شافة للتن�شيق 
الوفاء  على  البنك  ي�شاعد  مبا  معها  الت�شالت  واإدامة  الرقابية  اجلهات  مع 

مبتطلبات المتثال لتعليمات تلك اجلهات.
 ،)FATCA( وفيما يتعلق مبتطلبات قانون اللتزام ال�شريبي للح�شابات الأجنبية
وبهدف تطبيق القانون على جميع فروع البنك الداخلية واخلارجية وال�شركات 
التابعة له من خالل التن�شيق امل�شتمر مع جمموعة بنك برقان فيما يتعلق مبراحل 

التنفيذ، فقد قام البنك خالل عام 2013 مبا يلي :
يتم من  بالقانون، حيث  واإجراءات عمل خا�شة  �شيا�شات  وا�شتحداث  اإعداد   -

خاللها تطبيق القانون واللتزام به.
م�شلحة  اإىل  وحتويلها  اآليًا  املطلوبة  التقارير  لتنفيذ  عمل  اآلية  ا�شتحداث   -

ال�شرائب الأمريكية.
- العمل على ا�شتدراج عرو�ص من ال�شركات املتخ�ش�شة بالأنظمة الإلكرتونية 

املتخ�ش�شة بتطبيق القانون.
- التاأكد من ت�شمني النظام البنكي اجلديد )BANKS( جميع البيانات الالزمة 

للتوافق مع القانون.

الدائرة القانونية 
وملمو�شة يف جمال  اإجنازات طيبة   2013 عام  القانونية خالل  الدائرة  حققت 
حماية م�شالح البنك وم�شاهميه، ومتكنت بف�شل اجلهود احلثيثة حت�شيل 223 
األف دينار من الديون املعدومة، كما مت حت�شيل ما قيمته نحو 17.5 مليون دينار 
من الديون القائمة من خالل الإجراءات القانونية. وتابعت الدائرة عملها املتمثل 
يف تقليل املخاطر التي يتعر�ص لها البنك والدفاع عنه يف الق�شايا املقامة �شده، 
باجلوانب  تتعلق  دورات  بتنظيم  وذلك  املوظفني  لدى  القانوين  الوعي  وزيادة 

القانونية.

اإدارة املوارد الب�شرية 
الهتمام  اأولت هذه اخلطة  للعام 2013، حيث  البنك  يف �شوء مرتكزات خطة 
بتطبيق وحتديث نظام اإدارة املوارد الب�شرية لتعزيز جو العمل الإيجابي والرتقاء 
مب�شتوى الر�شى الوظيفي لتحقيق النمو امل�شتدام لأعمال البنك، با�شرت اإدارة 
 HR(املوارد الب�شرية خالل العام 2013 بو�شع خطة عمل لتنفيذ برنامج التحول
Transformation Program(  وفقًا لأف�شل املرجعيات العاملية ومبا ين�شجم مع 

احتياجات اأعمال البنك وتطلعاته. 
ثقافة  تعزيز  الربنامج،  هذا  ت�شمنها  التي  ال�شرتاتيجية  الأهداف  اأهم  ومن 
وبناء  البنك،  لأعمال  امل�شتدام  النمو  بتحقيق  والكفيلة  بالأجور  املرتبطة  الأداء 
منهجية منظمة لإدارة القوى العاملة يف اإطار هيكلة اإدارية و�شلم رواتب يراعي 
املوارد  اأنظمة  حلو�شبة  بالإ�شافة  هذا  ال�شوق.  ومعطيات  العمل  احتياجات 

الب�شرية لربط بيانات العاملني بالأنظمة وا�شتخدامها ح�شب مقت�شيات العمل.
مت خالل عام 2013 و�شع نظام متكامل لتقييم الأداء بناًء على الأهداف وتنفيذه 
عرب خطة انتقالية على موظفي الفروع  للعام 2013 كمرحلة اأوىل، وا�شتحداث 
نظام  وا�شتحداث  ال�شامل،  الأداء  من  للتحقق  درجة   360 تقييم  نظام  وتطبيق 
املكافاآت الفورية لتطبيقه يف مطلع العام 2014. كما مت حتديث �شلم الدرجات 
والرواتب وو�شع نظام متكامل لإدارة الوظائف مبا يتما�شى مع اأف�شل املرجعيات 
ال�شوق  يف  ال�شائد  مع  البنك  يف  الوظيفية  امل�شميات  مراجعة  مت  حيث  العاملية 
واإعداد  برقان،  بنك  وجمموعة  البنك  اأعمال  خ�شو�شية  ومبراعاة  امل�شريف 
نظام جديد لتقييم الوظائف يكفل ت�شكني الوظائف على �شلم الدرجات بناًء على 

معايري مو�شوعية. 
من ناحية اأخرى فقد مت درا�شة الأنظمة الإلكرتونية للموارد الب�شرية املتاحة يف 
ال�شوق ومت اختيار نظام اإلكرتوين من �شاأنه حو�شبة كم كبري من اأعمال الدائرة، 

و�شوف يبا�شر يف تطبيق النظام اجلديد خالل العام 2014. 
اأما عن التدريب، فقد ارتفع عدد امل�شتفدين من الدورات التدريبية بن�شبة %4، 
وارتفع عدد امل�شتفدين من الدورات املحلية خارج البنك بن�شبة 138 %، وكذلك 
ارتفع عدد امل�شتفيدين من الدورات الدولية بن�شبة 89%، هذا مع تخفي�ص الكلفة 

الإجمالية للتدريب بن�شبة %12. 

دائرة الت�شويق والعالقات العامة
دائرة  �شم  مت  فقد   2013 للعام  للبنك  التنظيمي  الهيكل  تعديالت  مع  توافقًا 
والعالقات  الت�شويق  دائرة   “ م�شمى  حتت  الت�شويق  دائرة  مع  العامة  العالقات 

العامة “. 
وا�شلت الدائرة مهامها املتمثلة بتعزيز ال�شورة الذهنية للبنك وتدعيم قنوات 
�شورة  بنجاح  تنقل  اأن  وا�شتطاعت  واجلمهور  العمالء  مع  الفعالة  الت�شال 
اإيجابية عن اأن�شطة وخدمات واإجنازات البنك من خالل خمتلف و�شائل الإعالم 

والت�شال على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.
بطرح   2013 للعام  العامة  والعالقات  الت�شويق  دائرة  اإجنازات  اأهم  متثلت 
العاملية  ما�شرتكارد  بطاقات  من  متكاملة  جمموعة  ت�شمل  جديدة  منتجات 
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اإك�شرب�ص  اأمرييكان  بطاقة  اإىل   بالإ�شافة  املبا�شر  اخل�شم  وذات  الإئتمانية 
ال�شوداء )Centurion( ليكون البنك الأردين الكويتي الأول يف الأردن الذي يقوم 
البطاقات  من  متكاملة  مبجموعة  حمفظتة  اإثراء  بهدف  البطاقة  هذه  باإطالق 
عدة  باإطالق  الدائرة  قامت  كما  العمالء،  �شرائح  كافة  اإحتياجات  تلبي  التي 
حمالت اإعالنية وت�شويقية وترتيب امل�شاركة يف معار�ص وموؤمترات عديدة، كما 
لإفتتاح  والرتتيب  واملتابعة  بالتح�شري  العام  من  الأخري  الربع  يف  اأي�شًا  قامت 

مكتب تاج مول/ عبدون وفرع جالرييا مول/ ال�شويفية .
واملحلية  الدولية  املنظمات  من  عدد  مع  اإتفاقيات  توقيع  على  العمل  ومت  هذا 
يتم  حتى  م�شبقًا  مدفوعة  بطاقات  اإ�شدار  لغر�ص  النقدية  امل�شاعدات  مل�شروع 
من  عدد  اإىل  بالإ�شافة  الأردن،  يف  ال�شوريني  الالجئني  من  عدد  على  توزيعها 

الأ�شر الأردنية املحتاجة.
ومن�شورات  مطبوعات  معظم  اإ�شدار  على  الإ�شراف  يف  بارز  دور  للدائرة  وكان 
“اأخبارنا”  وجملة  ال�شنوي  والتقرير  واملنتجات  اخلدمات  وبرو�شورات  البنك 

بالإ�شافة لتوريد وتوزيع املواد الدعائية ال�شنوية.
ت�شميم  باإعداد  الدائرة  با�شرت  فقد  اجلديد   SmartVista نظام  مع  ومتا�شيًا 
والتي  والإجنليزية  العربية  باللغتني  الآيل  ال�شراف  �شا�شات  جلميع  وحمتوى 

تخ�ص واجهة امل�شتخدم. 

جودة اخلدمة 
مدى  بقيا�ص  تقوم  التي  ال�شهرية  التقارير  اإعداد  على  العام  خالل  الرتكيز  مت 
جانب  اإىل  البنك  لدى  املعتمدة  اجلودة  مبعايري  واملكاتب  الفروع  اإلتزام  درجة 
جودة  مبعايري  اإلتزامها  على  والتاأكيد  لتقييمها  الفروع  اإىل  الدورية  الزيارات 

اخلدمة املقدمة للعمالء.
م�شتوى  على  ت�شمن احلفاظ  التي  واملعايري  ال�شوابط  و�شع  على  العمل  كما مت 
وعلى  الإلكرتونية  القنوات  عرب  اأو  الفروع  خالل  من  املقدمة  املميزة  اخلدمة 

م�شتوى البنك ككل.

امل�شوؤولية الإجتماعية
التفاعل  على  منه  وحر�شًا  الجتماعية  مب�شوؤوليته  واإميانه  ر�شالته  من  اإنطالقًا 
الكويتي  الأردين  البنك  قام  فقد  املحلي،  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  والتوا�شل 
والأن�شطة  الفعاليات  دعم  يف  اخلريية  م�شاهماته  مبوا�شلة   2013 عام  خالل 
املت�شلة بدعم املجتمع وال�شحة وحماية البيئة والثقافة والتعليم وما ي�شهم يف 

تطوير الإقت�شاد الوطني. 
حظًا  الأقل  املجتمعات  وتاأهيل  والطفل  املراأة  ومتكني  املجتمع  خدمة  جمال  يف 

وبهدف تخفيف معاناة الفقراء واملحتاجني، يقدم البنك م�شاهمة �شنوية لدعم 
حملة الرب والإح�شان التي ينفذها ال�شندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية 
مل�شاعدة الأ�شر الفقرية يف خمتلف مناطق اململكة من خالل �شل�شلة من امل�شاريع 
اخلريية، كما يقدم البنك دعمًا �شنويًا ملربة اأم احل�شني لالأيتام ولقرى الأطفال 

SOS. هذا بالإ�شافة ل�شتمراره يف رعاية ودعم جمعية ال�شحة النف�شية. 

مع  التعاون  اأوا�شر  تعزيز  على  با�شتمرار  البنك  يعمل  ال�شحة،  جمال  يف  اأما 
بنك الدم الأردين يف تنظيم حمالت للتربع بالدم، حيث مت خالل العام 2013 
تنظيم حملة تربع �شارك فيها موظفي البنك على اختالف م�شتوياتهم الإدارية، 
احل�شني  مركز  اأ�شدقاء  برنامج  يف  البنك  موظفي  من  كبري  عدد  ي�شارك  كما 
خالل  البنك  ووا�شل  راتبه.  من  �شهريًا  تربعًا  منهم  كل  يقدم  حيث  لل�شرطان 
العام تقدمي الدعم لربنامج جنوم اخلري  لدى مركز احل�شني لل�شرطان بهدف 
احل�شني  ملركز  التابع  اجلديد  املبنى  تو�شعة  م�شروع  ل�شتكمال  التربعات  جمع 
من�شورات  توزيع  يف  املركز  مب�شاعدة  العام  خالل  البنك  قام  كما  لل�شرطان. 
توعوية �شحية باإرفاقها مع ك�شوف احل�شابات ومن خالل الفروع و�شراء بطاقات 
املعايدة من املركز. كما يقوم البنك �شنويًا بتقدمي الدعم للجمعية الأردنية للعون 

الطبي الفل�شطيني.
ويف خطوة توؤكد عمق التزام البنك بتنمية البيئة وحمايتها، فقد قام البنك وللعام 
اخلام�ص على التوايل بتقدمي الدعم جلمعية البيئة الأردنية، حيث ا�شت�شاف على 
م�شرحه م�شابقة مهرجان امل�شرح املدر�شي البيئي الرابع ع�شر وفعاليات اجلمعية 

مبنا�شبة يوم التدوير العاملي. 
لربنامج  التوايل  على  ال�شاد�شة  ولل�شنة  رعايته   2013 عام  يف  البنك  وا�شل 
“درب” الوطني لتدريب طالب اجلامعات والذي يقوم على تنفيذه �شندوق امللك 

عبداهلل الثاين بالتعاون مع موؤ�ش�شة لوياك )الأردن(، والذي يهدف اإىل تاأهيل 
�شهد  العمل.  �شوق  يف  اأف�شل  فر�شًا  ومنحهم  لتمكينهم  اجلن�شني  من  ال�شباب 
الربنامج لهذا العام تدريب 16 م�شاركًا من خمتلف حمافظات اململكة منهم 10 
متدربني يف مكاتب الإدارة الرئي�شية  يف عمان )منهم 5 من املحافظات حتمل 
البنك تكاليف �شكنهم يف العا�شمة وكذلك تكلفة موا�شالتهم(، بالإ�شافة اإىل 
ا�شت�شافة 6 متدربني التحقوا بفروع البنك يف املحافظات، حيث مت تدريب كل 
منهم يف حمافظته. ووا�شل البنك توفري فر�ص التدريب العملي والنظري على 

الأعمال امل�شرفية لطالب اجلامعات واملعاهد وكليات املجتمع.
كما ا�شتمر البنك بتقدمي الدعم ال�شنوي ل�شندوق الأمان مل�شتقبل الأيتام وحتمل 
البنك  وقام  الأيتام.  والطالبات  الطالب  من  لعدد  اجلامعية  الدرا�شة  تكاليف 
للعديد  واملوؤمترات  والريا�شية  الثقافية  للن�شاطات  الدعم  بتقدمي  العام  خالل 
من اجلامعات احلكومية واخلا�شة واملدار�ص، فيما وا�شل دعم الكتاب والأدباء 

الأردنيني من خالل اقتناء اأعداد من موؤلفاتهم وانتاجاتهم الفكرية.

ميناء ت�شدير الفو�شفات اجلديد، اأحد ا�شتثمارات �شركة مناجم الفو�شفات الأردنية امل�شاهمة العامة املحدودة
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لمحة عن الشركة
األردنية لخدمات الهواتف 
المتنقلة المحدودة: »زين«

اأحدثت ال�شركة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة املحدودة: »زين« )املعروفة 
العام  يف  اململكة  يف  الت�شالت  اأ�شواق  يف  ثورة  لِينك(  فا�شت  با�شم  �شابقًا 
املتنقلة.  لالت�شالت  جي.اإ�ص.اإم  خدمات  طرح  خالل  من  وذلك   1995
رها  لت�شدُّ واإقليميًا،  حمليًا  املتنقلة  الت�شالت  قطاع  يف  رائدة  »زين«  وتعترب 
اإىل  ال�شركة  وان�شمت  الأ�شواق.  يف  اجلديدة  اخلدمات  من  العديد  طرح  يف 
جمموعة زين )جمموعة اإم.تي.�شي �شابقا( يف عام 2003، من خالل �شفقة 
مت اعتبارها يف حينه كربى �شفقات التملُّك يف ال�شرق الأو�شط، واأكرب ا�شتثمار 

خا�ص يف الأردن.
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لمحة عن شركة
Orange األردن

حيث  الأردين،  الت�شالت  قطاع  يف  الرائدة  ال�شركة  الأردن   Orange تعترب 
متتلك ال�شركة قاعدة م�شرتكني تزيد عن 4 مليون م�شرتك يف كافة خدمات 

الت�شالت التي تقدمها ال�شركة من انرتنت وخلوي وخط اأر�شي.
وقامت Orange الأردن وبالتعاون مع �شريكها ال�شرتاتيجي Orange بتاأ�شي�ص 
قارة  خارج   )Orange Labs( للمجموعة  التقنية  الّتطوير  لبحوث  مركز  اأول 
اأوروبا واملتواجد يف عّمان ليكون نقطة تغذية اأ�شا�شية خلدمة جميع ال�شركات 
التابعة لـ Orange يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا. ومتتلك �شركة 

نور الكويتية 10% من اأ�شهم Orange الأردن.
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اأهم املوؤ�سرات والن�سب املالية

لعامي 2013 و 2012

)املبالغ باآلف الدنانري(
20132012

اأهم بنود الدخل
107.199100.050�شايف  اإيرادات الفوائد والعمولت

123.013117.574اإجمايل الدخل
66.03463.345�شايف الأرباح قبل ال�شريبة وحقوق غري امل�شيطرين
47.49646.356�شايف الأرباح بعد ال�شريبة وحقوق غري امل�شيطرين

0.4750.464ح�شة ال�شهم من �شايف الربح / فل�ص

اأهم بنود املركز املايل
2.552.4662.409.637جمموع املوجودات

1.328.1881.416.260الت�شهيالت الئتمانية بال�شايف
1.669.9251.516.428ودائع العمالء والتاأمينات النقدية

404.526374.085حقوق امللكية  - م�شاهمي البنك

420.430384.157بنود خارج املركز املايل

20132012اأهم الن�سب املالية
1.99%1.91%العائد على معدل املوجودات

12.75%12.03%العائد على معدل حقوق امللكية
16.31%16.43%ن�شبة كفاية راأ�ص املال

15.73%16.04%ن�شبة الرفع املايل

موؤ�سرات الكفاءة
36.04%37.71%امل�شاريف الإدارية والعمومية / �شايف الفوائد والعمولت

30.67%32.86%امل�شاريف الإدارية والعمومية / اإجمايل الدخل

موؤ�سرات نوعية املوجودات
9.82%7.41%اإجمايل الديون غري العاملة/ اإجمايل الت�شهيالت

48.18%54.37%ن�شبة تغطية الديون غري العاملة
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ال�سيد �ساهر عيد عبد احلليم �سليمان

رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

ال�سيد وليم جميل عواد دبابنه

م�ساعد املدير العام / اخلزينة وال�ستثمار

ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�س

م�ساعد املدير العام / املالية

ال�سيد هيثم �سميح » بدر الدين » البطيخي

م�ساعد املدير العام / منتجات التجزئة والأفراد

ال�سيد اأ�سامة فتحي عبداهلل من�سور

رئي�س اإدارة التحول

ال�سيد  اإبراهيم نور �سرور ب�سارات

رئي�س اإدارة العمليات

ال�سيد  عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س دائرة اأنظمة املعلومات

ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح حممود الأ�سمر

املديـــر العــام

ال�سيد اإبراهيم �سالح اإبراهيم احلن�س

مدير تنفيذي / الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

ال�سيد داود عادل داود عي�سى

مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�سرية

ال�سيد اإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست

مدير تنفيذي / الدائرة القانونية

ال�سيد عبداهلل اإبراهيم عبداهلل م�سمار

مدير تنفيذي / ال�سوؤون الإدارية

 *بالإ�شافة اإىل ال�شيد اإبراهيم ف�شل حممود الطعاين رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي الذي يتبع للجنة جمل�ص الإدارة للتدقيق ولرئي�ص جمل�ص الإدارة.

ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�سرفية

اأع�ساء الإدارة التنفيذية
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لمحة عن شركة
gig   الشرق العربي للتأمين

تاأ�ش�شت �شركة ال�شرق العربي للتاأمني عام 1996، وهي مرخ�شة للقيام بكافة 
التاأمني على احلياه، ولديها �شبعة فروع منت�شرة يف  با�شتثناء  التاأمني  اأعمال 
خمتلف اأنحاء اململكة. ومتتلك �شركة اخلليج للتاأمني وهي �شركة تابعة ل�شركة 
�شركة  وتعترب  املال.  راأ�ص  من   %89.7  )KIPCO( القاب�شة  الكويت  م�شاريع 
ال�شرق العربي للتاأمني ال�شركة الرائدة يف ال�شوق الأردنية من حيث اإجمايل 

اأق�شاط التاأمني املكتتبة واأرباح الكتتاب. 
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اإن تاريخ البنك الأردين الكويتي وماي�ســجله من اإجنازات يرفع من م�ســتوى امل�ســوؤولية املطلوبة للحفاظ على 
النمو امل�ستدام وال�ستمرار بتحقيق الإجنازات التي تعود بقيمة م�سافة للم�ساهمني، واحلفاظ على الريادة يف 
ال�ســوق امل�سريف. ولتعزيز دور البنك يف م�ســرة التنمية الإقت�سادية والإجتماعية وتعظيم م�ســاهمته يف نهو�س 
وتقــدم القطــاع امل�ســريف يف ظــل التحديــات الراهنــة والفر�ــس املنظــورة،  مت و�ســع خطة عمل البنــك لعام 2014 

على النحو التايل:

موا�شلــة العمــل علــى تطوير البيئة الرقابية )التدقيق واإدارة املخاطر والإمتثال( والتعامل وفق مفاهيم احلاكمية املوؤ�ش�شــية واملمار�شــات . 1
امل�شرفية ال�شليمة، والإلتزام بتعليمات اجلهات الرقابية املحلية والدولية ومقررات بازل 3.

ال�شــتمرار بالرتكيــز علــى قطــاع التجزئــة والأفــراد من خــالل طرح منتجــات وخدمــات م�شرفيــة مبتكرة، تلبــي احتياجات ال�شــركات . 2
واملوؤ�ش�شات ال�شغرى والأفراد، مع اللتزام بتحقيق اأعلى معايري جودة اخلدمة.

تطوير ن�شــاط الوحدة البنكية اخلا�شة ودورها يف توفري بدائل ا�شــتثمارية وخدمات ا�شت�شــارية لعمالء الوحدة والعمل على تو�شــيع قاعدة . 3
العمالء.

املحافظــة علــى دور البنــك الريادي يف ا�شــتخدام تكنولوجيا املعلومات يف جمالت الإدارة واإجناز التعامالت امل�شرفية ب�شــرعة ودقة من . 4
خالل النظام البنكي اجلديد والتطبيقات التكنولوجية احلديثة.

ا�شتثمار العالقات ال�شرتاتيجية والعملية مع �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة )كيبكو( وجمموعة بنك برقان وال�شركات التابعة مما يوفر . 5
املزيد من الفر�ص على ال�شعيد الإقليمي.

موا�شلة �شيا�شة البنك الهادفة اإىل تطوير �شبل التوا�شل مع العمالء واملبادرة اإىل عر�ص احللول املبتكرة وتقدمي امل�شورة املالية والإدارية . 6
مل�شاعدتهم على تنظيم ح�شاباتهم وتن�شيط اأعمالهم ومبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة.

موا�شلة تعزيز �شــبكة فروع البنك واأجهزة ال�شراف الآيل يف اململكة ومناطق ال�شــلطة الفل�شــطينية والتطوير الدائم للقنوات الإلكرتونية . 7
بهدف الإرتقاء مب�شتوى اخلدمة والتميز بتجربة م�شرفية فريدة للعمالء.

ال�شــتمرار يف تطبيق خطة تطوير وحتديث نظم اإدارة املوارد الب�شــرية والبناء على مامت حتقيقه خالل العام ال�شــابق من حتديث اأدوات . 8
اإدارة الأداء وتطوير العاملني واحلفاظ على امل�شتوى املميز من الكفاءة مبا يخدم النمو امل�شتدام لأعمال البنك واإجنازاته.

ال�شتمرار يف طرح ورعاية مبادرات بناءة يف جمال امل�شوؤولية املجتمعية من خالل التوجه للم�شاريع التي تعنى بالتنمية امل�شتدامة وتطوير . 9
املجتمع املحلي بالرتكيز على مبادرات التعليم والتمكني لقطاع ال�شباب.

خطة العمل لعام 2014
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

ع م/ 8702

اإىل ال�سادة م�ساهمي   
البنـــك الأردين الكويتـــي 

)�سركة م�ساهمة عامة حمدودة(
عمان - اململكة الأردنية الها�سمية

نطاق التدقيق
قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة للبنك الأردين الكويتي )�شركة م�شاهمة عامة حمدودة( 
والتي تتكون من قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الأول 2013 وكل من قوائم الدخل والدخل 
ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�ص 

لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة ومعلومات اإي�شاحية اأخرى. 

م�سوؤولية الإدارة عن القوائم املالية املوحدة
اإن الإدارة م�شوؤولة عن اعداد هذه القوائم املالية املوحدة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية 
خم�ش�ص  باحت�شاب  يتعلق  فيما  معه  والرتتيبات  الردين  املركزي  البنك  وتعليمات  املالية  للتقارير 
بالرقابة  الحتفاظ  امل�شوؤولية  هذه  وت�شمل  املبا�شرة.  الئتمانية  الت�شهيالت  عمالء  من  لعدد  التدين 
الداخلية التي جتدها الدارة منا�شبة لتمكنها من اعداد القوائم املالية املوحدة ب�شورة عادلة خالية 

من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات 
اإن م�شوؤوليتنا هي ابداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�شتنادًا اىل تدقيقنا، قمنا بتدقيقنا وفقًا 
للمعايري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك املعايري ان نتقيد مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني وان نقوم 
بتخطيط واجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اذا كانت القوائم املالية املوحدة خالية من 

اأخطاء جوهرية. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( - الأردن
جبل عمان، الدوار اخلام�س

190 �سارع زهران
�س.ب. 248

عمان 11118 ، الأردن
هاتف: 5502200 6 )0( +962
فاك�س: 5502210 6 )0( +962

www.deloitte.com

Deloitte.



يت�شمن التدقيق القيام باجراءات للح�شول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والف�شاحات يف القوائم 
خماطر  تقييم  ذلك  يف  مبا  احل�شابات،  مدقق  تقدير  اإىل  املختارة  الإجراءات  ت�شتند  املوحدة.  املالية 
الخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ.  وعند القيام 
واملتعلقة  للبنك  الداخلية  الرقابة  اجراءات  العتبار  يف  احل�شابات  مدقق  ياأخذ  املخاطر،  تلك  بتقييم 
بالإعـداد والعر�ص العادل للقوائم املالية املوحدة، وذلك لغر�ص ت�شميم اجراءات التدقيق املنا�شبة ح�شب 
الظروف، ولي�ص لغر�ص ابداء راأي حول فّعالية الرقابة الداخلية لدى البنك. يت�شمن التدقيق كذلك تقييم 
مالءمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم 

العر�ص الجمايل للقوائم املالية املوحدة.

نعتقد ان بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر ا�شا�شًا لراأينا حول التدقيق.

الــــــــــراأي 
املايل  املركز   النواحي اجلوهرية،  املوحدة تظهر ب�شورة عادلة من جميع  املالية  القوائم  ان  راأينا،  يف 
واأداءه   2013 الأول  كانون   31 كما يف  عامة حمدودة(  م�شاهمة  )�شركة  الكويتي  الأردين  للبنك  املوحد 
املايل، وتدفقاته النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة 
الواردة يف الإي�شاح رقم )2( وفقًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باإحت�شاب خم�ش�ص 

تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة والواردة يف الإي�شاح رقم )7( حول القوائم املالية املوحدة. 

تقرير حول املتطلبات القانونية
يحتفظ البنك بقيود و�شجالت ح�شابية منظمة ب�شورة اأ�شولية، وهي متفقة مع القوائم املالية املوحدة 
للم�شاهمني  العامة  الهيئة  ونو�شي  الإدارة  تقرير جمل�ص  الواردة يف  املوحدة  املالية  القوائم  املرفقة ومع 

امل�شادقة على هذه القوائم املالية املوحدة.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte.
-  2  -

عمان - اململكة الأردنية الها�سمية
ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( - الأردن24 اآذار  2014

ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط(
حما�سبون قانونيون

عمان - الأردن

�سفيــــــــق بط�ســـــــــــــــون 
 اإجــــــــــــــــــــازة رقــــــــــــــم )740(
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قائمــــــــــة )اأ(قائمة املركز املايل املوحد كما يف 31 كانون الول 2013 و 2012

تعترب الإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )48( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.

دينار
20132012اإي�شاح 

املوجــــــودات
4368.043.325214.668.238نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

5256.730.022283.193.446اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
63.562.72514.197.725اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

71.328.188.3391.416.259.522ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�شايف 
878.264.937103.930.302موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

927.273.62223.325.166موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل 
10341.127.753211.555.606موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

36.700.000 - 11موجودات مالية مرهونة
1214.657.60512.062.131ممتلكات ومعدات بال�شايف

133.197.1862.227.153موجودات غري امللمو�شة بال�شايف
203.945.0113.618.381/ دموجودات �شريبية موؤجلة

14127.475.22387.899.786موجودات اأخرى 
2.552.465.7482.409.637.456     جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات : 

15374.832.240417.902.297ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
161.601.864.6311.367.281.067ودائع عمالء

1768.060.691149.146.601تاأمينات نقدية
188.000.00035.966.000اأموال مقرت�شة

199.016.9438.727.584خم�ش�شات متنوعة
2015.029.54113.493.854/ اأخم�ش�ص �شريبة الدخل
202.000.6251.787.059/ دمطلوبات �شريبية موؤجلة

2164.326.71436.204.401مطلوبات اأخرى
2.143.131.3852.030.508.863     جمموع املطلوبات

حقوق امللكية :
حقوق م�شاهمي البنك :

22100.000.000100.000.000راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع 
2365.622.65459.011.350/ اأالإحتياطي القانوين

23119.698.801106.476.193/ بالإحتياطي الإختياري
23185.80577.560/ جاحتياطي تقلبات دورية

2312.141.49512.115.732/ داحتياطي خماطر م�شرفية عامة
245.107.7671.599.529�شايف احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�شريبة

25101.769.87794.804.778الأرباح املدورة 
404.526.399374.085.142جمموع حقوق م�شاهمي البنك

4.807.9645.043.451    حقوق غري امل�شيطرين
409.334.363379.128.593     جمموع حقوق امللكية

2.552.465.7482.409.637.456     جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمــــــــــة )ب(قائمة الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013 و 2012

تعترب الإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )48( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.

دينار

20132012اإي�شاح

27141.959.136127.873.123الفوائد الدائنة      

2846.783.63338.477.985ينزل : الفوائد املدينة

95.175.50389.395.138           �شايف اإيرادات الفوائد

2912.023.30210.655.050�شايف اإيرادات العمولت

107.198.805100.050.188    �شايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

303.084.0052.657.151اأرباح عمالت اأجنبية                                   

4.025.504)1.102.954(31)خ�شائر( اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

91.603.6091.434.477توزيعات اأرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل 

3212.229.9219.406.726اإيرادات اأخرى

123.013.386117.574.046            اإجمايل الدخل 

3322.888.27721.147.069نفقات املوظفني

121.785.6182.203.944 و 13ا�شتهالكات واإطفاءات

3413.970.81311.559.941م�شاريف اأخرى

716.551.07418.050.805خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة

191.783.0951.266.950خم�ش�شات متنوعة

56.978.87754.228.709     اإجمايل امل�شروفات 

66.034.50963.345.337الربح لل�شنة قبل �شريبة الدخل - قائمة )هـ( 

2018.616.67416.737.429 / بينزل : �شريبة الدخل لل�شنة                    

47.417.83546.607.908     الربح لل�شنة - قائمة )ج( و)د(            

يعود اإىل :

47.496.36846.355.615   م�شاهمي البنك

252.293)78.533(       حقوق غري امل�شيطرين

ح�شة ال�شهم من الربح لل�شنة العائد مل�شاهمي البنك
  464/-   475/- 35  اأ�شا�شي وخمف�ص 
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قائمــــة )ج(قائمة الدخل ال�سامل املوحد  لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013 و 2012

دينار

تعترب الإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )48( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.

2012 2013

46.607.908 47.417.835 الربح لل�شنة - قائمة )ب(

بنود الدخل ال�شامل الآخر :

بنود غري قابلة للتحويل لحقًا لقائمة الدخل املوحد:

781.390 3.066.725   �شايف التغري يف اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�شريبة

47.389.298 50.484.560      اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )د(

اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة العائد اإىل :

47.442.015 50.441.257   م�شاهمي البنك

)52.717(   حقوق غري امل�شيطرين 43.303 

47.389.298 50.484.560      املجموع
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قائمـــــــــــــة )د(قائمة التغيريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013 و 2012

دينار

- من اأ�شل الأرباح املدورة مبلغ 3.945.011 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 3.618.381 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقيد الت�شرف به لقاء 
موجودات �شريبية موؤجلة اإ�شتنادًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .

- يت�شمن ر�شيد الأرباح املدورة مبلغ 5.264.697 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 5.798.408 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 ، ل ميكن الت�شرف 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�شايف بعد ما حتقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع.
- يحظر الت�شرف باحتياطي املخاطر امل�شرفية العامة ال مبوافقة م�شبقة من البنك املركزي الأردين .

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

تعترب الإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )48( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.

حقوق م�شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
املجمـــــــــــوع غري امل�شيطرين

اإي�شاحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
راأ�ص املال

املكتتب  به 
واملدفـــــــوع

�شايف اإحتياطيالحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
تقييم موجودات

مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�شريبة

الأربــاح
املــدورة 

جمموع حقوق
م�شاهمي البنك تقلباتالإختيــــــــاريالقانونــــــــــي

دورية
خماطـــــــــــــر

م�شرفيـة عامـة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013

94.804.778374.085.1425.043.451379.128.593 1.599.529  12.115.732  77.560  106.476.193  59.011.350  100.000.000 الر�شيد يف بداية ال�شنة

47.417.835 )78.533(47.496.36847.496.368 -  -  -  -  -  - الربح لل�شنة - قائمة )ب(

�شايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
2.944.889121.8363.066.725 -  2.944.889  -  -  -  -  -     مالية بالقيمة العادلة بعد ال�شريبة 

)خ�شائر( متحققة من موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 -  -  - )563.349( 563.349  -  -  -  -  - اال�شامل 

46.933.01950.441.25743.30350.484.560 3.508.238  -  -  -  -  - اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )ج(

 -  -  - )19.967.920( -  25.763  108.245  13.222.608  6.611.304  - املحول اإىل الحتياطيات

)20.278.790( )278.790()20.000.000()20.000.000( -  -  -  -  -  - 26الأرباح املوزعة

101.769.877404.526.3994.807.964409.334.363 5.107.767  12.141.495  185.805  119.698.801  65.622.654  100.000.000      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

حقوق م�شـــــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
املجمـــــــــــوع غري امل�شيطرين

اإي�شاحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
راأ�ص املال

املكتتب  به 
واملدفـــــــوع

�شايف اإحتياطيالحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
تقييم موجودات

مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�شريبة

الأربــاح
املــدورة 

جمموع حقوق
م�شاهمي البنك تقلباتالإختيــــــــاريالقانونــــــــــي

دورية
خماطـــــــــــــر

م�شرفيـة عامـة

لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

89.026.687346.643.1275.374.959352.018.086 503.075  10.553.734  -  93.857.585  52.702.046  100.000.000 الر�شيد يف بداية ال�شنة

46.355.61546.355.615252.29346.607.908 -  -  -  -  -  - الربح لل�شنة - قائمة )ب(

�شايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
781.390 )305.010(1.086.400 -  1.086.400  -  -  -  -  -    مالية بالقيمة العادلة بعد ال�شريبة 

)خ�شائر( متحققة من موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 -  -  - )10.054( 10.054  -  -  -  -  - اال�شامل 

47.389.298 )52.717(47.442.015 46.345.561  1.096.454  -  -  -  -  - اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة - قائمة )ج(

 -  -  - )20.567.470( -  1.561.998  77.560  12.618.608  6.309.304  - املحول اإىل الحتياطيات

)20.278.790( )278.790()20.000.000()20.000.000( -  -  -  -  -  - 26الأرباح املوزعة

94.804.778374.085.1425.043.451379.128.593 1.599.529  12.115.732  77.560  106.476.193  59.011.350  100.000.000      الر�شيد يف نهاية ال�شنة
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قائمــــــــــــة )هـ(قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013 و 2012

دينار

تعترب الإي�شاحات املرفقة من )1( اإىل )48( جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها.

20132012اي�شاح
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :

66.034.50963.345.337  الربح لل�شنة قبل �شريبة الدخل - قائمة )ب( 
تعديالت :

121.785.6182.203.944 و13  ا�شتهالكات واطفاءات
716.551.07418.050.805  خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

)5.189.806()6.018.838(  �شايف ايرادات الفوائد
191.624.5491.206.950  خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

19158.54660.000  خم�ش�ص ق�شايا مقامة على البنك واملطالبات املحتملة
 -  )3.673.458(  )ارباح( بيع موجودات الت اىل البنك

)1.501( )12.004(  )ارباح( بيع ممتلكات ومعدات
)1.886.795(312.067.820  خ�شائر )اأرباح( تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

121.987 103.749 14  خ�شائر تدين عقارات م�شتملكة
)1.817.554(3.276.280  تاأثري تغري ا�شعار ال�شرف على النقد وما يف حكمه

81.897.84576.093.367     املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :

)10.851.245(10.317.368  النق�ص )الزيادة( يف الر�شدة واليداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
)185.610.528(74.042.722  النق�ص )الزيادة( يف الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

23.630.3369.985.395  النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)27.281.278()21.167.596(  )الزيادة( يف املوجودات الخرى

31.653.579)175.428.290(  )النق�ص( الزيادة يف ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر
)49.880.580(234.583.564  الزيادة )النق�ص( الزيادة يف ودائع العمالء

62.007.564)81.085.910(  )النق�ص( الزيادة يف تامينات نقدية
)16.040.015(18.619.274  الزيادة )النق�ص( يف مطلوبات اأخرى

)186.017.108(83.511.468     �شايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
    �شايف النقدية التدفقات من )ال�شتخدامات النقدية يف( عمليات الت�شغيل قبل خم�ش�ص  

)109.923.741(162.886.700    نهاية اخلدمة املدفوع وخم�ش�ص ق�شايا مدفوع و�شريبة الدخل املدفوعة
)265.040()1.296.546(19  خم�ش�ص نهاية اخلدمة املدفوع

)13.017()197.190(19  خم�ش�ص ق�شايا مدفوع
)16.506.092()18.423.485( 20/ اأ  �شريبة الدخل املدفوعة

)126.707.890(142.969.479     �شايف التدفقات النقدية من )ال�شتخدامات النقدية يف( عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات ال�شتثمار :

69.315.922)92.872.147(  )الزيادة( النق�ص يف موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
)206.318(225.867  النق�ص )الزيادة( يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  

)3.477.321()5.339.121(  )الزيادة( يف ممتلكات ومعدات
65.632.283)97.985.401(     �شايف )ال�شتخدامات النقدية يف( التدفقات النقدية من عمليات ال�شتثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
)583.801()156.954(  )النق�ص( يف حقوق غري امل�شيطرين

35.966.000)27.966.000(  )النق�ص( الزيادة يف اأموال مقرت�شة
)19.339.506()19.349.046(  ارباح موزعة على امل�شاهمني 

16.042.693)47.472.000(  �شايف )ال�شتخدامات النقدية يف( التدفقات النقدية من عمليات التمويل

1.817.554)3.276.280(  تاأثري تغري ا�شعار ال�شرف على النقد وما يف حكمه

)43.215.360()5.764.202(  �شايف )النق�ص( يف النقد وما يف حكمه

274.744.383317.959.743  النقد وما يف حكمه يف بداية ال�شنة

36268.980.181274.744.383     النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�شنة 
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اإي�ساحات حول

القوائم املالية املوحدة

البنك الأردين الكويتي

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 - 11191 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�شة رقم )2014/1( بتاريخ 19 كانون الثاين 2014 وهي خا�شعة ملوافقة الهيئة العامة للم�شاهمني.

2- اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

اأ�ش�ص اإعداد القوائم املالية املوحدة
باحت�شاب  يتعلق  فيما  والرتتيبات معه  الردين  املركزي  البنك  لتعليمات  وفقًا  املعدلة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  للبنك  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  - مت 
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 قائمة 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 2012 باإ�شتثناء اأثر تطبيق 
ما يرد يف الي�شاح ) 48- اأ( 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 2013 و 2012 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
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اإن اأهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام 2013 كما يلي :

للعــــــــــــــــــام 312013 كانـــــــــــــون الأول 2013
اإجمايل امل�شاريفاإجمايل الإيراداتاإجمايل املطلوباتاإجمايل املوجوداتا�شــــــــــــم ال�شركـــــــــــة

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار
29.237.39219.579.746593.574751.322ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية

30.198.3718.115.4682.440.5591.098.247�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 املوحد حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�شيطرة على  ال�شركات التابعة . 

معلومات القطاعات 
- قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك معًا يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال 

اأخرى والتي يتم قيا�شها وفقًا للتقارير التي يتم ا�شتعمالها من قبل املدراء التنفيذيني و�شانعو القرار الرئي�شيني لدى البنك.
القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�شادية حمددة خا�شعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�شادية   -

اأخرى.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
- متثل هذه املوجودات ال�شتثمارات يف اأ�شهم و�شندات ال�شركات لأغرا�ص املتاجرة ، وان الهدف من الحتفاظ بها هو توليد الأرباح من تقلبات الأ�شعار ال�شوقية ق�شرية 

الأجل اأو هام�ص اأرباح املتاجرة .
يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�شراء )تقيد م�شاريف القتناء يف قائمة الدخل عند ال�شراء( ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـــة ، ويظهر التغري   -
يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد 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�شائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحد. 
- ل يجوز اإعادة ت�شنيف 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 املوحد .   -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل 
- متثل هذه املوجودات ال�شتثمارات يف اأدوات امللكية لأغرا�ص الحتفاظ بها لتوليد الأرباح على املدى الطويل ولي�ص لأغرا�ص املتاجرة .

يتم اثبات املوجودات املالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل بالقيمة العادلة م�شافًا اليها م�شاريف القتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلـة ، ويظهر   -
التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�شمن 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�شائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�شمن حقوق 
امللكية املوحدة ، ويتم حتويل ر�شيد احتياطي تقييم ال�شتثمارات اخلا�ص باأدوات امللكية املباعة مبا�شرة اىل الرباح واخل�شائر املدورة ولي�ص من خالل قائمة الدخل 

املوحد .
- ل تخ�شع هذه املوجودات لإختبار خ�شائر التدين .

يتم قيد الرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحد يف بند م�شتقل.  -

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

على ر�شيد الدين القائم .
يتـم اإثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالكلفة م�شافًا اإليها م�شاريف القتناء ، وتطفاأ العالوة / اخل�شم با�شتخدام طريقة الفائدة الفعالـة ، قيدًا على اأو حل�شاب   -
الفائــدة ، وتنزيل اأية خم�ش�شات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإىل عدم اإمكانية ا�شرتداد الأ�شل اأو جزء منــه ، ويتم قيد اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل 

املوحد .
- ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�شجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة ب�شعر الفائدة الفعلي .

- ل يجوز اإعادة ت�شنيف 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�شتحقاقها يتم ت�شجيل نتيجة البيع �شمن قائمة الدخل املوحد يف بند ُم�شتقل والإف�شاح عن ذلك وفقًا ملُتطلبات معايري التقارير املالية الدولية باخل�شو�ص(.

القيمة العادلة
ان اأ�شعار الإغالق )�شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم املالية املوحدة يف ا�شواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�شعار �شوقية.
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يف حال عدم توفر اأ�شعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ص الأدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�شوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
- مقارنتها بالقيمة ال�شوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها اإىل حد كبري.

- حتليل التدفقات النقدية امل�شتقبلية وخ�شم التدفقات النقدية املتوقعة بن�شبة م�شتخدمة يف اأداة مايل م�شابهة لها.
- مناذج ت�شعري اخليارات.

- يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة المد والتي ل ي�شتحق عليها فوائد مبوجب خ�شم التدفقات النقدية ومبوجب �شعر الفائدة الفعالة، ويتم اإطفاء اخل�شم 
/العالوة �شمن ايرادات الفوائد املقبو�شة/ املدفوعة يف قائمة الدخل املوحد.

تهدف طرق التقييم اىل احل�شول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات ال�شوق وتاأخذ بالإعتبار العوامل ال�شوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية، 
ويف حال وجود اأدوات مالية يتعذر قيا�ص قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم اإظهارها بالتكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�شجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد 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:

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

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

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 املوحد . 
-  يتم تعليق الفوائد والعمولت على الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين اأو وفقا لتعليمات ال�شلطات 

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 املوحد، وي�شاف املح�شل من الديون ال�شابق �شطبها اإىل الإيرادات الأخرى .
-  يتم حتويل الت�شهيالت الإئتمانية و الفوائد املعلقة اخلا�شة بها و املغطاة مبخخ�شات بالكامل  خارج قائمة املركز املايل املوحد ،وذلك وفقًا لقرارات جمل�ص الإدارة 

بذلك اخل�شو�ص.
-  يتم قيد الفوائد املعلقة  للح�شابات املقام عليها ق�شايا خارج قائمة املركز املايل املوحد ،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 املوحد .

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.
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املخ�ش�شات
يتم العرتاف باملخ�ش�شات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد 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   -

املوحد 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 املوحد.

�شريبة الدخل 
-   متثل م�شاريف ال�شرائب مبالغ ال�شرائب امل�شتحقة وال�شرائب املوؤجلة.

- حت�شب م�شاريف ال�شرائب امل�شتحقة على اأ�شا�ص الرباح اخلا�شعة لل�شريبة، وتختلف الرباح اخلا�شعة لل�شريبة عن الرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة ، لن 
الرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�شعة لل�شريبة او م�شاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�شنة املالية وامنا يف �شنوات لحقة او اخل�شائر املرتاكمة املقبولة �شريبيا اأو 

بنود لي�شت خا�شعة او مقبولة التنزيل لغرا�ص �شريبية.
- حت�شــب ال�شرائب مبوجب الن�شب ال�شرائبية املقررة مبوجب القوانني والنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.

اإن ال�شرائب املوؤجلة هي ال�شرائب املتوقع دفعها او ا�شرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة   -
التي يتم احت�شاب الربح ال�شريبي على ا�شا�شها.  يتم احت�شاب ال�شرائب املوؤجلة با�شتخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز املايل املوحد وحتت�شب ال�شرائب املوؤجلة 

وفقًا للن�شب ال�شريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�شوية اللتزام ال�شريبي او حتقيق املوجودات ال�شريبية املوؤجلة.
يتم مراجعة ر�شيد املوجودات واملطلوبات ال�شريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�شها يف حالة توقع عدم امكانية ال�شتفادة من تلك املوجودات   -

ال�شريبية جزئيا او كليا.

رأ�ص املال
تكاليف ا�سدار اأو �سراء اأ�سهم البنك

يتم قيد اأي تكاليف ناجتة عن ا�شدار اأو �شراء اأ�شهم البنك على الأرباح املدورة )بال�شايف بعد الأثر ال�شريبي لهذه التكاليف اإن وجد(. اذا مل ت�شتكمل عملية الإ�شدار 
اأو ال�شراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�شاريف على قائمة الدخل املوحد.

اأ�سهم اخلزينـــــة

تظهر اأ�شهم اخلزينة بالتكلفة، ول تتمتع هذه الأ�شهم باأي حق يف الأرباح املوزعة على امل�شاهمني، ولي�ص لها احلق يف امل�شاركة اأو الت�شويت يف اجتماعات الهيئة العامة 
للبنك.  ل يتم العرتاف بالربح اأو اخل�شارة الناجتة عن بيع اأ�شهم اخلزينة يف قائمة الدخل املوحد اإمنا يتم اظهار الربح يف حقوق امللكية املوحدة �شمن بند عالوة/

خ�شم ا�شدار اأ�شهم، اأما اخل�شارة فيتم قيدها على الرباح املدورة يف حال ا�شتنفاذ ر�شيد عالوة ا�شدار اأ�شهم خزينة. 

املوجودات املالية املرهونة
هي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�شالح اأطراف اأخرى مع وجود حق للطرف الآخر بالت�شرف فيها)بيع اأو اإعادة رهن(. ي�شتمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�شيا�شات 

املحا�شبية املتبعة لتقييم كل منها ح�شب ت�شنيفه الأ�شلي.

ح�شابات مداره ل�شالح العمالء
متثل احل�شابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات البنك. يتم اإظهار ر�شوم وعمولت اإدارة تلك احل�شابات يف قائمة الدخل املوحد . هذا ويتم 

اإعداد خم�ش�ص مقابل انخفا�ص قيمة املحافظ م�شمونة راأ�ص املال املدارة ل�شالح العمالء عن راأ�شمالها .

التقــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�شايف يف قائمة املركز املايل املوحد فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما 

يتم ت�شويتها على اأ�شا�ص التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�شوية املطلوبات يف نف�ص الوقت. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�شاريف
يتم حتقق اإيرادات الفوائد باإ�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية با�شتثناء فوائد وعمولت الت�شهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ل يتم العرتاف بها كاإيرادات ويتم   -

ت�شجيلها حل�شاب الفوائد والعمولت املعلقة .
يتم الإعرتاف بامل�شاريف وفقًا ملبداأ الإ�شتحقاق .  -

يتم ت�شجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم العرتاف بارباح ا�شهم ال�شركات عند حتققها )اقرارها من الهيئة العامة للم�شاهمني( .  -
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تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم العرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �شراء املوجودات املالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط
م�شتقات مالية للتحوط   

لغرا�ص حما�شبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�شنيف التحوط كما يلي :
- التحوط للقيمة العادلة 

- هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
- يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال، يتم ت�شجيل الرباح واخل�شائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة 

للموجودات اأو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحد . 
- يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�شجيل اية ارباح او خ�شائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة 

ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحد يف نف�ص الفرتة.
- التحوط للتدفقات النقدية  

- هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
- يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�شجيل الأرباح اأو اخل�شائر لداة التحوط �شمن الدخل ال�شامل املوحد و�شمن حقوق امللكية املوحدة ويتم 

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

- يف حال انطباق �شروط التحوط ل�شايف ال�شتثمار يف وحدات اأجنبية، يتم قيا�ص القيمة العادلة لداة التحوط ل�شايف املوجودات املتحوط لها، ويف حال كون العالقة 
فعالة يعرتف باجلزء الفعال من الرباح او اخل�شائر لداة التحوط �شمن الدخل ال�شامل املوحد و�شمن حقوق امللكية املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال �شمن قائمة 

الدخل املوحد ، ويتم ت�شجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحد عند بيع ال�شتثمار يف الوحدة الجنبية امل�شتثمر بها.
التحوطات التي ل ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال، يتم ت�شجيل الأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد يف   -

نف�ص الفرتة.

م�شتقات مالية للمتاجرة 
يتم اإثبات القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ص املتاجرة )مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة ، عقود الفائدة امل�شتقبلية ، عقود املقاي�شة، حقوق 
خيارات اأ�شعار العمالت الأجنبية( يف قائمة املركز املايل املوحد ، وحتدد القيمة العادلة وفقًا لأ�شعار ال�شوق ال�شائدة، ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم 

ت�شجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد .

عقود اإعادة ال�شراء اأو البيع
ي�شتمر العرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �شرائها يف تاريخ م�شتقبلي، وذلك ل�شتمرار �شيطرة البنك على تلك   -
املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�شتمر تقييمها وفقًا لل�شيا�شات املحا�شبية املتبعة )هذا ويف حال وجود حق للم�شرتي بالت�شرف بهذه 
املوجودات )بيع اأو اإعادة رهن( فيجب اإعادة ت�شنيفها �شمن املوجودات املالية املرهونة بالتكلفة املطفاأة(. تدرج املبالغ امل�شتلمة لقاء هذه املوجودات �شمن املطلوبات 
يف بند الأموال املقرت�شة، ويتم العرتاف بالفرق بني �شعر البيع و�شعر اإعادة ال�شراء كم�شروف فوائد ي�شتحق على مدى فرتة العقد با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.
اأما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�شتقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة ، وذلك لعدم توفر ال�شيطرة على   -
تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �شمن بند الودائع لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية 
اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�شتحق على مدى فرتة العقد  اأو �شمن بند الت�شهيالت الإئتمانية ح�شب احلال ، ويتم معاجلة الفرق بني �شعر ال�شراء و�شعر  الأخرى 

با�شتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�شتحقة
تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحد �شمن بند موجودات اأخرى وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل، ويعاد 
تقييمها  بتاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل اإفرادي، ويتم ت�شجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�شارة يف قائمة الدخل املوحد ول يتم ت�شجيل الزيادة كاإيراد. 

يتم ت�شجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحد اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�شجيله �شابقًا.

املوجودات غري امللمو�شة
اأ( ال�سهـــــرة

يتم ت�شجيل ال�شهرة بالكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �شراء ال�شتثمار يف ال�شركات احلليفة او التابعة عن ح�شة البنك يف القيمة العادلة ل�شايف موجودات   -
تلك ال�شركة بتاريخ التملك. يتم ت�شجيل ال�شهرة الناجتة عن ال�شتثمار يف �شركات تابعة يف بند منف�شل كموجودات غري ملمو�شة، اأما ال�شهرة الناجتة عن ال�شتثمار 

يف �شركات حليفة فتظهر كجزء من ح�شاب ال�شتثمار يف ال�شركة احلليفة ويتم لحقًا تخفي�ص تكلفة ال�شهرة باأي تدين يف قيمة ال�شتثمار.
يتم توزيع ال�شهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�ص اختبار التدين يف القيمة.  -
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يتم اإجراء اختبار لقيمة ال�شهرة يف تاريخ كل قوائم مالية ويتم تخفي�ص قيمة ال�شهرة اإذا كانت هناك دللة على اأن قيمة ال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت القيمة القابلة   -
لال�شرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة اأقل من القيمة امل�شجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم ت�شجيل قيمة التدين يف قائمة 

الدخل املوحد .
ب( املوجودات غر امللمو�سة الأخرى

- املوجودات غري امللمو�شة التي يتم احل�شول عليها من خالل الندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�شول عليها .  اأما املوجودات غري امللمو�شة التي يتم احل�شول 
عليها من خالل طريقة اأخرى غري الندماج فيتم ت�شجيلها بالكلفة .

يتم ت�شنيف املوجودات غري امللمو�شة على ا�شا�ص تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة .  ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�شة التي لها عمر زمني   -
حمدد  خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل املوحد .  اأما املوجودات غري امللمو�شة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف 

تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�شجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد .
- ل يتم ر�شملة املوجودات غري امللمو�شة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�شجيلها يف قائمة الدخل املوحد  يف نف�ص الفرتة.

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

-    يتم اطفاء اأنظمة احلا�شوب والربامج على مدى عمرها النتاجي املقدر بطريقة الق�شط الثابت ومبعدل 20 -33 % �شنويا .  

العمالت الجنبية
يتم ت�شجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�شنة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت.   -

يتم حتويل اأر�شدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�شعار العمالت الجنبية الو�شطية ال�شائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد واملعلنة من قبل البنك املركزي   -
الأردين. 

يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت الجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.   -
يتم ت�شجيل الرباح واخل�شائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحد.    -

يتم ت�شجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�شهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.  -
- عند توحيد القوائم املالية يتم  ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�شركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�شية )ال�شا�شية( اىل عملة التقرير وفقًا لال�شعار 
الو�شطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد واملعلنة من قبل البنك املركزي الأردين.  اأما بنود اليرادات وامل�شروفات فيتم ترجمتها على ا�شا�ص معدل ال�شعر 
خالل ال�شنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�شتقل يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�شمن حقوق امللكية املوحدة. ويف حالة بيع احدى هذه ال�شركات او الفروع 

فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الجنبية املتعلق بها �شمن اليرادات/ امل�شاريف يف قائمة الدخل املوحد . 

النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�شدة النقدية التي ت�شتحق خالل مدة ثالثة اأ�شهر، وتت�شمن: النقد والأر�شدة لدى بنوك مركزية والأر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية، وتنزل 

ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ت�شتحق خالل مدة  ثالثة اأ�شهر والأر�شدة املقيدة ال�شحب.

3 - ا�ستخدام التقديرات

املالية  املطلوبات  و  املوجودات  مبالغ  يف  توؤثر  اجتهادات  و  بتقديرات  القيام  البنك  اإدارة  من  يتطلب  املحا�شبية  ال�شيا�شات  وتطبيق  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  اإن 
والإف�شاح عن اللتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات و الجتهادات توؤثر يف اليرادات و امل�شاريف واملخ�ش�شات وكذلك اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة 
املذكورة مبنية  التقديرات  اإن  اأوقاتها.  و  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات  لتقدير مبالغ  اجتهادات هامة  و  اأحكام  اإ�شدار  البنك  اإدارة  يتطلب من  وب�شكل خا�ص  العادلة 
بال�شرورة على فر�شيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة 

عن اأو�شاع و ظروف تلك التقديرات يف امل�شتقبل .
تعتقد اإدارة البنك باأن التقديرات الواردة �شمن القوائم املالية املوحدة معقولة وهي مف�شلة على النحو التايل:

-  يتم تكوين خم�ش�ص لقاء الق�شايا املقامة �شد البنك وال�شركات التابعة اعتمادا على درا�شة قانونية معدة من قبل امل�شت�شار القانوين للبنك وال�شركات التابعة  والتي 
مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�شتقبل ، ويعاد النظر يف تلك الدرا�شات ب�شكـل دوري.

-  يتم تكوين خم�ش�ص لقاء الديون اعتمادا على ا�ش�ص وفر�شيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير املخ�ش�ص الواجب للبنك وفقًا لتعليمات البنك املركزي الردين 
فيما عدا الرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�شاب خم�ش�ص التدين لعدد من عمالء الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة.

-   يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�شتملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريني معتمدين لغايات احت�شاب التدين، ويعاد النظر يف 
ذلك التدين ب�شكل دوري.

-   تقوم الإدارة باإعادة تقدير العمار النتاجية لال�شول امللمو�شة وغري امللمو�شة ب�شكل دوري لغايات احت�شاب ال�شتهالكات والطفاءات ال�شنوية اعتمادا على احلالة 
العامة لتلك ال�شول وتقديرات العمار النتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل ، ويتم قيد خ�شارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .

-   تقوم الدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم قيد هذا التدين يف قائمة الدخل املوحد .
- خم�ش�ص �شريبة الدخل : يتم حتميل ال�شنة املالية مبا يخ�شها من نفقة �شريبة الدخل وفقًا لالنظمة والقوانني واملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم احت�شاب واثبات 

خم�ش�ص ال�شريبة الالزم .
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- م�شتويات القيمة العادلة: يتطلب املعيار حتديد والإف�شاح عن امل�شتوى يف ت�شل�شل القيمة العادلة الذي ت�شنف مبوجبه مقايي�ص القيمة العادلة كاملة وف�شل قيا�شات 
القيمة العادلة وفقًا للم�شتويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية. الفرق بني امل�شتوى )2( وامل�شتوى )3( ملقايي�ص القيمة العادلة يعني تقييم ما اإذا كانت 
املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ل ميكن مالحظتها مما يتطلب و�شع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�شتخدمة لقيا�ص القيمة 
العادلة مبا يف ذلك الأخذ بالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص الأ�شل اأو اللتزام ، وعند تقييم القيمة العادلة للموجودات او املطلوبات املالية يقوم البنك با�شتخدام 
معلومات ال�شوق عند توفرها، ويف حال عدم وجود مدخالت امل�شتوى الول يقوم البنك بالتعامل مع اطراف م�شتقلة وموؤهلة لعداد درا�شات التقييم ، حيث يتم مراجعة 

طرق التقييم املالئمة واملدخالت امل�شتخدمة لعداد التقييم من قبل الدارة.

4 - نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

38.741.22833.002.940نقد يف اخلزينة
اأر�شدة لدى بنوك مركزية :

57.300.37070.732.568      ح�شابات جارية وحتت الطلب
190.309.13335.226.145      ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار
81.692.59475.706.585      متطلبات الحتياطي النقدي

368.043.325214.668.238     املجموع

- باإ�شتثناء الر�شدة مقيدة ال�شحب ملتطلبات الحتياطي النقدي ، ل يوجد ار�شدة مقيدة ال�شحب كما يف 31 كانون الول 2013  و 2012 . 
-  ل يوجد اأر�شدة ت�شتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�شهر .

5 - اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
بنـــــــــــــــــوك وموؤ�ش�شــــــــــــــــات
م�شرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�ش�شـــــــــــــــــــات
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�شرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201320122013201220132012البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 214.339.183 106.026.569 213.996.140 105.592.494 343.043  434.075 ح�شابات جارية وحتت الطلب

 65.309.263 150.703.453 42.301.831 115.693.927 23.007.432  35.009.526 ودائع ت�شتحق خالل فرتة ثالثة اأ�شهر اأو اأقل
 3.545.000 - 3.545.000 - -  - �شهادات ايداع ت�شتحق خالل فرتة ثالثة اأ�شهر اأو اأقل 

 283.193.446 256.730.022 259.842.971 221.286.421 23.350.475  35.443.601      املجموع

-  بلغت الر�شدة لدى البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية التي ل يتقا�شى البنك عليها فوائد 18.040.727 دينار كما يف 31 كانون الول 2013 مقابل 9.973.339 دينار 
كمـا يف 31 كانون الول 2012 .

-  بلغت الر�شدة مقيدة ال�شحب مبلغ 1.856.162 دينار كما يف 31 كانون الول 2013 مقابل 1.538.530 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 .

6 - ايداعات  لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
بنـــــــــــــــــــوك وموؤ�ش�شـــــــــــــــات
م�شرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�ش�شـــــــــــــــــــات
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�شرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201320122013201220132012البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 14.197.725 17.725 14.197.725 17.725  -  - ايداعات 

- 3.545.000 - 3.545.000  -  - �شهادات ايداع 
 14.197.725 3.562.725 14.197.725 3.562.725  -  -      املجموع

- بلغت اليداعات  مقيدة ال�شحب مبلغ 17.725 دينار كما يف 31 كانون الول 2013 و 2012 .

دينار

دينار

دينار
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7- ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة بال�سايف

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

20132012
الأفراد)التجزئة( :

5.371.5925.199.773  ح�شابات جارية مدينة *
55.741.16447.915.034  قرو�ص وكمبيالت **

6.359.0915.376.385  بطاقات الئتمان
176.037.893167.413.652القرو�ص العقارية

ال�شركات :
  الكربى

175.274.274233.953.718  ح�شابات جارية مدينة 
730.959.934810.264.966  قرو�ص وكمبيالت **

  �شغرية ومتو�شطة
21.407.23118.551.461  ح�شابات جارية مدينة *

57.095.36945.754.988  قرو�ص وكمبيالت **
164.651.790158.218.421  احلكومة والقطاع العام 

1.392.898.3381.492.648.398     املجموع

65.248.254 56.125.578ينزل : خم�ش�ص تدين الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة 
11.140.622 8.584.421        الفوائد املعلقة 

1.416.259.522 1.328.188.339     �شايف الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة

*  يت�شمن هذا البند مبلغ 5.222.520 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ميثل ت�شهيالت ممنوحة من قبل ال�شركات التابعة مقابل 6.055.406 دينار كما يف 31 
كانون الأول 2012( .

**   �شايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�شة مقدمًا البالغة 1.993.583 دينار كما يف 31 كانـــون الول 2013 مقابــل 2.664.053 دينار كما يف 31 كانون الول 

. 2012
-  بلغت الت�شهيالت الإئتمانية غري العاملة 103،235،292 دينار اأي ما ن�شبته )7/4%( مـــن اجمالـــي الت�شهيالت الإئتمانيـة املبا�شرة كما يف 31 كانون الول 2013 مقابل 

146.561.164 دينار اأي ما ن�شبته )9/8%( من اإجمايل الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة كما يف 31 كانون الول 2012 . 
- بلغت الت�شهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة 94،650،871 دينار اأي ما ن�شبتــه )6/8%( من ر�شيد الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة 
بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانـــــون الول 2013 مقابـــل 135.420.542 دينار اأي مـا ن�شبتــه )9/1%( من ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل 

الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول 2012 . 
- بلغــت الت�شهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 53.897.748 دينار اأي ما ن�شبته )3/9%( مـن اإجمالـي الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف 31 

كانون الأول 2013 مقابل 55.310.704 دينار اأي ما ن�شبته )3/7%( كما فــي 31 كانون الأول 2012 .
- تت�شــمن الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة ت�شهيالت ممنوحـــة لثالثة عمـالء بلــغ ر�شيـــدها 58.977.293 دينـــار بعــد طــرح الفوائــد والعمولت املعلقة كما يف 31 
كانــون الأول 2013 ، و�شماناتها املقبولة حوايل 4.1 مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركـــزي الأردين وقد بلغ ر�شيد خم�ش�ص التدين مقابل هذه الت�شهيالت 
حوايل 33 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 وذلك وفقًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باإحت�شـــاب خم�شـ�ص التدين لهوؤلء العمالء على ان 
يتم توزيع باقي املخ�شـــ�ص تدريـــجـــيـًا على مراحل ،على ال يزيد املخ�ش�ص ال�شنوي عن 10 مليون دينار للثالثة عمالء، مع مراعاة اأن يف حال متلك ودي لل�شمانات 

، فاإنـه �شوف يتم اإعداد خم�ش�ص التدين على مراحل للر�شيد املتبقي.
- بالإ�شافة اإىل ما ورد اأعاله ، تت�شمن الت�شهيــالت الإئتمانية املبا�شرة اي�شًا، ت�شهيــالت ممنوحة لعميلني اخرين، بلغ اإجمايل ر�شيدهـــا 58.3 مليون دينار كما يف 31 
كانون الأول 2013 ، م�شنفة �شمن الت�شهيالت الإئتمانية حتت املراقبة كما يف ذلك التاريــخ ، حــيث بلغت القيمة ال�شوقية لل�شمانات حوايل 83 مليون دينار مبوجب 
اخر تقييم ، حيث مت بتاريخ 13 اأيلـــول 2012 توقيع اإتفاقية بني البنك وهذين العمــيلـيــن لإعادة هيـكلة هذين احل�شابـني بعد اإطالع وموافقة البنك املـركـــزي الأردين 

عليها ، وي�شتحق الق�شط الول خالل اذار 2014 و�شيتم متابعة  تلك الت�شهيالت الإئتمانية وفقًا للتطورات ب�شكل دوري.

دينار
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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 2013
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام 

ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 
65.248.254  - 999.074 56.452.971 5.848.200 1.948.009 الر�شيد يف بداية ال�شنة

18.557.619  - 377.218 16.816.641 671.383 692.377  املقتطع خالل ال�شنة من الإيرادات
2.006.545  - 170.560 541.165 1.173.205 121.615 الوفر يف خم�ش�ص الت�شهيالت

97.421  - 1.010 17.104  - 79.307 امل�شتخدم من املخ�ش�ص خالل ال�شنة )الديون امل�شطوبة(*
25.576.329  -  - 24.508.388 1.067.941  - ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل **

56.125.578  - 1.204.722 48.202.955 4.278.437 2.439.464      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

القرو�ص الفراد للعام 2012
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام 

ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 
56.622.862  - 856.370 52.958.556 1.182.260 1.625.676 الر�شيد يف بداية ال�شنة

18.178.515  - 267.504 12.741.496 4.686.816 482.699  املقتطع خالل ال�شنة من الإيرادات
127.710  - 61.159  - 20.876 45.675 الوفر يف خم�ش�ص الت�شهيالت

9.425.413  - 63.641 9.247.081  - 114.691 امل�شتخدم من املخ�ش�ص خالل ال�شنة )الديون امل�شطوبة(*
65.248.254  - 999.074 56.452.971 5.848.200 1.948.009      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

*  مت خالل العام 2013 �شطب ت�شهيالت اإئتمانية مبا�شرة مببلغ 97.421 دينار وذلك وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص )مقابل 9.425.413 دينار للعام 2012( .
**  مت خالل العام 2013 حتويل ديون ت�شهيالت اإئتمانية  غري عاملة اإىل خارج قائمة املركز املالية املوحد وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص .

- 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 2.005.884 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 

127.710 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 .

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

القرو�ص الفراد للعام 2013
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام 

ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 
11.140.622 - 36.937864.64210.071.056167.987الر�شيد يف بداية ال�شنة

1.619.199 - 130.188880.176588.79920.036ي�شاف: الفوائد املعلقة خالل ال�شنة
1.856.348 - 9.6181.520.115239.02387.592ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات

26.675 - 20.613 -  - 6.062الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
2.292.377 -  - 2.292.377 -  - فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *

8.584.421 - 151.445224.7038.128.45579.818     الر�شيد يف نهاية ال�شنة

القرو�ص الفراد للعام 2012
العقارية 

 احلكومة ال�شــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام 

ال�شغرية واملتو�شطة  الكـــربى 
8.606.704 - 27.25967.7538.352.963158.729الر�شيد يف بداية ال�شنة

2.657.717 - 32.766819.5381.762.84942.564ي�شاف: الفوائد املعلقة خالل ال�شنة
101.452 - 19.54221.73434.10226.074ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات

22.347 - 3.54691510.6547.232 الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
11.140.622 - 36.937864.64210.071.056167.987     الر�شيد يف نهاية ال�شنة

* يتبع البنك �شيا�شة الفوائد املعلقة للح�شابات املقام عليها ق�شايا خارج قائمة املركز املايل املوحد ، حيث مت خالل العام 2013 حتويل فوائد معلقة لديون غري عاملة 
وفقًا لقرار جمل�ص الإدارة بذلك اخل�شو�ص حيث بلغ اجمايل الفوائد املعلقة خارج النظام  10.397.812 دينار خالل العام 2013 مقابل 9.194.743 دينار خالل 

العام 2012 .

دينار

دينار
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8 -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

 15.439.509  15.421.530   اأ�شهم مدرجة يف اأ�شواق ن�شطة
 19.888.440  -   اأ�شهم غري مدرجة يف اأ�شواق ن�شطة *

 40.937.675  36.939.429   �شندات مالية مدرجة يف اأ�شواق ن�شطة
 27.664.678  25.903.978   �شندات مالية غري مدرجة يف اأ�شواق ن�شطة

 103.930.302  78.264.937      املجموع

  حتليل ال�شندات املالية :
 34.095.261  29.994.598   ذات عائد ثابت

 34.507.092  32.848.809   ذات عائد متغري
 68.602.353  62.843.407      املجموع

* مت توقيع اتفاقية لبيع كامل ال�شتثمار يف احدى ال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة الأردنية لطرف ثالث، نافذة املفعول من 30 كانون الأول 2013، وجاري العمل على نقــل امللكيـــة.

9 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل

اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

 6.930.457  8.100.592    اأ�شهم مدرجة يف اأ�شواق ن�شطة 
 16.394.709  19.173.030    اأ�شهم غري مدرجة يف اأ�شواق ن�شطة 

 23.325.166  27.273.622      املجموع

 -  بلغت قيمة اخل�شائر املتحققة من بيع اأ�شهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل 563.349 دينار خالل العام 2013 )مقابل 10.054 دينار خالل العام 
2012( مت قيدها مبا�شرة �شمن الأرباح املدورة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .

 -  بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�شتثمارات اأعاله مبلغ 1.603.609 دينار لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013 )1.434.477 دينار لل�شنة املنتهية يف 31 
كانون الأول 2012( .

10 -  موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

اإن تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

موجودات مالية متوفر لها ا�شعار �شوقية :
 45.534.059  48.580.177   اأ�شناد قرو�ص �شركات

 45.534.059  48.580.177      جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�شعار �شوقية 
موجودات مالية غري متوفر لها ا�شعار �شوقية :

 162.456.432  287.096.826   �شندات واأذونات خزينة
 3.565.115  5.450.750   اأ�شناد قرو�ص �شركات

 166.021.547  292.547.576      جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�شعار �شوقية
 211.555.606  341.127.753      املجموع

  حتليل ال�شندات والأذونات :
 208.010.606  337.582.753   ذات عائد ثابت

 3.545.000  3.545.000   ذات عائد متغري
 211.555.606  341.127.753      املجموع

دينار

دينار

دينار
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11 -  موجودات مالية مرهونة
ميثل هذا البند �شندات واأذونات خزينة اردنية مببلغ 36.700.00 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 مقابل التزامات عقود اعادة �شراء مببلغ 35.966.000 دينار، 

مت تنفيذها بتاريخ 5 كانون الول 2012 ب�شعر فائدة 4.25% ا�شتحقت بتاريخ 6 كانون الثاين 2013.

12 -  ممتلكات ومعدات - بال�سايف
اأ -  ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

معـــــــــــداتمبانـــــــــــــيارا�شــــــــــي
واجهــزة واثـاث

و�شائــط
نقـــل

اأجهـــــــــــــزة
 احلا�شب الآيل

حت�شينات
املجمـــــــــوعمباين

العـــــــــــــــــــــــام 2013
الكلفـــة :

 34.567.425  9.103.938  10.201.948  581.065  8.123.289  3.866.374  2.690.811   الر�شيد يف بداية ال�شنة
 1.536.368  592.285  280.047  55.901  604.354  3.781  -   ا�شافات

 112.730  28.455  9.381  32.547  42.347  -  -   ا�شتبعادات 
 35.991.063  9.667.768  10.472.614  604.419  8.685.296  3.870.155  2.690.811      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

  ال�شتهالك املرتاكم :
 23.634.232  7.355.404  8.341.867  352.397  5.994.559  1.590.005  -   الر�شيد يف بداية ال�شنة

 1.374.504  382.967  442.597  40.016  393.467  115.457  -   ا�شتهالك ال�شنة
 104.667  28.351  9.368  24.888  42.060  -  -   ا�شتبعادات 

 24.904.069  7.710.020  8.775.096  367.525  6.345.966  1.705.462  -      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

 11.086.994  1.957.748  1.697.518  236.894  2.339.330  2.164.693  2.690.811   �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
 3.570.611  -  -  -  3.570.611  -  -   ي�شاف : دفعات على ح�شاب �شراء ممتلكات ومعدات

 14.657.605  1.957.748  1.697.518  236.894  5.909.941  2.164.693  2.690.811      �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�شنة

معـــــــــــداتمبانـــــــــــــيارا�شــــــــــي
واجهــزة واثـاث

و�شائــط
نقـــل

اأجهـــــــــــــزة
 احلا�شب الآيل

حت�شينات
املجمـــــــــوعمباين

العـــــــــــــــــــــــام 2012
الكلفـــة :

 32.830.978  8.797.401  9.110.404  572.755  7.793.233  3.866.374  2.690.811   الر�شيد يف بداية ال�شنة
 1.739.207  306.537  1.094.304  8.310  330.056  -  -   ا�شافات

 )2.760( -  )2.760( -  -  -  -   ا�شتبعادات 

 34.567.425  9.103.938  10.201.948  581.065  8.123.289  3.866.374  2.690.811      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

  ال�شتهالك املرتاكم :
 21.775.685  6.738.638  7.816.393  297.722  5.448.309  1.474.623  -   الر�شيد يف بداية ال�شنة

 1.861.215  616.766  528.142  54.675  546.250  115.382  -   ا�شتهالك ال�شنة
 )2.668( -  )2.668( -  -  -  -   ا�شتبعادات 

 23.634.232  7.355.404  8.341.867  352.397  5.994.559  1.590.005  -      الر�شيد يف نهاية ال�شنة

 10.933.193  1.748.534  1.860.081  228.668  2.128.730  2.276.369  2.690.811   �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
 1.128.938  -  -  -  1.128.938  -  -   ي�شاف : دفعات على ح�شاب �شراء ممتلكات ومعدات

 12.062.131  1.748.534  1.860.081  228.668  3.257.668  2.276.369  2.690.811      �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�شنة

20 20 15  9 - 15 3  - ن�شبة ال�شتهالك ال�شنوية  %

 ب -  تت�شمن املمتلكات واملعدات مبلغ 13.490.674 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 )13.429.156 دينار يف 31 كانون الأول 2012( وذلك قيمة ممتلكات ومعدات م�شتهلكة بالكامل.

دينار
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13 -  موجودات غري ملمو�سة - بال�سايف

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
املجمــــــــــوعاأنظمة حا�شوب وبرامج

العــــــــــــــــــام 2013
 2.227.153  2.227.153 الر�شيد يف بداية ال�شنة

 1.381.146  1.381.146ا�شافات
 411.114  411.114الطفاء لل�شنة 

 3.197.186  3.197.186     الر�شيد يف نهاية ال�شنة
20-33ن�شبة الإطفاء ال�شنوية %

املجمــــــــــوعاأنظمة حا�شوب وبرامج
العــــــــــــــــــام 2012
 1.097.052  1.097.052 الر�شيد يف بداية ال�شنة

 1.472.830  1.472.830 ا�شافات
 342.729  342.729 الطفاء لل�شنة 

 2.227.153  2.227.153      الر�شيد يف نهاية ال�شنة
20-33ن�شبة الإطفاء ال�شنوية %

14 -  موجودات اأخرى

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

 12.313.295 14.838.132فوائد واإيرادات بر�شم القب�ص
 961.627 1.181.743م�شروفات مدفوعة مقدمًا

 49.993.758 67.828.467موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�شتحقة بال�شايف *
 627.046 1.357موجودات/ اأرباح م�شتقات مالية غري متحققة )اإي�شاح 37( 

 106.913 207.286مدينون **
 18.323.611 28.165�شيكات مقا�شة

- 36.083.415مبالغ م�شتحقة لقاء بيع اأ�شهم م�شتملكة وموجودات مالية
 5.573.536 7.306.658اأخرى **

 87.899.786 127.475.223     املجموع

*  تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من العقارات والأ�شهم التي اآلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�شاها �شنتني من تاريخ متلكها ، وللبنك املركزي يف 
حالت ا�شتثنائية ان ميدد هذه املدة ل�شنتني متتاليتني كحد اق�شى.

**  تت�شمن بنود املدينون واملوجودات الخرى ار�شدة تخ�ص ال�شركات التابعة مببلغ 2.260.670 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 )مقابل 270.935 دينار كما يف 

31 كانون الأول 2012(.
فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�شلة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�شتحقة :  

20132012
املجموعاملجموعموجودات م�شتملكة  اأخرى *عقارات م�شتملكة

37.117.85112.875.90749.993.75820.162.815الر�شيد بداية ال�شنة - بال�شايف 
31.961.03829.976.114-31.961.038اإ�شافات

)23.184()14.022.580()12.875.907()1.146.673(ا�شتبعادات
)121.987()103.749(-)103.749(خ�شارة التدين

67.828.46749.993.758-67.828.467     الر�شيد نهاية ال�شنة 

* ميثل هذا البند اأ�شهم مت ا�شتمالكها خالل العام 2011 يف احدى البنوك املحلية وقد مت بيعها خالل الربع الأخري من العام 2013.

دينار

دينار

دينار
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15- ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 312012 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2013

املجموع خارج اململكة داخل اململكة املجموع خارج اململكة داخل اململكة 

221.578.771 174.888.702 46.690.069 353.937.004 299.990.589 53.946.415 ح�شابات جارية وحتت الطلب

196.323.526 196.302.121 21.405 20.895.236 20.895.236  - ودائع لأجل * 

417.902.297 371.190.823 46.711.474 374.832.240 320.885.825 53.946.415      املجموع 

*   تبلغ الودائع التي ت�شتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�شهر 20.895.236 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 196.323.526 دينار كما يف 31 كانون الأول 
 . 2012

16- ودائع عمالء

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2013

اأفراد
احلكــــــــومة ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املجمـــــــــــــــوعوالقطاع  العام
 ال�شغرية واملتو�شطةالكبـــــــــــــرى

523.981.073 36.987.113 200.625.021 47.546.766 238.822.173 ح�شابات جارية وحتت الطلب
133.991.356 92.833 3.934.915 159.941 129.803.667 ودائع التوفري

938.685.478 129.383.284 210.725.971 58.095.999 540.480.224 ودائع لأجل وخا�شعة ل�شعار
5.206.724  -  -  - 5.206.724 �شهادات ايداع

1.601.864.631 166.463.230 415.285.907 105.802.706 914.312.788      املجموع
31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2012

اأفراد
احلكــــــــومة ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املجمـــــــــــــــوعوالقطاع  العام
 ال�شغرية واملتو�شطةالكبـــــــــــــرى

422.270.459 16.485.486 136.950.316 51.138.821 217.695.836 ح�شابات جارية وحتت الطلب

110.589.819 128.545 2.535.206 419.242 107.506.826 ودائع التوفري

829.629.099 110.896.067 181.767.889 47.347.074 489.618.069 ودائع لأجل وخا�شعة ل�شعار

 4.791.690  -  -  - 4.791.690 �شهادات ايداع

1.367.281.067 127.510.098 321.253.411 98.905.137 819.612.421      املجموع

 2013 الأول  كانون   31 يف  كما  الودائع  اإجمايل  من   )%10/4( ن�شبته  ما  اأي  دينار   166.463.230 اململكة  داخل  العام  والقطاع  الردنية  احلكومة  ودائع  بلغت   -
)127.510.098 دينار اأي ما ن�شبته )9/3%( كما يف 31 كانون الول 2012( .

- بلغـت الودائع التي ل تتقا�شى فوائد 406.762.282 دينار اأي ما ن�شبته )25/4%( من اإجمايل الودائع كما فــي 31 كانـــون الأول 2013 )367.189.593 دينـار اأي 
ما ن�شبتـه )26/9%( كما يف 31 كانون الأول 2012( .

- بلغــت الودائــع املحجوزة )مقيدة ال�شحب( 12.096.413 دينار اأي ما ن�شبته )8/-%( من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2013 )7.681.058 دينـار اأي مـا 
ن�شبتـه )6/-%( كما يف 31 كانون الأول 2012( .

- بلغت الودائع اجلامدة 27.504.986 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 )33.476.489 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012( .

دينار

دينار
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17 -  تاأمينــات نقديـــة

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

 122.734.038 38.973.727 تاأمينات مقابل ت�شهيالت مبا�شرة
 23.287.675 28.935.974 تاأمينات مقابل ت�شهيالت غري مبا�شرة

 2.793.742-تاأمينات التعامل بالهام�ص
 331.146 150.990تاأمينات اأخرى

 149.146.601 68.060.691     املجموع

18 - اأموال مقرت�سة

ي�شمل هذا البند مبلغ 3 مليون دينار مت احل�شول عليها مبوجب اتفاقية قر�ص موقعة مع البنك املركزي الأردين مببلغ 4 مليون دينار ملدة 15 عام بهدف ا�شتخدامها 
لتمويل ال�شركات متناهية ال�شغر وال�شغرية واملتو�شطة .

ح�شلت �شركة اجارة للتاأجري التمويلي )�شركة تابعة( بتاريخ 25 متوز 2013 على قر�ص من ال�شركة الأردنية لإعادة متويل القر�ص العقاري مببلغ 5 مليون دينار مبعدل 
فائدة 7.4%، يتم دفع قيمة الفوائد امل�شتحقة كل �شتة اأ�شهر اأي بتاريخ 30 كانون الثاين 2014 و 30 متوز 2014، على اأن يتم ت�شديد مبلغ القر�ص كاماًل بتاريخ 30 متوز 

2014.  اإن الغاية من هذا القـر�ص هــو متويل عمليات ال�شركة.
ميثل ر�شيد العام 2012 التزامات مقابل عقود اعادة �شراء مببلغ 35.966.000 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مت تنفيذها مع البنك املركزي الأردين بتاريخ 5 
كانون الأول 2012 على �شندات واأذونات خزينة اأردنية قيمتها ال�شمية 36.700.000 دينارب�شعر فائدة 4.25% ا�شتحقت بتاريخ  6 كانون الثاين 2013 ل�شتخدامهــا 

يف ان�شطــة متويلية موؤقتة.

19 -  خم�س�سات متنوعة

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
الر�شيـد يف نهاية ال�شنةامل�شتخدم خالل ال�شنةامل�شروف لل�شنةالر�شيد يف بداية ال�شنة

العــــــــــــــــــــــــام 2013
 8.692.943)1.296.546( 1.624.549 8.364.940خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

 324.000)197.190( 158.546 362.644خم�ش�ص الق�شايا املقامة �شد البنك واملطالبات املحتملة
 9.016.943)1.493.736( 1.783.095 8.727.584     املجمـــوع

الر�شيـد يف نهاية ال�شنةامل�شتخدم خالل ال�شنةامل�شروف لل�شنةالر�شيد يف بداية ال�شنة
العــــــــــــــــــــــــام 2012 

 8.364.940)265.040( 1.206.950 7.423.030خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

 362.644)13.017( 60.000 315.661خم�ش�ص الق�شايا املقامة �شد البنك واملطالبات املحتملة

 8.727.584)278.057( 1.266.950 7.738.691     املجمـــوع

20-  �سريبة الدخل

 اأ  -  خم�س�س �سريبة الدخل
ان احلركة احلا�شلة على خم�ش�ص �شريبة الدخل خالل ال�شنة هي كما يلي :

20132012
13.493.85412.819.866الر�شيد بداية ال�شنة

19.959.17217.180.080�شريبة الدخل امل�شتحقة عن اأرباح ال�شنة
)13.409.952()14.457.691(�شريبة الدخل املدفوعة

)3.096.140()3.965.794(دفعة باحل�شاب
15.029.54113.493.854     الر�شيد نهاية ال�شنة

دينار

دينار

دينار
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ب  -  م�سروف �سريبة الدخل
ميثل م�شروف �شريبة الدخل الظاهر يف قائمة الدخل املوحد ما يلي :

20132012
19.959.17217.180.080�شريبة الدخل امل�شتحقة عن اأرباح ال�شنة

)315.410()326.630(اأثر املوجودات ال�شريبية املوؤجلة لل�شنة 
)127.241()1.015.868(اأثر املطلوبات ال�شريبية املوؤجلة لل�شنة

18.616.67416.737.429     املجموع

ج  -  الو�سع ال�سريبي
-  مت تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي ودفع ال�شريبة امل�شتحقة حتى نهاية العام 2012 لفروع البنك يف اململكة الأردنية الها�شمية والتو�شل ملخال�شة نهائية لذلك العام 

بالإ�شافة اإىل ت�شديد الدفعة الن�شف �شنوية للعام 2013.
-  اأما مبا يخ�ص فروع البنك يف قرب�ص فقد مت تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي ودفع ال�شريبة امل�شتحقة حتى نهاية العام 2013.

-  اأما مبا يخ�ص فروع البنك يف فل�شطني فقد مت تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي ودفع ال�شريبة امل�شتحقة حتى نهاية العام 2012 ومت اإجـراء ت�شوية نهائية لفروع البنك 
يف فل�شطني حتى نهاية العام 2011 با�شتثناء العامني 2007 و2008.

-  اأما بالن�شبة لل�شركات التابعة، فقد مت تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي ل�شركة اجارة للتاأجري التمويلي حتى نهاية العام 2012 وت�شديد ال�شرائب املعلنة بال�شافة اىل 
الدفعة ن�شف ال�شنوية ، يف حني مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي لل�شركة املتحدة للعام 2012 وت�شديد ال�شرائب املعلنة بال�شافة لت�شديد الدفعة ن�شـف ال�شنـوية، وتـم 
التـو�شـل لت�شويـة نهائيـة مع دائـرة �شريبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام 2009 وقامت الدائرة مبراجعة ح�شابات ال�شركة للعام 2010 ومل يتم  التو�شل لت�شوية 
نهائــية عن ذلك العام بعد وقد مت قبــــول ك�شف التقدير الذاتي للعام 2011، كما مت تقدمي ك�شف التقديــر الذاتي للعام 2012 ومل يتم مراجعته بعد من قبل دائرة 

�شريبة الدخل و املبيعات بعد .
-  بــراأي الإدارة وامل�شت�شار ال�شريبي للبنك وال�شركات التابعــة فاإنه لن يرتتب على البنك وفروعـــه و�شركاتـــه التابعة اية التزامات تفـوق املخ�ش�شات املقيدة كما بتاريخ 

القوائم املالية املوحدة .

د -  موجودات / مطلوبات �سريبية موؤجلة
ان تفا�سيل هذا البند هي كما يلي :

201320132012
الر�شيـد بدايـة 

ال�شنــــــــــــة
الر�شيـد فـــياملبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

نهايـــة ال�شنـــة
ال�شريبـــــــــة 
املوؤجلـــــــــــة 

ال�شريبـــــــــة 
املوؤجلـــــــــــة املحــــــــــررامل�شــــــــــاف

اأ -  موجودات �شريبية موؤجلة

 2.414.794  2.578.769  8.566.681  1.296.546  1.813.915  8.049.312     خم�ش�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

 18.696  49.823  166.070  -  103.749  62.321      خ�شارة تدين عقارات

 200.054  200.056  833.558  -  -  833.558      خم�ش�ص تدين ذمم مدينة - �شركة تابعة

 108.793  97.201  324.000  197.190  158.546  362.644      خم�ش�ص ق�شايا مقامة على البنك
     خم�ش�ص تدين اأ�شهم اآلت ملكيتها

 876.044  -  -  2.920.145  -  2.920.145         للبنك وفاء لديون م�شتحقة
     خ�شائر تقييم موجودات مالية بالقيمة

 -  1.019.162  3.423.398  -  3.423.398  -         العادلة من خالل قائمة الدخل
 3.618.381  3.945.011  13.313.707  4.413.881  5.499.608  12.227.980      املجموع

ب- مطلوبات �شريبية موؤجلة *
  احتياطي تقييم موجودات مالية

 771.191  2.000.625  6.597.875  -  4.027.238  2.570.637      بالقيمة العادلة *
  اأرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة

 1.015.868  -  -  3.425.163  -  3.425.163        العادلة من خالل قائمة الدخل
 1.787.059  2.000.625  6.597.875  3.425.163  4.027.238  5.995.800      املجموع

* تظهر املطلوبات ال�شريبية املوؤجلة الناجتة عن اأرباح تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل �شمن احتياطي تقييم موجودات مالية 
بالقيمة العادلة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .

دينار
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ان احلركة على ح�شاب املوجودات / املطلوبات ال�شريبية املوؤجلة خالل ال�شنة هي كما يلي :
20132012

مطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــوداتمطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــودات
 1.544.835 3.302.971 1.787.059 3.618.381 الر�شيد يف بداية ال�شنة

 369.465 398.261 1.235.434 1.650.794 امل�شاف خالل ال�شنة
 )127.241( )82.851( )1.021.868( )1.324.164( امل�شتبعد خالل ال�شنة

 1.787.059 3.618.381 2.000.625 3.945.011 الر�شيد يف نهاية ال�شنة    

هـ - ملخ�س ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي :
فيما يلي بيان لت�شوية الربح املحا�شبي مع الربح ال�شريبي لل�شنة :

20132012
66.034.50963.345.337الربح املحا�شبي - قائمة )ب(

16.266.28310.708.323ي�شاف : م�شروفات غري مقبولة �شريبيا
17.371.4204.137.944يطرح : ارباح غري خا�شعة لل�شريبة

64.929.37269.915.716الربح ال�شريبي

 ن�شبة �شريبة الدخل الفعلية :
30%30%فروع البنك يف الردن

20%20%فروع البنك يف فل�شطني
10%12.5%فروع البنك يف قرب�ص

24%24%ال�شركات التابعة

21 -  مطلوبات اأخرى

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:
20132012

 7.123.489  8.819.294 فوائد بر�شم الدفع
 1.353.112  8.140.736 حوالت واردة

 1.213.554  3.261.479 ذمم دائنة )اأ( 
 578.824  566.597 م�شاريف م�شتحقة غري مدفوعة 

 2.130.699  3.646.436 امانات موؤقتة - عمالء
 5.619.237  16.340.689 امانات موؤقتة )ب(

 2.243.168  3.342.999 امانات م�شاهمني )ج(
 5.437.972  6.596.746 �شيكات مقبولة وم�شدقة

 153.269  280.093 تامينات �شناديق حديدية
 294.963  285.142 امانات اكتتابات )د(

 306.012  - ايداعات موؤ�ش�شني لتكوين را�ص مال �شركات 
 99.624  140.439 مطلوبات/خ�شائر م�شتقات مالية غري متحققة )اي�شاح 37(

 139.751  173.984 معامالت يف الطريق
 9.510.725  12.732.080 مطلوبات اخرى )اأ(

 36.204.401  64.326.714      املجموع

)اأ(  تت�شمن الذمم الدائنة و املطلوبات الخرى اأر�شدة تعود لل�شركات التابعة مببلغ 5.993.754 دينار كما يف 31 كانون الول 2013 )1.372.632 دينار كما يف 31 كانون 
الول 2012( .

)ب(  ميثل هذا البند امانات موؤقتة الدفع ل�شركات م�شاهمة عامة واأخرى .
)ج(  ي�شمل هذا البند ح�شيلة املتبقي من  بيع ال�شهم غري املكتتب بها و البالغة 1.136.495 �شهم مبوجب ال�شعر ال�شوقي لل�شهم خالل عام 2006 ، حيث مت قيد فرق ال�شعر 

ال�شوقي لل�شهم عن �شعر ال�شدار و البالغ 3 دينار كامانات م�شاهمني .
)د(  ميثل هذا املبلغ ح�شيلة رديات الكتتابات يف �شركات م�شاهمة عامة قيد التاأ�شي�ص . 

دينار

دينار
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22- راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ راأ�شمال البنك املكتتب به واملدفوع 100 مليون دينار موزعا على 100 مليون �شهم بقيمة ا�شمية دينار لل�شهم الواحد كما يف 31 كانون الأول 2013 و2012 .

23- الحتياطيات

ان تفا�شيل الحتياطيات كما يف 31 كانون الول 2013 و2012 هي كما يلي :

اأ - الإحتياطي القانوين 
ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من الرباح ال�شنوية قبل ال�شرائب بن�شبة 10% خالل ال�شنة وال�شنوات ال�شابقـــة وفقًا لقانوين البنوك وال�شركات الأردين 

وهو غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني .

ب - الإحتياطي الإختياري 
ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من الأرباح ال�شنوية قبل ال�شرائب بن�شبة ل تزيد عن 20% خالل ال�شنة وال�شنوات ال�شابقة ، وي�شتخدم الحتياطي الختياري 

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

ج - احتياطي التقلبات الدورية
ميثل هذا البند قيمة اإحتياطي املخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقًا لتعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية بن�شبة 15% من الأرباح ال�شافية ال�شنوية بعد ال�شرائب لتدعيم 
راأ�شمال البنك يف فل�شطني وملواجهة املخاطر املحيطة بالعمل امل�شريف وي�شتمر القتطـاع حتى ي�شبح ر�شيــد الحتياطـــي بن�شبة 20% من راأ�ص املال املدفوع ، ل يجوز 

ا�شتخدام اأي جزء من اإحتياطي التقلبات الدورية اأو تخفي�شه على اأي وجه اإل مبوافقة م�شبقة من �شلطة النقد الفل�شطينية. 

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

وفيما يلي توزيع اإحتياطي املخاطر امل�شرفية العامة ح�شب فروع البنك : 

20132012

10.030.52510.156.666    فروع البنك يف الأردن

1.577.8041.572.562    فرع البنك يف قرب�ص

239.166221.504    فروع البنك يف فل�شطني

294.000165.000    ال�شركات التابعة 

12.141.49512.115.732     املجموع

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

طبيعــــــــــــــة التقييــــــــــــــــــــــد31 كانــون الول 312012 كانــون الول 2013ا�شــم الحتياطــي
مقيد الت�شرف به وفقا لقانون ال�شركات الردين ولقانون البنوك .65.622.65459.011.350الإحتياطي القانوين 

مقيد مبوجب تعليمات �شلطة النقد الفل�شطينية .185.80577.560احتياطي التقلبات الدورية
مقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي الردين .12.141.49512.115.732احتياطي املخاطر امل�شرفية العامة

24- �سايف اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�سريبة

ان احلركة احلا�شلة على هذا البند خالل ال�شنة هي كما يلي :

20132012

 503.075 1.599.529الر�شيد يف بداية ال�شنة

4.743.6721.465.919اأرباح غري متحققة

 )369.465( )1.235.434(مطلوبات �شريبية موؤجلة

5.107.7671.599.529    الر�شيد يف نهاية ال�شنة *

*   يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بال�شايف بعد طرح املطلوبات ال�شريبية املوؤجلة 2.000.625 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 
771.191 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 ، وهو غري قابل للتحويل لقائمة الدخل املوحد .

دينار

دينار

دينار
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25- الرباح املدورة 

ان احلركة احلا�شلة على هذا البند خالل ال�شنة هي كما يلي :
20132012

94.804.77889.026.687الر�شيد يف بداية ال�شنة
 )10.054( )563.349()خ�شائر( متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل - اإي�شاح )9(

47.496.36846.355.615الربح لل�شنة - قائمة )ب(
 )20.567.470( )19.967.920()املحول( اإىل الإحتياطيات
 )20.000.000( )20.000.000(اأرباح موزعة )اإي�شاح 26(
101.769.87794.804.778     الر�شيد يف نهاية ال�شنة

- تت�شمن الأرباح املدورة 3.945.011 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقيد الت�شـــرف به مبوجب طلب البنك املركزي الردين لقاء موجودات �شريبية موؤجلة 
مقابل 3.618.381 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 . 

- يت�شمن ر�شيد الأرباح املدورة مبلغ 5.264.697 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 5.798.408 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 ، ل ميكن الت�شرف 
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 .

26- اأرباح مقرتح توزيعها 

بلغت ن�شبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�شاهمني عن العام احلايل 20% من راأ�ص املال املكتتب به و املدفوع اأي ما يعادل 20 مليون دينار ، وهــذه الن�شبة خا�شعة ملوافقة 
الهيئة العامة للم�شاهمني يف حني بلغت ن�شبة الأرباح املوزعة على امل�شاهمني يف العام ال�شابق 20% من راأ�ص املال املكتتب بــه واملدفوع ، اأي ما يعادل 20 مليون دينار اي�شًا.

27- الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

20132012
ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة:

  لالفراد )التجزئة(
20.1614.631   ح�شابات جارية مدينة

5.907.0313.838.893   قرو�ص وكمبيالت
765.541729.414   بطاقات الئتمان
11.557.2959.161.316القرو�س العقارية

ال�سركات
  الكربى

14.300.17714.045.408   ح�شابات جارية مدينة
54.189.70855.503.491   قرو�ص وكمبيالت

  ال�شغرية واملتو�شطة
2.084.9241.418.867   ح�شابات جارية مدينة

9.561.8785.780.834   قرو�ص وكمبيالت
10.905.0209.004.175   احلكومة والقطاع العام 

3.761.1781.052.783   اأر�سدة لدى بنوك مركزية
7.049.1206.375.502   اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

18.185.11616.146.800   موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
3.305.6074.461.968   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

366.380349.041   اأخــــرى
141.959.136127.873.123     املجموع

دينار

دينار



3 1 0 2      ا لـتـقـر ير  ا ل�سـنـــو ي لـلــبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتــي

65

28- الفوائـــد املدينــــة

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

20132012

5.766.6926.221.321ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ودائع عمالء

35.089.38726.267.368   ودائع لأجل وخا�شعة لإ�شعار

1.925.4272.446.709   تاأمينات نقدية

718.322408.770   ح�شابات جارية وحتت الطلب 

642.148326.178   ودائع التوفري

139.683138.249   �شهادات اإيداع

154.35789.135   اأموال مقرت�شة

2.305.1362.490.091   ر�شوم �شمان الودائع

42.48190.164   اأخــــرى 

46.783.63338.477.985     املجموع

29- �سايف اإيرادات العمولت

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

20132012

4.439.1404.417.990   عمولت ت�شهيالت اإئتمانية مبا�شرة

6.894.7095.573.554   عمولت ت�شهيالت اإئتمانية غري مبا�شرة

689.453663.506   عمولت اأخرى 

12.023.30210.655.050     املجموع

30- اأرباح عمالت اجنبية

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

20132012

839.597 6.360.285    ناجتة عن التداول / التعامل

1.817.554 )3.276.280(   ناجتة عن التقييم

2.657.151 3.084.005      املجموع

دينار

دينار

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

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

املجمــــــــوععوائد توزيعات اأ�شهــــــــــــم)خ�شائر( غري متحققــــــة)خ�شائر( متحققـــــــــة

العام 2013
 )512.157(2.052.015  )1.485.214( )1.078.958(   اأ�شهم �شركات

 )590.797( -  )582.606( )8.191(   ا�شناد قر�ص �شركات
 )1.102.954( 2.052.015  )2.067.820( )1.087.149(     املجموع

املجمــــــــوععوائد توزيعات اأ�شهــــــــــــم)خ�شائر( اأرباح غري متحققــــــةاأرباح )خ�شائر( متحققـــــــــة
العام 2012

1.912.822 2.134.580  )370.845(149.087    اأ�شهم �شركات

2.112.682  - 2.257.640 )144.958(   ا�شناد قر�ص �شركات

 4.025.504  2.134.580  1.886.795  4.129      املجموع

32 - اإيرادات اأخرى

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي:

20132012
105.901 146.553 ايجار ال�شناديق احلديدية

58.240 56.479 ايرادات طوابع
2.713.589 3.076.585 ايرادات بطاقات الئتمان

820.702 237.199 ديون معدومة م�شرتدة
1.055.939 951.601 ايرادات تداول ا�شهم - �شركة تابعة

4.991 102.260 ايجارات عقارات البنك
353.385 358.452 ايرادات ات�شالت 

1.088.474 912.326 ايرادات حوالت
 - 3.607.508 ارباح بيع اأ�شهم م�شتملكة

3.205.505 2.780.958 اخرى
9.406.726 12.229.921      املجموع

33 - نفقات املوظفني

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

20132012
18.535.591 19.981.386 رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
1.220.824 1.323.326 امل�شاهمة يف ال�شمان الجتماعي

810.809 912.219 نفقات طبية
142.377 129.095 تدريب املوظفني

291.167 346.854 مياومات �شفر
65.890 100.611 نفقات التاأمني على حياة املوظفني

80.410 94.786 �شريبة م�شافة
21.147.069 22.888.277      املجموع

دينار

دينار

دينار
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34 - م�ساريف اأخرى

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :
20132012

1.656.1891.439.163 ايجارات
612.264534.213 قرطا�شية

914.370684.673 دعاية واعالن
172.447147.438 ا�شرتاكات

955.340932.484 م�شاريف اإت�شالت
1.836.9161.695.322 �شيانة وت�شليحات

666.784598.392 م�شاريف تاأمني
61.27375.158 اتعاب وم�شاريف ق�شائية

1.224.9991.029.604 كهرباء ومياه وتدفئة
542.068303.916 ر�شوم و�شرائب وطوابع

212.062206.043 اتعاب مهنية
1.627.8781.369.737 م�شاريف خدمات البطاقات

139.595105.553 م�شاريف نقل وموا�شالت
188.899119.388 م�شاريف خدمات املرا�شلني

184.135200.205 خدمات الأمن واحلماية
464.468463.709 التربعـــات وامل�شوؤولية الجتماعية

83.26468.847 �شيافة
65.00089.500 مكافاآت اع�شاء جمل�ص الإدارة

121.987 -  خم�ش�ص تدين اأ�شهم م�شتملكة وفاء لديون م�شتحقة
2.362.8621.374.609 اأخرى 

13.970.81311.559.941     املجموع

35 - ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك )اأ�سا�سي وخمف�س(

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

20132012
46.355.615 47.496.368 الربح  لل�شنة العائد مل�شاهمي البنك - قائمة )ب(

�شهم�سهم
100.000.000 100.000.000 املتو�شط املرجح لعدد الأ�شهم

دينار/ �شهمدينار/ �سهم
ح�شة ال�شهم من الربح لل�شنة العائد مل�شاهمي البنك :

 464/- 475/-  )ا�شا�شي وخمف�ص(

36 - النقد وما يف حكمه

ان تفا�شيل هذا البند هي كما يلي :

20132012
368.043.325214.668.238نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر

256.730.022283.193.446ي�شاف: اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر
353.937.004221.578.771ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ش�شات امل�شرفية ت�شتحق خالل ثالثة اأ�شهر

1.856.1621.538.530اأر�شدة  مقيدة ال�شحب - اإي�شاح )5(
268.980.181274.744.383     املجموع

دينار

دينار

دينار
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37 -  م�ستقات مالية

ان تفا�شيل امل�شتقات املالية القائمة هي كما يلي :

قيمـة عادلـة
 موجبـــة

قيمـة عادلـة
 �شالبـــة

                      اآجال القيمة العتبارية )الإ�شمية( ح�شب ال�شتحقاق             

جممـوع املبالـغ 
العتبارية )الإ�شمية(

خالل
3 ا�شهــــر 

من 3 اىل
 12 ا�شهــــر   

من �شنة اىل
 3 �شنوات    

اأكرث من 
ثالث �شنوات

31 كانون الأول 2013
م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:

 -  -  -  )19.866.489( )19.866.489( -  1.357   عقود بيع اآجلة بعمالت اجنبية
 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�شتقبليات اآجلة

 1.357  - )19.866.489( )19.866.489(  -  -  - 

 20.005.572  20.005.572  )140.439( -   عقود �شراء اآجلة بعمالت اجنبية
 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�شتقبليات اآجلة

 - )140.439(  20.005.572  20.005.572  -  -  - 
 -  -  -  139.083  139.083  )140.439( 1.357      املجموع

قيمـة عادلـة
 موجبـــة

قيمـة عادلـة
 �شالبـــة

                      اآجال القيمة العتبارية )الإ�شمية( ح�شب ال�شتحقاق             

جممـوع املبالـغ 
العتبارية )الإ�شمية(

خالل
3 ا�شهــــر 

من 3 اىل
 12 ا�شهــــر   

من �شنة اىل
 3 �شنوات    

اأكرث من 
ثالث �شنوات

31 كانون الأول 2012

م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:

 -  -  -  )64.169.998( )64.169.998( -  624.139   عقود بيع اآجلة بعمالت اجنبية

 -  -  -  )173.464( )173.464( )2.871( -   عقود م�شتقبليات اآجلة

 624.139 )2.871( )64.343.462( )64.343.462(  -  -  - 

 -  -  -  63.642.611  63.642.611  )96.753( -   عقود �شراء اآجلة بعمالت اجنبية

 -  -  -  173.464  173.464  -  2.907   عقود م�شتقبليات اآجلة

 2.907 )96.753(  63.816.075  63.816.075  -  -  - 

 -  -  -  )527.387( )527.387( )99.624( 627.046      املجموع

تدل القيمة العتبارية )الإ�شمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�شنة وهي ل تدل على خماطر ال�شوق او خماطر الئتمان.

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�ص الدارة والدارة العليا �شمن الن�شاطات العتيادية للبنك 
وبا�شتخدام ا�شعار الفوائد والعمولت التجارية. ان جميع  الت�شهيالت الإئتمانية املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأية خم�ش�شات كما بتاريخ 

القوائم املالية املوحدة.

فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع اأطراف ذات العالقة خالل ال�شنة :

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالطرف ذو العــالقة

اع�شاء جمل�ص �شركات �شقيقة 
الدارة *

املدراء
20132012اأخـــــــــرى **التنفيذين

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد :

193.3231.189.865500.1751.883.3631.283.858 -   ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة *

212.780.521217.266.468 -  - 86.020212.694.501  ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

109.803.8041.150.0301.838.927112.792.76187.735.259 -   ودائع

282.802282.802140.837 -  -  -   التاأمينات النقدية
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من

1.825.36213.220.41013.078.325 - 11.395.048 -      خالل قائمة الدخل 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من
2.204.46419.030.46416.240.323 -  - 16.826.000     خالل قائمة الدخل ال�شامل

4.323.1724.326.844 -  - 4.323.172 -   موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد :

62.92093.220162.470 - 30.300 -   كفالت

4.254.0004.254.0001.276.200 -  -   اإعتمادات

املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

20132012

بنود قائمة الدخل املوحد :

284.76667.83231.984384.582888.269 - فوائد وعمولت دائنة ***

34.6626.157.61626.265105.6306.324.1725.015.927فوائد وعمولت مدينة ****

199.9001.538.0481.437.391 -  - 1.338.148توزيعات اأرباح موجودات مالية 

*  �شمن الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة املمنوحة لع�شاء جمل�ص الدارة مبلغ 106.601 دينار يخ�ص ائتمان ممنوح لع�شاء جمل�ص ادارة ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات 
املالية )�شركة تابعة( وذوي ال�شلة كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 267.603 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012 .

 *  من �شمن الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ 319.901 دينار يخ�ص اإئتمان ممنوح لأع�شاء جمل�ص اإدارة �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي 
)�شركة تابعة( وذوي ال�شلة كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل 57.591 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012.

 **  متثل �شركات ميتلك البنك حق الت�شويت يف جمال�ص ادارتها .
 ***  ترتاوح اأ�شعار الفوائد الدائنة من 7/3% اإىل %8 .

 ****  ترتاوح اأ�شعار الفوائد املدينة من 1/25% اإىل %4/5 .
 -  ينوب عن البنك ع�شوان يف جمل�ص ادارة ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية واأربعة اأع�شاء يف جمل�ص اإدارة �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي .

رواتب ومكافاآت الدارة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه 3.749.386 دينار للعام 2013 )3.283.006 دينار للعام 2012( ول ت�شمل املكافــاآت 

واحلـــوافز املرتبطــة بالإنتاجية . 

دينار
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39- القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية 

املوحدة

  ل يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية كما يف نهاية العام 2013 و 2012 .

40- ادارة املخاطر 

ميار�ص جمل�ص الإدارة دوره يف التاأكد من قيام البنك باإدارة املخاطر املختلفة واعتماد ال�شيا�شات و الإجراءات املنظمة لإدارة املخاطر بالبنك وذلك من خالل )جلنة 
  .)Risk Appetite(و يقوم باعتماد احلدود املقبولة للمخاطر .)التدقيق و املخاطر

تقوم دائرة اإدارة املخاطر بتقييم املخاطر والرقابة عليها و التو�شية بتخفيفها ورفع التقارير الالزمة اإىل الإدارة العليا وب�شكل م�شتقل عن دوائر  البنــك الأخــرى التي 
تقوم بالن�شاطات امل�شرفية الخرى )Risk Taker(  وذلك للتاأكد من مو�شوعية دائرة ادارة املخاطر يف حتليــل اأنواع املخاطر املختلفة.

دائرة ادارة املخاطر م�شوؤولة عن املخاطر الئتمانية و الت�شغيلية وال�شوقية وال�شيولة )�شمن اإطار املوجــــودات واملطلوبـــات ALM( للبنــك بفروعــه الداخلية واخلارجية 
وترفع تقاريرها اإىل جلنة التدقيق واملخاطر �شمن جمل�ص الإدارة ، ويتم التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيــــــق الداخلي .  

تعرف املخاطر الئتمانية باأنها اخل�شائر التي قد يتعر�ص لها البنك لعدم التزام الطرف الآخر )Counterparty( ب�شروط الئتمان و/ اأو تدين جدارته الئتمانية.
 يقـــوم جمل�ص الإدارة دوريا مبراجعة ال�شيا�شات املتعلقة باإدارة املخاطر الئتمانية املتوافقة مع القوانني وتعليمات البنك املركزي بعد اإعدادها مــن الدوائر املعنية ، و 
يتاأكد املجل�ص من قيام اإدارة البنك بالعمل �شمن هذه ال�شيا�شات وتنفيذ متطلباتها، و تت�شمن هذه ال�شيا�شات ال�شيا�شــــة الئتمانية للبنك والتي يتم من خاللها بيان 

العديد من املحددات، منها:
 -  متطلبات وا�شحة و �شيا�شات و اإجراءات اتخاذ القرار الئتماين بخ�شو�ص الت�شهيالت الئتمانية اجلديدة اأو املطلوب جتديدها اأو اأي تعديل مادي على  هيكلها، �شمن 

�شالحيات حمددة تتنا�شب مع حجم و موا�شفات الت�شهيالت، ومن العوامل التي توؤخذ بعني العتبار لدى املنح الغر�ص من الت�شهيالت وم�شادر ال�شداد. 
-   يتم اتخاذ القرارات �شمن عدة م�شتويات اإدارية موؤهلة، و لدى البنك جلان ائتمان خمتلفة على م�شتوى الإدارة التنفيذية و كذلك على م�شتوى جمل�ص الإدارة، 
ويتم ذلك بعيدا عن اأي اثر لأي ت�شارب يف امل�شالح )Conflict of Interest(، ومبا ي�شمن �شحة وا�شتقاللية اإجراءات تقييم العميل طالب الئتمان وتواوؤم ذلك مع 

متطلبات ال�شيا�شة الئتمانية للبنك.
-   �شيا�شات و اإجراءات وا�شحة و فعالة لإدارة و تنفيذ الئتمان مبا فيها التحليل امل�شتمر لقدرة و قابلية املقرت�ص للدفع �شمن ال�شروط املتعاقد عليها، مراقبة توثيق 

الئتمان و اأي �شروط ائتمانية و متطلبات تعاقدية )Covenants( وكذلك مراقبة ال�شمانات وتقييمها ب�شكل م�شتمر.
-   �شيا�شات واإجراءات كافية ت�شمن تقييم واإدارة الئتمان غري العامل وت�شنيفه وتقييم مدى كفاية املخ�ش�شات �شهريا ا�شتنادا اإىل التعليمــــات ال�شادرة عن البنك 
هذه  كفاية  مدى  على  الإدارة  جمل�ص  ي�شـــادق  حيث  الديون.  لإعدام  وا�شحة  �شيا�شة  اإىل  اإ�شافة  البنك،  �شمنها  يعمل  التي  الرقابية  وال�شلطات  الأردين  املركزي 

املخ�ش�شات.
-   لدى البنك دائرة م�شتقلة تقوم مبتابعة الديون املتعرثة ومالحقتها بال�شورة الودية قبل التحول اإىل التعامل معها ق�شائيا.

-   يتحدد نوع وحجم ال�شمان املطلوب بناء على تقييم املخاطر الئتمانية للعميل ، وذلك �شمن اجراءات وا�شحة للقبول ومعايري التقييم.
-  تتم مراقبة القيمة ال�شوقية لل�شمانات دوريا ، تطلب مزيد من ال�شمانات يف حال انخفا�ص قيمتها عما هو حمدد يف �شروط القرو�ص ، عدا انه  

-    يتم ولدى تقييم كفاية املخ�ش�شات عمل التقييم الالزم.
- يتم التخل�ص من اأي �شمان يتم ا�شتمالكه بعد �شداد مديونية العميل ، وب�شكل عام ل يتم ا�شتعمال املمتلكات امل�شتملكة لعمال البنك.

-   لدى البنك نظام ت�شنيف ائتماين داخلي لعمالئه موثق ومعتمد من قبل جمل�ص الإدارة و يتم الأخذ بعني العتبار اأي عن�شر قد ي�شاهم يف توقع تعرث العميل من عدمه 
و مبا ي�شاعد يف قيا�ص و ت�شنيف خماطر العمالء و بالتايل ت�شهيل عملية اتخاذ القرارات وت�شعري الت�شهيالت.

-   لدى البنك معايري ت�شنيف وا�شحة تاأخذ بعني العتبار العوامل املالية و غري املالية املختلفة، ويتم مراجعة و تقييم نظام الت�شنيف الئتماين ب�شكل م�شتقل عن دائرة 
الئتمان من خالل دائرة اإدارة املخاطر وبالتن�شيق مع الدوائر املعنية.

-  لدى البنك �شوابط و�شقوف حمددة و موثقة ب�شيا�شات و اإجراءات وا�شحة ت�شمن اللتزام بهذه ال�شقوف و �شرورة احل�شول علـــى موافقات م�شبقة لأي جتاوز، تراجع 
دوريا وتعدل ان لزم. حيث يوجد �شقوف حمددة و معتمدة من قبل جمل�ص الإدارة فيما يخ�ص التعامل مع البنوك ، البلدان و كذلك القطاعات القت�شادية املختلفة.

 -  يتــم تزويــد جمل�ص الإدارة ب�شــورة وا�شحة و حتليل للمحفظة الئتمانية مـــن خالل دائرة اإدارة املخاطر، تو�شــح جودتها وت�شنيفاتها املختلفة واأي تركز بها وكذلك 
مقارنات )Benchmarking( تاريخية واأي�شا مع القطاع امل�شريف . 

    يراعي البنك التزامه بتعليمات البنك املركزي الأردين اخلا�شة بالرتكز الئتماين وعمالء ذوي العالقة ، ويتم التعامل معهم ب�شكل جممع ويتم اإبداء عناية ومراقبة 
خا�شة والإف�شاح ب�شكل �شريح ووا�شح عنهم عند اعداد القوائم املاليـــة املوحــدة للبنك. هذا وتعر�ص الت�شهيالت  الئتمانية املطلوبة من قبل الطراف ذوي العالقة  

على جمل�ص الإدارة وي�شرتط عدم وجـود تاأثري لل�شخ�ص املمنوح لهذه الت�شهيالت على جمل�ص الدارة و كذلك ل يتم  منحهم اأي معاملة تف�شيلية عن عمالء البنك.
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التعر�شات ملخاطر الئتمان )بعد خم�ش�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�شمانات وخمففات املخاطر الخرى( .

20132012

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد

329.302.097181.665.298اأر�شدة لدى بنوك مركزية

256.730.022283.193.446اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

3.562.72514.197.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة:

64.880.93856.506.246     لالأفراد

171.534.753160.700.810     القرو�ص العقارية

     لل�شركات   

849.902.798977.694.657       ال�شركات الكربى

)SMEs(  77.218.06063.139.388       املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة

164.651.790158.218.421     للحكومة والقطاع العام 

�شندات واأ�شناد واأذونات:

62.843.40768.602.353  �شمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

341.127.753211.555.606  �شمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة 

36.700.000 - موجودات مالية مرهونة

15.073.58330.743.819موجودات اأخرى

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد

209.278.547192.992.477كفالت

103.321.67892.200.917اعتمادات 

21.584.84913.882.933قبولت

86.244.76685.080.943�شقوف ت�شهيالت غري م�شتغلة

2.757.257.7662.627.075.039    املجموع

دينار



3 1 0 2      ا لـتـقـر ير  ا ل�سـنـــو ي لـلــبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتــي

72

 تتوزع  التعر�شات الئتمانية ح�شب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل :

القرو�صالفراد
العقارية

احلكومةال�شركــــــــــــــــــــات 
والقطاع العام

املوجودات
الخرى

�شندات
واأذونات

البنوك واملوؤ�ش�شات
املجمـــــــــــوعامل�شرفية الخرى

ال�شغرية واملتو�شطةالكربى
31 كانون الول 2013

328.774.242329.302.097721.883.845 - 318.2221.175.0336.291.1292.125.37453.897.748متدنية املخاطر
63.043.57192.478.807777.730.91473.777.200110.754.04215.073.58375.196.918260.292.7471.468.347.782مقبولة املخاطر

منها م�شتحقة)*(:
6.183.347 -  -  -  - 1.502.389124.8793.776.987779.092لغاية 30 يوم

16.091.915 -  -  -  - 998.786231.88710.874.2193.987.023من 31 لغاية 60 يوم
108.071.006 -  -  -  - 862.49778.298.72827.217.5881.692.193حتت املراقبة
غري عاملة :
5.150.728 -  -  -  - 973.074359.7423.724.34493.568دون امل�شتوى

11.839.216 -  -  -  - 440.125342.07310.897.381159.637م�شكوك فيها
86.245.348 -  -  -  - 1.834.3583.383.51080.372.852654.628هالكة

67.471.847176.037.893906.234.20878.502.600164.651.79015.073.583403.971.160589.594.8442.401.537.925املجموع
56.125.578 -  -  -  - 2.439.4644.278.43748.202.9551.204.722ينزل: خم�ش�ص التدين

8.584.421 -  -  -  - 151.445224.7038.128.45579.818       فوائد معلقة
64.880.938171.534.753849.902.79877.218.060164.651.79015.073.583403.971.160589.594.8442.336.827.926ال�شايف

الت�شنيف الإئتماين :
A- اىل AAA 8.365.76499.980.953108.346.717من

B- اىل BBB+ 57.003.62626.816.38583.820.011من
B- 9.827.52828.360.00038.187.528اأقل من

14.335.715105.135.409119.471.124غري م�شنف
314.438.528329.302.098643.740.626حكومات و قطاع عام

403.971.160589.594.845993.566.005املجموع

القرو�صالفراد
العقارية

احلكومةال�شركــــــــــــــــــــات 
والقطاع العام

املوجودات
الخرى

�شندات
واأذونات

البنوك واملوؤ�ش�شات
املجمـــــــــــوعامل�شرفية الخرى

ال�شغرية واملتو�شطةالكربى
31 كانون الول 2012

246.384.612181.665.298497.174.112 - 279.22288.98711.453.6181.991.67155.310.704متدنية املخاطر
55.476.508103.071.379858.800.95156.566.171102.907.71730.743.81970.473.347297.391.1711.575.431.063مقبولة املخاطر

منها م�شتحقة)*(:
5.535.840 -  -  -  - 1.454.76568.7653.113.545898.765لغاية 30 يوم

16.516.838 -  -  -  - 1.908.97676.9879.876.5474.654.328من 31 لغاية 60 يوم
100.140.306 -  -  -  - 422.86550.575.65944.574.3504.567.432حتت املراقبة
غري عاملة :
1.774.871 -  -  -  - 588.656248.423354.500583.292دون امل�شتوى

19.231.808 -  -  -  - 217.865420.09218.492.546101.305م�شكوك فيها
125.554.485 -  -  -  - 1.506.07613.009.112110.542.719496.578هالكة

58.491.192167.413.6521.044.218.68464.306.449158.218.42130.743.819316.857.959479.056.4692.319.306.645املجموع
65.248.254 -  -  -  - 1.948.0095.848.20056.452.971999.074ينزل: خم�ش�ص التدين

11.140.622 -  -  -  - 36.937864.64210.071.056167.987       فوائد معلقة
56.506.246160.700.810977.694.65763.139.388158.218.42130.743.819316.857.959479.056.4692.242.917.769ال�شايف

الت�شنيف الإئتماين :
A- اىل AAA 4.999.16681.796.25386.795.419من

B- اىل BBB+ 44.512.36257.565.381102.077.743من
B- 7.155.222 - 7.155.222اأقل من

13.806.597158.029.537171.836.134غري م�شنف
246.384.612181.665.298428.049.910حكومات و قطاع عام

316.857.959479.056.469795.914.428املجموع

 * يعترب كامل ر�شيد الدين م�شتحق يف حال ا�شتحقاق اأحد الأق�شاط اأو الفوائد ويعترب ح�شاب اجلاري مدين م�شتحق اذا جتاوز ال�شقف. 
 - ت�شمل التعر�شات الئتمانية الت�شهيالت، الأر�شدة، ايداعات لدى البنوك، �شندات واأذونات خزينة واأي موجودات لها تعر�شات ائتمانية.

دينار
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�شمانات املقدمة مقابل الت�شهيالت الإئتمانية املبا�شرة والتي يتم تقييمها مبوجب متطلبات البنك املركزي الردين من قبل خرباء م�شتقلني 
مرة واحدة على القل خالل عامني ، اما ر�شيد التاأميــنات النقــدية فتظهر بالقيمة العادلة ا�شتنــادًا اىل ا�شعار ال�شرف ال�شــادرة عن البنك املــركــزي الردين و يتم 

احت�شابها ب�شكل افرادي على ال يتجاوز ر�شيد التاأمينات النقدية ر�شيد الت�شهيالت الئتمانية يف اي حال من الحوال :

القرو�صالفراد
العقارية

احلكومةال�شركـــــــــــــــــــــــات 
املجمــــــــوعوالقطاع العام

ال�شغرية واملتو�شطةالكربى
31 كانــــــــــــــون الأول 2013

ال�شمانات مقابل :
9.909.758 -  2.125.374  6.291.129  1.175.033  318.222 متدنية املخاطر

515.088.670 26.371.001  11.128.013  353.105.862  91.599.153  32.884.641 مقبولة املخاطر 
95.277.467 -  1.260.190  14.923.633  78.298.728  794.916 حتت املراقبة
غري عاملة :

1.386.206 -  56.387  459.000  359.742  511.077   دون امل�شتوى
9.453.566 -  34.765  8.999.074  342.073  77.654   م�شكوك فيها

13.792.739 -  209.033  8.765.098  3.383.510  1.435.098   هالكة
644.908.406 26.371.001  14.813.762  392.543.796  175.158.239  36.021.608      املجموع

منها :
32.135.006 -  4.278.778  23.375.889  1.284.158  3.196.181 تاأمينات نقدية

7.899.500 4.000.000  -  3.899.500  -  - كفالت بنكية مقبولة
468.538.066 22.371.001  6.050.399  262.381.123  173.874.081  3.861.462 عقارية

107.506.374 -  1.628.598  100.558.814  -  5.318.962 اأ�شهم متداولة
28.829.460 -  2.855.987  2.328.470  -  23.645.003 �شيارات واآليات

644.908.406 26.371.001  14.813.762  392.543.796  175.158.239  36.021.608 املجموع 

القرو�صالفراد
العقارية

احلكومةال�شركـــــــــــــــــــــــات 
املجمــــــــوعوالقطاع العام

ال�شغرية واملتو�شطةالكربى
31 كانون الول 2012

ال�شمانات مقابل :
 13.813.497  -  1.991.671  11.453.618  88.987  279.221 متدنية املخاطر

 545.456.506  -  11.395.204  403.565.748  91.283.716  28.073.873 مقبولة املخاطر 
 86.234.953  -  124.217  35.213.591  43.547.193  321.486 حتت املراقبة
غري عاملة :

 636.103  -  25.000  -  248.423  362.680   دون امل�شتوى
 494.971  -  37.801  -  18.426.723  56.878   م�شكوك فيها

 55.670.099  -  126.701  41.156.877  13.149.112  1.377.409   هالكة
 702.306.129  -  13.700.594  491.389.834  166.744.154  30.471.547      املجموع

منها :
104.029.306 -  3.694.670  97.465.856  88.987  2.779.793 تاأمينات نقدية

8.254.000 -  -  8.254.000  -  - كفالت بنكية مقبولة
440.913.621 -  5.500.099  265.710.110  166.655.167  3.048.245 عقارية

121.246.318 -  1.870.907  114.257.628  -  5.117.783 اأ�شهم متداولة
27.862.884 -  2.634.918  5.702.240  -  19.525.726 �شيارات واآليات

 702.306.129  -  13.700.594  491.389.834  166.744.154  30.471.547 املجموع 
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الديون املجدولة
نفــت كت�شــهيالت ائتمانيــة غــري عاملــة واأخرجــت مــن اإطار الت�شــهيالت الئتمانيــة غري العاملة مبوجب جدولة اأ�شوليـــة وتــــم ت�شنيفهـــــا  هــي تلــك الديــون التــي �شــبق واأن �شُ

كـديـــون حتــــت املراقبــــة ، وقـــــد بلـــــغ اجمايل الديون املجدولة خالل ال�شنة احلالية 29.252.010 دينار )25.037.444 دينار للعام 2012( .

الديون املعاد هيكلتها
 يق�شد باإعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�شع الت�شهيالت الإئتمانية من حيث تعديل الأق�شاط اأو اإطالة عمــر الت�شهيــالت الإئتمانيــة اأو تاأجيل بع�ص الأق�شاط اأو متديد فرتة 

ال�شماح، وقد بلغــــت الديون املعاد هيكلتها ومل تكن م�شنفة مبلغ 59.786.627 دينار خالل العام 2013 )61.224.284 دينار للعام 2012( .
�سندات واأ�سناد واأذونات

يو�شح اجلدول التايل ت�شنيفات ال�شندات وال�شناد والذونات ح�شب موؤ�ش�شات الت�شنيف اخلارجية كما يف 31 كانون الأول 2013 :

درجة 
الت�شنيف

موؤ�ش�شة 
الت�شنيف

�شمن املوجودات  املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

�شمن املوجودات 
الجمايلاملالية بالكلفة املطفاأة

AA Fitch 2.158.905  -  2.158.905 
A Fitch -  4.796.587  4.796.587 

BBB Fitch 1.300.987  6.304.782  7.605.769 
BB- Fitch 705.498  7.092.114  7.797.612 

BBB- Fitch -  -  - 
CC Fitch 425.372  -  425.372 
A1Moody›s -  1.410.272  1.410.272 
B1Moody›s 6.251.530  5.436.966  11.688.496 
B3Moody›s 3.545.000  -  3.545.000 

Ba3Moody›s 12.079.098  -  12.079.098 
Baa1Moody›s -  2.219.569  2.219.569 
Baa2Moody›s 631.017  3.520.552  4.151.569 
Baa3Moody›s 308.143  2.103.603  2.411.746 
Caa1Moody›s -  3.591.235  3.591.235 
Caa2Moody›s 3.412.763  -  3.412.763 
B+S&P -  5.504.768  5.504.768 
CCS&P 2.398.158  -  2.398.158 

 314.438.528  294.916.770  19.521.758  - حكومية 
 14.335.715  4.230.535  10.105.180  - غري م�شنف

 403.971.160  341.127.753  62.843.407        الجمايل

الرتكز يف التعر�شات الئتمانية ح�شب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :

دول ال�شرقداخل اململكةاملنطقة اجلغرافية          
اجمايلدول اأخرىامريكااأفريقيا * اآ�شيا *اأوروباالأو�شط الأخرى

329.302.097 -  -  -  - 310.447.73217.425.0521.429.313اأر�شدة لدى بنوك مركزية
256.730.022 494.152 75.659.733 - 9.210.068141.389.03129.794.467182.571اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

3.562.725 -  -  - 17.725 -  3.545.000  - ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة :

64.880.938 -  -  -  -  - 64.659.880221.058    لالأفراد
171.534.753 -  -  -  - 169.745.312238.6811.550.760    القرو�ص العقارية

    لل�شركات:   
849.902.798 -  -  -  - 681.802.2938.435.240159.665.265       الكربى

)SMEs( 77.218.060 -  -  -  -  - 76.294.124923.936       ال�شغرية  واملتو�شطة
164.651.790 -  -  -  -  -  - 164.651.790    للحكومة والقطاع العام 
�شندات واأ�شناد واأذونات :

62.843.407 -  -  - 1.109.42333.123.476 - 28.610.508   �شمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
341.127.753 -  -  - 18.195.62318.368.394 - 304.563.736   �شمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة

15.073.583 -  -  -  - 12.744.959252.7952.075.829موجودات اأخرى

75.659.733494.1522.336.827.926 - 1.822.730.402172.430.793213.820.68051.692.166الجمايل / لل�شنة احلالية

54.921.22080.2972.242.917.769 - 1.671.682.433229.536.425265.765.63320.931.761الجمايل / اأرقام املقارنة

*  با�شتثناء دول ال�شرق الأو�شط .

دينار
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الرتكز يف التعر�شات الئتمانية ح�شب القطاع القت�شادي وكما يلي :

حكومةاأفـــــــــــــراداأ�شهـــــــــــــمزراعـــــــــــةعقــــــــــــــــاراتجتــــــــــــــارة  خدمـــــــــــــــــات�شناعــــــــــــــــــةمالــــــــــــــــــيالقطاع القت�شادي           
اجمالــــــــــــيوقطاع عام

 329.302.097  -  -  -  -  -  -  -  -  329.302.097 اأر�شدة لدى بنوك مركزية

 256.730.022  -  -  -  -  -  -  -  -  256.730.022 اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

 3.562.725  -  -  -  -  -  -  -  -  3.562.725 ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

 1.328.188.339  171.211.891  60.491.976  51.938.879  6.933.447  171.534.750  195.525.100  323.968.182  314.375.593  32.208.521 الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة بال�شايف

�شندات واأ�شناد واأذونات:

   �شمن املوجودات املالية بالقيمة
 62.843.407  9.962.289  -  -  -  425.372  -  22.001.006  -  30.454.740 العادلة من خالل قائمة الدخل

 341.127.753  300.374.270  -  -  -  -  -  948.134  -  39.805.349   �شمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة 

 15.073.583  -  -  -  -  -  3.590.745  2.513.286  2.770.866  6.198.686 موجودات اأخرى

 2.336.827.926  481.548.450  60.491.976  51.938.879  6.933.447  171.960.122  199.115.845  349.430.608  317.146.459  698.262.140 الجمايل / لل�شنة احلالية

 2.242.917.769  585.436.897  50.147.327  46.094.744  7.852.935  162.659.131  204.809.502  399.285.636  377.694.581  408.937.016 الجمايل / اأرقام املقارنة

40/اأ- خماطر ال�سوق

املخاطر ال�شوقية عي عبارة عن اخل�شائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف ا�شعار ال�شوق كالتغري يف ا�شعار الفوائد، ا�شعار ال�شرف الجنبي وا�شعار الأدوات املالية وبالتايل 
تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحد .

لدى البنـك �شيا�شات واإجراءات حمددة يتم من خاللها التعرف، قيا�ص، مراقبة وال�شيطرة على املخاطـر ال�شـوقية  ويتم مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا، حيث  تقوم 
جلنة ال�شيا�شة ال�شتثمارية بدرا�شتها  وتو�شي بها بعد اأن تتاأكد من توافقها مع تعليمات البنك املركزي الأردنــي ، تطبيقهــــا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل  جمل�ص 

الإدارة.
حتدد �شيا�شة املخاطر املقبولة �شمن عمليات اخلزينة وتت�شمن �شقوف حتكم املخاطر ال�شوقية، حيث يتم اللتزام بها و التاأكد من تطبيقها ب�شكـل دوري وم�شتمر من 

خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�ص بدورها على جلنة ال�شول واخل�شوم  وكذلك جمل�ص الدارة.
يحتفظ البـــنــك مبحفظة اأ�شهــــــم و�شنـــدات لأغرا�ص املـــتاجـــرة )Financial Assets at Fair Value though Profit or Loss( وي�شتعمل لها ا�شلوب حتليــل احل�شـا�شية، 

حيث يتم قيــا�ص  املخاطر حاليـــا من خالل الطريقــة املعياريـــة )Standardised approach( لحت�شاب احلد الدنى لراأ�ص املال ح�شب تو�شيات جلنة بازل .

40/ ب - خماطر اأ�سعار الفائدة:

تنتج خمــاطـر ا�شعار الفائـدة من  احتمـليـة التغيــر يف ا�شعار الفائدة وبالتايل التاثري على التدفقات النقدية او القيمة العادلة لالداة املالية.
يتعر�ص البنك ملخاطر ا�شعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية لعادة الت�شعري بني املوجودات واملطلوبات، تتم مراقبة هذ الفجوات ب�شكل دوري من قبل جلنة ال�شول 

واخل�شوم وت�شتخدم احيانا ال�شاليب املختلفة للتحوط للبقاء �شمن حدود مقبولة لفجوة خماطر ا�شعار الفائدة.

دينار
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-   حتليل احل�شا�شية :

للعام 2013

ح�شا�شية حقوق امللكيــــــــةح�شا�شية ايراد الفائدة )الرباح واخل�شائر(التغري زيادة ب�شعر الفائدة )نقطـــة مئويـــــة( %العملـــــــــــة

)1.436.953()1.846.507(1دولر امريكي
 )28.085(124.135يورو

 - )57.508(1جنيه ا�شرتليني

 - )13.692(1ين ياباين

 - 139.393عمالت اخرى

ح�شا�شية حقوق امللكيــــــــةح�شا�شية ايراد الفائدة )الرباح واخل�شائر(التغري )نق�ص( ب�شعر الفائدة  )نقطـــة مئويـــــة( %العملــــــــــــة

11.846.507525.288دولر امريكي
2.670)24.135(1يورو

 - 157.508جنيه ا�شرتليني

 - 113.692ين ياباين

 - )39.393(1عمالت اخرى

للعام 2012

ح�شا�شية حقوق امللكيــــــــةح�شا�شية ايراد الفائدة )الرباح واخل�شائر(التغري زيادة ب�شعر الفائدة )نقطـــة مئويـــــة( %العملــــــــــــة

)3.099.371(11.027.464دولر امريكي

 )73.388()97.005(1يورو

-)69.805(1جنيه ا�شرتليني

 - 19.863ين ياباين

 - 148.018عمالت اخرى

ح�شا�شية حقوق امللكيــــــــةح�شا�شية ايراد الفائدة )الرباح واخل�شائر(التغري )نق�ص( ب�شعر الفائدة  )نقطـــة مئويـــــة( %العملــــــــــــة

561.574)1.027.464(1دولر امريكي

197.0052.057يورو

 - 169.805جنيه ا�شرتليني

 - )9.863(1ين ياباين

 - )48.018(1عمالت اخرى

- خمــــــاطـــــر العـمالت :
يظهــر اجلــدول ادنــاه العمــالت التــي يتعر�ــص البنــك لهــا  واثر تغري حمتمل ومعقول على ا�شــعارها مقابــــل الدينار علــــــى قائمة الدخل املوحد ويتــم مراقبة مراكز العمالت 

ب�شكل يومي والتاكد من بقائها �شمن ال�شقوف املحددة وترفع التقارير بذلك اىل جلنة ال�شول واللتزامات وكذلك جمل�ص الدارة.

الأثر على حقوق امللكيةالأثر على الأرباح واخل�شائرالتغري يف �شعر �شرف العملة)%(العملة

 20132012 20132012 20132012

- -  1.917  )4.383(55يورو

- -  )457( 555.873جنيه ا�شرتليني

- - 552.1281.882ين ياباين

- -  12.678 55172.712عمالت اخرى

دينار
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- خماطر التغري باأ�شعار الأ�شهم :
وهو خطر انخفا�ص القيمة العادلة للمحفظة ال�شتثمارية لال�شهم ب�شبب التغري يف قيمة موؤ�شرات ال�شهم وتغري قيمة ال�شهم.

الأثر على حقوق امللكيةالأثر على الأرباح واخل�شائرالتغري يف املوؤ�شر)%(املوؤ�شــــــــــــــــــــــــــــــر

للعام 2013

5320.27913.203موؤ�شر �شوق عمان
18.987 56.149موؤ�شر �شوق فل�شطني

32.861 538.665موؤ�شر �شوق دبي
- 572.352موؤ�شر �شوق ال�شعودية

- 5112.732موؤ�شر �شوق قطر
- 578.308موؤ�شر �شوق الكويت

الأثر على حقوق امللكيةالأثر على الأرباح واخل�شائرالتغري يف املوؤ�شر)%(املوؤ�شر

للعام 2012

 61.552 5782.022موؤ�شر �شوق عمان

 4.666 53.290موؤ�شر �شوق فل�شطني

- 5163.214موؤ�شر �شوق الكويت

 22.187 534.766موؤ�شر �شوق دبي

دينار
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فجوة اإعادة ت�شعري الفائدة :
يتبــع البنــك �شيا�شــة التوافــق يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة ال�شــتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خــالل تق�شــيم املوجــودات واملطلوبــات لفئــات الآجــال الزمنيــة 
املتعددة اأو ا�شــتحقاقات اإعادة مراجعة اأ�شــعار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�شــعار الفائدة ودرا�شــة الفجوات يف اأ�شــعار الفائدة املرتبطة بها وا�شــتخدام �شيا�شــات 

التحوط با�شــتخدام الأدوات املتطورة كامل�شــتقات .
يتم الت�شنيف على اأ�شا�ص فرتات اإعادة ت�شعري الفائدة اأو ال�شتحقاق اأيهما اأقرب .

ان ح�شا�شية اأ�شعار الفوائد هي كما يلي :

من �شهراقل من �شهر
اىل 3 اأ�شهر 

فجوة اعادة ت�شعري الفائـــــدة
3 �شنوات
او اكرث 

عنا�شـــــر
املجمـــــــــوعبدون فائدة من 3 اأ�شهر

اىل  6 ا�شهر 
مـن 6 اأ�شهر 

الـى �شنـــة
من �شنـة الـى

3 �شنوات 

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2013
املوجودات :

368.043.325 17.774.192  -  -  -  -  -  350.269.133 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية
256.730.022 18.040.727  -  -  -  -  150.703.453  87.985.842 اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

3.562.725 -  -  3.545.000  -  17.725  -  - ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
1.328.188.339 -  46.270.012  53.300.534  596.605.995  113.631.592  119.926.201  398.454.005 ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�شايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة
78.264.937 15.421.530  7.641.077  29.110.435  19.521.757  2.158.905  866.233  3.545.000     من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة
27.273.622 27.273.622  -  -  -  -  -  -     من خالل قائمة الدخل ال�شامل  

341.127.753  -  33.365.047  160.337.167  66.609.385  42.887.742  17.362.918  20.565.494 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
14.657.605 14.657.605  -  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات بال�شايف 

3.197.186 3.197.186  -  -  -  -  -  - موجودات غري ملمو�شة بال�شايف
3.945.011 3.945.011  -  -  -  -  -  - موجودات �شريبية موؤجلة

127.475.223 112.635.734  -  -  -  4.942.246  9.185.959  711.284 موجودات اخرى 
2.552.465.748 212.945.607  87.276.136  246.293.136  682.737.137  163.638.210  298.044.764  861.530.758      اجمايل املوجودات

املطلوبات :
374.832.240 4.613.869  -  -  -  -  20.895.236  349.323.135 ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

1.601.864.631 406.762.282  -  71.040.731  45.133.101  147.318.956  294.676.415  636.933.146 ودائع عمالء
68.060.691 11.680.168  -  5.533.097  4.444.388  5.685.404  7.890.044  32.827.590 تاأمينات نقدية
8.000.000 -  -  -  5.000.000  -  3.000.000  - اأموال مقرت�شة

9.016.943 9.016.943  -  -  -  -  -  - خم�ش�شات متنوعة
15.029.541 15.029.541  -  -  -  -  -  - خم�ش�ص �شريبة الدخل
2.000.625 2.000.625  -  -  -  -  -  - مطلوبات �شريبية موؤجلة

64.326.714 -  9.005.284  6.309.694  8.319.955  5.885.430  6.539.481  28.266.870 مطلوبات اأخرى

2.143.131.385 449.103.428 9.005.284 82.883.522 62.897.444 158.889.790 333.001.176 1.047.350.741      اجمايل املطلوبات

409.334.363 )236.157.821( 78.270.852  163.409.614  619.839.693  4.748.420  )34.956.412( )185.819.983(فجوة اعادة ت�شعري الفائدة 

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2012
2.409.637.456 264.408.677  86.315.390  234.131.518  701.299.256  143.289.063  371.845.741  608.347.811      اجمايل املوجودات
2.030.508.863 418.007.479 3.866.027 55.100.819 173.238.364 261.492.534 285.827.587 832.976.054      اجمايل املطلوبات

379.128.593 )153.598.802( 82.449.363  179.030.699  528.060.892 )118.203.471( 86.018.154  )224.628.244(فجوة اعادة ت�شعري الفائدة 
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الرتكز يف خماطر العمالت الجنبية
اجمالــــــــــياأخرىين ياباينجنيه ا�شرتلينييورودولر اأمريكي

31 كانون الأول 2013
املوجودات :

 83.915.890  2.104.886  -  1.243.855  5.621.540  74.945.609 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية
 215.069.791  11.554.677  1.616.470  11.900.181  20.740.999  169.257.464 اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

 3.562.725  -  -  -  -  3.562.725 ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
 344.466.885  319.022  1.498.928  -  8.430.616  334.218.319 ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة - بال�شايف 

 20.870.487  17.674.734  -  -  14.689  3.181.064 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  
 105.172.884  20.535  -  -  4.796.587  100.355.762 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

 47.685.248  7.343.855  -  -  -  40.341.393 موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل
 101.742  -  -  -  -  101.742 ممتلكات ومعدات

 8.568  -  -  -  -  8.568 موجودات غري ملمو�شة
 5.348.084  60.069  886  -  119.430  5.167.699 موجودات اخرى 

 826.202.304  39.077.778  3.116.284  13.144.036  39.723.861  731.140.345      اجمايل املوجودات
املطلوبات :

 348.099.448 1.741.3806.519 )5.416(324.902.73721.454.228ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
 369.314.789 325.741.54316.767.75612.600.892205.06913.999.529ودائع عمالء

 23.092.304 20.221.4431.598.198401.717179.053691.893تاأمينات نقدية
 64.451  -  -  -  - 64.451خم�ش�ص �شريبة الدخل

 11.910.337 289.130 11.457.660132.71729.1651.665مطلوبات اأخرى
682.387.83439.952.89913.026.3582.127.16714.987.071752.481.329     اجمايل املطلوبات

 73.720.975  24.090.707 989.117 117.678  )229.038(48.752.511�شايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحد لل�شنة احلالية
187.052.31716.277.515823.6402.204.9758.512.777214.871.224التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحد لل�شنة احلالية

اجمالــــــــــياأخرىين ياباينجنيه ا�شرتلينييورودولر اأمريكي
31 كانون الأول 2012

املوجودات :
 51.463.335  4.109.522  -  576.827  6.726.774  40.050.212 نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية

 260.084.535  26.947.745  71.271  3.874.578  6.543.731  222.647.210 اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
 14.197.725  -  -  -  -  14.197.725 ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

 411.744.139  5.204.098  1.615.798  -  10.111.950  394.812.293 ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة - بال�شايف 
 15.345.717  14.812.422  -  -  16.640  516.655 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  

 35.470.683  20.115  -  -  4.594.931  30.855.637 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
 49.202.519  4.112.251  -  -  -  45.090.268 موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل

 113.707  -  -  -  -  113.707 ممتلكات ومعدات - بال�شايف 
 12.381  -  -  -  -  12.381 موجودات غري ملمو�شة

 6.464.138  21.919  6.038  102  117.262  6.318.817 موجودات اخرى 
 844.098.879  55.228.072  1.693.107  4.451.507  28.111.288  754.614.905      اجمايل املوجودات

املطلوبات :
247.5484.716.374397.568.641 - 392.275.104329.615ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

356.568.50930.220.80514.349.697217.69812.114.424413.471.133ودائع عمالء
20.652.7622.067.557394.26748.1052.273.28725.435.978تاأمينات نقدية

64.452 -  -  -  - 64.452خم�ش�ص �شريبة الدخل
17.953.5384.685.503)18.162.733(4.730.756130.66833.274مطلوبات اأخرى

37.057.623841.225.707)17.649.382(774.291.58332.748.64514.777.238     اجمايل املطلوبات
 2.873.172 19.342.48918.170.449)10.325.731( )4.637.357( )19.676.678(�شايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحد لل�شنة احلالية

166.810.17421.805.2791.017.350864.8132.258.225192.755.841التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحد لل�شنة احلالية
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40/ج- خماطر ال�سيولة

اأوًل: يلخ�ص اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�شومة( على اأ�شا�ص الفرتة املتبقية لال�شتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة :
تعــرف خماطــر ال�شــيولة باأنهــا اخل�شــائر التــي قــد يتعر�ــص لهــا البنــك ب�شــبب عــدم توفــر التمويــل الــالزم لتمويــل الزيــادة بتوظيفاتــه اأو ل�شــداد التزاماتــه عنــد ا�شــتحقاقها 

. )ALM بالوقــت والكلفــة املالئمتني)وتعتــرب جــزءا مــن اإدارة املوجــودات واملطلوبــات
- يلتزم البنك بن�شب ال�شيولة املحددة من قبل البنك املركزي وال�شلطات الرقابية التي تعمل �شمنها فروع البنك اخلارجية، وتراقب ال�شيولة لدى البنك ب�شكل يومي. 

 - تتم مراقبة ال�شيولة اأي�شا من قبل جلنة اإدارة الأ�شول واخل�شوم التي يراأ�شها املدير العام من خالل تقارير دورية. .

من �شهر اىلاقل من �شهر
3 اأ�شهر 

من 3 اأ�شهر  
اىل 6 ا�شهر 

مـن 6 اأ�شهر 
الـى �شنـــة

من �شنـة
الـى 3 �شنوات 

اكرث من
3 �شنوات 

عنا�شـــــر
املجمـــــــــوعبــدون ا�شتحقـاق

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2013

املطلوبات :

374.832.240 -  -  -  - 20.895.236 - 353.937.004ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

1.601.864.631 -  - 1.043.695.428294.676.415147.318.95645.133.10171.040.731ودائع عمالء

68.060.691 -  - 44.507.7587.890.0445.685.4044.444.3885.533.097تاأمينات نقدية

8.000.000 -  - 8.000.000 -  -  -  - اأموال مقرت�شة

9.016.9439.016.943 -  -  -  -  -  - خم�ش�شات متنوعة

15.029.541 -  -  -  - 11.311.520 - 3.718.021خم�ش�ص �شريبة الدخل

2.000.6252.000.625 -  -  -  -  -  - مطلوبات �شريبية موؤجلة

64.326.714 - 28.266.8706.539.4815.885.4308.319.9556.309.6949.005.284مطلوبات اأخرى

1.474.125.081309.105.940191.096.54657.897.44490.883.5229.005.28411.017.5682.143.131.385     املجموع 

746.142.935329.226.867136.588.918208.674.257489.601.797516.303.654125.927.3202.552.465.748     جمموع املوجودات

من �شهر اىلاقل من �شهر
3 اأ�شهر 

من 3 اأ�شهر  
اىل 6 ا�شهر 

مـن 6 اأ�شهر 
الـى �شنـــة

من �شنـة
الـى 3 �شنوات 

اكرث من
3 �شنوات 

عنا�شـــــر
املجمـــــــــوعبــدون ا�شتحقـاق

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2012

املطلوبات :

417.902.297 -  -  - 92.542.495103.781.032 - 221.578.771ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

1.367.281.067 -  - 863.233.345273.990.487130.472.81852.827.68846.756.729ودائع عمالء

149.146.601 -  - 118.067.1336.066.4035.510.33313.952.2965.550.436تاأمينات نقدية

35.966.000 -  -  -  -  -  - 35.966.000اأموال مقرت�شة

8.727.5848.727.584 -  -  -  -  -  - خم�ش�شات متنوعة

13.493.854 -  -  -  - 10.629.900 - 2.863.954خم�ش�ص �شريبة الدخل

1.787.0591.787.059 -  -  -  -  -  - مطلوبات �شريبية موؤجلة

14.115.3925.770.6974.279.3822.677.3472.793.6543.866.0272.701.90136.204.401مطلوبات اأخرى

1.255.824.595285.827.587243.434.928175.025.42355.100.8193.866.02711.429.4852.030.508.863     املجموع 

681.768.871280.565.94093.280.469227.383.065476.228.727540.279.707110.130.6772.409.637.456     جمموع املوجودات
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ثانيًا: يلخ�ص اجلدول اأدناه ا�شتحقاقات امل�شتقات املالية على اأ�شا�ص الفرتة املتبقية لال�شتحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية املوحدة : 

الجمايلمن 3 ا�شهر اىل 6 اأ�شهر من �شهر اىل 3 اأ�شهر لغاية �شهر
31 كانون الول 2013

امل�شتقات للمتاجرة:
 19.865.132  -  10.347.052  9.518.080  - م�شتقات العمالت

الجمايلمن 3 ا�شهر اىل 6 اأ�شهر من �شهر اىل 3 اأ�شهر لغاية �شهر
31 كانون الول 2012

امل�شتقات للمتاجرة:
 )64.169.998( -  -  )64.169.998( - م�شتقات العمالت

ثالثًا: بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد :

املجموعاأكرث من 5 �شنواتمن �شنة لغاية 5 �شنواتلغاية �شنة
31 كانون الول 2013

124.906.527--124.906.527الإعتمادات والقبولت
86.244.766--86.244.766ال�شقوف غري امل�شتغلة

209.278.547--209.278.547الكفالت
61.9791.758.9778.866.35710.687.314التزامات عقود اليجارات الت�شغيلية

420.491.8191.758.9778.866.357431.117.154املجموع
املجموعاأكرث من 5 �شنواتمن �شنة لغاية 5 �شنواتلغاية �شنة

31 كانون الول 2012
106.083.850 -  - 106.083.850الإعتمادات والقبولت
85.080.943 -  - 85.080.943ال�شقوف غري امل�شتغلة

192.992.477 - 175.269.61817.722.859الكفالت
56.5032.048.9714.579.2166.684.690التزامات عقود اليجارات الت�شغيلية

366.490.91419.771.8304.579.216390.841.960املجموع

41 - معلومات عن قطاعات اعمال البنك

اأ  - يتم تنظيم البنك لأغرا�ص اإدارية من خالل اأربعة قطاعات اأعمال رئي�شية ويتم قيا�ص القطاعات وفقًا للتقارير التي يتم اإ�شتعمالها من قبل املدير التنفيذي و�شاتعو 
القــرار الرئي�شــيون لــدى البنــك كمــا ميتلــك البنــك �شــركة تابعــة تخت�ــص بخدمــات الو�شــاطة املالية و�شــركة تابعة تخت�ــص بخدمات التاأجــري التمويلي كما بتاريــخ  القوائم 

املالية املوحدة :
 - ح�شابات الأفراد: ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم الت�شهيالت الإئتمانية والبطاقات الئتمانية وخدمات اأخرى .

 - ح�شابات املوؤ�ش�شات: ي�شمل متابعة الودائع والت�شهيالت الإئتمانية واخلدمات امل�شرفية الأخرى اخلا�شة بالعمالء من املوؤ�ش�شات.
 - اخلزينة: ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وادارة اأموال البنك .

 - الأخرى: ي�شمل هذا القطاع الأن�شطة التي ل ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك املذكورة اأعاله . 
 - خدمات الو�شاطة املالية: ممار�شة معظم خدمات الو�شاطة و ال�شت�شارات املالية .

 - خدمات التاأجري التمويلي: ممار�شة خدمات التاأجري التمويلي وم�شاريع تطوير العقارات .

دينار

دينار
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فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�شب الأن�شطة:

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

20132012اخرى التاأجري التمويليالو�شاطة املاليةاخلزينة املوؤ�ش�شات الفراد 

117.574.046 123.013.386 6.388.467 2.440.558 593.573 33.426.188 67.815.008 12.349.593 اجمايل الدخل لل�شنة - قائمة )ب(

ينزل : خم�ش�ص تدين
18.050.805 16.551.074  -  -  -  - 16.482.134 68.940    الت�شهيالت الئتمانية املبا�شرة

99.523.241 106.462.312 6.388.467 2.440.558 593.573 33.426.188 51.332.874 12.280.653 نتائج اأعمال القطاع 
ينزل : م�شاريف غري موزعة

36.177.904 40.427.803 771.072674.35838.982.373    على القطاعات 

63.345.337 66.034.509 )32.593.906(1.766.200 )177.499(33.426.188 51.332.874 12.280.653 الربح لل�شنة قبل �شريبة الدخل

16.737.429 18.616.674 18.212.537 423.888  )19.751( -  -  - ينزل : �شريبة الدخل لل�شنة

46.607.908 47.417.835 )50.806.443(1.342.312 )157.748(33.426.188 51.332.874 12.280.653      الربح لل�شنة - قائمة )ب(

2.427.498 4.246.904 4.246.904 م�شاريف راأ�شمالية 

2.203.944 1.785.618 1.785.618 ال�شتهالكات والطفاءات

2.381.001.939 2.536.035.813  - 30.198.372 29.152.333 1.093.513.287 1.104.264.389 278.907.432 موجودات القطاع 

28.635.517 16.429.935 16.429.935  -  -  -  -  - موجودات غري موزعة على القطاعات 

2.409.637.456 2.552.465.748 16.429.935 30.198.372 29.152.333 1.093.513.287 1.104.264.389 278.907.432 جمموع املوجودات 

1.991.593.590 2.114.748.201  - 30.198.372 29.152.333 384.832.865 709.445.852 961.118.779 مطلوبات القطاع 

38.915.273 28.383.184 28.383.184  -  -  -  -  - مطلوبات غري موزعة على القطاعات 

2.030.508.863 2.143.131.385 28.383.184 30.198.372 29.152.333 384.832.865 709.445.852 961.118.779 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         

201320122013201220132012

18.784.412123.013.386117.574.046 13.888.969 98.789.634 109.124.417 اإجمايل الدخل - قائمة )ب(

4.246.9042.427.498 -  - 2.427.498 4.246.904 امل�شاريف الراأ�شمالية

201320122013201220132012
2.041.356.0371.694.055.476511.109.711715.581.9802.552.465.7482.409.637.456جمموع املوجودات

دينار

دينار
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42 - ادارة راأ�س املال:

اأ - و�سف ملا يتم اعتباره كراأ�س مال
ي�شنف را�ص املال اىل عدة ت�شنيفات كرا�ص مال مدفوع، را�شمال اقت�شادي ورا�ص مال تنظيمي، ويعرف را�ص املال التنظيمي ح�شب قانون البنوك اجمايل قيمة البنود 
التي يحددها البنك املركزي لغرا�ص رقابية تلبية ملتطلبات ن�شــبة كفاية را�ــص املال املقررة مبوجب تعليمات ي�شدرها البنك املركزي .  ويتكون را�ــص املال التنظيمي من  
جزئــني الول ي�شــمى را�ــص املــال ال�شا�شــي )Tier 1( ويتكــون مــن را�ــص املــال املدفــوع ، الحتياطيــات املعلنــة )تت�شمــن الحتياطـــي القانــوين ، الختيــاري ، عــالوة ال�شــدار 
وعــالوة ا�شــدار ا�شــهم اخلزينــة( ، الربــاح املــدورة بعــد ا�شــتثناء اى مبالــغ تخ�شــع لي قيــود وحقــوق غــري امل�شيطـريـــــن ويطــــرح منهــــا خ�شــائر الفرتة، تكلفة �شــراء ا�شــهم 
اخلزينة ، املخ�ش�شات املوؤجلة مبوافقة البنك املركزي وال�شهرة .  امـــــا اجلـــزء الثانــــي را�ص املــــــــــال ال�شايف )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة العمالت الجنبية، 
احتياطي خماطر م�شرفية عامة، الدوات ذات ال�شفات امل�شــرتكة بيـــن را�ــص املال والدين ، الديون امل�شــاندة و45% من احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل ال�شــامل الآخر اذا كان موجبا و يطرح بالكامل اذا كان �شــالبا .
وهناك جزء ثالث )Tier 3( قد يتم اللجوء لتكوينه يف حال انخف�شت ن�شبة كفاية را�ص املال عن 12% نتيجة لت�شمني خماطر ال�شوق لن�شبة كفاية را�ص املال.

ويطــــــرح ال�شــتثمارات يف بنوك و�شــركات مالية تابعة )اذا مل يتم دمج قوائمها املالية( وكذلك يطرح ال�شــتثمارات يف روؤو�ــص اموال البنوك و�شــركات التاأمني وال�شــركات 
املالية  الخرى.

ب -  متطلبات اجلهات الرقابية بخ�سو�س راأ�س املال، وكيفية اليفاء بهذه املتطلبات.
تتطلــــب تعليمــــات البنــك املركــزي ان ل يقــل را�ــص املــال املدفــوع عــن 100 مليــون دينــار، و ان ل تنخف�ــص ن�شــبة حقــوق امل�شــاهمني اىل املوجــودات عــن 6% ، امــا را�ــص املــال 
التنظيمــي فتتطلــب تعليمــات البنــك املركــزي ان ل تنخف�ــص ن�شــبته اىل املوجــودات املرجحــة باملخاطــر وخماطر ال�شــوق )ن�شــبة كفاية را�ــص املال( عــن 12% ويراعي البنك 

اللتــزام بها .
يلتــزم البنــك باملــادة )62( مــن قانــون البنــوك  باأنــه علــى البنــك ان يقتطــع �شــنويا حل�شــاب الحتياطــي القانــوين مــا ن�شــبته )10%( مــن ارباحه ال�شافيــة يف اململكــــــــة وان 

ي�شــتمر يف القتطــاع حتــى يبلــغ هــذا الحتياطــي مــا يعــادل راأ�شــمال البنــك املكتتب به، ويقابل هــذا القتطاع الحتياطي الجباري املن�شو�ص عليه يف  قانــــون ال�شــركات.
يلتزم البنك باملادة )41( من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد باحلدود التي يقررها البنك املركزي و املتعلقة مبا يلي:

1 -  ن�شب املخاطر اخلا�شة مبوجوداته وباملوجودات املرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�شر راأ�ص املال وبالحتياطيات وباحل�شابات النظامية.
2 -  ن�شبة اجمايل القرو�ص اىل راأ�ص املال التنظيمي امل�شموح  للبنك منحها مل�شلحة �شخ�ص وحلفائه او مل�شلحة ذوي ال�شلة.

 3 -  ن�شبة اجمايل القرو�ص املمنوحة لأكرب ع�شرة ا�شخا�ص من عمالء البنك اىل املبلغ الجمايل للقرو�ص املمنوحة من البنك. 

ج -  كيفية حتقيق اأهداف ادارة راأ�س املال.
يراعــي البنـــك تالوؤم حجم را�ص املال مع حجم  وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�ص لها البنك، ومبا ل يتناق�ص مع الت�شريعات والتعليمات النافذة وينعك�ص ذلك فــــي 
خططــه ال�شــرتاتيجية وكذلــك موازناتــه التقديريــة ال�شــنوية. ومــن اجل مزيد من التحفــظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات القت�شادية فقد قرر جمل�ــص الدارة �شمن 

ا�شرتاتيجية البنك ان ل تقل ن�شبة كفاية را�ص املال عن %14 .
يتــم اخــذ التاثــريات لــدى الدخــول يف ال�شــتثمارات علــى ن�شــبة كفايــة را�ــص املــال ويراقــب را�ــص املــال وكفايتــه ب�شــكل دوري حيــث يتــم احت�شــاب ن�شــبة كفاية را�ــص املــال على 
م�شتوى املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�شكل ربع �شنوي، ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي . وذلك ا�شافة اىل الرقابة امل�شتمرة لن�شب را�ص املال والتي تراقــــــب ب�شكل 
�شــهري، منهــا ن�شــب الرفــع املــايل : حقــوق امل�شــاهمني للموجــودات، حقــوق امل�شــاهمني لودائــع العمــــالء، ن�شــبة النمــو الداخلــي لرا�ــص املــال، املخ�ش�شـــــــــات ورا�ــص املــــــــال 
احلــــــــر، ومبــــــــــا يحقق الرفــــــع املالــــــي )Financial Leverage( املالئم  وبالتايل حتقيق العائد امل�شتهدف على حقوق امل�شاهمني وبحيث ل يقل عن 10% ح�شبما تن�ص 

عليه ا�شــرتاتيجية البنك.
ل يتم توزيع اأي ارباح على امل�شاهمني من عنا�شر را�ص املال التنظيمي اذا كان من �شاأن هذا التوزيع ان يوؤدي اىل عدم التقيد باحلد الدنى املطلوب لراأ�ص املال.

يركز البنك على النمو الداخلي لرا�ص املال )Internal Generation( وميكن اللجوء اىل الكتتاب العام لتلبية التو�شعات واخلطــــط امل�شتقبليـــة او متطلبــــات ال�شلطات 
الرقابية وفق درا�شات حمدة.
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كفاية راأ�س املال

  يتم احت�شاب ن�شبة كفاية راأ�ص املال وفقًا  لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�شتندة ملقررات جلنة بازل ، وفيما يلي ن�شبة كفاية راأ�ص املال مقارنة مع ال�شنة ال�شابقة : 

20132012
الف دينـــــــــــــارالف دينـــــــــــــار

بنود راأ�ص املال ال�شا�شي :
 100.000  100.000   راأ�ص املال املكتتب به واملدفوع

 59.011  65.623   الحتياطي القانوين
 106.476  119.699   الحتياطي الختياري

 67.997  74.929   الرباح املدورة )بعد تخفي�ص الأرباح املقرتح توزيعها واملوجودات ال�شريبية املوؤجلة(
 -   حقوق غري امل�شيطرين

يطرح منه :
 25.234  23.663 املخ�ش�شات املوؤجلة مبوافقة البنك املركزي الأردين

 2.227  3.197   ال�شهرة و املوجودات غري امللمو�شة 
 7.420  6.351  50% من ال�شتثمارات يف �شركات التامني وال�شركات املالية وال�شتثمارات ذات الهمية يف ال�شركات الخرى

العقارات امل�شتملكة التي تزيد فرتة ا�شتمالكها عن اربع �شنوات او اكرث من �شنتني
 551  613    واقل من اربع �شنوات بدون موافقة البنك املركزي

 -  - العجز يف راأ�ص املال الإ�شايف

 298.052  326.426      جمموع راأ�ص املال الأ�شا�شي

بنود راأ�ص املال ال�شايف :

 12.116  12.141   احتياطي خماطر م�شرفية عامة

 78  186 احتياطي تقلبات دورية

 احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الخر 

 720  2.298  بن�شبة 100% من التغري ال�شالب اأو 45% من اأ�شل التغري املوجب

 -  -العجز يف راأ�ص املال الإ�شايف

  يطرح منه :

 7.420  6.351    50% من ال�شتثمارات يف �شركات التامني و ال�شركات املالية وال�شتثمارات ذات الهمية يف ال�شركات الخرى

 303.546  334.701      جمموع راأ�ص املال التنظيمي

 1.861.252  2.037.468   جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

16/31%16/43%  ن�شبة كفاية راأ�ص املال التنظيمي  

16/01%16/02%  ن�شبة راأ�ص املال ال�شا�شي *

*   مت احت�شاب را�ص املال ال�شا�شي بعد طرح ا�شتثمارات يف بنوك و�شركة مالية تابعة.

دينار
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43 - ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء

ليوجد حمافظ ا�شتثمارية يديرها البنك ل�شالح العمالء.

44 - حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ل�شرتدادها او ت�شويتها:

 املجمــــــــــوع اكرث من �شنةلغاية �شنة

31 كانــــــــــــــــون الأول 2013
املوجودات:

368.043.325 - 368.043.325نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   
256.730.022 - 256.730.022اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

17.7253.545.0003.562.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية
586.568.050741.620.2891.328.188.339ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة - بال�شايف

26.091.89752.173.04078.264.937موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
27.273.62227.273.622 - موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل  

119.441.481221.686.272341.127.753موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
14.657.60514.657.605 - ممتلكات و معدات بال�شايف 

3.197.1863.197.186 - موجودات غري ملمو�شة بال�شايف
3.945.0113.945.011موجودات �شريبية موؤجلة

35.756.42191.718.802127.475.223موجودات اأخرى 
1.392.648.9211.159.816.8272.552.465.748     جمموع املوجودات

املطلوبات:

374.832.240 - 374.832.240ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية  
1.530.823.90071.040.7311.601.864.631ودائع عمالء   
62.527.5945.533.09768.060.691تاأمينات نقدية
8.000.0008.000.000 - اأموال مقرت�شة

9.016.9439.016.943 - خم�ش�شات متنوعة
15.029.541 - 15.029.541خم�ش�ص �شريبة الدخل
2.000.6252.000.625 - مطلوبات �شريبية موؤجلة

49.011.73615.314.97864.326.714مطلوبات اأخرى
2.032.225.011110.906.3742.143.131.385     جمموع املطلوبات
 409.334.363  1.048.910.453 )639.576.090(     �شايف املوجودات
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 املجمــــــــــوع اكرث من �شنةلغاية �شنة

31 كانون الول 2012

املوجودات:

214.668.238 - 214.668.238نقد واأر�شدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

283.193.446 - 283.193.446اأر�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

14.197.725 - 14.197.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

618.213.146798.046.3761.416.259.522ت�شهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�شايف

38.883.79765.046.505103.930.302موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

23.325.16623.325.166 - موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل  

81.602.878129.952.728211.555.606موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

36.700.000 - 36.700.000موجودات مالية مرهونة

12.062.13112.062.131 - ممتلكات و معدات بال�شايف 

2.227.1532.227.153 - موجودات غري ملمو�شة بال�شايف

3.618.3813.618.381 - موجودات �شريبية موؤجلة

34.002.63053.897.15687.899.786موجودات اأخرى 

1.321.461.8601.088.175.5962.409.637.456     جمموع املوجودات

املطلوبات:

417.902.297 - 417.902.297ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية  

1.320.524.33846.756.7291.367.281.067ودائع عمالء   

143.596.1655.550.436149.146.601تاأمينات نقدية

35.966.000 - 35.966.000اأموال مقرت�شة

8.727.5848.727.584 - خم�ش�شات متنوعة

13.493.854 - 13.493.854خم�ش�ص �شريبة الدخل

1.787.0591.787.059 - مطلوبات �شريبية موؤجلة

26.842.8189.361.58236.204.400مطلوبات اأخرى

1.958.325.47372.183.3902.030.508.863     جمموع املطلوبات

379.128.593 1.015.992.206 )636.863.613(     �شايف املوجودات
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45 - م�ستويات القيمة العادلة

اأ - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك املحددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�شتمر:
ان بع�ص املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية ، واجلدول التايل يو�شح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة 

لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية )طرق التقييم واملدخالت امل�شتخدمة( .

القيمة العادلة املوجودات املالية / املطلوبات املالية
31 كانون الول 2013

م�شتوى القيمة 
العادلــــــــة

طــــــريقة التقييم 
واملدخالت امل�شتخدمة

مدخالت هامة  
غري ملمو�شة

العالقة بني املدخالت 
الهامة غري امللمو�شة

والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

ل ينطبقل ينطبق ال�شعار املعلنة يف ال�شواق املالية  امل�شتوى الول 15.421.530اأ�شهم �شركات

امل�شتوى الول62.843.407�شندات �شركات
والثاين

 ال�شعار املعلنة يف ال�شواق املالية 
ومقارنتها بالقيمة ال�شوقية لداة 

مالية م�شابهة 
ل ينطبقل ينطبق

78.264.937املجموع

ل ينطبقل ينطبق ال�شعار املعلنة يف ال�شواق املالية امل�شتوى الول 1.357عقود اآجلة عمالت اأجنبية

موجودات مالية  بالقيمة العادلة
من خالل  الدخل ال�سامل 

ل ينطبقل ينطبق ال�شعار املعلنة يف ال�شواق املالية امل�شتوى الول 8.100.592ا�شهم متوفر لها ا�شعار �شوقية

 مقارنتها بالقيمة ال�شوقيةامل�شتوى الثاين19.173.030ا�شهم غري متوفر لها ا�شعار �شوقية
ل ينطبقل ينطبق   لداة مالية م�شابهة 

27.273.622املجموع

105.539.916اجمايل املوجودات مالية بالقيمة العادلة 

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

ل ينطبقل ينطبق ال�شعار املعلنة يف ال�شواق املالية  امل�شتوى الول 140.439عقود اآجلة عمالت اأجنبية

140.439جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�شتوى الول وامل�شتوى الثاين خالل العام 2013 . 
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ب - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�شكل م�شتمر:
با�شــتثناء مــا يــرد يف اجلــدول ادنــاه اننــا نعتقــد ان القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة الظاهــرة يف القوائــم املاليــة للبنك تقــارب قيمتهــا العادلة وذلك 
لأن اإدارة البنك تعتقد اأن القيمة الدفرتية  للبنود املبينة ادناه تعادل القيمة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ل�شتحقاقها ق�شري الجل او ان  اأ�شعــــار الفائدة لها  يعاد 

ت�شــعريها خالل العام .

م�شتوى القيمة 31 كانـــــــــــــــــون الول 2013
العادلــــــــة القيمة العادلةالقيمة الدفرتية

موجودات مالية غر حمددة القيمة العادلة

امل�شتوى الثاين329.302.097329.369.683اأر�شدة لدى بنوك مركزية 

امل�شتوى الثاين256.730.022256.841.341ار�شدة لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

امل�شتوى الثاين3.562.7253.582.369اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

امل�شتوى الثاين1.184.486.1501.192.479.680قرو�ص وكمبيالت واأخرى

امل�شتوى الول والثاين341.127.753348.270.635موجودات مالية  بالتكلفة املطفاة

2.115.208.7472.130.543.708جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
مطلوبات مالية غر حمددة القيمة العادلة

امل�شتوى الثاين374.832.240375.261.406ودائع بنوك وموؤ�ش�شات م�شرفية

امل�شتوى الثاين1.601.864.6311.609.390.364ودائع عمالء

امل�شتوى الثاين68.060.69168.511.373تامينات نقدية

امل�شتوى الثاين 8.181.181 8.000.000اأموال مقرت�شة 

2.052.757.5622.061.344.324جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

للبنــود املبينــة اعــاله قــد مت حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املالية للم�شــتوى الثاين والثالث وفقًا لنماذج ت�شــعري متفق عليها و التي تعك�ــص خماطر الإئتمان 
لدى الأطراف التي يتم التعامل معها .

46 - ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل املوحد(

اأ  -  ارتباطات والتزامات ائتمانية :

20132012

103.321.67892.200.917اعتمادات

21.584.84913.882.933قبولت

كفالت 

104.204.38194.791.462       دفع

59.557.12558.987.572      ح�شن تنفيذ

45.517.04139.213.443       اأخرى

86.244.76685.080.943�شقوف ت�شهيالت اإئتمانية مبا�شرة غري م�شتغلة

420.429.840384.157.270     املجموع

دينار
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ب - التزامات تعاقدية :

20132012

1.638.115571.999عقود �شراء ممتلكات ومعدات

1.619.899322.304عقود م�شاريع ان�شائية

988.8901.533.195عقود م�شرتيات اأخرى
4.246.9042.427.498     املجموع

ج -  بلغت قيمة عقود اليجار الت�شغيلية مبلغ 10.687.314 دينار و ترتاوح فرتتها من �شنة اىل ع�شرة �شنوات )6.684.690 دينار كما يف 31 كانون الأول 2012( .
د -  بلغ اجلزء غري امل�شدد من م�شاهمة البنك يف راأ�شمال �شركات 383.159 دينار كما 31 كانون الول 2013 . 

هـ - بلغت اللتزامات التعلقدية للبنك 1.6 مليون دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقابل عقود خمتلفة.  
تفا�شيلها كما يلي :

تاريخ الت�شديداللتزام املتبقياجمايل ال�شتثماراإ�شـــــــــــــم ال�شركـــــــــــــــــــــــــة

عند الطلب 143.927 709.000 - �شندوق الردن ال�شتثماري

عند الطلب 239.232 319.050 - �شركة ت�شدير املحا�شيل الزراعية

1.028.050383.159      املجموع

47 - الق�سايا املقامة على البنك

، وبراأي الدارة  اأ  - بلغت قيمة الق�شايا املقامة على البنك 7.705.374 دينار كما فـي 31 كانون الأول 2013 )6.984.180 دينــــار كما يف 31 كانون الول 2012( 
وامل�شت�شار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ش�ص املاأخـوذ لهـــا والبالغ 324.000 دينار كما فـي 31 كانون الأول 2013 )362.644 دينار 

كما يف 31 كانون الول 2012( .
ب -  ل يوجد ق�شايا مقـامة على ال�شركات التابعة كما يف 31 كانون الول 2013 و2012 .

48- تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

 اأ-  معاير التقارير املالية الدولية والتف�سرات اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها اأثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك ، والتي مل توؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ وال 

ف�شاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة ، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على املعاجلة املحا�شبية للمعامالت والرتتيبات امل�شتقبلية :

يتطلب املعيار عر�ص القوائم املالية املوحدة لل�شركة القاب�شة كوحدة اقت�شادية واحدة  لي�شتبدل 
املتطلبات ال�شابقة ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية املوحدة واملنف�شلة والتف�شري رقم 

)12( : توحيد القوائم املالية للمن�شاآت ذات الغر�ص اخلا�ص . 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( : القوائم املالية 
املوحدة.

حل حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم )31( : احل�ش�ص يف امل�شاريع امل�شرتكة ، ويتطلب هذا املعيار 
من املن�شاأة التي تعترب طرف يف ترتيبات م�شرتكة حتديد نوع الرتتيبات امل�شرتكة التي ت�شارك فيها 

وذلك من خالل تقييم حقوقها والتزاماتها التي تنطوي على هذه امل�شاركة وان تقوم باملحا�شبة عن هذه 
احلقوق واللتزامات وفقا لنوع الرتتيبات امل�شرتكـة .

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11( : التفاقيات 
امل�شرتكة.

يتطلب هذا املعيار من املن�شاآت الف�شاح ب�شكل  تف�شيلي عن املعلومات التي متكن  م�شتخدمي القوائم 
املالية من تقييم املخاطر وطبيعة تلك املخاطر املرتبطة مب�شالح املن�شاأة مع املن�شاآت الخرى واثرها 

على املركز املايل للمن�شاأة  واداءها املايل وتدفقاتها النقدية.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12( : الإف�شاح عن 
احل�ش�ص يف املن�شاآت الأخرى.

يتناول هذا املعيار قيا�ص القيمة العادلة لالأ�شول واللتزامات والف�شاح عنها حيث حل حمل الر�شادات 
املتعلقة باحت�شاب القيمة العادلة املوجودة يف املعايري الدولية للتقارير الدولية لتطوير متطلبات عامة 

لقيا�ص القيمة العادلة والف�شاح عنها .

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )13( : احت�شاب 
القيمة العادلة.
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تتعامل الن�شخة املعدلة ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية املنف�شلة مع متطلبات اعداد 
القوائم املالية املنف�شلة فقط ، واملت�شابهة اىل حد كبري مع املتطلبات احلالية يف معيار املحا�شبة الدويل 

رقم )27( : القوائم املالية املوحدة واملنف�شلة ، علما بان اعداد القوائم املالية املوحدة حاليا يتم وفقا 
ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( : القوائم املالية املوحدة .

معيار املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية 
املنف�شلة )كما عدلت يف العام 2011( .

حل حمل معيار املحا�شبة الدويل رقم )28( : ال�شتثمارات يف ال�شركات احلليفة وي�شف طريقة 
املعاجلة املحا�شبية لال�شتثمارات يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة ويحدد املتطلبات الالزمة 

لتطبيق طريقة حقوق امللكية للمحا�شبة عليها. 
ُيعرف هذا املعيار م�شطلح " التاأثري الهام " ويوفر ار�شادات حول تطبيق طريقة حقوق امللكية ، مبا فيها 

احلالت التي يتم فيها العفاء من تطبيق طريقة حقوق امللكية. كما يبني كيفية اجراء اختبار التدين 
لل�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة.

معيار املحا�شبة الدويل رقم )28( : ال�شتثمار يف 
ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة )كما عدلت يف 

العام 2011( .

تعديل متطلبات الف�شاح يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7( : الإف�شاحات حيث يتطلب 
الف�شاح عن كافة املعلومات املتعلقة بجميع املوجودات املالية املعرتف بها والتي مت تقا�شها وفقا ملعيار 

املحا�شبة الدويل رقم )32(: عر�ص الدوات املالية.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )7( 
: الإف�شاحات / تقا�ص املوجودات املالية واملطلوبات 

املاليــة .

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )1( ومعايري املحا�شبة الدولية اأرقام )1( و )16( و)32( و )34( . حت�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة 
يف العوام 2011-2009.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )1(. التعديالت على القرو�ص احلكومية.

توفر هذه التعديالت اإعفاءات اإ�شافية وفقا لالأحكام النتقالية للحد من متطلبات تعديل واظهار اأرقام 
املقارنة لل�شنوات ما قبل �شنة املقارنة ال�شابقة.

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام )10( 
، )11( ، )12(  - القوائم املالية املوحدة والرتتيبات 

امل�شرتكة والإف�شاح عن احل�ش�ص فـي املن�شاآت الأخــرى: 
ار�شادات التحويل .

ب - معاير التقارير املالية الدولية والتف�سرات اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وغر �سارية املفعول بعد:
مل يقم البنك بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية والتف�شريات اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�شادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �شارية املفعول بعد:

�شارية املفعول لل�شنوات املالية التي تبداأ يف اأو بعد

اأول كانون الثاين 2014. التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )32( : عر�ص الدوات املالية - تقا�ص املوجودات املالية 
واملطلوبات املاليــة .

اأول كانون الثاين 2014.
التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية اأرقام )10( و )12(  - القوائم املالية  املوحدة والإف�شاح عن 
احل�ش�ص يف املن�شاآت الأخرى ومعيار املحا�شبة الدويل رقم )27( : القوائم املالية املنف�شلة واملتعلقة بعر�ص 

وقيا�ص املوجودات املالية . 

اأول كانون الثاين 2014. التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )36( : التدين يف املوجودات - الف�شاحات حول املبالغ امل�شرتدة 
للموجودات غري املالية .

اأول كانون الثاين 2014. التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل رقم )39( : تبادل امل�شتقات وحما�شبة التحوط .

اأول كانون الثاين 2014. التف�شري رقم )21( : اجلبايات .

اأول متوز 2014. التح�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة لالأعوام 2010- 2012. 

اأول متوز 2014. التح�شينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�شادرة لالأعوام 2011- 2013. 

اأول كانون الثاين 2017. التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( : الدوات املالية و املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
)7(: الأدوات املالية / الإف�شاحات - تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية.

اإعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �شريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري  اأن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�شريات املبينة اأعاله يف  اإدارة البنك  تتوقع 
والتف�شريات اأي اأثر جوهري على القوائم املاليــة املوحدة للبنك .
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الإف�ساحات الإ�سافية املطلوبة 

مبوجب تعليمات هيئة الأوراق 

املالية

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 2013/12/31

املادة
كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة: وردت �شمن التقرير4اأ

و�شف الأن�شطة الرئي�شية: ورد �شمن التقرير4ب/1

ميار�ص البنك اأعماله من خالل مكاتبه يف الإدارة العامة الكائنة مبنطقة العبديل - عمان و55 فرعًا ومكتبًا منت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�شافة اإىل فرعني 
يف فل�شطني وفرع يف قرب�ص. وقد بلغ حجم ال�شتثمار الراأ�شمايل 1.54 مليون دينار كما يف نهاية عام 2013. وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك وعدد 

املوظفني يف كل منها:       

عدد املوظفني             املوقع              عدد املوظفني          املوقع عدد املوظفني        املوقع
10فرع �شارع مكة9فرع الرابية444الإدارة العامة

7فرع الرونق 9فرع �شوق اخل�شار 16الفرع الرئي�شي
7فرع �شويلح اجلنوبي13فرع املدينة املنورة18فرع العبديل

14فرع اإربد12فرع ال�شويفية11فرع جبل عمان
8فرع وادي �شقرة9فرع حي نزال12فرع الوحدات

8فرع �شارع احل�شن - اإربد12فرع  مكة مول13فرع تالع العلي
7فرع جامعة الريموك3مكتب جامعة البرتا12فرع جبل احل�شني

5مكتب املفرق8فرع املقابلني10فرع املركز التجاري
5مكتب الكرك  6فرع مرج احلمام11فرع اأبو علندا
11فرع العقبة2مكتب زين 10فرع الريموك

12فرع الزرقاء4مكتب �شويلح13فرع وادي ال�شري
9فرع الر�شيفة6فرع جامعة عمان الأهلية11فرع اجلبيهة

7فرع املنطقة احلرة10فرع البقعة9فرع عمره / اأم اأذينه
8فرع الزرقاء اجلديدة 8فرع ماأدبا11فرع عبدون 

10فرع املدينة الريا�شية           6فرع ال�شلط 6فرع اأبو ن�شري
8فرع �شارع امللك عبد الثاين / اربد3مكتب مركز امللك عبد اهلل 10فرع ماركا

8الإدارة القليمية/ رام اهلل11فرع خلدا8فرع ابن خلدون 
11فرع نابل�ص - فل�شطني4مكتب دير غبار10فرع دابوق

12فرع رام اهلل- فل�شطني4مكتب تاج مول8فرع �شيتي مول
5فرع قرب�ص7 فرع جالرييا مول16فرع ال�شمي�شاين

16ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية - عمان )�شركة تابعة(    
10�شركة اإجارة للتاأجري التمويلي - عمان )�شركة تابعة(

البنك الأردين الكويتي
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ال�سركات التابعة4 ب/2
ال�سركة املتحدة لال�ستثمارات املالية

تاأ�ش�شت ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية عام 1980، ومت حتويلها يف عام 1996 اإىل �شركة م�شاهمة عامة. وتعترب ال�شركة اإحدى اأف�شل �شركات الو�شاطة واخلدمات 
املالية العاملة يف بور�شة عمان، حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها املالية وال�شتثمارية على اأحدث الو�شائل التكنولوجية والربط الإلكرتوين املبا�شر مع الأ�شواق املالية 
العاملية يف عام 2002 اأ�شبحت ال�شركة �شركة تابعة للبنك الأردين الكويتي، وميتلك البنك ما ن�شبته 50.22% من راأ�شمالها  البالغ 8 ماليني دينار يف نهاية عام 2013.

يقع مقر ال�شركة يف منطقة ال�شمي�شاين ، عمان ويعمل لدى ال�شركة 16 موظفًا.

�سركة اإجارة للتاأجر التمويلي
تاأ�ش�شت �شركة اإجاره للتاأجري التمويلي ك�شركة م�شاهمة خا�شة بتاريخ 2011/1/6 وبراأ�شمال مقداره 10  مليون دينار اأردين مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي. 

و مت خالل �شهر اأيلول/ �شبتمرب 2012 رفع راأ�شمال ال�شركة اإىل 20 مليون دينار.
لقد جاءت فكرة اإن�شاء ال�شركة ا�شتكماًل لروؤية البنك يف تطوير خدماته املقدمة للعمالء وتوفري حلول متويلية مبتكرة ت�شهم يف دعم الأن�شطة القت�شادية املختلفة من 

خالل متويل الأ�شول الثابتة وبحيث تكون رديفة للتمويل امل�شريف املعتاد يف �شوء التغريات يف الأ�شواق املالية وامل�شرفية.
يقع مقر ال�شركة يف مبنى فرع البنك الكائن ب�شارع مكة، عمان ويعمل لدى ال�شركة 10 موظفني.

 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�سوية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1949

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�ص اإدارة اأعمال واإدارة مالية مع مرتبة ال�شرف من جامعة �شانت ادواردز/ الوليات املتحدة، 1973.
املنا�سب احلالية:

رئي�ص جمل�ص الأمناء، جامعة عمان الأهلية.••
رئي�ص جمل�ص الإدارة، ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك اخلليج اجلزائر - اجلزائر )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة الألبان الأردنية••
ع�شو جمل�ص الإدارة، بنك برقان - الكويت••

املنا�سب ال�سابقة:
ع�شو جمل�ص الأعيان الأردين، رئي�ص اللجنة املالية والقت�شادية باملجل�ص )2005 - 2007(••
ع�شو جمل�ص الأعيان الأردين، النائب الأول لرئي�ص املجل�ص )2000 - 2002(••
رئي�ص الديوان امللكي )1999 - 2000(••
ع�شو جمل�ص النواب الأردين الثاين ع�شر )1993 - 1997( واحلادي ع�شر )1989 - 1993(، رئي�ص اللجنة املالية والقت�شادية باملجل�ص                 ••

)1995 - 1993(
رئي�ص الوزراء ووزير اخلارجية والدفاع )1996 - 1997(••
وزير اخلارجية )1995 - 1996(••
وزير العمل )1991 - 1993(••
وزير ال�شياحة والآثار )1989 - 1991(••

خربات �سابقة:
عمل يف عدة �شركات مالية واأعمال حرة من 1973 اإىل 1989••
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2- ال�سيد في�سل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1954

ال�سهادات العلمية: در�ص الطريان وعمل ك�شابط طّيار يف �شالح اجلو الكويتي
املنا�سب احلالية:

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة - �شركة م�شاريع الكويت )القاب�شة(، الكويت••
••)OSN( رئي�ص جمل�ص الإدارة -  �شركة بانرث ميديا غروب - دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة - جمموعة اخلليج للتاأمني - الكويت••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة - بنك اخلليج املتحد، البحرين••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة - بنك برقان تركيا، تركيا••
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة مربة م�شاريع اخلري - الكويت••
ع�شو جمل�ص اإدارة ال�شركة ال�شعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�شدافكو(، ال�شعودية••
ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة اخلليج م�شر لل�شياحة والفنادق، م�شر••
ع�شو جمل�ص اأمناء اجلامعة الأمريكية يف الكويت، الكويت••
الرئي�ص الفخري للجمعية الكويتية لختالفات التعلم، الكويت••

التكرمي واجلوائز 
جائزة املنتدى القت�شادي يف الكويت عام 2009 تقديرًا لدوره يف قطاع ال�شتثمار وجناحاته يف الأ�شواق املالية العاملية••
جائزة املنتدى القت�شادي العربي يف تون�ص عام 2007••
جائزة الإجناز من املنتدى القت�شادي العربي يف بريوت عام 2007••
جائزة الإجناز من جمعية امل�شرفيني العرب لأمريكا ال�شمالية يف عام 2005••

3- معايل الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�سان
ع�سو جمل�س الإدارة /  ممثل املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

تاريخ الع�سوية: 2013/12/4
تاريخ امليالد: 1968

ال�سهادات العلمية:  دكتوراة وماج�شتري يف العلوم ال�شيا�شية والقت�شاد الدويل - معهد الدرا�شات الدولية والتنموية - جامعة جنيف - �شوي�شرا 
)1997، 2000(. ماج�شتري اإدارة عامة - جامعة هارفارد Kennedy School of Government  الوليات املتحدة )2006(. ماج�شتري عالقات 
  Harvard Business School - دولية ودرا�شات ا�شرتاتيجية - جامعة بو�شطن - الوليات املتحدة )1989(. الربنامج التنفيذي يف ادارة العمال

)2004(. بكالوريو�ص عالقات دولية - اجلامعة المريكية يف باري�ص - فرن�شا )1988(.

املنا�سب احلالية:
••)The Contact Group( الرئي�ص التنفيذي و�شريك موؤ�ش�ص ملجموعة الت�شال
ع�شو جمل�ص امناء �شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية••
••)JAPPCO( رئي�ص جمل�ص ادارة ال�شركة الردنية لرتويج املنتجات الزراعية
••)JoShop( رئي�ص جمل�ص ادارة ال�شركة الردنية للمنتجات الرتاثية

املنا�سب ال�سابقة:
وزير التخطيط والتعاون الدويل )2013-2009(••
مدير اإدارة ال�شوؤون الدولية ، الديوان امللكي الها�شمي )2009-2006(••
نائب ال�شفري ، ال�شفارة الأردنية الها�شمية يف وا�شنطن )2006-2001(••
�شكرتري ثاين - بعثة الردن لدى المم املتحدة يف جنيف )1999-1995(••
ملحق دبلوما�شي ، وزارة اخلارجية )1993-1991(••
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4- ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ع�سو جمل�س الإدارة /  ممثل �سركة الفتوح القاب�سة - الكويت

تاريخ الع�سوية:2001/2/20
تاريخ امليالد: 1953

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�ص اقت�شاد - جامعة الكويت، 1973، الدبلوم العايل يف العلوم امل�شرفية، 1975
املنا�سب احلالية:

الرئي�ص التنفيذي لقطاع البنوك، �شركة م�شاريع الكويت )القاب�شة( - الكويت من 2010 ••
رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك اخلليج املتحد - البحرين ••
رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك �شورية واخلليج- �شوريا••
رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك تون�ص العاملي - تون�ص••
نائب الرئي�ص - فم بنك - مالطا••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، ورئي�ص اللجنة التنفيذية - بنك اخلليج اجلزائر- اجلزائر••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة ، ورئي�ص اللجنة التنفيذية - �شركة �شمال اأفريقيا القاب�شة••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، �شركة رويال كابيتال - اأبو ظبي••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، م�شرف بغداد - العراق••
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة م�شاريع الكويت ال�شتثمارية لإدارة الأ�شول••
ع�شو جمل�ص الدارة - بنك برقان••

5- ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم
ع�سو جمل�س الإدارة /  ممثل �سركة م�ساريع الكويت )القاب�سة( - الكويت

تاريخ الع�سوية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1965

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�ص حما�شبة - جامعة الكويت، 1987، دبلوم الأوراق املالية العاملية، 1996
املنا�سب احلالية :

الرئي�ص التنفيذي، قطاع ال�شتثمارات �شركة م�شاريع الكويت )القاب�شة( - الكويت من 2011/1••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، ال�شركة الكويتية للمقا�شة - الكويت من 2004/4 ••
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة رويال كابيتال- اأبوظبي من 2007/7••
رئي�ص جمل�ص الإدارة ، �شركة العقارات املتحدة - الكويت من 2010/4••
ع�شو جمل�ص الإدارة، ال�شركة ال�شعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�شدافكو(- ال�شعودية من 2012/6••
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة م�شاريع الكويت ال�شتثمارية لإدارة الأ�شول - الكويت من 2013/4••

املنا�سب ال�سابقة :
رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك برقان - الكويت  )2007 -  2010 ( ••
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة، بنك برقان - الكويت )2004 -2007 (••
ع�شو جمل�ص الإدارة، بنك الكويت وال�شرق الأو�شط - الكويت )2003 - 2004( ••
ع�شو جمل�ص الإدارة، بنك اخلليج املتحد - البحرين )2002 -2008( ••
ع�شو جمل�ص الإدارة، بنك الكويت ال�شناعي - الكويت )2002 - 2003(••
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة م�شاريع الكويت ال�شتثمارية لإدارة الأ�شول )1998 - 2009( ••
املدير العام، �شركة م�شاريع الكويت لإدارة الأ�شول )1998 - 2006(••
رئي�ص جمل�ص الإدارة، ال�شركة الكويتية للمقا�شة - الكويت )1997 - 2004(••
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة اخلليج للتاأمني )1997 - 2001( ••
م�شاعد الرئي�ص التنفيذي للتداول واإدارة املحافظ ال�شتثمارية ، م�شاريع الكويت ال�شتثمارية )1996 - 1999(••
ع�شو جمل�ص الإدارة، ال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمني - الكويت )1992 -2008(••
مدير اإدارة التداول واملحافظ ال�شتثمارية العاملية، م�شاريع الكويت ال�شتثمارية )1992 - 1996(••
مدير اإدارة الأوراق املالية املحلية -  �شركة ال�شتثمارات املالية الدولية )1987 - 1991( ••
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6- ال�سيد فاروق عارف �سحادة العارف
ع�سو جمل�س الإدارة

تاريخ الع�سوية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1938

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�ص عالقات دولية، جامعة �شيكاغو - الوليات املتحدة
املنا�سب ال�سابقة:

الرئي�ص التنفيذي،  �شركة جلف كوم لالت�شالت••
رئي�ص هيئة املديرين، �شركة �شادافكو الأردنية للمنتجات الغذائية )لغاية 2009/5/1( ••
نائب مدير عـام، �شركة الرازي لل�شناعات الدوائية )1993 - 1999(••
نائب مدير عام، البنك الأردين الكويتي )1988 - 1993(••
مدير عام، �شركة نايف الدبو�ص واأولده - الكويت )1970- 1988(••
مدير اإداري، وزارة الأ�شغال / الكويت )1961 - 1966(••

7- الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س
ع�سو جمل�س الإدارة / ممثل بنك برقان - الكويت

تاريخ الع�سوية: 2001/2/20
تاريخ امليالد: 1939

ال�سهادات العلمية:  بكالوريو�ص طب من جامعة عني �شم�ص عام 1965 ودبلوم الدرا�شات العليا طب الأمرا�ص الباطنية عام 1966. ح�شل 
على �شهادة الع�شوية من كلية الأطباء امللكية / لندن عام 1970. اأنهى تخ�ش�شه يف اأمرا�ص القلب من جامعة هيو�شنت/تك�شا�ص عام 1973

املنا�سب احلالية وال�سابقة:
ع�شو جمل�ص الأعيان الأردين من 2011/10/25اإىل 2013/10/24••
اأ�شتاذ اأمرا�ص القلب ال�شريري يف اجلامعة الأردنية و جامعة العلوم والتكنولوجيا••
عني مديرًا ملركز امللكة علياء لأمرا�ص وجراحة القلب يف عام 1983 ومديرًا ملدينة احل�شني الطبية ومديرًا للخدمات الطبية امللكية الأردنية ••

وم�شت�شار اأول يف مركز امللكة علياء لأمرا�ص وجراحة القلب
نائب رئي�ص هيئة املديرين، م�شت�شفى عمان اجلراحي••
حائز على زمالة العديد من كليات الطب من كربيات اجلامعات العاملية يف اأمريكا وبريطانيا••
حاز على العديد من الأو�شمة الرفيعة املدنية والع�شكرية والطبية يف الأردن واخلارج••

8- ال�سيد من�سور اأحمد عبد الكرمي اللوزي
ع�سو جمل�س الإدارة/ ممثل ال�سركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

تاريخ الع�سوية: 2009/3/15
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�ص اإدارة اأعمال، جامعة �شانت اإدواردز/ الوليات املتحدة، 1983
املنا�سب احلالية:

مدير تطوير الأعمال، �شركة �شيمن�ص - فرع الأردن••
ع�شو جمل�ص اإدارة، ال�شركة املتحدة لال�شتثمارات املالية )ممثل البنك الأردين الكويتي(••

املنا�سب ال�سابقة:
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة، �شركة ال�شرق العربي للتاأمني••
ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة ال�شرق الأو�شط للكابالت املتخ�ش�شة )م�شك الأردن(••
مدير اإداري، �شركة �شيمن�ص - فرع الأردن )1993/12 - 2006/12(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة عمان للتاأمني امل�شاهمة العامة املحدودة )1998/10 - 2000/9(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، بنك فيالدلفيا لال�شتثمار )1996/3 - 2000/9(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، ال�شركة الوطنية ل�شناعة ال�شلب )1995/5 - 2000/9(••
البنك املركزي الأردين/ دائرة العالقات اخلارجية - ق�شم ال�شتثمار )1985/11 - 1993/7(••
القيادة العامة للقوات امل�شلحة الأردنية / مديرية الدرا�شات والتطوير )1984/2 - 1985/10(••
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9- ال�سيد بيجان خ�سرو�ساهي 
ع�سو جمل�س الإدارة /  ممثل �سركة اأودي�سي لإعادة التاأمني / الوليات املتحدة

تاريخ الع�سوية: 2011/3/23
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: ماج�شتري اإدارة اأعمال، 1986 وبكالوريو�ص هند�شة ميكانيكية، جامعة )Drexel(، بن�شلفانيا، الوليات املتحدة الأمريكية، 
1983

املنا�سب احلالية:
الرئي�ص واملدير التنفيذي، �شركة Fairfax International/ لندن••
ممثل �شركة Fairfax Financial Holdings Limited يف جمال�ص اإدارة ال�شركات التالية:••
�شركة اخلليج للتاأمني - الكويت  ••
ال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمني - البحرين ••
املجموعة العربية امل�شرية للتاأمني - م�شر ••
�شركة ال�شرق العربي للتاأمني - الأردن ••
�شركة فجر اخلليج للتاأمني- لبنان••

املنا�سب ال�سابقة: 
الرئي�ص واملدير التنفيذي، Fuji Fire and Marine Insurance Company - اليابان••
رئي�ص، عمليات التاأمني العامة، AIG، �شيول، كوريا اجلنوبية )2001- 2004(••
نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة ومدير عام، AIG Sigorta، تركيا )2001-1997(••
نائب الرئي�ص الإقليمي،ِ   امللكية املحلية وعمليات الإ�شابات يف منطقة و�شط املحيط الأطل�شي، AIG، الوليات املتحدة الأمرييكية ••
�شغل عدة منا�شب يف �شركة AIG  للتاأمينات العامة منذ عام 1986، الوليات املتحدة الأمرييكية••
•• Foreign Affairs Council ،ع�شو جمل�ص اإدارة
••Insurance Society of Philadelphia ،ع�شو جمل�ص اإدارة
ع�شو، هيئة USO، كوريا••
رئي�ص جلنة التاأمني يف الغرفة التجارية الأمريكية، كوريا••
ع�شو، جمعية رجال الأعمال الرتكية، تركيا.••
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الإدارة التنفيذية
1- ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح حممود الأ�سمر

املن�سب: املدير العام 
تاريخ امليالد: 1947 

تاريخ التعيني: 1990/9/15 
املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص اإدارة اأعمال، اجلامعة الأردنية، 1970

اخلربات العملية:
ع�شو جمل�ص الإدارة، �شركة ال�شرق العربي للتاأمني )ممثل البنك الأردين الكويتي( لغاية 2013/3/27••
ع�شو جمل�ص الإدارة،  جمعية البنوك يف الأردن••
م�شاعد مدير عام/ ت�شهيالت )1990 - 1993(••
م�شاعد مدير عام/ اإدارة ورقابة الئتمان، البنك التجاري الكويتي - الكويت )1990-1971(••

2- ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل
املن�سب: نائب املدير العام / رئي�ص املجموعة امل�شرفية

تاريخ امليالد: 1951 
تاريخ التعيني: 1991/10/12 

املوؤهل العلمي: الثانوية العامة 1969
اخلربات العملية: 

ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة حديد الأردن )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، ال�شركة الأردنية ل�شمان القرو�ص )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة كهرباء اململكة - م�شاهمة خا�شة )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
م�شاعد مدير عام/ ت�شهيالت 1998 - 2007••
مدير تنفيذي اإدارة الت�شهيالت 1993 - 1997••
مدير وحدة الئتمان والت�شويق 1991 - 1993••
مدير الئتمان والت�شويق، بنك الكويت الوطني - الكويت )1990-1971(••

3- ال�سيد �ساهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�سب: رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

تاريخ امليالد: 1963
تاريخ التعيني: 1999/5/16

املوؤهل العلمي: ماج�شتري بنوك دولية، جامعة هريوت وات، بريطانيا، 1998
اخلربات العملية:

ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة دارات الأردنية القاب�شة )ممثل البنك الأردين الكويتي( اعتبارًا من 2013/5••
م�شاعد مدير عام / التدقيق الداخلي )1999 - 2009(••
عمل لدى البنك املركزي الأردين  )1988 - 1999(••

4- ال�سيد وليم جميل عواد دبابنة 
املن�سب: م�شاعد املدير العام/ اخلزينة والإ�شتثمار

تاريخ امليالد: 1957 
تاريخ التعيني: 1994/8/27 

املوؤهل العلمي: الثانوية العامة 1975 
اخلربات العملية:

17 �شنة يف عدة بنوك اآخرها بنك ال�شتثمار العربي الأردين )1994-1990(••
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5- ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�س 
املن�سب: م�شاعد املدير العام/ املالية

تاريخ امليالد: 1955
تاريخ التعيني: 1999/2/6 

املوؤهل العلمي: دبلوم اإدارة اأعمال، اجلامعة اللبنانية الأمريكية، 1978 
اخلربات العملية:

مدير مايل، املدر�شة الجنليزية احلديثة )1992 - 1997(••
مدير مايل، بنك البرتاء )1978 - 1989(••

6- ال�سيد هيثم �سميح »بدر الدين« البطيخي
املن�سب: م�شاعد املدير العام / منتجات التجزئة والأفراد

تاريخ امليالد: 1977 
تاريخ التعيني: 2003/06/01 

املوؤهل العلمي: الكلية امللكية الع�شكرية » �شاند هري�شت«، بريطانيا 1996 - بكالوريو�ص علوم �شيا�شية جامعة كنت، بريطانيا 2000
اخلربات العملية:

رئي�ص جمل�ص الإدارة، �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�شركة مملوكة للبنك بالكامل(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، ال�شركة املتحدة لالإ�شتثمارات املالية••
 ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة العمد لال�شتثمار والتنمية العقارية )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
ع�شو هيئة املديرين، �شركة ال�شرق الأو�شط خلدمات الدفع )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة مناجم الفو�شفات الأردنية )ممثل البنك الأردين الكويتي(••
مدير تنفيذي، الوحدة البنكية اخلا�شة )2007/1/1 - 2007/10/31(••
مدير الفرع الرئي�شي )2003 - 2006(••

7- ال�سيد اأ�سامة فتحي عبداهلل من�سور
املن�سب: رئي�ص التحول

تاريخ امليالد: 1966 
تاريخ التعيني: 2013/4/1 

املوؤهل العلمي: ماج�شتري اإدارة، 1991 وماج�شتري مالية وت�شويق، 1992، اجلامعة الوطنية - كاليفورنيا، الوليات املتحدة الأمريكية. بكالوريو�ص 
اإت�شال وعالقات عامة، 1989 جامعة توليدو، اأوهايو الوليات املتحدة الأمريكية. 

اخلربات العملية: 
رئي�ص اإدارة التحول، البنك العربي 2011 ••
 رئي�ص جمموعة العمليات / املجموعة امل�شرفية الدولية، بنك الكويت الوطني )2010-2008(••
رئي�ص جمموعة امل�شاندة، بنك اجلزيرة - اململكة العربية ال�شعودية )2008-1994(••
وظائف ا�شت�شارية متفرقة )1994-1991(••

8- ال�سيد اإبراهيم نور �سرور ب�سارات
املن�سب: رئي�ص ادارة العمليات

تاريخ امليالد: 1966
تاريخ التعيني: 2013/11/11

املتحدة  الوليات  كاليفورنيا،  ولية  جامعة  اقت�شاد،  بكالوريو�ص   .2008 املتحدة،  اململكة  درهام،  جامعة  امل�شاريع،  اإدارة  ماج�شتري  العلمي:  املوؤهل 
الأمريكية، 1993 

اخلربات العملية:
 رئي�ص جمموعة العمليات والدعم، البنك ال�شتثماري )2013-2011(••
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••)2010- 2001( HSBC الرئي�ص التنفيذي لدارة العمليات، بنك
••)1998- 1993( HSBC شغل عدة وظائف، بنك�
حملل مايل، �شركة IBM- الوليات املتحدة الأمريكية )2001-2000(••
مراقب مايل لدى �شبكة مطاعم بالوليات املتحدة الأمريكية )2000-1998(••
�شغل وظائف اإدارية خمتلفة يف فنادق بالوليات املتحدة الأمريكية )1992-1990(••

9- ال�سيد عبد عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات
املن�سب: رئي�ص دائرة اأنظمة املعلومات 

تاريخ امليالد: 1966 
تاريخ التعيني: 2013/10/6

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص هند�شة ات�شالت، جامعة موؤتة، 1988
اخلربات العملية:

مدير تنفيذي، Almanar CroweHorwath - اململكة العربية ال�شعودية )2011 -2013(••
م�شاعد مدير عام ورئي�ص دائرة اأنظمة املعلومات، بنك اجلزيرة - اململكة العربية ال�شعودية )2011-2001(••
اأمني عام وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات - الأردن )2008-2007(••
مدير عام ComNet  - جمموعة تكنولوجيا الأردن )2001-1999(••
ا�شت�شاري ات�شالت، بنك الإ�شكان )1999-1995(••
مهند�ص ات�شالت، دائرة الت�شالت، القوات امل�شلحة الأردنية )1995-1988(••

10- ال�سيد اإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست
املن�سب: مدير تنفيذي/ الدائرة القانونية 

تاريخ امليالد: 1962 
تاريخ التعيني: 1989/4/1

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص حقوق، اجلامعة الأردنية، 1987
اخلربات العملية:

ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�شركة مملوكة للبنك بالكامل(••
الدائرة القانونية من 2000/9/1••
دائرة الت�شهيالت )1994 -2000(••
دائرة متابعة الت�شهيالت )1989 -1994(••

11- ال�سيد اإبراهيم �سالح اإبراهيم احلن�س
املن�سب: مدير تنفيذي / الإدارة الإقليمية لفروع فل�شطني 

تاريخ امليالد: 1957.
تاريخ التعيني : 1981/2/1.

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص حما�شبة، 1999
اخلربات العملية: 

ع�شو جمل�ص اإدارة، �شركة املوؤ�ش�شة العربية للفنادق - فل�شطني )ممثل البنك الأردين الكويتي(.••
خربة م�شرفية �شابقة بفروع البنك الأردين الكويتي/ الأردن )1981 - 2007(••
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12- ال�سيد عبداهلل اإبراهيم م�سمار
املن�سب: مدير تنفيذي / ال�شوؤون الإدارية 

تاريخ امليالد: 1973 
تاريخ التعيني: 2000/3/5

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص قانون، جامعة عمان الأهلية، 1997
اخلربات العملية:

 مديرية ال�شوؤون القانونية لدى وزارة الداخلية   )1997- 2000( ••

13- ال�سيد داود عادل داود عي�سى
املن�سب: مدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�شرية 

تاريخ امليالد: 1973 
تاريخ التعيني: 2012/11/18

املوؤهل العلمي: بكالوريو�ص اإقت�شاد، جامعة الريموك، 1998
اخلربات العملية:

رئي�ص دائرة التخطيط واملوازنة باإدارة املوارد الب�شرية ومدير �شوؤون املوظفني، �شركة قطر للبرتول )2004 - 2012(  ••
مدير �شوؤون املوظفني / �شركة لوت�ص للمقاولت والتجارة ، قطر )2001 - 2004(••
مدير �شوؤون املوظفني والعالقات العامة/ ال�شركة الفنية للمقاولت الهند�شية ، عمان )2000 - 2001(••

14- ال�سيد ابراهيم ف�سل حممود الطعاين 
املن�سب: رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي 

تاريخ امليالد: 1964 
تاريخ التعيني: 2013/11/4

املوؤهل العلمي: ماج�شتري علوم مالية وم�شرفية ، الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�شرفية، 1994.  بكالوريو�ص حما�شبة، جامعة الريموك، 
1986

اخلربات العملية:
رئي�ص التدقيق الداخلي ، بنك �شتاندرد ت�شارترد / الأردن ) 2013-2011(••
 نائب الرئي�ص التنفيذي،  �شركة ABC لال�شتثمار/ الأردن )2009 -2011(••
 مدير تنفيذي لل�شوؤون املالية، �شركة Aloula Geojit  للو�شاطة املالية/ اململكة العربية ال�شعودية )2007 -2009(••
 رئي�ص مفت�شني،  البنك املركزي الأردين )1989 -2009(••
 حملل مايل ، هيئة الأوراق املالية/ الأردن )1988 - 1989(••

اأ�سماء مالكي 5% فاأكرث من اأ�سهم البنك خالل عامي 2013 و42012 ب/4

عدد الأ�سهماجلن�شيةال�شم
2013/12/31

الن�سبة
% 

عدد الأ�شهم
2012/12/31

الن�شبة
% 

50.927.82750.92850.927.82750.928الكويتيةبنك برقان 

21.041.64421.04221.041.64421.042الأردنيةاملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

5.850.0005.8505.250.0005.250المريكية�شركة اأودي�شي لإعادة التاأمني

يعمل البنك �شمن القطاع امل�شريف الأردين الذي ي�شم 26 بنكا منها 10 بنوك اأجنبية. ولدى البنك 55 فرعا ومكتبا يف الأردن 4 ب/5 الو�سع التناف�سي: 
وفرعني يف فل�شطني وفرع يف قرب�ص. ميار�ص البنك مهامه الرئي�شية يف قبول الودائع ومنح الئتمان وتقدمي اخلدمات امل�شرفية والإ�شتثمارية ملختلف 
القطاعات الإقت�شادية واملوؤ�ش�شات والأفراد. بلغت ح�شة البنك من اإجمايل ت�شهيالت البنوك يف الأردن 6.3% ومن اإجمايل الودائع 5.62% كما يف 

.2013/12/31
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البنك مبا يزيد عن 10% من 4 ب/6 التي متلكها  الأندل�شية  البنك مع موؤ�ش�شة عبداهلل الطباع لل�شيانة واملقاولت لأعمال ت�شطيب بع�ص فلل م�شروع  تعاقد 
اإجمايل امل�شرتيات لعام 2013.

- ل يوجد اأي حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة اأو غريها.4 ب/7
- ل يوجد اأي براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�شل عليها البنك.

ل يوجد قرارات �شادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�شية.4 ب/8

بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي4 ب/9

بلغ عدد موظفي البنك كما يف 2012/12/31  )977( موظفًا منهم )11( موظفا يف فرع نابل�ص و)20( موظفًا يف الإدارة القليمية وفرع رام اهلل و)5( 
موظفني يف فرع قرب�ص. وبلغ عدد موظفي ال�شركات لتابعة )26( موظفا.

  املوظفون ح�سب فئات موؤهالتهم :

�شركة اإجارة للتاأجري التمويلياملتحدة لال�شتثمارات املاليةالبنك الأردين الكويتي
العددالعددالعدداملوؤهل العلمي

--1دكتوراه
5221ماج�شتري 

--7دبلوم عايل
69787بكالوريو�ص

11021دبلوم 
5641الثانوية العامة

--54دون الثانوية العامة
9771610املجموع

 الدورات التدريبية لعام 2013

عدد امل�شاركنيعدد الدوراتالربامج الرئي�شية
1312014التدريب الداخلي

تدريب خارج البنك:
2241م�شرفية متخ�ش�شة

26املحا�شبة والإدارة املالية
46الت�شهيالت الئتمانية
915تفتي�ص وتدقيق ورقابة

69اإدارية
548ت�شويق وعالقات عمالء

2020اللغة الإجنليزية
520اأنظمة كمبيوتر

319البطاقات
12برنامج املاج�شتري امل�شغر

710متفرقات
2152210املجموع

و�سف املخاطر: ورد �سمن التقرير4 ب/10

الإجنازات خالل عام 2013: وردت �سمن التقرير4 ب/11
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الهياكل التنظيمية لل�سركات التابعة
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مل ترتتب خالل ال�شنة املالية 2013 اأي اآثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة ول تدخل �شمن الن�شاط الرئي�شي للبنك.4 ب/12

ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح املحققة واملوزعة و�سايف حقوق امل�ساهمني باآلف الدنانر4 ب/13
و�سعر ال�سهم )2009 - 2013(

الأرباح املحققة ال�شنة
قبل ال�شريبة

�شايف حقوق   الأرباح املوزعة
م�شاهمي البنك

�شعر ال�شهم
نقديةاأ�شهم منحة دينار

200960.444-%15286.5723.800
201073.867-%20324.5574.320
201155.622-%20346.6433.620
201263.345-%20374.0853.030
201366.035-%20404.5263.890

حتليل املركز املايل: ورد �سمن التقرير4 ب/14

اخلطة امل�ستقبلية: وردت �سمن التقرير 4 ب/15

اأتعاب مدققي احل�سابات : بلغ اإجمايل اأتعاب مدققي احل�شابات للبنك وال�شركة التابعة يف عام 2013 مبلغ 223.300 دينار .4 ب/16

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عامي 2013 و2012  4 ب/17

قم
املن�شب / ال�شفة        ال�شمالر

شية
جلن�

عدد الأ�شهم كما يفا

2013/12/312012/12/31
1.1461.146اأردينرئي�ص جمل�ص الإدارةال�شيد عبد الكرمي عالوي �شالح الكباريتي1.

.2
226.667226.667بحرينينائب رئي�ص جمل�ص الإدارةبنك اخلليج املتحد

10.00010.000كويتيممثل بنك اخلليج املتحدال�شيد في�شل حمد مبارك العيار

.3
50.927.82750.927.827كويتيع�شو جمل�ص الإدارةبنك برقان

8.6668.666اأردينممثل بنك  برقانالدكتور يو�شف مو�شى �شلمان الق�شو�ص

.4
21.041.64421.041.644اأردنيةع�شو جمل�ص الإدارةاملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعيالدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�شان 
)ابتداء من 2013/12/4(

--اأردين

ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعيال�شيد عماد جمال اأحمد الق�شاه
)لغاية 2013/12/3(

--اأردين

.5
465.631465.631اأردنيةع�شو جمل�ص الإدارةال�شركة الإ�شرتاتيجية لال�شتثمارات

49.00049.000اأردينممثل ال�شركة الإ�شرتاتيجية لال�شتثماراتاملهند�ص من�شور اأحمد عبد الكرمي اللوزي

.6
44.99644.996كويتيةع�شو جمل�ص الإدارة�شركة الفتوح القاب�شة

3232كويتيممثل �شركة الفتوح القاب�شةال�شيد م�شعود حممود حجي جوهر حيات

.7
50.99650.996كويتيةع�شو جمل�ص الإدارة�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة

14.25014.250كويتيممثل �شركة م�شاريع الكويت القاب�شةال�شيد طارق حممد يو�شف عبدال�شالم

.8
5.850.0005.250.000اأمريكيةع�شو جمل�ص الإدارة �شركة اأودي�شي لإعادة التاأمني

--اأمريكيممثل �شركة اأودي�شي لإعادة التاأمني ال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي

14.00414.004اأردينع�شو جمل�ص الإدارةال�شيد فاروق عارف �شحادة العارف9.
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2013 و 2012

قم
اجلن�شيةاملن�شب / ال�شفةالإ�شمالر

عدد الأ�شهم 
كما يف

2013/12/31

عدد الأ�شهم 
كما يف

2012/12/31

20.00015.000اأرديناملدير العام “حممد يا�شر” م�شباح حممود الأ�شمر1

--اأرديننائب املدير العام/ رئي�ص املجموعة امل�شرفيةتوفيق عبد القادر حممد مكحل2

--اأردينرئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال �شاهر عيد عبداحلليم �شليمان3

--اأردينم�شاعد املدير العام/ اخلزينة وال�شتثماروليم جميل عواد دبابنه4

1.6001.600اأردنيةم�شاعد املدير العام/ املاليةهيام �شليم يو�شف حب�ص5

--اأردينم�شاعد املدير العام/ منتجات التجزئة والأفرادهيثم �شميح بدر الدين البطيخي6

--اأردينرئي�ص اإدارة التحولاأ�شامه فتحي عبداهلل من�شور7

--اأردينرئي�ص اإدارة العملياتاإبراهيم نور �شرور ب�شارات8

--اأردينرئي�ص دائرة اأنظمة املعلوماتعبدالكرمي حممود نورالدين فريحات9

--اأردينمدير تنفيذي/ الدائرة القانونيةاإبراهيم عي�شى اإ�شماعيل ك�شت10

--اأردينمدير تنفيذي الدارة الأقليمية/ فروع فل�شطنياإبراهيم �شالح اإبراهيم احلن�ص11

--اأردينمدير تنفيذي / دائرة ال�شوؤون الداريةعبداهلل اإبراهيم عبداهلل م�شمار12

--اأردينمدير تنفيذي / دائرة املوارد الب�شريةداود عادل داود عي�شى13

--اأردينرئي�ص اإدارة التدقيق الداخلياإبراهيم ف�شل حممود الطعاين14

الأ�سهم اململوكة من قبل ال�سركات التي ي�سيطر عليها اأع�ساء جمل�س الإدارة / الأ�سخا�س 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

2013/12/312012/12/31

1750.927.82750.927.827%بنك برقان - الكويتع�شو جمل�ص الإدارةبنك اخلليج املتحد

�شركة م�شاريع الكويتع�شو جمل�ص الإدارة�شركة الفتوح القاب�شة - الكويت
   القاب�شة - الكويت

%44.6350.99650.996

4150.927.82750.927.827%بنك برقان - الكويتع�شو جمل�ص الإدارة�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة - الكويت

85.47226.667226.667%بنك اخلليج املتحد - البحرينع�شو جمل�ص الإدارة�شركة م�شاريع الكويت القاب�شة - الكويت
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة وممثليهم واأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2013 و 2012

قم
ال�شلة        ال�شمالر

شية
جلن�

عدد الأ�شهم كما يفا

2013/12/312012/12/31

14.40914.409اأردنيةزوجة  فاروق عارف �شحاده العارف / ع�شو جمل�ص اإدارة زكية اإبراهيم حممود مراد1

10.00010.000اأردنيةزوجة "حممد يا�شر" م�شباح الأ�شمر / املدير العامهند حممد اإ�شماعيل جرب2

البنك 4 ب/18 الرئي�شيني يف  واملدراء  الإدارة  واأع�شاء جمل�ص  لرئي�ص  املدفوعة  ال�شفر والنتقال  والعالوات وم�شاريف  والرواتب  والأتعاب  الأجور  اإجمايل  بلغ 
وال�شركات التابعة يف عام 2013 مبلغ 3.749.386 دينار ول ت�شمل املكافاآت واحلوافز املرتبطة بالإنتاجية.

مبلغ 4 ب/19  2013 العام  يف  خريية  جلهات  التربعات  فيها  مبا  الجتماعية  امل�شوؤولية  جمال  يف  التابعة  وال�شركات  البنك  م�شاهمة  اإجمايل  بلغ  التربعات: 
464.468 دينار ح�شب اجلدول اأدناه:

املبلغالبند

147.099دعم التعليم اجلامعي

13.463دعم الن�شاط الريا�شي داخل وخارج البنك

8.617دعم موؤلفني وكتاب اأردنيني

31.729تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

29.742دعم منتديات وموؤمترات وطنية

2.650تكرمي اأوائل الطلبة املتفوقني وم�شابقات

222.418التربعات جلهات خريية واأن�شطة اإجتماعية

8.750تربعات الفروع اخلارجية   

464.468         املجمـوع

العقود وامل�ساريع والإرتباطات التي عقدها البنك مع ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة اأو احلليفة اأو رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء املجل�س اأو 4 ب/20
املدير العام اأو اأي موظف يف البنك اأو اأقاربهم:

العليا �شمن الن�شاطات  التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�شاهمني واأع�شاء جمل�ص الإدارة والدارة  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 2013. 

ي�شاهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي، وقد مت اإي�شاح ذلك �شمن اجلزء اخلا�ص باإجنازات البنك لعام 2013 يف هذا التقرير. 4 ب/21

البيانات املالية: وردت �شمن التقرير.4ج 5-1

تقرير مدققي احل�سابات : ورد �شمن التقرير 4 د
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الإقرارات املطلوبة4هـ

يقر جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�شتمرارية عمل البنك خالل عام 4.2014هـ/ 1

يقر جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي مب�شوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.4هـ/ 2

تواقيع رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

التواقيع رئي�ص واأع�شاء جمل�ص الإدارة

1-  ال�شيد عبد الكرمي عالوي �شالح الكباريتي 

2-  ال�شيد في�شل حمد مبارك احلمد العيار / ممثل بنك اخلليج املتحد

3-  الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح ح�شان / ممثل املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي

4-  ال�شيد م�شعود حممود جوهر حيات / ممثل �شركة الفتوح القاب�شة 

5-  ال�شيد طارق حممد يو�شف عبد ال�شالم / ممثل �شركة م�شاريع الكويت ) القاب�شة (

6-  ال�شيد فاروق عارف �شحادة العارف 

7-  الدكتور يو�شف مو�شى �شلمان الق�شو�ص / ممثل بنك برقان - الكويت

8-  ال�شيد من�شور اأحمد عبد الكرمي اللوزي  / ممثل ال�شركة الإ�شرتاتيجية لال�شتثمارات

9-  ال�شيد بيجان خ�شرو�شاهي / ممثل �شركة  اأودي�شي لإعادة التاأمني

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�شحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.4هـ/ 3

املدير املايل
هيام �شليم حب�ص

املدير العام
»حممد يا�شر« الأ�شمر 

رئي�ص جمل�ص الإدارة
عبد الكرمي الكباريتي
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الـمـقـدمـــــة 

لقد اأ�شبحت اأ�ش�ص وقواعد احلاكمية املوؤ�ش�شية من اأبرز املو�شوعات املطروحة على �شعيد اقت�شاديات كافة دول العامل باعتبارها عن�شرًا هامًا وفاعاًل لتعزيز النجاح 
والإ�شالح القت�شادي خ�شو�شًا يف ظل العوملة وانفتاح القت�شاديات الدولية على بع�شها البع�ص. وغني عن القول اأن هذه املبادئ والأ�ش�ص اأ�شبحت �شرورية للقطاعني 
العام واخلا�ص على حد �شواء كمتطلب رئي�ص لتعزيز الثقة يف اقت�شاد اأي دولة ودليل على توفر مبادئ ح�شن الإدارة و ال�شفافية واملحا�شبة. اإن احلاكمية اجليدة اأ�شا�ص 

جناح املوؤ�ش�شات وتعتمد اإىل حد بعيد على املهارات واخلربات وعلى املعرفة التي يتمتع بها اأع�شاء جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية.
ميكن تعريف احلاكمية املوؤ�ش�شية على اأنها عبارة عن )1( “ جمموعة الأنظمة والهياكل التنظيمية التي تو�شح م�شوؤوليات وواجبات خمتلف امل�شتويات الإدارية يف البنك 
وجمل�ص اإدارته وم�شاهمي البنك بالإ�شافة اإىل اجلهات ذات العالقة التي تهتم بالبنك وذلك كله من اأجل �شمان متكن البنك من حتقيق اأهدافه يف ظل وجود عملية 

رقابية فعالة وبالتايل امل�شاعدة على ا�شتغالل موارد املوؤ�ش�شة بكفاءة “. 
وينظر البنك الأردين الكويتي مبفهومه اخلا�ص اإىل احلاكمية املوؤ�ش�شية على اأنها مفتاح ثقة العمالء وكافة الأطراف الأخرى املهتمة بالبنك، فاحلاكمية املوؤ�ش�شية هي 

الطريقة والأ�شلوب الذي تدار به عالقات البنك مع نف�شه ومع الأطراف الأخرى املتاأثرة به.
يوؤمن البنك الأردين الكويتي باأن توفري حاكميه موؤ�ش�شية جيدة يوؤدي اإىل اإدارة جيدة للبنك ويعمل على حتقيق اأهداف البنك الإ�شرتاتيجية، بالإ�شافة اإىل اإميانه املطلق 
باأن وجود حاكميه جيدة لدى كافة موؤ�ش�شات اململكة �شوف يوؤدي اإىل وجود موؤ�ش�شات كفوؤة بالإ�شافة اإىل توفري بيئة تناف�شية منا�شبة، مما ي�شاهم يف دعم القت�شاد 
الوطني ب�شكل عام، خ�شو�شًا واأن البنوك تلعب دوراً  هامًا يف النظام املايل، وتعتمد على ودائع عمالئها يف اأعمالها مما يوؤكد على اأهمية وجود حاكميه موؤ�ش�شية جيدة 

لديها.
وعليه فقد قرر جمل�ص اإدارة البنك الأردين الكويتي تبني دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية ) ي�شار اإليه لحقاً  بالدليل(  والذي مت اإعداده وفقًا لأف�شل املمار�شات الدولية بهذا 
اخل�شو�ص وا�شتنادًا اإىل تعليمات واإر�شادات البنك املركزي الأردين والبنك املركزي الكويتي، حيث يهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل الو�شول اإىل حتقيق مبادئ 
احلاكمية املوؤ�ش�شية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة بالبنك )Stakeholders( وال�شفافية والإف�شاح عن و�شع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�شائلة 
يف العالقات بني جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية، وبني جمل�ص الإدارة وامل�شاهمني، وبني جمل�ص الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى، بالإ�شافة اإىل امل�شوؤولية من حيث 

الف�شل الوا�شح يف امل�شوؤوليات وتفوي�ص ال�شالحيات.
تنطبق الأحكام الواردة يف الدليل الراهن على جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية واملوظفني وال�شركات التابعة للبنك.

 يعك�ص هذا الدليل متطلبات و�شيا�شات البنك التي متت املوافقة عليها من قبل جمل�ص اإدارة البنك، كما يوفر البنك الن�شخة املعتمدة من الدليل على موقعه اللكرتوين  
www.jkb.com

ر�سالة البنك بخ�سو�س التحكم املوؤ�س�سي 

يهدف البنك الأردين الكويتي اإىل الو�شول لأف�شل املعايري املتعلقة باأخالقيات العمل من كافة جوانبه وذلك من خالل الإف�شاح عن نتائج البنك بكل دقة و�شفافية اإىل 
جانب املحافظة على التقيد التام بالقوانني والت�شريعات املختلفة التي حتكم عمل البنك.

الإطار القانوين وم�سادر اإعداد الدليل 

يرتبط التحكم املوؤ�ش�شي الفعال بعوامل داخلية ت�شمل مدى فعالية التعامل بني اإدارة البنك وجمل�ص الإدارة وامل�شاهمني اإ�شافة اإىل اجلهات ذات العالقة. اأما العوامل 
اخلارجية والتي تدعم وتوفر حتكم موؤ�ش�شي جيد فيمكن اإدراجها مبا يلي:-

قانون البنوك رقم 28 ل�شنة 2000.••
قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997. ••
قانون الأوراق املالية رقم 76 ل�شنة 2002. ••
قانون �شمان الودائع رقم 33 ل�شنة 2000 بالإ�شافة اإىل كافة القوانني التي حتمي حقوق امل�شاهمني واملودعني والأطراف ذات العالقة.••
الأنظمة والتعليمات ال�شادرة مبقت�شى القوانني املذكورة اأعاله واأية تعديالت لحقة عليها.••

كما ا�شتند البنك اإىل امل�شادر التالية والتي �شكلت اأ�شا�ص اإعداد هذا الدليل: -
دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية للبنوك يف الأردن ال�شادر من قبل البنك املركزي الأردين يف العام 2007.••
�شيا�شات وممار�شات حوكمة ال�شركات ال�شادرة من قبل البنك املركزي الكويتي يف العام 2012.••
اإ�شدارات جلنة بازل حول املو�شوع. ••

.) OECD ( ح�شب تعريف منظمة دول التعاون القت�شادية والتنمية )1(
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اإ�شدارات دول  OECD والبنك الدويل بهذا اخل�شو�ص. ••
و�شع البنك احلايل يف جمال احلاكمية املوؤ�ش�شية. ••
اإ�شدارات خمتلفة مهنية تتحدث عن احلاكمية املوؤ�ش�شية. ••
املعايري املحا�شبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�شتخدمها امل�شتثمرون مل�شاءلة اإدارة البنك.••

املمار�سات ال�سليمة للتحكم املوؤ�س�سي 

اإن تنظيم عملية التحكم املوؤ�ش�شي بالإ�شافة اإىل الأطر القانونية والتنظيمية تختلف ب�شكل وا�شع بني الدول، ومع هذا فاإن التحكم املوؤ�ش�شي ال�شليم ميكن حتقيقه بغ�ص 
النظر عن النموذج الذي تتبناه املوؤ�ش�شة امل�شرفية طاملا اأن هناك وظائف اأ�شا�شية تعمل كما يجب.

هنالك اأربعة اأ�شكال من الرقابة يجب ت�شمينها الهيكل التنظيمي لأي بنك ل�شمان حتقيق رقابة فعالة وهي: 
الرقابة من قبل جمل�ص الإدارة.. 1
الرقابة من قبل الأ�شخا�ص غري املكلفني بالأعمال اليومية.. 2
الرقابة املبا�شرة من وحدات العمل نف�شها.. 3
اإدارة م�شتقلة لوظائف املخاطر، المتثال وخ�شوع كل ذلك لإجراءات التدقيق الداخلي.. 4

اأول ً: اأطراف احلاكمية املوؤ�س�سية ذات العالقة 

وتاليًا بع�ص الأمثلة على ذلك:

1. امل�ساهمون 
يحر�ص اإطار عمل احلوكمة يف البنك على حماية حقوق امل�شاهمني مع تاأمني معاملة عادلة لهم وب�شورة خا�شة يف �شوء القوانني والأنظمة والتعليمات ال�شادرة عن 

الهيئات الرقابية. كما ينطبق الأمر عينه على �شيا�شات واإجراءات البنك.  
وهذا ي�شمل :

حماية حقوق امل�شاهمني الأ�شا�شية املتعلقة بت�شجيل امللكية ونقلها، وامل�شاركة يف اجتماعات الهيئة العامة، وامل�شاركة يف الأرباح، واحل�شول على معلومات منتظمة ••
حول البنك.

اأية •• اأو  �شمان حقوق امل�شاهمني يف احل�شور وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعديالت التي تتم على عقد التاأ�شي�ص والتعديالت التي تتم على راأ�ص املال، 
قرارات متعلقة باأية عمليات غري عادية والتي تكون لها اآثار على نتائج البنك اأو عملياته .

ت�شجيع امل�شاركة الفعالة للم�شاهمني يف اجتماعات الهيئة العامة وتعريفهم باإجراءات وقواعد الت�شويت واطالعهم على تاريخ ومكان الجتماع مع جدول الأعمال يف ••
وقت كاف قبل الجتماع. واطالع  امل�شاهمني على حما�شر اجتماعات الهينة العامة.

معاملة جميع امل�شاهمني على حد �شواء، مبا يف ذلك �شغار امل�شاهمني وامل�شاهمني الأجانب.••
تقدمي املعلومات اإىل امل�شاهمني يف الوقت املنا�شب وال�شماح لهم مبمار�شة كامل حقوقهم.حيث يجب اأن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة دون التمييز بني امل�شاهمني ••

فيما يتعلق بتوفريها لهم .

2. اأع�ساء جمل�س الإدارة 
امل�شوؤول الأ�شا�شي والأول عن اإدارة البنك واأدائه هم اأع�شاء جمل�ص الإدارة، حيث يقوم اأع�شاء جمل�ص الإدارة بالنيابة عن امل�شاهمني باإدارة البنك، وتغطي الت�شريعات 

والقوانني املختلفة واجباتهم وم�شوؤولياتهم )مثل قانون ال�شركات، قانون البنوك ... الخ (.

3. املوظفون 
كافة موظفي البنك عليهم م�شوؤولية يف تطبيق اإجراءات الرقابة الداخلية كجزء من م�شوؤولياتهم يف حتقيق اأهداف البنك، كل فيما يخ�شه.

يجب على موظفي البنك اأن يتمتعوا باملعرفة ال�شرورية واملهارات واملعلومات وال�شالحيات للقيام باأعمال البنك، وهذا يتطلب الفهم الكامل للبنك ولل�شناعة ولل�شوق 
واملخاطر التي يواجهونها.

من خالل �شعي املوظفني لتحقيق هذه املتطلبات فاإنهم �شوف ي�شاهمون ب�شكل اإيجابي يف اأداء واإجنازات البنك والنجاح يف ذلك �شوف يوؤدي اإىل الأمان والر�شا الوظيفي.

4. الدائنون 
الأطراف املختلفة التي ترتبط مع البنك بعالقات تعاقدية مثل العمالء، املوردون، والدائنون هم اأ�شا�ص لأي موؤ�ش�شة.

العالقة بني البنك والأطراف املختلفة تعتمد على الثقة التي يتم تطويرها بني البنك والأطراف املختلفة الأخرى.
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ثانيًا : الهيكل التنظيمي:

ا منه على التاأكد من وجود لوائح تنظيمية كافية لتنفيذ الإ�شرتاتيجية  يقع على جمل�ص الإدارة م�شوؤولية اعتماد هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة ن�شاطات البنك حر�شً
املعتَمَدة من قبل جمل�ص الإدارة وتذليل العقبات اأمام اتخاذ قرار فّعال وحوكمة جّيدة. ويت�شّمن ذلك:

هيكل تنظيمي وا�شح و�شفاف .••
اأهداف حمّددة لكّل وحدة اإدارية .••
مهام وم�شوؤوليات وظيفية حمّددة لكّل وحدة اإدارية. ••
ال�شلطات وخطوط الت�شالت واخلطوط املبا�شرة لالإ�شراف اخلا�شة مبنا�شب الإدارة املختلفة لتحقيق عملية اإ�شراف مزدوج )اإحالل التوازن ب�شكل مالئم بني ••

جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية( ف�شاًل عن التخ�شي�ص/ ف�شل املهام املالئم. 
الأدّلة وال�شيا�شات واإجراءات العمل املالئمة لتنفيذ العمليات والإ�شراف عليها ل�شيما حتديد و�شف وظيفي لكافة م�شتويات الوظائف �شمن الهيكل التنظيمي، مبا ••

يف ذلك حتديد موؤّهالت وخربة كّل َمن ي�شغل هذه املنا�شب. 
التاأّكد من عدم عرقلة هيكلّية امللكية على احَلوكمة املالئمة. ••
اإدارات م�شتقلة للوفاء مبهام اإدارة املخاطر والتدقيق والمتثال.••

ثالثًا : جمل�س الإدارة 

ت�سكيلة اأع�ساء املجل�س
على . 1 يحر�شون  حيث  للبنك،  العامة  الهيئة  قبل  من  انتخابهم  يتم  و  تنفيذيني(  اأع�شاء  ي�شم  اأن  ميكن  )كما  تنفيذّيني  غري  اأع�شاء  من  الإدارة  جمل�ص  يتاألف 

ا�شتقاللية الإجراءات والقرارات املّتخذة وذلك يف كافة الأوقات. 
يتاألف جمل�ص الإدارة من عدد واف من اأع�شاء جمل�ص الإدارة لتمكينه من ت�شكيل العدد املطلوب من جلان املجل�ص.. 2
يراعي البنك دائماً  اأن يكون هناك ثالثة اأع�شاء م�شتقلني على الأقل )Independent Directors( �شمن ت�شكيلة املجل�ص.. 3
يعرف البنك الع�شو امل�شتقل اأنه الع�شو الذي ل تربطه بالبنك اأي عالقة ميكن اأن توؤثر على مو�شوعية وحيادية حكمه وقراره وبحيث تتوفر يف ع�شو املجل�ص احلدود . 4

الدنيا التالية ليعترب م�شتقالً :-
اأن ل يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�شنوات اخلم�ص ال�شابقة لتاريخ تر�شحه لع�شوية املجل�ص.••
اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.••
اأن ل يتقا�شى من البنك اأي راتب اأو اأتعاب مالية �شواء بطريق مبا�شر اأو غري مبا�شر با�شتثناء ما يتقا�شاه مقابل  ع�شويته يف املجل�ص.••
اأن ل يكون ع�شو جمل�ص اإدارة اأو مالكاً  ل�شركة يتعامل معها البنك وي�شتثنى من ذلك التعامالت التي تن�شاأ ب�شبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي يقدمها ••

البنك لعمالئه وعلى اأن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�شع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأي �شروط تف�شيلية.
اأن ل يكون �شريكاً  للمدقق اخلارجي اأو موظفًا لديه اأو ل�شركة ا�شت�شارات لها تعامالت مادية مع البنك خالل ال�شنوات اخلم�ص ال�شابقة لتاريخ تر�شحه لع�شوية ••

املجل�ص.
اأن ل ت�شكل م�شاهمته م�شلحة موؤثرة يف راأ�ص مال البنك بطريقة مبا�شرة، اأو غري مبا�شرة كاأن يكون حليفاً  مل�شاهم رئي�شي يف البنك.••

تتّم عملية انتخاب اأع�شاء جمل�ص الإدارة والتجديد لهم على نحو يتطابق والقواعد والأنظمة املعمول بها.. 5
اأّية تغيرياٍت يف عدد اأع�شاء جمل�ص اإدارة البنك يتم اإبرازها على نحو مالئم من خالل التعديالت الالحقة بالنظام الأ�شا�شي ب�شكٍل يتالءم وعملية تطبيق القواعد . 6

والأنظمة والتعليمات.
ينتَخب كّل ع�شٍو يف جمل�ص الإدارة ملّدة اأربع �شنوات.. 7
 على ع�شو جمل�ص الإدارة الراغب بال�شتقالة من املجل�ص التقدمي بطلب ال�شتقالة خطيًا اإىل رئي�ص املجل�ص مو�شحًا بها �شببها، حيث يقوم رئي�ص املجل�ص برفع . 8

طلب ال�شتقالة اإىل املجل�ص.
ميكن لع�شو جمل�ص الإدارة املقدم لطلب ال�شتقالة اإتباع تعليمات �شيا�شة الإبالغ  اإذا اقت�شت احلاجة لذلك، ويحق للمجل�ص طلب راأي م�شتقل و / اأو التحقيق بها . 9

قبل البت مبو�شوع ال�شتقالة. 
يعترب من�شب ع�شو جمل�ص الإدارة �شاغرًا ، يف حالة:. 10

تغيب ع�شو جمل�ص الإدارة لأكرث من ثالثة اجتماعات متتالية دون وجود �شبب يقبله املجل�ص.••
مبوت الع�شو، اأو اأن ي�شبح غري كفوؤ من الناحية القانونية.••
اإذا �شدر بحقه اأية عقوبة جنائية اأو جنحية يف جرمية خملة بال�شرف كالر�شوة والختال�ص وال�شرقة والتزوير و�شوء ا�شتعمال الأمانة وال�شهادة الكاذبة اأو اأي ••

جرمية اأخرى خملة بالآداب والأخالق العامة.
اإذا اأعلن اإفال�شه.••
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اإذا نق�ص عدد الأ�شهم التي يجب اأن يكون مالكًا لها عن احلد الأدنى املقرر وفق قانون ال�شركات الأردين، لأي �شبب من الأ�شباب اأو تثبيت احلجز عليها بحكم ••
ق�شائي اكت�شب الدرجة القطعية اأو مت رهنها خالل مدة ع�شويته، ما مل يكمل الأ�شهم التي نق�شت من اأ�شهم التاأهيل اخلا�شة به خالل مدة ل تزيد عن ثالثني 

يومًا، ول يجوز له اأن يح�شر اأي اجتماع ملجل�ص الإدارة خالل حدوث النق�ص يف اأ�شهمه.
اإذا قام ع�شو جمل�ص الإدارة بتقدمي ا�شتقالته ومتت املوافقة على ال�شتقالة.••

يف�شل البنك بني من�شبي رئي�ص املجل�ص واملدير العام وعلى اأن ل تربط بني الرئي�ص واملدير العام اأي قرابة دون الدرجة الثالثة. . 11
اإذا كان الرئي�ص تنفيذيًا فيقوم البنك بتعيني ع�شو م�شتقل كنائب لرئي�ص املجل�ص.. 12

معاير ع�سوية جمل�س الإدارة
تعترب املعايري التالية احلدود الدنيا الواجب توافرها يف ع�شو جمل�ص الإدارة:-

اأ- توفر املوؤهالت وال�شروط الالزمة للع�شوية
يجب اأن تتوفر يف كل من اأع�شاء جمل�ص الإدارة املوؤهالت وال�شروط الكافية خلدمة م�شالح البنك واجلهات الأخرى ذات العالقة ويت�شمن ذلك حتقيق ما ورد يف قانوين 

البنوك وال�شركات واأية قوانني اأخرى ذات عالقة. كذلك يجب اأن تتوفر لدى اأع�شاء جمل�ص الإدارة اأي من اأو جميع اخلربات واملوؤهالت التالية:-
يتمتع اأع�شاء املجل�ص باملوؤهالت واخلربة املالئمتني مبا يتالئم مع منا�شبهم ومهامهم.••
خربة م�شرفية مالئمة.••
م�شتوى معني من التعليم والتدريب.••
القدرة على ال�شتقاللية يف احلكم على الأمور.••
املعرفة بالبيانات املالية والفهم املعقول للن�شب امل�شتخدمة لقيا�ص الأداء وتوفر اخلربة الالزمة يف جمال عمل البنك.••
توفر مهارات اأو خربات مالية / م�شرفية ت�شاهم يف اإثراء املجل�ص.••
اللتزام بتعلم اأعمال البنك وا�شتيفاء �شروط امل�شاهمة وال�شتعداد لال�شتقالة من املجل�ص يف حال عدم القيام بالأعمال املوكلة اإليه.••
ال�شبط •• واأنظمة  املخاطر  واإدارة  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  وتعاليم  ال�شرتاتيجي  والتخطيط  وتطبيقها  الإدارة  جمال  يف  الدولية  املمار�شات  باأف�شل  ودراية  فهم  وجود 

والرقابة الداخلية.
القدرة على التوجيه ال�شرتاتيجي والروؤيا امل�شتقبلية الوا�شحة واتخاذ القرارات ال�شليمة.••

ب- الولء وال�شدق والهتمام 
يعترب التزام اأع�شاء جمل�ص الإدارة بال�شدق، الولء والهتمام بالبنك من اأهم اجلوانب للو�شول اإىل حتكم موؤ�ش�شي جيد من حيث حر�ص الع�شو على اأن تكون عالقته 

بالبنك عالقة �شادقة واأن يقوم كاأي موظف اآخر بالت�شريح عن اأي معلومات ذات اأهمية قبل اإجراء اأي �شفقة اأو تعامل جتاري مع البنك و التي تت�شمن:
ممار�شة الأن�شطة املحتمل اأن توؤدي اإىل تعار�ص امل�شالح.••
ل يكون ع�شو املجل�ص احلايل ع�شوًا يف جمل�ص اأي بنك مناف�ص.••
على كل ع�شو التوقيع على مناذج ت�شريح  متعلقة  بال�شتقاللية، وت�شارب امل�شالح، وال�شرية، وغريها.••

اأما يف جانب الولء فانه يف حال ح�شول اأي ت�شارب يف امل�شالح بني الع�شو والبنك فاإنه على جميع الأطراف اأن ت�شعى لأن تكون العملية عادلة بالن�شبة للبنك، ويجب اأن 
يطبق املجل�ص على اأي ع�شو يتعامل مع البنك نف�ص ال�شروط التي يطبقها على العمالء الآخرين دون اأية اأف�شلية.

وحتقيقًا للولء املن�شود يقوم ع�شو جمل�ص الإدارة مبا يلي:-
ممار�شة دوره باأمانه وو�شع م�شلحة البنك ن�شب عينيه.••
جتنب ت�شارب امل�شالح اأو ا�شتغالل من�شبه اأو معلومات البنك لتحقيق ماآرب �شخ�شية والإف�شاح عن اأية حالت ن�شاأت اأو ميكن اأن تن�شاأ بهذا اخل�شو�ص فورًا.••
اإطالع املجل�ص على اأي ت�شارب حمتمل يف امل�شالح وعدم الت�شويت على اأي قرارات تتعلق بهذا املو�شوع.••

كافة  للح�شول على  ي�شعى  واأن  املجال،  املرعية يف هذا  والأنظمة  القوانني  املن�شو�ص عليها مبوجب  الواجبات  القيام بجميع  الع�شو على  الهتمام فيحر�ص  اأما يف جانب 
املعلومات ال�شرورية للتاأكد من اأن جميع القرارات املتخذة هي يف �شالح البنك، وعليه ح�شور اجتماعات املجل�ص والتح�شري امل�شبق لها ب�شكل جيد.  كذلك يجب اأن يقوم 

بالواجبات املوكولة اإليه باأمانة.

ج- الإ�شتقاللية  
حتى يتمكن املجل�ص من اأداء دوره الرقابي على الإدارة التنفيذية والتاأكد من عدم ممار�شتها لأي اإجراءات غري �شليمة فاإن جمل�ص اإدارة البنك يحتفظ بعدد منا�شب من 

الأع�شاء امل�شتقلني يف املجل�ص )وفقًا لتعريف الع�شو امل�شتقل الوارد يف هذا الدليل ( وقد اعترب املجل�ص اأن ثالثة اأع�شاء يعترب منا�شبًا.
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الربنامج التعريفي للمجل�س
يعتمد املجل�ص برناجًما حتفيزيًا ر�شمًيا للتعريف والإطالع على عمليات البنك واأن�شطته، و الذي يت�شمن:

تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�ص الإدارة بتزويد اأع�شاء املجل�ص مبلخ�ص عن اأعمال البنك.••
تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بتزويد كل ع�شو جمل�ص اإدارة بكتاب تعريفي يبني حقوق وم�شوؤوليات وواجبات ع�شو جمل�ص الإدارة.••
تقوم الإدارة التنفيذية بتقدمي �شرح حول خطط البنك الإ�شرتاتيجية، واأن�شطته،  وتق�شيماته الإدارية، وغريه من الأمور.••
ال�شيا�شات والإجراءات ذات ال�شلة يف البنك.••
يعتمد جمل�ص الإدارة برناجما �شنويا للتدريب والتطوير امل�شتمر لأع�شائه بحيث ي�شمل :••
التطوير امل�شتمر ملهارات وخربات اأع�شاء املجل�ص، ل �شيما يف جمالت التحكم املوؤ�ش�شي واإدارة املخاطر وذلك يف ظل تطور النظرة امل�شتقبلية للمخاطر التي قد ••

يواجهها البنك.
امل�شرفية •• الأعمال  والندوات يف جمال  املوؤمترات  امل�شاركة يف  اإىل  بالإ�شافة  املتخ�ش�شة،  التدريبية  الربامج  املجل�ص من خالل  اأع�شاء  ومهارات  معارف  تو�شيع 

والتمويل .
الواجبات وامل�سوؤوليات 

حتقيقا ً ملبادئ التحكم املوؤ�ش�شي فاإن جمل�ص اإدارة البنك يقوم باملهام وامل�شوؤوليات الرئي�شية التالية ووفقًا ملا ورد يف نظام البنك الأ�شا�شي اإ�شافة اإىل ما ن�ص عليه قانون 
البنوك وال�شركات والت�شريعات الأخرى ذات العالقة:  

جمل�ص الإدارة هو امل�شوؤول بالإجمال عن البنك، مبا يف ذلك مهام الإقرار والإ�شراف على الأهداف الإ�شرتاتيجية للبنك واإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر والتحكم . 1
املوؤ�ش�شي وقيم البنك . كما اأن املجل�ص هو امل�شوؤول عن الإ�شراف على الإدارة التنفيذية.

اإدارة البنك هو امل�شوؤول الأول عن �شالمة الو�شع املايل للبنك، وعن التاأكد من قيام البنك بتلبية م�شوؤولياته املختلفة جتاه كافة الأطراف التي ت�شمل . 2 جمل�ص 
البنك املركزي الأردين وال�شلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها فروع للبنك، امل�شاهمني، املودعني، الدائنني، املوظفني، امل�شتثمرين، واأية جهات اأخرى 

لها م�شالح اأو ذات عالقة بالبنك.
يتمّتع اأع�شاء املجل�ص بال�شتقاللية كما يلتزمون بالطالع بالأدوار املناطة بهم جتاه البنك وكافة الأطراف املعنية املرتبطة به من دون التاأّثر بكّل ما من �شاأنه احلّد . 3

من قدرتهم على اإدارة �شوؤون البنك ومناق�شتها واتخاذ قرار يف هذا اخل�شو�ص ب�شكل مو�شوعّي حلماية حقوق الأقلّيات.
يلتزم اأع�شاء املجل�ص مبمار�شة واجباتهم جتاه البنك ومبا ي�شمن عدم حدوث ت�شارب للم�شالح ومبا ين�شجم مع املتطلبات التنظيمية.. 4
يحّدد جمل�ص الإدارة اأ�شول احلوكمة املالئمة لأداء مهامه ل�شيما التاأّكد من توفر الو�شائل املالئمة التي تثبت التقّيد باأ�شول املمار�شات ف�شاًل عن التاأكد من . 5

مراجعتها بغية حت�شينها. يلتزم املجل�ص تطبيق وتنفيذ معايري احلوكمة الر�شيدة على نحٍو ي�شاهم يف اأداء مهامه وترجمة اآراء البنك واأهدافه ب�شكٍل وا�شح.
يقوم املجل�ص بامل�شادقة على اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية والتاأكد امل�شتمر من فعاليتها يف اإدارة املخاطر املختلفة التي يواجهها البنك.. 6
اأو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات املختلفة . 7 يقوم املجل�ص بالتاأكد من مدى تقيد البنك باخلطط الإ�شرتاتيجية وال�شيا�شات والإجراءات املختلفة املعتمدة 

النافذة.
يقوم املجل�ص بالتاأكد من متتع البنك بالنزاهة يف كافة اأعماله، حيث وفر املجل�ص ميثاق لأخالقيات العمل، عرب فيه عن القيم واملبادئ الأخالقية للبنك وفق . 8

واأع�شاء املجل�ص ون�شره  البنك  امليثاق على كافة موظفي  للبنك وقد مت تعميم هذا  ال�شفافية، والولء  للقوانني،  النزاهة، المتثال  التالية:  الأ�شا�شية  املرتكزات 
للجمهور.  

يقوم املجل�ص بالتاأكد من توفر �شيا�شات مكتوبة )واعتماد هذه ال�شيا�شات( تغطي كافة الأن�شطة امل�شرفية لدى البنك، وباأنها معممة على كافة امل�شتويات الإدارية، . 9
ويتم مراجعتها بانتظام للتاأكد من �شمولها لأي تغيريات تطراأ على القوانني والتعليمات املختلفة التي حتكم عمل البنك.

يقوم املجل�ص بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والأخالق احلميدة واخلربة والكفاءة املهنية، ويتم تقييم املدير العام �شنوياً من قبل املجل�ص.. 10
يقوم املجل�ص باملوافقة على تعيني اأو ا�شتقالة املدراء التنفيذيني يف البنك.. 11
يقوم املجل�ص بالتقييم الذاتي لأدائه - من خالل جلنة الرت�شيحات واملكافاآت- على الأقل مرة واحدة �شنويًا وفق اآلية وا�شحة.. 12
يقوم املجل�ص باإقرار خطط اإحالل ) Succession Plans ( للمدراء التنفيذيني للبنك وبحيث تت�شمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توافرها ل�شاغلي هذه الوظائف.. 13
يقوم البنك بو�شع ميثاق ملجل�ص الإدارة يبني فيه الواجبات وامل�شوؤوليات املناطة باأع�شاء املجل�ص.. 14

رئي�س املجل�س 
يقوم رئي�ص املجل�ص بالإ�شافة اإىل مهامه التقليدية مبا يلي:

العمل على بناء واملحافظة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على اأ�ش�ص احلاكمية املوؤ�ش�شية بني اأع�شاء املجل�ص    وبني جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية.. 1
التاأكد من و�شول املعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�شبة لكافة اأع�شاء املجل�ص وامل�شاهمني.. 2
العمل على خلق ثقافة النقد البناء وت�شجيع تبادل وجهات النظر بني اأع�شاء املجل�ص خالل اجتماعات املجل�ص.. 3
التاأكد من توفر معايري ذات م�شتوى عال من احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك و�شركاته التابعة.. 4
ال�شطالع بدور القيادة ملجل�ص الإدارة واجتماعاته واجتماع الهيئة العامة.. 5
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التاأكد من اأن املجل�ص يعمل بكفاءة، ويفي مب�شوؤولياته ويناق�ص كل ق�شاياها الهامة يف الوقت املنا�شب.. 6
مراقبة الأداء العام للمجل�ص مبا يف ذلك ا�شتدعائه لالجتماعات، وو�شع جداول الجتماعات، ورئا�شة الجتماعات.. 7
يتم و�شع واعتماد جدول اأعمال كل اجتماع للمجل�ص مب�شاعدة من اأمني �شر جمل�ص الإدارة، مع الأخذ بعني العتبار الق�شايا التي يقرتحها اأع�شاء جمل�ص الإدارة . 8

والإدارة التنفيذية لإدراجها يف جدول الأعمال.
ت�شجيع جميع اأع�شاء جمل�ص الإدارة على امل�شاركة بن�شاط وفعالية يف اأعمال املجل�ص وجلانه من اأجل �شمان اأن عمل املجل�ص يتم ملا فيه حتقيق م�شالح البنك.. 9

حتديد وتلبية الحتياجات التطويرية لأع�شاء املجل�ص بهدف تعزيز الفعالية للمجل�ص.. 10
اإجراء تقييم اأداء املجل�ص واأع�شائه على اأ�شا�ص �شنوي.. 11
الإ�شراف على الدور الذي يقوم به اأمني �شر املجل�ص والتاأكد من ت�شجيل حما�شر املجل�ص بدقة من قبل اأمني ال�شر.. 12
متثيل البنك خارجيًا، و �شمان التوا�شل الفعال مع امل�شاهمني و اإي�شال اأرائهم اإىل املجل�ص.. 13
و�شع اأهداف حمددة للمجل�ص وجلانه و�شمان اأن يتم اعتمادها بكل حيادية وا�شتقاللية. والتاأكد من و�شع خطة عمل �شنوية يتم اإقرارها من جمل�ص الإدارة.. 14
متابعة اأعمال جلان املجل�ص للتاأكد من اأنها تقوم بتنفيذ املهام املوكلة لها وتقدميها لتقارير متابعة اإىل املجل�ص.. 15

اأمني �سر جمل�س الإدارة
يعني اأمني �شر جمل�ص الإدارة من قبل جمل�ص الإدارة، ول يجوز عزله اإل من قبل املجل�ص.••
اأمني �شر املجل�ص م�شوؤول عن متابعة جمل�ص الإدارة لإتباع الإجراءات املحددة فيما يخ�ص تداول املعلومات بني اأع�شاء املجل�ص وجلانه والإدارة التنفيذية، بالإ�شافة ••

اإىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�ص وت�شجيل حما�شر الجتماعات.
اأمني �شر جمل�ص الإدارة م�شوؤول عن ت�شجيل جميع املناق�شات واقرتاحات اأع�شاء جمل�ص الإدارة ونتائج الت�شويت التي حتدث خالل اجتماعات املجل�ص. يتم اإعداد ••

حما�شر اجتماعات جمل�ص الإدارة باللغة العربية بالإ�شافة اإىل ملخ�ص لهذه الجتماعات باللغة الجنليزية، حيث ت�شبح هذه املحا�شر من �شجالت البنك.
اإتاحة حما�شر جمل�ص الإدارة ولي�ص على �شبيل احل�شر للهيئات الرقابية، وملجل�ص الإدارة بالإ�شافة اإىل الإدارة التنفيذية )ح�شب •• اأمني �شر املجل�ص م�شوؤول عن 

مقت�شى احلال(.
يجب توثيق وموافقة جمل�ص الإدارة على اإجراءات العمل اخلا�شة باملجل�ص وجلانه بالإ�شافة اإىل م�شوؤوليات وواجبات اأمني �شر جمل�ص الإدارة .••

تنظيم اأعمال املجل�س   
يجتمع جمل�ص اإدارة البنك �شت مرات على الأقل يف ال�شنة وبحد اأدنى مرة واحدة كل ثالثة اأ�شهر.. 1
تعقد اجتماعات جمل�ص الإدارة / اللجنة  بناء على اإخطار كتابي من رئي�ص املجل�ص اأو بناء على طلب خطي مقدم من قبل اإثنني على الأقل من اأع�شاء املجل�ص / . 2

اأع�شاء اللجنة. وميكن لالإدارة التنفيذية للبنك الطلب من رئي�ص املجل�ص / اللجنة عقد اجتماع يف حال دعت احلاجة لذلك.
يقوم رئي�ص املجل�ص بالت�شاور مع الإدارة التنفيذية ب�شاأن املوا�شيع املهمة واملقرتح اإدراجها على جدول اجتماعات املجل�ص.. 3
يقوم البنك بتزويد اأع�شاء املجل�ص باملعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�شبة من اأجل دفعهم لدرا�شتها قبل اتخاذ القرارات املنا�شبة.. 4
يكون الن�شاب قانونيًا لجتماع املجل�ص / اللجنة بح�شور اأغلبية اأع�شائه. وميكن لرئي�ص املجل�ص دعوة الإدارة التنفيذية حل�شور الجتماع.. 5
لكل ع�شو املجل�ص / اللجنة �شوت واحد. ول يحق لأمني ال�شر اأو لأي من احل�شور )غري اأع�شاء جمل�ص الإدارة( الت�شويت.. 6
تتم املوافقة على قرارات املجل�ص باأغلبية اأ�شوات اأع�شاء املجل�ص / اللجنة احلا�شرين. ميكن للمجل�ص / اللجنة الت�شويت على القرارات باإتباع اأ�شلوب التمرير . 7

وذلك يف حال الق�شايا ذات طابع امل�شتعجل، و مبوافقة املجل�ص / اللجنة.
يقوم اأمني �شر املجل�ص بتدوين اقرتاحات ونقا�شات ونتائج ت�شويت اأع�شاء املجل�ص يف اجتماعات املجل�ص.. 8
ول يجوز لع�شو املجل�ص / اللجنة احل�شور اأو الت�شويت خالل املناق�شة، يف حالة ارتباطه ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر باأي بند من بنود جدول الأعمال اأو بعقد ال�شفقة . 9

قيد املناق�شة.
يجب موافقة جمل�ص الإدارة  على الإجراءات اخلا�شة بعقد اجتماعات املجل�ص / اللجنة، الن�شاب القانوين واآلية الت�شويت واتخاذ القرارات.. 10
يقوم البنك باإعداد كتيب خا�ص يت�شمن كافة العمليات امل�شرفية التي تتطلب موافقة املجل�ص عليها.. 11
يجب اأن يكون اأع�شاء املجل�ص على اإطالع دائم وم�شتمر بالتطورات داخل البنك وخارجه، كذلك يقوم البنك بتزويد الأع�شاء مبلخ�ص عن اأعمال البنك عند . 12

التعيني وخالل فرتة الع�شوية، بحيث يت�شمن خطط البنك الإ�شرتاتيجية، اأهم الأمور املتعلقة بو�شع البنك احلايل واإدارة املخاطر لدى البنك وبرنامج المتثال 
بالإ�شافة اإىل ميثاق اأخالقيات العمل، الهيكل التنظيمي، املدراء التنفيذيون واملدقق اخلارجي.

لكافة اأع�شاء املجل�ص وجلانه حق الت�شال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية يف البنك.. 13
ميكن لأع�شاء املجل�ص واللجان املختلفة املنبثقة عنه ال�شتعانة مب�شادر خارجية مل�شاعدتهم يف القيام باملهام املوكولة اإليهم اإذا اقت�شت احلاجة اإىل ذلك.. 14
لدى البنك هيكل تنظيمي يبني الت�شل�شل الإداري )مبا يف ذلك جلان املجل�ص والإدارة التنفيذية( ويتم الإف�شاح للجمهور عن اجلزء املتعلق بالإدارة العليا للبنك.. 15
يقوم املجل�ص برت�شيخ مبداأ التزام كل ع�شو من اأع�شاء املجل�ص جتاه البنك وجميع م�شاهميه ولي�ص جتاه م�شاهم معني.. 16
يقوم املجل�ص باإعداد كتاب ر�شمي يبني فيه مهام وم�شوؤوليات وواجبات اأمني �شر املجل�ص.. 17
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رابعًا: اللجان املنبثقة عن املجل�س 

اأهداف  مع  يتوافق  وب�شكل  وامل�شوؤوليات  ال�شالحيات  بع�ص  فو�شها  بت�شكيل جلان خمتلفة  الإدارة  قام جمل�ص  وفعاليته،  كفاءته  وزيادة  املجل�ص  اأعمال  تنظيم  بهدف 
وا�شرتاتيجيات البنك وقد مت ت�شكيل هذه اللجان ب�شكل ر�شمي وبتعليمات اأقرت من املجل�ص. علمًا باأن وجود هذه اللجان ل يعفي املجل�ص من حتمل امل�شوؤولية املبا�شرة 

جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
تتاألف كل جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�ص عن ما ل يقل عن ثالثة  اأع�شاء مبا يف ذلك رئي�ص اللجنة، مامل يذكر خالف ذلك يف امليثاق اخلا�ص باللجنة.كما اأن 

رئي�ص جمل�ص الإدارة ل يجب اأن يكون ع�شوًا يف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت وجلنة التدقيق وجلنة املخاطر.
يقوم البنك بالإف�شاح عن اأ�شماء اأع�شاء اللجان بالإ�شافة مللخ�ص عن مهامها وم�شوؤولياتها �شمن التقرير ال�شنوي للبنك.

يجب اأن يكون لدى اأع�شاء كل جلنة من جلان املجل�ص املعرفة واخلربة لتخاذ القرارات املنا�شبة با�شتقاللية ومو�شوعية، ويف حال وجود اأية متطلبات خا�شة بع�شوية 
اأية جلنة من جلان جمل�ص الإدارة )كاملوؤهل العلمي( يجب اأن ين�ص على ذلك من خالل ميثاق اللجنة املعنية.

ميكن لع�شو جمل�ص الإدارة اأن يكون ع�شوًا يف اأكرث من جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�ص، اإل يف احلالت التي قد تن�شاأ فيها ت�شارب يف امل�شالح.
يعني رئي�ص جمل�ص الإدارة رئي�شًا لكل جلنة من جلان املجل�ص، بحيث يكون رئي�ص كل جلنة م�شوؤوًل عن الأداء العام لتلك اللجنة وعليه رفع تقارير دورية للمجل�ص.

يقوم املجل�ص بتعيني اأمني �شر لكل جلنة من جلانه بحيث يكون موؤهاًل تاأهياًل منا�شبًا، ومن  املمكن اأن يتم تعيني اأمني �شر املجل�ص اأو اأي ع�شو من اأع�شاء الإدارة التنفيذية 
كاأمني �شر لأية جلنة من جلان املجل�ص حيث يناط باأمني �شر اللجنة الواجبات وامل�شوؤوليات التي مت ذكرها �شابقًا.

جتتمع جلان املجل�ص ب�شكل متكرر وبحد اأدنى مرة واحدة كل ثالثة اأ�شهر ما مل يذكر خالف ذلك يف ميثاق اللجنة املعنية.
يقوم رئي�ص جمل�ص الإدارة مبتابعة اأعمال جلان املجل�ص ب�شكل م�شتمر ل�شمان اأداء الواجبات امل�شندة اإليها، كما عليه احل�شول على تقرير متابعة من كل جلنة ومبا ل 

يقل عن تقرير واحد كل ثالثة اأ�شهر.
ميكن للمجل�ص اأن يقوم بدمج مهام جلنة اأو اأكرث يف جلنة واحدة اإذا راأى اأن يف ذلك حتقيق مل�شالح البنك واأف�شل من الناحية الإدارية.

اأ( جلنة التدقيق 
تتاألف جلنة التدقيق من ثالثة اأع�شاء جميعهم من اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري التنفيذيني.. 1
يقوم البنك بالإف�شاح عن اأ�شماء اأع�شاء هذه اللجنة يف التقرير ال�شنوي للبنك.. 2
على الأقل يجب اأن ت�شم جلنة التدقيق ع�شوين حا�شلني على موؤهالت وخربات يف املجالت املحا�شبية اأو املالية.. 3
يجب اأن ل يقل عدد الأع�شاء امل�شتقلني يف اللجنة عن ع�شوين اثنني.. 4
اأمني �شر جمل�ص الإدارة هو اأمني �شر جلنة التدقيق.. 5
من حق اللجنة احل�شول على اأي معلومات من الإدارة التنفيذية تراها �شرورية لأداء مهامها، كما لها احلق يف ا�شتدعاء اأي موظف تنفيذي اأو ع�شو جمل�ص اإدارة . 6

حل�شور اجتماعاتها.
لدى البنك كتيب )ميثاق( يبني مهام وم�شوؤوليات و�شالحيات جلنة التدقيق.. 7
على جلنة جمل�ص الإدارة للتدقيق التاأكد من ا�شتقاللية دائرة التدقيق.. 8
يتم تعيني رئي�ص دائرة التدقيق الداخلي من قبل جمل�ص الإدارة، يف حني يتم تعيني املدققني الداخليني من قبل رئي�ص دائرة التدقيق الداخلي.. 9

تعهد اإىل اللجنة م�شوؤولية تقدمي التو�شيات للمجل�ص بخ�شو�ص تعيني، اإنهاء عمل، مكافاآت، وتقييم مو�شوعية املدقق اخلارجي. ويراعى الأمور التالية:-. 10
الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق. ويف حال �شعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية، الدوران املنتظم لل�شريك الرئي�شي امل�شوؤول عن التدقيق ••

اخلارجي للبنك.
قيام املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�شخة من تقريره.••

تقوم جلنة التدقيق بالتاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي لديها احلق يف مناق�شة تقريرها مع الدوائر واجلهات التي يتم التدقيق عليها، كما لديها احلق يف . 11
احل�شول على اأية معلومات والت�شال باأية موظف يف البنك، كما على جلنة التدقيق التاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي لديها ال�شالحيات املنا�شبة التي متكنها 

من اأداء املهام املوكلة لها بال�شكل املطلوب.
تقوم جلنة التدقيق مبراجعة �شيا�شة املكافاآت ب�شكل �شنوي، وذلك بالتن�شيق مع جلنة جمل�ص الإدارة للرت�شيحات واملكافاآت.. 12
التاأكد من اأن قيام التدقيق اخلارجي اأو اأية جهات ا�شت�شارية اأخرى مبراجعة وتقييم اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية مع الرتكيز على النواحي التي تنطوي على . 13

خماطر قد تعر�ص البنك ملخاطر ت�شغيلية عالية.
تقوم اللجنة بالجتماع مع املدقق اخلارجي، املدقق الداخلي مرة واحدة على الأقل �شنويًا اأو كلما دعت احلاجة لذلك وبدون ح�شور الإدارة التنفيذية للبنك.. 14
تقوم جلنة التدقيق مبمار�شة الدور املوكول اإليها مبوجب قانون البنوك والت�شريعات الأخرى ذات العالقة وبحيث يت�شمن ذلك وب�شكل خا�ص:-. 15

املراجعة وامل�شادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�شمل نطاق التدقيق وتكراره.••
والقوانني •• بال�شيا�شات  اللتزام  الداخلية، عدم  الرقابة  ال�شعف يف  لنقاط  املنا�شب  وبالوقت  الت�شويبية  الإجراءات  باتخاذ  التنفيذية  الإدارة  قيام  التاأكد من 

والتعليمات، واملالحظات الأخرى التي يتم حتديدها من قبل التدقيق الداخلي.
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التاأكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�شبة والتدقيق الدولية بال�شكل ال�شليم.••
تقييم نطاق ونتائج ومدى كفاية عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.••
التقييم امل�شتمر لأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية يف البنك.••
مراجعة الق�شايا املحا�شبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.••
مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اإجراءات الت�شويب.••
مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�شها على جمل�ص الإدارة وب�شفة خا�شة التحقق من اأوامر اجلهات الرقابية ب�شاأن كفاية راأ�ص املال وكفاية املخ�ش�شات ••

املاأخوذة مقابل الديون امل�شكوك يف حت�شيلها وكافة املخ�ش�شات الأخرى واإبداء الراأي يف ديون البنك غري العاملة اأو املقرتح اعتبارها ديونا هالكة.
التاأكد من القوانني والأنظمة التي حتكم عمل البنك.••
تقوم اللجنة برفع تقاريرها وتو�شياتها ونتائج ممار�شتها ملهامها اإىل جمل�ص الإدارة.••
يدعى رئي�ص دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�شور اجتماعات اللجنة ولها اأن تدعو اأي �شخ�ص لال�شتئنا�ص براأيه بخ�شو�ص م�شاألة معينة.••

وب�شكل عام فان م�شوؤولية جلنة التدقيق ل تغني عن م�شوؤوليات املجل�ص اأو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية لديه.

ب( جلنة املخاطر 
تتاألف جلنة املخاطر من ثالثة اأع�شاء جميعهم من اأع�شاء جمل�ص الإدارة غري التنفيذيني.. 1
يقوم البنك بالإف�شاح عن اأ�شماء اأع�شاء هذه اللجنة يف التقرير ال�شنوي للبنك.. 2
على الأقل يجب اأن ت�شم جلنة املخاطر ع�شوين حا�شلني على موؤهالت وخربات يف املجالت املحا�شبية اأو املالية.. 3
يجب على اللجنة التاأكد من ا�شتقاللية دائرة اإدارة املخاطر ودائرة المتثال، وتعني رئي�شًا ملجموعة اإدارة املخاطر والمتثال يتمتع باملوؤّهالت واخلربات املالئمة . 4

ل�شغل هذا املن�شب والوفاء مبهامه.
يدعى رئي�ص جمموعة املخاطر والمتثال يف البنك حل�شور اجتماعات اللجنة ولها اأن تدعو اأي �شخ�ص لال�شتئنا�ص براأيه بخ�شو�ص م�شاألة معينة.. 5
تتلخ�ص مهام اللجنة مبا يلي: . 6

التو�شية باعتماد اإ�شرتاتيجية و�شيا�شات اإدارة املخاطر والتاأكد مما يلي: ••
- اأن تكون �شاملة وموثقة لإدارة جميع املخاطر املادية.

- اأن تكون مالئمة حلجم ون�شاطات البنك و�شركاته التابعة. 
- وجود الربامج والإجراءات والأدوات ) ومنها ال�شقوف ( لرتجمة هذه اخلطط وال�شيا�شات والتاأكد من مدى تطبيقها واأن اأي ا�شتثناء يتم من خالل موافقات 

اإدارية حمددة. 
- يتم مراجعتها ب�شورة دورية. 

- يتم اإي�شالها اإىل املعنيني �شمن البنك. 
- مراقبة الإدارات التنفيذية فيما يتعلق باإدارة خماطر الئتمان، ال�شوق، ال�شيولة، الت�شغيلية، المتثال وال�شمعة وكافة اأنواع املخاطر الأخرى وذلك من خالل 
الإطالع على التقارير ال�شادرة عن اإدارة املخاطر التي تو�شح للجنة ما هي املخاطر التي يعمل �شمنها البنك والإجراءات املتخذة لتخفيفها، وبحيث تكون 

هذه التقارير مالئمة، مف�شلة، وتقدم بالوقت املنا�شب �شمن اإطار اأنظمة معلومات كفوؤة. 
••. )Risk Profile( متابعة املخاطر التي يعمل �شمنها البنك وقيا�ص ماديتها والتاأكد من وجود اإجراءات داخلية لتقييم كفاية راأ�ص املال وربطها مع خماطر البنك
التاأكد من املخاطر املت�شمنة يف املنتجات اجلديدة التي يرغب البنك بالتعامل بها قبل اأن يتم طرحها.••
التو�شية باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة اإدارة املخاطر والتاأكد من ا�شتقالليتها ومن قيامها مبمار�شة اأعمالها �شمن اإدارة م�شتقلة.••
مراجعة حجم املخاطر املقبولة )Risk Appetite( التي ميكن اأن يتحملها البنك ويعمل �شمنها والتو�شية بها ملجل�ص الإدارة.••
••. )Business Continuity( الإطالع على التقارير املتعلقة ب�شمان ا�شتمرارية العمل
الإطالع على نتائج الختبارات ال�شاغطة التي تقوم بها اإدارة املخاطر والتاأكد من اأثر نتائجها على املتانة املالية للبنك.••
تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ملجل�ص الإدارة.••

وفيما يتعلق بدور جلنة املخاطر يف جانب مراقبة المتثال فيمكن اإدراجه مبا يلي: -
التو�شية باعتماد �شيا�شة مراقبة المتثال والتاأكد بخ�شو�شها مما يلي: ••

- اأن تكون ال�شيا�شة مكتوبة.
- اأن تكون مالءمة حلجم ون�شاطات البنك و�شركاته التابعة.

- اأن حتدد الإجراءات التي يجب اإتباعها من قبل الإدارة واملوظفني.
- اأنها تو�شح املتطلبات الرئي�شية ب�شاأن التعرف على خماطر المتثال واإدارتها �شمن جميع م�شتويات البنك.

- اأن يتم تعميم ال�شيا�شة على كافة الإدارات والعاملني يف البنك.
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تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك خماطر المتثال مرة واحدة يف ال�شنة على الأقل ومراجعتها عند اإجراء اأي تغيريات عليها.••
مراقبة ومتابعة تطبيق هذه ال�شيا�شة.••
اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم ال�شتقامة واملمار�شات املهنية ال�شليمة داخل البنك بال�شكل الذي يجعل المتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر ••

واملعايري املطبقة هدفًا اأ�شا�شيًا واجب التحقق.
اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة مراقبة المتثال والتاأكد من ا�شتقالليتها ومبا يحقق وجود ف�شل بني وظيفة مراقبة المتثال واأن�شطة التدقيق الداخلي.••
التاأكد من وجود خطة �شنوية لإدارة خماطر المتثال واأنها تاأخذ بعني العتبار اأي ق�شور يف ال�شيا�شة اأو الإجراءات اأو التطبيق واأنها مرتبطة مبدى فعالية اإدارة ••

خماطر المتثال القائمة واأنها حتدد احلاجة اإىل اأي �شيا�شات اأو اإجراءات للتعامل مع خماطر المتثال اجلديدة الناجتة عن التقييم ال�شنوي لهذه املخاطر.
الإطالع على الإجراءات والتدابري الت�شحيحية و/اأو التاأديبية املنا�شبة التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة التنفيذية بالبنك يف حال اكت�شاف خمالفات ناجمة ••

عن عدم المتثال وخا�شة يف حالة املخالفات التي تعر�ص البنك لعقوبات قانونية اأو تعر�شه خل�شائر مالية كبرية اأو خ�شائر ال�شمعة مع التاأكد من اأنه يتم الإبالغ 
الفوري عن هذه احلالت.

الإطالع على التقارير التي تظهر نتائج الختبارات التي متت مبراقبة المتثال والتي يجب اأن تت�شمن تقييم خماطر المتثال واملخالفات وجوانب الق�شور التي ••
يتم الك�شف عنها والإجراءات الت�شحيحية التي مت اتخاذها.

ج( جلنة  الرت�سيحات واملكافاآت  
تتاألف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�شاء من جمل�ص الإدارة غري التنفيذيني، اإثنان منهم مبا يف ذلك رئي�ص اللجنة من الأع�شاء امل�شتقلني، وتكون . 1

قراراتها بالأغلبية على اأن يت�شمنها قرار رئي�ص اللجنة ويتوىل اأمانة �شرها اأمني �شر جمل�ص الإدارة. 
تقوم اللجنة باملهام التالية:-. 2

ت�شمية اأع�شاء املجل�ص مع الأخذ بالعتبار قدرات وموؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني. ويف حالت اإعادة الرت�شيح يوؤخذ بعني العتبار عدد مرات ح�شورهم ونوعية ••
وفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�ص، مع مراعاة ما ورد يف قانون ال�شركات بخ�شو�ص جتديد ع�شوية ع�شو جمل�ص الإدارة. 

مراجعة هيكل املجل�ص ب�شكل �شنوي.••
حتديد فيما اإذا كان للع�شو �شفة الع�شو امل�شتقل.••
تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت باإتباع اأ�ش�ص حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�ص بالإ�شافة اإىل مدى م�شاركة الع�شو يف اجتماعات املجل�ص. وبحيث يكون ••

معيار تقييم الأداء مو�شوعي ويت�شمن مقارنة بالبنوك الأخرى، بالإ�شافة اإىل معايري �شالمة و�شحة البيانات املالية للبنك ومدى اللتزام مبتطلبات ال�شلطات 
الرقابية.

تتوىل اللجنة م�شوؤولية توفري معلومات وملخ�شات حول خلفية بع�ص املوا�شيع الهامة عن البنك لأع�شاء جمل�ص الإدارة، والتاأكد من اطالعهم امل�شتمر حول اأحدث ••
املوا�شيع ذات العالقة بالعمل امل�شريف. 

تو�شي جلنة الرت�شيحات واملكافاآت باملكافاآت )مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى( للمدير العام. كما تقوم اللجنة مبراجعة املكافاآت املمنوحة لباقي ••
الإدارة التنفيذية.

تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت باإعداد �شيا�شة املكافاآت وو�شع اآلية تطبيقها مبا يتما�شى مع مبادئ احلاكمية املوؤ�ش�شية واإ�شرتاتيجية املخاطر بالبنك ومتانة ••
و�شعه املايل، ويتم تقدمي هذه ال�شيا�شة ملجل�ص الإدارة لالإطالع عليها واعتمادها ويحظر على املجل�ص تفوي�ص هذه امل�شوؤولية اإىل الإدارة التنفيذية.

تقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت بتقييم عمل املجل�ص واأع�شائه ب�شكل �شنوي وذلك بهدف تعزيز ا�شتقاللية ومو�شوعية املجل�ص، كما يحق للجنة الرت�شيحات ••
واملكافاآت ال�شتعانة كليًا اأو جزئيًا مب�شدر خارجي )طرف ثالث م�شتقل يتمتع باخلربة واملهنية ( لإجراء عملية تقييم الأداء، حيث يتم تعيني امل�شدر اخلارجي 

)الطرف الثالث( من قبل الهيئة العامة بناًء على التو�شيات املقدمة من قبل جلنة جمل�ص الإدارة للرت�شيحات واملكافاآت.
التو�شية ملجل�ص الإدارة بتعيني مدير عام على اأن يتمتع بال�شروط التي ن�ص عليها قانون البنوك.••
التو�شية ملجل�ص الإدارة باإقرار خطط الإحالل لالإدارة التنفيذية للبنك وبحيث تت�شمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف.••
التو�شية ملجل�ص الإدارة بتعيني املدراء التنفيذيني.••
تتوىل اللجنة م�شوؤولية التاأكد من وجود �شيا�شة لدى البنك تت�شمن اأن املكافاآت / الرواتب كافية ل�شتقطاب اأ�شخا�ص موؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم ••

وب�شكل يتما�شى مع املكافاآت / الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�شوق. كما يجب اأن تت�شمن �شيا�شة البنك اأن يتم ربط الرواتب وب�شكل جزئي بالأداء، 
واأن تو�شع برامج للحوافز تهدف اإىل تعزيز قيمة اأ�شهم البنك على املدى طويل الأجل وتهدف اأي�شًا اإىل تعزيز البيئة الرقابية الداخلية وتوؤدي اإىل �شالمة ومتانة 

الو�شع املايل للبنك، مبعنى اأن ل يتم الرتكيز على زيادة ح�شة �شهم البنك من الأرباح على املدى الق�شري فقط.
التاأكد من اأن �شيا�شة املكافاآت يتم الإف�شاح عنها يف التقرير ال�شنوي للبنك وحتديدًا مكافاآت اأع�شاء املجل�ص كل على حده واأعلى رواتب مت دفعها خالل ال�شنة ••

للمدراء التنفيذيني من غري اأع�شاء املجل�ص.
اإطالع املجل�ص على التقارير التي ت�شمن املعلومات الالزمة له لأداء اأعماله.••

د( جلنة التحكم املوؤ�س�سي
تتاألف جلنة التحكم املوؤ�ش�شي من رئي�ص جمل�ص الإدارة وع�شوين غري تنفيذيني. للجنة اأن تقوم بدعوة اأي �شخ�ص يف البنك وعلى كافة امل�شتويات الإدارية لال�شتئنا�ص 

براأيه اأو م�شاءلته عن اأي اأمر من الأمور.
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مهام جلنة التحكم املوؤ�ش�شي 
اإن مهام جلنة التحكم املوؤ�ش�شي ب�شكل رئي�شي تن�شب على التاأكد من تطبيق ما ورد يف دليل التحكم املوؤ�ش�شي من كافة جوانبه وذلك من قبل كافة الأطراف املرتبطة به 
من اإدارة تنفيذية وجمل�ص اإدارة وجلان، اإ�شافة اإىل املراجعة الدورية للدليل اأو ب�شكل �شنوي وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجات وتوقعات كل من البنك وال�شوق 

امل�شريف.
وتالياً اأبرز املهام املوكلة للجنة التحكم املوؤ�س�سي:

التاأكد من قيام املجل�ص بر�شم اأهداف اإ�شرتاتيجية وحتديد قيم عليا للبنك وتعميمها على كافة امل�شتويات الإدارية داخل البنك ويف هذا املجال تقوم اللجنة بالتاأكد . 1
من عدة اأمور منها:-

ر�شم ا�شرتاتيجية للبنك والعمل على اإقرارها من املجل�ص.••
قيام جمل�ص الإدارة باعتماد ال�شيا�شات العامة للبنك مبا فيها الإ�شرتاتيجية العامة والإ�شراف على تنفيذها ب�شكل ي�شمن عدم ت�شارب امل�شالح.••
الإلتزام مبيثاق اأخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�شتوى جمل�ص الإدارة وكافة امل�شتويات الإدارية يف البنك.••

التاأكد من حتديد امل�شوؤوليات وتو�شيح خطوط الت�شال واملرجعية لالإداريني على خمتلف م�شتوياتهم الإدارية وذلك �شمن الإطار التايل:-. 2
حدد قانون البنوك وقانون ال�شركات �شروط وم�شوؤوليات جمل�ص الإدارة واملدير العام، حيث يعترب املجل�ص م�شوؤوًل عن الرقابة على اإدارة البنك التنفيذية والتي ••

تقوم باإدارة اأعمال البنك اليومية.
والرقابة •• ال�شبط  اأنظمة  الوظائف ووجود  الف�شل ما بني  والتاأكيد على  لل�شالحيات  الر�شمي  التفوي�ص  وامل�شوؤولية من خالل  امل�شاءلة  �شرورة و�شوح خطوط 

الداخلية املنا�شبة.
التاأكد من اأهلية اأع�شاء جمل�ص الإدارة ملنا�شبهم واأنه لديهم فهم وا�شح لدورهم يف التحكم املوؤ�ش�شي اإ�شافة اإىل ال�شتقاللية يف حل امل�شاكل واتخاذ القرارات . 3

ويف هذا الإطار يقع على عاتق اللجنة م�شوؤولية التاأكد من عدة اأمور منها  :-
اأن جمل�ص الإدارة يقوم بدوره املطلوب يف جمال الرقابة على اأعمال البنك مبا يف ذلك فهم للمخاطر التي يتعر�ص لها البنك.••
••      ) Independent Directors( التاأكد من وجود عدد منا�شب من الأع�شاء امل�شتقلني �شمن اأع�شاء جمل�ص الإدارة
التاأكد من توفر املحددات وال�شروط الواردة �شمن قانون البنوك بخ�شو�ص الأ�شخا�ص الذين ي�شغلوا رئا�شة وع�شوية جمل�ص الإدارة .••
••) and Proper Fit( التاأكد من تطبيق مبداأ و�شع الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب
التاأكد من وجود جلنة تدقيق م�شكلة من اأع�شاء جمل�ص الإدارة �شمن ال�شروط املحددة بقانون البنوك واأنها متار�ص دورها بال�شكل املطلوب اإ�شافة اإىل التاأكد ••

من وجود اللجان املطلوبة مبوجب تعليمات البنك املركزي مثل )جلنة اإدارة املخاطر وجلنة مراقبة المتثال(.
اإليها والالزمة لإر�شاء قواعد التحكم •• اإدارة البنك مع العمل على ا�شتحداث اللجان التي تظهر احلاجة  التاأكد من وجود اللجان الكافية واملنبثقة عن جمل�ص 

املوؤ�ش�شي وتطبيق ثقافتها على كافة امل�شتويات لدى البنك.
التاأكد من قيام الإدارة التنفيذية بواجبها فيما يتعلق بالرقابة املنا�شبة على اأعمال البنك والقيام بدورها ح�شبما هو من�شو�ص عليه يف تعليمات اأنظمة ال�شبط . 4

والرقابة الداخلية ال�شادرة عن البنك املركزي الأردين وذلك من خالل العديد من الأمور منها:
التاأكد من قيام الإدارة التنفيذية مبهمة اإدارة املخاطر الأمر الذي يت�شمن مهمة التاأكد من عملية و�شع ومراقبة ال�شيا�شات والتعليمات مب�شتوى مقبول لكل من ••

خماطر الئتمان، خماطر ال�شوق، خماطر ال�شيولة واملخاطر الت�شغيلية، اإ�شافة اإىل اللتزام بدورها يف اإدارة ومراقبة خماطر المتثال وفقًا لل�شيا�شات املعدة 
لهذا الغر�ص، و�شوًل اإىل حتقيق عائد معقول للم�شاهمني دون امل�شا�ص بق�شايا ال�شالمة امل�شرفية.

التاأكد من ا�شتقاللية اإدارة املخاطر، بالإ�شافة اإىل وظائف التدقيق والمتثال.••
التاأكد من تطبيق مبداأ الرقابة الثنائية يف كافة اأعمال ون�شاطات البنك وعدم ا�شطالع �شخ�ص واحد للقيام بعمل كامل.••
التاأكد من كفاءة الإدارة التنفيذية وكافة مدراء الدوائر ب�شكل عام.••

الإ�شتفادة ب�شكل فعال من الأعمال التي يقوم بها املدققون الداخليون واملدققون اخلارجيون. . 5
التاأكد من قيام البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح الئتمان بتقييم نوعية احلاكمية املوؤ�ش�شية لعمالئه من ال�شركات وخا�شة ال�شركات امل�شاهمة العامة . 6

بحيث يتم تقييم خماطر العمالء. وقد يرى البنك مكافاأة عمالئه الذين تتوفر لديهم حاكمية جيدة.
من �شمن مهام جمل�ص الإدارة، و�شع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك والتي حتدد مهام الدوائر املختلفة مبا يكفل حتقيق الرقابة املطلوبة ويف هذا الإطار يربز دور 

جلنة التحكم املوؤ�ش�شي يف توفري ما يلي بهذا اخل�شو�ص :-

1- التدقيق الداخلي 
اإن توفري اأنظمة �شبط ورقابة داخلية فعالة داخل البنك يجب اأن يكون مدعمًا بدائرة تدقيق داخلي فعالة تقوم بتقييم هذه الأنظمة با�شتقاللية.

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتقييم فعالية وكفاءة العمليات ومدى التقيد بالقوانني والأنظمة والتعليمات اإ�شافة اإىل تقييم فعالية نظام اإدارة املخاطر وكفاية راأ�ص مال 
البنك ن�شبة اإىل خماطره وفق البيانات املالية للبنك، وحتقيقًا لهذا الدور يجب اأن يتم ما يلي:-

التاأكد من متتع املدقق الداخلي بال�شتقاللية التامة من خالل قيامه برفع تقاريره وتو�شياته بنتائج مهامه مبا�شرة اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة.••
التاأكد من توفر العدد الكايف من املوظفني املوؤهلني والتاأكد من ح�شولهم على التدريب املنا�شب ومكافاأتهم.••
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تاأكد من اأن نطاق واإجراءات ودورية عملية التدقيق الداخلي تتوافق مع درجة املخاطر التي تواجهها اأن�شطة البنك املختلفة.••
يجب موافقة جمل�ص الإدارة على ميثاق دائرة التدقيق الداخلي.••
دائرة التدقيق الداخلي م�شوؤولة عن و�شع هيكل ونطاق عمل التدقيق الداخلي، وعلى دائرة التدقيق الداخلي م�شوؤولية اإبالغ جلنة جمل�ص الإدارة للتدقيق عن اأي ••

ت�شارب حمتمل يف امل�شالح. كما ل يجب تكليف دائرة التدقيق الداخلي باأية مهام تنفيذية.
ب�شكل عام ل يجوز للبنك ال�شتعانة مب�شدر خارجي للقيام باأي دور من الأدوار الأ�شا�شية لدائرة التدقيق الداخلي، و يف حال اللجوء اإىل ذلك يجب احل�شول على ••

املوافقات الالزمة من ال�شلطات الرقابية.
التاأكد من اأن جلنة التدقيق هي امل�شوؤولة عن حتديد رواتب ومزايا كادر دائرة التدقيق الداخلي وتقييم اأدائه.••
التاأكد من قيام كل من املدقق الداخلي وجلنة التدقيق مبراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة الإجراءات املتخذة ••

ب�شاأنها.

2- التدقيق اخلارجي  
ميثل م�شتوى اآخر من الرقابة على مدى م�شداقية البيانات املالية وتقييم اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية:-

ت�شمن قانون البنوك املهام املطلوبة من املدقق اخلارجي وبحيث يتم اختياره من �شمن قائمة يعدها البنك املركزي �شنويًا.••
ح�شب قانون ال�شركات يتم انتخاب مدقق احل�شابات اخلارجي اأو اإعادة انتخابه خالل اجتماع الهيئة العامة ال�شنوي بناء على تو�شية من جمل�ص الإدارة ويحق للهيئة ••

العامة تفوي�ص جمل�ص الإدارة للتفاو�ص مع مدقق احل�شابات اخلارجي فيما يخ�ص حتديد الأجر اأو اأية اأمور تعاقدية اأخرى.
يجب توفر �شيا�شة واإجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�ص اإدارة البنك خا�شة بالتعاقد مع مدقق احل�شابات اخلارجي.••
على مدقق احل�شابات اخلارجي تزويد ن�شخة من تقرير التدقيق للجنة جمل�ص الإدارة للتدقيق حيث يجتمع مع جلنة جمل�ص الإدارة للتدقيق ملناق�شة هذه التقارير ••

واأية مالحظات اأخرى حول اأعمال البنك كما تتم هذه الجتماعات يف ح�شور الإدارة التنفيذية.
 جتتمع جلنة جمل�ص الإدارة للتدقيق مع املدقق اخلارجي بدون ح�شور الإدارة التنفيذية ما ل يقل عن مرة واحدة يف ال�شنة.••
مراعاة وجود تعاون وتن�شيق ب�شكل كامل بني املدقق الداخلي واخلارجي.••
مراعاة اأن تت�شف عملية التحكم املوؤ�ش�شي بالإف�شاح وال�شفافية.••
يجب اأن يكون جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية على فهم لهيكلية عمليات البنك، مبا يف ذلك العمليات التي يقوم بها البنك يف مناطق اأو �شمن هياكل ت�شريعاتها ••

تعيق ال�شفافية، وبهذا اخل�شو�ص يكون دور جلنة التحكم املوؤ�ش�شي التاأكد مما يلي:-
التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية تتبع �شيا�شات وا�شحة واإجراءات �شليمة للعمل �شمن هذه املناطق / الت�شريعات.••
اإجراء تقييم دوري للتاأكد من مدى احتياج البنك للعمل �شمن هذه املناطق والتي تعيق ال�شفافية.••
اأن جلنة التدقيق تراقب اأعمال التدقيق الداخلي على ال�شوابط على الأن�شطة التي متار�ص يف هذه املناطق وترفع التقارير الالزمة �شنويًا اأو لدى مالحظة اأي ق�شور ••

مادي اإىل جمل�ص الإدارة.
التاأكد من وجود ا�شرتاتيجيات و�شيا�شات واإجراءات عمل حتكم املنتجات والأدوات املالية املعقدة التي يقدمها البنك، واأن يكون هناك �شيا�شات لتقييم هذه املنتجات ••

�شواء عند ا�شتخدامها اأو بيعها.
التاأكد من وجود �شيا�شات للتعرف، قيا�ص، واإدارة للمخاطر املادية، مبا يف ذلك املخاطر القانونية وخماطر ال�شمعة التي ميكن اأن تن�شاأ من ممار�شة البنك لأي ••

ن�شاطات.
الإطالع على التقييم الدوري لالمتثال للقوانني والأنظمة بالإ�شافة اإىل المتثال مع ال�شيا�شات الداخلية.••
التاأكد من اأن هذه الأن�شطة خا�شعة لأعمال التدقيق الداخلي للبنك و�شمن نطاق اأعمال التدقيق اخلارجي.••
الإدارة •• ملجل�ص  الالزمة  التقارير  رفع  ويتم  الأن�شطة  تلك  مبخاطر  املتعلقة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  للبنك،  الرئي�شية  لالإدارة  الالزمة  املعلومات  و�شول  من  التاأكد 

وال�شلطات الرقابية ويتم اللتزام مبتطلبات الإف�شاح مبقت�شى القوانني والتعليمات التي يعمل بها البنك. 

هـ( جلنة الت�سهيالت وال�ستثمار 
يتلخ�ص عمل و�شالحيات اللجنة بالنظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�شهيالت.  وجلنة الإدارة لال�شتثمار والتي تزيد عن حدود �شالحيتها.

تتاألف اللجنة من رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو نائبه وع�شوية اثنني من اأع�شاء جمل�ص الإدارة.. 1
جتتمع اللجنة اأ�شبوعيًا.. 2
تقوم اللجنة مبراجعة ال�شيا�شة الئتمانية وال�شيا�شة ال�شتثمارية دوريًا والتاأكد من حتديثها مبا يتفق مع التعليمات والت�شريعات ذات العالقة.. 3
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خام�سا ً:  الإدارة التنفيذية 

يقوم جمل�ص الإدارة باملوافقة على تعيني الإدارة التنفيذّية يف البنك، والذي بدوره  يتاأكد من امتالكها اخلربات والكفاءات والنزاهة ال�شرورية لإدارة اأعمال البنك 
و�شوؤونه على نحو يتوافق ومعايري ال�شلوك املهني ل�شيما الإ�شراف على اإدارة البنك والتمّتع بال�شالحية املنا�شبة لالإ�شراف على الأفراد الرئي�شّيني املرتبطني بعمليات 

البنك.
ت�شاهم الإدارة التنفيذّية يف تطبيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ش�شية يف البنك من خالل ال�شلوك ال�شخ�شي وتوفري الرقابة الكافية على الأن�شطة التي يقومون باإدارتها.

ويف هذا الإطار، تن�شط الإدارة التنفيذّية يف حتديد املهام للموظفني بال�شكل املالئم،كما يقع على عاتقها و�شع الهيكل الإداري الذي يعمل على تعزيز مفهوم املحا�شبة 
وال�شفافية. وتكون هذه الإدارة ملزمة بالإ�شراف على الوفاء بامل�شوؤوليات/ال�شالحيات املحّددة كما تكون م�شوؤولة دون �شواها جتاه املجل�ص عن اأداء البنك.

كما تلتزم الإدارة التنفيذّية بتنفيذ مهامها وفقًا ملعايري ال�شلوك امِلهني، حيث تكون م�شوؤولة عن:
امل�شاهمة يف تقدمي القرتاحات حول اإ�شرتاتيجية اأعمال البنك واملوازنة التقديرية ال�شنوية.. 1
تقوم الإدارة التنفيذية بو�شع خطط العمل لتحقيق وتنفيذ اإ�شرتاتيجية البنك وذلك عن طريق عملية تخطيط �شاملة لكافة دوائر البنك.. 2
تنفيذ النظام املالئم لإدارة املخاطر )املالية وغري املالية( التي يتعر�ص لها البنك مبا ين�شجم مع توجيهات جمل�ص الإدارة.. 3
تقوم الإدارة التنفيذية وب�شكل دوري مبراجعة الإجنازات املتحققة ومقارنتها مع اخلطط املو�شوعة وتتخذ الإجراءات الت�شويبية اإن لزم الأمر.. 4
تقوم الإدارة التنفيذية باإعداد املوازنات التقديرية كاأداة من اأدوات التخطيط والرقابة.. 5
تعترب الإدارة التنفيذية م�شوؤولة عن اإعداد وتطوير �شيا�شات واإجراءات اإدارة خمتلف اأنواع املخاطر وتنفيذ ال�شرتاتيجيات املعتمدة من املجل�ص.. 6
تقع الأعمال اليومية الت�شغيلية للبنك �شمن حدود م�شوؤوليات ومهام الإدارة التنفيذية للبنك.. 7
و�شع اأنظمة رقابة داخلية فعالة.. 8
اإعداد التقارير املالية وفقًا للمعايري الدولية .. 9

الوظائف . 10 بهذه  املناطة  املهام  تاأدية  و�شمان  والمتثال  املخاطر  وظائف  يتعلق مبتابعة  فيما  وخا�شة  البنك،  اأعمال  على  الإ�شراف  التنفيذية  الإدارة  على  يجب 
با�شتقاللية .

يجب على الإدارة التنفيذية تزويد املجل�ص بتقارير مالية واإدارية بكل �شفافية ومو�شوعية، كل �شهرين على الأقل.. 11
يجب على الإدارة التنفيذية تنفيذ القرارات ال�شادرة عن املجل�ص دون اأن يكون هنالك اأي تدخل يف �شالحياتها،كما يجب اأن ت�شتند م�شاركة اأي من اأع�شاء جمل�ص . 12

الإدارة يف تنفيذ القرارات التي ي�شدرها املجل�ص على موافقة املجل�ص، وعلى جمل�ص الإدارة الطالع على كافة الإجراءات املتخذة يف هذا ال�شدد.
تعمل جلان املجل�ص جنبًا اإىل جنب مع الإدارة التنفيذية على ت�شكيل اللجان املنبثقة عن الإدارة التنفيذية وتفوي�ص ال�شالحيات وامل�شوؤوليات املحددة لهم. كما . 13

يجب اأن يكون لكل جلنة من جلان الإدارة ميثاق خا�ص معتمد من املجل�ص يحدد غاياتها وم�شوؤولياتها وتكوينها ودورية اجتماعاتها.

 �ساد�سا ً: اللجان التنفيذية  

من اأجل �شمان حتقيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ش�شية يف البنك فلدى البنك عدة جلان تنفيذية متخ�ش�شة مت ت�شكيلها لأغرا�ص حمددة ولزيادة فعالية البنك ب�شكل عام 
وهذه اللجان هي :

اللجنة التنفيذية••
جلنة املوجودات واملطلوبات••
جلنة الإ�شتثمار••
جلنة ت�شنيف الت�شهيالت••
جلنة ت�شهيالت ال�شركات••
جلنة ت�شهيالت التجزئة••
اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات )جلنة الكمبيوتر العليا(••

وتتكون هذه اللجان من املدير العام رئي�شاً  وع�شوية بع�ص اأو كافة نواب وم�شاعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني. 
بالإ�شافة اإىل اللجان املذكورة اأعاله هناك جلنة امل�شرتيات وجلنة ا�شتالم الفروع اجلديدة واملجددة. 

وامللخ�ص التايل يبني م�شوؤوليات ومهام اأهم اللجان التنفيذية:

اللجنة التنفيذية:
تتلخ�ص م�شوؤولياتها ومهامها مبتابعة اإجنازات البنك املختلفة و�شري خطط العمل وتقييم اأو�شاع البنك اأولً  باأول بالإ�شافة اإىل بحث �شبل تطوير خمتلف جوانب العمل 
العام / رئي�ص املجموعة  املدير  نائب  العام رئي�شًا وع�شوية  املدير  اللجنة من  تتاألف  ب�شرعة وكفاءة.  املو�شوعة وال�شتجابة لأي م�شتجدات  الأهداف  لتحقيق  بالبنك 
امل�شرفية، رئي�ص جمموعة اخلدمات امل�شاندة ورئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال و م�شاعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني يف البنك وتعقد اجتماعها ب�شكل 

�شهري. 
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جلنة املوجودات واملطلوبات:
الهدف ال�شرتاتيجي للجنة هو تعظيم ربحية البنك على املدى الطويل من خالل التخ�شي�ص الأمثل للموارد املتاحة على التوظيفات املربحة مع املحافظة على م�شتوى 

مقبول من املخاطر ومبا يتوافق مع اأهداف البنك وتقوم هذه اللجنة بدورين رئي�شيني:                                          
- التوزيع / التخ�شي�ص ال�شرتاتيجي لكل من الأ�شول واخل�شوم.

- �شبط ورقابة املخاطر. 
بالإ�شافة اإىل تقييم العائد / املخاطر لالأ�شول املختلفة وتركيبة راأ�ص املال وموؤثراتها والبحث عن م�شادر الأموال وتقييمها والت�شعري.

تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�شًا وع�شوية كل من:
- نائب املدير العام / رئي�ص املجموعة امل�شرفية

- رئي�ص جمموعة / اخلدمات امل�شاندة
- رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

- م�شاعد املدير العام/ اخلزينة وال�شتثمار
- م�شاعد املدير العام / الت�شهيالت

- م�شاعد املدير العام / املالية
- م�شاعد املدير العام / منتجات التجزئة و الأفراد

- مدير تنفيذي دائرة اإدارة املخاطر
- مدير تنفيذي دائرة اخلزينة

وجتتمع اللجنة ب�شكل �شهري اأو كلما دعت احلاجة لذلك.

جلنة ت�سهيالت ال�سركات: 
تتلخ�ص مهامها و�شالحياتها مبا يلي:-

- املوافقة على الت�شهيالت �شمن �شقوف حمددة يف ال�شيا�شة الئتمانية للبنك.
- التو�شية اإىل جلنة جمل�ص الإدارة للت�شهيالت وال�شتثمار على اأية طلبات تفوق �شالحيات اللجنة.

- التو�شية اإىل جلنة جمل�ص الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية �شد املتخلفني عن ال�شداد.
- التو�شية اإىل جلنة جمل�ص الإدارة بربامج ت�شوية و/اأو جدولة املديونيات املتعرثة مع مراعاة اللتزام بتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية التابعة 

لها فروع البنوك اخلارجية. 
- املوافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية �شد املتخلفني عن ال�شداد من عمالء القرو�ص ال�شتهالكية والبيع الآجل وبطاقات الئتمان �شمن �شقوف معينة. 

- الإطالع على القرارات باملوافقة اأو الإعتذار �شمن �شالحيات معينة. 
- مراجعة وتعديل ال�شيا�شة ال�شتثمارية والتو�شية باعتمادها للجنة جمل�ص الإدارة للت�شهيالت وال�شتثمار. 

تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�شًا ونائب املدير العام / رئي�ص املجموعة امل�شرفية نائبًا وع�شوية كل من:
- رئي�ص جمموعة اخلدمات امل�شاندة 

- رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال 
- م�شاعد املدير العام / منتجات التجزئة والفراد،

- م�شاعد املدير العام / ت�شهيالت
و ي�شارك املدير التنفيذي / الدائرة القانونية م�شت�شارًا قانونيًا للجنة، ويكون مدير دائرة اإدارة ورقابة الئتمان �شكرتريًا للجنة.

جتتمع اللجنة مرتني يف الأ�شبوع على الأقل.

جلنة الإ�ستثمار: 
تتلخ�ص مهامها و�شالحياتها مبا يلي:-

- الإطالع على التو�شيات املدعمة بالدرا�شات التي تقوم بها دائرة اخلزينة وال�شتثمار بخ�شو�ص الدخول يف اأية ا�شتثمارات جديدة اأو اخلروج من اأية ا�شتثمارات 
قائمة وكذلك زيادة اأو تخفي�ص قيمة اأية ا�شتثمارات واتخاذ القرار املالئم لها ح�شب جدول ال�شالحيات املحددة بال�شيا�شة ال�شتثمارية.

- التو�شية اإىل جلنة جمل�ص الإدارة للت�شهيالت وال�شتثمار على اأية طلبات تفوق �شالحيات اللجنة.
-  املراجعة ال�شنوية ل�شرتاتيجية البنك ال�شتثمارية بالإ�شافة اإىل مراجعة ال�شيا�شة ال�شتثمارية واملحددات ال�شتثمارية املوجودة بها وو�شع املقرتحات والتعديالت 

الالزمة ورفع التو�شيات املتعلقة بذلك اإىل جمل�ص الإدارة للموافقة.
-  املراجعة ال�شنوية لل�شالحيات املحددة بال�شيا�شة ال�شتثمارية وو�شع املقرتحات والتعديالت الالزمة ورفع التو�شيات املتعلقة بذلك اإىل جمل�ص الإدارة للموافقة.
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-  املراجعة ال�شهرية ملكونات املحفظة ال�شتثمارية واأداوؤها العام من وجهة نظر العائد واملخاطر املرتبطة به ومقارنته مع الفرتات ال�شابقة.
- تقييم اأداء كل ا�شتثمار على حده عن طريق مقارنة العائد احلقيقي لال�شتثمار مع اأي موؤ�شرات قد تختارها اللجنة من وقت لآخر. 

- تقييم درجة امتثال وتوائم ا�شتثمارات البنك مع ال�شيا�شات واملحددات ال�شتثمارية واملخاطر املرتبطة بها، وو�شع اخلطط الواجبة لاللتزام بال�شقوف املحددة 
بال�شيا�شة ال�شتثمارية يف حال جتاوزها.

 .)ALCO( الإطالع على التقرير ال�شتثماري ال�شهري الذي تعده دائرة اخلزينة وال�شتثمار واإبداء الراأي وتوجيه التقرير اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات  -
-  التو�شية اإىل جمل�ص الإدارة  بتعيني اأو اإنهاء خدمات اأمناء احلافظ الأمني ل�شتثمارات البنك اأو اأي جهة تقدم خدمات ذات عالقة با�شتثمارات البنك.

تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�شًا ونائب املدير العام / رئي�ص املجموعة امل�شرفية نائبًا وع�شوية كل من:
- رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال 

- م�شاعد املدير العام / اخلزينة و ال�شتثمار
- م�شاعد املدير العام / منتجات التجزئة والأفراد 

- مدير تنفيذي/ اخلزينة
- مدير تنفيذي/ دائرة اإدارة املخاطر

- مدير اأول / اخلزينة وال�شتثمار - �شكرتريًا للجنة.
جتتمع اللجنة مرة واحده على الأقل �شهريًا.

اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات )جلنة الكمبيوتر العليا(
حيث ت�شطلع هذه اللجنة باملهام التالية:

- حتديد الجتاه ال�شرتاتيجي لأنظمة املعلومات على م�شتوى البنك. 
- مراجعة �شيا�شات تطبيق اأنظمة املعلومات يف البنك. 

- تقدمي املعلومات والتوجيه لدائرة اأنظمة املعلومات حول اخلطط ال�شرتاتيجية لأنظمة املعلومات.
.)IT Security( تقوم اللجنة مبهام جلنة اأمن اأنظمة املعلومات -

تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�شًا وع�شوية كافة اأع�شاء اللجنة التنفيذية وجتتمع اللجنة ب�شكل �شهري اأو كلما دعت احلاجة لذلك.

�سابعا ً: اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية 

تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مرة واحدة على الأقل �شنويًا.. 1
يحر�ص املجل�ص على حتديد توجهات البنك وتنفيذها عرب اعتماد �شيا�شات واإجراءات عمل موثقة ت�شمل كافة نواحي العمليات والإدارة.. 2
متّثل هذه ال�شيا�شات واإجراءات العمل املبادئ التوجيهية لعمل الإدارة، والتي ت�شمل :. 3

و�شع اإ�شرتاتيجية البنك واأهدافه.••
حتديد درجات املخاطر املقبولة للبنك.••
القيام بالأعمال اليومية.••
حماية م�شالح املودعني.••
تلبية اللتزامات اجتاه امل�شاهمني والأخذ بعني العتبار م�شالح اجلهات ذات العالقة. ••
و�شع اآلية منا�شبة للتعامل مع �شكاوى العمالء بناء على تعليمات اجلهات الرقابية.••
ت�شيري اأعمال البنك ب�شورة اآمنة و�شليمة ونزيهة وفق القوانني و الت�شريعات.••
اإدارة البنك بال�شكل الذي ل يعر�ص القطاع امل�شريف لأية خماطر نظامية.••

يجب مراجعة �شيا�شات واإجراءات البنك وحتديثها على اأ�شا�ص �شنوي من قبل اجلهة ذات العالقة.. 4
يقوم املجل�ص �شنويًا بالتاأكد من كفاية ال�شيا�شات القائمة، اأو حتديد احلاجة اإىل اأي تعديالت فيها.. 5
يقوم املجل�ص با�شتخدام مالحظات دائرة التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وتقارير تقييم اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية  لتعزيز فعالية اأداء البنك )مبا . 6

يف ذلك اأداء املجل�ص واأداء الإدارة التنفيذية(.
يقوم املجل�ص بت�شمني التقرير ال�شنوي تقريرًا حول مدى كفاية اأنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل )Financial Reporting( وبحيث يت�شمن ذلك:. 7

تو�شيح مل�شوؤولية الإدارة التنفيذية عن و�شع اأنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل.••
تو�شيح لإطار العمل الذي قامت با�شتخدامه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية اأنظمة الرقابة الداخلية.••
تقييم الإدارة التنفيذية لأنظمة الرقابة الداخلية كما بتاريخ البيانات املالية.••
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الإف�شاح عن اأي مواطن �شعف يف اأنظمة الرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية.••
تقرير من املدقق اخلارجي يبني راأيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية.••

الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك 
حتقيقا ملبادئ الرقابة الداخلية واأ�ش�ص احلاكمية املوؤ�ش�شية وب�شكل خا�ص الرقابة الثنائية وو�شوح خطوط ال�شلطة وامل�شوؤولية فقد قام البنك بتوزيع املهام والواجبات 
بني الدوائر املختلفة للبنك وقام بتحديد خطوط ال�شلطة وامل�شوؤولية ب�شكل وا�شح بالإ�شافة اإىل و�شع ال�شيا�شات التف�شيلية املختلفة واإقرارها من املجل�ص ومن اأهم هذه 

ال�شيا�شات ال�شيا�شة الئتمانية وال�شيا�شة ال�شتثمارية يف البنك، هذا اإىل جانب ال�شيا�شات الأخرى املتعلقة باإدارة املخاطر ومراقبة المتثال. 
يف هذا الإطار ي�شري الهيكل التنظيمي للبنك اإىل تربع جمل�ص الإدارة على قمة الهرم ثم ياأتي دور رئي�ص جمل�ص الإدارة ومن ثم املدير العام هذا وقد مت تق�شيم العمل 

يف البنك بني ثالثة جمموعات رئي�شية.

املجموعة الأوىل:
املجموعة امل�شرفية، وت�شم اأن�شطة الت�شهيالت الإئتمانية واخلزينة وال�شتثمار ومنتجات التجزئة والأفراد وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة مق�شم اإىل اأن�شطة فرعية ل�شمان 

التخ�ش�ص يف العمل وحتقيقاً  ملبادئ الرقابة الداخلية.
و ي�شري الهيكل التنظيمي اإىل تويل نائب املدير العام / رئي�ص املجموعة امل�شرفية اإدارة املجموعة .

املجموعة الثانية:
جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وت�شم اأن�شطة اإدارة املخاطر ) خماطر الئتمان واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�شوق واأمن اأنظمة املعلومات وخطة ا�شتمرارية العمل 

ودائرة اإدارة ورقابة الئتمان(، اإىل جانب دائرة مراقبة المتثال، ودائرة متابعة ومعاجلة الإئتمان.
وي�شري الهيكل التنظيمي اإىل تويل رئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال اإدارة املجموعة مع الإ�شارة اإىل اأن دوائر املخاطر ومراقبة المتثال ترفع تقاريرها اإىل جلنة 

املخاطر املنبثقة عن جمل�ص الإدارة. 

املجموعة الثالثة:
جمموعة اخلدمات امل�شاندة، وت�شم هذه املجموعة دوائر اأنظمة املعلومات، العمليات املركزية، واخلدمات الإدارية. وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة ي�شم اأن�شطة فرعية 

اأخرى حمددة. 
و ي�شري الهيكل التنظيمي اإىل تويل رئي�ص جمموعة  اخلدمات امل�شاندة  اإدارة املجموعة .

وهناك دوائر اأخرى يراأ�شها مدراء دوائر وتتبع مبا�شرة للمدير العام وهي الدائرة املالية، الدائرة القانونية، الت�شويق والعالقات العامة، اإدارة املوارد الب�شرية.
اأما دائرة التدقيق الداخلي فتتبع مبا�شرة لرئي�ص جمل�ص الإدارة وترفع تقاريرها له وللجنة جمل�ص الإدارة للتدقيق.

اأهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة يف البنك 
للوظائف  الدوائر وعمل و�شف وظيفي  الدوائر وحتديد مهام وواجبات  لكافة  املنا�شبة  التنظيمية  الهياكل  الدوائر املختلفة من حيث و�شع  اأعمال  بتنظيم  البنك  قام 

املختلفة يف الدوائر وكما يلي : 

دائرة الت�شهيالت الإئتمانية
ي�شري الهيكل التنظيمي اإىل رئا�شة الدائرة من قبل م�شاعد املدير العام / ت�شهيالت ويق�شم العمل بني دائرتني: دائرة ت�شهيالت ال�شركات الكربى، ودائرة ت�شهيالت 

ال�شركات املتو�شطة وال�شغرية. 
اأما املهــام والواجبــات لدوائر الت�سهيالت فهي كما يلي:

دائرة ت�سهيالت ال�سركات الكربى
درا�شة واإدارة الت�شهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة �شمن �شقوف معينة ويتبع لها قرو�ص التجمع البنكي، ت�شهيالت املوؤ�ش�شات احلكومية، الت�شهيالت اخلا�شة بال�شخ�شيات 

والفعاليات الجتماعية وال�شيا�شية، متويل امل�شاريع، التاأجري التمويلي، الربامج الئتمانية اخلا�شة لل�شركات.

دائرة ت�سهيالت ال�سركات املتو�سطة وال�سغرة
درا�شة واإدارة الت�شهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة �شمن �شرائح حمددة ويتبع لها القرو�ص املمنوحة للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

دائرة منتجات التجزئة والأفراد
ي�شري الهيكل التنظيمي اإىل رئا�شة الدائرة من قبل م�شاعد املدير العام / منتجات التجزئة والأفراد وت�شمل: دائرة الفروع واملكاتب، الدائرة البنكية اخلا�شة، دائرة 

قرو�ص الأفراد، دائرة املبيعات بالإ�شافة اإىل وحدة البطاقات.
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دائرة الفروع واملكاتب
تتلخ�ص اأهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة الفروع واملكاتب مبا يلي:

العمل على مراجعة وتعديل اإجراءات العمل لت�شهيل وت�شريع خدمة العمالء واملحافظة على امل�شتوى الرفيع خلدمات البنك، والرتكيز على اجلودة والدقة و�شرعة ••
تقدمي اخلدمة وح�شن التعامل مع اجلمهور.

التن�شيق بني فروع البنك ودوائر الإدارة العامة وما بني الفروع.••
القيام مبهام الت�شويق خلدمات ومنتجات البنك وفق اخلطط والأهداف املو�شوعة.••

الدائرة البنكية اخلا�سة 
تتلخ�ص اأهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة البنكية اخلا�شة مبا يلي:

درا�شة العرو�ص ال�شتثمارية املقدمة للبنك.••
اإدارة املحافظ ال�شتثمارية للعمالء يف الأ�شواق العاملية.••
اإن�شاء عالقات مع بنوك ا�شتثمارية ومدراء �شناديق عاملية.••
الت�شويق خلدمات ومنتجات البنك وال�شركات ال�شقيقة لدى كبار العمالء.••

دائرة قرو�س الأفراد 
درا�شة طلبات منتجات ت�شهيالت الأفراد املقدمة من الفروع واملكاتب اإىل دائرة ت�شهيالت الأفراد والتي يوجد يف البع�ص منها ا�شتثناءات خارجة عن �شالحياتهم.

دائرة املبيعات
القيام بالزيارات امليدانية الدورية للعمالء احلاليني وامل�شتهدفني وفقًا لربنامج حمدد وذلك بهدف التعرف على الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية لهوؤلء العمالء وما 

يتوقعونه من البنك بالإ�شافة للتعرف على وجهات نظرهم يف م�شتوى اخلدمات التي يقدمها البنك واحل�شول على اأية اقرتاحات اإيجابية منهم.

دائرة اخلزينة وال�شتثمار 
وي�شري الهيكل التنظيمي اإىل رئا�شة الدائرة من قبل م�شاعد املدير العام/ اخلزينة وال�شتثمار ويق�شم العمل على عدة اأن�شطة هي: غرفة التداول، العالقات الدولية 

والبنوك املرا�شلة، ال�شناديق ال�شتثمارية، ال�شتثمار املحلي، عمليات اخلزينة، مكتب التن�شيق مع الوحدة امل�شرفية اخلارجية.  
تتلخ�ص اأهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة اخلزينة وال�شتثمار مبا يلي:

اإدارة ال�شيولة بالعمالت الأجنبية واملحلية بال�شكل الذي ي�شاهم يف زيادة العائد على حقوق امل�شاهمني.••
اإدارة املوجودات واملطلوبات بالعملة املحلية والأجنبية لتحقيق اأكرب عائد ممكن �شمن حدود املخاطر املقبولة.••
اإدارة املحافظ ال�شتثمارية بالعمالت الأجنبية واملحلية من ال�شندات والأ�شهم والأدوات املالية املختلفة.••
التن�شيق مع البنوك املرا�شلة من اأجل املحافظة على عالقات متميزة معها ومتابعة �شقوف الئتمان املمنوحة للبنك.••
البحث امل�شتمر عن الفر�ص ال�شتثمارية املتاحة �شمن توافقها مع ال�شيا�شة ال�شتثمارية املعتمدة وتعليمات البنك املركزي الأردين.••
تقدمي خدمات ال�شتثمار املرتبطة بالدائرة مثل التعامل بالهام�ص والعقود الآجلة وامل�شتقات والأ�شهم وال�شندات واأعمال احلافظ الأمني، اأمني ال�شتثمار ومدير ••

الإ�شدار. 
العمل على دعم مراكز العمل والفروع يف اأداء مهامها. ••
متابعة تقارير اللتزام مع دوائر الإدارة والإدارة العليا واجلهات اخلارجية.••
اإجراء الدرا�شات على اأ�شهم ال�شركات ومتابعة اأو�شاعها املالية ورفع التقارير اخلا�شة بال�شتثمار لالإدارة العليا.••

وفيما يتعلق بالوحدة امل�شرفية اخلارجية فيتم ما يلي ) وذلك بالتن�شيق مع مكتب تن�شيق اأعمال الفرع يف الإدارة العامة(:-
تقدمي اخلدمات امل�شرفية اإىل عمالء البنك من قبول للودائع، ومنح الت�شهيالت امل�شرفية املبا�شرة وغري املبا�شرة ومتابعة حمافظ البنك من الأ�شهم وال�شندات.••
متثيل البنك اأمام اجلهات الر�شمية والغري الر�شمية يف قرب�ص.••
تزويد البنك املركزي القرب�شي بكافة التقارير والبيانات املالية املطلوبة واملتعلقة بن�شاط الفرع هناك.••
التن�شيق مع �شابط ارتباط الوحدة امل�شرفية اخلارجية يف دائرة اخلزينة لت�شهيل ان�شياب العمل ما بني فرع قرب�ص وكافة الدوائر والفروع الأخرى.••
رفع التقارير والبيانات املالية الدورية املدققة من قبل املدقق اخلارجي اإىل اإدارة البنك. ••
تطبيق القوانني والتعليمات ال�شادرة عن البنك املركزي القرب�شي والأردين اخلا�شة بعمل الفرع وكذلك التعليمات الإدارية والتاأكد من اإملام املوظفني بها.••

وتقوم الدائرة املالية مبهام Office Back للدائرة اإ�شافة اإىل دور دائرة املخاطر يف حتديد املخاطر املرتتبة على اأعمال دائرة اخلزينة من كافة جوانبها.

دائرة التدقيق الداخلي
تقوم فل�شفة التدقيق الداخلي على اأن غايتها يف تقدمي خدمات توكيدية وا�شت�شارية م�شتقلة ومو�شوعية لإدارة البنك تهدف اإىل اإ�شافة قيمة اأو تطوير لعمليات، وم�شاعدة 

اإدارة البنك يف حتقيق اأهدافها املقررة وذلك من خالل و�شع نهج منتظم لتقييم وحت�شني فعالية عمليات اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية والتحكم املوؤ�ش�شي.
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مت اإعداد كتاب تكليف )charter( للدائرة وفقًا لأف�شل املمار�شات الدولية وتاليًا اأهم مالمح التكليف:-

الأهداف 
تعمل الدائرة على حتقيق الأهداف التالية:

تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:••
.)Data Integrity and Reliability( الدقة والعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية -

- كفاءة العمليات الت�شغيلية
- التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�شارية

- املحافظة على اأ�شول وممتلكات البنك
- ا�شتمرارية العمل حتت كافة الظروف

تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة اأنظمة اإدارة املخاطر وعمليات التحكم املوؤ�ش�شي لدى البنك.••
حت�شني وتطوير اأنظمة الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر وعمليات التحكم املوؤ�ش�شي.••
اإ�شافة قيمة للبنك من خالل تقدمي اخلدمات ال�شت�شارية املطلوبة لإدارة البنك.••
حت�شني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق اأهداف البنك.••

ال�سالحيات 
لتحقيق كافة الأهداف املناطة بدائرة التدقيق الداخلي، فاإن الدائرة خمولة بال�شالحيات التالية:

تنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة لكافة مراكز عمل البنك وال�شركات التابعة له.••
الرجوع والإطالع على كافة �شجالت واأنظمة وبيانات وتقارير البنك وال�شركات التابعة له.••
الت�شال املبا�شر مع كافة موظفي البنك وال�شركات التابعة.••
حتديد طبيعة ونطاق وتوقيت عمليات التدقيق واملراجعة.••

 )Incidents Significant( وعلى مدراء كافة مراكز العمل لدى البنك وال�شركات التابعة القيام باإبالغ دائرة التدقيق الداخلي باأية م�شاكل وخمالفات هامة وجوهرية
حال حدوثها ودون تاأخري.

الإ�ستقاللية واملو�سوعية 
ل�شمان ال�شتقاللية الالزمة فاإن دائرة التدقيق الداخلي:

تتبع اإداريًا وب�شكل مبا�شر اإىل رئي�ص جمل�ص الإدارة ووظيفيًا اإىل جلنة جمل�ص الإدارة للتدقيق.••
ترفع تقارير ونتائج اأعمالها ب�شكل مبا�شر اإىل رئي�ص جمل�ص الإدارة واإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة، كما جتتمع دائرة التدقيق الداخلي بلجنة ••

التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة دون ح�شور الإدارة التنفيذية مرة واحدة �شنويًا على الأقل.
وبهدف �شمان مو�شوعية كادر وموظفي دائرة التدقيق الداخلي فاإنه:

تبقى امل�شوؤولية املبا�شرة على عمليات الرقابة واإدارة املخاطر �شمن امل�شئوليات املبا�شرة ملراكز العمل.••
الدائرة غري م�شوؤولة عن اأية عمليات تنفيذية، ول توجد للدائرة اأية م�شوؤولية مبا�شرة اأو �شالحيات تنفيذية لالأن�شطة التي تتوىل الدائرة م�شوؤولية مراجعتها ••

وتدقيقها.
على •• والرقابة  املنا�شب  التنفيذ  عن  التنفيذية  الإدارة  م�شوؤولية  من  تقلل  ل  التنفيذية  لالإدارة  الداخلي  التدقيق  دائرة  قبل  من  ال�شت�شارات  تقدمي  عملية  اإن 

ن�شاطاتها املختلفة.
نطاق العمل وامل�سوؤوليات  

 نطاق عمل التدقيق 
- ي�شمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية 

وعمليات اإدارة املخاطر والتحكم املوؤ�ش�شي واإجناز كافة املهام وامل�شوؤوليات املناطة بها.
- تقوم الدائرة بتنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�شتنادًا اإىل اأولويات خطة التدقيق املبني على املخاطر )Risk-Based Audit( واملعتمد �شمن ا�شرتاتيجية 

الدائرة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�ص الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عنه.
- تتوىل الدائرة كذلك تنفيذ اأية مراجعات خا�شة اأو ا�شت�شارات ا�شتنادًا اإىل توجيهات من رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة اأو 

مدير الدائرة.

العالقة مع املدققني اخلارجيني ومفت�سي البنك املركزي الأردين
- تكون دائرة التدقيق الداخلي هي �شابط الت�شال ما بني املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين من جهة وبني دوائر ومراكز العمل املختلفة لدى 

البنك من جهة اأخرى، �شواء خالل عمليات املراجعة اأو �شمن مرحلة الرد على املالحظات والتقارير.
- تتوىل دائرة التدقيق الداخلي عملية التن�شيق مع املدققني اخلارجيني يف جمال التخطيط ووقت وتنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة وذلك ل�شمان عدم التعار�ص. 
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املهام 
حتى تتمكن الدائرة من حتقيق اأهدافها فاإنها تقوم مبا يلي:-

- تقييم مدى كفاية وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وال�شركات التابعة.
- تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات اإدارة املخاطر والتحكم املوؤ�ش�شي لدى البنك وال�شركات التابعة.

التابعة والتقارير اليومية التي ت�شدر عن دائرة التدقيق  البيانات والتقارير من خالل الزيارات الدورية للفروع والدوائر وال�شركات  - تقييم مدى دقة و�شحة 
الداخلي.

- تقييم مدى كفاية راأ�ص مال البنك وال�شركات التابعة يف مواجهة كافة اأنواع املخاطر املحتملة.
- تقييم مدى التقيد واللتزام بالتعليمات والقوانني وال�شيا�شات ال�شارية املفعول والتي حتكم اأعمال البنك. 

- تقييم مراحل عمليات تطوير و�شيانة النظم لدى البنك.
- اإجراء كافة عمليات التحقيق اخلا�شة الالزمة حيال امل�شاكل واملخالفات الهامة واجلوهرية.

- تقييم مدى كفاية وفعالية اإجراءات املحافظة على اأ�شول وممتلكات البنك وال�شركات التابعة.
- تقييم مدى حتقيق الأهداف املقررة للعمليات ومراكز العمل املختلفة لدى البنك.

- تقييم مدى قدرة البنك وال�شركات التابعة على ا�شتمرارية العمل حتت كافة الظروف.
- متابعة التقارير والتو�شيات ال�شادرة عن الدائرة وعن املدققني اخلارجيني/مفت�شي البنك املركزي الأردين للتاأكد من ت�شويب املالحظات وتقييم مدى كفاية 

الإجراءات املتخذة.
- تقييم اإجراءات و�شيا�شات العمل املقرتحة بال�شكل الذي ي�شمن ح�شن �شري العمل وحتقيق كافة املتطلبات.

- م�شاعدة اإدارة البنك يف مقاومة عمليات التالعب والختال�ص من خالل مراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الإجراءات الرقابية للحد من هذه العمليات، )يف 
حني تبقى امل�شوؤولية الرئي�شية لإدارة البنك يف منع واكت�شاف هذه احلالت(.

تتوىل دائرة التدقيق الداخلي كذلك م�شوؤولية م�شاعدة الإدارة التنفيذية وجمل�ص الإدارة من خالل تقدمي ال�شت�شارات املطلوبة وفقًا للمعايري واأف�شل املمار�شات.

املحا�سبية 
اإعداد وتنفيذ خطة تدقيق �شنوية ا�شتنادًا اإىل منهج التدقيق املبني على املخاطر وبحيث تعتمد اخلطة من قبل رئي�ص جمل�ص الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عن ••

جمل�ص الإدارة.
رفع تقرير تف�شيلي وملخ�ص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتحقيقات التي يتم تنفيذها، وبحيث تت�شمن التقارير نطاق عمل التدقيق واأهم املالحظات والتو�شيات ••

واإجراءات املتابعة املطلوبة.
رفع كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي من خالل ا�شتخدام و�شائل واأدوات التدقيق الآلية واإتباع املعايري واأف�شل املمار�شات املتعلقة بهذا اجلانب.••
التدقيق •• التطورات يف جمال مهنة  اآخر  الالزمة ل�شمان مواكبة  التدريبية  بالدورات  اإحلاقهم  املهنية وذلك من خالل  الناحية  الداخلي من  التدقيق  تطوير كادر 

الداخلي.
اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�شمان تنفيذ كافة اأعمال الدائرة وفقًا ملعايري مهنة التدقيق الداخلي واأف�شل املمار�شات املهنية، اإ�شافة اإىل متطلبات ال�شلطات الرقابية ••

التي حتكم عمل البنك.  
املراجعة الدورية 

يخ�شع هذا التكليف للمراجعة ب�شكل �شنوي من قبل دائرة التدقيق الداخلي وذلك من اأجل تقييم مدى كفايته لتمكني الدائرة من تنفيذ كافة املهام وامل�شوؤوليات املناطة 
بها وحتقيق الأهداف املرجوة منها، وبحيث يتم عر�ص اأية تعديالت على جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�ص الإدارة للح�شول على املوافقة الالزمة.

التعميم الداخلي 
ا�شتنادًا اإىل معايري التدقيق الداخلي والن�شرات ال�شادرة عن جلنة بازل يتم تعميم هذا التكليف على كافة مراكز العمل لدى البنك وال�شركات التابعة لالطالع عليه 

بهدف ت�شهيل مهمة دائرة التدقيق الداخلي يف البنك.

دائرة اإدارة املخاطر
تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ص لها البنك من خالل دائرة خماطر م�شتقلة ترتبط برئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وترفع تقاريرها الدورية للجنة جمل�ص 

الإدارة للمخاطر.
ت�شمل م�شوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:

التعرف وقيا�ص ومراقبة وال�شيطرة وكذلك اإبداء التو�شيات الالزمة لتخفيف املخاطر التي تواجه البنك و�شمن اأعلى درجات التن�شيق مع كافة خطوط العمل ذات العالقة ••
يف البنك.

••.)Appetite Risk( و�شع التو�شيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�شية املقبولة من قبل جمل�ص الإدارة والتاأكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها
تطوير منهجيات القيا�ص وال�شبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.••
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و�شع اأهداف و�شيناريوهات اختبارات الأو�شاع ال�شاغطة )Stress Testing( وتطبيقها ورفع نتائج الختبارات اإىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�ص الإدارة ••
للمخاطر.

تقييم كفاية راأ�ص املال مقابل اأنواع وم�شتويات املخاطر املختلفة التي قد تواجه البنك )ICAAP( ورفع نتائج عملية التقييم اإىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�ص ••
الإدارة للمخاطر. 

التو�شية عند و�شع ال�شقوف املقرتحة )Limits( املختلفة للمخاطر التي يتعر�ص لها البنك ومراجعتها والتو�شية بها للجنة جمل�ص الإدارة للمخاطر وت�شجيل حالت ••
ال�شتثناءات عن �شيا�شات اإدارة املخاطر. 

تزويد املجل�ص والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�ص املخاطر ومنظومة املخاطر )Risk Profile( يف البنك )اإح�شائيات نوعية وكمية تعر�ص يف كل ••
اجتماع ملجل�ص الإدارة(.

ال�شفافية يف اإبراز املخاطر والتاأكد من و�شوحها وفهمها داخلياً  كذلك الإف�شاح عنها للجمهور.••
تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية، جلان الئتمان، واإدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة، مب�شاعدة دائرة اإدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�شالحيات ••

املحددة لهذه اللجان.
يقوم البنك بت�شمني التقرير ال�شنوي معلومات كافية عن دائرة اإدارة املخاطر وب�شكل خا�ص هيكلها وعملياتها والتطورات التي ح�شلت عليها.••
تقوم الدائرة بن�شر الوعي باملخاطر لدى موظفي البنك مبا يتعلق بالطرق والأ�شاليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�شمولية باإدارة املخاطر.••
تقوم الدائرة مبتابعة ما ي�شدر من تعليمات وتو�شيات من اجلهات الرقابية املختلفة مبا فيها جلنة بازل، وترجمتها �شمن خطط عمل البنك و�شيا�شاته واإجراءاته.••

دائرة اإدارة و رقابة الئتمان 
اأربع دوائر هي: وحدة  العمل بني  ويق�شم  الدائرة  له مدير  ويتبع  املخاطر  اإدارة  دائرة  تنفيذي -  الدائرة من قبل مدير  رئا�شة  اإىل  للدائرة  التنظيمي  الهيكل  وي�شري 
العمليات الداخلية، وحدة العمليات اخلارجية، وحدة التوثيق القانوين، وحدة اللجان والقرارات، بالإ�شافة اإىل موظف خدمات م�شاندة. مت ف�شل هذه الدائرة عن اإدارة 

الت�شهيالت وذلك حتقيقًا لوظيفة ف�شل املهام وان�شجامًا مع مبداأ الرقابة الثنائية.
اأما اأبرز املهام والواجبات لوحدات الدائرة فهي كما يلي:  

وحدة العمليات الداخلية
- تنفيذ عمليات منح وجتديد وتعديل واإلغاء الت�شهيالت، وما يرافق ذلك من اإعداد ومراجعة وترحيل واعتماد القيود املحا�شبية اخلا�شة بالعمليات املنفذة.

- ترحيل بيانات ال�شمانات والتعزيزات على النظام البنكي.
- ترحيل بيانات املحافظ الئتمانية ل�شباط الئتمان و�شالحياتهم، وكذلك �شالحيات الفروع واملكاتب يف ك�شف احل�شابات اجلارية على النظام البنكي.

وحدة العمليات اخلارجية
- اإعداد ك�شوفات ت�شنيف الديون واحت�شاب خم�ش�ص التدين والحتياطيات، وما يرافق ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�شلطات 

الرقابية واملدقق اخلارجي للبنك.
- اإعداد ك�شف الرتكزات الئتمانية، وما يرافق ذلك من اإدخالت على النظام البنكي، مثل املجموعات ذات ال�شلة واأع�شاء جمل�ص الإدارة واملدراء التنفيذيني 

وال�شركات التابعة، وما اإىل ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�شلطات الرقابية.
- اإعداد ك�شف الأخطار امل�شرفية لعمالء البنك، وما يرافق ذلك من طلب لالأرقام ال�شرية للعمالء من البنك املركزي الأردين، واإدخالها على النظام البنكي، 

واعتماد الإدخالت ال�شهرية قبل اإر�شالها اإىل البنك املركزي.
- ال�شتعالم املبا�شر عن مركزية خماطر العمالء اجلدد جتاه البنوك من خالل الربط املبا�شر مع البنك املركزي الأردين.

- الرد على ا�شتعالمات البنوك عن عمالء البنك.

وحدة اللجان والقرارات
- تبويب وترتيب املوا�شيع التي يتطلب عر�شها على جلنة ت�شهيالت ال�شركات الكربى، جلنة ت�شهيالت التجزئة وجلنة جمل�ص الإدارة للت�شهيالت والإ�شتثمار، وفقًا 

لل�شالحيات املن�شو�ص عليها يف دليل �شيا�شة الئتمان.
- ح�شور اجتماعات ت�شهيالت ال�شركات الكربى وجلنة ت�شهيالت التجزئة واإعداد قرارات تلك اللجان.

- اإعداد حم�شر اجتماع جلنة جمل�ص الإدارة للت�شهيالت والإ�شتثمار.
- تبليغ القرارات املنبثقة عن اللجان املذكورة اأعاله اإىل العمالء والفروع والدوائر املعنية.

- اإعداد كتب فك الرهونات العقارية والرهن احليازي والأ�شهم وال�شيارات واجراوؤها.

وحدة التوثيق القانوين
- اإعداد واعتماد العقود وامل�شتندات التي توثق العمليات �شمن �شقف معني وما زاد عن هذا ال�شقف ذلك يتم اعتماده من الدائرة القانونية.

- احل�شول على الراأي القانوين يف احلالت التي تتطلب ذلك.
- حفظ الن�شخة الأوىل من العقود وامل�شتندات و �شندات الرهن يف القا�شات احلديدية، وبعهدة مدير الوحدة.

- مرا�شلة دائرة اخلدمات الإدارية ب�شاأن تقدير العقارات املرهونة اأو املقرتحة ك�شمان للت�شهيالت.
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دائرة مراقبة المتثال 
ال�شلوك  والتعليمات والأوامر وقواعد  القوانني والأنظمة  الداخلية جلميع  البنك و�شيا�شاته  التاأكد من امتثال  اإىل  تعترب عملية مراقبة المتثال وظيفة م�شتقلة تهدف 

واملعايري واملمار�شات امل�شرفية ال�شليمة ال�شادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
تدار عمليات مراقبة المتثال من خالل دائرة م�شتقلة، وتتبع مبا�شرة لرئي�ص جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وترفع تقاريرها الدورية ملجل�ص الإدارة من خالل ••

جلنة للمخاطر املنبثقة عنه ون�شخة لالإدارة التنفيذية.
يقوم جمل�ص الإدارة باعتماد ومراقبة �شيا�شة المتثال بينما تعد ويتم تطويرها من قبل دائرة المتثال وتعمم على كافة دوائر البنك.••
ل يتم تكليف موظفي دائرة المتثال باأعمال تنفيذية قد يكون فيها جمالً  لت�شارب امل�شالح.••
يندرج حتت خماطر المتثال خماطر عدم اللتزام بالقوانني والأنظمة والتعليمات والت�شريعات ال�شادرة عن اجلهات املختلفة التي تنظم اأعمال البنك، بالإ�شافة ••

اإىل خماطر عمليات غ�شل الأموال وخماطر ال�شمعة وخماطر عدم اللتزام باملواثيق و�شلوك اأخالقيات املهنة، وخماطر حقوق امللكية الفكرية مبا ي�شمل الأنظمة 
واأية اأمور اأخرى ذات عالقة.

ي�شمل نطاق عمل مراقبة المتثال خماطر عدم المتثال يف كافة اإدارات وفروع البنك داخل الأردن والفروع خارج الأردن وال�شركات التابعة.••
البنك وبال�شكل الذي يجعل المتثال بالقوانني والأنظمة •• التدابري الالزمة لتعزيز قيم ال�شتقامة واملمار�شة املهنية ال�شحيحة داخل  يقوم جمل�ص الإدارة باتخاذ 

والتعليمات واملعايري املطبقة هدفا ً اأ�شا�شيا ً يجب اأن يتحقق، كما يقوم بتقييم مدى فعالية اإدارة خماطر المتثال مرة واحدة �شنويا ً على الأقل اأو كلما دعت احلاجة 
لذلك كما تتم مراقبة ومتابعة تطبيق �شيا�شة المتثال يف البنك من قبل جمل�ص الإدارة من خالل جلنة التدقيق املنبثقة عنه.

تتلخ�ص م�شوؤولية اإدارة المتثال مب�شاعدة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك يف اإدارة “خماطر المتثال” التي يواجهها البنك وب�شكل خا�ص خماطر عمليات غ�شيل ••
الأموال بالإ�شافة اإىل تقدمي الن�شح لالإدارة التنفيذية حول القوانني والأنظمة واملعايري املطبقة واأية تعديالت تطراأ عليها.

لدائرة المتثال �شالحية الإطالع على كافة الوثائق وال�شجالت والعقود التي متكنها من اأداء عملها بجودة عالية ومو�شوعية وا�شتقاللية، بالإ�شافة اإىل اإطالعها ••
على تقارير التدقيق الداخلي وتقارير اجلهات الرقابية اخلارجية ويف مقدمتها البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية التي تخ�شع لها فروع البنك خارج الأردن.

لدائرة مراقبة المتثال �شالحية الت�شال مع كافة موظفي البنك وال�شركات التابعة للح�شول على املعلومات والتو�شيحات التي تراها منا�شبة.••
يكون هناك تن�شيق كامل بني دائرة المتثال والدوائر الأخرى للح�شول على التقارير املتعلقة بالمتثال والتي توؤكد �شري العمل وفق الت�شريعات والقوانني وتعليمات ••

اجلهات الرقابية وب�شكل خا�ص مع دائرة التدقيق الداخلي واإدارة املخاطر.
تقوم دائرة مراقبة المتثال باإعالم البنك املركزي الأردين عن اأية خمالفات ناجمة عن عدم المتثال وخا�شة املخالفات التي تعر�ص البنك لعقوبات قانونية اأو ••

تعر�شه خل�شائر مالية كبرية اأو خ�شائر ال�شمعة، اإ�شافة اإىل اإبالغ وحدة غ�شل الأموال باأية حالت ت�شتوجب ذلك.

دائرة متابعة ومعاجلة الئتمان
املحافظة على عدم ظهور امل�شتحقات واحلد من تناميها مبعاجلتها باأ�ش�ص م�شرفية �شليمة منبثقة عن دليل واإجراءات العمل وتعليمات البنك الداخلية ومبا يتنا�شب ••

مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�شلطات الرقابية.
•• Early Warning( املبكر الإنذار  اإطار مفهوم )منهجية( نظام  اأي عمالء جدد يف  اأدنى حد ممكن، وحماولة احلد من تعرث  اإىل  العاملة  الديون غري  ن�شبة  تخفي�ص 

System( وبالتايل تخفي�ص جتنيب خم�ش�شات جديدة لتغطية الديون املتعرثة وحت�شني معدلت ال�شيولة ون�شبة كفاية راأ�ص املال .

حتليل اجتاهات وموؤ�شرات ال�شتحقاقات املتاأخرة والتي ينبني على نتائجها ا�شرتاتيجيات اإدارة ح�شابات الت�شهيالت لتخفي�ص ن�شب م�شتويات الديون غري العاملة ••
ورفع م�شتويات ال�شرتداد والتغطية .

ميثاق اأخالقيات العمل 
تبنى البنك ميثاق اأخالقيات العمل الذي مت اإقراره من جمل�ص الإدارة وتعهد باللتزام به كافة موظفي البنك على اختالف م�شتوياتهم الإدارية اإىل جانب اأع�شاء جمل�ص 

اإدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق اأخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك باأربعة حماور رئي�شية وهي:-

النزاهة.••
الإمتثال للقوانني.••
ال�شفافية.••
الولء للبنك.••

ففي حمور النزاهة ت�شمن امليثاق اأن موظفي البنك ملتزمون مبا يلي:-
- اأموال املودعني اأمانة وم�شوؤولية يجب احلفاظ عليها.

- عدم تعار�ص امل�شلحة اخلا�شة مع م�شلحة البنك.
- عدم ا�شتخدام املعلومات الداخلية للم�شلحة ال�شخ�شية.

- املحافظة على املو�شوعية وعدم التاأثر بالعالقات ال�شخ�شية.
- عدم الدخول بعالقات جتارية مع العمالء واملوردين.
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- عدم التمييز بني العمالء.
- الرتفع عن قبول الهدايا واملنافع والدعوات. 

اأما يف جانب المتثال للقوانني والأنظمة فيجب على املوظفني اللتزام بال�شرية امل�شرفية وب�شيا�شات البنك واأدلة العمل لديه واإيالء العناية الالزمة يف مكافحة غ�شل 
الأموال، وعدم اإ�شدار �شيكات بدون ر�شيد واللتزام بقرارات الإدارة.

اأما يف جانب ال�شفافية فيلتزم موظفو البنك ب�شحة الأرقام والبيانات والتقارير امل�شرح بها ودقة هذه البيانات وكفايتها وتوقيتها وتوافقها مع املعايري بالإ�شافة اإىل 
الت�شريح عن امل�شالح ال�شخ�شية و�شالمة و�شع املوظف املايل والأن�شطة التجارية اخلا�شة به والت�شريح عن املخالفات والأ�شرار.

اأما بالن�شبة للولء للبنك فهذا يتحقق من خالل حتقيق ر�شالة البنك وروؤيته واأهدافه ودوره وحتويل �شعار البنك اإىل واقع ملمو�ص ونيل ر�شا العمالء واملحافظة عليهم 
الفريق  العمل بروح  التكيف مع �شغوط  العمل،  امل�شتمر، املحافظة على وقت  والتعلم  الدقة  الكفاءة وثم  و  امل�شوؤولية واجلودة  والتميز وحتمل  الإيجابية  اإىل  بالإ�شافة 
والهتمام باملظهر وال�شلوك وح�شن التعامل، احلر�ص على �شمعة البنك واإجنازاته، احلفاظ على موجودات البنك ومظهره، عدم الإف�شاح عن اأ�شرار العمل وا�شتئذان 

الإدارة قبل الإدلء باأي ت�شريح يتعلق بالبنك باأي و�شيلة اإعالمية.
يتم ن�شر املعايري وال�شيا�شات ذات ال�شلة على املوقع الإلكرتوين للبنك؛ كما يتم حتديد درجة التقّيد بها يف تقرير احلاكمية املوؤ�ش�شية �شمن التقرير ال�شنوي للبنك.

ت�سارب امل�سالح
يعتمد البنك �شيا�شة موثقة حول ت�شارب امل�شالح ت�شمل م�شاألة حتديد الت�شارب والتنفيذ امل�شتقّل والإف�شاح عنه، �شواء ن�شاأ هذا التعار�ص بني اأع�شاء جمل�ص الإدارة 

وبني البنك اأو بني الإدارة التنفيذية وبني البنك.
تغطي �شيا�شة البنك اخلا�شة بت�شارب امل�شالح  خمتلف اجلوانب املتعلقة باملو�شوع مثل:

الأن�شطة والأعمال التي على ع�شو جمل�ص الإدارة جتنبها والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل ت�شارب يف امل�شالح.••
يجب احل�شول على موافقة املجل�ص عن اأي ن�شاط يقوم به ع�شو جمل�ص الإدارة والذي من املمكن اأن يوؤدي اإىل ت�شارب امل�شالح، وعلى املجل�ص التحقق من اأن هذا ••

الن�شاط ل ينطوي على اآية ت�شارب.
على ع�شو جمل�ص الإدارة الت�شريح عن اأية مو�شوع اأدى اأو قد يوؤدي اإىل ت�شارب يف امل�شالح.••
على ع�شو جمل�ص الإدارة المتناع عن الت�شويت على اأي بند من بنود جدول الأعمال والذي قد يوؤدي اإىل ت�شارب يف امل�شالح اأو له تاأثري على مو�شوعية الت�شويت.••
يجب اأن تقوم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�شا�ص امل�شاواة ،كما يجب توفر اآلية وا�شحة لدى جمل�ص الإدارة للتعامل مع اأية ق�شية تن�شاأ من عدم ••

المتثال ل�شيا�شة ت�شارب امل�شالح.
يجب اأن تت�شمن �شيا�شة ت�شارب امل�شالح اأمثلة على احلالت التي قد توؤدي اإىل ت�شارب يف امل�شالح و املرتبطة باأع�شاء املجل�ص.••

املعامالت مع  الأطراف ذات العالقة
يجب على البنك و�شع �شيا�شة موثقة حول املعامالت مع الأطراف ذات العالقة. حيث تت�شّمن هذه ال�شيا�شة القواعَد والإجراءات املعتمدة لتنظيم املعامالت مع  هذه 
الأطراف �شواء مت ذلك بني البنك وموظفيه اأو بني البنك واأع�شاء جمل�ص اإدارته اأو �شركاتهم اأو بني الأطراف ذات ال�شلة فيما بينهم، مبا يف ذلك معامالت القرو�ص 

واملعامالت التجارية املرَبمة مع البنك.
يجب على جمل�ص الإدارة التاأكد من اأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتم مراجعتها وتقييم خماطرها وتراعي جميع ال�شوابط املو�شوعة. 

�سيا�سة الإبالغ
يعتمد البنك �شيا�شة واإجراءات عمل للتبليغ عن الأعمال غري القانونية / الحتيال  -  و�شيا�شة التبليغ اخلا�شة، مبا يف ذلك الإجراءات التي تخّول املوظفني الت�شال 
برئي�ص جمل�ص الإدارة لالإبالغ عن اأّية خماوف لديهم حول اإمكانية ح�شول خمالفة اأو احتيال على نحو ي�شمح بفتح حتقيق م�شتقّل للنظر يف هذه املخاوف ومتابعتها. 
حتر�ص هذه الإجراءات على التاأكد من تاأمني البنك احلماية املطلوبة لهوؤلء املوظفني لطماأنتهم من عدم تعّر�شهم للتهديد اأو معاقبتهم حتى يف حال عدم اإثبات �شّحة 

خماوفهم. 

ثامنًا : ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

يويل البنك الأردين الكويتي اأهمية كبرية ملو�شوع توفر �شيا�شات عمل مكتوبة تغطي كافة اأن�شطة البنك، حيث يتم اعتماد هذه ال�شيا�شات من قبل جمل�ص اإدارة البنك 
وتعميمها على كافة امل�شتويات الإدارية، كما يتم مراجعتها وحتديثها بانتظام لتعك�ص اأية تعديالت اأو تغيريات تطراأ على القوانني و التعليمات والظروف القت�شادية، 

واأية اأمور اأخرى تتعلق بالبنك. 
وهذه ال�شيا�شات هي: ال�شيا�شة الئتمانية، ال�شيا�شة ال�شتثمارية، �شيا�شة املخاطر، �شيا�شة املخاطر الت�شغيلية، �شيا�شة المتثال، �شيا�شة اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية، 
�شيا�شة مكافحة غ�شل الأموال، �شيا�شة اأمن اأنظمة املعلومات، �شيا�شة ا�شتمرارية العمل، �شيا�شة اإدارة املوجودات واملطلوبات، �شيا�شة اإدارة املحافظ ال�شتثمارية، �شيا�شة 
خماطر ال�شيولة، �شيا�شة خماطر ا�شعار الفائدة، �شيا�شة الختبارات ال�شاغطة، �شيا�شة طوارىء ال�شيولة، �شيا�شة عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال، �شيا�شة 

الإبالغ، �شيا�شة املوارد الب�شرية.  
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 تا�سعًا: عالقة البنك مع امل�ساهمني 

يقوم البنك بتطوير عالقات اإيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�شاهمني ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�شبل على ت�شجيع كافة امل�شاهمني وبخا�شة �شغار ••
امل�شاهمني على ح�شور الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة والت�شجيع على القيام بعمليات الت�شويت، كما يراعى الت�شويت على حدا على كل ق�شية تثار خالل اجتماع 

الهيئة العامة ال�شنوي.
يقوم روؤ�شاء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�ص بح�شور الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة.••
واإجابات •• التي طرحها امل�شاهمني  العامة وبحيث ي�شتمل على املالحظات املختلفة والأ�شئلة  الهيئة  انتهاء اجتماع  اإعداد تقرير مف�شل لإطالع امل�شاهمني بعد  يتم 

الإدارة عليها والنتائج التي مت التو�شل اإليها.
يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بح�شور الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن اأي اأ�شئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.••
اأو يعاد انتخابهم خالل الجتماع ال�شنوي للهيئة العامة كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�ص •• وفقًا ملا ورد يف قانون ال�شركات، ينتخب اأع�شاء املجل�ص 

الجتماع.

عا�سراً: ال�سفافية والإف�ساح  

يوفر البنك دائمًا وب�شكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�شاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة مثل ال�شلطات الرقابية وامل�شاهمني واملودعني واجلمهور ••
ب�شكل عام مع الرتكيز على الق�شايا ذات الأثر اجلوهري على البنك.

يلتزم البنك التزامًا تامًا مبتطلبات الإف�شاح وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية )IFRS( وتعليمات الإف�شاح ال�شادرة عن البنك املركزي وال�شلطات الرقابية.••
يتابع البنك التطورات املختلفة املتعلقة مبتطلبات الإف�شاح وفق املعايري الدولية وبحيث تنعك�ص فورًا على تقاريره املالية.••
يلتزم البنك بتوفري خطوط ات�شال تتميز بالدميومة واحلرفية مع كافة اجلهات ذات العالقة من �شلطات رقابية وم�شاهمني وم�شتثمرين ومودعني وبنوك اأخرى ••

ولتحقيق هذا الأمر يقوم البنك باإيجاد وظيفة عالقات م�شتثمرين مهمتها الأ�شا�شية توفري معلومات كاملة ومو�شوعية عن اأو�شاع البنك املالية والإدارية ون�شاطات 
البنك املختلفة.

اأن يحتوي التقرير ال�شنوي للبنك على كافة املعلومات حول البنك ب�شكل �شفاف ومو�شوعي.••
ن�شر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �شنوية، بالإ�شافة اإىل ن�شر تقرير من املجل�ص حول تداول اأ�شهم البنك وو�شعه املايل خالل ال�شنة، وملخ�شات دورية ••

للم�شاهمني واملحللني يف ال�شوق املايل وال�شحفيني املتخ�ش�شني يف القطاع املايل من قبل الإدارة التنفيذية.
عقد اجتماعات دورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�شتثمرين وامل�شاهمني.••
يقوم البنك بتوفري املعلومات الواردة يف تقاريره ال�شنوية اأو الدورية على املوقع الإلكرتوين للبنك باللغتني العربية والإجنليزية وبحيث يتم حتديث املعلومات با�شتمرار.••
يجب اأن تت�شمن التقارير التي يقدمها البنك اإف�شاح من الإدارة التنفيذية عن نتائج العمليات احلالية وامل�شتقبلية والو�شع املايل للبنك واأي اأثر اأو خماطر م�شتقبلية ••

من املمكن اأن توؤثر على الو�شع املايل العام للبنك.
تعميقًا ملبداأ ال�شفافية والإف�شاح يجب اأن يت�شمن التقرير ال�شنوي للبنك على وجه اخل�شو�ص الأمور التالية:••

- دليل احلاكمية املوؤ�ش�شية لدى البنك ومدى اللتزام به.
- معلومات كاملة عن اأع�شاء جمل�ص الإدارة تت�شمن املوؤهالت واخلربات ومقدار ح�شته من راأ�ص املال وو�شفه كتنفيذي اأو م�شتقل اأو غري تنفيذي، ع�شويته يف 
جلان املجل�ص وتاريخ التعيني يف املجل�ص، اأي ع�شويات يف جمال�ص اإدارة اأخرى، بالإ�شافة اإىل املكافاآت والرواتب التي ح�شل عليها، واأية قرو�ص ممنوحة له من 

البنك واأي عمليات بني البنك والع�شو اأو �شركاته اأو الأطراف ذوي ال�شلة به.
- ملخ�ص مل�شوؤوليات ومهام اللجان املنبثقة عن املجل�ص.

- عدد مرات اجتماع املجل�ص وجلانه.
- ملخ�ص عن �شيا�شات املكافاآت لدى البنك ورواتب ومكافاآت الإدارة التنفيذية العليا.

- �شهادة املجل�ص بكفاية اأنظمة ال�شبط والرقابة الداخلية.
- و�شف لهيكل ون�شاطات جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال.

- امل�شاهمني الرئي�شيني يف البنك ويف ال�شركات التي ت�شاهم ب�شكل رئي�شي يف البنك.
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