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انسجامًا مع شعاره المؤسسي " أكثـــر من بنــك "، 
يقدم  البنك ا�ردني الكويتي كل عام فكرة جديدة 

للتقرير السنوي تغنيه  بمضمونها ورسالتها وأهدافها. 

وقد ارتأت إدارة البنك أن تكون فكرة التقرير السنوي 
لعام ٢٠١٤ عن أحد أهم كنوز ا�ردن البترا، وعن الجمعية 
الوطنية للمحافظة على البترا التي تعمل بال كلل على 

تنمية التراث الثقافي والطبيعي لمدينة البترا 
والمحافظة عليها.

ويسعدنا بالبنك ا�ردني الكويتي، إدارة وموظفين، أن 
يسلط التقرير السنوي للبنك لعام ٢٠١٤ الضوء على 
المدينة الوردية والمبادرات والبرامج التي نفذت خالل 

خمس وعشربن سنة لحماية والحفاظ على هذه 
البترا... كنز ا�ردنالجوهرة التي ال تقدر بثمن والمجتمعات المحيطة بها.

ا�ثرية  المواقع  تاج  جوهرة  شك  أدنى  دون  البترا  تعتبر 
الوديان  أعماق  في  البترا  وتكمن  ا�ردن.  في  والتراثية 
جنوب ا�ردن، وهي مدينة قديمة من قدم الزمن محفورة 
في الحجر الرملي المائل إلى ا½حمرار، ومن هنا اكتسبت 
الكثير  خيال  البترا  أسرت  وقد  الوردية".  "المدينة  إسمها 
ا�لوان  إن  ا¿ثار.  وعلماء  والمستكشفين   الشعراء  من 
الرملي  الحجر  في  يدويًا  المحفورة  لوديانها  المبهرة 
قد  لمعالمها،  والخالبة  الدقيقة  المعمارية  والتفاصيل 
والعبقرية  الطبيعي  الجمال  من  مزيجًا  منها  جعلت 
البشرية. وبالرغم من شهرتها كعاصمة لمملكة ا�نباط 
الميالدي  القرن  ولغاية  الميالد  قبل  الثاني  القرن  (في 
مسكونة  كانت  بالبترا  المحيطة  المنطقة  أن  إال  الثاني)، 
من  لكثير  مركزًا  تعتبر  وكانت  الحجري،  العصر  أيام  منذ 
ا�دومية،  الحضارة  مثل  القديمة  والثقافات  الحضارات 
إلى  طبعًا  با½ضافة  وا½سالمية  البيزنطية  الرومانية، 

الحضارة النبطية.
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البترا  على  للمحافظة  الوطنية  الجمعية  أسرة  تتقدم 
بجزيل الشكر والعرفان إلى البنك ا�ردني الكويتي على 
شراكتهم ودعمهم لبرامجها ومشاريعها وعلى تسليط 
الضوء على ا�نجازات التي حققتها في مجال المحافظة 
التقرير  ضمن  البترا  لمدينة  والثقافي  ا�ثري  التراث  على 

السنوي للبنك للعام ٢٠١٤.

وطوال  البترا  على  للمحافظة  الوطنية  الجمعية  عملت 
تراث  صون  على  كلل  بال  الماضية  سنة  والعشرين  الخمس 
حيث  له.  والترويج  والطبيعي  وا�ثري  الثقافي  البترا  مدينة 
أساسيين  عاملين  من  الجمعية  برؤية  المتمثل  شغفنا  ينبع 
الطبيعية  لثرواتنا  الجوهرية  بالقيمة  الراسخ  إيماننا  هما 

بأن  الجازم  واعتقادنا  وعظمتها،  جمالها  حيث  من  والثقافية 
إدراكنا �همية التراث يساهم بصورة فعالة في تحسين نوعية 
الثقافة  بين  ما  الصلة  قلب  وفي  والمجتمعات.  ا�فراد  حياة 

وجودة الحياة تكمن "الهوية". 
إن الشعوب والمجتمعات تتوارث وغالبًا ما توثق وتفسر وتنشر 
وغير  والعمارة  والمعالم  القديمة  كا´ثار  الملموس  تراثها 
واللذان  والممارسات،  وا�فكار  القيم  كمنظومة  الملموس 
يشكالن معًا اللبنة ا�ساسية للهوية المحلية والوطنية، حيث 
وتنمي  ونشأتها  تاريخها  على  خاللهما  من  الشعوب  تتعرف 
خالقة  بطرق  بالمستقبل  والتفكير  ا«نتماء  إحساس  لديها 
الشعور  تعزيز  في  خاصة  أهمية  ا«دراك  لهذا  إن  مبدعة. 
تحديات  تواجه  التي  تلك  خاصة  المجتمعات  في  بالتالحم 

التغيير والصعوبات االقتصادية.
اتبعت الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا نهجا شموليا 
البترا  منطقة  في  خاص  وبشكل  التراث  على  الحفاظ  في 
تم  حيث  لليونسكو.  العالمي  التراث  الئحة  على  المدرجة 
ا�عمدة  ودعم  تمكين  سبيل  في  الجهود  كافة  تسخير 
الثقافي وهي  التراث  إدارة  التي تقوم عليها  الثالثة  الرئيسية 
با«ضافة  هذا  المحلي.  والمجتمع  الزوار،  التاريخي،  الموقع 
المواثيق  بكافة  وا«لتزام  احترام  ضرورة  على  التأكيد  إلى 
وا�عراف واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتراث والتقيد بأفضل 

الممارسات المعروفة دوليًا بهذا الخصوص.
تقف مدينة البترا كمثال حي على ماضي ا�ردن الغني با«بداع 
وا«نجاز ا«نساني، والتزال هذه ا«نجازات تشكل مصدر الهام لنا 
كافة  في  بمجتمعاتنا  وا«رتقاء  شبابنا  طاقات  لتنمية 
المجاالت لنتمكن من السير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل. 
ولهذا علينا الحفاظ على مكانتها، والعمل معًا لتحقيق التوازن 
المحافظة  متطلبات  وبين  والتطوير،  التنمية  متطلبات  بين  ما 

على  التراث. 
إن مفتاح نجاحنا يكمن في الشراكة ما بين القطاعات العامة، 
الشكر  بجزيل  نتقدم  المناسبة  هذه  وفي  والمدنية.  الخاصة، 
برؤيتنا  «يمانهم  الكويتي  ا�ردني  البنك  أسرة  إلى  واالمتنان 
متمنين  ا�ردني،  تراثنا  على  الحفاظ  في  التزامنا  ومشاركتنا 
النجاح ومزيداً من  للبنك ا�ردني الكويتي بإدارته وكوادره كل 

التفوق والتقدم.

دانـــــا فـــــراس
نائب الرئيس

الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا

 

الـتـــراث والـهـويـــــة :
حـمـايـــة الـمـاضــي

وتـمـكـيـــن الـمـسـتـقـبــل



من  عليها  والمحافظة  البترا  لحماية  الملحة  الحاجة  إن 
مخاطر الطبيعة والزائرين، دفع بعض أصحاب الضمائر الحية 
الوطنية  "الجمعية  بــ  بات يعرف  لتأسيس ما  ا�ردنيين  من 
وقد   .١٩٨٩ العام  في  وذلك  البترا"  على  للمحافظة 
التنفيذي  المدير  عقراوي،  أيسر  السيدة  وصفتهم 
"الرؤى  أصحاب  من  بأنهم   ،١٩٩٤ العام  منذ  للجمعية 
للموقع  الهشة  الطبيعة  تمامًا  أدركوا  حيث  الثاقبة 
إدراج  بعد  خاصة  السائحين،  عدد  في  المتوقعة  والزيادة 
الموقع ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. 
وقد جاء تأسيس الجمعية كخطوة استباقية لتحقيق نوع 
من التوازن ما بين التنمية االقتصادية المتوقعة بعد ازدياد 
تم  وبالفعل  الموقع".  على  والحفاظ  السياحي  النشاط 
تأهيل  إعادة  الجمعية  تأسيس  من  ا�ولى  السنوات  في 
ممر السيق وهو من أول المشاريع وأنجحها. وكان صاحب 
هذه  رأس  على  زيد  بن  رعد  ا�مير  الملكي  السمو 
إدارة  لمجلس  رئيسًا  اليوم  حتى  يزال  وال  المجموعة 

الجمعية. 
اهتمامها  تركز  حكومية،  غير  أردنية  منظمة  وبصفتها 
لحماية التراث الثقافي، فإنها تعمل جاهدة على تأسيس 
بحق  الكامل  اعترافها  مع  البترا،  Äدارة  المسؤول  النهج 
القطاع  من  باالستفادة  المنطقة  في  المجتمعات 
الموقع  السياحي فيها، ولكن ليس على حساب سالمة 
العالمي. لقد  التراث  والمحافظة عليه، كونه من مواقع 
على  المحافظة  نشأتها،  ومنذ  الجمعية  مهمة  كانت 
ا�ثري  الملموس)،  وغير  (الملموس  الثقافي  التراث 
إن  بها.  المحيطة  والمنطقة  البترا  لموقع  والطبيعي 
عمل  أولويات  سلم  في  يبقى  البترا  بحماية  االلتزام 
الجمعية ويبقى أساس أي عمل أو مشروع تقوم به. إن 
هذا  على  المحافظة  هو  للجمعية  ا�ساسي  المحور 
وقد  والقادمة.  الحالية  ا�جيال  به  تتمتع  لكي  الموقع 

مختلف  مع  بالتعاون  نشأتها  ومنذ  الجمعية  قامت 
المحلية  والمجتمعات  والعالمية  الوطنية  الهيئات 
المختصين  العالميين  بالخبراء  واستعانت  والحكومية، 

لضمان سالمة هذا الموقع والمحافظة عليه.
الموقع  لحماية  الهادفة  رسالتها  تحقيق  سبيل  وفي 
المحاور  متعدد  نهجًا  الجمعية  تتبع  عليه،  والمحافظة 
والترميم  الموقع  على  المحافظة  أعمال  يتضمن  أحدها 
الخاصة بالبيئة. وتقوم الجمعية  في مثل هذه المشاريع 
ا�ردنيين  المتخصصين  من  مجموعة  مع  بالتعاون 
التنموي  البترا  إقليم  وسلطة  اÏثار  ودائرة  والعالميين 
السياحي ومنظمات دولية أخرى، وذلك لضمان سير أعمال 
الدولية  والممارسات  للمعايير  وفقًا  والصيانة  الترميم 
 ٢٩ بتنفيذ  الجمعية  قامت  ولتاريخه  بها،  المعمول 

مشروعًا في البترا والمنطقة المحيطة بها. 
الجمعية في  الهيدرولوجيا من أهم محاور أعمال  وتعتبر 
مشاريع  بعدة  قامت  حيث  البترا،  على  المحافظة  نطاق 
تضمنت دراسة الموارد المائية والجوفية مع التركيز على 
أو  للزوار  سواء  الجارفة  الفيضانات  تمثلها  التي  المخاطر 
مهرة  مهندسين  ا�نباط  كون  من  وبالرغم  نفسها.  لآلثار 
برعوا في إقامة نظام إدارة فعال Äستغالل المياه �غراض 
خالل  من  وذلك  والزينة،  الزراعي  الشخصي،  االستخدام 
إقامة شبكة معقدة من النظم الهيدروليكية،  كما برعوا 
الصخر  في  الخزانات  فحفروا  المائي،  الحصاد  تقنية  في 
لجمع مياه السيول وأقاموا السدود والقنوات المتعددة، 
الطبيعية ساهمت في  أن قرونًا من اÄهمال والتعرية  إال 
قامت  والخراب.  بالخلل  وإصابتها  الشبكة  هذه  تعطيل 
متعدد  بمشروع   ١٩٩٦-٢٠٠١ ا�عوام  بين  ما  الجمعية 

الجمعية الوطنية
للمحافظة على البترا

وحماية  تجديد  بهدف  السيق  ممر  تأهيل  Äعادة  المراحل 
وإعادة تأهيل إنحدار ممر السيق ا�صلي وذلك بعد إزالة ما 
وإعادة  وا�نقاض  الركام  من  مكعب  متر   ٤٠٫٠٠٠ يقارب 
العمل،  أثناء  ظهرت  التي  الهيدروليكية  المعالم  وتقوية 

باÄضافة لتشييد أربعة سدود إضافية. 
خالل  الجمعية  بها  قامت  التي  الهامة  المشاريع  ومن 
النظم  تأهيل  إعادة  مجال  في   ٢٠٠٢-٢٠٠٣ السنتين 
مخاطر  تخفيف  في  ساهمت  التي  النبطية  الهيدروليكية 
الفيضانات الجارفة إلى حد كبير، مشروع إزالة الركام الناتج 
والذي  سنوات،  بعدة  ذلك  قبل  المظلم  سيق  انهيار  عن 
خالله،  من  الفيضانات  لمياه  الطبيعي  التدفق  أعاق 
باÄضافة إلى إصالح سد من أصل خمس سدود في وادي 
القريب  الماضي  في  الجارفة  الفيضانات  كانت  لقد  الجرة. 
تعتبر من ا�سباب الرئيسية لعدد من الوفيات، لكن ومنذ 
المختلفة  النبطية  الهيدروليكية  النظم  تأهيل  إعادة  أن تم 

لم تسجل حالة وفاة واحدة.
والمحور اÏخر الذي ال يقل أهمية هو التواصل مع المجتمع 
تطوير  على  الجمعية  ركزت   ٢٠١٠ العام  ومنذ  المحلي، 
البترا.  منطقة  في  للشباب  التعليم  مبادرات  وتقديم 
البترا  موقع  لحماية  السبل  أفضل  بأن  الجمعية  وتعتقد 
زيادة الوعي لدى فئة الشباب في المنطقة،  يكمن في 
والمحمية  المعلم  هذا  ومكانة  بأهمية  وتعريفهم 
اللذين  للشباب  التعليمي  المنهج  هذا  وصمم  الطبيعية. 
تتراوح أعمارهم ما بين ٧ إلى ١٨ عامًا الذين يقطنون في 
القرى الست المحيطة بموقع البترا بطريقة تثير حماسهم 
تشجعهم  التي  المختلفة  ا�نشطة  خالل  من  البترا  حول 

والتنوع  ثقافتها،  الغني،  وتاريخها  البترا  إستكشاف  على 
البيولوجي لديها. إن الهدف الرئيسي للبرنامج التعليمي 
للشباب هو تحفيزهم ودفعهم للتفكير حول أفضل السبل 
والتنمية،  اÄقليمي  النمو  متطلبات  بين  ما  توازن  Äيجاد 

والحاجة إلى المحافظة على الموقع وحمايته. 
لتشتمل  التعليمية  برامجها  بتوسعة  الجمعية  وقامت 
على برنامج تدريب المدربين الذي يساهم في تعزيز قدرة 
المعلمين المحليين، عن طريق تنمية معارفهم وثقتهم 
التفاعلية. وبهذا تضمن  التعليم  في استخدام منهجيات 
التدريبي  البرنامج  هذا  �ن  برامجها،  إستدامة  الجمعية 
تزويدهم  طريق  عن  المعلمين  قدرات  تطوير  في  يساهم 
وتعزيز  التدريس  عملية  لتسهيل  المطلوبة  بالمهارات 
الرسائل  أن  إلى  إضافة  الطالب،  لدى  الناقد  التفكير 
المتعلقة بالحماية والمحافظة سيتردد صداها بقوة لدى 
الشباب المحلي، إذا ما تم إيصالها من قبل ا�شخاص الذين  
في  المباشرة  والمهنية  الخاصة  بالخبرات  يتمتعون 
ببرامجها  الجمعية  تفخر  بها.  يقيمون  التي  المناطق 
تعتبر  �نها  والمعلمين،  للشباب  الموجهة  التعليمية 
منطقة  في  نوعها  من  فريدة  طليعية  تعليمية  مبادرات 
المحتوى  حيث  من  وذلك  عام،  بشكل  ا�ردن  وفي  البترا 

والشمولية والتأثير.
لها  دائم  وجود  تأسيس  إلى  مستقبًال  الجمعية  وتتطلع 
تكون  للشباب  مركز  افتتاح  عبر  وذلك  البترا،  منطقة  في 
وتخطط  ولعائالتهم.  لهم  الخدمات  تقديم  مهمته 
الكبار  لتشمل  التعليمية  برامجها  لتوسيع  أيضا  الجمعية 

وا�شخاص ذوي االحتياجات الخاصة.



من  عليها  والمحافظة  البترا  لحماية  الملحة  الحاجة  إن 
مخاطر الطبيعة والزائرين، دفع بعض أصحاب الضمائر الحية 
الوطنية  "الجمعية  بــ  بات يعرف  لتأسيس ما  ا�ردنيين  من 
وقد   .١٩٨٩ العام  في  وذلك  البترا"  على  للمحافظة 
التنفيذي  المدير  عقراوي،  أيسر  السيدة  وصفتهم 
"الرؤى  أصحاب  من  بأنهم   ،١٩٩٤ العام  منذ  للجمعية 
للموقع  الهشة  الطبيعة  تمامًا  أدركوا  حيث  الثاقبة 
إدراج  بعد  خاصة  السائحين،  عدد  في  المتوقعة  والزيادة 
الموقع ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. 
وقد جاء تأسيس الجمعية كخطوة استباقية لتحقيق نوع 
من التوازن ما بين التنمية االقتصادية المتوقعة بعد ازدياد 
تم  وبالفعل  الموقع".  على  والحفاظ  السياحي  النشاط 
تأهيل  إعادة  الجمعية  تأسيس  من  ا�ولى  السنوات  في 
ممر السيق وهو من أول المشاريع وأنجحها. وكان صاحب 
هذه  رأس  على  زيد  بن  رعد  ا�مير  الملكي  السمو 
إدارة  لمجلس  رئيسًا  اليوم  حتى  يزال  وال  المجموعة 

الجمعية. 
اهتمامها  تركز  حكومية،  غير  أردنية  منظمة  وبصفتها 
لحماية التراث الثقافي، فإنها تعمل جاهدة على تأسيس 
بحق  الكامل  اعترافها  مع  البترا،  Äدارة  المسؤول  النهج 
القطاع  من  باالستفادة  المنطقة  في  المجتمعات 
الموقع  السياحي فيها، ولكن ليس على حساب سالمة 
العالمي. لقد  التراث  والمحافظة عليه، كونه من مواقع 
على  المحافظة  نشأتها،  ومنذ  الجمعية  مهمة  كانت 
ا�ثري  الملموس)،  وغير  (الملموس  الثقافي  التراث 
إن  بها.  المحيطة  والمنطقة  البترا  لموقع  والطبيعي 
عمل  أولويات  سلم  في  يبقى  البترا  بحماية  االلتزام 
الجمعية ويبقى أساس أي عمل أو مشروع تقوم به. إن 
هذا  على  المحافظة  هو  للجمعية  ا�ساسي  المحور 
وقد  والقادمة.  الحالية  ا�جيال  به  تتمتع  لكي  الموقع 

مختلف  مع  بالتعاون  نشأتها  ومنذ  الجمعية  قامت 
المحلية  والمجتمعات  والعالمية  الوطنية  الهيئات 
المختصين  العالميين  بالخبراء  واستعانت  والحكومية، 

لضمان سالمة هذا الموقع والمحافظة عليه.
الموقع  لحماية  الهادفة  رسالتها  تحقيق  سبيل  وفي 
المحاور  متعدد  نهجًا  الجمعية  تتبع  عليه،  والمحافظة 
والترميم  الموقع  على  المحافظة  أعمال  يتضمن  أحدها 
الخاصة بالبيئة. وتقوم الجمعية  في مثل هذه المشاريع 
ا�ردنيين  المتخصصين  من  مجموعة  مع  بالتعاون 
التنموي  البترا  إقليم  وسلطة  اÏثار  ودائرة  والعالميين 
السياحي ومنظمات دولية أخرى، وذلك لضمان سير أعمال 
الدولية  والممارسات  للمعايير  وفقًا  والصيانة  الترميم 
 ٢٩ بتنفيذ  الجمعية  قامت  ولتاريخه  بها،  المعمول 

مشروعًا في البترا والمنطقة المحيطة بها. 
الجمعية في  الهيدرولوجيا من أهم محاور أعمال  وتعتبر 
مشاريع  بعدة  قامت  حيث  البترا،  على  المحافظة  نطاق 
تضمنت دراسة الموارد المائية والجوفية مع التركيز على 
أو  للزوار  سواء  الجارفة  الفيضانات  تمثلها  التي  المخاطر 
مهرة  مهندسين  ا�نباط  كون  من  وبالرغم  نفسها.  لآلثار 
برعوا في إقامة نظام إدارة فعال Äستغالل المياه �غراض 
خالل  من  وذلك  والزينة،  الزراعي  الشخصي،  االستخدام 
إقامة شبكة معقدة من النظم الهيدروليكية،  كما برعوا 
الصخر  في  الخزانات  فحفروا  المائي،  الحصاد  تقنية  في 
لجمع مياه السيول وأقاموا السدود والقنوات المتعددة، 
الطبيعية ساهمت في  أن قرونًا من اÄهمال والتعرية  إال 
قامت  والخراب.  بالخلل  وإصابتها  الشبكة  هذه  تعطيل 
متعدد  بمشروع   ١٩٩٦-٢٠٠١ ا�عوام  بين  ما  الجمعية 

الجمعية الوطنية
للمحافظة على البترا

وحماية  تجديد  بهدف  السيق  ممر  تأهيل  Äعادة  المراحل 
وإعادة تأهيل إنحدار ممر السيق ا�صلي وذلك بعد إزالة ما 
وإعادة  وا�نقاض  الركام  من  مكعب  متر   ٤٠٫٠٠٠ يقارب 
العمل،  أثناء  ظهرت  التي  الهيدروليكية  المعالم  وتقوية 

باÄضافة لتشييد أربعة سدود إضافية. 
خالل  الجمعية  بها  قامت  التي  الهامة  المشاريع  ومن 
النظم  تأهيل  إعادة  مجال  في   ٢٠٠٢-٢٠٠٣ السنتين 
مخاطر  تخفيف  في  ساهمت  التي  النبطية  الهيدروليكية 
الفيضانات الجارفة إلى حد كبير، مشروع إزالة الركام الناتج 
والذي  سنوات،  بعدة  ذلك  قبل  المظلم  سيق  انهيار  عن 
خالله،  من  الفيضانات  لمياه  الطبيعي  التدفق  أعاق 
باÄضافة إلى إصالح سد من أصل خمس سدود في وادي 
القريب  الماضي  في  الجارفة  الفيضانات  كانت  لقد  الجرة. 
تعتبر من ا�سباب الرئيسية لعدد من الوفيات، لكن ومنذ 
المختلفة  النبطية  الهيدروليكية  النظم  تأهيل  إعادة  أن تم 

لم تسجل حالة وفاة واحدة.
والمحور اÏخر الذي ال يقل أهمية هو التواصل مع المجتمع 
تطوير  على  الجمعية  ركزت   ٢٠١٠ العام  ومنذ  المحلي، 
البترا.  منطقة  في  للشباب  التعليم  مبادرات  وتقديم 
البترا  موقع  لحماية  السبل  أفضل  بأن  الجمعية  وتعتقد 
زيادة الوعي لدى فئة الشباب في المنطقة،  يكمن في 
والمحمية  المعلم  هذا  ومكانة  بأهمية  وتعريفهم 
اللذين  للشباب  التعليمي  المنهج  هذا  وصمم  الطبيعية. 
تتراوح أعمارهم ما بين ٧ إلى ١٨ عامًا الذين يقطنون في 
القرى الست المحيطة بموقع البترا بطريقة تثير حماسهم 
تشجعهم  التي  المختلفة  ا�نشطة  خالل  من  البترا  حول 

والتنوع  ثقافتها،  الغني،  وتاريخها  البترا  إستكشاف  على 
البيولوجي لديها. إن الهدف الرئيسي للبرنامج التعليمي 
للشباب هو تحفيزهم ودفعهم للتفكير حول أفضل السبل 
والتنمية،  اÄقليمي  النمو  متطلبات  بين  ما  توازن  Äيجاد 

والحاجة إلى المحافظة على الموقع وحمايته. 
لتشتمل  التعليمية  برامجها  بتوسعة  الجمعية  وقامت 
على برنامج تدريب المدربين الذي يساهم في تعزيز قدرة 
المعلمين المحليين، عن طريق تنمية معارفهم وثقتهم 
التفاعلية. وبهذا تضمن  التعليم  في استخدام منهجيات 
التدريبي  البرنامج  هذا  �ن  برامجها،  إستدامة  الجمعية 
تزويدهم  طريق  عن  المعلمين  قدرات  تطوير  في  يساهم 
وتعزيز  التدريس  عملية  لتسهيل  المطلوبة  بالمهارات 
الرسائل  أن  إلى  إضافة  الطالب،  لدى  الناقد  التفكير 
المتعلقة بالحماية والمحافظة سيتردد صداها بقوة لدى 
الشباب المحلي، إذا ما تم إيصالها من قبل ا�شخاص الذين  
في  المباشرة  والمهنية  الخاصة  بالخبرات  يتمتعون 
ببرامجها  الجمعية  تفخر  بها.  يقيمون  التي  المناطق 
تعتبر  �نها  والمعلمين،  للشباب  الموجهة  التعليمية 
منطقة  في  نوعها  من  فريدة  طليعية  تعليمية  مبادرات 
المحتوى  حيث  من  وذلك  عام،  بشكل  ا�ردن  وفي  البترا 

والشمولية والتأثير.
لها  دائم  وجود  تأسيس  إلى  مستقبًال  الجمعية  وتتطلع 
تكون  للشباب  مركز  افتتاح  عبر  وذلك  البترا،  منطقة  في 
وتخطط  ولعائالتهم.  لهم  الخدمات  تقديم  مهمته 
الكبار  لتشمل  التعليمية  برامجها  لتوسيع  أيضا  الجمعية 

وا�شخاص ذوي االحتياجات الخاصة.



حـمـايــــــة الـبـتـــــرا

في  شهرة  التاريخية  المواقع  أكثر  من  البترا  تعتبر 
العالم، وتجتذب ما يقارب المليون زائر سنويًا، أي أكثر 
الزيادة  إن  ا�ردن.  في  آخر  سياحي  موقع  أي  من 
التاريخي  المعلم  لهذا  الزائرين  عدد  في  المستمرة 
اليونسكو  قائمة  ضمن  وضعها  بعد  خاصة  البارز 
كنعمة  جاء   ،١٩٨٥ عام  العالمي  التراث  لمواقع 
تعتبر  السياحة  �ن  نعمة  الوقت.  نفس  في  ونقمة 
دعم  في  قويًا  ورافداً  المنطقة  لنمو  رئيسيًا  محفزاً 
االقتصاد الوطني في ا�ردن، فكلما ازداد عدد السياح، 
ازداد دخل المجتمعات، مما يعني المزيد من التنمية 
المناطق  أكثر  كونها  ومع  البترا  أن  إال  وا°زدهار. 
السياحية في ا�ردن جذبًا للسياح، فهي بالمقابل من 
فطبيعة  مناعتها،  حيث  من  التاريخية  المواقع  أقل 
تجعلها  الرملي  بالحجر  المنحوتة  ا�ثرية  معالمها 
الذي  والضرر  لها،  الزائرين  كثرة  بسبب  ا°يذاء  سهلة 
من  يفاقم  الزائرين  من  الجارف  السيل  هذا  يسببه 
التآكل  في  والمتمثلة  حاليًا  القائمة  المشاكل 
ساهما  اللذان  والرياح  الماء  يسببه  الذي  المستمر 
بصورة كبيرة في زيادة تآكل آثارها طوال ا�لفي سنة 

الماضية. 
وإذا لم يتم احتواء هذا الخطر وا�ضرار الناتجة عن تدفق 
البترا  فإن  سليمة،  بطريقة  الموقع  وإدارة  الزائرين 
إمكانية   بالتالي   و  إصالحها،  يمكن  ال  أضراراً  ستواجه 
لمواقع  اليونسكو  لتصنيفها ضمن قائمة  فقدانها  

التراث العالمي.
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ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

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

املنتهية يف 2014/12/31.
مّثل عام 2014 بداية رحلة العودة لالقت�ضاد العاملي، وبدا وكاأنه يطوي ال�ضنوات 
اأزمات  اأي  ي�ضهد  مل  حيث   2008 عام  منذ  العامل  عا�ضها  التي  العجاف  ال�ضبع 
عامًا  اعتباره  ميكن  ل  اأنه  اإّل  ال�ضابقة،  ال�ضنوات  يف  حدث  ما  غرار  على  حادة 
اأف�ضل. فالقت�ضاد العاملي مل ي�ضَف متامًا من تبعات الأزمة القت�ضادية واملالية 
ول يزال، با�ضتثناء الوليات املتحدة وبريطانيا، حتت �ضغط تباطوؤ النمو الذي 
اإىل  موؤخرًا  الأوروبي  املركزي  البنك  دفع  مما  الأوروبية،  الدول  معظم  اأ�ضاب 
اإطالق )برنامج التي�ضري الكمي( على غرار ما قامت به الوليات املتحدة يف عام 
2009 باعتباره احلل الأف�ضل لتحفيز القت�ضاد واملحافظة على ا�ضتقرار الأ�ضعار 
وخف�س كلفة القرتا�س. كما اأن النخفا�س املفاجئ لأ�ضعار النفط يف الن�ضف 
الثاين من العام عّر�س اقت�ضادات الدول املنتجة مل�ضاكل جديدة يف ظل موا�ضلة 

زيادة الإنتاج مع �ضعف منو الطلب مما اأّثر على برامج النمو. 
بحاجة  زال  ل  العاملي  القت�ضاد  اأن  التوقعات  و�ضل�ضلة  املوؤ�ضرات  جممل  وتدل 
باجتاه  توقعاته  تعديل  الدويل  النقد  �ضندوق  يوا�ضل  اإذ  للتعايف،  اأطول  لفرتة 
�ضلبي لدول )BRICS( واليابان وبع�س بلدان منطقة ال�ضرق الأو�ضط فيما ا�ضتثنى 
الأوروبي  الإحتاد  دول  اأما  التوقعات.  اقت�ضادها  اأن حقق  بعد  املتحدة  الوليات 
فلم يكفها ما تعانيه من و�ضع اقت�ضادي �ضيء لتجد نف�ضها حتت �ضغوط الأزمة 
اأطلقتها  التي  الدائنني  �ضروط  التمرد على  اإ�ضارات  ارتباكًا  وزادها  الأوكرانية، 

احلكومة اليونانية اجلديدة الأمر الذي يهدد ا�ضتقرار منطقة اليورو برمتها. 
حمليًا، اأظهر الإقت�ضاد الأردين خالل عام 2014 قدرًا من التح�ضن يف معظم 
موؤ�ضراته، بالرغم من الظروف التي �ضادت يف املنطقة وانعكا�ضاتها ال�ضلبية على 
القت�ضاد. فقد ا�ضتقر معدل النمو القت�ضادي مع حت�ضن طفيف و�ضجل %3.1 
الإيرادات  ارتفاع  نتيجة  بن�ضبة تقارب %20  العامة  املوازنة  العجز يف  وانخف�س 
اجلاري  احل�ضاب  يف  العجز  انخفا�س  توا�ضل  كما  اخلارجية،  واملنح  املحلية 
مليزان املدفوعات لل�ضنة الثالثة على التوايل، وحافظ �ضعر �ضرف الدينار مقابل 
يف  الأ�ضهم  لأ�ضعار  القيا�ضي  املوؤ�ضر  �ضجل  كما  م�ضتواه،  على  الأمريكي  الدولر 
بور�ضة عمان ارتفاعًا متوا�ضعًا بن�ضبة 5% تقريبًا. ومع موا�ضلة عملية الإ�ضالح 
القت�ضادي التدريجي وفق الربنامج الوطني لالإ�ضالح القت�ضادي الذي يراجع 
الأردين يف  القت�ضاد  ب�ضكل دوري، حت�ضن منظور  اأداءه  الدويل  النقد  �ضندوق 
نظر وكالت الت�ضنيف الدولية من �ضلبي اإىل م�ضتقر وهو ما ي�ضاعد يف تخفي�س 
كلفة القرتا�س الداخلي واخلارجي، اإ�ضافة اإىل حت�ضني �ضورة القت�ضاد الأردين 

اأمام امل�ضتثمرين واملوؤ�ض�ضات الدولية. 
يف اجلانب الآخر من ال�ضورة فاإن القت�ضاد املحلي واملالية العامة لي�ضا بحالة 
لتتجاوز  دينار  مليار  بحوايل 1.5  ال�ضافية  املديونية  زادت  فقد  جيدة عمومًا، 
ن�ضـبة 80% من الناجت املحلي الإجمايل مع تزايد ن�ضبة املديونية بالعملة الأجنبية، 
وظل معدل الفقـر والبطالة يراوح يف مكانه. وفيما عدا حترير اأ�ضعار املحروقات، 
مل يحدث تقدم ملمو�س يف جمال اإ�ضالح �ضيا�ضة الدعم ال�ضامل والإنفاق على 

اإ�ضافة  العامة،  املوازنة  على  ثقياًل  عبئًا  ي�ضكل  والذي  الجتماعي  الأمان  �ضبكة 
اإىل اأن ح�ضة كبرية من احتياطيات البنك املركزي تت�ضكل من �ضندات ب�ضمان 
اأ�ضعار  لنخفا�س  وبالن�ضبة  خارجية.  ومنح  دولية  وقرو�س  الأمريكية  احلكومة 
تخفي�س  ويف  قلياًل،  والت�ضخم  املوازنة  عجز  تخفيف  يف  ي�ضاعد  فهو  النفط 
نفقات توليد الكهرباء وتخفي�س خ�ضائر �ضركة الكهرباء الوطنية. ولكن مع هذا 

النخفا�س فهناك زيادة يف الإنفاق معظمه يف بند النفقات اجلارية.

ومع اأن قانون املوازنة العامة ل�ضنة 2015 ت�ضمن موؤ�ضرات مالية تعرب عن جناح 
احلكومة بتنفيذ بع�س جوانب برنامج الإ�ضالح القت�ضادي واتخاذ الإجراءات 
النجاح  هذا  كلفة  اأن  اإل  ال�ضحيح،  م�ضارها  اإىل  العامة  املالية  لإعادة  الهادفة 
الإيرادات  زيادة  بهدف  الكهرباء  اأ�ضعار  ورفع  والر�ضوم  ال�ضرائب  زيادة  كانت 
�ضيا�ضة  غياب  مع  القت�ضادية  القطاعات  وعلى  املواطنني  على  عبئًا  �ضكل  مما 
اإن الإ�ضالح  الن�ضاط القت�ضادي وت�ضجيع ال�ضتثمار. وبراأينا،  وا�ضحة لتحفيز 
يتحقق  واإمنا  بغريه  ول  الربنامج احلايل  بانتهاء  يتحقق  ال�ضامل ل  القت�ضادي 
بربنامج اإ�ضالح وطني يعتمد الت�ضاركية بني جميع اأطراف الإنتاج يف القطاعني 
هيكلية  تغيريات  لإحداث  وي�ضعى  املدين  املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  العام 
ال�ضائدة  والظروف  القت�ضاد  تراعي حالة  وتتم على مراحل  م�ضتقبلي  مبنظور 

حمليًا ويف املنطقة. 

على �ضعيد اأداء البنك واأعماله خالل عام 2014، فقد توا�ضلت جهودنا وتركزت 
اهتماماتنا على حت�ضني جودة املحفظة الإئتمانية وترتيب وهيكلة بع�س القرو�س 
الكبرية التي كانت ت�ضغط على املركز املايل للبنك وت�ضتدعي حتويل ح�ضة من 
املمنوحة  تلك  القرو�س  هذه  راأ�س  على  وياأتي  املخ�ض�ضات.  ل�ضالح  اأرباحنا 
لل�ضركة الأردنية للتعمري وعدد من �ضركاتها التابعة. حيث كنا قد ترّوينا وعملنا 
جهدنا لإيجاد احللول املنا�ضبة لتمكني ال�ضركة من موا�ضلة ن�ضاطها، اإل اأن اأمور 
ال�ضركة �ضاءت ووجدنا اأن الأفق م�ضدود فقمنا، وب�ضكل ودي، بتملك فلل وقطع 
البنك  ويعمل  التعمري.  �ضركة  مديونية  لت�ضوية  العادلة  بقيمتها  مرهونة  اأرا�ضي 
حاليًا على تطوير الفلل وبيعها وعمليات الت�ضويق داخل الأردن وخارجه تتم على 
قدم و�ضاق ومت بيع عدد من تلك الفلل. ون�ضعر اأنه اإذا طراأ حت�ضن يف الأو�ضاع 
املحلية والظروف القت�ضادية فاإن ذلك �ضي�ضاعد يف ت�ضريع بيع هذه الفلل. ويف 
ميثل  واأنه  الأندل�ضية  م�ضروع  باأهمية  قناعتنا  عند  نزال  ل  فاإننا  ال�ضدد،  هذا 

اإ�ضافة نوعية وعالمة م�ضرقة على طريق النه�ضة العمرانية يف بلدنا.

اإىل  اآخر من القرو�س غري املنتظمة وتو�ضلنا  العام مع عدد  كما تعاملنا خالل 
نف�س  ويف  م�ضاريعهم  ا�ضتمرارية  على  املحافظة  املقرت�ضني هدفها  مع  ترتيبات 

الوقت تعزيز ال�ضمانات وحماية حقوق البنك.

وعلى �ضعيد م�ضاريع تطوير البنية الداخلية ورفع كفاءة اإدارة اأعمال البنك، فقد 
مت اإجناز وت�ضغيل النظام البنكي اجلديد )BANKS( بداية �ضهر حزيران، و�ضارت 
اأية  ودون  �ضال�ضة  بكل  اجلديد  النظام  اإىل  القدمي  النظام  من  النتقال  عملية 
معوقات مع توفري اإ�ضافات وحت�ضينات ملمو�ضة �ضواء جلهة ال�ضتخدام الداخلي 
اأو جلهة تعامالت العمالء. والعمل جار على تطبيق النظام اجلديد يف  للنظام 
فروع فل�ضطني ويف فرع قرب�س، ليرتافق ذلك مع اإجناز خطة التو�ضع يف فل�ضطني 
وافتتاح فرعي بيت حلم وجنني، اإ�ضافة اإىل عملية تطوير خدمات فرع قرب�س 
وتنويع عملياته امل�ضرفية مبا يلبي الحتياجات املتزايدة لعدد من عمالء البنك. 

كلمة رئي�س جملـ�س �لإد�رة      
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من ناحية اأخرى، وبهدف تنفيذ تعليمات احلاكمية املوؤ�ض�ضية للبنوك ال�ضادرة 
عن البنك املركزي الأردين بتاريخ 2014/9/30، فقد مت اتخاذ كل الإجراءات 
هذه  بنود  اأهم  ومن  املحددة،  املهل  �ضمن  بالتعليمات  العمل  ل�ضمان  التنفيذية 
التعليمات وجوب زيادة عدد اأع�ضاء جمل�س الإدارة اإىل )11( ع�ضوًا واأن يكون 
العامة  الهيئة  على  الأمر  هذا  و�ضيعر�س  م�ضتقلني،  اأع�ضاء  اأربعة  بينهم  من 

للم�ضاهمني لإقراره. 
عملنـا خـالل عـام 2014 علـى تعزيـز التوا�ضـل مـع بنـك برقـان وبنـوك املجموعـة، 
واخلطـط  البنكيـة  العمليـات  م�ضـتوى  علـى  الأعمـال  تن�ضـيق  عمليـات  وت�ضـري 
فر�ـس  باهتمـام  ونتابـع  �ضـورة،  اأف�ضـل  علـى  املخاطـر  واإدارة  ال�ضـرتاتيجية 
ال�ضـتفادة مـن جمـالت العمـل التـي يوفرهـا تو�ضـع ن�ضـاطات بنـوك املجموعـة يف 
الإقليـم وخارجـه. ول بـد هنـا مـن الإ�ضـادة مب�ضـتوى التعـاون ال�ضـائد بـني اأع�ضـاء 
املجموعة على كافة امل�ضتويات والتقدير اخلا�س الذي يحظى به البنك مل�ضاهماته 

ودوره يف تنميـة اأعمـال املجموعـة وحتقيـق اأهدافهـا. 
املنتهية  لل�ضنة  للبنك  املايل  املركز  بيانات  اأظهرت  املالية،  النتائج  �ضعيد  على 
يف 2014/12/31 اإرتفاع اإجمايل موجودات البنك يف نهاية العام اإىل 2609.7 
حيث   ،%2.24 قدره  بنمو   2013 عام  يف  مليون   2552.5 مقابل  دينار  مليون 
بلغت الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة بال�ضايف 1306.3 مليون دينار. يف جانب 
املطلوبات، �ضجلت ودائع العمالء والتاأمينات النقدية منوًا جيدا وبلغت 1752.5 
مليون دينار يف نهاية العام. وقد بلغ ربح ال�ضنة قبل ال�ضريبة 62.9 مليون دينار 
فيما بلغ الربح العائد مل�ضاهمي البنك بعد ال�ضريبة واملخ�ض�ضات 46.5 مليون 
دينار. اأما جمموع حقوق امللكية فقد ارتفع بن�ضبة 6.75% وبلغ 437 مليون دينار. 
�ضمن  املرتفعة  م�ضتوياتها  على  الأداء  وموؤ�ضرات  العوائد  معدلت  وقد حافظت 

الن�ضب املعيارية الدولية. 
املوجودات  اإدارة  يف  البنك  يعتمدها  التي  احل�ضيفة  لل�ضيا�ضات  وكمح�ضلة 
واملطلوبات وموا�ضلة الأداء املايل املتوازن، ارتفعت ن�ضبة كفاية راأ�س املال بنهاية 
عام 2014 لتبلغ 16.68% مقارنة مع ن�ضبة 16.43% بنهاية العام 2013. وتوؤكد 
على  وقدرته   ،)Well Capitalized( باعتباره  للبنك  املالية  املتانة  الن�ضبة  هذه 
عام  خالل  الأردين  املركزي  البنك  ي�ضدرها  اأن  املتوقع  التعليمات  مع  التواوؤم 
التقييم  وعملية  ال�ضاغطة  الختبارات  نتائج  وت�ضري   .3 بازل  بخ�ضو�س   2015
الداخلي لراأ�س املال التي يجريها البنك ب�ضكل دوري اإىل قوة القاعدة الراأ�ضمالية 
للبنك وقدرته على امت�ضا�س اأية خ�ضائر حمتملة وحتمل اآثار معظم �ضيناريوهات 
الأو�ضاع ال�ضاغطة، ومواجهة املخاطر الئتمانية وال�ضوقية والت�ضغيلية واملخاطر 
الأخرى التي قد يتعر�س لها مع اإمكانية ا�ضتمرار النمو يف موجودات البنك مبا 

يحقق الأهداف املو�ضوعة.

�آفاق 2015
القطاع  قيادات  ظله  يف  تعمل  الذي  اليقني  عدم  مناخ  ي�ضتمر  اأن  املتوقع  من 
التنبوؤ  ي�ضعب  التي  الإقليمية  املتغريات  و�ضرعة  لكرثة  بالنظر  وذلك  اخلا�س، 
بنتائجها يف جمال تطورات الأو�ضاع يف املنطقة املفتوحة على جميع الحتمالت. 
فحتى هذه اللحظة، ل يوجد ما ي�ضري اإىل اأي تقدم اأو حت�ضن يف ال�ضورة العامة، 
ول نرى اأي حمفزات مالية اأو ا�ضتثمارية، ول جند ما ي�ضجع امل�ضتثمرين للقدوم 
نكون حذرين  اأن  وعلينا  القت�ضاد،  بتفعيل  م�ضتثمرين حمليني  قيام  اأو  لالأردن 

وواعني للم�ضتقبل وكيفية الت�ضرف خا�ضة يف حال حدوث تطورات اإقليمية �ضلبية 
اأكرث مما �ضيدفع امل�ضتثمرين ملزيد من التحوط وجتنب ال�ضتثمار يف املنطقة.

اإننا واإذ نعول وب�ضدة على عنا�ضر القوة يف الدولة التي تدعو اإىل اطمئنان القطاع 
اخلا�س واأهمها توفر اإدارة قادرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، 
وتبني برنامج اإ�ضالح اقت�ضادي، والتمتع بحالة من ال�ضتقرار والأمن، ومرونة 
النظام ال�ضيا�ضي، وال�ضورة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن بقيادة جاللة امللك 
يف نظر العامل، اإل اأننا ل نقلل من اأثر جوانب ال�ضعف املزمنة والتي تدور حول 
الزائد  واعتمادها  العامة  املوازنة  عجز  وا�ضتمرار  املحلي،  ال�ضوق  حجم  �ضغر 
التاأثر  و�ضدة  الذاتي،  الكتفاء  معدل  وتدين  اخلارجية،  واملنح  امل�ضاعدات  على 
بالعوامل والظروف اخلارجية التي ل تخ�ضع لل�ضيطرة، والختاللت التي يعاين 
منها �ضـوق العمل، وارتفاع ن�ضبة البطالة والفقر، وقلة املوارد الطبيعية وخا�ضة 

فيما يتعلق باملياه والبرتول والغاز.
واأخذا بعنا�ضر القوة وال�ضعف يف الو�ضع ال�ضيا�ضي والقت�ضادي، فاإننا منيل اإىل 
التفاوؤل ولكن بحذر �ضديد، ا�ضتعدادًا للتعامل مع جميع ال�ضيناريوهات املحتملة 
وندعوا للتعامل بنظرة �ضمولية كاملة لالقت�ضاد بحيث يكون هناك دفع باجتاه 
�ضمي  ما  بدء  منذ  منها  اأهدر  ما  لتعداد  ولي�س اجللو�س  الفر�س  ال�ضتفادة من 
الأردن كبديل  وتقدمي  ال�ضياحي  باجلانب  تعلق  ما  �ضواء  العربي  الربيع  حركات 
مل�ضر و�ضوريا ولبنان، اأو يف جمال تن�ضيط جتارة الرتانزيت اأو دعم ال�ضناعات 
الأردنية لتحل حمل ال�ضناعات التي توقفت يف �ضوريا. ويف ظل ا�ضتمرار الأو�ضاع 
الإقليمية على حالها دون وجود اأفق حللول منظورة، فاإن بع�س الفر�س ل زالت 
قبل  من  فاعلة  وم�ضاركة  مدرو�ضة  �ضيا�ضات  اإىل  معها  للتعاطي  ونحتاج  قائمة 
جميع الأطراف تتجاوز الإجراءات الروتينية واملعاجلة ال�ضطحية نحو مبادرات 
عبور  على  الإقت�ضادية  القطاعات  وم�ضاعدة  التنمية  لق�ضايا  ا�ضتثنائية  وحلول 
هذه املرحلة. ونح�ضب اأن الر�ضالة امللكية ال�ضامية للحكومة واملت�ضمنة توجيهات 
جاللته لإعداد الروؤية التنموية الع�ضرية لالأردن 2025، اإمنا ت�ضكل خارطة طريق 
القت�ضاد  تعزيز منعة  ي�ضهم يف  الذي  التغيري  ومفتاح  الأردين  القت�ضاد  مل�ضار 

الوطني وحتقيق التنمية ال�ضاملة.
الكرام لإخال�ضهم  ولعمالئنا  مل�ضاهمينا  واأوفاه  ال�ضكر  اأجزل  نقدم  يف اخلتام، 
الإ�ضرتاتيجيني  ل�ضركائنا  واملودة  المتنان  بوافر  نتوجه  كما  تعاملهم،  و�ضادق 
لهتمامهم  برقان  بنك  وجمموعة  )كيبكو(  القاب�ضة  الكويت  م�ضاريع  �ضركة 
فيه  ملا  وبينهم  بيننا  الإ�ضرتاتيجية  العالقات  وبتعزيز  البنك  مب�ضالح  الدائم 
الإرتقاء باأداء املجموعة وامل�ضلحة امل�ضرتكة. وكل ال�ضكر والثناء للبنك املركزي 
الأردين ممثاًل مبعايل املحافظ ونائبيه وكافة اإدارات واأجهزة البنك ملا يبذلونه 
من جهود �ضادقة وتعاون بّناء ول�ضعيهم املو�ضول يف اجلهد الوطني العام وتعزيز 
متانة اجلهاز امل�ضريف. ونتقدم بوافر ال�ضكر والتقدير ملعايل رئي�س هيئة الأوراق 
املالية واأع�ضاء الهيئة وجميع منت�ضبيها، لأدائهم وحر�ضهم على تر�ضيخ التعامل 
وفق اأعلى معايري ال�ضفافية والإف�ضاح. ول يفوتني اأن اأتوجه بكل التقدير وبالغ 
من  التابعة،  وال�ضركات  بالبنك  العاملني  واأبنائي  اإخواين  جلميع  واملودة  الثناء 
جناح  حتقيق  يف  ودورهم  ومثابرتهم  الرفيع  اأدائهم  على  وموظفني  م�ضوؤولني 

البنك وموا�ضلة تقدمه وازدهاره.

عبـــد الكريــم الكباريتـــي
رئي�س جمل�س الإدارة
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�إطار �حلاكمية �مل�ؤ�س�سية
يوؤمن البنك الأردين الكويتي باأن وجود حاكمية موؤ�ض�ضية جيدة يوؤدي اإىل اإدارة جيدة للبنك، وي�ضاعد على حتقيق اأهداف البنك الإ�ضرتاتيجية واإدارة عمليات البنك 
اآمن، ي�ضمن حماية م�ضالح املودعني، ويوؤكد امل�ضوؤولية الواجبة جتاه امل�ضاهمني واأ�ضحاب العالقة الآخرين، مع اللتزام التام بالت�ضريعات وتعليمات اجلهات  ب�ضكل 
الرقابية و�ضيا�ضات البنك الداخلية. وعليه، تبنى جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية والذي مت اإعداده وفقًا لأف�ضل املمار�ضات الدولية بهذا 
اخل�ضو�س. ويوؤكد جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي التزامه والتزام الإدارة التنفيذية العليا وكافة موظفي البنك بتطبيق تعليمات احلاكمية بهدف الو�ضول اإىل 
حتقيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ض�ضية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة بالبنك )Stakeholders(، والتقيد مبتطلبات ال�ضفافية والإف�ضاح عن و�ضع البنك 
املايل والإداري احلقيقي وامل�ضاءلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، وبني جمل�س الإدارة وامل�ضاهمني، وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى. 

 .www.jkb.com/node/185 وملزيد من ال�ضفافية فقد مت اإرفاق دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية �ضمن هذا التقرير، وهو متوفر على موقع البنك اللكرتوين
وا�ضتنادًا اإىل تعليمات احلاكمية املوؤ�ض�ضية للبنوك رقم 2014/58 ال�ضادرة عن البنك املركزي الأردين ومبراعاة تعليمات البنك املركزي الكويتي ومتطلبات التوافق 
مع دليل احلاكمية املطبق لدى بنك برقان، مت اإجراء تعديل للدليل احلايل وو�ضع الرتتيبات والإجراءات الالزمة لتحقيق اللتزام بالتعليمات، مبا يف ذلك تعديل هيكل 
ال�ضالحيات الإدارية واملالية وو�ضع ال�ضيا�ضات واملواثيق املطلوبة ومبا ين�ضجم مع تعليمات احلاكمية، و�ضيتم عر�ضها على جمل�س الإدارة لإقرارها اأ�ضوليًا. علما باأن 

البنك �ضيعمل على تنفيذ التعليمات املتعلقة بت�ضكيلة جمل�س الإدارة ومالءمة اأع�ضائه واأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وذلك �ضمن املهل املحددة لها بالتعليمات.

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

- توجه ا�ضرتاتيجي وا�ضح من اأجل تطوير الأعمال �ضمن اأطر وا�ضحة لإدارة املخاطر.
- اأ�ض�س حما�ضبية جيدة واإف�ضاح للمعلومات.

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

- تنمية وتطوير املوارد الب�ضرية.

جمل�س �لإد�رة وجلان �ملجل�س
جمل�س الإدارة

ال�ضركات  قانون  الإدارة  تكوين جمل�س  يحكم 
جمل�س  ويتكون  البنوك.  وقانون  الأردين 
انتخابهم  يتم  اأع�ضاء  ت�ضعة  البنك من  اإدارة 
ملدة 4 �ضنوات. وبناًء على تعليمات احلاكمية 
�ضيتم   ،2014/58 رقم  للبنوك  املوؤ�ض�ضية 
تعديل عدد الأع�ضاء لي�ضبح اأحد ع�ضر ع�ضوًا 
يف الجتماع القادم للهيئة العامة للم�ضاهمني. 
مت انتخاب جمل�س الإدارة احلايل يف 7 ني�ضان 
ال�ضيد  دولة  بانتخاب  املجل�س  وقام   2013
الإدارة  ملجل�س  رئي�ضًا  الكباريتي  الكرمي  عبد 

وال�ضيد في�ضل حمد العيار نائبًا للرئي�س. 
يف  الإدارة  ملجل�س  الرئي�ضي  الدور  يتمثل 
للبنك،  املايل  الو�ضع  �ضالمة  عن  م�ضوؤوليته 
املختلفة  م�ضوؤولياته  بتلبية  البنك  قيام  وعن 
جتاه كافة اجلهات ذات العالقة، ويقوم بو�ضع 

تقرير جمل�س �لإد�رة حول �حلاكمية �ملوؤ�س�سية  و�إد�رة �ملخاطر و�لمتثال لعام 2014

M. Joukowsky 2011 :الصورة من
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الأهداف ور�ضم ال�ضرتاتيجيات التي حتقق م�ضلحة البنك وامل�ضاهمني واملتعاملني، 
كما يقوم بالرقابة على الإدارة التنفيذية والتاأكد من كفاءة اأنظمة ال�ضبط والرقابة 
مكتوبة  �ضيا�ضات  توفر  ومن  ال�ضرتاتيجية  باخلطط  البنك  تقيد  ومدى  الداخلية 

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

واأن البنك ملتزم بجميع القوانني ال�ضارية. 

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

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

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

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

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

الدكتور جعفر عبد ح�ضان )لغاية 2014/11/14(

2. جلنة الت�ضهيالت وال�ضتثمار
تتوىل اللجنة النظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�ضهيالت 

وجلنة الإدارة لالإ�ضتثمار والتي تزيد عن حدود �ضالحيتهما.
اأع�ساء جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت وال�ستثمار

ال�ضيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي، رئي�س اللجنة
ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي )لغاية 2014/4/19(

الدكتور يو�ضف مو�ضى الق�ضو�س )اعتبارًا من 2014/4/20(
ال�ضيد فاروق عارف العارف

3. جلنة املخاطر والمتثال
اإدارة  وا�ضرتاتيجية  بالبنك  املخاطر  اإدارة  عمل  اإطار  مراجعة  اللجنة  تتوىل 
املخاطر، وتهيئة الظروف املنا�ضبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر 
اجلوهري واإدارتها، ومواكبة التطورات التي توؤثر على اأعمال البنك. كما تقوم 
مبراجعة تقارير دائرة اإدارة املخاطر ودائرة المتثال ورفع تو�ضياتها اإىل جمل�س 
الإدارة ب�ضاأنها ومبا يو�ضح مدى التزام البنك بدرجة املخاطر املقبولة املعتمدة.
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اأع�ساء جلنة املخاطر والمتثال
ال�ضيد طارق حممد عبد ال�ضالم، رئي�س اللجنة

ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي
ال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي

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

جمل�س الإدارة والتاأكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�ضبة والتدقيق الدولية.
اأع�ساء جلنة التدقيق

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

الدكتور جعفر عبد ح�ضان )لغاية 2014/11/14(

5. جلنة الرت�ضيح واملكافاآت 
تتوىل اللجنة حتديد الأ�ضخا�س املوؤهلني لالإن�ضمام اإىل ع�ضوية جمل�س الإدارة وحتديد �ضفة الع�ضو امل�ضتقل وتر�ضيح الأ�ضخا�س املوؤهلني لالإن�ضمام اإىل الإدارة التنفيذية 

العليا. وتقوم بالإ�ضراف على تطبيق �ضيا�ضة تقييم اأداء جمل�س الإدارة والإدارة العليا والتاأكد من وجود �ضيا�ضة ملنح مكافاآت الإداريني بالبنك وتطبيق هذه ال�ضيا�ضة.
اأع�ساء جلنة الرت�سيح واملكافاآت

ال�ضيد م�ضعود جوهر حيات، رئي�س اللجنة
ال�ضيد طارق حممد عبدال�ضالم 

ال�ضيد من�ضور اأحمد اللوزي 
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اإجتماعات املجل�س واللجان
 يو�ضح اجلدول التايل عدد اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه بالإ�ضافة اإىل عدد الجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو خالل عام 2014، وقد ح�ضر اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة اجتماع الهيئة العامة للم�ضاهمني املنعقد بتاريخ 2014/4/20 :

اإجمايل عدد الجتماعات املنعقدة خالل عام 2014
جلنة التحكم جمل�س الإدارة

املوؤ�ض�ضي
جلنة املخاطر 

جلنة الرت�ضيح جلنة التدقيقوالمتثال
واملكافاآت

جلنة الت�ضهيالت 
وال�ضتثمار

6244249
عدد الجتماعات التي ح�ضرها اأع�ضاء جمل�س الإدارةاأع�ضاء جمل�س الإدارة

6249ال�ضيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي /رئي�س املجل�س
5ال�ضيد في�ضل حمد العيار/ نائب الرئي�س

523الدكتور جعفر عبد ح�ضان
51ال�ضيد م�ضعود حممود جوهر حيات

6442ال�ضيد طارق حممد عبد ال�ضالم
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اأتعاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية 
مكافاأة  كبدل  �ضنويًا  دينار   5.000 مبلغ  الإدارة  جمل�س  يف  ع�ضو  كل  يتقا�ضى 
لع�ضوية املجل�س، كما يتقا�ضى بدل �ضفر وتنقل واإقامة وبدل ح�ضور اإجتماعات 

اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س. 

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

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

وكل ذلك بهدف احلفاظ على بيئة عمل تناف�ضية وعادلة. 
مت بيان الرواتب والعالوات وبدلت التنقل واملكافاآت التي تقا�ضاها كل من اأع�ضاء 

الإف�ضاح  بيانات  �ضمن  وذلك   ،2014 عام  يف  بالبنك  العليا  التنفيذية  الإدارة 
واملعايري  امل�ضدرة  ال�ضركات  اإف�ضاح  تعليمات  من   )4( املادة  مبوجب  املطلوبة 
املحا�ضبية ومعايري التدقيق ال�ضادرة عن هيئة الأوراق املالية والإي�ضاحات حول 

البيانات املالية والتي ت�ضكل جزء ل يتجزاأ من هذا التقرير.
�لبيئة �لرقابية
الرقابة الداخليـة 

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

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

• كفاءة وفعالية اأداء العمليات الت�ضغيلية للبنك.

• فعالية اإجراءات حماية اأ�ضول وممتلكات البنك.

والت�ضريعات  والقوانني  الداخلية  العمل  واإجراءات  �ضيا�ضات  مع  •التوافق 
والتعليمات ال�ضارية. 

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

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

ومقوماتها وم�ضوؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عنها.

�لتدقيق �لد�خلي
تقوم فل�ضفة التدقيق الداخلي على تقدمي خدمات توكيدية وا�ضت�ضارية م�ضتقلة 
اأو  قيمة  اإ�ضافة  اإىل  تهدف  التنفيذية  واإدارته  البنك  اإدارة  ملجل�س  ومو�ضوعية 
من  وذلك  املقررة  اأهدافها  حتقيق  يف  البنك  اإدارة  وم�ضاعدة  لعمليات،  تطوير 
خالل اتباع نهج منتظم لتقييم وحت�ضني فعالية عمليات اإدارة املخاطر والرقابة 

الداخلية والتحكم املوؤ�ض�ضي.
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اإىل  مبا�ضر  وب�ضكل  اإداريًا  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتبع 
ووظيفيًا اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة، وترفع تقاريرها ونتائج 

اأعمالها اإىل رئي�س جمل�س الإدارة واإىل جلنة التدقيق.
اأهم  وتاليًا  الدولية  املمار�ضات  لأف�ضل  وفقًا  الداخلي  التدقيق  ميثاق  اإعداد  مت 

مالمح امليثاق:-
اأعمال  باأية  تقوم  ول  التامة  بال�ضتقاللية  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتمتع   •

تنفيذية.

باأي  والت�ضال  معلومة  اأية  على  احل�ضول  حق  الداخلي  التدقيق  لدائرة   •

موظف داخل البنك وتتمتع بكافة ال�ضالحيات التي متكنها من اأداء املهام 
املوكلة اإليها باأف�ضل وجه.

الب�ضرية  الكوادر  من  الكايف  العدد  الداخلي  التدقيق  لدائرة  البنك  يوفر   •

املوؤهلة اأكادمييًا وعمليًا، كما يوفر ملوظفيها الدورات التدريبية الالزمة يف 
اخلارج والداخل. 

فعالية  مدى  حول  معقول  توكيد  تقدمي  على  الداخلي  التدقيق  دائرة  تعمل   •

وكفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:
- الدقة والعتمادية على البيانات املالية والت�ضغيلية.

- كفاءة العمليات الت�ضغيلية.
- التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�ضارية.

- املحافظة على اأ�ضول وممتلكات البنك.
- ا�ضتمرارية العمل حتت كافة الظروف.

وعمليات  املخاطر  واإدارة  الداخلية  الرقابة  اأنظمة  وتطوير  حت�ضني   -
التحكم املوؤ�ض�ضي.

- حت�ضني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق اأهداف البنك.
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ي�ضمل نطاق عمل التدقيق الداخلي كافة مراكز عمل ون�ضاطات وعمليات البنك 
مبا يف ذلك فروعه اخلارجية وال�ضركات التابعة له، وبال�ضكل الذي ميكن الدائرة 
من تقييم مدى مالئمة وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات اإدارة املخاطر 
والتحكم املوؤ�ض�ضي واإجناز كافة املهام وامل�ضوؤوليات املناطة بها، وبالإ�ضافة اإىل 

ذلك تقوم دائرة التدقيق الداخلي بعدة مهام اأهمها ما يلي:
• تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية اإ�ضتنادًا اإىل اأولويات خطة التدقيق 
املوافقة  يتم  التي  الدائرة  اإ�ضرتاتيجية  واملعتمد �ضمن  املخاطر  املبني على 

عليها من جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
رئي�س  من  توجيهات  اإىل  اإ�ضتنادًا  ا�ضت�ضارات  اأو  خا�ضة  مهمات  اأية  تنفيذ   •

الإدارة  اأو  الإدارة  جمل�س  عن  املنبثقة  التدقيق  جلنة  اأو  الإدارة  جمل�س 
التنفيذية وفقًا ملعايري التدقيق الدولية واأف�ضل املمار�ضات.

جميع  اإىل  معقول  توكيد  تقدمي  بهدف  اجلودة  �ضبط  مفهوم  اإدخال  مت  وقد 
الأطراف ذات العالقة بخ�ضو�س اأن�ضطة التدقيق الداخلي واأنها �ضمن املعايري 

املتعارف عليها دوليًا وذلك على ال�ضعيدين املحلي واخلارجي.

�إد�رة �ملخاطر
تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�س لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ضتقلة 
ترتبط برئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وترفع تقاريرها الدورية للجنة 

جمل�س الإدارة للمخاطر والمتثال.
تقوم اإدارة املخاطر يف البنك على ثالث ركائز اأ�ضا�ضية وعلى النحو التايل:

وموظفي  العليا  الإدارة  وكذلك  الإدارة  والدراية من جمل�س  الكامل  الفهم   •

البنك باأنواع املخاطر الكامنة باأعمال البنك.
• وجود اإ�ضرتاتيجية و�ضيا�ضات واإجراءات مالئمة لإدارة املخاطر تظهر حجم 

املخاطر التي ميكن للبنك التعامل معها ومبا ي�ضمن املتانة املالية.
يواجهها  اأن  ميكن  التي  املختلفة  املخاطر  اإدارة  على  ت�ضاعد  اأنظمة  وجود   •

البنك.
تتمثل اأهداف دائرة اإدارة املخاطر مبا يلي: 

الت�ضنيف الئتماين  اإيجابًا على حت�ضني  ينعك�س  املالية ومبا  املتانة  حتقيق   •

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

• و�ضع التو�ضيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�ضية املقبولة من 

قبل جمل�س الإدارة والتاأكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها.
• تواوؤم البنك مع مقررات بازل ومع كافة الت�ضريعات التي حتكم وتنظم اإدارة 

املخاطر يف البنوك.
بوحدات  تبداأ  املخاطر م�ضوؤولية م�ضرتكة  واإدارة  والتقييم  التعرف  تعترب عملية 
البنك ح�ضب موقعها ومهامها والتي تعترب خط الدفاع الأول. وتقوم دائرة اإدارة 
املخاطر بتقييم املخاطر والرقابة عليها والتو�ضية ب�ضبل تخفيفها ورفع التقارير 
الدفاع  خط  باعتبارها  والمتثال  للمخاطر  الإدارة  جمل�س  جلنة  اإىل  الالزمة 

الثاين وياأتي بعد ذلك دور التدقيق الداخلي باعتباره خط الدفاع الثالث.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تعتمد من جمل�س الإدارة.

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

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

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

تعتمد مبداأ الرقابة امل�ضتند اإىل املخاطر.
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واملمار�ضة  ال�ضتقامة  قيم  لتعزيز  الالزمة  التدابري  باتخاذ  املجل�س  قيام   .2
والأنظمة  للقوانني  المتثال  يجعل  الذي  وبال�ضكل  ال�ضحيحة،  املهنية 

والتعليمات هـدفـــًا اأ�ضا�ضيًا يجب على اجلميع العمل على حتقيقه.
تقاريرها  ترفع  م�ضتقلة  دائرة  خالل  من  المتثال  مراقبة  عمليات  اإدارة   .3
نطاق  ي�ضمل  اأن  وعلى  والمتثال،  للمخاطر  الإدارة  جمل�س  للجنة  الدورية 
عمل الدائرة كافة اإدارات وفروع البنك داخل الأردن وخارجه، اإ�ضافة اإىل 

ال�ضركات التابعة.
كافة  تت�ضمن  بيانات  قاعدة  خالل  من  المتثال  عدم  خماطر  مراقبة   .4
املحلية  والر�ضمية  الرقابية  اجلهات  عن  ال�ضادرة  والتعليمات  القوانني 
الرقابية  امل�ضتجدات  اآخر  وفق  وتعديلها  حتديثها  يتم  وبحيث  والدولية 

والت�ضريعية الواجب المتثال لها.
وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�ضل الأموال، فاإن البنك يتبع �ضيا�ضات واإجراءات 
الأموال،  غ�ضل  مكافحة  وقانون  تتوافق  الإدارة  جمل�س  قبل  من  معتمدة  عمل 
وتعليمات مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب ال�ضادرة عن البنك املركزي 
الأردين، واأف�ضل املمار�ضات الدولية بهذا اخل�ضو�س، وذلك للحد من خماطر 
واتخاذ  املالية،  العمليات  مع  التعامل  اإجراءات  حتديد  بهدف  العمليات  هذه 
�ضفتهم  من  والتاأكد  معهم  املتعامل  العمالء  ملعرفة  الواجبة  العناية  اإجراءات 
وامل�ضتفيد احلقيقي، وذلك من خالل  القانوين  والقانونية وو�ضعهم  ال�ضخ�ضية 

املحاور الرئي�ضية التالية:
اأحدث  مواكبة  ل�ضمان  الأموال  غ�ضل  مبكافحة  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضة  حتديث   •

التعليمات والت�ضريعات املرتبطة بهذا اجلانب .
• اإتباع وحدة مكافحة عمليات غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب لرئي�س جمل�س 

لهذه  والدعم  ال�ضتقاللية  درجات  اأق�ضى  لتوفري  وذلك  مبا�ضرة،  الإدارة 
الوحدة لتنفيذ اأعمالها.

اآلية  العمالء ح�ضب خماطرهم و�ضمن  اإىل ت�ضنيف  امل�ضتند  املبداأ  اعتماد   •

عمل معتمدة.
• ا�ضتخدام نظام اآيل ملكافحة عمليات غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب.

على  قادرين  جلعلهم  البنك  ملوظفي  الكايف  التدريب  توفري  يف  امل�ضاهمة   •

التعامل مع اأية عمليات م�ضبوهة.

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

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

هي النزاهة والمتثال للقوانني وال�ضفافية والولء للبنك.

�سيا�سة �لإبالغ
لدى البنك �ضيا�ضة معتمدة واإجراءات لالإبالغ Whistleblowing بهدف تطوير 
ثقافة النفتاح والتعبري عن امل�ضوؤولية امل�ضرتكة للمحافظة على اأخالقيات العمل. 
للعمل  بالبنك  العاملني  كافة  على  ال�ضيا�ضة  بهذه  التعامل  اإجراءات  توزيع  ومت 
املتعلقة  والق�ضايا  الإبالغ  ت�ضل�ضل مرجعية  التعامل  اإجراءات  وتو�ضح  مبوجبها. 
مراقبة  ويتم  عنها.  الإبالغ  يتوجب  التي  امل�ضبوه  و/اأو  الطبيعي  غري  بال�ضلوك 

تنفيذ �ضيا�ضة واإجراءات الإبالغ من قبل جلنة املخاطر.

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

التعامل معها وحلها.

عالقة �لبنك بامل�ساهمني 
يقوم البنك بتطوير عالقات اإيجابية مبنية على ال�ضفافية مع كافة امل�ضاهمني. 
ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�ضبل على ت�ضجيع كافة امل�ضاهمني وبخا�ضة 
على  والت�ضجيع  العامة  للهيئة  ال�ضنوي  الجتماع  ح�ضور  على  امل�ضاهمني  �ضغار 
تبلغ  امل�ضاهمني  من  عري�ضة  قاعدة  البنك  لدى  الت�ضويت.  بعمليات  القيام 
13.848 م�ضاهمًا كما يف 2014/12/31، وامل�ضدر الرئي�ضي للمعلومات بالن�ضبة 
للم�ضاهمني يتمثل يف التقرير ال�ضنوي والذي ي�ضمل تقرير رئي�س جمل�س الإدارة 
اإجنازات  اإىل  اإ�ضافة  املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  دليل  وملحق  املدققة  املالية  والقوائم 
البنك يف العام ال�ضابق وخطة العمل للعام الالحق، كما يتم ن�ضر القوائم املالية 
ال�ضنوية غري املدققة وقائمة الدخل وتقرير رئي�س جمل�س  ال�ضنوية ون�ضف  ربع 

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

ملا تقت�ضيه تعليمات هيئة الأوراق املالية.

Lucy Wadeson :الصورة من
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حركة �سعر �سهم البنك مقابل م�ؤ�سر ب�ر�سة عمان خالل عام 2014

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

¿ƒfÉc
∫hC’G

øjô°ûJ
ÊÉãdG

øjô°ûJ
∫hC’G

∫ƒ∏jCG

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

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

ن�سب ت�زيع م�ساهمي البنك كما يف 2014/12/31

عدد الأ�سهم اململ�كة
الأ�سهمالأ�سخا�س

%العدد%العدد

10.60876.6032.083.0512.083اإىل 500

5011.71412.3771.214.8891.215 اإىل 1000

10011.1528.3192.337.9412.338 اإىل 5000

50011631.1771.189.0941.189 اإىل 10.000

10.0011761.2715.123.8885.124 اإىل 100.000

100.001260.1885.485.9755.486 اإىل 500.000

500.00190.06582.565.16282.565 فاأكرث

13.848100100.000.000100الإجمايل
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مناق�سات وحتليالت �لإد�رة 

الناجمة  التحديات  مع  بالتكيف   2014 عام  خالل  الأردين  الإقت�ضاد  ا�ضتمر 
من عدم الإ�ضتقرار الأمني يف الدول املجاورة. وبالرغم من الظروف الإقليمية 
الإ�ضالح  عملية  موا�ضلة  مع  الأردين  القت�ضاد  اأداء  حت�ضن  فقد  ال�ضعبة 
القت�ضادي وفق الربنامج الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع �ضندوق النقد الدويل 
وتتم متابعته ب�ضكل دوري. وقد اأظهرت معظم موؤ�ضرات القت�ضاد الوطني حت�ضنًا 
ملمو�ضًا، فبلغ معدل النمو القت�ضادي 3.1%، وانخف�س العجز يف املوازنة العامة 
بن�ضبة تقارب 20% نتيجة ارتفاع الإيرادات املحلية واملنح اخلارجية باأ�ضرع من 
منو النفقات اجلارية. كما انخف�س العجز يف احل�ضاب اجلاري مليزان املدفوعات 
لل�ضنة الثالثة على التوايل لي�ضبح يف حدود 7.5% من الناجت املحلي الإجمايل، 
تناهز  بن�ضبة  الأجنبية  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطي  ارتفع  فيما 
الدينار  �ضرف  �ضعر  ا�ضتقرار  مع  اأ�ضهر،  �ضتة  من  اأكرث  م�ضتوردات  تعادل   %20
املثبت بالدولر الأمريكي وتراجع الدولرة نتيجة للثقة بالدينار. ويوؤمل اأن تثمر 
الإجراءات الإ�ضالحية التي قامت بها احلكومة واأكدتها يف م�ضروع قانون املوازنة 
الأداء  موؤ�ضرات  حتقيق  �ضعيد  على  الإيجابية  النتائج  من  مزيدًا   ،2015 لعام 

القت�ضادي وت�ضويب الختاللت املالية وحتريك عجلة الن�ضاط القت�ضادي.
و�ضتبقى هذه الإجنازات واملوؤ�ضرات الإيجابية حماطة مبجموعة من املخاطر التي 
توؤثر على ا�ضتمرار وترية النمو القت�ضادي، ويف مقدمتها ارتفاع حجم املديونية 
ونفقات  ال�ضوريني  الالجئني  تدفق  وا�ضتمرار   ،%12 حول  البطالة  معدلت  وبقاء 
اإ�ضافة  احلكومة،  موازنة  على  ال�ضغط  من  يزيد  مما  املتزايدة  ا�ضت�ضافتهم 
للو�ضع الأمني غري امل�ضتقر يف العراق و�ضوريا الذي يوؤثر �ضلبًا على ن�ضاط التجارة 

اخلارجية �ضواء الإ�ضترياد اأو الت�ضدير اأو جتارة الرتانزيت.

 �لقطاع �مل�سريف �لأردين
اأ�ضهمت ال�ضيا�ضة احل�ضيفة للبنك املركزي الأردين يف احلفاظ على ال�ضتقرار 
النقدي يف اململكة خالل ال�ضنوات املا�ضية. وكان من اأبرز اخلطوات التي اتخذها 
ال�ضيا�ضة النقدية  اأدوات  اأ�ضعار الفائدة الرئي�ضية على  البنك املركزي تخفي�س 
 125 مبجموع   ،2013 عام  يف  مرتني  لتخفي�ضها  اإ�ضافة   ،2014 عام  يف  مرتني 
على  البنوك  وت�ضجيع  القت�ضادي  الن�ضاط  حتفيز  بهدف  وذلك  اأ�ضا�س  نقطة 
التو�ضع يف عمليات الإقرا�س. وجاءت هذه التخفي�ضات يف ظل ارتفاع اإحتياطيات 
اململكة من العمالت الأجنبية والتي و�ضلت اإىل م�ضتويات مريحة مع نهاية عام 

.2014
معظم  يف  جيدة  منو  ن�ضب  �ضجلت  فقد  الأردن  يف  العاملة  للبنوك  بالن�ضبة  اأما 
والأرباح  الئتمانية  والت�ضهيالت  املوجودات  وخ�ضو�ضًا  املالية،  موؤ�ضراتها 
الت�ضغيلية. وكان لل�ضيا�ضة الرقابية الفاعلة التي انتهجها البنك املركزي والنهج 
الت�ضاركي الذي يتبعه مع البنوك يف م�ضروعات الأنظمة والتعليمات ذات العالقة 

بالعمل امل�ضريف اأثر اإيجابي على القطاع امل�ضريف ب�ضكل عام.
بلغ ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�ضة العاملة يف 
اململكة نحو 19314 مليون دينار بنهاية عام 2014 مقابل 18939 مليون دينار 
بنهاية العام املا�ضي2013، بزيادة قدرها 375 مليون دينار بنمو قدره %1.98. 
و�ضكلت القرو�س وال�ضلف 86.3% من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املمنوحة، 
بينما �ضكلت ح�ضابات اجلاري مدين 10.95%. وقد بلغت ح�ضة البنك الأردين 

الكويتي من اإجمايل ت�ضهيالت القطاع امل�ضريف يف نهاية العام %6.

اأما اإجمايل الودائع لدى القطاع امل�ضريف فقد و�ضل يف نهاية العام 2014 اإىل 
 2013 نهاية  يف  دينار  مليون   27593 نحو  مقابل  دينار  مليون   30265 حوايل 
بزيادة بلغت 2672 مليون دينار وبنمو �ضكل ما ن�ضبته 9.68%. وارتفعت ودائع 
القطاع اخلا�س اإىل نحو 27070.3 مليون يف نهاية 2014 من 25586.6 مليون 
من   %54.4 لأجل  الودائع  و�ضكلت   .%5.48 منو  بن�ضبة  ال�ضابق  العام  يف  دينار 
اإجمايل ودائع القطاع امل�ضريف بينما �ضكلت ودائع حتت الطلب وودائع التوفري 
29.69% و13.84% على التوايل. وقد بلغت ح�ضة البنك الأردين الكويتي من 

اإجمايل ودائع العمالء لدى القطاع امل�ضريف يف نهاية العام %5.35.

�لأد�ء �ملايل للبنك
بالرغم من ا�ضتمرار الأزمة القت�ضادية العاملية والأو�ضاع ال�ضيا�ضية يف املنطقة، 
متكن البنك الأردين الكويتي من حتقيق نتائج مالية جيدة، واإجنازات ملمو�ضة 
يف اأعمال البنك الرئي�ضية. وفيما يلي عر�س لأهم بنود قائمة املركز املايل املوحد 

وقائمة الدخل املوحد لعام 2014:

قائمة املركز املايل امل�حد 
 2609.7 حوايل   2014/12/31 يف  كما  املوجودات  جمموع  بلغ  امل�ج�دات: 
مليون دينار مقارنة مع 2552.5 مليون دينار يف العام ال�ضابق حمققًا منوًا بن�ضبة 

.%2.24

املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  ر�ضيد  بلغ  املبا�سرة:  الئتمانية  الت�سهيالت 
بال�ضايف حوايل 1306.3 مليون دينار يف نهاية عام 2014 مقابل 1328.2 مليون 
دينار يف نهاية عام 2013 بانخفا�س قدره 1.65%، ويعود ذلك اإىل قيام البنك 
املوجودات  بند  اإىل  ونقلها  ت�ضويتها  مت  ديون  مقابل  خمتلفة  موجودات  بتملك 
قائمة  خارج  اإىل  العاملة  غري  الديون  من  جزء  حتويل  اإىل  بالإ�ضافة  الأخرى، 
املركز املايل. وبافرتا�س ا�ضتثناء تلك العمليات فاإن ر�ضيد الت�ضهيالت الإئتمانية 
اإجمايل  زاد  بن�ضبة 3.6%. وقد  يكون قد حقق منوًا حقيقيًا  بال�ضايف  املبا�ضرة 
القرو�س املمنوحة لالأفراد بن�ضبة 17.16% عما كان عليه يف نهاية عام 2013، 
وتعك�س   .%19.36 بن�ضبة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  قرو�س  ارتفعت  كما 
خمتلف  على  وتوزيعها  الئتمانية  حمفظته  تنمية  يف  البنك  جناح  النتائج  هذه 
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ال�ضغرية  ال�ضركات  نحو  الئتمان  توجيه  على  والرتكيز  القت�ضادية  القطاعات 
واملتو�ضطة والأفراد بهدف حت�ضني الربحية وتوزيع املخاطر.

عن   %1.38 بن�ضبة   2014 عام  نهاية  يف  املطلوبات  جمموع  اإرتفع  املطل�بات: 
العام ال�ضابق لي�ضجل 2172.8 مليون دينار.

والتاأمينات  العمالء  ودائع  �ضكلت  النقدية:  والتاأمينات  العمالء  ودائع 
النقدية 80.66% من اإجمايل املطلوبات. وت�ضتمل ودائع العمالء على ح�ضابات 
التوفري واحل�ضابات اجلارية والودائع لأجل والتاأمينات النقدية اخلا�ضة بالعمالء 
من الأفراد وال�ضركات. وبلغ اإجمايل ودائع العمالء والتاأمينات النقدية يف نهاية 

العام حوايل 1752.5 مليون دينار مقابل 1669.9 مليون يف عام 2013. 

حق�ق امللكية: ارتفع جمموع حقوق امللكية وبلغ حوايل 437 مليون دينار كما يف 
31 كانون اأول 2014 مقارنة مع 409.3 مليون دينار كما يف 31 كانون اأول 2013 
حقوق  جمموع  من  البنك  م�ضاهمي  ح�ضة  وبلغت   .%6.75 قدرها  منو  بن�ضبة 

امللكية حوايل 431.8 مليون دينار. 

قائمة الدخل امل�حد
دينار  مليون   124.1 حوايل   2014 لعام  الدخل  اإجمايل  بلغ  الت�سغيل:  نتائج 

مقابل 123 مليون دينار يف عام 2013 وبن�ضبة منو قدرها %1.
اأرباح الت�سغيل: بلغت اأرباح الت�ضغيل املتحققة يف عام 2014 حوايل 63 مليون 

دينار مقابل 66 مليون دينار يف العام ال�ضابق. 

والعمولت  الفوائد  اإيرادات  �ضايف  بلغ  والعم�لت:  الف�ائد  اإيرادات  �سايف 
للعام حوايل 101.2 مليون دينار مقارنة مع 107.2 مليون دينار لعام 2013.

تكلفة  تت�ضمن  والتي  الت�ضغيل،  م�ضروفات  �ضجلت  الت�سغيل:  م�سروفات 
وخم�ض�ضات  الأخرى  الإدارية  وامل�ضروفات  وال�ضتهالك  واملكاتب  العاملني 
زيادة  امل�ضتملكة(  واملوجودات  الت�ضهيالت  تدين  خم�ض�س  )با�ضتثناء  متنوعة 
عن العام ال�ضابق فبلغت 44.9 مليون دينار مقابل 40.4 مليون دينار يف العام 
2013. هذه الزيادة تعود اإىل ارتفاع الإيجارات واأ�ضعار اخلدمات، وافتتاح فروع 
جديدة ونقل بع�س الفروع اإىل مواقع اأف�ضل بالإ�ضافة اإىل اإطفاء جزء من تكلفة 

النظام البنكي اجلديد. 
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البنك  اإدارة  وا�ضلت  املبا�سرة:  الت�سهيالت  تدين  خم�س�سات  م�سروف 
حتوطًا  املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  تدين  خم�ض�س  تعزيز  يف  �ضيا�ضتها 
القطاعات  بع�س  تاأثر  اإىل  بالإ�ضافة  احل�ضابات  بع�س  يف  املحتمل  لل�ضعف 
مبلغ  اقتطاع  مت  حيث  الوطني،  القت�ضاد  على  واملحتملة  الراهنة  بالتداعيات 
14.4 مليون دينار من اأرباح عام 2014 مقابل 16.6 لعام 2013 لتلك الغاية. 
هذا وقد وا�ضلت اإدارة البنك جهودها يف املتابعة احلثيثة لهذه احل�ضابات، وقد 
العام  من  الأول  الن�ضف  خالل  دينار  مليون   11.7 مبلغ  با�ضرتداد  ذلك  اأثمر 

2014 مت ت�ضجيلها كاإيرادات.

ت�قعات عام 2015
بعد مرور �ضبع �ضنوات على الأزمة املالية، ما زال القت�ضاد العاملي يواجه حتديات 
كبرية. ويقدر �ضندوق النقد الدويل منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي لي�ضل اإىل 
3.5% يف العام 2015 باإنخفا�س مبقدار 0.3% عن التقديرات ال�ضابقة. ويعود 
الحتاد  النكما�ضية يف  ال�ضغوط  من  ال�ضلبية  الآثار  اإىل  رئي�ضي  ب�ضكل  الرتاجع 
اإىل  اأ�ضواق نا�ضئة. بالإ�ضافة  النمو يف ال�ضني وعدة  الأوروبي واليابان وتباطوء 

اأ�ضعار  يف  احلاد  الهبوط  ب�ضبب  للنفط  امل�ضدرة  الدول  يف  ال�ضعيف  الن�ضاط 
اإىل  الوليات املتحدة الأمريكية بالإ�ضافة  اآخر، فاإن  النفط والغاز. على �ضعيد 
العام  خالل  القت�ضادي  منوها  توقعات  ارتفعت  للنفط  امل�ضتوردة  الدول  بع�س 

.2015
للتوجهات  ا�ضتمرارًا  �ضي�ضهد  اأن عام 2015  الأولية على  املوؤ�ضرات  تدل  حمليًا، 
عن  يقل  ل  بحيث  القت�ضادي  النمو  معدل  يف  حمدود  ارتفاع  مع  الإ�ضالحية 
4% بالأ�ضعار الثابتة وبقاء معدل الت�ضخم دون 3%، كما يتوقع انخفا�س العجز 
قيمة  وانخفا�س  جهة  من  الوطنية  ال�ضادرات  لنمو  نظرًا  التجاري  امليزان  يف 
امل�ضتوردات النفطية من جهة اأخرى، وت�ضجيل انتعا�س ملمو�س يف بور�ضة عمان 
وا�ضتمرار تدفق ال�ضتثمارات العربية مع ا�ضتقرار حوالت املغرتبني ومقبو�ضات 
م�ضادر  نحو  قوي  توجه  هناك  �ضيكون  الطاقة  جمال  ويف  الواردة.  ال�ضياحة 
الطاقة البديلة من ال�ضم�س والرياح حيث اأعطيت اإ�ضارة الإنطالق ل�ضتثمارات 
كبرية، ف�ضاًل عن اإطالق م�ضروع اإنتاج الكهرباء با�ضتخدام ال�ضخر الزيتي الذي 

يتوفر يف الأردن بكميات كبرية.
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متكن البنك الأردين الكويتي خالل العام 2014 من حتقيق الأهداف املو�ضوعة 
من قبل الإدارة العليا، مع اللتزام بتطبيق ال�ضيا�ضات احل�ضيفة للحفاظ على 
املكت�ضبات والإجنازات التي حتققت خالل ال�ضنوات املا�ضية، والعمل على تعزيز 
دور البنك الأردين الكويتي على ال�ضاحة امل�ضرفية. كما عملت دوائر اخلدمات 
البنك  لدوائر  الالزم  والرقابي  والإداري  الفني  الدعم  تقدمي  على  امل�ضاندة 
التي  العالية  اجلودة  ومعايري  املمار�ضات  اأف�ضل  وفق  مهامها  اأداء  من  لتمكينها 

اعتمدها البنك لإدارة اأعماله.
توج عام 2014 بح�ضول البنك على جوائز يف اأربعة جمالت رئي�ضية وهي : اأف�ضل 
تطبيق نظام بنكي، اأف�ضل بنك جتزئة، اأف�ضل بنك يف اإدارة الرثوات، اأف�ضل بنك 
يف امل�ضوؤولية الجتماعية للعام 2014. وكان البنك قد ر�ضح لهذه اجلوائز من قبل 
)Global Banking and Finance Review( اأحد اأبرز املواقع الإلكرتونية العاملية 
�ضممت  وقد  واملالية.  امل�ضرفية  اخلدمات  قطاع  اأخبار  كافة  بن�ضر  تنفرد  التي 
هذه اجلوائز تقديرًا للموؤ�ض�ضات الأكرث بروزًا يف جمتمعاتها املحلية والعاملية يف 
اأف�ضل م�ضاهم يف  بجائزة  البنك  فاز  كما  امل�ضريف.  القطاع  نواحي حمددة يف 

جمال تطوير البطاقات املدفوعة م�ضبقًا. 
وفيما يلي نبذة عن اإجنازات دوائر البنك خالل عام 2014:

�ملجم�عة �مل�سرفية: 
الت�سهيالت الئتمانية

ا�ضتطاعت اإدارة الت�ضهيالت خالل عام 2014 اأن حتافظ على حتقيق نتائج جيدة 
من ناحية جودة الأ�ضول والإيرادات والأرباح، وهو ما ي�ضكل دلياًل وا�ضحًا على 
قدرة البنك يف مواجهة كافة التحديات والظروف ال�ضتثنائية التي متر باملنطقة 
بف�ضل  وذلك  املختلفة  القت�ضادية  القطاعات  على  ملمو�س  ب�ضكل  اأثرت  والتي 
بتطبيق  التزامه  جانب  اإىل  للمخاطر  املتوازنة  واإدارته  الناجحة  ا�ضرتاتيجيته 
اأف�ضل اخلدمات البنكية. وقد بلغ ر�ضيد  اأف�ضل معايري العمل امل�ضريف لتقدمي 
يف  كما  دينار  مليون   1306.3 )بال�ضايف(   املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت 

.2014/12/31
وتبعات  املنطقة  ت�ضهدها  التي  ال�ضتقرار  ا�ضتمرار حالة عدم  الرغم من  وعلى 
هذه احلالة على القت�ضاد الأردين، يوا�ضل البنك التزامه بالعمل وفق ال�ضيا�ضة 
حمفظة  ونوعية  جودة  م�ضتوى  رفع  على  احلر�س  بزيادة  واملتمثلة  القائمة 
ال�ضوق  يف  ال�ضوقية  ح�ضته  على  املحافظة  مع  لديه،  الئتمانية  الت�ضهيالت 
امل�ضريف الأردين وال�ضعي لزيادتها، وموا�ضلة العمل على تو�ضيع قاعدة العمالء 
املطلوب  النمو  لتحقيق  املخاطر  مقبولة  والقطاعات  الفر�س  حتديد  خالل  من 
العمالء  اأمام  البنك  يحققها  التي  الإيجابية  ال�ضورة  يعزز  والذي  واملدرو�س 
وامل�ضاهمني ومبا ي�ضاهم يف حتقيق الأهداف القت�ضادية والجتماعية املن�ضودة.

عمل البنك خالل العام 2014 على ا�ضتقطاب اأف�ضل ال�ضركات الرائدة يف ال�ضوق 
املحلي وزيادة الرتكيز على قاعدة عمالء ال�ضركات الكربى املميزين وحثهم على 
ال�ضتغالل الأمثل للحدود الئتمانية املمنوحة لهم ومنحهم اأ�ضعار فائدة تتنا�ضب 
والتي  املقدمة  الرتكيز على �ضمان جودة اخلدمة  زيادة  املقبولة، مع  واملخاطر 

يتميز بها البنك الأردين الكويتي.
ويف هذا ال�ضياق ل بد من التاأكيد على ا�ضتمرار البنك الأردين الكويتي بتفعيل 
على  البنك  عمل  حيث  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  ال�ضركات  اإقرا�س  جمال  يف  دوره 
مراجعة وتطوير براجمه التمويلية بال�ضكل الذي ميكنه من خدمة هذه ال�ضريحة 

املهمة ب�ضفتها رافدًا وداعمًا اأ�ضا�ضيًا لالقت�ضاد الأردين واملجتمع املحلي.

ال�ضركات من  ولتمكني هذه  الن�ضاط الئتماين  البنك يف جمال  ولتعزيز مركز   
احل�ضول على التمويل الالزم باأ�ضعار فائدة منا�ضبة متا�ضيًا مع توجهات البنك 
املركزي الأردين، فقد �ضعى البنك للح�ضول على التمويل ذو الكلف املنخف�ضة، 
لدعم  املوجهة  الأردين  املركزي  البنك  من  املقدمة  الت�ضهيالت  من  وال�ضتفادة 
وم�ضاريع  وال�ضياحية  ال�ضناعية  القطاعات  خا�س  وب�ضكل  الهام،  القطاع  هذا 
اخلا�ضة  التمويل  باتفاقيات  العمل  ا�ضتمرار  اإىل  اإ�ضافة  املتجددة،  الطاقة 
بربنامج متويل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة ب�ضمان موؤ�ض�ضة )OPIC(، وتفعيل 

الإتفاقيات املوقعة مع ال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س.
ونظرًا ملا تقوم به ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة من دور كبري يف خدمة القت�ضاد 
الأردين، فقد اأوىل البنك اأهمية كبرية لهذه ال�ضركات، حيث �ضيتم خالل العام 
ليتم  املتو�ضطة  ال�ضركات  عن  ال�ضغرية  ال�ضركات  متويل  اإدارة  ف�ضل   2015
التعامل مع كل منها ب�ضكل منف�ضل، وهو الأمر الذي يوؤكد اإميان البنك املطلق 

باأهمية هذه ال�ضريحة و�ضرورة توفري برامج متويلية متكاملة ومنا�ضبة لها.
امل�ضاريع  العام 2014 مهامها يف متويل  الت�ضهيالت خالل  اإدارة  وا�ضلت  كذلك 
التي  الرئي�ضية  الإ�ضرتاتيجية  امل�ضاريع  على  الرتكيز  مع  بها  وامل�ضاركة  الهامة 
و�ضبه  ا�ضرتاتيجية حكومية  ملوؤ�ض�ضات  توريد  التحتية ومتويل عقود  البنية  تدعم 
اأ�ضا�ضي يف  حكومية بالإ�ضافة اإىل القطاع اخلا�س مع العمل على ممار�ضة دور 

متويل م�ضاريع الطاقة عمومًا وم�ضاريع الطاقة البديلة امل�ضتقبلية.
ومن ناحية اأخرى �ضهد عام 2014 منوًا ممتازًا يف ن�ضاط البنك مبجال الت�ضهيالت 
غري املبا�ضرة حيث تخطت العتمادات املفتوحة والكفالت امل�ضدرة املليار دولر.
اأما بالن�ضبة للديون الغري عاملة، فقد وا�ضل البنك بذل اجلهود ملعاجلة العديد 
العاملة  الديون غري  ن�ضبة  تبقى  التح�ضيل، بحيث  الديون ورفع كفاءة  من هذه 
�ضمن امل�ضتويات واملعايري املقبولة، حيث بلغت ن�ضبة الت�ضهيالت الئتمانية غري 
العاملة من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة 7.8% يف نهاية عام 2014 
مقارنة مع 7.4 يف نهاية عام 2013، وقد جنح البنك يف ت�ضويب و�ضع العديد 

من هذه احل�ضابات واإعادتها اإىل م�ضارها �ضمن الديون العاملة. 
كما �ضهد هذا العام تعاونًا ملحوظًا فيما بني البنوك املحلية لدرا�ضة وهيكلة مديونية 
بع�س ال�ضركات املمنوحة ت�ضهيالت م�ضرفية من بع�س البنوك املحلية، بال�ضكل الذي 
البنوك  لدى  القائمة  مديونيتها  وبالتايل خدمة  اأعمالها  يف  ال�ضتمرار  من  ميكنها 

الدائنة لها وذلك من خالل ترتيب قرو�س جتمع بنكي خا�ضة بهذه ال�ضركات.

ت�سهيالت التجزئة والأفراد 
حققت دائرة منتجات التجزئة والأفراد منوًا كبريًا يف املحفظة الئتمانية التي 
تقع �ضمن مهام الدائرة بن�ضبة 26.6% خالل العام 2014 نتيجة طرح منتجات 

متنوعة ومناف�ضة تلبي احتياجات العمالء التمويلية. 
يتم  املناف�ضة،  والبنوك  ال�ضوق  لواقع  تتم  التي  الدورية  الدرا�ضات  خالل  ومن 
ب�ضورة م�ضتمرة تطوير املنتجات واخلدمات القائمة وا�ضتحداث منتجات جديدة 
ومبتكرة مبا يلبي احتياجات وتوقعات العمالء على اختالف �ضرائحهم وفئاتهم 
وميولهم، مبا ي�ضمن حتقيق مزيد من النمو يف املحفظة مع املحافظة على ن�ضب 

خماطر وتعرث متدنية ومرونة و�ضرعة اأكرب يف اتخاذ القرارات .

�أن�سطة و�إجناز�ت �إد�ر�ت �لبنك يف عام 2014
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ميكن  حيث  البطاقات،  عمالء  خدمة  مركز  باإطالق  العام  خالل  البنك  وقام 
عن  ال�ضادرة  بالبطاقات  تتعلق  التي  اخلدمات  كافة  على  احل�ضول  للعمالء 

البنك، كافة اأيام الأ�ضبوع وحتى ال�ضاعة العا�ضرة لياًل. 
ومت يف العام 2014 ا�ضتكمال اإجراءات ترخي�س البنك لقبول البطاقات احلاملة 
ال�ضرق  �ضركة  خالل  من  وت�ضغيلها  العاملية  فيزا  �ضركة  من  التجارية  للعالمة 
الأو�ضط خلدمات الدفع )MEPS(، وبذلك يكون البنك الأردين الكويتي اأحد اأهم 

املناف�ضني الرئي�ضني يف اأعمال البطاقات يف ال�ضوق املحلي.
كما وا�ضل البنك عملية التو�ضع يف �ضبكة فروعه واأجهزة ال�ضراف الآيل، وذلك 
احلاليني،  لعمالئه  املقدمة  البنك  خلدمات  الرفيع  امل�ضتوى  على  للمحافظة 

ول�ضتقطاب عمالء جدد من خمتلف القطاعات القت�ضادية.
ولتعزيز موقع البنك يف هذا املجال، فقد �ضهد عام 2014 عمليات حتديث فروع 
قدمية ونقل فروع ملواقع اأخرى وافتتاح فروع جديدة، حيث مت افتتاح فرع �ضمارة 
مول يف منطقة البحر امليت والفرع الرابع يف حمافظة الزرقاء، ونقل فرع الزرقاء 
القدمي اإىل موقعه اجلديد على �ضارع الأوتو�ضرتاد، كما مت اختيار مواقع جديدة 
لنقل وتو�ضعة فروعنا يف املقابلني، مرج احلمام، ومبنى �ضركة زين، كما قامت 
الكرك،  املفرق،  يف  فروعنا  لنقل  منا�ضبة  جديدة  مواقع  باختيار  الفروع  اإدارة 
بقيا�س مدى  تقوم  التي  التقارير  اإعداد  العام على  الرتكيز خالل  والبقعة. ومت 
اإلتزام الفروع مبعايري اجلودة املحددة لدى البنك اإىل جانب الزيارات الدورية 
للفروع وعمل الدرا�ضات واملقارنات لتقييمها، والتاأكد من اإلتزامها مبعايري جودة 

اخلدمة املقدمة للعمالء.
هذا وا�ضتمرت فروع البنك املنت�ضرة بتقدمي خدمات �ضرف اأرباح جمموعة من 

ال�ضركات امل�ضاهمة بالإ�ضافة لتوفري خدمات �ضرف رديات �ضركات اأخرى. 
يونيون، مت احل�ضول على رخ�ضة وكيل رئي�ضي  الوي�ضرتن  وعلى �ضعيد حوالت 
اأف�ضل  تقدمي  ويتم  بنجاح،   2014/3/13 يف  النظام  تطبيق  ومت  ال�ضركة،  من 

اخلدمات للعمالء يف هذا املجال.
اإجراءات عمل  تعديل  العمل على  امل�ضريف فقد مت  التاأمني  وفيما يخ�س وحدة 
هذه الوحدة مبا يخ�س �ضالحيات طباعة �ضهادات التاأمني، وذلك لت�ضريع عملية 
تنفيذ قرو�س ال�ضيارات واملركبات املمولة من البنك ومن الغري، بالإ�ضافة اإىل 
ووحدة  الفروع  بني  ما  للربط  املوافقة  واأخذ  امل�ضريف  التاأمني  اأعمال  حو�ضبة 
ورفع  العمل  اإجراءات  لت�ضريع  الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  امل�ضريف  التاأمني 
رواتبهم  املحولة  البنك  لعمالء  احلوادث  تاأمني  منتج  اإطالق  مت  كما  الكفاءة. 
من  عدد  تدريب  يف  لال�ضتمرار  بالإ�ضافة  هذا  الئتمانية.  البطاقات  وحاملي 

املوظفني للح�ضول على رخ�ضة مزاولة اأعمال التاأمني امل�ضريف.
بطاقات  اإ�ضدار  حملة  اإطالق  واإعادة  امليداين،  املبيعات  فريق  تفعيل  ومت 
ما�ضرتكارد الدوارة بالإ�ضافة للم�ضاركة يف حملة »�ضمارت باي« للبيع بالتق�ضيط 
وال�ضخ�ضية،  ال�ضكنية  القرو�س  من  جمموعة  وتنفيذ  البنك،  طريق  عن 

وال�ضتمرار بت�ضويق م�ضروع فلل الأندل�ضية. 
ا�ضتطاعت الوحدة البنكية اخلا�ضة اأن حتافظ على ن�ضب عائد جيدة لعمالئها 
وكذلك النمو يف املحافظ ال�ضتثمارية على خمتلف اأنواعها، كما ومت التو�ضع يف 
والفر�س  العرو�س  اأف�ضل  وتقدمي  درا�ضة  خالل  من  امل�ضريف  ال�ضتثمار  اأعمال 
ال�ضتثمارية يف القطاعات املختلفة، وتنفيذ عدة �ضفقات اإ�ضرتاتيجية للعمالء، 

اإ�ضافة اإىل تقدمي اخلدمات ال�ضت�ضارية املختلفة لهم.
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ومت خالل العام 2014 عقد عدة اجتماعات مع اإدارات البنكية اخلا�ضة للبنوك 
ال�ضقيقة �ضمن جمموعة بنك برقان وذلك لتعزيز �ضبل التعاون.

اخلزينة وال�ستثمار والعالقات الدولية
اأن   2014 عام  خالل  الدولية  والعالقات  وال�ضتثمار  اخلزينة  دائرة  ا�ضتطاعت 
بذلك  حمافظة  ال�ضتثمارية،  اأن�ضطتها  بكافة  جيدة  واأداء  منو  معدلت  حتقق 
ال�ضوق امل�ضريف  البنك داخل  يتبواأه  الذي  التناف�ضي  واملوقع  املتميز  املركز  على 
الأردين، وذلك على الرغم من التقلبات والتحديات التي ت�ضهدها الأ�ضواق املالية 
يف خمتلف دول العامل وانخفا�س فر�س ال�ضتثمار املتاحة وزيادة حجم املخاطر 
املرتبطة بها، بالإ�ضافة اإىل النخفا�س الكبري يف اأ�ضعار النفط العاملية وما ترتب 
عليه من اإنعكا�ضات �ضلبية على حجم امل�ضاريع التنموية يف الدول امل�ضدرة للنفط 

وب�ضكل خا�س دول اخلليج. 
ويعود الف�ضل يف حتقيق هذه الإجنازات اإىل النهج الذي اإتبعته دائرة اخلزينة 
املدرو�ضة  املتحفظة  ال�ضتثمارية  ال�ضيا�ضة  الدولية �ضمن  والعالقات  وال�ضتثمار 
املتغريات  لكافة  الدقيقة  املتابعة  وكذلك  العليا  الإدارة  وتوجيهات  للبنك 

القت�ضادية واملالية املحلية والدولية.
وال�ضندات  الأ�ضهم  اإدارة حمفظتي  الدائرة خالل عام 2014 من   فقد متكنت 
عمليات  من  جيدة  اأرباح  حتقيق  ومت  عالية  بكفاءة  للبنك  والأجنبية  املحلية 
ال�ضركات  من  املوزعة  الأرباح  ومن  والأجنبية  املحلية  لالأ�ضهم  وال�ضراء  البيع 
التي ي�ضاهم البنك فيها. وكان للبنك كذلك دور هام يف تدعيم وتطوير اأدوات 
ال�ضوق الراأ�ضمايل املحلية من خالل امل�ضاركة الفاعلة يف الإ�ضدارات احلكومية 

واإ�ضدارات اأ�ضناد ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املحلية. 
من  للبنك  ال�ضتثمارية  املحافظ  جودة  على  املحافظة  اإىل  الدائرة  �ضعت  كما 
وال�ضيولة  املقبولة  العائد اجليد، املخاطر  وال�ضندات ذات  الأ�ضهم  اإنتقاء  خالل 
اأ�ضعار الفائدة  العالية، وذلك بالإعتماد على الدرا�ضات والتحليالت واجتاهات 

اإ�ضافة اإىل التوقيت املالئم للدخول يف تلك ال�ضتثمارات .
وال�ضت�ضارية  ال�ضتثمارية  خدماتها  تقدمي   2014 عام  خالل  الدائرة  تابعت 
املختلفة لعمالء البنك على الرغم من توقف �ضوق الإ�ضدارات الأولية لل�ضركات 
ومتكنت  عام.  ب�ضكل  عمان  بور�ضة  اأداء  و�ضعف  واخلا�ضة  العامة  امل�ضاهمة 
العام  القطاعني  يف  وال�ضركات  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  اإ�ضتقطاب  من  الدائرة 
والت�ضجيل  الدفع  وكالة  وخدمة  املالية،  ال�ضت�ضارات  خدمات  لتقدمي  واخلا�س 
ل�ضناديق  ال�ضتثمار  اأمانة  خدمة  وكذلك  القرو�س  لأ�ضناد  الأمني  واحلافظ 

ال�ضتثمار املحلي امل�ضرتك.
 ويف جمال العالقات الدولية فقد وا�ضلت الدائرة خالل عام 2014 العمل على 
توطيد  والعمل على  وفاعلية  بكفاءة  املرا�ضلة  البنوك  �ضبكة عالقاتها مع  تعزيز 
واإدامة عالقات العمل مع البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية يف الأردن واخلارج وخا�ضة 
�ضاهم  الذي  الأمر  امل�ضرفية  واحلوالت  اخلارجية  التجارة  متويل  جمايل  يف 
يف تعزيز اإيرادات البنك وحت�ضني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء. كما قامت 
الدائرة بفتح قنوات ات�ضال وح�ضابات مع جمموعة جديدة من البنوك املرا�ضلة 
وب�ضكل يخدم م�ضالح  العامل  اأنحاء  كافة  البنك يف  تواجد  تعزيز  وذلك بهدف 

البنك وعمالئه.

ويف جمال التعاون مع جمموعة بنك برقان، فقد �ضعت الدائرة اإىل زيادة حجم 
التعامل مع هذه البنوك واملتواجدة يف كل من الكويت، تركيا، اجلزائر، تون�س، 
اأوا�ضر  تعزيز  اإىل  الرامي  املجموعة  توجه  مع  يتما�ضى  وب�ضكل  ومالطا،  العراق 
التعاون فيما بني البنوك مبا يعظم املكت�ضبات امل�ضرتكة وي�ضهم يف خدمة العمالء.

م�ضتويات  حتقيق  من  الدائرة  متكنت  واملطلوبات،  املوجودات  اإدارة  جمال  ويف 
البنوك  عمل  واجهت  التي  التحديات  من  بالرغم   2014 عام  اأداء جيدة خالل 
من  الدائرة  ا�ضتطاعت  فقد  العاملية.  املالية  الأزمة  تاأثريات  ب�ضبب  عام  ب�ضكل 
خالل اللتزام بال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية وتوجيهات الإدارة العليا وتعليمات البنك 
املركزي الأردين، املحافظة على جودة املوجودات ونوعيتها وحت�ضني العائد عليها 
وكذلك تنوع م�ضادر الأموال لتتواءم مع نوعية املوجودات. وا�ضتطاعت الدائرة 
ال�ضوق  خماطر  مثل  واملطلوبات  باملوجودات  املرتبطة  املخاطر  تخفي�س  كذلك 
لتوفري  �ضيولة مالئمة  ن�ضب  والإبقاء على  العمليات  وخماطر الئتمان وخماطر 
الأمان واحلماية ومواجهة التحديات التي اأفرزتها الأزمة العاملية. وقد �ضاهمت 

كل هذه الأمور يف حت�ضني الربحية واملحافظة على ن�ضبة خماطر مقبولة.
جيدة  �ضيولة  ن�ضبة  على  املحافظة  من  وال�ضتثمار  اخلزينة  دائرة  متكنت  كما 
و�ضندات(  )اأ�ضهم  مالية  اأدوات  على  ال�ضتثمارية  املحفظة  احتواء  خالل  من 
تت�ضف ب�ضرعة التحويل اإىل نقد وباأقل خ�ضارة ممكنة بالإ�ضافة اإىل املوائمة بني 
موجودات البنك ومطلوباته، وكذلك الإلتزام بن�ضبة ال�ضيولة القانونية املحددة 
ال�ضيولة  طوارىء  خطة  �ضمن  العمل  وكذلك  الأردين،  املركزي  البنك  قبل  من 

عند احلاجة. 

جمم�عة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال:
املكلفة بها، �ضمن  باأداء مهامها  اإدارة املخاطر والمتثال  تقوم دوائر جمموعة 

خطط واإجراءات العمل املحددة لها، وح�ضب الآتي:
دائرة اإدارة املخاطر

العامة  الإ�ضرتاتيجية  عن  املنبثقة  املخاطر  اإدارة  ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  اإطار  يف 
دائرة  تقوم  املو�ضوعة،  العمل  وخطط  الإدارة  جمل�س  من  واملعتمدة  للبنك، 
واأف�ضل  املختلفة  بازل  مقررات  مع  يتواءم  ومبا  اأعمالها  بتنفيذ  املخاطر  اإدارة 
بيئة  ينا�ضب  ما  الإعتبار  بعني  الأخذ  مع  املخاطر،  اإدارة  الدولية يف  املمار�ضات 
البنك، مع مراعاة تنفيذ ما ي�ضدر من تعليمات من ال�ضلطات الرقابية التي تعمل 
حتت مظلتها فروع البنك يف البلدان املختلفة والبنك الأم. �ضاركت الدائرة يف 
BANKS، كما متار�س دائرة اإدارة  كافة م�ضارات تطبيق النظام البنكي اجلديد 
املخاطر دورها امل�ضتمر يف ن�ضر التوعية باأهمية اإدارة املخاطر داخل البنك. كما 
عملت الدائرة على العديد من امل�ضاريع واملهام املختلفة، ومن �ضمنها التن�ضيق 
مع بنك برقان للتواوؤم مع تعليمات البنك املركزي الكويتي فيما يتعلق بالتحكم 

املوؤ�ض�ضي. وقد متثلت اأبرز اإجنازات الدائرة مبا يلي:

اإدارة اأمن املعلومات وا�ضتمرارية العمل:
عملت الدائرة على اإدارة ومراقبة تطبيق م�ضروع متطلبات )PCI-DSS( للتوافق 
البطاقات  عمالء  بيانات  �ضرية  على  باحلفاظ  اخلا�ضة  الأمنية  املعايري  مع 
بالبنك، وتنفيذًا لتعليمات البنك املركزي الأردين حول العدالة وال�ضفافية، وذلك 
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بالتعاون مع الدوائر الأخرى املعنية، كدائرة تكنولوجيا املعلومات ودائرة عمليات 
البطاقات. وقد مت مراجعة وتعديل �ضيا�ضات اأمن املعلومات املعتمدة �ضابقًا لدى 

.)PCI-DSS( للتواوؤم مع متطلبات )ISO27001( البنك �ضمن متطلبات معيار
 قامت الدائرة خالل العام 2014 باإجناز العديد من عمليات التقييم للمخاطر، 
اأعدت  كما  اأي�ضًا،  اجلديد  البطاقات  ونظام  اجلديد  البنكي  النظام  اأهمها 
خالل  تظهر  ثغرات  اأي  ت�ضحيح  وتابعت  لل�ضبكة  خارجية  اإخرتاق  فحو�ضات 
الفحو�ضات، وكذلك فحو�ضات الإخرتاق لعناوين البنك العديدة املن�ضورة على 

�ضبكة الإنرتنت.
و�ضمن هذا الإطار، قامت الدائرة مبراجعة تقييم املخاطر لدى البنك، وكذلك 
اأثر توقف الأعمال وتعديل خطة ا�ضتمرارية العمل، ومت عمل عدد من الفحو�ضات 
خلطط ا�ضتمرارية العمل والتاأكد من فعاليتها كما مت حتديث اإجراءات ال�ضتجابة 

ال�ضريعة للحوادث. 

اإدارة املخاطر الت�ضغيلية:
تواوؤمًا مع التغيريات احلا�ضلة بالبيئة الرقابية للبنك بعد تطبيق النظام البنكي 
اإدارة املخاطر الت�ضغيلية من خالل التعرف،  اجلديد، فقد ركزت الدائرة على 
با�ضتخدام  املخاطر  من  النوع  هذا  من  التخفيف  وحماولة  وال�ضيطرة،  التقييم 
CARE WEB ، كما با�ضرت الدائرة بعقد ور�ضات عمل جديدة مع  النظام الآيل 
املراكز التنظيمية يف البنك من اأجل القيام بالتقييم الذاتي للمخاطر الكامنة يف 
عملياتها والإجراءات الرقابية لل�ضيطرة عليها. وا�ضتمرت الدائرة يف التح�ضني 
الطرق  مع  التواوؤم  ول�ضمان  ومراقبتها،  للمخاطر  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  على 
املتقدمة من مقررات بازل 2 قامت الدائرة بتدعيم قاعدة البيانات التاريخية 

للخ�ضائر وو�ضع التو�ضيات الالزمة لعدم تكرار هذه الأحداث.

املخاطر ال�ضوقية:
البنك،  لدى  ال�ضوقية  املخاطر  على  وال�ضيطرة  والقيا�س  التعرف  اإطار  �ضمن 
يتم اإعداد تقارير رقابية وحتليلية دورية يومية، �ضهرية وربع ال�ضنوية، مبا فيها 
الإف�ضحات املختلفة املطلوبة، معتمدة يف ذلك على ال�ضيا�ضات املختلفة التي مت 
مراجعتها وتعديلها ومبا يتواءم مع التطورات احلا�ضلة يف الأ�ضواق املالية العاملية 
وعلى الظروف القت�ضادية، ومن هذه ال�ضيا�ضات ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية، �ضيا�ضة 
الطوارئ  وخطة  ال�ضيولة  خماطر  اإدارة  �ضيا�ضة  واملطلوبات،  املوجودات  اإدارة 
املخاطر  �ضيا�ضة  الفائدة،  اأ�ضعار  خماطر  اإدارة  �ضيا�ضة  بال�ضيولة،  اخلا�ضة 
اأنواع  للبلدان،  املثال  �ضبيل  على  املختلفة  ال�ضقوف  ومراقبة  وو�ضع  ال�ضوقية، 

التوظيفات، الأطراف املقابله، واملخاطر املقبولة. 

بــــازل: 
بازل  جلنة  عن  ال�ضادرة  التو�ضيات  وحتليل  مبتابعة  القيام  على  الدائرة  حتر�س 
على  بالعمل  والتو�ضية  املخاطر،  اإدارة  يف  الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  باعتبارها 
بازل 3،  البنك. وفيما يخ�س مقررات  التي يعمل �ضمنها  البيئة  تطبيق ما يالئم 
قامت الدائرة بالوفاء مبتطلبات البنك املركزي الكويتي بهذا اخل�ضو�س واحت�ضاب 
ن�ضب كفاية راأ�س املال ون�ضب ال�ضيولة ح�ضب بازل، والعمل على اإعداد البنك للتواوؤم 

مع هذه املقررات فور �ضدور التعليمات اخلا�ضة من البنك املركزي الأردين.

التطورات  مع  يتواءم  ومبا  الدائرة  اأعمال  على  امل�ضتمر  التح�ضني  اإطار  و�ضمن 
�ضيا�ضة  ومنها  املو�ضوعة،  لل�ضيا�ضات  املراجعة  باإجراء  الدائرة  قامت  املحيطة، 
و�ضيا�ضة  ال�ضاغطة،  الأو�ضاع  اإختبارات  �ضيا�ضة  املخاطر،  حتمل  على  القدرة 
التقييم الداخلي ملدى كفاية راأ�س املال واإجراء التعديالت املالئمة، كما مت اإعداد 
التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال وذلك �ضمن عملية درا�ضة وتخطيط راأ�س مال 
البنك وبالتواوؤم مع الركن الثاين من مقررات بازل 2 وتعليمات البنك املركزي 
ال�ضاغطة  الأو�ضاع  اإختبارات  بنتائج  تقارير  اخل�ضو�س، واإعداد  بهذا  الأردين 
تقوم  كما  والكويت.  فل�ضطني،  الأردن،  يف  الرقابية  ال�ضلطات  متطلبات  ح�ضب 
الرقابية  ال�ضلطات  متطلبات  ح�ضب  املال  راأ�س  كفاية  ن�ضب  باحت�ضاب  الدائرة 
لذلك،  بالإ�ضافة  بهذا اخل�ضو�س.  الالزمة  التحليالت  وعمل  والكويت  بالأردن 
ا�ضتمرت الدائرة باإعداد العديد من التحليالت املالية ومنها الدرا�ضات التحليلية 

املقارنة لقطاع البنوك.

 املخاطر الئتمانية:
الئتمانية  ال�ضيا�ضة  مبراجعة  املعنية  الدوائر  مع  وبالتن�ضيق  الدائرة  قامت 
والتعديل عليها مبا يتواءم مع ا�ضرتاتيجية البنك للفرتة القادمة وكذلك تنفيذًا 
لقرارات جمل�س الإدارة بخ�ضو�س عملية املنح الئتماين، وت�ضنيفات قطاعات 
يف  م�ضتقلة  كجهة  املخاطر  اإدارة  دائرة  من  املطلوب  والدور  املختلفة  الأعمال 
ومبا  ال�ضيا�ضة  تعديل  وكذلك  املختلفة،  وللقطاعات  الئتمانية  الطلبات  درا�ضة 

يتواءم مع مقررات بازل املختلفة.
مع  والتواوؤم  الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  �ضمن  الئتمان  لإدارة خماطر  وتدعيمًا 
مقررات بازل، با�ضر البنك مب�ضروع »تطبيق نظام الت�ضنيف الئتماين الداخلي« 
من  البنك  ح�ضة  زيادة  يف  ال�ضرتاتيجية  للتوجهات  وترجمة   .)Moody’s(
حمفظة التجزئة، قامت الدائرة وبالتعاون مع دائرة ت�ضهيالت الأفراد بتطبيق 

نظام ت�ضنيف ائتماين لعمالء التجزئة.
مفهوم  برتجمة  برقان  بنك  مع  م�ضرتك  م�ضروع  و�ضمن  الدائرة  بداأت  كما 
على  التح�ضني  مب�ضروع  البدء  خالل  من   )Enterprise Risk Management(

البيانات امل�ضتخدمة يف اإدارة املخاطر. 

دائرة اإدارة ورقابة الئتمان
مراقبة  عملية  ف�ضل  �ضرورة  على  توؤكد  التي  بازل  جلنة  مقررات  مع  تواوؤمًا 
باحت�ضاب  الدائرة  تقوم  الئتمان،  وت�ضويق  البيع  عملية  عن  وتنفيذه  الئتمان 
تقارير  اإعداد  وكذلك  بقيمتها،  انخفا�س  اأي  ملواجهة  الت�ضهيالت  خم�ض�ضات 

الرتكزات الئتمانية ومراقبتها، اإ�ضافة ملهام رقابية ائتمانية وتنفيذية اأخرى. 
العمالء وتدعيم  اأر�ضفة ملفات  التح�ضني على عملية  العام 2014  كما مت خالل 

اأ�ضاليب الأمان وا�ضتمرارية العمل يف الدائرة.

دائرة متابعة ومعاجلة الئتمان 
تابعت الدائرة خالل عام 2014 ن�ضاطها يف حت�ضيل املديونيات امل�ضتحقة على 
والكفالء،  املدينني  مع  والتفاو�س  الت�ضالت  تكثيف  خالل  من  للبنك  العمالء 
ومتكنت من جدولة وهيكلة عدد من املديونيات املتعرثة خارج اإطار املحاكم. وقد 
بلغ جمموع التح�ضيالت النقدية من احل�ضابات التي تقع �ضمن مهام وواجبات 
الدائرة حوايل 5.6 مليون دينار، بزيادة 198% عن عام 2013، ومت اإخراج ما 
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يقارب 1.9 مليون دينار من الديون غري العاملة وحتت املراقبة املوكل متابعتها 
للدائرة. 

دائرة مراقبة المتثال 
اإىل  الهادفة  مهامها  اأداء   2014 العام  خالل  المتثال  مراقبة  دائرة  وا�ضلت 
التاأكد من امتثال البنك و�ضيا�ضته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات 
واملمار�ضات امل�ضرفية ال�ضليمة، ال�ضادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية، 
مبا يحقق حماية البنك من خماطر عدم المتثال، واملتمثلة مبخاطر العقوبات 
لها  يتعر�س  قد  التي  ال�ضمعة  اأو خماطر  املادية،  اخل�ضائر  الرقابية،  القانونية، 

البنك جراء عدم المتثال للقواعد والأنظمة.
والإجراءات  المتثال،  بيئة  لتعزيز  م�ضوؤولياتها  و�ضمن  الدائرة  وا�ضتمرت  هذا 
الواجب القيام بها للتوافق مع هذه القوانني، مبتابعة جميع القوانني والتعليمات 
ذات العالقة بالعمل امل�ضريف وو�ضع الإدارة ب�ضورة هذه القوانني اأوًل باأول مع 
والتعليمات  اخل�ضو�س،  بهذا  تتم  التي  التعديالت  على  البنك  موظفي  اإطالع 
ي�ضاعد يف  البنك املركزي، ومبا  الرقابية، ويف مقدمتها  ال�ضادرة عن اجلهات 

حتقيق المتثال لها.
وقد قامت الدائرة خالل العام بتنفيذ املهام املوكلة اإليها �ضمن املحاور التالية:

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

مع التعديالت التي متت �ضواء على م�ضتوى التعليمات املحلية اأو متطلبات اجلهات 
.)FATF( الدولية، ويف مقدمتها التو�ضيات ال�ضادرة عن جمموعة العمل املايل

لتحديد  البنك وحتليلها  لها  يتعر�س  اأن  التي ميكن  المتثال  مراقبة خماطر   •

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

املتعلقة  املوا�ضيع  يف  املوظفني  وتثقيف  امل�ضريف  الوعي  زيادة  على  العمل   •

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

امل�ضتجدات يف هذه املجالت.
• ا�ضتلمت وحدة �ضكاوى العمالء خالل العام 113 �ضكوى منها 18 �ضكوى تتعلق 
�ضكوى   49 و  الئتمانية  بالبطاقات  تتعلق  �ضكاوي  و4  الإلكرتونية  باخلدمات 
التعامل  و�ضروط  بالعقود  تتعلق  �ضكوى   40 و  املهني  ال�ضلوك  بتعامل  تتعلق 
و�ضكويني حول اأ�ضعار الفوائد والعمولت، ومت التعامل مع جميع ال�ضكاوى فورًا. 
علمًا باأنه مت تزويد العمالء بتو�ضيحات خطية حول موقف البنك من ال�ضكاوى 
املقدمة مع ت�ضويب اأو�ضاع تعامالتهم يف احلالت التي تتطلب ذلك، كما مت 
اإ�ضدار تنبيهات للموظفني بخ�ضو�س التعامل مع العمالء وتو�ضيح اإجراءات 
العمل الكفيلة ب�ضمان عدم تكرار هذه ال�ضكاوى م�ضتقباًل، م�ضريين يف ذات 

الوقت اإىل اأن ن�ضبة ال�ضكاوى انخف�ضت عن العام املا�ضي بحوايل %40.
 • موا�ضلة تنفيذ الإجراءات التي تقت�ضيها �ضيا�ضة مكافحة عمليات غ�ضل الأموال 
ومتويل الإرهاب املعتمدة لدى البنك ل�ضمان عدم الدخول يف اأي عالقة مع 
الإجراءات  واتخاذ  الدولية،  القوائم  �ضمن  مدرجني  يكونوا  قد  اأ�ضخا�س 
حلماية البنك من تعر�ضه لأية عمليات غ�ضل الأموال، معتمدين يف ذلك على 

الرقابية  اجلهات  مع  للتن�ضيق  بالإ�ضافة  البنك،  لدى  املتوفر  الآيل  النظام 
المتثال  مبتطلبات  الوفاء  يف  البنك  ي�ضاعد  مبا  معها  الت�ضالت  واإدامة 

لتعليمات تلك اجلهات.
 ،»)FATCA( وفيما يتعلق مبتطلبات قانون »الإلتزام ال�ضريبي للح�ضابات الأجنبية •
واخلارجية  الداخلية  البنك  فروع  جميع  يف  وتطبيقه  به  اللتزام  وبهدف 
برقان  بنك  جمموعة  مع  امل�ضتمر  التن�ضيق  خالل  ومن  له،  التابعة  وال�ضركات 

فيما يتعلق مبراحل التنفيذ، فقد قام البنك خالل عام 2014 مبا يلي:
حيث  بالقانون،  خا�ضة  عمل  واإجراءات  �ضيا�ضات  وا�ضتحداث  اإعداد   .1

يتم من خاللها تطبيق القانون واللتزام به.
اإىل  وحتويلها  اآليًا  املطلوبة  التقارير  لتنفيذ  عمل  اآلية  ا�ضتحداث   .2

م�ضلحة ال�ضرائب الأمريكية.
3. التعاقد على توريد وت�ضغيل نظام اآيل لغايات تطبيق متطلبات القانون، 
البيانات  جميع   )BANKS( البنكي  النظام  ت�ضمني  من  التاأكد  مع 

الالزمة للتوافق مع هذا القانون.

التدقيق الداخلي 
قبل  من  واملعتمدة  املقررة  ال�ضنوية  التدقيق  خطة  بتنفيذ  التدقيق  اإدارة  قامت 
تنفيذ  خالل  من  الدائرة  وت�ضعى  الإدارة.  جمل�س  عن  املنبثقة  التدقيق  جلنة 
تقييم  منوذج  اأ�ضا�س  على  املبينة  خطتها  خالل  ومن  بها  املناطة  الواجبات 
املخاطر  اإدارة  وفاعلية  كفاءة  �ضمان  يف  املتمثلة  اأهدافها  حتقيق  اإىل  املخاطر 
حتقيق  حول  معقول  توكيد  وتقدمي  املوؤ�ض�ضي  والتحكم  الداخلي  الرقابة  ونظام 

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

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

واإخ�ضاعها للمراجعة والتدقيق.
التن�ضيق مع كل من جمموعة  الدائرة خالل عام 2014 بزيادة وتكثيف  وقامت 
يف  امل�ضاركة  خالل  من  الأعمال  تطوير  بهدف  برقان  بنك  وجمموعة  )كيبكو( 
الجتماعات الدورية ملدراء التدقيق الداخلي لديهما، وذلك ل�ضمان ا�ضتمرارية 
وو�ضائل  مبنهجيات  املتعلقة  امل�ضتجدات  اآخر  على  والطالع  والتعاون  التن�ضيق 
بالفروع  اخلا�ضة  العمل  واأوراق  التدقيق  عمل  برامج  حتديث  مت  وقد  التدقيق. 
واإعدادها لبع�س الدوائر والأن�ضطة املختلفة و�ضمان التوافق مع املعايري الدولية 
الدائرة  هيكلة  اإعادة  مت  وكذلك  العمل،  اأخالقيات  وميثاق  املمار�ضات  واأف�ضل 

وامل�ضميات الوظيفية واإعداد الو�ضف الوظيفي املنا�ضب.
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تكن�ل�جيا املعل�مات
تطبيق  يف  متثلت  املعلومات  تكنولوجيا  لدائرة  اإجنازات  بعدة   2014 عام  متيز 
جمموعة من الأنظمة ملواكبة النمو والتطور امل�ضتمر بالبنك، �ضمن خطط تعزيز 
البنية التحتية وتطوير وحت�ضني البيئة الت�ضغيلية، ل�ضمان اأعلى م�ضتويات الكفاءة 

يف الأداء وتلبية متطلبات منو الأعمال امل�ضتمر.
اإدارة ال�ضرافات الآلية وبطاقات ال�ضحب الآيل  قامت الدائرة با�ضتبدال نظام 
كبري  عدد  يف  م�ضتخدم  نظام  وهو   )SmartVista( بنظام   )CORTEX( القدمي 
من البنوك يف العامل، ويحتوي على العديد من الوظائف التي متكن البنك من 
اأف�ضل يف كل  اإدارة وحتكم  رفع م�ضتوى خدمة العمالء من خالل توفري و�ضائل 
و�ضهولة  امل�ضبوهة،  البطاقات، مراقبة احلركات  واإ�ضدار  ال�ضرافات  اإدارة  من 

الربط مع الأنظمة الأخرى.
للنظام  بدياًل   )BANKS( اجلديد  البنكي  النظام  بتطبيق  الدائرة  قامت  كما 
البنكي القدمي والذي امتدت خدمته لأكرث من 20 عامًا، والنظام اجلديد نظام 
الأ�ضا�ضي  امل�ضريف  النظام  من  كل  يف  البنك  احتياجات  كافة  يغطي  متكامل 
اخلزينة،  نظام  التجارية،  الدائرة  نظام  الإنرتنت،  نظام   ،)Core Banking(
ونظام تقارير مكافحة غ�ضيل الأموال، واأ�ضبحت جميعها تعمل �ضمن نظام واحد 
ي�ضهل عمليات تطوير و�ضيانة  املتفرقة، مما  الأنظمة  بدًل من تطبيق عدد من 
النظام. كما مت مع النظام البنكي تطبيق نظام Data Warehouse & BI لتخزين 
من  املركزي  البنك  ومتطلبات  املختلفة  التقارير  وا�ضتخراج  البيانات  واإدارة 

التقارير.
نظام  مع  الربط  اعتماد  مت  فقد  الأردين  املركزي  البنك  ملتطلبات  وتلبية  هذا 

eFAWATEERcom لدفع الفواتري من خالل النظام البنكي.

تنفيذ جميع  تخزين يف  وبيئة  خوادم  من  احلديثة  التحتية  البنية  �ضاعدت  وقد 
التي   )VMWare( للبيئة الفرتا�ضية امل�ضاريع املطلوبة من جهة الأعمال، وكان 
تبناها البنك الف�ضل الأكرب مب�ضاندة وجتهيز الأنظمة املطلوبة وب�ضرعة قيا�ضية.

تراقب  التي  واحلماية  الأمن  اأجهزة  باأف�ضل  البيانات  مركز  جتهيز  مت  وكذلك 
الأنظمة وعلى ح�ضابات  توؤثر على  اأو خمالفات قد  اأي اخرتاقات  ومتنع حدوث 
العاملية.  املمار�ضات  اأف�ضل  يواكب  رديف  بيانات  كما مت جتهيز مركز  العمالء. 
مبا  الآيل  ال�ضراف  اأجهزة  وحتديث  قرب�س.  لفرع  التحتية  البنية  حتديث  ومت 
 BANKS نظام  كتطبيق  امل�ضاريع  من  بالعديد  البدء  كما مت  اأنظمة.  عدة  يخ�س 
يف  والبديل  الأ�ضيل  البيانات  مركزي  مل�ضروع  بالإ�ضافة  وقرب�س،  فل�ضطني  يف 
الفواتري من خالل نظام  لدفع   eFAWATEERcom الربط مع  فل�ضطني، م�ضروع 

الإنرتنت، وم�ضروع نظام عالقات العمالء ومركز الت�ضال.

الدائرة املالية
اإجراء  يف  اإليها  املوكلة  والأعمال  املهام  باإجناز   2014 عام  خالل  الدائرة  قامت 
الرقابة املالية على خمتلف العمليات يف البنك ل�ضمان دقتها، مالئمتها وان�ضجامها 
اإىل  بالإ�ضافة  املالية،  للتقارير  الدولية  واملعايري  الدولية  املحا�ضبة  معايري  مع 

التعليمات الإدارية والتعليمات ال�ضادرة عن اجلهات الرقابية ذات ال�ضلة. 
و�ضمن  اخلا�ضة  والتحليالت  الدرا�ضات  من  العديد  اإجناز  الدائرة  وا�ضلت 
نطاق عملها وبال�ضكل الذي يخدم متخذي القرار يف البنك، �ضمن الإطار الذي 

ي�ضمن تقدمي املعلومات بامل�ضتوى املطلوب و�ضمن اأف�ضل احللول املتبعة يف مثل 
هذا  وجودة،  ربحية  �ضيولة،  اأفقيًا،عموديًا،  التحليل  اإجراء  من  التحليالت  هذه 
بالإ�ضافة اإىل اإجناز التقارير والبيانات املالية املطلوبة للجهات الرقابية والبنك 

الأم يف الكويت. 

العام،  من  الثاين  الربع  خالل  مت  فقد  للبنك،  ال�ضرتاتيجي  ال�ضعيد  على  اأما 
وا�ضحة  روؤية  �ضمن   ،2019-2015 لالأعوام  الأمد  طويلة  اخلطة  تعديل  اإجناز 
قابلة  ونوعية  كمية  اأطر  من  حتويه  ومبا  القادمة،  اخلم�ضة  لالأعوام  متكاملة 
على   2015 لعام  التقديرية  املوازنة  اإجناز  جاء  وقد  هذا  والقيا�س،  للتطبيق 

اعتبارها ال�ضنة الأوىل من اخلطة ال�ضرتاتيجية، كرتجمة لهذه الروؤية. 

الدائرة القان�نية 
وا�ضلت الدائرة جهودها الهادفة اإىل حماية حقوق وم�ضالح البنك وم�ضاهميه 
من خالل مهامها ال�ضت�ضارية، التنفيذية، والق�ضائية، وقد متكنت الدائرة خالل 
العام 2014 من حت�ضيل مبلغ 8.397 مليون دينار من الديون القائمة املتخذة 
العاملة  غري  الديون  ن�ضبة  تخفي�س  اإىل  اأدى  نحو  على  قانونية،  اإجراءات  بها 
لت الدائرة مبلغ 944 األف دينار من الديون  واملخ�ض�ضات املقابلة لها، كما ح�ضَّ

املعدومة حيث ت�ضب هذه التح�ضيالت يف الإيرادات.

اإدارة امل�ارد الب�سرية 
حر�ضت اإدارة املوارد الب�ضرية على اإجناز جمموعة من امل�ضاريع الريادية خالل 
العام، التي من �ضاأنها امل�ضاهمة الفاعلة يف توجهات البنك ال�ضرتاتيجية لتطوير 
تطلعاته  لتلبية  البنك  يحتاجها  التي  املتينة  امل�ضاندة  البنية  وتعزيز  الأعمال، 
امل�ضتقبلية واحلفاظ على التقدم والتميز والنمو امل�ضتدام. ونهجت الإدارة اأ�ضلوب 
امل�ضاركة مع باقي دوائر البنك، للتاأكد من توحيد م�ضار اجلهود وان�ضجامها مع 
من  التاأكد  الوقت  ذات  ويف  واملتو�ضط،  القريب  املدى  على  البنك  احتياجات 
�ضمن  الإدارة  م�ضاريع  ونظمت  املدى.  بعيدة  الحتياجات  لتحقيق  اجلاهزية 
خالل  معظمها  واأجنز  ال�ضابق،  العام  يف  اعتمادها  مت  مدرو�ضة  حتول«  »خطة 

هذا العام. ومن اأهمها تطبيق النظم اجلديدة لإدارة الوظائف وتقييمها وت�ضكني 
املوظفني عليها. 

مت خالل عام 2014 اإطالق جمموعة من الأنظمة الإلكرتونية احلديثة، التي من 
�ضاأنها رفع كفاءة و�ضرعة الأعمال املتعلقة باإدارة املوارد الب�ضرية واأهمها، نظام 
اإدارة الرواتب، والنظام الإلكرتوين اخلا�س بطلبات الإجازة واملغادرة، والنظام 
الإلكرتوين خلدمات املوظفني من خالل اأجهزة الهاتف املتنقل الذكية، والنظام 
الئتمانية  بالمتيازات  املتعلقة  املوظفني  طلبات  مع  اآليًا  للتعامل  الإلكرتوين 
الإلكرتوين،  التوظيف  طلبات  ونظام  وغريها،  والبدلت  العالوات  وطلبات 

وحتديث امتحان القابلية. 
املوظفني )الإدارة  اأداء  تقييم  نظام  تطبيق  العام 2013، مت  اأجنز يف  ملا  وتتمة 
تطبيق  انعكا�ضات  تظهر  بداأت  حيث  البنك.  موظفي  كافة  على  بالأهداف( 
زيادات  منحهم  خالل  من  املتميز  اإىل  اجليد  الأداء  ذوي  با�ضتبقاء  النظام 
املكافاآت  نظام  اإطالق  مت  التناف�ضية،  العمل  بيئة  قيم  تعزيز  وبهدف  جمزية. 

الفورية خالل العام.
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ويف مبادرة جديدة لتطوير م�ضتويات املوظفني اللغوية، مت اإخ�ضاع 239 موظف 
لمتحان حتديد م�ضتوى اللغة الإجنليزية متهيدًا للعمل على تطوير م�ضتوياتهم 
اللغة  يف  م�ضتوياتهم  تطوير  بنجاح  موظف   39 اأمت  كما   ،2015 العام  خالل 

الإجنليزية خالل العام 2014.
اأما عن ن�ضاطات التدريب، فقد كان التدريب الفاعل لكافة املوظفني على النظام 
على  واحلفاظ  التغيري  مع  التعامل  مهارات  على  تدريبهم  مع  اجلديد،  البنكي 
التميز يف خدمة العمالء، الأثر امللمو�س يف �ضال�ضة اإطالق النظام البنكي اجلديد 
يف منت�ضف العام. وتلى ذلك اإعادة الرتكيز على تنمية املهارات امل�ضرفية من 
خالل الدورات الداخلية واخلارجية. كما وقامت الدائرة باإعداد دورة تدريبية 
عالية امل�ضتوى لتنمية املهارات القيادية، ا�ضتفاد منها مدراء الدوائر وجمموعة 

من مدراء الفروع.

دائرة الت�س�يق والعالقات العامة
�ضمن  الت�ضويقية  عملها  خطط  بتنفيذ   2014 عام  خالل  الدائرة  ا�ضتمرت 
لدى  الت�ضويقية  البنك  اأهداف  لتحقيق  وذلك  ومدرو�ضة،  حمددة  ا�ضرتاتيجية 
العمالء واجلمهور. حيث با�ضرت الدائرة بحمالتها الت�ضويقية حلزمة البطاقات 
ال�ضادرة من البنك الأردين الكويتي والتي ت�ضمل ما�ضرت كارد، فيزا، اأمرييكان 
اإك�ضرب�س وحملة ت�ضويقية خا�ضة مبنتج �ضهادات الإيداع، وحملة »حولها واربحها 

» اخلا�ضة بحوالت »وي�ضرتن يونيون«.
امل�ضاركة يف معار�س وموؤمترات عديدة، كما قامت  الدائرة عملها برتتيب  وتابعت 
اأي�ضًا بالتح�ضري واملتابعة والرتتيب لفتتاح فرع الزرقاء، احل�ضن / اإربد، ال�ضلط، 
العقبة،  يف  رم�ضاين  اإفطار  حفل  لإقامة  بالإ�ضافة  امليت،  البحر   / مول  و�ضمارة 
امل�ضاركة  اإىل  اإ�ضافة  التو�ضعة.  بعد  اجلديدة  بحلته  العقبة  فرع  افتتاح  مبنا�ضبة 

واملتابعة للت�ضاميم املقرتحة للفرع اجلديد يف العبديل مول.
كما واأ�ضرفت الدائرة على اإ�ضدار معظم مطبوعات ومن�ضورات البنك.

على �ضعيد تعزيز توا�ضل البنك مع عمالئه، مت تفعيل �ضفحة البنك على موقع 
التوا�ضل الإجتماعي »facebook«، ومتابعته يوميًا بحيث يتم ن�ضر اأخبار البنك، 
اإعالنات عن املنتجات واحلمالت اجلديدة، م�ضابقات، معلومات عامة ون�ضائح 

اأمنية، بالإ�ضافة اإىل متابعة ا�ضتف�ضارات العمالء على هذا املوقع.

امل�س�ؤولية الجتماعية
وقد  الكويتي،  الأردين  البنك  ر�ضالة  اإحدى مرتكزات  املجتمعية  امل�ضوؤولية  متثل 
وامل�ضاركة  املجتمع  بدعم  م�ضاهماته  مبوا�ضلة   2014 عام  خالل  البنك  قام 
البيئة  وحماية  ال�ضحية،  باجلوانب  املتعلقة  وامل�ضاريع  الفعاليات  من  بالعديد 

والثقافة والتعليم، وما ي�ضهم يف تطوير القت�ضاد الوطني.
متعددة  فعاليات  بدعم  البنك  مبادرات  ا�ضتمرار  يف  الإجنازات  اأهم  متثلت 
لل�ضندوق الأردين الها�ضمي وحملة الرب والإح�ضان، كما مت تقدمي الدعم املادي 
للعديد من اجلمعيات اخلريية واجلهات املعنية بالعمل الإن�ضاين، وم�ضاريع تنمية 
وتاأهيل املجتمعات الريفية الأقل حظًا، كما وا�ضل البنك تقدمي الدعم النقدي 
لكفالة  بالإ�ضافة  هذا   ،)  SOS  ( الأطفال  قرى  بيوت  لأحدى  والرعاية  ال�ضنوي 
تربعه  العام  خالل  البنك  وتابع  هذا  عام،  ملدة  الأطفال  قرى  يف  جديد  بيت 

الها�ضمية« حيث  الأردنية  »للهيئة اخلريية  التابع  املالب�س اخلريي  لبنك  املادي 
والهدايا  املالب�س  وتوزيع  الفرز  عملية  يف  للم�ضاعدة  املوظفني  من  عدد  تطوع 
على الفقراء واملحتاجني. وقام البنك ومنذ بداية تدفق الالجئني ال�ضوريني اإىل 
اململكة بامل�ضاركة مع عدد من املنظمات غري احلكومية املحلية والدولية لتوزيع 

امل�ضاعدات النقدية لتحقيق اأهدافهم النبيلة.
نظمته  والتي  للبرتا«  »مو�ضيقى  حفل  رعاية  يف  الكويتي  الأردين  البنك  و�ضارك 
تاريخ  وحي  من  املو�ضيقي  احلفل  كان  حيث  البرتا،  حلماية  الوطنية  اجلمعية 
وتراث مدينة البرتا، و�ضمم خ�ضي�ضًا لدعم برامج التعليم والتوعية التي تقوم 
اجلمعية بتنفيذها، لتمكني ال�ضباب وتعزيز ارتباطهم برتاثهم وم�ضاعدتهم على 
�ضياحي  كمعلم  الوردية  املدينة  دعم  اإىل  بالإ�ضافة  متعددة،  مهارات  اكت�ضاب 

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

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

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

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

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

نظمتها جمعية البيئة الأردنية، وا�ضت�ضاف اأن�ضطة اجلمعية على م�ضرح البنك.
موظفو  �ضارك  فقد  ال�ضحية،  الناحية  من  البنك  ومبادرات  ن�ضاطات  و�ضمن 
البنك يف حملة التربع بالدم التي نظمها بالتعاون مع بنك الدم الوطني، لتقدمي 
ي�ضارك عدد  الأردين. كما  املجتمع  اأبناء  للدم من  واملحتاجني  للمر�ضى  الدعم 
كبري من موظفي البنك يف برنامج اأ�ضدقاء مركز احل�ضني لل�ضرطان، حيث يقدم 
املركز يف  البنك مب�ضاعدة  قام  كما  للمركز.  راتبه  �ضهريًا من  كل منهم تربعًا 

توزيع من�ضورات توعوية �ضحية باإرفاقها مع ك�ضوف احل�ضابات .
بدعم  يبادر  اخلا�س  القطاع  يف  �ضركة  اأول  الكويتي  الأردين  البنك  واأ�ضبح 
اأف�ضل  وملعابري  اأمانًا  الأكرث  للقيادة  �ضممت  والتي  واملبتكرة  اجلديدة  احللول 
التقليدية  حلماية امل�ضاه، حيث قام البنك برعاية جتديد )كاندرين( الأر�ضفة 
وا�ضتبدالها بالبال�ضتيكية امللونة والتي ت�ضاء لياًل اإهداء منه اإىل العا�ضمة عمان. 



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        4 1 0  362

20142013
اأهم بن�د الدخل

101.193107.199�ضايف  اإيرادات الفوائد والعمولت

124.104123.013اإجمايل الدخل

62.89566.034�ضايف الأرباح قبل ال�ضريبة وحقوق غري امل�ضيطرين

46.54547.496�ضايف الأرباح بعد ال�ضريبة وحقوق غري امل�ضيطرين

0.4650.475ح�ضة ال�ضهم من �ضايف الربح / دينار

اأهم بن�د املركز املايل
2.609.7152.552.466جمموع املوجودات

1.306.2591.328.188الت�ضهيالت الئتمانية بال�ضايف

1.752.5371.669.925ودائع العمالء والتاأمينات النقدية

431.784404.526حقوق امللكية  - م�ضاهمي البنك

539.784420.430بن�د خارج املركز املايل

اأهم الن�سب املالية
1.91%1.81%العائد على معدل املوجودات

12.03%11.05%العائد على معدل حقوق امللكية

16.43%16.68%ن�ضبة كفاية راأ�س املال

16.04%16.74%ن�ضبة الرفع املايل

م�ؤ�سرات الكفاءة
37.71%44.40%امل�ضاريف الإدارية والعمومية / �ضايف الفوائد والعمولت

32.86%36.20%امل�ضاريف الإدارية والعمومية / اإجمايل الدخل

م�ؤ�سرات ن�عية امل�ج�دات
7.41%7.83%اإجمايل الديون غري العاملة/ اإجمايل الت�ضهيالت

56.97%55.68%ن�ضبة تغطية الديون غري العاملة

�أهم �ملوؤ�سر�ت و�لن�سب �ملالية لعامي 2014 و 2013

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

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

�ل�سيد توفيق عبد �لقادر حممد مكحل

�ل�سيد �ساهر عيد عبد �حلليم �سليمان

�ل�سيد وليم جميل عو�د دبابنه

�ل�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�س

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

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

�ل�سيد زهدي بهجت زهدي �جليو�سي

�ل�سيد �إبر�هيم عي�سى �إ�سماعيل ك�ست

�ل�سيد �إبر�هيم �سالح �إبر�هيم �حلن�س

�ل�سيد حممد جميل عزم حمد

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

�ل�سيد �سائد حممود خ�سر طعمة

�ل�سيد د�ود عادل د�ود عي�سى

�ملديـــر �لعــام

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

رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال

رئي�س �خلزينة و�ل�ستثمار

رئي�س �ل�سوؤون �ملالية

رئي�س منتجات �لتجزئة و�لبنكية �خلا�سة

رئي�س �لعمليات وتكنولوجيا �ملعلومات  

رئي�س �لت�سهيالت �لئتمانية

رئي�س �ل�سوؤون �لقانونية

رئي�س �لإد�رة �لإقليمية لفروع فل�سطني

رئي�س �إد�رة �ملخاطر

رئي�س �إد�رة �ل�سوؤون �لإد�رية

رئي�س �إد�رة �لمتثال

رئي�س �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية

- بالإ�ضافة اإىل ال�ضيد اإبراهيم ف�ضل حممود الطعاين رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي الذي يتبع للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق ولرئي�س جمل�س الإدارة.

- اأع�ضاء الإدارة التنفيذية الذين انتهت خدمتهم خالل عام 2014: 
- ال�ضيد اأ�ضامة فتحي عبداهلل من�ضور، رئي�س اإدارة التحول - لغاية 2014/3/31

- ال�ضيد اإبراهيم نور �ضرور ب�ضارات، رئي�س العمليات - لغاية 2014/11/10

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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�ســهد العــام 2014 تطبيقــاً ناجحــاً ومميــزاً لأنظمة عاملية تكن�ل�جيــة منها النظام البنكي اجلديــد )BANKS( ونظام اإدارة 
ال�سرافــات الآليــة والبطاقــات )Smart Vista(، والــذي يعتــر ا�ســتثماراً كبــراً يف البنيــة التحتيــة للبنــك، �ســيمكننا مــن 
النطــالق بقــ�ة نحــ� حتقيــق مزيــد من الإجنــازات التي تع�د بقيمة م�سافة على امل�ســاهني مع تقــدمي اأف�سل اخلدمات 

واملنتجات امل�سرفيه للعمالء وبالتايل تعزيز املركز الريادي واملميز للبنك �سمن القطاع امل�سريف.

وفيما يلي اأهم البن�د التي ت�سمنتها خطة عمل البنك لعام 2015:

املحافظــة علــى دور البنك الريــادي يف مواكبة التطــور التكنولوجي . 1
يف التطبيقــات الإلكرتونيــة لرفــع كفــاءة اخلدمــة املقدمــه للعمالء 
وتقــدمي جتربــة م�ضرفيه مبتكرة. حيث �ضــيتم تطبيــق نظام جديد 
لإدارة عالقــات العمــالء، نظام اإ�ضدار البطاقات يف الفروع ب�ضــكل 
اآين، واإطالق خدمة اأجهزة ال�ضراف التفاعلية ك�ضــابقة يف ال�ضــوق 
الأردين، وتطبيــق نظــام اآيل لإدارة ومتابعة �ضــري العمــل، بالإ�ضافه 

اإىل تطبيق النظام البنكي اجلديد يف فروع فل�ضطني وقرب�س.

التو�ضــع ال�ضــرتاتيجي لفــروع البنــك واأجهــزة ال�ضــراف الآيل يف . 2
اململكــة، حيث �ضــيتم افتتاح فروع جديدة ومنها فــرع العبديل مول، 
والذي يتميز بحداثة الت�ضميم واخلدمات الإلكرتونية التي تتنا�ضب 

مع متطلبات العمالء لتجربة م�ضرفية فريدة. 

ال�ضــتمرار بالرتكيــز على قطــاع التجزئة من خالل طــرح منتجات . 3
وخدمات م�ضرفية جديدة ومبتكرة، تلبي اإحتياجات العمالء �ضمن 
اأعلــى معايــري اجلــوده يف تقــدمي اخلدمــة، والتــي من �ضــاأنها تعزيز 
املركــز التناف�ضــي للبنــك وزيــادة ح�ضتــه ال�ضــوقية وتو�ضــيع قاعدة 

العمالء.

الرتكيــز ب�ضــكل كبــري لال�ضــتفادة مــن خطــوط الئتمــان املمنوحــة . 4
للبنــك مــن اجلهــات الداعمــة واملمولــة مــن اأجــل تعزيــز وتنميــة 
حمفظة الت�ضهيالت التجارية واملتو�ضطة، مع ا�ضتمرار التزام دائرة 
ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى ودائرة متويل امل�ضاريع بالعمل املتوا�ضل 
لتلبيــة الحتياجات املتزايدة واملتنوعة للعمالء وم�ضــاندتهم لتطوير 

اأعمالهم، ومبا ي�ضهم يف حتريك عجلة القت�ضاد الأردين.

التو�ضع يف اأعمال الدائرة البنكية اخلا�ضة من خالل فتح اآفاق جديدة . 5
للتعاون مع املوؤ�ض�ضات املالية العاملية لتوفري منتجات ا�ضتثمارية تلبي 
اإحتياجات العمالء من ناحية درجة املخاطر والعوائد بالإ�ضافة اإىل 
التطوير امل�ضتمر لن�ضاط اخلدمات ال�ضت�ضارية املالية املتخ�ض�ضة.

ف�ضــل دائــرة املن�ضــاآت ال�ضغــرية عن املتو�ضــطة و�ضمهــا اإىل دائرة . 6
ت�ضــهيالت التجزئه والأفراد، والتوجه اإىل طرح حزمة من املنتجات 

واخلدمات التمويلية التي تلبي اإحتياجات هذه ال�ضريحة.

تطويــر البنيــه التحتيــة للبنك يف فروع فل�ضــطني، مــن خالل جتهيز . 7
مركــز البيانــات الرئي�ضــي يف مدينــة رام اهلل واملركــز الرديــف يف 
مدينة جنني، و�ضــيتم العمل على رفد دوائر الإدارة الإقليمية يف رام 
اهلل بالكوادر املوؤهلة ل�ضــتكمال ا�ضــتقالليتها، كما �ضيتم العمل على 

افتتاح فرعني جديدين يف جنني وبيت حلم.

احلفاظ على امل�ضــتوى املميز من الكفاءة، مبا يخدم النمو امل�ضتدام . 8
لأعمال البنــك واإجنازاته. وخا�ضة يف جمال التدريب التخ�ض�ضي، 

تطوير املوظفني، ا�ضتبقاء الكفاءات، ودميومة ثقافة الأداء.

تعزيــز العالقــات ال�ضــرتاتيجية التــي تربــط البنــك مــع جمموعــة . 9
بنك برقان و�ضــركة م�ضــاريع الكويت القاب�ضة )كيبكو( وال�ضــركات 
التابعــة، وا�ضــتثمار املزيــد من الفر�ــس التي توفرها هــذه العالقات 

على ال�ضعيد الإقليمي والدويل.

تعزيز عالقات العمل بني البنك و�ضركاته التابعة )ال�ضركة املتحدة . 10
لال�ضــثمارات املاليــة و�ضــركة اإجــارة للتاأجــري التمويلــي( وحتقيــق 

التكامل يف اخلدمات املقدمة ملختلف �ضرائح العمالء. 

تعزيــز دور البنــك الرائد يف جمــال امل�ضــوؤولية الجتماعية وخدمة . 11
املجتمع املحلي بالرتكيز على امل�ضاريع التي تعنى بالتنمية امل�ضتدامة 

مبا يخ�س مبادرات ال�ضحه، التعليم، والتمكني لقطاع ال�ضباب.

موا�ضلــة العمــل على تطويــر البيئة الرقابية والتعامــل وفق مفاهيم . 12
واملمار�ضــات  املعايــري  باأف�ضــل  واللتــزام  املوؤ�ض�ضــية،  احلاكميــة 
امل�ضرفيــة الدوليــة، وتعليمــات اجلهــات الرقابية ومقــررات جلنة 

بازل املختلفة.

خطة �لعمل لعام 2015
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قائمــــــــــة )اأ(قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة كما يف 31 كانون �لول 2014 و 2013

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )49( ت�ضكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
20142013اإي�ضاح 

املوجــــــودات
4328.810.958368.043.325نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

5211.823.670256.730.022اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
611.107.7253.562.725اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

71.306.259.2501.328.188.339ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة بال�ضايف 
852.767.54278.264.937موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

929.873.32327.273.622موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل 
10465.656.017341.127.753موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

1116.154.95414.657.605ممتلكات ومعدات بال�ضايف
127.362.4983.197.186موجودات غري امللمو�ضة بال�ضايف

196.527.4563.945.011/ دموجودات �ضريبية موؤجلة
13173.371.173127.475.223موجودات اأخرى 

2.609.714.5662.552.465.748     جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات : 
14340.190.210374.832.240ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

151.669.839.0411.601.864.631ودائع عمالء
1682.697.56168.060.691تاأمينات نقدية
1711.725.3988.000.000اأموال مقرت�ضة

189.223.8909.016.943خم�ض�ضات متنوعة
1913.789.06915.029.541/ اأخم�ض�س �ضريبة الدخل
193.077.2012.000.625/ دمطلوبات �ضريبية موؤجلة

2042.216.26964.326.714مطلوبات اأخرى
2.172.758.6392.143.131.385     جمموع املطلوبات

حقوق امللكية :
حقوق م�ضاهمي البنك :

21100.000.000100.000.000راأ�س املال املكتتب به واملدفوع 
2271.918.37365.622.654/ اأالإحتياطي القانوين

22132.234.517119.698.801/ بالإحتياطي الإختياري
22227.597185.805/ جاحتياطي تقلبات دورية

2212.982.39412.141.495/ داحتياطي خماطر م�ضرفية عامة
236.043.8315.107.767�ضايف احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

24108.377.609101.769.877الأرباح املدورة 
431.784.321404.526.399جمموع حقوق م�ضاهمي البنك

5.171.6064.807.964    حقوق غري امل�ضيطرين
436.955.927409.334.363     جمموع حقوق امللكية

2.609.714.5662.552.465.748     جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمــــــــــة )ب(قائمة �لدخل �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2014 و 2013

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )49( ت�ضكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار

20142013اإي�ضاح

26134.198.963141.959.136الفوائد الدائنة      

2745.701.37446.783.633ينزل : الفوائد املدينة

88.497.58995.175.503           �ضايف اإيرادات الفوائد

2812.695.49412.023.302�ضايف اإيرادات العمولت

101.193.083107.198.805    �ضايف اإيرادات الفوائد والعمولت 

293.013.3543.084.005اأرباح عمالت اأجنبية                                   

 )1.102.954( )3.804.029(30)خ�ضائر( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

92.178.0691.603.609توزيعات اأرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل 

 - 31869.243ارباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

3220.654.23812.229.921اإيرادات اأخرى

124.103.958123.013.386            اإجمايل الدخل 

3322.058.98322.888.277نفقات املوظفني

113.194.3821.785.618 و12ا�ضتهالكات واإطفاءات

3419.804.76013.970.813م�ضاريف اأخرى

714.355.56016.551.074خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة

181.795.4761.783.095خم�ض�ضات متنوعة

61.209.16156.978.877     اإجمايل امل�ضاريف 

62.894.79766.034.509الربح لل�ضنة قبل �ضريبة الدخل - قائمة )هـ( 

1916.133.10118.616.674 / بينزل : م�ضروف �ضريبة الدخل لل�ضنة                    

46.761.69647.417.835     الربح لل�ضنة - قائمة )ج( و)د(            

يعود اإىل :

46.545.47547.496.368   م�ضاهمي البنك

 )78.533(216.221       حقوق غري امل�ضيطرين

ح�ضة ال�ضهم من الربح لل�ضنة العائد مل�ضاهمي البنك

  475/-   465/- 35  اأ�ضا�ضي وخمف�س 
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قائمــــة )ج(قائمة �لدخل �ل�سامل �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2014 و 2013

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )49( ت�ضكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
  

2013 2014

47.417.835 46.761.696 الربح لل�ضنة - قائمة )ب(

بنود الدخل ال�ضامل الآخر

بنود غري قابلة للتحويل لحقًا لقائمة الدخل املوحدة:

3.066.725 859.868   �ضايف التغري يف اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

50.484.560 47.621.564      اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة - قائمة )د(

اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة العائد اإىل :

50.441.257 47.257.922   م�ضاهمي البنك

 43.303 363.642   حقوق غري امل�ضيطرين

50.484.560 47.621.564      املجموع
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قائمـــــــــــــة )د(قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2014 و 2013

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )49( ت�ضكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار

-  من اأ�ضل الأرباح املدورة مبلغ 6.527.456 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 3.945.011 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 مقيد الت�ضرف به لقاء 
موجودات �ضريبية موؤجلة اإ�ضتنادًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .

-  يت�ضمن ر�ضيد الأرباح املدورة مبلغ 4.559.536 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 5.264.697 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ، ل ميكن الت�ضرف به 
وفقًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقاء اأثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(، والذي ميثل فروقات اإعادة التقييم للموجودات املالية بالقيمة العادلة من 

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

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

حقوق م�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
املجمـــــــــــوع غري امل�ضيطرين

اإي�ضاحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
راأ�س املال

املكتتب به 
واملدفـــــــــــوع

�ضايف اإحتياطيالحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
تقييم موجودات

مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة 

جمموع حقوق
م�ضاهمي البنك تقلباتالإختيــــــــاريالقانونــــــــــي

دورية
خماطـــــــــــــر

م�ضرفيـة عامـة

لل�سنة املنتهية يف 31 كان�ن الأول 2014

 409.334.363  4.807.964  404.526.399  101.769.877  5.107.767  12.141.495  185.805  119.698.801  65.622.654  100.000.000 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

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

�ضايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
 859.868  147.421  712.447  -  712.447  -  -  -  -  -    مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة 

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

اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة -
 47.621.564  363.642  47.257.922  46.321.858  936.064  -  -  -  -  -    قائمة )ج(

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

 )20.000.000( -  )20.000.000( )20.000.000( -  -  -  -  -  - 25الأرباح املوزعة

 436.955.927  5.171.606  431.784.321  108.377.609  6.043.831  12.982.394  227.597  132.234.517  71.918.373  100.000.000      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

حقوق م�ضـــــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
املجمـــــــــــوع غري امل�ضيطرين

اإي�ضاحالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
راأ�س املال

املكتتب به 
واملدفـــــــــــوع

�ضايف اإحتياطيالحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
تقييم موجودات

مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة 

جمموع حقوق
م�ضاهمي البنك تقلباتالإختيــــــــاريالقانونــــــــــي

دورية
خماطـــــــــــــر

م�ضرفيـة عامـة

لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2013

 379.128.593  5.043.451  374.085.142  94.804.778  1.599.529  12.115.732  77.560  106.476.193  59.011.350  100.000.000 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

 47.417.835  )78.533( 47.496.368  47.496.368  -  -  -  -  -  - الربح لل�ضنة - قائمة )ب(
�ضايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات

 3.066.725  121.836  2.944.889  -  2.944.889  -  -  -  -  -    مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة 

)خ�ضائر( متحققة من موجودات مالية
 -  -  -  )563.349( 563.349  -  -  -  -  - 9   بالقيمة العادلة من خالل الدخل اال�ضامل 

اإجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة - 
 50.484.560  43.303  50.441.257  46.933.019  3.508.238  -  -  -  -  -    قائمة )ج(

 -  -  -  )19.967.920( -  25.763  108.245  13.222.608  6.611.304  - 22املحول اإىل الحتياطيات

)20.278.790( )278.790( )20.000.000( )20.000.000( -  -  -  -  -  - 25الأرباح املوزعة

 409.334.363  4.807.964  404.526.399  101.769.877  5.107.767  12.141.495  185.805  119.698.801  65.622.654  100.000.000      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة
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قائمــــــــــــة )هـ(قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2014 و 2013

ان الإي�ضاحات املرفقة من )1( اإىل )49( ت�ضكل جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقراأ معها ومع تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل املرفق.

دينار
20142013اي�ضاح

التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل :
62.894.79766.034.509  الربح لل�ضنة قبل �ضريبة الدخل - قائمة )ب( 

تعديالت :
113.194.3821.785.618 و12  ا�ضتهالكات واطفاءات

714.355.56016.551.074  خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة
)6.018.838()8.479.269(  �ضايف ايرادات الفوائد

181.628.2561.624.549  خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة
18167.220158.546  خم�ض�س ق�ضايا مقامة على البنك واملطالبات املحتملة

 )3.673.458( )59.659(  )ارباح( بيع موجودات الت ملكيتها للبنك
 )12.004( -   )ارباح( بيع ممتلكات ومعدات

 -  )869.243(31  )اأرباح( بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
303.562.2812.067.820  خ�ضائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 103.749 131.928.384  خ�ضائر تدين اأ�ضهم وعقارات م�ضتملكة
29383.0923.276.280  تاأثري تغري ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه

78.705.80181.897.845     املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :

10.317.368)8.246.910(  )الزيادة( النق�س يف الر�ضدة واليداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
7.573.52974.042.722  النق�س يف الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة

21.935.11423.630.336  النق�س يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
)21.167.596()32.233.491(  )الزيادة( يف املوجودات الخرى

)175.428.290(4.781.421  الزيادة )النق�س( يف ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�ضهر
67.974.410234.583.564  الزيادة يف ودائع العمالء

)81.085.910(14.636.870  الزيادة )النق�س( يف تامينات نقدية
18.619.274)29.843.003(  )النق�س( الزيادة يف مطلوبات اأخرى

46.577.94083.511.468     �ضايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
125.283.741162.886.700    �ضايف النقدية التدفقات من عمليات الت�ضغيل قبل نهاية اخلدمة والق�ضايا و�ضريبة الدخل املدفوعة

)1.296.546()1.540.678(18  نهاية اخلدمة املدفوع
)197.190()47.851(18  ق�ضايا مدفوع

)18.423.485()19.971.136( 19/ اأ  �ضريبة الدخل املدفوعة
103.724.076142.969.479     �ضايف التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل

التدفقات النقدية من عمليات ال�ضتثمار :
)92.872.147()123.659.021(  )الزيادة( يف موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

225.867)810.678(  )الزيادة( النق�س يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل  
)5.339.121()8.857.043(  )الزيادة( يف ممتلكات ومعدات واملوجودات غري امللمو�ضة

)97.985.401()133.326.742(     �ضايف )ال�ضتخدامات النقدية يف( عمليات ال�ضتثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :

)156.954(147.421  الزيادة )النق�س( يف حقوق غري امل�ضيطرين
)27.966.000(3.725.398  الزيادة )النق�س( يف اأموال مقرت�ضة

)19.349.046()19.304.239(  ارباح موزعة على امل�ضاهمني 
)47.472.000()15.431.420(  �ضايف )ال�ضتخدامات النقدية يف( عمليات التمويل

)3.276.280()383.092(  تاأثري تغري ا�ضعار ال�ضرف على النقد وما يف حكمه
)5.764.202()45.417.178(  �ضايف )النق�س( يف النقد وما يف حكمه

268.980.181274.744.383  النقد وما يف حكمه يف بداية ال�ضنة
36223.563.003268.980.181     النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة 
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�لبنك �لأردين �لكويتي

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة

1- معلومات عامة

ان البنك الردين الكويتي �ضركة م�ضاهمة عامة حمدودة اأردنية  تاأ�ض�ضت حتت رقم )108( بتاريخ 25 ت�ضرين الول 1976 مبوجب قانون ال�ضركات الأردين رقم )13(   -
ل�ضنة 1964 ومركزه الرئي�ضي يف مدينة عمان يف منطقة العبديل ، �ضارع اأمية بن عبد �ضم�س هاتف   5629400 )6( 962+ �س.ب. 9776 عمان - 1191  اململكة 

الأردنية الها�ضمية .
يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�ضرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها �ضتة وخم�ضون فرعا وخارجها وعددها ثالثة وال�ضركات   -

التابعة له وعددها �ضركتني .
-   ان البنك الردين الكويتي هو �ضركة م�ضاهمة عامة حمدودة مدرجة ا�ضهمه يف �ضوق عمان املايل .

-   مت اإقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س اإدارة البنك يف جل�ضته رقم )2015/1( بتاريخ 18 كانون الثاين 2015 و23 ني�ضان 2015 لالأحداث الالحقة وهي 
خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ضاهمني.

2- �أهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية

اأ�ض�س اإعداد القوائم املالية املوحدة
باحت�ضاب  يتعلق  فيما  والرتتيبات معه  الردين  املركزي  البنك  لتعليمات  وفقًا  املعدلة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  للبنك  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  - مت 
ال�ضادرة عن جمل�س معايري  للمعايري  وفقًا  التابعة  لل�ضركات  املالية  القوائم  اإعداد  ، يف حني مت  املبا�ضرة  الئتمانية  الت�ضهيالت  لعدد من عمالء  التدين  خم�ض�س 

املحا�ضبة الدولية والتف�ضريات ال�ضادرة عن جلنة تف�ضريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية .
الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  تظهر  التي  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  با�ضتثناء  التاريخية،  التكلفة  ملبداأ  وفقًا  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  - مت 
واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل وامل�ضتقات 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�ضية للبنك.  -

اإن ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة يف القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�ضيا�ضات املحا�ضبية التي مت اتباعها لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الول 2013 باإ�ضتثناء اأثر تطبيق 
ما يرد يف الي�ضاح )49 - اأ( حول القوائم املالية املوحدة .

اأ�ض�س توحيد القوائم املالية
تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�ضركات التابعة له واخلا�ضعة ل�ضيطرته وتتحقق ال�ضيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�ضيا�ضات   -
املالية والت�ضغيلية  لل�ضركات التابعة وذلك للح�ضول على منافع من ان�ضطتها، ويتم ا�ضتبعاد املعامالت والأر�ضدة واليرادات وامل�ضروفات فيما بني البنك وال�ضركات 

التابعة له . 
-  يتم اعداد القوائم املالية لل�ضركات التابعة لنف�س ال�ضنة املالية للبنك با�ضتخدام نف�س ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة يف البنك باإ�ضتثناء الرتتيبات مع البنك املركزي 
الأردين فيما يتعلق باإحت�ضاب خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة لعدد من العمالء . اذا كانت ال�ضركات التابعة تتبع �ضيا�ضات حما�ضبية تختلف عن تلك 

املتبعة يف البنك فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية  لل�ضركات التابعة لتتطابــق مع ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة يف البنك . 
- متثل حقوق غري امل�ضيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف ال�ضركات التابعة . 

ميتلك البنك كما يف 31 كانون الول 2014 و 2013 ال�ضركات التابعة التالية :

تاريخ التملكمكان عملهاطبيعة عمل ال�ضركةن�ضبة ملكية البنكرا�س املال املدفوعا�ضــــــــــــم ال�ضركـــــــــــة

%دينـــــــــــار
ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات 

2002عمانو�ضاطة مالية8.000.00050/22املالية

2011عمانتاأجري متويلي20.000.000100�ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي
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اإن اأهم املعلومات املالية لل�ضركات التابعة للعام 2014 كما يلي :

للعــــــــــــــــــام 312014 كانـــــــــــــ�ن الأول 2014
اإجمايل امل�ضاريفاإجمايل الإيراداتاإجمايل املطلوباتاإجمايل املوجوداتا�ضــــــــــــم ال�ضركـــــــــــة

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار
12.898.2652.510.1801.397.483963.167ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية

36.202.22312.550.8343.143.5221.575.036�ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي

يتم توحيد نتائج عمليات ال�ضركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليًا انتقال �ضيطرة البنك على ال�ضركات التابعة ، ويتم 
توحيد نتائج عمليات  ال�ضركات التابعة التي مت التخل�س منها يف قائمة الدخل املوحدة حتى تاريخ التخل�س وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�ضيطرة على  ال�ضركات 

التابعة . 

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

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

اأخرى.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�ضجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�ضومة ب�ضعر الفائدة الفعلي .
- ل يجوز اإعادة ت�ضنيف اأي موجودات مالية من/ اإىل هذا البند اإلَّ يف احلالت املُحّددة يف معايري التقارير املالية الدولية )ويف حال بيع اأي من هذه املوجودات قبل 
تاريخ ا�ضتحقاقها يتم ت�ضجيل نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل املوحدة يف بند ُم�ضتقل والإف�ضاح عن ذلك وفقًا ملُتطلبات معايري التقارير املالية الدولية باخل�ضو�س(.

القيمة العادلة
ان اأ�ضعار الإغالق )�ضراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ القوائم املالية املوحدة يف ا�ضواق ن�ضطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�ضتقات املالية التي لها ا�ضعار �ضوقية.
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يف حال عدم توفر اأ�ضعار معلنة او عدم وجود تداول ن�ضط لبع�س الأدوات وامل�ضتقات املالية او عدم ن�ضاط ال�ضوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
-   مقارنتها بالقيمة ال�ضوقية احلالية لأداة مالية م�ضابهة لها اإىل حد كبري.

-   حتليل التدفقات النقدية امل�ضتقبلية وخ�ضم التدفقات النقدية املتوقعة بن�ضبة م�ضتخدمة يف اأداة مايل م�ضابهة لها.
-   مناذج ت�ضعري اخليارات.

-   يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة المد والتي ل ي�ضتحق عليها فوائد مبوجب خ�ضم التدفقات النقدية ومبوجب �ضعر الفائدة الفعالة، ويتم اإطفاء اخل�ضم 
/العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة/ املدفوعة يف قائمة الدخل املوحدة.

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

التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�ضجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة لتحديد فيما اذا كانت هنالك موؤ�ضرات تدل على تدين يف قيمتها 

افراديًا او على �ضكل جمموعة، ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�ضرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�ضرتداد من اجل حتديد خ�ضارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي :

-   تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة:ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�ضجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�ضومة ب�ضعر 
الفائدة الفعلي الأ�ضلي .

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

ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة
-  يتم تكوين خم�ض�س تدين للت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة اذا تبني عدم اإمكانية حت�ضيل املبالغ امل�ضتحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على ان حدثا ما قد 
اأثر �ضلبًا على التدفقات النقدية امل�ضتقبلية للت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين  والتقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي الردين فيما عدا 
الرتتيبات معه  فيما يتعلق باحت�ضاب خم�ض�س التدين لعدد من عمالء الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة ومبوجب تعليمات البنوك املركزية التي تعمل من خاللها فروع 

البنك وت�ضجل قيمة املخ�ض�س يف قائمة الدخل املوحدة . 
ال�ضلطات  لتعليمات  اأو وفقا  الأردين  البنك املركزي  لتعليمات  للعمالء وفقا  املمنوحة  العاملة  املبا�ضرة غري  الإئتمانية  الت�ضهيالت  والعمولت على  الفوائد  تعليق  يتم   -

الرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع اأو �ضركات تابعة اأيهما اأ�ضد. 
يتم �ضطب الت�ضهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ض�ضات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�ضيلها بتنزيلها من املخ�ض�س ويتم حتويل اأي فائ�س يف املخ�ض�س    -

الإجمايل  اىل قائمة الدخل املوحدة، وي�ضاف املح�ضل من الديون ال�ضابق �ضطبها اإىل الإيرادات الأخرى .
-      يتم حتويل الت�ضهيالت الإئتمانية والفوائد املعلقة اخلا�ضة بها و املغطاة مبخ�ض�ضات بالكامل  خارج قائمة املركز املايل املوحدة ، وذلك وفقًا لقرارات جمل�س 

الإدارة بذلك اخل�ضو�س.
- يتم قيد الفوائد املعلقة  للح�ضابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة، وذلك وفقًا لقرارات جمل�س الإدارة بذلك اخل�ضو�س.

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

لالإ�ضتخدام بطريقة الق�ضط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ضتخدام الن�ضب ال�ضنوية املئوية التالية :

%
3مباين

9-15معدات واأجهزة واأثاث
15و�ضائط نقل 

20اأجهزة احلا�ضب الآيل
20حت�ضينات مباين

- عندما يقل املبلغ املمكن ا�ضرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �ضايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن ا�ضرتدادها وت�ضجل قيمة 
التدين يف قائمة الدخل املوحدة .

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

-   يتم ا�ضتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها او عندما ل يعود اأي منافع م�ضتقبلية متوقعة من ا�ضتخدامها او من التخل�س منها.
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املخ�ض�ضات
يتم العرتاف باملخ�ض�ضات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة نا�ضئة عن احداث �ضابقة وان ت�ضديد اللتزامات حمتمل وميكن 

قيا�س قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه.

خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�ض�س ملواجهة اللتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�ضة بنهاية اخلدمة للموظفني اأو عن  مدة اخلدمة  املرتاكمة للموظفني بتاريخ قائمة املركز املايل   -

املوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.
يتم ت�ضجيل التعوي�ضات ال�ضنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ضاب خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة عند دفعها. ويتم اأخذ خم�ض�س لاللتزامات   -

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

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

- حت�ضب م�ضاريف ال�ضرائب امل�ضتحقة على اأ�ضا�س الرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة، وتختلف الرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن الرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة ، لن 
الرباح املعلنة ت�ضمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�ضاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�ضنة املالية وامنا يف �ضنوات لحقة او اخل�ضائر املرتاكمة املقبولة �ضريبيا اأو 

بنود لي�ضت خا�ضعة او مقبولة التنزيل لغرا�س �ضريبية.
- حت�ضــب ال�ضرائب مبوجب الن�ضب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني والنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.

اإن ال�ضرائب املوؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�ضرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية املوحدة والقيمة   -
التي يتم احت�ضاب الربح ال�ضريبي على ا�ضا�ضها.  يتم احت�ضاب ال�ضرائب املوؤجلة با�ضتخدام طريقة اللتزام بقائمة املركز املايل املوحدة وحتت�ضب ال�ضرائب املوؤجلة 

وفقًا للن�ضب ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�ضوية اللتزام ال�ضريبي او حتقيق املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة.
يتم مراجعة ر�ضيد املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية ال�ضتفادة من تلك املوجودات   -

ال�ضريبية جزئيا او كليا.

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

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

اأ�سهم اخلزينـــــة
تظهر اأ�ضهم اخلزينة بالتكلفة، ول تتمتع هذه الأ�ضهم باأي حق يف الأرباح املوزعة على امل�ضاهمني، ولي�س لها احلق يف امل�ضاركة اأو الت�ضويت يف اجتماعات الهيئة العامة 
للبنك.  ل يتم العرتاف بالربح اأو اخل�ضارة الناجتة عن بيع اأ�ضهم اخلزينة يف قائمة الدخل املوحدة اإمنا يتم اظهار الربح يف حقوق امللكية املوحدة �ضمن بند عالوة/

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

املوجودات املالية املرهونة
هي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�ضالح اأطراف اأخرى مع وجود حق للطرف الآخر بالت�ضرف فيها)بيع اأو اإعادة رهن(. ي�ضتمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�ضيا�ضات 

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

ح�ضابات مداره ل�ضالح العمالء
متثل احل�ضابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء ول تعترب من موجودات البنك. يتم اإظهار ر�ضوم وعمولت اإدارة تلك احل�ضابات يف قائمة الدخل املوحدة . هذا 

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

التقــا�س
يتم اجراء تقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�ضايف يف قائمة املركز املايل املوحدة فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما 

يتم ت�ضويتها على اأ�ضا�س التقا�س او يكون حتقق املوجودات وت�ضوية املطلوبات يف نف�س الوقت. 

حتقق اليرادات والعرتاف بامل�ضاريف
يتم حتقق اإيرادات الفوائد باإ�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ضتثناء فوائد وعمولت الت�ضهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ل يتم العرتاف بها كاإيرادات ويتم   -

ت�ضجيلها حل�ضاب الفوائد والعمولت املعلقة .
يتم الإعرتاف بامل�ضاريف وفقًا ملبداأ الإ�ضتحقاق .  -

يتم ت�ضجيل العمولت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها، ويتم العرتاف بارباح ا�ضهم ال�ضركات عند حتققها )اقرارها من الهيئة العامة للم�ضاهمني( .  -
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تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم العرتاف ب�ضراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة )تاريخ التزام البنك ببيع اأو �ضراء املوجودات املالية(.

امل�ستقات املالية وحما�سبة التح�ط
م�ضتقات مالية للتحوط  

لغرا�س حما�ضبة التحوط تظهر امل�ضتقات املالية بالقيمة العادلة، ويتم ت�ضنيف التحوط كما يلي :
- التح�ط للقيمة العادلة 

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

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

ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.
- التح�ط للتدفقات النقدية  

- هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
- يف حال انطباق �ضروط حتوط التدفقات النقدية الفعال، يتم ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر لداة التحوط �ضمن الدخل ال�ضامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة ويتم 

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

- يف حال انطباق �ضروط التحوط ل�ضايف ال�ضتثمار يف وحدات اأجنبية، يتم قيا�س القيمة العادلة لداة التحوط ل�ضايف املوجودات املتحوط لها، ويف حال كون العالقة 
فعالة يعرتف باجلزء الفعال من الرباح او اخل�ضائر لداة التحوط �ضمن الدخل ال�ضامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن قائمة 

الدخل املوحدة ، ويتم ت�ضجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع ال�ضتثمار يف الوحدة الجنبية امل�ضتثمر بها.
التحوطات التي ل ينطبق عليها �ضروط التحوط الفعال، يتم ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لداة التحوط يف قائمة الدخل املوحدة يف   -

نف�س الفرتة.

م�ضتقات مالية للمتاجرة 
يتم اإثبات القيمة العادلة مل�ضتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�س املتاجرة )مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة ، عقود الفائدة امل�ضتقبلية ، عقود املقاي�ضة، حقوق 
خيارات اأ�ضعار العمالت الأجنبية( يف قائمة املركز املايل املوحدة ، وحتدد القيمة العادلة وفقًا لأ�ضعار ال�ضوق ال�ضائدة، ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم، ويتم 

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

عقود اإعادة ال�ضراء اأو البيع
ي�ضتمر العرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �ضرائها يف تاريخ م�ضتقبلي، وذلك ل�ضتمرار �ضيطرة البنك على تلك   -
املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�ضتمر تقييمها وفقًا لل�ضيا�ضات املحا�ضبية املتبعة )هذا ويف حال وجود حق للم�ضرتي بالت�ضرف بهذه 
املوجودات )بيع اأو اإعادة رهن( فيجب اإعادة ت�ضنيفها �ضمن املوجودات املالية املرهونة بالتكلفة املطفاأة(. تدرج املبالغ امل�ضتلمة لقاء هذه املوجودات �ضمن املطلوبات 
يف بند الأموال املقرت�ضة، ويتم العرتاف بالفرق بني �ضعر البيع و�ضعر اإعادة ال�ضراء كم�ضروف فوائد ي�ضتحق على مدى فرتة العقد با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

اأما املوجودات امل�ضرتاه مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ضتقبلي حمدد فال يتم العرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة ، وذلك لعدم توفر ال�ضيطرة على   -
تلك املوجودات ولأن اأية خماطر اأو منافع ل توؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن بند الودائع لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية 
اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�ضتحق على مدى فرتة العقد  اأو �ضمن بند الت�ضهيالت الإئتمانية ح�ضب احلال ، ويتم معاجلة الفرق بني �ضعر ال�ضراء و�ضعر  الأخرى 

با�ضتخدام طريقة الفائدة الفعلية.

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

يتم ت�ضجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة اإىل احلد الذي ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�ضجيله �ضابقًا.

املوجودات غري امللمو�ضة
اأ( ال�سهـــــرة

يتم ت�ضجيل ال�ضهرة بالكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �ضراء ال�ضتثمار يف ال�ضركات احلليفة او التابعة عن ح�ضة البنك يف القيمة العادلة ل�ضايف موجودات   -
تلك ال�ضركة بتاريخ التملك. يتم ت�ضجيل ال�ضهرة الناجتة عن ال�ضتثمار يف �ضركات تابعة يف بند منف�ضل كموجودات غري ملمو�ضة، اأما ال�ضهرة الناجتة عن ال�ضتثمار 

يف �ضركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ضاب ال�ضتثمار يف ال�ضركة احلليفة ويتم لحقًا تخفي�س تكلفة ال�ضهرة باأي تدين يف قيمة ال�ضتثمار.
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يتم توزيع ال�ضهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�س اختبار التدين يف القيمة.  -
يتم اإجراء اختبار لقيمة ال�ضهرة يف تاريخ كل قوائم مالية موحدة ويتم تخفي�س قيمة ال�ضهرة اإذا كانت هناك دللة على اأن قيمة ال�ضهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت   -
القيمة القابلة لال�ضرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�ضهرة اأقل من القيمة امل�ضجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم ت�ضجيل قيمة 

التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
ب( امل�ج�دات غر امللم��سة الأخرى

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

يتم ت�ضنيف املوجودات غري امللمو�ضة على ا�ضا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة .  ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�ضة التي لها عمر زمني   -
حمدد  خالل هذا العمر ويتم قيد الطفاء يف قائمة الدخل املوحدة . اأما املوجودات غري امللمو�ضة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف 

تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�ضجيل اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحدة .
- ل يتم ر�ضملة املوجودات غري امللمو�ضة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�ضجيلها يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.

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

- يتم اطفاء اأنظمة احلا�ضوب والربامج على مدى عمرها النتاجي املقدر بطريقة الق�ضط الثابت ومبعدل 20 -33 % �ضنويا . 

العمالت الجنبية
- يتم ت�ضجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�ضنة باأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت. 

يتم حتويل اأر�ضدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�ضعار العمالت الجنبية الو�ضطية ال�ضائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة 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�ضجيل الرباح واخل�ضائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.    -

يتم ت�ضجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية )مثل الأ�ضهم( كجزء من التغري يف القيمة العادلة.  -
- عند توحيد القوائم املالية يتم  ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�ضركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�ضية )ال�ضا�ضية( اىل عملة التقرير وفقًا لال�ضعار 
الو�ضطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة واملعلنة من قبل البنك املركزي الأردين.  اأما بنود اليرادات وامل�ضروفات فيتم ترجمتها على ا�ضا�س معدل 
ال�ضعر خالل ال�ضنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�ضتقل يف قائمة الدخل ال�ضامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة. ويف حالة بيع احدى هذه ال�ضركات 

او الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الجنبية املتعلق بها �ضمن اليرادات/ امل�ضاريف يف قائمة الدخل املوحدة . 

النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�ضدة النقدية التي ت�ضتحق خالل مدة ثالثة اأ�ضهر، وتت�ضمن: النقد والأر�ضدة لدى بنوك مركزية والأر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية، وتنزل 

ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية التي ت�ضتحق خالل مدة  ثالثة اأ�ضهر والأر�ضدة املقيدة ال�ضحب.

3 - ��ستخد�م �لتقدير�ت

املالية  املطلوبات  و  املوجودات  مبالغ  توؤثر يف  اجتهادات  و  بتقديرات  القيام  البنك  اإدارة  من  يتطلب  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  وتطبيق  املوحدة  املالية  القوائم  اعداد  اإن 
والإف�ضاح عن اللتزامات املحتملة. كما اأن هذه التقديرات و الجتهادات توؤثر يف اليرادات و امل�ضاريف واملخ�ض�ضات وكذلك اإحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة 
املذكورة مبنية  التقديرات  اإن  اأوقاتها.  و  امل�ضتقبلية  النقدية  التدفقات  لتقدير مبالغ  اجتهادات هامة  و  اأحكام  اإ�ضدار  البنك  اإدارة  يتطلب من  وب�ضكل خا�س  العادلة 
بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة 

عن اأو�ضاع و ظروف تلك التقديرات يف امل�ضتقبل .
تعتقد الإدارة باأن التقديرات الواردة �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة وهي مف�ضلة على النحو التايل:

- يتم تكوين خم�ض�س لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك وال�ضركات التابعة اعتمادا على درا�ضة قانونية معدة من قبل امل�ضت�ضار القانوين للبنك وال�ضركات التابعة  والتي 
مبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�ضتقبل ، ويعاد النظر يف تلك الدرا�ضات ب�ضكـل دوري.

يتم تكوين خم�ض�س لقاء الديون اعتمادا على ا�ض�س وفر�ضيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير املخ�ض�س الواجب للبنك وفقًا لتعليمات البنك املركزي الردين   -
فيما عدا الرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�ضاب خم�ض�س التدين لعدد من عمالء الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة.

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

-  تقوم الإدارة باإعادة تقدير العمار النتاجية لال�ضول امللمو�ضة وغري امللمو�ضة ب�ضكل دوري لغايات احت�ضاب ال�ضتهالكات والطفاءات ال�ضنوية اعتمادا على احلالة 
العامة لتلك ال�ضول وتقديرات العمار النتاجية املتوقعة يف امل�ضتقبل ، ويتم قيد خ�ضارة التدين يف قائمة الدخل املوحدة .

تقوم الدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم قيد هذا التدين يف قائمة الدخل املوحدة .  -
- خم�ض�س �ضريبة الدخل : يتم حتميل ال�ضنة املالية مبا يخ�ضها من نفقة �ضريبة الدخل وفقًا لالنظمة والقوانني واملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم احت�ضاب واثبات 

خم�ض�س ال�ضريبة الالزم .
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-  م�ضتويات القيمة العادلة: يتطلب املعيار حتديد والإف�ضاح عن امل�ضتوى يف ت�ضل�ضل القيمة العادلة الذي ت�ضنف مبوجبه مقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�ضل قيا�ضات 
القيمة العادلة وفقًا للم�ضتويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية. الفرق بني امل�ضتوى )2( وامل�ضتوى )3( ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما اإذا كانت 
املعلومات اأو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى اأهمية املعلومات التي ل ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع اأحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ضتخدمة لقيا�س القيمة 
العادلة مبا يف ذلك الأخذ بالعتبار كافة العوامل التي تخ�س الأ�ضل اأو اللتزام ، وعند تقييم القيمة العادلة للموجودات او املطلوبات املالية يقوم البنك با�ضتخدام 
معلومات ال�ضوق عند توفرها، ويف حال عدم وجود مدخالت امل�ضتوى الول يقوم البنك بالتعامل مع اطراف م�ضتقلة وموؤهلة لعداد درا�ضات التقييم ، حيث يتم مراجعة 

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

4 - نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

20142013
39.352.12038.741.228نقد يف اخلزينة

اأر�ضدة لدى بنوك مركزية :
36.654.00657.300.370      ح�ضابات جارية وحتت الطلب
169.027.609190.309.133      ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار
83.777.22381.692.594      متطلبات الحتياطي النقدي

328.810.958368.043.325     املجموع

-   باإ�ضتثناء الر�ضدة مقيدة ال�ضحب ملتطلبات الحتياطي النقدي ، ل يوجد ار�ضدة مقيدة ال�ضحب كما يف 31 كانون الول 2014  و 2013 .    
-  ل يوجد اأر�ضدة ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�ضهر كما يف 31 كانون الأول 2014 و2013 .

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

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

بنـــــــــــــــــوك وموؤ�ض�ضــــــــــــــــات
م�ضرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�ض�ضـــــــــــــــــــات
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�ضرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201420132014201320142013البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 106.026.569 92.292.074 105.592.494 92.006.188 434.075 285.886ح�ضابات جارية وحتت الطلب

 150.703.453 119.531.596 115.693.927 96.998.900 35.009.526 22.532.696ودائع ت�ضتحق خالل فرتة ثالثة اأ�ضهر اأو اأقل
 256.730.022 211.823.670 221.286.421 189.005.088 35.443.601 22.818.582     املجموع

-  بلغت الر�ضدة لدى البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية التي ل يتقا�ضى البنك عليها فوائد 23.123.664 دينار كما يف 31 كانون الول 2014 )مقابل 18.040.727 دينار 
كمـا يف 31 كانون الول 2013( .

-  بلغت الر�ضدة مقيدة ال�ضحب مبلغ 2.558.072 دينار كما يف 31 كانون الول 2014 )مقابل 1.856.162 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013(.

6 - �يد�عات  لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

بنـــــــــــــــــــوك وموؤ�ض�ضـــــــــــــــات
م�ضرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�ض�ضـــــــــــــــــــات
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�ضرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201420132014201320142013البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
 17.725  11.107.725 17.725  7.107.725  -  4.000.000 ايداعات 

 3.545.000 - 3.545.000  -  -  - �ضهادات ايداع 
 3.562.725  11.107.725 3.562.725  7.107.725  -  4.000.000      املجموع

-   بلغت اليداعات  مقيدة ال�ضحب مبلغ 17.725 دينار كما يف 31 كانون الول 2014 و 2013 .

دينار

دينار

دينار



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        4 1 0  542

7- ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة بال�سايف

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

الأفراد)التجزئة( :

5.667.6625.371.592   ح�ضابات جارية مدينة *

65.973.10855.741.164   قرو�س وكمبيالت **

7.406.5766.359.091   بطاقات الئتمان

145.443.870176.037.893 القرو�س العقارية

ال�ضركات :

  الكربى

207.925.287175.274.274   ح�ضابات جارية مدينة 

683.172.628730.959.934   قرو�س وكمبيالت **

  �ضغرية ومتو�ضطة

21.073.80321.407.231  ح�ضابات جارية مدينة *

72.623.22157.095.369  قرو�س وكمبيالت **

164.561.746164.651.790  احلكومة والقطاع العام 

1.373.847.9011.392.898.338     املجموع

55.289.14256.125.578ينزل : خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة 

12.299.5098.584.421        الفوائد املعلقة 

1.306.259.2501.328.188.339     �ضايف الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة

*  تت�ضمن هذه البنود مبلغ 7.524.708 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 متثل ت�ضهيالت ممنوحة من قبل ال�ضركات التابعة للبنك )مقابل 5.222.520 دينار كما 
يف 31 كانون الأول 2013( .

**   �ضايف بعد تنزيل الفوائد والعمولت املقبو�ضة مقدمًا البالغة 1.074.766 دينار كما يف 31 كانـــون الول 2014 )مقابــل 1.993.583 دينار كما يف 31 كانون الول 

. )2013
-   بلغت الت�ضهيالت الإئتمانية غري العاملة 107.516.661 دينار اأي ما ن�ضبته )7/8%( مـــن اجمالـــي الت�ضهيالت الإئتمانيـة املبا�ضرة كما يف 31 كانون الول 2014 

)مقابل 103.235.292 دينار اأي ما ن�ضبته )7/4%( من اإجمايل الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة كما يف 31 كانون الول 2013( . 
-   بلغت الت�ضهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعمولت املعلقة 97.673.023 دينار اأي ما ن�ضبتــه )7/2%( من ر�ضيد الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة 
بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31 كانـــــون الول 2014 )مقابـــل 94.650.871 دينار اأي مـا ن�ضبتــه )6/8%( من ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة بعد تنزيل 

الفوائد املعلقة كما يف 31 كانون الول 2013( . 
-   بلغــت الت�ضهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها 52.649.137 دينار اأي ما ن�ضبته )3/8%( مـن اإجمالـي الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة كما يف 

31 كانون الأول 2014 )مقابل 53.897.748 دينار اأي ما ن�ضبته )3/9%( كما فــي 31 كانون الأول 2013( .
-  تت�ضــمن الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة ت�ضهيالت ممنوحـــة لثالثة عمـالء بلــغ ر�ضيـــدها 57.417.277 دينـــار بعــد طــرح الفوائــد والعمولت املعلقة كما يف 31 
كانــون الأول 2014 ، و�ضماناتها املقبولة حوايل 1.94 مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركـزي الأردين، وقد بلغ ر�ضيد خم�ض�س التدين املر�ضود مقابل هذه 
الت�ضهيالت حوايل 39.2 مليون دينار كما يف 31 كانــون الأول 2014 وذلك وفقًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق باإحت�ضـــاب خم�ضـ�س التدين لهوؤلء 
العمالء على ان يتـــم توزيـــع باقـــي املخ�ض�س تدريجيًا على مراحل ،على ال يزيد املخ�ض�س ال�ضنوي عن 10 مليون دينار للثالثة عمالء ، مع مراعاة اأن يف حــال متلــك 

ودي لل�ضمانات ، فاإنـه �ضوف يتم اإعداد خم�ض�س التدين على مراحل للر�ضيد املتبقي.

دينار
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خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة
فيما يلي احلركة احلا�ضلة على خم�ض�س تدين الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة:

القرو�س الفراد للعام 2014
العقارية 

 احلكومة ال�ضــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام  ال�ضغرية واملتو�ضطة  الكـــربى 

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

3.125.598  - 142.251 1.064.801 1.524.863 393.683 الوفر يف خم�ض�س الت�ضهيالت
892.041  -  - 892.041  -  - امل�ضتخدم من املخ�ض�س خالل ال�ضنة )الديون امل�ضطوبة( *

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

القرو�س الفراد للعام 2013
العقارية 

 احلكومة ال�ضــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام  ال�ضغرية واملتو�ضطة  الكـــربى 

65.248.254  - 999.074 56.452.971 5.848.200 1.948.009 الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
18.557.619  - 377.218 16.816.641 671.383 692.377  املقتطع خالل ال�ضنة من الإيرادات

2.006.545  - 170.560 541.165 1.173.205 121.615 الوفر يف خم�ض�س الت�ضهيالت
97.421  - 1.010 17.104  - 79.307 امل�ضتخدم من املخ�ض�س خالل ال�ضنة )الديون امل�ضطوبة( *

25.576.329  -  - 24.508.388 1.067.941  - ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
56.125.578  - 1.204.722 48.202.955 4.278.437 2.439.464      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

*  مت خالل العام 2014 �ضطب ت�ضهيالت اإئتمانية مبا�ضرة مببلغ 892.041 دينار وذلك وفقًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�ضو�س )مقابل 97.421 دينار للعام 2013(.
**  مت خالل العام 2014 حتويل ديون ت�ضهيالت اإئتمانية  غري عاملة مببلغ 14.299.955 دينار اإىل خارج قائمة املركز املايل املوحدة وفقًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك 

اخل�ضو�س )مقابل 25.576.329 دينار للعام 2013( لي�ضبح اإجمايل الت�ضهيالت الإئتمانية املحولة خارج النظام 29.190.218 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014.
- مت الف�ضاح اعاله عن  اجمايل املخ�ض�ضات املعدة ازاء الديون املحت�ضبة على اأ�ضا�س العميل الواحد .

- بلغت قيمة املخ�ض�ضات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�ضويات اأو ت�ضديد ديون وحولت اإزاء ديون اأخرى مبلغ 3.125.598 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 
2.006.545 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013( .

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة احلا�ضلة على الفوائد املعلقة خالل ال�ضنة : 

القرو�س الفراد للعام 2014
العقارية 

 احلكومة ال�ضــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام 

ال�ضغرية واملتو�ضطة  الكـــربى 
8.584.421 - 151.445224.7038.128.45579.818الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

9.407.181 - 251.957177.7168.854.307123.201ي�ضاف: الفوائد املعلقة خالل ال�ضنة
826.728 - 123.65728.298670.1244.649ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات

3.548.365 - 3.540.7293.373 - 4.263الفوائد املعلقة التي مت �ضطبها
1.317.000 - 1.304.97512.025 -  - فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *

12.299.509 - 275.482374.12111.466.934182.972     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

القرو�س الفراد للعام 2013
العقارية 

 احلكومة ال�ضــــــركــــــــــــات 
الجمايلو القطاع العام 

ال�ضغرية واملتو�ضطة  الكـــربى 
11.140.622 - 36.937864.64210.071.056167.987الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

1.619.199 - 130.188880.176588.79920.036ي�ضاف: الفوائد املعلقة خالل ال�ضنة
1.856.348 - 9.6181.520.115239.02387.592ينزل: الفوائد املحولة لاليرادات

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

8.584.421 - 151.445224.7038.128.45579.818     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

*  يتبع البنك �ضيا�ضة الفوائد املعلقة للح�ضابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة ، حيـث مت خالل العام 2014 حتويل فوائد معلقة لديون غري عاملة 
وفقًا لقـــرار جمل�س الإدارة بــذلك اخل�ضو�س حيث انخف�س اجمايل الفوائد املعلقة خارج النظام  مببلغ 367.841 دينار خالل العام 2014 مقابل 10.397.812 

زيادة يف الفوائد دينار خالل العام 2013 . لي�ضبح اإجمايل الفوائد املعلقة املحولة خارج النظام 26.189.066 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 .

دينار

دينار
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8 -  موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

 15.421.530  13.151.380   اأ�ضهم مدرجة يف اأ�ضواق ن�ضطة
 36.939.429  33.510.672   �ضندات مالية مدرجة يف اأ�ضواق ن�ضطة

 25.903.978  6.105.489   �ضندات مالية غري مدرجة يف اأ�ضواق ن�ضطة
 78.264.937  52.767.542      املجموع

  حتليل ال�ضندات املالية :
 29.994.598  26.088.576   ذات عائد ثابت

 32.848.809  13.527.585   ذات عائد متغري
 62.843.407  39.616.161      املجموع

9 - موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�سامل

اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

 8.100.592 9.114.419   اأ�ضهم مدرجة يف اأ�ضواق ن�ضطة 
 19.173.030 20.758.904   اأ�ضهم غري مدرجة يف اأ�ضواق ن�ضطة 

 27.273.622 29.873.323     املجموع

-  بلغت قيمة اخل�ضائر املتحققة من بيع اأ�ضهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�ضامل 223.617 دينار خالل العام 2014 )مقابل 563.349 دينار خالل العام 
2013( مت قيدها مبا�ضرة �ضمن الأرباح املدورة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .

 -  بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�ضتثمارات اأعاله مبلغ 2.178.069 دينار لل�ضنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2014 )1.603.609 دينار لل�ضنة املنتهية يف 31 
كانون الأول 2013( .

10 -  موجود�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة 

اإن تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

موجودات مالية متوفر لها ا�ضعار �ضوقية :
 48.580.177 24.162.186  اأ�ضناد قرو�س �ضركات

 48.580.177 24.162.186     جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�ضعار �ضوقية 
موجودات مالية غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية :

 287.096.826 435.865.831  �ضندات واأذونات خزينة
 5.450.750 5.628.000  اأ�ضناد قرو�س �ضركات

 292.547.576 441.493.831     جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية
 341.127.753 465.656.017     املجموع

  حتليل ال�ضندات والأذونات :
 337.582.753 462.111.017  ذات عائد ثابت

 3.545.000 3.545.000  ذات عائد متغري
 341.127.753 465.656.017     املجموع

دينار

دينار

دينار
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11 -  ممتلكات ومعد�ت - بال�سايف

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

معـــــــــــداتمبانـــــــــــــيارا�ضــــــــــي
واجهــزة واثـاث

و�ضائــط
نقـــل

اأجهـــــــــــــزة
 احلا�ضب الآيل

حت�ضينات
املجمـــــــــوعمباين

العـــــــــــــــــــــــام 2014
الكلفـــة :

 35.991.063 9.667.768 10.472.614 604.419 8.685.296 3.870.155 2.690.811   الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
 5.386.027 1.605.923 2.915.815 46.013 818.277 -  -   ا�ضافات

 41.377.090 11.273.691 13.388.429 650.432 9.503.573 3.870.155 2.690.811     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة
  ال�ضتهالك املرتاكم :

 24.904.069 7.710.020 8.775.096 367.525 6.345.966 1.705.462 -   الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
 2.028.229 679.420 641.640 55.519 536.372 115.278 -   ا�ضتهالك ال�ضنة

 26.932.298 8.389.440 9.416.736 423.044 6.882.338 1.820.740 -      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة
 14.444.792 2.884.250 3.971.693 227.388 2.621.235 2.049.415 2.690.811  �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات

 1.710.162  -  -  -  1.710.162  -  -   ي�ضاف : دفعات على ح�ضاب �ضراء ممتلكات ومعدات
 16.154.954 2.884.250 3.971.693 227.388 4.331.397 2.049.415 2.690.811     �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�ضنة

معـــــــــــداتمبانـــــــــــــيارا�ضــــــــــي
واجهــزة واثـاث

و�ضائــط
نقـــل

اأجهـــــــــــــزة
 احلا�ضب الآيل

حت�ضينات
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�ضيد يف بداية ال�ضنة
 1.536.368  592.285  280.047  55.901  604.354  3.781  -   ا�ضافات

 112.730  28.455  9.381  32.547  42.347  -  -   ا�ضتبعادات 

 35.991.063  9.667.768  10.472.614  604.419  8.685.296  3.870.155  2.690.811      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

  ال�ضتهالك املرتاكم :
 23.634.232  7.355.404  8.341.867  352.397  5.994.559  1.590.005  -   الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

 1.374.504  382.967  442.597  40.016  393.467  115.457  -   ا�ضتهالك ال�ضنة
 104.667  28.351  9.368  24.888  42.060  -  -   ا�ضتبعادات 

 24.904.069  7.710.020  8.775.096  367.525  6.345.966  1.705.462  -      الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

 11.086.994  1.957.748  1.697.518  236.894  2.339.330  2.164.693  2.690.811   �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
 3.570.611  -  -  -  3.570.611  -  -   ي�ضاف : دفعات على ح�ضاب �ضراء ممتلكات ومعدات

 14.657.605  1.957.748  1.697.518  236.894  5.909.941  2.164.693  2.690.811      �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�ضنة

20 20 15  9 - 15 3  - ن�ضبة ال�ضتهالك ال�ضنوية  %

 ب -  تت�ضمن املمتلكات واملعدات مبلغ 15.776.684 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 13.490.674 دينار يف 31 كانون الأول 2013( وذلك قيمة ممتلكات 
ومعدات م�ضتهلكة بالكامل .
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12 -  موجود�ت غري ملمو�سة - بال�سايف

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
املجمــــــــــوعاأنظمة حا�ضوب وبرامج

العــــــــــــــــــام 2014
 3.197.186 3.197.186الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

 5.331.465 5.331.465ا�ضافات
 1.166.153 1.166.153الطفاء لل�ضنة 

 7.362.498 7.362.498     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة
20-33ن�ضبة الإطفاء ال�ضنوية %

املجمــــــــــوعاأنظمة حا�ضوب وبرامج
العــــــــــــــــــام 2013
 2.227.154  2.227.154الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

 1.381.146 1.381.146ا�ضافات
 411.114 411.114الطفاء لل�ضنة 

 3.197.186 3.197.186     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة
20-33ن�ضبة الإطفاء ال�ضنوية %

13 -  موجود�ت �أخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

 14.838.132 15.531.184فوائد واإيرادات بر�ضم القب�س
 1.181.743 2.105.173م�ضروفات مدفوعة مقدمًا

 67.828.467 153.234.838موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ضتحقة بال�ضايف *
 1.357 -موجودات/ اأرباح م�ضتقات مالية غري متحققة )اإي�ضاح 37( 

 207.286 318.118مدينون **
 28.165 110.007�ضيكات مقا�ضة

 36.083.415 -مبالغ م�ضتحقة لقاء بيع اأ�ضهم م�ضتملكة وموجودات مالية
 7.306.658 2.071.853 اأخرى **

 127.475.223 173.371.173      املجموع

*  تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�س من العقارات والأ�ضهم التي اآلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�ضاها �ضنتني من تاريخ متلكها ، وللبنــك املركزي يف 
حالت ا�ضتثنائيــة ان ميدد هذه املدة ل�ضنتني متتاليتـــن كحــد اق�ضى. علمًا باأنه �ضدر خالل العام 2014 تعليمات جديدة من البنك املركزي الأردين والذي مبوجبها 

بتوجب قيد خم�ض�س تدين للعقـــارات امل�ضتملكة لقاء ديون التي م�ضى على ا�ضتمالكهــا مدة تزيد عن 4 �ضنـــوات وذلــك اعتبــارًا مــن 31 كانون الأول 2015 .
** تت�ضمن بنود املدينون واملوجودات الخرى ار�ضدة تخ�س ال�ضركات التابعة مببلغ 994.000 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 2.260.670 دينار كما يف 

31 كانون الأول 2013(.
فيما يلي ملخ�س احلركة احلا�ضلة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ضتحقة :  

20142013
املجموعاملجموعموجودات م�ضتملكة  اأخرى *عقارات م�ضتملكة

67.828.46749.993.758 -67.828.467الر�ضيد بداية ال�ضنة - بال�ضايف 
95.538.31631.961.038 82.807.19412.731.122اإ�ضافات

)14.022.580()8.203.561( -)8.203.561(ا�ضتبعادات
)103.749()1.928.384()1.914.047()14.337(خ�ضارة التدين

153.234.83867.828.467 142.417.76310.817.075     الر�ضيد نهاية ال�ضنة 

* ميثل هذا البند اأ�ضهم مت ا�ضتمالكها لقاء ديون خالل العام احلايل يف بنوك حملية .

دينار

دينار
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14- ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 312013 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن الأول 2014

املجموع خارج اململكة داخل اململكة املجموع خارج اململكة داخل اململكة 

8.512.446306.001.107314.513.55353.946.415299.990.589353.937.004 ح�ضابات جارية وحتت الطلب

20.895.23620.895.236 -25.676.65725.676.657 - ودائع لأجل * 

8.512.446331.677.764340.190.21053.946.415320.885.825374.832.240     املجموع 

*   تبلغ الودائع التي ت�ضتحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�ضهر 25.676.657 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 20.895.236 دينار كما يف 31 كانون الأول 
 .  )2013

15- ود�ئع عمالء

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن الأول 2014

اأفراد
احلكــــــــومة ال�ضركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املجمـــــــــــــــوعوالقطاع  العام
 ال�ضغرية واملتو�ضطةالكبـــــــــــــرى

256.086.262208.552.478163.322.22711.511.717639.472.684ح�ضابات جارية وحتت الطلب
143.738.2871.567.9798.426.517134.029153.866.812ودائع التوفري

522.160.773138.153.893168.488.99144.573.781873.377.438ودائع لأجل وخا�ضعة ل�ضعار
3.122.107 -  -  - 3.122.107�ضهادات ايداع

925.107.429348.274.350340.237.73556.219.5271.669.839.041     املجموع
31 كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الأول 2013

اأفراد
احلكــــــــومة ال�ضركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

املجمـــــــــــــــوعوالقطاع  العام
 ال�ضغرية واملتو�ضطةالكبـــــــــــــرى

238.822.17347.546.766200.625.02136.987.113523.981.073ح�ضابات جارية وحتت الطلب

129.803.667159.9413.934.91592.833133.991.356ودائع التوفري

540.480.22458.095.999210.725.971129.383.284938.685.478ودائع لأجل وخا�ضعة ل�ضعار

5.206.724 -  -  - 5.206.724�ضهادات ايداع

914.312.788105.802.706415.285.907166.463.2301.601.864.631     املجموع

-    بلغت ودائع احلكومة الردنية والقطاع العام داخل اململكة 56.219.527 دينار اأي ما ن�ضبته 3/4% من اإجمايل الودائع كمـــا فــي 31 كانـــــــون الأول 2014 )مقابل 
166.463.230 دينار اأي ما ن�ضبته 10/4% كما يف 31 كانون الول 2013( .

-  بلغت الودائع التي ل تتقا�ضى فوائد 578.890.830 دينار اأي ما ن�ضبته 34/7% من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 406.762.282 دينار اأي ما 
ن�ضبتـه 25/4% كما يف 31 كانون الأول 2013( .

-  بلغـت الودائع املحجوزة )مقيدة ال�ضحب( 14.461.894 دينار اأي ما ن�ضبته  )9/-%(  من اإجمايل الودائع كما يف 31 كانون الأول 2014 )مقابل 12.096.413 
دينار اأي ما ن�ضبته )8/-%( كما يف 31 كانون الأول 2013( .

 - بلغت الودائع اجلامدة 34.148.621 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 )27.504.986 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013( .

دينار
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16 -  تاأمينــات نقديـــة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

20142013
 38.973.727 59.578.788تاأمينات مقابل ت�ضهيالت مبا�ضرة

 28.935.974 23.038.965تاأمينات مقابل ت�ضهيالت غري مبا�ضرة
 150.990 79.808تاأمينات اأخرى

 68.060.691 82.697.561     املجموع

17 - �أمو�ل مقرت�سة

ي�ضمل هذا البند مبلغ 1/5 مليون دينار مت احل�ضول عليها مبوجب اتفاقية قر�س موقعة مع البنك املركزي الأردين بقيمة اجمالية 3 مليون دينار بحيث ت�ضدد على مدى 
10 �ضنوات بهدف ا�ضتخدامها لتمويل ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة واملتناهية ال�ضغر .

كما ي�ضمل هذا البند مبلغ 4 مليون دينار مت احل�ضول عليها مبوجب اتفاقية قر�س موقعة مع البنك املركزي الأردين ملدة 15 عام بهدف ا�ضتخدامها لتمويل ال�ضركات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة ومتناهية ال�ضغر .

كما يت�ضمن هذا الر�ضيد مبلغ 1.225.398 دينار �ضلف من البنك املركزي الأردين �ضمن برنامج التمويل متو�ضط الأجل للبنوك بهدف اعادة اقرا�ضها للعمالء وفقا 
لتعليمات البنك املركزي الأردين رقم )2011/54(.

اأيار 2014 على قر�س من ال�ضركة الأردنية لإعادة متويل الرهن  بالإ�ضافة اإىل ما �ضبق اأعاله ، ح�ضلت ال�ضركة التابعة )�ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي( بتاريخ 11 
العقاري مببلغ 5 مليون دينار مبعدل فائدة 5/8% ، حيث يتــم �ضداد هذا القر�س دفعة واحدة يف 12 اأيار 2016 ، ويتم دفع قيمــة الفوائد امل�ضتحقـــة كــل �ضتــة اأ�ضهـــر اأي 

بتاريــــخ 12 ت�ضرين الثاين 2015 و12 اأيار 2016، اإن الغاية من هذا القر�س هو متويل ن�ضاطات ال�ضركة الإعتيادية .

18 -  خم�س�سات متنوعة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

الر�ضيـد يف نهاية ال�ضنةامل�ضتخدم خالل ال�ضنةامل�ضروف لل�ضنةالر�ضيد يف بداية ال�ضنة
العــــــــــــــــــــــــام 2014

 8.780.521 )1.540.678( 1.628.256 8.692.943خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة
 443.369 )47.851( 167.220 324.000خم�ض�س الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة

 9.223.890 )1.588.529( 1.795.476 9.016.943     املجمـــوع
الر�ضيـد يف نهاية ال�ضنةامل�ضتخدم خالل ال�ضنةامل�ضروف لل�ضنةالر�ضيد يف بداية ال�ضنة

العــــــــــــــــــــــــام 2013 
 8.692.943 )1.296.546( 1.624.549 8.364.940خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة

 324.000 )197.190( 158.546 362.644خم�ض�س الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
 9.016.943 )1.493.736( 1.783.095 8.727.584     املجمـــوع

19-  �سريبة �لدخل

 اأ  -  خم�س�س �سريبة الدخل
ان احلركة احلا�ضلة على خم�ض�س �ضريبة الدخل خالل ال�ضنة هي كما يلي :

20142013
15.029.54113.493.854الر�ضيد بداية ال�ضنة

18.730.66419.959.172�ضريبة الدخل امل�ضتحقة عن اأرباح ال�ضنة
)14.457.691()16.335.345(�ضريبة الدخل املدفوعة

)3.965.794()3.635.791(دفعة باحل�ضاب
13.789.06915.029.541     الر�ضيد نهاية ال�ضنة
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 ب  -  م�سروف �سريبة الدخل
ميثل م�ضروف �ضريبة الدخل الظاهر يف قائمة الدخل املوحدة ما يلي :

20142013
18.730.66419.959.172�ضريبة الدخل امل�ضتحقة عن اأرباح ال�ضنة

)326.630()2.582.445(اأثر املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة لل�ضنة 
)1.015.868()15.118(اأثر املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة لل�ضنة

16.133.10118.616.674     املجموع

ج  -  ال��سع ال�سريبي
فيما يلي الو�ضع ال�ضريبي لفروع البنك وال�ضركات التابعة :

تقدمي ك�ضف التقديرالفروع / ال�ضركات
الذاتي حتى نهاية العام

 خمال�ضة نهائية 
حتى نهاية العام

الدفعة
لدائرة ال�ضريبة

�ضنوات خمتلف 
عليها

ل يوجدمت ت�ضديد ال�ضرائب امل�ضتحقة20132013  فروع الأردن

2007 و2008مت ت�ضديد ال�ضرائب امل�ضتحقة20132012  فروع فل�ضطني

ل يوجدمت ت�ضديد ال�ضرائب امل�ضتحقة20132013  فرع قرب�س

ل يوجدمت ت�ضديد ال�ضرائب امل�ضتحقةل يوجد2013  �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي

2010مت ت�ضديد ال�ضرائب امل�ضتحقةنهاية العام 2009 وعام 20132011  �ضركة املتحدة لالإ�ضتثمارات املالية

د -  م�ج�دات / مطل�بات �سريبية م�ؤجلة
ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

201420142013
الر�ضيـد بدايـة 

ال�ضنــــــــــــة
الر�ضيـد فـــياملبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

نهايـــة ال�ضنـــة
ال�ضريبـــــــــة 
املوؤجلـــــــــــة 

ال�ضريبـــــــــة 
املوؤجلـــــــــــة املحــــــــــررامل�ضــــــــــاف

اأ -  موجودات �ضريبية موؤجلة

 2.578.769  3.068.120  8.780.521  1.540.678  1.754.518  8.566.681      خم�ض�س تعوي�س نهاية اخلدمة

 49.823  63.143  180.407  -  14.337  166.070       خ�ضارة تدين عقارات

 200.056  190.317  792.981  40.577  -  833.558       خم�ض�س تدين ذمم مدينة - �ضركة تابعة

 97.201  155.179  443.369  47.851  167.220  324.000       خم�ض�س ق�ضايا مقامة على البنك

 -  361.716  1.033.473  -  1.033.473  -       خم�ض�س ت�ضهيالت حتت املراقبة

      خم�ض�س تدين اأ�ضهم اآلت ملكيتها
 -  669.916  1.914.047  -  1.914.047  -          للبنك وفاء لديون م�ضتحقة

      خ�ضائر تقييم موجودات مالية بالقيمة
 1.019.162  2.019.065  5.771.769  119.771  2.468.142  3.423.398          العادلة من خالل قائمة الدخل

 3.945.011  6.527.456  18.916.567  1.748.877  7.351.737  13.313.707      املجموع

ب- مطلوبات �ضريبية موؤجلة *
  احتياطي تقييم موجودات مالية

 2.000.625  3.077.201  8.098.184  594.858  2.095.167  6.597.875          بالقيمة العادلة * 

 2.000.625  3.077.201  8.098.184  594.858  2.095.167  6.597.875      املجموع

*   تظهر املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة الناجتة عن اأرباح تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�ضامل �ضمن احتياطي تقييم موجودات مالية 
بالقيمة العادلة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .
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ان احلركة على ح�ضاب املوجودات / املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة خالل ال�ضنة هي كما يلي :
20142013

مطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــوداتمطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــودات
 1.787.059 3.618.381 2.000.625 3.945.011الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

 1.235.434 1.650.794 1.243.940 3.176.914امل�ضاف خالل ال�ضنة
 )1.021.868( )1.324.164( )167.364( )594.469( امل�ضتبعد خالل ال�ضنة

 2.000.625 3.945.011 3.077.201 6.527.456الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة    

* مت احت�ضاب املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة لفروع الأردن بن�ضبة 35% كما يف 31 كانون الأول 2014 عو�ضا عن 30% كما يف 31 كانون الأول 2013 وذلك 
مبوجب ن�ضبة �ضريبة الدخل للبنوك وفقا لقانون �ضريبة الدخل رقم )34( ل�ضنة 2014 وال�ضاري املفعول اعتبارا من اأول كانون الثاين 2015 وقد نتج عن ذلك التعديل 
فرق بقيمة املوجودات ال�ضريبة للعام بقيمة 943.797 دينـــــار كتخفيــ�س مل�ضروف �ضريبة الدخل وفرق يف قيمة املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة بقيمة 441.192 دينار 

كتخفي�س لحتياطي تقييم املوجودات املالية �ضمن بنود الدخل ال�ضامل الآخر وحقوق امللكية.

هـ - ملخ�س ت�س�ية الربح املحا�سبي مع الربح ال�سريبي :
فيما يلي بيان لت�ضوية الربح املحا�ضبي مع الربح ال�ضريبي لل�ضنة :

20142013
62.894.79766.034.509الربح املحا�ضبي - قائمة )ب(

13.035.58216.266.283ي�ضاف : م�ضروفات غري مقبولة �ضريبيا
)17.371.420()4.013.200(يطرح : ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة

71.917.17964.929.372الربح ال�ضريبي

 ن�ضبة �ضريبة الدخل الفعلية :
30%30%فروع البنك يف الردن

20%20%فروع البنك يف فل�ضطني
12.5%12.5%فروع البنك يف قرب�س

24%24%ال�ضركات التابعة

20 -  مطلوبات �أخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
20142013

 8.819.294  7.051.915 فوائد بر�ضم الدفع
 8.140.736  899.497 حوالت واردة

 3.261.479  5.007.596 ذمم دائنة )اأ( 
 566.597  2.040.974 م�ضاريف م�ضتحقة غري مدفوعة 

 3.646.436  2.956.220 امانات موؤقتة - عمالء
 16.340.689  3.702.634 امانات موؤقتة )ب(

 3.342.999  3.711.112 امانات م�ضاهمني )ج(
 6.596.746  7.750.544 �ضيكات مقبولة وم�ضدقة

 280.094  392.414 تامينات �ضناديق حديدية
 285.142  352.131 امانات اكتتابات )د(

 140.439  - مطلوبات/خ�ضائر م�ضتقات مالية غري متحققة )اي�ضاح 37(
 173.984  100.398 معامالت يف الطريق
 12.732.080  8.250.834 مطلوبات اخرى )اأ(

 64.326.714  42.216.269      املجموع

)اأ(  تت�ضمن الذمم الدائنة و املطلوبات الخرى اأر�ضدة تعود لل�ضركات التابعة مببلغ 2.903.890 دينار كما يف 31 كانون الول 2014 )5.993.754 دينار كما يف 31 كانون 
الول 2013( .

)ب(  ميثل هذا البند امانات موؤقتة الدفع ل�ضركات م�ضاهمة عامة واأخرى .
)ج(   ي�ضمل هذا البند ح�ضيلة املتبقي من  بيع ال�ضهم غري املكتتب بها و البالغة 1.136.495 �ضهم مبوجب ال�ضعر ال�ضوقي لل�ضهم خالل عام 2006 ، حيث مت قيد فرق ال�ضعر 

ال�ضوقي لل�ضهم عن �ضعر ال�ضدار و البالغ 3 دينار كامانات م�ضاهمني .
)د(  ميثل هذا املبلغ ح�ضيلة رديات الكتتابات يف �ضركات م�ضاهمة عامة قيد التاأ�ضي�س .  
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21- ر�أ�س �ملال �ملكتتب به و�ملدفوع

يبلغ راأ�ضمال البنك املكتتب به واملدفوع 100 مليون دينار موزعا على 100 مليون �ضهم بقيمة ا�ضمية دينار لل�ضهم الواحد كما يف 31 كانون الأول 2014 و2013 .

22- �لحتياطيات

ان تفا�ضيل الحتياطيات كما يف 31 كانون الول 2014 و2013 هي كما يلي :

اأ - الإحتياطي القانوين 
ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من الرباح ال�ضنوية قبل ال�ضرائب بن�ضبة 10% خالل ال�ضنة وال�ضنوات ال�ضابقـــة وفقًا لقانوين البنوك وال�ضركات الأردين 

وهو غري قابل للتوزيع على امل�ضاهمني .

ب - الإحتياطي الإختياري 
ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من الأرباح ال�ضنوية قبل ال�ضرائب بن�ضبة ل تزيد عن 20% خالل ال�ضنة وال�ضنوات ال�ضابقة ، وي�ضتخدم الحتياطي الختياري 

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

ج - احتياطي التقلبات الدورية
ميثل هذا البند قيمة اإحتياطي املخاطر الذي يتم اقتطاعه وفقًا لتعليمات �ضلطة النقد الفل�ضطينية بن�ضبة 15% من الأرباح ال�ضافية ال�ضنوية بعد ال�ضرائب لتدعيم 
راأ�ضمال البنك يف فل�ضطني وملواجهة املخاطر املحيطة بالعمل امل�ضريف وي�ضتمر القتطـاع حتى ي�ضبح ر�ضيــد الحتياطـــي بن�ضبة 20% من راأ�س املال املدفوع ، ل يجوز 

ا�ضتخدام اأي جزء من اإحتياطي التقلبات الدورية اأو تخفي�ضه على اأي وجه اإل مبوافقة م�ضبقة من �ضلطة النقد الفل�ضطينية. 

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

وفيما يلي توزيع اإحتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة ح�ضب فروع البنك : 

20142013
10.732.08410.030.525    فروع البنك يف الأردن
1.696.4441.577.804    فرع البنك يف قرب�س

239.166239.166    فروع البنك يف فل�ضطني
314.700294.000    ال�ضركات التابعة 

12.982.39412.141.495     املجموع

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

طبيعــــــــــــــة التقييــــــــــــــــــــــد31 كانــون الول 312013 كانــ�ن الول 2014ا�ضــم الحتياطــي

مقيد الت�ضرف به وفقا لقانون ال�ضركات الردين ولقانون البنوك .71.918.37365.622.654الإحتياطي القانوين 

مقيد مبوجب تعليمات �ضلطة النقد الفل�ضطينية .227.597185.805احتياطي التقلبات الدورية

مقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي الردين .12.982.39412.141.495احتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة

23- �سايف �إحتياطي تقييم موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة بعد �ل�سريبة

ان احلركة احلا�ضلة على هذا البند خالل ال�ضنة هي كما يلي :

20142013
5.107.7671.599.529الر�ضيد يف بداية ال�ضنة

2.012.6404.743.672اأرباح غري متحققة
 )1.235.434( )1.076.576(اأثر املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة

6.043.8315.107.767    الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة *

*   يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بال�ضايف بعد طرح املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة 3.077.201 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 
2.000.625 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 ، وهو غري قابل للتحويل لقائمة الدخل املوحدة.
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24- �لأرباح �ملدورة 

ان احلركة احلا�ضلة على هذا البند خالل ال�ضنة هي كما يلي :
20142013

101.769.87794.804.778الر�ضيد يف بداية ال�ضنة
)563.349()223.617()خ�ضائر( متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل - اإي�ضاح )9( 

46.545.47547.496.368الربح لل�ضنة - قائمة )ب(
)19.967.920()19.714.126()املحول( اإىل الإحتياطيات
)20.000.000()20.000.000(اأرباح موزعة )اإي�ضاح 25(
108.377.609101.769.877     الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

-   تت�ضمن الأرباح املدورة 6.527.456 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقيد الت�ضـــرف به مبوجب طلب البنك املركزي الردين لقاء موجودات �ضريبية موؤجلة 
مقابل 3.945.011 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 . 

-   يت�ضمن ر�ضيد الأرباح املدورة مبلغ 4.559.536 دينار كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 5.264.697 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013، ل ميكن الت�ضرف 
به وفقًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء اأثــر تطبيـــق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( اإل مبقدار ما يتحقق منه فعاًل من خالل عمليات البيع ، والذي ميثل 

فروقات اإعادة التقييم للموجودات املالية .
-   يحظر الت�ضرف باإحتياطي املخاطر امل�ضرفية العامة اإل مبوافقة م�ضبقة من البنك املركزي الأردين .

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

25- �لأرباح �ملوزعة و�ملقرتح توزيعها 

بلغت ن�ضبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ضاهمني عن العام احلايل 20% من راأ�س املال املكتتب به و املدفوع اأي ما يعادل 20 مليون دينار ، وهــذه الن�ضبة خا�ضعة ملوافقة 
الهيئة العامة للم�ضاهمني يف حني بلغت ن�ضبة الأرباح املوزعة على امل�ضاهمني يف العام ال�ضابق 20% اأي�ضًا من راأ�س املال املكتتب به واملدفوع، اأي ما يعادل 20 مليون دينار 

اي�ضًا.

26- �لفو�ئــد �لد�ئنـــة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

20142013
ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة:

  لالفراد )التجزئة(
61.27120.161   ح�ضابات جارية مدينة

6.995.3895.907.031   قرو�س وكمبيالت
750.634765.541   بطاقات الئتمان
9.540.42511.557.295القرو�س العقارية

ال�ضركات
  الكربى

14.156.73014.300.177   ح�ضابات جارية مدينة
43.282.72854.189.708   قرو�س وكمبيالت

  ال�ضغرية واملتو�ضطة
1.532.9112.084.924   ح�ضابات جارية مدينة

11.356.2349.561.878   قرو�س وكمبيالت
10.181.09710.905.020   احلكومة والقطاع العام 

5.382.2153.761.178   اأر�ضدة لدى بنوك مركزية
6.158.4937.049.120   اأر�ضدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

21.356.31218.185.116   موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
3.444.5243.305.607   موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

366.380 -    اأخــــرى
134.198.963141.959.136     املجموع

دينار

دينار
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27- �لفو�ئـــد �ملدينــــة

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :

20142013

5.316.5445.766.692ودائع بن�ك وم�ؤ�س�سات م�سرفية

ودائع عمالء
33.913.80835.089.387   ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�ضعار

1.626.1051.925.427   تاأمينات نقدية

1.161.040718.322   ح�ضابات جارية وحتت الطلب 

427.426642.148   ودائع التوفري

171.551139.683   �ضهادات اإيداع

97.725154.357   اأموال مقرت�ضة

2.987.1752.305.136   ر�ضوم �ضمان الودائع

42.481 -   اأخــــرى 

45.701.37446.783.633     املجموع

28- �سايف �إير�د�ت �لعمولت

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

4.031.8304.439.140   عمولت ت�ضهيالت اإئتمانية مبا�ضرة

7.644.7326.894.709   عمولت ت�ضهيالت اإئتمانية غري مبا�ضرة

1.018.932689.453   عمولت اأخرى 

12.695.49412.023.302     املجموع

29- �أرباح عمالت �جنبية

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:

20142013

3.396.4466.360.285   اأرباح ناجتة عن التداول / التعامل

 )3.276.280( )383.092(   )خ�ضائر( ناجتة عن التقييم

3.013.3543.084.005     املجموع

دينار

دينار

دينار
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 30 - )خ�سائر( موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل 

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
املجمــــــــوععوائد توزيعات اأ�ضهــــــــــــم)خ�ضائر( غري متحققــــــةاأرباح )خ�ضائر( متحققــة

العام 2014
 )1.235.280(407.579  )1.865.773( 222.914    اأ�ضهم �ضركات

 )2.568.749( -  )1.696.508( )872.241(   ا�ضناد قر�س �ضركات
 )3.804.029(407.579  )3.562.281( )649.327(     املجموع

املجمــــــــوععوائد توزيعات اأ�ضهــــــــــــم)خ�ضائر( غري متحققــــــة)خ�ضائر( متحققـــــــــة
العام 2013

 )512.157(2.052.015  )1.485.214( )1.078.958(   اأ�ضهم �ضركات
 )590.797( -  )582.606( )8.191(   ا�ضناد قر�س �ضركات

 )1.102.954(2.052.015  )2.067.820( )1.087.149(     املجموع

31 - �أرباح بيع موجود�ت مالية بالكلفة �ملطفاأة 

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

لعملية البيع لتدين ت�ضنيفها الإئتماين.

32 - �إير�د�ت �أخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي:
20142013

162.064146.553ايجار ال�ضناديق احلديدية
29.85756.479ايرادات طوابع

3.452.0543.076.585ايرادات بطاقات الئتمان
11.693.924237.199ديون معدومة م�ضرتدة

1.246.302951.601ايرادات تداول ا�ضهم - �ضركة تابعة
317.781358.452ايرادات ات�ضالت 

1.125.673912.326ايرادات حوالت
3.607.508-ارباح بيع اأ�ضهم م�ضتملكة

2.626.5832.883.218اخرى
20.654.23812.229.921     املجموع

33 - نفقات �ملوظفني

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

18.672.82919.981.386رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
1.577.1001.323.326امل�ضاهمة يف ال�ضمان الجتماعي

1.057.550912.219نفقات طبية
132.254129.095تدريب املوظفني

393.864346.854مياومات �ضفر
116.680100.611نفقات التاأمني على حياة املوظفني

108.70694.786�ضريبة م�ضافة
22.058.98322.888.277     املجموع

دينار

دينار

دينار
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34 - م�ساريف �أخرى

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

1.906.4441.656.189 ايجارات
691.904612.264 قرطا�ضية

1.121.042914.370 دعاية واعالن
193.147172.447 ا�ضرتاكات

946.288955.340 م�ضاريف اإت�ضالت
1.924.7951.836.916 �ضيانة وت�ضليحات

708.849666.784 م�ضاريف تاأمني
52.29961.273 اتعاب وم�ضاريف ق�ضائية

1.355.8651.224.999 كهرباء ومياه وتدفئة
685.881542.068 ر�ضوم و�ضرائب وطوابع

222.686212.062 اتعاب مهنية
1.894.2671.627.878 م�ضاريف خدمات البطاقات

142.833139.595 م�ضاريف نقل وموا�ضالت
190.931188.899 م�ضاريف خدمات املرا�ضلني

191.561184.135 خدمات الأمن واحلماية
526.002464.468 التربعـــات وامل�ضوؤولية الجتماعية

97.50083.263 �ضيافة
65.00065.000 مكافاآت اع�ضاء جمل�س الإدارة

 - 1.928.384 خم�ض�س تدين اأ�ضهم م�ضتملكة وعقارات وفاء لديون م�ضتحقة )اإي�ضاح 13(
 - 2.320.000اأتعاب اإدارة )اإي�ضاح 38(

2.639.0812.362.862 اأخرى 
19.804.76013.970.813     املجموع

35 - ح�سة �ل�سهم من �لربح لل�سنة �لعائد مل�ساهمي �لبنك )�أ�سا�سي وخمف�س(

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

47.496.368 46.545.475 الربح  لل�ضنة العائد مل�ضاهمي البنك - قائمة )ب(
�ضهم�سهم

100.000.000 100.000.000 املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم
دينار/ �ضهمدينار/ �سهم

ح�ضة ال�ضهم من الربح لل�ضنة العائد مل�ضاهمي البنك :
 475/- 465/-  )ا�ضا�ضي وخمف�س(

36 - �لنقد وما يف حكمه

ان تفا�ضيل هذا البند هي كما يلي :
20142013

328.810.958368.043.325نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر
211.823.670256.730.022ي�ضاف: اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر

314.513.553353.937.004ينزل: ودائع البنوك واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية ت�ضتحق خالل ثالثة اأ�ضهر
2.558.0721.856.162اأر�ضدة  مقيدة ال�ضحب - اإي�ضاح )5(

223.563.003268.980.181     املجموع

دينار

دينار

دينار
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37 -  م�ستقات مالية

ان تفا�ضيل امل�ضتقات املالية القائمة هي كما يلي :

قيمـة عادلـة
 موجبـــة

قيمـة عادلـة
 �ضالبـــة

                      اآجال القيمة العتبارية )الإ�ضمية( ح�ضب ال�ضتحقاق             

جممـوع املبالـغ 
العتبارية )الإ�ضمية(

خالل
3 ا�ضهــــر 

من 3 اىل
 12 ا�ضهــــر   

من �ضنة اىل
 3 �ضنوات    

اأكرث من 
ثالث �ضنوات

31 كان�ن الأول 2014
م�ضتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:

 -  -  -  -  -  -  -   عقود بيع اآجلة بعمالت اجنبية
 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�ضتقبليات اآجلة

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -   عقود �ضراء اآجلة بعمالت اجنبية
 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�ضتقبليات اآجلة

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

قيمـة عادلـة
 موجبـــة

قيمـة عادلـة
 �ضالبـــة

                      اآجال القيمة العتبارية )الإ�ضمية( ح�ضب ال�ضتحقاق             

جممـوع املبالـغ 
العتبارية )الإ�ضمية(

خالل
3 ا�ضهــــر 

من 3 اىل
 12 ا�ضهــــر   

من �ضنة اىل
 3 �ضنوات    

اأكرث من 
ثالث �ضنوات

31 كانون الأول 2013

م�ضتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:

 -  -  - )19.866.489()19.866.489( - 1.357  عقود بيع اآجلة بعمالت اجنبية

 -  -  -  - - - -  عقود م�ضتقبليات اآجلة

1.357 - )19.866.489()19.866.489( -  -  - 

 -  -  - 20.005.572 20.005.572  )140.439( -  عقود �ضراء اآجلة بعمالت اجنبية

 -  -  -  -  -  - -  عقود م�ضتقبليات اآجلة

- )140.439(  20.005.572 20.005.572 -  -  - 

 -  -  - 139.083 139.083  )140.439( 1.357     املجموع

* تدل القيمة العتبارية )الإ�ضمية( على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�ضنة وهي ل تدل على خماطر ال�ضوق او خماطر الئتمان.

دينار
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38 - �ملعامالت مع �طر�ف ذ�ت عالقة

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�ضركات التابعة وال�ضركات ال�ضقيقة وكبار امل�ضاهمني واأع�ضاء جمل�س الدارة والدارة العليا �ضمن الن�ضاطات العتيادية للبنك 
وبا�ضتخدام ا�ضعار الفوائد والعمولت التجارية. ان جميع  الت�ضهيالت الإئتمانية املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأية خم�ض�ضات كما بتاريخ 

القوائم املالية املوحدة.

فيما يلي ملخ�س املعامالت مع اأطراف ذات العالقة خالل ال�ضنة :

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالطرف ذو العــالقة

اع�ضاء جمل�س �ضركات �ضقيقة 
20142013اأخـــــــــــــــرى **املدراء التنفيذينالدارة *

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة :
285.7971.653.216731.939.0861.883.363 -   ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة *

221.283.070212.780.521 -  - 59.640221.223.430  ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
2.111.8501.648.8602.552.3616.313.071112.792.761 -   ودائع

277.725277.725282.802 -  -  -   التاأمينات النقدية

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من
11.412.06413.220.410 -  - 11.412.064 -      خالل قائمة الدخل 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من
5.016.55521.211.32919.030.464 -  - 16.194.774     خالل الدخل ال�ضامل

4.312.0744.323.172 -  - 4.312.074 -   موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :

17.15027.15093.220 - 10.000 -   كفالت
4.254.0006.074.0604.254.000 -  - 1.820.060  اإعتمادات

املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
20142013

بنود قائمة الدخل املوحدة :
19.120713.44953.76257.670844.001384.582فوائد وعمولت دائنة ***

2.3865.096.77230.87641.8235.171.8576.324.172فوائد وعمولت مدينة ****
 - 2.320.000 -  - 2.320.000 - اأتعاب ادارة *****

72.9411.984.9281.538.048 -  - 1.911.987توزيعات اأرباح موجودات مالية 

*   �ضمن الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة املمنوحة لع�ضاء جمل�س الدارة مبلغ 228.597 دينار يخ�س ائتمان ممنوح لع�ضاء جمل�س ادارة ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات 
املالية )�ضركة تابعة( وذوي ال�ضلة كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 106.601 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 .

*   من �ضمن الت�ضهيالت الإئتمانية املبا�ضرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ 260.316 دينار يخ�س اإئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س اإدارة �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي 
)�ضركة تابعة( وذوي ال�ضلة كما يف 31 كانون الأول 2014 مقابل 319.901 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013 .

**  متثل �ضركات ميتلك البنك حق الت�ضويت يف جمال�س ادارتها .

***  ترتاوح اأ�ضعار الفوائد الدائنة من 7/3% اإىل %8 .

****  ترتاوح اأ�ضعار الفوائد املدينة من 1/25 اإىل %4/5 .

اأول متوز 2014 ولغاية كانون الول 2019 مقابل ن�ضبة ثابتة من �ضايف دخل البنك  اأحد بنوك جمموعة ال�ضركة الأم اعتبارا من  ***** مت الدخول باتفاقية ادارة مع 

مطروحا منه معامل ثابت، وت�ضمل التفاقية الدعم يف جمالت خمتلفة منها توفري م�ضادر اأموال،  اخلطط طويلة املدى، التطوير التكنولوجي، الدعم الفني والأبحاث.
-  ينوب عن البنك ع�ضوان يف جمل�س ادارة ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية واأربعة اأع�ضاء يف جمل�س اإدارة �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي .

رواتب ومكافاآت الدارة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�ضركات التابعة ما جمموعه 3.979.835 دينار للعام 2014 )3.749.386 دينار للعام 2013( ول ت�ضمل املكافــاآت 

واحلـــوافز املرتبطــة بالإنتاجية .     

دينار
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39- �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لتي ل تظهر بالقيمة �لعادلة بالقو�ئم �ملالية 

�ملوحدة

  ل يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية كما يف نهاية العام 2014 و 2013 .

40- �د�رة �ملخاطر 

ميار�س جمل�س الإدارة دوره يف التاأكد من قيام البنك باإدارة املخاطر املختلفة واعتماد ال�ضيا�ضات 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�ضية بتخفيفها ورفع التقارير الالزمة اإىل الإدارة العليا وب�ضكل م�ضتقل عن دوائر البنــك الأخــرى التي 
تقوم بالن�ضاطات امل�ضرفية الخرى )Risk Taker(  وذلك للتاأكد من مو�ضوعية دائرة ادارة املخاطر يف حتليــل اأنواع املخاطر املختلفة.

دائرة ادارة املخاطر م�ضوؤولة عن املخاطر الئتمانية و الت�ضغيلية وال�ضوقية وال�ضيولة )�ضمن اإطار املوجــــودات واملطلوبـــات ALM( للبنــك بفروعــه الداخلية واخلارجية 
وترفع تقاريرها اإىل جلنة التدقيق واملخاطر �ضمن جمل�س الإدارة ، ويتم التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيــــــق الداخلي .  

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

العديد من املحددات، منها:
-  متطلبات وا�ضحة و �ضيا�ضات و اإجراءات اتخاذ القرار الئتماين بخ�ضو�س الت�ضهيالت الئتمانية اجلديدة اأو املطلوب جتديدها اأو اأي تعديل مادي على  هيكلها، �ضمن 

�ضالحيات حمددة تتنا�ضب مع حجم و موا�ضفات الت�ضهيالت، ومن العوامل التي توؤخذ بعني العتبار لدى املنح الغر�س من الت�ضهيالت وم�ضادر ال�ضداد. 
اإدارية موؤهلة، و لدى البنك جلان ائتمان خمتلفة على م�ضتوى الإدارة التنفيذية و كذلك على م�ضتوى جمل�س الإدارة،  -   يتم اتخاذ القرارات �ضمن عدة م�ضتويات 
ويتم ذلك بعيدا عن اأي اثر لأي ت�ضارب يف امل�ضالح )Conflict of Interest(، ومبا ي�ضمن �ضحة وا�ضتقاللية اإجراءات تقييم العميل طالب الئتمان وتواوؤم ذلك مع 

متطلبات ال�ضيا�ضة الئتمانية للبنك.
-   �ضيا�ضات و اإجراءات وا�ضحة و فعالة لإدارة و تنفيذ الئتمان مبا فيها التحليل امل�ضتمر لقدرة و قابلية املقرت�س للدفع �ضمن ال�ضروط املتعاقد عليها، مراقبة توثيق 

الئتمان و اأي �ضروط ائتمانية و متطلبات تعاقدية )Covenants( وكذلك مراقبة ال�ضمانات وتقييمها ب�ضكل م�ضتمر.
-   �ضيا�ضات واإجراءات كافية ت�ضمن تقييم واإدارة الئتمان غري العامل وت�ضنيفه وتقييم مدى كفاية املخ�ض�ضات �ضهريا ا�ضتنادا اإىل التعليمــــات ال�ضادرة عن البنك 
هذه  كفاية  مدى  على  الإدارة  جمل�س  ي�ضـــادق  حيث  الديون.  لإعدام  وا�ضحة  �ضيا�ضة  اإىل  اإ�ضافة  البنك،  �ضمنها  يعمل  التي  الرقابية  وال�ضلطات  الأردين  املركزي 

املخ�ض�ضات.
-   لدى البنك دائرة م�ضتقلة تقوم مبتابعة الديون املتعرثة ومالحقتها بال�ضورة الودية قبل التحول اإىل التعامل معها ق�ضائيا.

-   يتحدد نوع وحجم ال�ضمان املطلوب بناء على تقييم املخاطر الئتمانية للعميل ، وذلك �ضمن اجراءات وا�ضحة للقبول ومعايري التقييم.
-   تتم مراقبة القيمة ال�ضوقية لل�ضمانات دوريا ، تطلب مزيد من ال�ضمانات يف حال انخفا�س قيمتها عما هو حمدد يف �ضروط القرو�س، عدا انه يتم ولدى تقييم كفاية 

املخ�ض�ضات عمل التقييم الالزم.
-   يتم التخل�س من اأي �ضمان يتم ا�ضتمالكه بعد �ضداد مديونية العميل ، وب�ضكل عام ل يتم ا�ضتعمال املمتلكات امل�ضتملكة لعمال البنك.

-   لدى البنك نظام ت�ضنيف ائتماين داخلي لعمالئه موثق ومعتمد من قبل جمل�س الإدارة و يتم الأخذ بعني العتبار اأي عن�ضر قد ي�ضاهم يف توقع تعرث العميل من عدمه 
و مبا ي�ضاعد يف قيا�س و ت�ضنيف خماطر العمالء و بالتايل ت�ضهيل عملية اتخاذ القرارات وت�ضعري الت�ضهيالت.

-   لدى البنك معايري ت�ضنيف وا�ضحة تاأخذ بعني العتبار العوامل املالية و غري املالية املختلفة، ويتم مراجعة و تقييم نظام الت�ضنيف الئتماين ب�ضكل م�ضتقل عن دائرة 
الئتمان من خالل دائرة اإدارة املخاطر وبالتن�ضيق مع الدوائر املعنية.

-  لدى البنك �ضوابط و�ضقوف حمددة و موثقة ب�ضيا�ضات و اإجراءات وا�ضحة ت�ضمن اللتزام بهذه ال�ضقوف و �ضرورة احل�ضول علـــى موافقات م�ضبقة لأي جتاوز، تراجع 
دوريا وتعدل ان لزم. حيث يوجد �ضقوف حمددة و معتمدة من قبل جمل�س الإدارة فيما يخ�س التعامل مع البنوك ، البلدان و كذلك القطاعات القت�ضادية املختلفة.

 -  يتــم تزويــد جمل�س الإدارة ب�ضــورة وا�ضحة و حتليل للمحفظة الئتمانية مـــن خالل دائرة اإدارة املخاطر، تو�ضــح جودتها وت�ضنيفاتها املختلفة واأي تركز بها وكذلك 
مقارنات )Benchmarking( تاريخية واأي�ضا مع القطاع امل�ضريف . 

يراعي البنك التزامه بتعليمات البنك املركزي الأردين اخلا�ضة بالرتكز الئتماين وعمالء ذوي العالقة ، ويتم التعامل معهم ب�ضكل جممع ويتم اإبداء عناية ومراقبة 
خا�ضة والإف�ضاح ب�ضكل �ضريح ووا�ضح عنهم عند اعداد القوائم املاليـــة املوحــدة للبنك. هذا وتعر�س الت�ضهيالت  الئتمانية املطلوبة من قبل الطراف ذوي العالقة  

على جمل�س الإدارة وي�ضرتط عدم وجـود تاأثري لل�ضخ�س املمنوح لهذه الت�ضهيالت على جمل�س الدارة و كذلك ل يتم  منحهم اأي معاملة تف�ضيلية عن عمالء البنك.
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التعر�ضات ملخاطر الئتمان )بعد خم�ض�س التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر الخرى( .

20142013

بن�د داخل قائمة املركز املايل امل�حدة
289.458.838329.302.097اأر�ضدة لدى بنوك مركزية

211.823.670256.730.022اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

11.107.7253.562.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة:

75.102.16364.880.938     لالأفراد

141.965.457171.534.753     القرو�س العقارية

     لل�ضركات   

833.059.478849.902.798       ال�ضركات الكربى

)SMEs(  91.570.40677.218.060       املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة

164.561.746164.651.790     للحكومة والقطاع العام 

�ضندات واأ�ضناد واأذونات:

39.616.16162.843.407  �ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

465.656.017341.127.753  �ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة 

17.751.73015.073.583موجودات اأخرى

بن�د خارج قائمة املركز املايل امل�حدة
284.537.192209.278.547كفالت

119.427.971103.321.678اعتمادات 

45.231.14921.584.849قبولت

90.588.02286.244.766�ضقوف ت�ضهيالت غري م�ضتغلة

2.881.457.7252.757.257.766    املجموع

دينار
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   تتوزع  التعر�ضات الئتمانية ح�ضب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل :

القرو�سالفراد
العقارية

احلكومةال�ضركــــــــــــــــــــات
والقطاع العام

املوجودات
الخرى

�ضندات
واأذونات

البنوك واملوؤ�ض�ضات
املجمـــــــــــوعامل�ضرفية الخرى ال�ضغرية واملتو�ضطةالكربى

31 كان�ن الول 2014
436.866.887289.458.838792.843.571 - 398.8681.917.4517.742.3993.812.06952.647.059متدنية املخاطر
72.701.062125.404.033753.903.53586.225.032111.914.68717.751.73067.696.291222.931.3951.458.527.765مقبولة املخاطر

منها م�ضتحقة)*(:
6.446.937 -  -  -  - 1.709.871180.9873.776.987779.092لغاية 30 يوم

16.207.588 -  -  -  - 1.011.675334.67110.874.2193.987.023من 31 لغاية 60 يوم
49.665.045 -  -  -  - 1.150.61314.664.93931.792.4962.056.997حتت املراقبة
غري عاملة :
9.070.235 - 709.000 -  - 1.588.039137.8926.472.401162.903دون امل�ضتوى

4.068.378 -  -  -  - 523.617150.5233.021.322372.916م�ضكوك فيها
95.087.048 -  -  -  - 2.685.1473.169.03288.165.7621.067.107هالكة

79.047.346145.443.870891.097.91593.697.024164.561.74617.751.730505.272.178512.390.2332.409.262.042املجموع
55.289.142 -  -  -  - 3.669.7013.104.29246.571.5031.943.646ينزل: خم�ض�س التدين

12.299.509 -  -  -  - 275.482374.12111.466.934182.972       فوائد معلقة
75.102.163141.965.457833.059.47891.570.406164.561.74617.751.730505.272.178512.390.2332.341.673.391ال�ضايف

الت�ضنيف الإئتماين :
A- اىل AAA 100.775.638100.775.638 - من

B- اىل BBB+ 36.841.2492.572.20039.413.449من
B- 4.227.41228.400.52432.627.936اأقل من

27.336.63091.183.033118.519.663غري م�ضنف
436.866.887289.458.838726.325.725حكومات و قطاع عام

505.272.178512.390.2331.017.662.411املجموع

القرو�سالفراد
العقارية

احلكومةال�ضركــــــــــــــــــــات
والقطاع العام

املوجودات
الخرى

�ضندات
واأذونات

البنوك واملوؤ�ض�ضات
املجمـــــــــــوعامل�ضرفية الخرى ال�ضغرية واملتو�ضطةالكربى

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�ضتحقة)*(:
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�ضتوى

11.839.216 -  -  -  - 440.125342.07310.897.381159.637م�ضكوك 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�ض�س 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�ضايف

الت�ضنيف 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

14.335.714105.135.409119.471.124غري م�ضنف
314.438.528329.302.098643.740.626حكومات و قطاع عام

403.971.160589.594.844993.566.005املجموع

*  يعترب كامل ر�ضيد الدين م�ضتحق يف حال ا�ضتحقاق اأحد الأق�ضاط اأو الفوائد ويعترب ح�ضاب اجلاري مدين م�ضتحق اذا جتاوز ال�ضقف. 
 - ت�ضمل التعر�ضات الئتمانية الت�ضهيالت، الأر�ضدة، ايداعات لدى البنوك، �ضندات واأذونات خزينة واأي موجودات لها تعر�ضات ائتمانية.

دينار



473 1 0  2      � لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي

البنك املركزي الردين من قبل خرباء  املبا�ضرة والتي يتم تقييمها مبوجب متطلبات  الإئتمانية  الت�ضهيالت  لل�ضمانات املقدمة مقابل  العادلة  القيمة  يلي توزيع  فيما 
م�ضتقلني مرة واحدة على القل خالل عامني ، اما ر�ضيد التاأميــنات النقــدية فتظهر بالقيمة العادلة ا�ضتنــادًا اىل ا�ضعار ال�ضرف ال�ضــادرة عن البنك املــركــزي الردين 

و يتم احت�ضابها ب�ضكل افرادي على ال يتجاوز ر�ضيد التاأمينات النقدية ر�ضيد الت�ضهيالت الئتمانية يف اي حال من الحوال :  

القرو�سالفراد
العقارية

احلكومةال�ضركـــــــــــــــــــــــات 
املجمــــــــوعوالقطاع العام

ال�ضغرية واملتو�ضطةالكربى
31 كانــــــــــــــ�ن الأول 2014

ال�ضمانات مقابل :
 13.870.787  -  3.812.070  7.742.399  1.917.450  398.868 متدنية املخاطر

 536.653.495  20.589.902  10.735.221  340.336.907  130.338.325  34.653.140 مقبولة املخاطر 
 30.236.332  -  277.915  14.923.633  14.664.939  369.845 حتت املراقبة
غري عاملة :

 3.198.746  -  101.504  2.214.624  137.892  744.726   دون امل�ضتوى
 3.375.277  -  329.125  2.680.166  150.523  215.463   م�ضكوك فيها

 24.187.809  -  889.330  19.098.984  3.169.032  1.030.463   هالكة
 611.522.446  20.589.902  16.145.165  386.996.713  150.378.161  37.412.505      املجموع

منها :
 28.607.167  -  5.961.343  17.802.456  1.917.450  2.925.918 تاأمينات نقدية

 3.654.500  3.300.000  -  354.500  -  - كفالت بنكية مقبولة
 437.309.502  17.289.902  5.778.453  264.122.651  148.460.711  1.657.785 عقارية

 106.888.197  -  1.725.945  99.829.624  -  5.332.628 اأ�ضهم متداولة
 35.063.080  -  2.679.424  4.887.482  -  27.496.174 �ضيارات واآليات

 611.522.446  20.589.902  16.145.165  386.996.713  150.378.161  37.412.505 املجموع 

القرو�سالفراد
العقارية

احلكومةال�ضركـــــــــــــــــــــــات 
املجمــــــــوعوالقطاع العام

ال�ضغرية واملتو�ضطةالكربى
31 كانون الول 2013

ال�ضمانات 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�ضتوى
 9.453.566  -  34.765  8.999.074  342.073  77.654   م�ضكوك 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�ضهم متداولة
 28.829.460  -  2.855.987  2.328.470  -  23.645.003 �ضيارات واآليات

 644.908.406  26.371.001  14.813.762  392.543.796  175.158.239  36.021.608 املجموع 

دينار
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الدي�ن املجدولة
نفت كت�ضهيالت ائتمانية غري عاملة واأخرجت من اإطار الت�ضهيالت الئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة اأ�ضوليـة ومت ت�ضنيفها كديـون  هي تلك الديون التي �ضبق واأن �ضُ

حتت املراقبــة ، وقد بلغ اجمايل الديون املجدولة 21.517.698 دينار خالل العام 2014 )مقابل 29.252.010 دينار للعام 2013(.
الدي�ن املعاد هيكلتها

يق�ضد باإعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�ضع الت�ضهيالت الإئتمانية من حيث تعديل الأق�ضاط اأو اإطالة عمــر الت�ضهيــالت الإئتمانيــة اأو تاأجيل بع�س الأق�ضاط اأو متديد فرتة 
ال�ضماح ، وقد بلغــــت الديون املعاد هيكلتها ومل تكن م�ضنفة مبلغ 8.630.210 دينار خالل العام 2014 )مقابل 59.786.627 دينار للعام 2013( .

�سندات واأ�سناد واأذونات
 يو�ضح اجلدول التايل ت�ضنيفات ال�ضندات وال�ضناد والذونات ح�ضب موؤ�ض�ضات الت�ضنيف اخلارجية كما يف 31 كانون الأول 2014 :

درجة 
الت�ضنيف

موؤ�ض�ضة 
الت�ضنيف

�ضمن املوجودات  املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

�ضمن املوجودات 
الجمايلاملالية بالكلفة املطفاأة

B Fitch -  3.567.915  3.567.915 
BBB Fitch 1.371.475  2.786.370  4.157.845 
B- Fitch 2.437.542  -  2.437.542 

BBB- Fitch -  3.518.412  3.518.412 
B1Moody's 5.224.444  5.436.966  10.661.410 

BaaMoody's 288.591  -  288.591 
Baa1Moody's -  2.208.471  2.208.471 
Baa2Moody's 673.146  -  673.146 
Baa3Moody's 7.203.334  2.103.603  9.306.937 
B+S&P -  3.539.393  3.539.393 
DS&P 709.000  -  709.000 

 436.866.887  436.866.887  -  - حكومية 
 27.336.629  5.628.000  21.708.629  - غري م�ضنف

 505.272.178  465.656.017  39.616.161        الجمايل

الرتكز يف التعر�ضات الئتمانية ح�ضب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :

دول ال�ضرقداخل اململكةاملنطقة اجلغرافية          
اجمايلدول اأخرىامريكااأفريقيا * اآ�ضيا *اأوروباالأو�ضط الأخرى

289.458.838 -  -  -  - 264.201.12921.951.7133.305.996اأر�ضدة لدى بنوك مركزية
19.161103.481.06439.569.6155.997.832206.08861.992.483557.427211.823.670اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

17.72511.107.725 -  -  -  - 4.000.0007.090.000ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة :

75.102.163 -  -  -  -  - 74.823.736278.427    لالأفراد
141.965.457 -  -  -  - 140.243.762329.3351.392.360    القرو�س العقارية

    لل�ضركات:   
833.059.478 -  -  -  - 672.790.2322.119.037158.150.209       الكربى

)SMEs( 91.570.406 -  -  -  -  - 91.171.926398.480       ال�ضغرية  واملتو�ضطة
164.561.746 -  -  -  - 146.942.7316.049.23411.569.781    للحكومة والقطاع العام 
�ضندات واأ�ضناد واأذونات :

  �ضمن املوجودات املالية بالقيمة
39.616.161 -  -  - 7.614.55424.216.674 - 7.784.933   العادلة من خالل قائمة الدخل

465.656.016 -  -  - 2.786.37014.937.793 - 447.931.853   �ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة
17.751.730 -  -  -  - 13.369.771245.0484.136.911موجودات اأخرى

1.863.279.234141.942.338228.525.79645.152.299206.08861.992.483575.1522.341.673.391الجمايل / لل�ضنة احلالية

75.659.733494.1522.336.827.926 - 1.822.730.402172.430.793213.820.68051.692.166الجمايل / اأرقام املقارنة

*  با�ضتثناء دول ال�ضرق الأو�ضط .

دينار
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الرتكز يف التعر�ضات الئتمانية ح�ضب القطاع القت�ضادي وكما يلي  :

اجمالــــــــــــيحكومة وقطاع عاماأفـــــــــــــراداأ�ضهـــــــــــــمزراعـــــــــــةعقــــــــــــــــاراتجتــــــــــــــارة  خدمـــــــــــــــــات�ضناعــــــــــــــــــةمالــــــــــــــــــيالقطاع القت�ضادي           

 289.458.838  -  -  -  -  -  -  -  -  289.458.838 اأر�ضدة لدى بنوك مركزية

 211.823.670  -  -  -  -  -  -  -  -  211.823.670 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

 11.107.725  -  -  -  -  -  -  -  -  11.107.725 ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

 1.306.259.250  164.561.746  70.684.525  36.842.486  24.901.612  142.786.440  207.990.637  304.620.616  329.754.139  24.117.049 الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة بال�ضايف

�ضندات واأ�ضناد واأذونات:

   �ضمن املوجودات املالية بالقيمة
 39.616.161  5.224.443  -  -  -  411.220  -  7.267.037  -  26.713.461     العادلة من خالل قائمة الدخل

 465.656.017  442.303.853  -  -  -  -  -  2.103.603  -  21.248.561   �ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة 

 17.751.730  -  -  -  -  -  3.423.084  3.296.148  3.547.942  7.484.556 موجودات اأخرى

 2.341.673.391  612.090.042  70.684.525  36.842.486  24.901.612  143.197.660  211.413.721  317.287.404  333.302.081  591.953.860 الجمايل / لل�ضنة احلالية

 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 / اأرقام املقارنة

40/�أ- خماطر �ل�سوق

 املخاطر ال�ضوقية هي عبارة عن اخل�ضائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف ا�ضعار ال�ضوق كالتغري يف ا�ضعار الفوائد، ا�ضعار ال�ضرف الجنبي وا�ضعار الأدوات املالية وبالتايل 
تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل املوحدة .

 لدى البنـك �ضيا�ضات واإجراءات حمددة يتم من خاللها التعرف، قيا�س، مراقبة وال�ضيطرة على املخاطـر ال�ضـوقية  ويتم مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا، حيث  تقوم 
جلنة ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية بدرا�ضتها  وتو�ضي بها بعد اأن تتاأكد من توافقها مع تعليمات البنـــك املركــزي الأردنــي ، تطبيقهـا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل  جمل�س 

الإدارة.
حتدد �ضيا�ضة املخاطر املقبولة �ضمن عمليات اخلزينة وتت�ضمن �ضقوف حتكم املخاطر ال�ضوقية، حيث يتم اللتزام بها و التاأكــد من تطبيقهـــا ب�ضكـل دوري وم�ضتمر 

من خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�س بدورها على جلنــة ال�ضـول واخل�ضوم  وكذلك جمل�س الدارة.
حتليــل  ا�ضلوب  لها  وي�ضتعمل     )Financial Assets at Fair Value though Profit or Loss( املـــتاجـــرة  لأغــرا�س  و�ضنـــدات  اأ�ضهــــــم  مبحفظـــة  البـــنــك  يحتفظ   
احل�ضـا�ضيـــة ، حيث يتم قيــا�س  املخاطر حاليــا من خالل الطريقــة املعياريـــة )Standardised approach( لحت�ضاب احلد الدنى لراأ�س املال ح�ضب تو�ضيات جلنة 

بازل .

40/ ب - خماطر �أ�سعار �لفائدة:

 تنتج خمــاطـر ا�ضعار الفائـدة من  احتمالية التغيــر يف ا�ضعار الفائدة وبالتايل التاثري على التدفقات النقدية او القيمة العادلة لالداة املالية . يتعر�س البنك ملخاطر 
ا�ضعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية لعادة الت�ضعري بني املوجودات واملطلوبات، تتم مراقبة هذ الفجوات ب�ضكل دوري مــن قبــل جلنة ال�ضول واخل�ضوم وت�ضتخدم 

احيانا ال�ضاليب املختلفة للتحوط للبقاء �ضمن حدود مقبولة لفجوة خماطر ا�ضعار الفائدة

دينار
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-   حتليل احل�ضا�ضية :

للعام 2014

ح�ضا�ضية حقوق امللكيــــــــةح�ضا�ضية ايراد الفائدة )الرباح واخل�ضائر(التغري زيادة ب�ضعر الفائدة )نقطـــة مئويـــــة( %العملـــــــــــة

)2.333.229()404.514(1دولر امريكي

 - )14.386(1يورو

 - 126.795جنيه ا�ضرتليني

 -  -1ين ياباين

 -  15.666عمالت اخرى

ح�ضا�ضية حقوق امللكيــــــــةح�ضا�ضية ايراد الفائدة )الرباح واخل�ضائر(التغري )نق�س( ب�ضعر الفائدة  )نقطـــة مئويـــــة( %العملــــــــــــة

 473.351  404.514 1دولر امريكي

 -  14.386 1يورو

 - )26.795(1جنيه ا�ضرتليني

 -  -1ين ياباين

 - )5.666(1عمالت اخرى

للعام 2013

ح�ضا�ضية حقوق امللكيــــــــةح�ضا�ضية ايراد الفائدة )الرباح واخل�ضائر(التغري زيادة ب�ضعر الفائدة )نقطـــة مئويـــــة( %العملــــــــــــة

 )1.436.953()1.846.507(1دولر امريكي

 )28.085( 124.135يورو

-)57.508(1جنيه ا�ضرتليني

 - )13.692(1ين ياباين

 -  139.393عمالت اخرى

ح�ضا�ضية حقوق امللكيــــــــةح�ضا�ضية ايراد الفائدة )الرباح واخل�ضائر(التغري )نق�س( ب�ضعر الفائدة  )نقطـــة مئويـــــة( %العملــــــــــــة

 525.288  1.846.507 1دولر امريكي

 2.670 )24.135(1يورو

 -  157.508جنيه ا�ضرتليني

 - 113.692ين ياباين

 - )39.393(1عمالت اخرى
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- خمــــــاطـــــر العـمالت :
يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�س البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول علــى ا�ضعارهـــا مقابــل الدينار علــــى قائمة الدخل املوحدة ويتم مراقبة مراكز العمالت 

ب�ضكل يومي والتاكد من بقائها �ضمن ال�ضقوف املحددة وترفع التقارير بذلك اىل جلنة ال�ضول واللتزامات وكذلك جمل�س الدارة.

الأثر على حقوق امللكيةالأثر على الأرباح واخل�ضائرالتغري يف �ضعر �ضرف العملة)%(العملة

201420132014201320142013

- -  )4.383( 5513.804يورو

- -  5.873 551.936جنيه ا�ضرتليني

- - 554052.128ين ياباين

- -  172.712 55335.585عمالت اخرى

- خماطر التغري باأ�ضعار الأ�ضهم :
وهو خطر انخفا�س القيمة العادلة للمحفظة ال�ضتثمارية لال�ضهم ب�ضبب التغري يف قيمة موؤ�ضرات ال�ضهم وتغري قيمة ال�ضهم منفردة.

الأثر على حقوق امللكيةالأثر على الأرباح واخل�ضائرالتغري يف املوؤ�ضر)%(املوؤ�ضــــــــــــــــــــــــــــــر

للعام 2014
5253.00938.290موؤ�ضر �ضوق عمان

21.977 53.387موؤ�ضر �ضوق فل�ضطني
- 566.539موؤ�ضر �ضوق دبي

- 541.440موؤ�ضر �ضوق ال�ضعودية
- 588.380موؤ�ضر �ضوق قطر

- -5موؤ�ضر �ضوق الكويت
الأثر على حقوق امللكيةالأثر على الأرباح واخل�ضائرالتغري يف املوؤ�ضر)%(املوؤ�ضر

للعام 2013

5320.27913.203موؤ�ضر �ضوق عمان

18.987 56.149موؤ�ضر �ضوق فل�ضطني

32.861 538.665موؤ�ضر �ضوق دبي

 - 572.352موؤ�ضر �ضوق ال�ضعودية

 - 5112.732موؤ�ضر �ضوق قطر

 - 578.308موؤ�ضر �ضوق الكويت

دينار
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فجوة اإعادة ت�ضعري الفائدة :
يتبــع البنــك �ضيا�ضــة التوافــق يف مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات وموائمــة ال�ضــتحقاقات لتقليــل الفجــوات مــن خــالل تق�ضــيم املوجــودات واملطلوبــات لفئــات الآجــال الزمنيــة 
املتعددة اأو ا�ضــتحقاقات اإعادة مراجعة اأ�ضــعار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�ضــعار الفائدة ودرا�ضــة الفجوات يف اأ�ضــعار الفائدة املرتبطة بها وا�ضــتخدام �ضيا�ضــات 

التحوط با�ضــتخدام الأدوات املتطورة كامل�ضــتقات .
يتم الت�ضنيف على اأ�ضا�س فرتات اإعادة ت�ضعري الفائدة اأو ال�ضتحقاق اأيهما اأقرب .

ان ح�ضا�ضية اأ�ضعار الفوائد هي كما يلي :

من �ضهراقل من �ضهر
اىل 3 اأ�ضهر 

فجوة اعادة ت�ضعري الفائـــــدة
3 �ضنوات
او اكرث 

عنا�ضـــــر
املجمـــــــــوعبدون فائدة من 3 اأ�ضهر

اىل  6 ا�ضهر 
مـن 6 اأ�ضهر 

الـى �ضنـــة
من �ضنـة الـى

3 �ضنوات 

31 كانــــــــــــــــــــ�ن الأول 2014
املوجودات :

 328.810.958  210.659.911  -  -  -  -  -  118.151.047 نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية
 211.823.670  23.123.664  -  -  -  -  119.531.596  69.168.410 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

 11.107.725  -  -  -  -  11.107.725  -  - ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
 1.306.259.250  -  49.503.461  50.628.995  581.620.024  112.328.087  120.195.080  391.983.603 ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة بال�ضايف

موجودات مالية بالقيمة العادلة
 52.767.542  13.151.380  12.032.536  22.951.850  4.343.184  288.592  -  -    من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة
 29.873.323  29.873.323  -  -  -  -  -  -    من خالل قائمة الدخل ال�ضامل  

 465.656.017  -  30.038.919  308.087.994  45.638.166  28.604.356  25.557.815  27.728.767 موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
 16.154.954  16.154.954  -  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات بال�ضايف 

 7.362.498  7.362.498  -  -  -  -  -  - موجودات غري ملمو�ضة بال�ضايف
 6.527.456  6.527.456  -  -  -  -  -  - موجودات �ضريبية موؤجلة

 173.371.173  153.234.838  4.368.758  4.745.349  4.895.023  2.645.896  2.192.255  1.289.054 موجودات اخرى 
 2.609.714.566  460.088.024  95.943.674  386.414.188  636.496.397  154.974.656  267.476.746  608.320.881      اجمايل املوجودات

املطلوبات :
 340.190.210  1.410.650  -  -  3.000.000  22.676.656  -  313.102.904 ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

 1.669.839.041  578.890.830  -  89.231.434  55.470.892  154.964.700  301.791.164  489.490.021 ودائع عمالء
 82.697.561  12.713.472  -  7.528.468  6.673.877  7.994.469  9.181.110  38.606.165 تاأمينات نقدية
 11.725.398  -  -  -  5.000.000  -  6.725.398  - اأموال مقرت�ضة

 9.223.890  9.223.890  -  -  -  -  -  - خم�ض�ضات متنوعة
 13.789.069  13.789.069  -  -  -  -  -  - خم�ض�س �ضريبة الدخل
 3.077.201  3.077.201  -  -  -  -  -  - مطلوبات �ضريبية موؤجلة

 42.216.269  15.638.962  1.915.680  4.858.976  4.882.476  3.375.439  3.589.022  7.955.714 مطلوبات اأخرى
2.172.758.639 634.744.074 1.915.680 101.618.878 75.027.245 189.011.264 321.286.694 849.154.804      اجمايل املطلوبات

 436.955.927  )174.656.050( 94.027.994  284.795.310  561.469.152  )3.4.036.608( )53.809.948( )240.833.923(فجوة اعادة ت�ضعري الفائدة 

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2013
 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
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�ضعري الفائدة 
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الرتكز يف خماطر العمالت الجنبية
اجمالــــــــــياأخرىين ياباينجنيه ا�ضرتلينييورودولر اأمريكي

31 كان�ن الأول 2014
املوجودات :

2.583.62348.349.766 - 38.615.6416.582.363568.139نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية
147.828.36116.319.4489.189.7511.079.2409.925.631184.342.431اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

7.107.725 -  -  -  - 7.107.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
226.154397.798.995 -  - 389.632.4837.940.358ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة - بال�ضايف 

17.017.81520.625.111 -  - 3.589.58217.714موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�ضامل  
87.751.029 -  -  -  - 87.751.029موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

6.745.68244.301.749 -  -  - 37.556.067موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل
94.963 -  -  -  - 94.963ممتلكات ومعدات

9.852 -  -  -  - 9.852موجودات غري ملمو�ضة
145.0905.598.214 - 5.284.993160.9417.190موجودات اخرى 

717.470.69631.020.8249.765.0801.079.24036.643.995795.979.835     اجمايل املوجودات
املطلوبات :

35.963283.166319.417.329 440 308.355.38310.742.377ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
207.804.58325.110.8389.587.498913.52912.859.766256.276.214ودائع عمالء

23.899.1453.098.999187.982150.417361.75127.698.294تاأمينات نقدية
194.286 -  -  -  - 194.286خم�ض�س �ضريبة الدخل

59.7533.686.589 3.304.869260.26060.821886مطلوبات اأخرى
543.558.26639.212.4749.836.7411.100.79513.564.436607.272.712     اجمايل املطلوبات

23.079.559188.707.123)21.555()71.661()8.191.650(173.912.430�ضايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�ضنة احلالية
215.780.62632.858.4533.985.7428.957.44419.658.425281.240.690التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�ضنة احلالية

اجمالــــــــــياأخرىين ياباينجنيه ا�ضرتلينييورودولر اأمريكي
31 كانون الأول 2013

املوجودات :
2.104.88683.915.890 - 74.945.6095.621.5401.243.855نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية

169.257.46420.740.99911.900.1811.616.47011.554.677215.069.791اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
3.562.725 -  -  -  - 3.562.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

1.498.928319.022344.466.885 - 334.218.3198.430.616ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة - بال�ضايف 
17.674.73420.870.487 -  - 3.181.06414.689موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�ضامل  

20.535105.172.884 -  - 100.355.7624.796.587موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 
7.343.85547.685.248 -  -  - 40.341.393موجودات مالية بالقيمة العادلة  من خالل قائمة الدخل

101.742 -  -  -  - 101.742ممتلكات ومعدات
8.568 -  -  -  - 8.568موجودات غري ملمو�ضة

88660.0695.348.084 - 5.167.699119.430موجودات اخرى 
731.140.34539.723.86113.144.0363.116.28439.077.778826.202.304     اجمايل املوجودات

املطلوبات :
 348.099.448 1.741.3806.519)5.416(324.902.73721.454.228ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

 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�ض�س �ضريبة 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�ضايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحدة لل�ضنة احلالية

187.052.31716.277.515823.6402.204.9758.512.777214.871.224التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�ضنة احلالية
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40/ج- خماطر �ل�سيولة

اأوًل: يلخ�س اجلدول اأدناه توزيع املطلوبات )غري املخ�ضومة( على اأ�ضا�س الفرتة املتبقية لال�ضتحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة :
تعــرف خماطــر ال�ضــيولة باأنهــا اخل�ضــائر التــي قــد يتعر�ــس لهــا البنــك ب�ضــبب عــدم توفــر التمويــل الــالزم لتمويــل الزيــادة بتوظيفاتــه اأو ل�ضــداد التزاماتــه عنــد ا�ضــتحقاقها 

. )ALM بالوقــت والكلفــة املالئمتني)وتعتــرب جــزءا مــن اإدارة املوجــودات واملطلوبــات

 - يلتزم البنك بن�ضب ال�ضيولة املحددة من قبل البنك املركزي وال�ضلطات الرقابية التي تعمل �ضمنها فروع البنك اخلارجية، وتراقب ال�ضيولة لدى البنك ب�ضكل يومي. 
 - تتم مراقبة ال�ضيولة اأي�ضا من قبل جلنة اإدارة الأ�ضول واخل�ضوم التي يراأ�ضها املدير العام من خالل تقارير دورية. 

من �ضهر اىلاقل من �ضهر
3 اأ�ضهر 

من 3 اأ�ضهر  
اىل 6 ا�ضهر 

مـن 6 اأ�ضهر 
الـى �ضنـــة

من �ضنـة
الـى 3 �ضنوات 

اكرث من
3 �ضنوات 

عنا�ضـــــر
املجمـــــــــوعبــدون ا�ضتحقـاق

31 كانــــــــــــــــــــ�ن الأول 2014

املطلوبات :

340.190.210 -  -  - 22.676.6573.000.000 - 314.513.553ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

1.669.839.041 -  - 1.068.380.851301.791.164154.964.70055.470.89289.231.434ودائع عمالء

82.697.561 -  - 51.319.6379.181.1107.994.4696.673.8777.528.468تاأمينات نقدية

11.725.398 - 11.725.398 -  -  -  -  - اأموال مقرت�ضة

9.223.8909.223.890 -  -  -  -  -  - خم�ض�ضات متنوعة

13.789.069 -  -  -  - 3.813.385 - 9.975.684خم�ض�س �ضريبة الدخل

3.077.2013.077.201 -  -  -  -  -  - مطلوبات �ضريبية موؤجلة

42.216.269 - 18.594.0455.047.9743.375.4394.882.4764.858.9765.457.359مطلوبات اأخرى

1.462.783.770316.020.248192.824.65070.027.245101.618.87817.182.75712.301.0912.172.758.639     املجموع 

811.732.301342.305.891150.936.447211.302.272647.000.895233.113.589213.323.1702.609.714.566     جمموع املوجودات

من �ضهر اىلاقل من �ضهر
3 اأ�ضهر 

من 3 اأ�ضهر  
اىل 6 ا�ضهر 

مـن 6 اأ�ضهر 
الـى �ضنـــة

من �ضنـة
الـى 3 �ضنوات 

اكرث من
3 �ضنوات 

عنا�ضـــــر
املجمـــــــــوعبــدون ا�ضتحقـاق

31 كانــــــــــــــــــــون الأول 2013

املطلوبات :

374.832.240 -  -  -  - 20.895.236 - 353.937.004ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

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�ضة

9.016.9439.016.943 -  -  -  -  -  - خم�ض�ضات متنوعة

15.029.541 -  -  -  - 11.311.520 - 3.718.021خم�ض�س �ضريبة الدخل

2.000.6252.000.625 -  -  -  -  -  - مطلوبات �ضريبية 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
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ثانيًا: يلخ�س اجلدول اأدناه ا�ضتحقاقات امل�ضتقات املالية على اأ�ضا�س الفرتة املتبقية لال�ضتحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية املوحدة : 

الجمايلمن 3 ا�ضهر اىل 6 اأ�ضهر من �ضهر اىل 3 اأ�ضهر لغاية �ضهر

31 كانـــــــــــــ�ن الأول 2014
امل�ضتقات للمتاجرة:

 -  -  -  -  - م�ضتقات العمالت
الجمايلمن 3 ا�ضهر اىل 6 اأ�ضهر من �ضهر اىل 3 اأ�ضهر لغاية �ضهر

31 كانـــــــــــــون الأول 2013

امل�ضتقات للمتاجرة:

19.865.132 - 9.518.08010.347.052 - م�ضتقات العمالت

ثالثًا: بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة : 

املجموعاأكرث من 5 �ضنواتمن �ضنة لغاية 5 �ضنواتلغاية �ضنة

31 كانـــــــــــــ�ن الأول 2014
164.659.120 -  - 164.659.120الإعتمادات والقبولت
90.588.022 -  - 90.588.022ال�ضقوف غري امل�ضتغلة

284.537.192 -  - 284.537.192الكفالت
2.407.9729.840.30912.248.281 - التزامات عقود اليجارات الت�ضغيلية

539.784.3342.407.9729.840.309552.032.615املجموع
املجموعاأكرث من 5 �ضنواتمن �ضنة لغاية 5 �ضنواتلغاية �ضنة

31 كانـــــــــــــون الأول 2013

124.906.527 -  - 124.906.527الإعتمادات والقبولت

86.244.766 -  - 86.244.766ال�ضقوف غري امل�ضتغلة

209.278.547 -  - 209.278.547الكفالت

61.9791.758.9778.866.35710.687.314التزامات عقود اليجارات الت�ضغيلية

420.491.8191.758.9778.866.357431.117.154املجموع

41 - معلومات عن قطاعات �عمال �لبنك

اأ-  يتم تنظيم البنك لأغرا�س اإدارية من خالل اأربعة قطاعات اأعمال رئي�ضية ويتم قيا�س القطاعات وفقًا للتقارير التي يتم اإ�ضتعمالها من قبل املدير التنفيذي و�ضانعو 
القرار الرئي�ضيون لدى البنك كما ميتلك البنك �ضركة تابعة تخت�س بخدمات الو�ضاطة املالية و�ضركة تابعة تخت�س بخدمات التاأجري التمويلي كما بتاريخ  القوائم 

املالية املوحدة :
 - ح�ضابات الأفراد: ي�ضمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم الت�ضهيالت الإئتمانية والبطاقات الئتمانية وخدمات اأخرى .

 - ح�ضابات املوؤ�ض�ضات: ي�ضمل متابعة الودائع والت�ضهيالت الإئتمانية واخلدمات امل�ضرفية الأخرى اخلا�ضة بالعمالء من املوؤ�ض�ضات.
 - اخلزينة: ي�ضمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وادارة اأموال البنك .

 - الأخرى: ي�ضمل هذا القطاع الأن�ضطة التي ل ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك املذكورة اأعاله . 
 - خدمات الو�ضاطة املالية: ممار�ضة معظم خدمات الو�ضاطة و ال�ضت�ضارات املالية .

 - خدمات التاأجري التمويلي: ممار�ضة خدمات التاأجري التمويلي وم�ضاريع تطوير العقارات.

دينار
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فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�ضب الأن�ضطة:

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

20142013اخرى التاأجري التمويليالو�ضاطة املاليةاخلزينة املوؤ�ض�ضات الفراد 

123.013.386 124.103.958 6.851.478 3.143.522 1.356.907 35.513.281 60.318.477 16.920.293 اجمايل الدخل لل�ضنة - قائمة )ب(

ينزل : خم�ض�س تدين
16.551.074 14.355.560  - 58.098  )40.577( -  14.241.370 96.669   الت�ضهيالت الئتمانية املبا�ضرة

106.462.312 109.748.398 6.851.478 3.085.424 1.397.484 35.513.281 46.077.107 16.823.624 نتائج اأعمال القطاع 

ينزل : م�ضاريف غري موزعة
40.427.803 46.853.601 836.2271.003.14445.014.230  -  -  -    على القطاعات 

66.034.509 62.894.797  )38.162.752(2.082.280 561.257 35.513.281 46.077.107 16.823.624 الربح لل�ضنة قبل �ضريبة الدخل

18.616.674 16.133.101 15.492.367 513.794 126.940  -  -  - ينزل : �ضريبة الدخل لل�ضنة

47.417.835 46.761.696  )53.655.119(1.568.486 434.317 35.513.281 46.077.107 16.823.624      الربح لل�ضنة - قائمة )ب(

4.246.904 6.518.939 6.518.939 م�ضاريف راأ�ضمالية 

1.785.618 3.194.382 3.194.382 ال�ضتهالكات والطفاءات

2.536.035.813 2.597.991.304  - 29.493.887 12.887.126 1.102.058.300 1.186.484.370 267.067.620 موجودات القطاع 

16.429.935 11.723.262 11.723.262  -  -  -  -  - موجودات غري موزعة على القطاعات 

2.552.465.748 2.609.714.566 11.723.262 29.493.887 12.887.126 1.102.058.300 1.186.484.370 267.067.620 جمموع املوجودات 

2.114.748.201 2.156.463.239  - 5.842.497 2.499.040 359.992.809 832.168.888 955.960.005 مطلوبات القطاع 

28.383.184 16.295.400 16.295.400  -  -  -  -  - مطلوبات غري موزعة على القطاعات 

2.143.131.385 2.172.758.639 16.295.400 5.842.497 2.499.040 359.992.809 832.168.888 955.960.005 جمموع املطلوبات 

ب. معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك، ميار�س البنك ن�ضاطاته ب�ضكل رئي�ضي يف اململكة الأردنية الها�ضمية التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك 

ن�ضاطات دولية من خالل فروع البنك يف قرب�س وفل�ضطني . 

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ضاريفه الراأ�ضمالية ح�ضب القطاع اجلغرايف:  

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع     خارج اململكـــــــــــــــــــــــــــــــــة                 داخل اململكــــــــــــــــــــــــــــــــة         

201420132014201320142013

123.013.386 124.103.958 13.888.969 16.819.262 109.124.417 107.284.696 اإجمايل الدخل - قائمة )ب(

4.246.904 6.518.939 --4.246.904 6.518.939 امل�ضاريف الراأ�ضمالية

201420132014201320142013
2.552.465.748 2.609.714.566 511.109.711 217.858.381 2.041.356.037 2.391.856.185 جمموع املوجودات

دينار

دينار
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42 - �د�رة ر�أ�س �ملال:

اأ  -  و�سف ملا يتم اعتباره كراأ�س مال
ي�ضنف را�س املال اىل عدة ت�ضنيفات كرا�س مال مدفوع، را�ضمال اقت�ضادي ورا�س مال تنظيمي، ويعرف را�س املال التنظيمي ح�ضب قانون البنوك اجمايل قيمة البنود 
التي يحددها البنك املركزي لغرا�س رقابية تلبية ملتطلبات ن�ضبة كفاية را�س املال املقررة مبوجب تعليمات ي�ضدرها البنك املركزي .  ويتكون را�س املال التنظيمي من  
جزئني الول ي�ضمى را�س املال ال�ضا�ضي )Tier 1( ويتكون من را�س املال املدفوع ، الحتياطيات املعلنة )تت�ضمن الحتياطـي القانوين ، الختياري ، عالوة ال�ضدار وعالوة 
ا�ضدار ا�ضهم اخلزينة( ، الرباح املدورة بعد ا�ضتثناء اى مبالغ تخ�ضع لي قيود وحقوق غري امل�ضيطـريـــن ويطــرح منهــا خ�ضائر الفرتة، تكلفة �ضراء ا�ضهم اخلزينة ، 
املخ�ض�ضات املوؤجلة مبوافقة البنك املركزي وال�ضهرة .  امـــا اجلـزء الثانــي را�س املــــــــال ال�ضايف )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة العمالت الجنبية، احتياطي 
خماطر م�ضرفية عامة، الدوات ذات ال�ضفات امل�ضرتكة بيـن را�س املال والدين ، الديون امل�ضاندة و45% من احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل ال�ضامل الآخر اذا كان موجبا و يطرح بالكامل اذا كان �ضالبا .
وهناك جزء ثالث )Tier 3( قد يتم اللجوء لتكوينه يف حال انخف�ضت ن�ضبة كفاية را�س املال عن 12% نتيجة لت�ضمني خماطر ال�ضوق لن�ضبة كفاية را�س املال.

ويطــــرح ال�ضتثمارات يف بنوك و�ضركات مالية تابعة )اذا مل يتم دمج قوائمها املالية( وكذلك يطرح ال�ضتثمارات يف روؤو�س اموال البنوك و�ضركات التاأمني وال�ضركات 
املالية  الخرى.

 ب -  متطلبات اجلهات الرقابية بخ�س��س راأ�س املال، وكيفية اليفاء بهذه املتطلبات.
تتطلــب تعليمــات البنك املركزي ان ل يقل را�س املال املدفوع عن 100 مليون دينار، و ان ل تنخف�س ن�ضبة حقوق امل�ضاهمني اىل املوجودات عن 6% ، اما را�س املال 
التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك املركزي ان ل تنخف�س ن�ضبته اىل املوجودات املرجحة باملخاطر وخماطر ال�ضوق )ن�ضبة كفاية را�س املال(        عن 12% ويراعي البنك 

اللتزام بها .
يلتزم البنك باملادة )62( من قانون البنوك  باأنه على البنك ان يقتطع �ضنويا حل�ضاب الحتياطي القانوين ما ن�ضبته )10%( من ارباحه ال�ضافية يف اململكــــــة وان ي�ضتمر 

يف القتطاع حتى يبلغ هذا الحتياطي ما يعادل راأ�ضمال البنك املكتتب به، ويقابل هذا القتطاع الحتياطي الجباري املن�ضو�س عليه يف  قانــون ال�ضركات.
يلتزم البنك باملادة )41( من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد باحلدود التي يقررها البنك املركزي و املتعلقة مبا يلي:

1 -  ن�ضب املخاطر اخلا�ضة مبوجوداته وباملوجودات املرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�ضر راأ�س املال وبالحتياطيات وباحل�ضابات النظامية.
2 -  ن�ضبة اجمايل القرو�س اىل راأ�س املال التنظيمي امل�ضموح  للبنك منحها مل�ضلحة �ضخ�س وحلفائه او مل�ضلحة ذوي ال�ضلة.

 3 -  ن�ضبة اجمايل القرو�س املمنوحة لأكرب ع�ضرة ا�ضخا�س من عمالء البنك اىل املبلغ الجمايل للقرو�س املمنوحة من البنك. 

ج -  كيفية حتقيق اأهداف ادارة راأ�س املال.
يراعــي البنـــك تالوؤم حجم را�س املال مع حجم  وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�س لها البنك، ومبا ل يتناق�س مع الت�ضريعات والتعليمات النافذة وينعك�س ذلك فــــي 
خططه ال�ضرتاتيجية وكذلك موازناته التقديرية ال�ضنوية. ومن اجل مزيد من التحفظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات القت�ضادية فقد قرر جمل�س الدارة �ضمن 

ا�ضرتاتيجية البنك ان ل تقل ن�ضبة كفاية را�س املال عن %14 .
يتم اخذ التاثريات لدى الدخول يف ال�ضتثمارات على ن�ضبة كفاية را�س املال ويراقب را�س املال وكفايته ب�ضكل دوري حيث يتم احت�ضاب ن�ضبة كفاية را�س املال على م�ضتوى 
املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�ضكل ربع �ضنوي، ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي . وذلك ا�ضافة اىل الرقابة امل�ضتمرة لن�ضب را�س املال والتي تراقــــــب ب�ضكل �ضهري، 
منها ن�ضب الرفع املايل : حقوق امل�ضاهمني للموجودات، حقوق امل�ضاهمني لودائع العمالء، ن�ضبة النمو الداخلي لرا�س املال، املخ�ض�ضــات ورا�س املــال احلــــــر، ومبا يحقق 

الرفع املايل )Financial Leverage( املالئم  وبالتايل حتقيق العائد امل�ضتهدف على حقوق امل�ضاهمني وبحيث ل يقل عن 10% ح�ضبما تن�س عليه ا�ضرتاتيجية البنك.
ل يتم توزيع اأي ارباح على امل�ضاهمني من عنا�ضر را�س املال التنظيمي اذا كان من �ضاأن هذا التوزيع ان يوؤدي اىل عدم التقيد باحلد الدنى املطلوب لراأ�س املال.

يركز البنك على النمو الداخلي لرا�س املال )Internal Generation( وميكن اللجوء اىل الكتتاب العام لتلبية التو�ضعات واخلطــــط امل�ضتقبليـــة او متطلبــــات ال�ضلطات 
الرقابية وفق درا�ضات حمدة.
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كفاية راأ�س املال
يتم احت�ضاب ن�ضبة كفاية راأ�س املال وفقًا  لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ضتندة ملقررات جلنة بازل ، وفيما يلي ن�ضبة كفاية راأ�س املال مقارنة مع ال�ضنة 

ال�ضابقة : 

20142013

الف دينـــــــــــــارالف دينـــــــــــــاربنود راأ�س املال ال�ضا�ضي :

 100.000  100.000   راأ�س املال املكتتب به واملدفوع

 65.623  71.918   الحتياطي القانوين

 119.699  132.235   الحتياطي الختياري

 74.929  79.370   الرباح املدورة )بعد تخفي�س الأرباح املقرتح توزيعها واملوجودات ال�ضريبية املوؤجلة(

  حقوق غري امل�ضيطرين

يطرح منه :

 23.663  17.625 املخ�ض�ضات املوؤجلة مبوافقة البنك املركزي الأردين

 3.197  7.362   ال�ضهرة و املوجودات غري امللمو�ضة 

 50% من ال�ضتثمارات يف �ضركات التامني وال�ضركات املالية وال�ضتثمارات ذات

 6.351  11.024    الهمية يف ال�ضركات الخرى

 العقارات امل�ضتملكة التي تزيد فرتة ا�ضتمالكها عن اربع �ضنوات او اكرث من �ضنتني 
 613  6.896 واقل من اربع �ضنوات بدون موافقة البنك املركزي

 -  - العجز يف راأ�س املال الإ�ضايف

 326.426  340.616      جمموع راأ�س املال الأ�ضا�ضي

بنود راأ�س املال ال�ضايف :
 12.141  12.982   احتياطي خماطر م�ضرفية عامة

 186  228 احتياطي تقلبات دورية
 احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل الخر 

 2.298  2.720  بن�ضبة 100% من التغري ال�ضالب اأو 45% من اأ�ضل التغري املوجب
العجز يف راأ�س املال الإ�ضايف

  يطرح منه :
  50% من ال�ضتثمارات يف �ضركات التامني و ال�ضركات املالية وال�ضتثمارات ذات 

 6.351  11.024     الهمية يف ال�ضركات الخرى

 334.701  345.521      جمموع راأ�س املال التنظيمي

 2.037.468  2.071.236   جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

16.43%16.68%  ن�ضبة كفاية راأ�س املال التنظيمي  

16.02%16.45%  ن�ضبة راأ�س املال ال�ضا�ضي **

*   مت احت�ضاب را�س املال ال�ضا�ضي بعد طرح ا�ضتثمارات يف بنوك و�ضركة مالية تابعة .

دينار
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43 - ح�سابات مد�رة ل�سالح �لعمالء

ليوجد حمافظ ا�ضتثمارية يديرها البنك ل�ضالح العمالء.

44 - حتليل ��ستحقاقات �ملوجود�ت و�ملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ل�ضرتدادها او ت�ضويتها:

 املجمــــــــــوع اكرث من �ضنةلغاية �ضنة31 كانــــــــــــــــ�ن الأول 2014

املوجودات:

328.810.958 - 328.810.958نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

211.823.670 - 211.823.670اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

11.107.725 -11.107.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

818.351.450487.907.8001.306.259.250ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة - بال�ضايف

17.783.15734.984.38552.767.542موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

29.873.32329.873.323 - موجودات مالية من خالل الدخل ال�ضامل  

127.119.017338.537.000465.656.017موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

16.154.95416.154.954 - ممتلكات و معدات بال�ضايف 

7.362.4987.362.498 - موجودات غري ملمو�ضة بال�ضايف

6.527.4566.527.456 - موجودات �ضريبية موؤجلة

14.022.228159.348.945173.371.173موجودات اأخرى 

1.529.018.2051.080.696.3612.609.714.566     جمموع املوجودات

املطلوبات:

340.190.210 - 340.190.210ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية  

1.580.607.60789.231.4341.669.839.041ودائع عمالء   

75.169.0937.528.46882.697.561تاأمينات نقدية

11.725.39811.725.398 - اأموال مقرت�ضة

9.223.8909.223.890 - خم�ض�ضات متنوعة

13.789.069 - 13.789.069خم�ض�س �ضريبة الدخل

3.077.2013.077.201 - مطلوبات �ضريبية موؤجلة

31.899.93410.316.33542.216.269مطلوبات اأخرى

2.041.655.913131.102.7262.172.758.639     جمموع املطلوبات

949.593.635436.955.927 )512.637.708(     �ضايف املوجودات

دينار
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 املجمــــــــــوع اكرث من �ضنةلغاية �ضنة31 كانــــــــــــــــون الأول 2013

املوجودات:

368.043.325 - 368.043.325نقد واأر�ضدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

256.730.022 - 256.730.022اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

17.7253.545.0003.562.725ايداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

586.568.050741.620.2891.328.188.339ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة - بال�ضايف

26.091.89752.173.04078.264.937موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

27.273.62227.273.622 - موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�ضامل  

119.441.481221.686.272341.127.753موجودات مالية بالكلفة املطفاأة 

14.657.60514.657.605 - ممتلكات و معدات بال�ضايف 

3.197.1863.197.186 - موجودات غري ملمو�ضة بال�ضايف

3.945.0113.945.011 - موجودات �ضريبية 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�ض�ضات م�ضرفية  

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�ضة

9.016.9439.016.943 - خم�ض�ضات متنوعة

15.029.541 - 15.029.541خم�ض�س �ضريبة الدخل

2.000.6252.000.625 - مطلوبات �ضريبية 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(     �ضايف املوجودات
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45 - م�ستويات �لقيمة �لعادلة

اأ - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك املحددة بالقيمة العادلة ب�ضكل م�ضتمر:
ان بع�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية ، واجلدول التايل يو�ضح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة 

لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية )طرق التقييم واملدخالت امل�ضتخدمة(.

املوجودات املالية / املطلوبات املالية

القيمـــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــــة 
م�ضتوى القيمة 

العادلــــــــة
طــــــريقة التقييم 

واملدخالت امل�ضتخدمة
مدخالت

هامة  غري 
ملمو�ضة

العالقة بني 
املدخالت الهامة 

غري امللمو�ضة 
والقيمة العادلة

31 كانـــــــــــــــــــــــــون الأول 

20142013

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة

م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة
    من خالل قائمة الدخل

ل ينطبقل ينطبق ال�ضعار املعلنة يف ال�ضواق املالية  امل�ضتوى الول 13.151.38015.421.530اأ�ضهم �ضركات

امل�ضتوى الول39.616.16262.843.407�ضندات �ضركات
والثاين

ال�ضعار املعلنة يف ال�ضواق املالية 
ومقارنتها بالقيمة ال�ضوقية لداة 

مالية م�ضابهة 
ل ينطبقل ينطبق

52.767.54278.264.937     املجموع

ل ينطبقل ينطبقال�ضعار املعلنة يف ال�ضواق املالية  امل�ضتوى الول 1.357 - عق�د اآجلة عمالت اأجنبية

  م�ج�دات مالية  بالقيمة العادلة
    من خالل الدخل ال�سامل 

 ال�ضعار املعلنة يف امل�ضتوى الول 9.114.4198.100.592ا�ضهم متوفر لها ا�ضعار �ضوقية
ل ينطبقل ينطبقال�ضواق املالية  

مقارنتها بالقيمة ال�ضوقيةامل�ضتوى الثاين20.758.90419.173.030ا�ضهم غري متوفر لها ا�ضعار �ضوقية
ل ينطبقل ينطبق لداة مالية م�ضابهة 

29.873.32327.273.622     املجموع

82.640.865105.539.916اجمايل املوجودات مالية بالقيمة العادلة 

مطل�بات مالية بالقيمة العادلة

ل ينطبقل ينطبقال�ضعار املعلنة يف ال�ضواق املالية  امل�ضتوى الول 140.439 - عقود اآجلة عمالت اأجنبية

140.439 - جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

مل تكن هنالك اأي حتويالت بني امل�ضتوى الول وامل�ضتوى الثاين خالل العام 2014 .
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ب - القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�ضكل م�ضتمر:
با�ضــتثناء 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 البنــك تعتقــد اأن القيمــة الدفرتيــة  للبنــود املبينــة ادنــاه تعــادل القيمــة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ل�ضــتحقاقها ق�ضري الجل او ان  اأ�ضــعار الفائدة لها  يعاد 

ت�ضــعريها خالل العام .

م�ضتوى القيمة 31 كانـــــــــــــــــون الول 312013 كانـــــــــــــــــ�ن الول 2014
العادلــــــــة القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية

م�ج�دات مالية غر حمددة القيمة العادلة
امل�ضتوى الثاين289.458.838289.498.336329.302.097329.369.683اأر�ضدة لدى بنوك مركزية 

امل�ضتوى الثاين211.823.670211.886.159256.730.022256.841.341ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
امل�ضتوى الثاين11.107.72511.213.5153.562.7253.582.369اإيداعات لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

امل�ضتوى الثاين1.306.259.2501.316.328.9711.184.486.1501.192.479.680ت�ضهيالت ائتمانية مبا�ضرة
امل�ضتوى الول والثاين465.656.017467.198.485341.127.753348.270.635موجودات مالية  بالتكلفة املطفاة

2.284.305.5002.296.125.4662.115.208.7472.130.543.708جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
مطل�بات مالية غر حمددة القيمة العادلة

امل�ضتوى الثاين340.190.210341.135.991374.832.240375.261.406ودائع بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية
امل�ضتوى الثاين1.669.839.0411.675.069.1561.601.864.6311.609.390.364ودائع عمالء

امل�ضتوى الثاين82.697.56183.192.62168.060.69168.511.373تامينات نقدية
امل�ضتوى الثاين11.725.39811.748.0058.000.0008.181.181اأموال مقرت�ضة 

2.104.452.2102.111.145.7732.052.757.5622.061.344.324جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة

للبنــود املبينــة اعــاله قــد مت حتديــد القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املالية للم�ضــتوى الثاين والثالث وفقًا لنماذج ت�ضــعري متفق عليها و التي تعك�ــس خماطر الإئتمان 
لدى الأطراف التي يتم التعامل معها. 

46 - �رتباطات و�لتز�مات حمتملة )خارج قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد(

اأ  -  ارتباطات والتزامات ائتمانية :
20142013

119.427.971103.321.678اعتمادات
45.231.14921.584.849قبولت

كفالت 
162.633.106104.204.381       دفع

91.074.20759.557.125      ح�ضن تنفيذ
30.829.87945.517.041       اأخرى

90.588.02286.244.766�ضقوف ت�ضهيالت اإئتمانية مبا�ضرة غري م�ضتغلة
539.784.334420.429.840     املجموع

ب - التزامات تعاقدية :

20142013

2.224.3351.638.115عقود �ضراء ممتلكات ومعدات
1.247.9371.619.899عقود م�ضاريع ان�ضائية
3.046.667988.890عقود م�ضرتيات اأخرى

6.518.9394.246.904     املجموع

ج -  بلغت قيمة عقود اليجار الت�ضغيلية مبلغ 12.248.281 دينار و ترتاوح فرتتها من �ضنة اىل ع�ضرة �ضنوات )10.687.314 دينار كما يف 31 كانون الأول 2013(.

دينار

دينار
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47 - �لق�سايا �ملقامة على �لبنك

اأ-   بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك 7.563.336 دينار كما فـي 31 كانـــون الأول 2014 )7.705.374 دينــــار كما يف 31 كانون الول 2013( ، وبراأي الدارة 
وامل�ضت�ضار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ض�س املاأخـوذ لهـــا والبالغ 443.369 دينار كمـــا فــــي 31 كانــون الأول 2014 )324.000 

دينار كمــا فــي 31 كانون الول 2013( .
ب -  ل يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�ضركات التابعة كما يف 31 كانون الول 2014 و2013  .

48 - �أحد�ث لحقة :
بناًء على طلب البنك املركزي الأردين مت تعديل واعادة تبويب خم�ض�س تدين الت�ضهـــيالت الإئتمانية املبا�ضرة والفوائد املعلقة وخم�ض�ضات اخرى لل�ضــــنة املنتهية 
يف  كانـــون الول 2014 ، وعلــيه مت تعديــل ار�ضدة بع�س املوجــــودات واملطلــوبات وحقوق امللكية كما يف 31 كانون الول 2014 ، وفيما يلي اأثر ذلك على القوائم املالية 

املوحدة  كما يف 31 كانون الول 2014 :

الر�ضيد بعد التعديـــــــــلاأثر التعديل / التبويـــــبالر�ضيد املعلن

قائمة املركز املايل املوحدة :

 2.609.714.566  )8.811.848( 2.618.526.414 املوجودات
 2.172.758.639  )5.382.990( 2.178.141.629 املطلوبات

 436.955.927  )3.428.858( 440.384.785 جمموع حقوق امللكية
قائمة الدخل املوحدة :

 46.761.696  )3.428.858( 50.190.554 �ضايف الدخل لل�ضنة 

49 - تطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة 

اأ  -  معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها اأثر ج�هري على الق�ائم املالية امل�حدة:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك، والتي مل توؤثر ب�ضكل جوهري على املبالغ والف�ضاحات الواردة 

يف القوائم املاليـــة املوحدة ، علمًا باأنه قد يكون لها تاأثري على املعاجلــة املحا�ضبيـــة للمعامــالت والرتتيبات امل�ضتقبليـة:

تو�ضح هذه التعديالت املتطلبات املتعلقة بالتقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية، وحتديدا معنى 
احلقوق القانونية امللزمة للتقا�س، التحقق والت�ضوية يف نف�س الوقت.

التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )32(: 
عر�س الدوات املالية - التقا�س بني املوجودات 

املالية واملطلوبات املالية.

تلغي هذه التعديالت متطلبات الف�ضاح عن املبلغ القابل لال�ضرتداد لوحدة توليد النقد والتي وزعت ال�ضهرة 
او املوجودات غري امللمو�ضة ذات العمر الزمني غري املحدد بناءا عليها يف حالة عدم وجود تدين اأو عدم 

ا�ضتعادة قيمة التدين لوحدة توليد النقد املتعلقة بها. كما قدمت هذه التعديالت متطلبات اإف�ضاح اإ�ضافية 
والتي تكون مالئمة عندما يكون املبلغ القابل لال�ضرتداد لالأ�ضل او لوحدة توليد النقد يقا�س بالقيمة العادلة 

مطروحا منه تكاليف ال�ضتبعاد.

التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم )36(: 
التدين يف املوجودات - الف�ضاحات حول املبلغ 

القابل لال�ضرتداد للموجودات غري املالية. 

جاءت هذه التعديالت للتخفيف من متطلبات التوقف عن حما�ضبة التحوط عندما تكون امل�ضتقة املالية 
واملحددة كاأداة حتوط قد مت ا�ضتبدالها �ضمن ظروف معينة، كما و�ضحت هذه التعديالت اأن اأي تغري يف 

القيمة العادلة للم�ضتقة املالية املحددة كاأداة حتوط النا�ضئ عن التبادل يجب ان يوؤخذ بعني العتبار عند 
تقييم وقيا�س فعالية التحوط.

التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقم 
)39(: الأدوات املالية: العرتاف والقيا�س -تبادل 

امل�ضتقات وحما�ضبة التحوط.

تتعلق التعديالت احلا�ضلة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( بتعريف املن�ضاآت ال�ضتثمارية، 
وتتطلب تلك التعديالت من املن�ضاآت التي ينطبق عليها تعريف املن�ضاآت ال�ضتثمارية عدم توحيد اعمال 
ال�ضركات التابعة لها والعرتاف بها وفقا للقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�ضائر يف قوائمها املالية 

املنف�ضلة واملوحدة.  ونتيجة لذلك مت اإ�ضافة بع�س التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )12( 
واملعيار املحا�ضبي الدويل رقم )27( للتعريف مبتطلبات الف�ضاح اجلديدة لتلك املن�ضاآت ال�ضتثمارية.

التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية 
اأرقام )10( و )12( -القوائم املالية املوحدة 
والإف�ضاح عن احل�ض�س يف املن�ضاآت الأخرى 

ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )27(: القوائم املالية 
املنف�ضلة واملتعلقة باملن�ضاآت ال�ضتثمارية. 
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ب - معاير التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وغر �سارية املفع�ل بعد:
مل يقم البنك بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة اأدناه ال�ضادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �ضارية املفعول بعد:

�ضارية املفعول لل�ضنوات
املالية التي تبداأ يف اأو بعد

اأول كانون الثاين 2017 املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: الإيرادات من العقود مع العمالء.

اأول كانون الثاين 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9(: الأدوات املالية )2014(: �ضدرت الن�ضخة النهائية لهذا املعيار يف �ضهر متوز 2014 وطرحت ما يلي:
ت�ضنيف جديد لأدوات الدين املحتفظ بها بغر�س حت�ضيل التدفقات النقدية املتعاقد عليها مع اإمكانية البيع، حيث يتم ت�ضنيفها �ضمن 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ضامل الخر.
تطبيق منوذج اخل�ضارة املتوقعة لحت�ضاب خ�ضارة تدين املوجودات املالية وذلك من خالل ثالثة مراحل تبداأ بتحديد خ�ضارة التدين 

املتوقعة خالل الثني ع�ضر �ضهرا التالية لتاريخ العرتاف املبدئي بالت�ضهيالت الئتمانية ومن ثم حتديد خ�ضارة التدين يف حال زيادة 
خماطر الت�ضهيالت الئتمانية ب�ضكل جوهري وقبل ان ت�ضبح هذه الت�ضهيالت غري عاملة واملرحلة الأخرية عندما ت�ضبح الت�ضهيالت 

الئتمانية غري عاملة ب�ضكل فعلي.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )11(: حما�ضبة �ضراء احل�ض�س يف العمليات امل�ضرتكة.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقــم )16( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقــم )38(: تو�ضيح للطرق املحا�ضبية املقبولة لال�ضتهالك 
والإطفاء.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقــم )16( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقــم )41(: الزراعة - النباتات املنتجة.

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقــم )28(: الأرباح او اخل�ضائر الناجمة عن بيع الأ�ضول 
او امل�ضاهمة بها بني امل�ضتثمر و�ضركاته التابعة او ا�ضتثماراته امل�ضرتكة.

اأول كانون الثاين 2016
التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقــم )27(: ال�ضماح للمن�ضاآت باملحا�ضبة عن ال�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة، امل�ضاريع امل�ضرتكة 

وال�ضركات الزميلة اما بالكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( او با�ضتخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية 
املنف�ضلة.     

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10( واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم )12( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقــم )28(: 
اجلوانب اخلا�ضة بتطبيق ال�ضتثناء من التوحيد يف ال�ضركات ال�ضتثمارية. 

اأول كانون الثاين 2016 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقــم )1(: املعوقات التي تواجه معدي القوائم املالية الذين ي�ضتخدمون تقديراتهم عند اعداد 
التقارير املالية اخلا�ضة بهم.

اأول كانون الثاين 2016  حت�ضينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة يف العوام 2014-2012.

اأول متوز 2014 حت�ضينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة يف العوام 2010-2012 واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )2( 
و)3( و)8( و)13( ومعايري املحا�ضبة الدولية ارقام )16( و)24( و)38(.

اأول متوز 2014 حت�ضينات على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�ضادرة يف العوام 2011-2013 واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير املالية ارقام )1( 
و)3( و)13( ومعيار املحا�ضبة الدويل رقم )40(.

اأول متوز 2014 التعديالت على معيار املحا�ضبة الدويل رقــم )19(: منافع املوظفني تو�ضح كيفية العرتاف مب�ضاهمة املوظفني او الأطراف اخلارجية 
املرتبطة باخلدمة من حيث توزيعها على مدة اخلدمة.

تتوقع اإدارة البنك اأن يتم تطبيق املعايري املبينة اأعاله يف اإعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �ضريان كل منها دون اأن حتدث هذه املعايري اأي اأثر جوهري على 
القوائم املالية املوحدة للبنك با�ضتثناء تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15( واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم )9( ، حيث تتوقع الدارة ان يتم تطبيقهما 
يف القوائم املالية املوحدة للبنك خالل الفرتات املالية الذي تبداأ يف اأو بعد الول من كانون الثاين 2017 والول من كانون الثاين 2018 على التوايل، علما باأنه قد يكون 
لهما اثر جوهري على املبالغ والف�ضاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة واملتعلقة باليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية للبنك، ال انه من 
غري العملي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل ب�ضكل معقول حلني قيام الدارة با�ضتكمال الدرا�ضة التف�ضيلية لتطبيق هاذين املعيارين على القوائم املالية 

املوحدة للبنك.
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بيانات �لإف�ساح �ملطلوبة مبوجب �ملادة 4 من تعليمات �إف�ساح �ل�سركات 

�مل�سدرة و�ملعايري �ملحا�سبية ومعايري �لتدقيق �ل�سادرة عن هيئة �لأور�ق �ملالية 

عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2014/12/31
املادة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة: وردت �سمن التقرير4اأ
و�سف الأن�سطة الرئي�سية: ورد �سمن التقرير4ب/1

 ميار�س البنك اأعماله من خالل مكاتبه يف الإدارة العامة الكائنة مبنطقة العبديل - عمان و 56 فرعًا منت�ضرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�ضافة اإىل فرعني يف فل�ضطني 
وفرع يف قرب�س. وقد بلغ حجم ال�ضتثمار الراأ�ضمايل 5.39 مليون دينار كما يف نهاية عام 2014. وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك وعدد املوظفني يف كل منها:

عدد املوظفني             املوقع              عدد املوظفني          املوقع عدد املوظفني        املوقع
12فرع �ضارع مكة11فرع الرابية480الإدارة العامة

6فرع الرونق 9فرع �ضوق اخل�ضار 16الفرع الرئي�ضي
7فرع �ضويلح اجلنوبي13فرع املدينة املنورة20فرع العبديل

14فرع اإربد13فرع ال�ضويفية10فرع جبل عمان
8فرع وادي �ضقرة7فرع حي نزال12فرع الوحدات

7فرع �ضارع احل�ضن - اإربد12فرع  مكة مول13فرع تالع العلي
7فرع جامعة الريموك4فرع جامعة البرتا12فرع جبل احل�ضني

5فرع املفرق7فرع املقابلني12فرع املركز التجاري
5فرع الكرك  9فرع مرج احلمام10فرع اأبو علندا
13فرع العقبة2فرع زين 11فرع الريموك

12فرع الزرقاء4فرع �ضمارة مول11فرع وادي ال�ضري
10فرع الر�ضيفة7فرع جامعة عمان الأهلية13فرع اجلبيهة

8فرع املنطقة احلرة9فرع البقعة9فرع عمره 
8فرع الزرقاء اجلديدة 7فرع ماأدبا13فرع عبدون 

12فرع املدينة الريا�ضية 6فرع ال�ضلط 8فرع اأبو ن�ضري
7فرع �ضارع امللك عبد الثاين - اإربد4فرع مركز امللك عبد اهلل 10فرع ماركا

8الإدارة القليمية - رام اهلل 9فرع خلدا8فرع ابن خلدون 
11فرع نابل�س - فل�ضطني7فرع دير غبار11فرع دابوق

12فرع رام اهلل- فل�ضطني 5فرع تاج مول8فرع �ضيتي مول
5فرع قرب�س5 فرع جالرييا مول15فرع ال�ضمي�ضاين

7فرع �ضارع امللك ح�ضني بن طالل - الزرقاء 
15ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية - عمان )�ضركة تابعة( 

17�ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي - عمان )�ضركة تابعة(

ال�سركات التابعة4 ب/2
ال�سركة املتحدة لال�ستثمارات املالية

تاأ�ض�ضت ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية عام 1980، ومت حتويلها يف عام 1996 اإىل �ضركة م�ضاهمة عامة. وتعترب ال�ضركة اإحدى اأف�ضل �ضركات الو�ضاطة واخلدمات 
املالية العاملة يف بور�ضة عمان، حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها املالية وال�ضتثمارية على اأحدث الو�ضائل التكنولوجية والربط الإلكرتوين املبا�ضر مع الأ�ضواق املالية 
العاملية يف عام 2002 اأ�ضبحت ال�ضركة �ضركة تابعة للبنك الأردين الكويتي، وميتلك البنك ما ن�ضبته 50.22% من راأ�ضمالها البالغ 8 ماليني دينار يف نهاية عام 2014.

يقع مقر ال�ضركة يف منطقة ال�ضمي�ضاين، عمان ويعمل لدى ال�ضركة 15 موظفًا.
�سركة اإجارة للتاأجر التم�يلي

تاأ�ض�ضت �ضركة اإجاره للتاأجري التمويلي ك�ضركة م�ضاهمة خا�ضة بتاريخ 2011/1/6 وبراأ�ضمال مقداره 10 مليون دينار اأردين. و مت خالل �ضهر اأيلول/ �ضبتمرب 2012 رفع 
راأ�ضمال ال�ضركة اإىل 20 مليون دينار مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.

لقد جاءت فكرة اإن�ضاء ال�ضركة ا�ضتكماًل لروؤية البنك يف تطوير خدماته املقدمة للعمالء وتوفري حلول متويلية مبتكرة ت�ضهم يف دعم الأن�ضطة القت�ضادية املختلفة من 
خالل متويل الأ�ضول الثابتة وبحيث تكون رديفة للتمويل امل�ضريف املعتاد يف �ضوء التغريات يف الأ�ضواق املالية وامل�ضرفية.

يقع مقر ال�ضركة يف مبنى فرع البنك الكائن ب�ضارع مكة، عمان ويعمل لدى ال�ضركة 17 موظفًا.

�لبنك �لأردين �لكويتي
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 نبذة تعريفية باأع�ساء جمل�س الإدارة4 ب/3
1- دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي �سالح الكباريتي 

رئي�س جمل�س الإدارة 
تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15

تاريخ امليالد: 1949
ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س اإدارة اأعمال واإدارة مالية مع مرتبة ال�ضرف من جامعة �ضانت ادواردز/ الوليات املتحدة الأمريكية، 1973.

املنا�سب احلالية:
رئي�س جمل�س الأمناء، جامعة عمان الأهلية.• 
رئي�س جمل�س الإدارة، ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك اخلليج اجلزائر - اجلزائر )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة الألبان الأردنية• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك برقان - الكويت• 

املنا�سب ال�سابقة:
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين، رئي�س اللجنة املالية والقت�ضادية باملجل�س )2005 - 2007(• 
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين، النائب الأول لرئي�س املجل�س )2000 - 2002(• 
رئي�س الديوان امللكي )1999 - 2000(• 
ع�ضو جمل�س النواب الأردين الثاين ع�ضر )1993 - 1997( واحلادي ع�ضر )1989 - 1993(، رئي�س اللجنة املالية والقت�ضادية باملجل�س • 

)1995 - 1993(
رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية والدفاع )1996 -1997(• 
وزير اخلارجية )1995 -1996(• 
وزير العمل )1991 - 1993(• 
وزير ال�ضياحة والآثار )1989 - 1991(• 

خرات �سابقة:
عمل يف عدة �ضركات مالية واأعمال حرة من 1973 اإىل 1989• 

2- ال�سيد في�سل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1954

ال�سهادات العلمية: �ضهادة جامعية يف جمال الطريان، اأكادميية الطريان الأردنية، 1981
املنا�سب احلالية وال�سابقة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(، الكويت• 
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة بانرث ميديا غروب )OSN(- دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة • 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، جمموعة اخلليج للتاأمني، الكويت• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، بنك اخلليج املتحد، البحرين• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ، موؤ�ض�ضة مربة م�ضاريع اخلري، الكويت• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضركة ال�ضعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�ضدافكو(، ال�ضعودية• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة اخلليج م�ضر لل�ضياحة والفنادق، م�ضر• 
ع�ضو جمل�س اأمناء، اجلامعة الأمريكية يف الكويت، الكويت• 
الرئي�س الفخري للجمعية الكويتية لختالفات التعلم، الكويت• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، بنك برقان تركيا، تركيا )2014-2012( • 

التكرمي واجل�ائز 
جائزة املنتدى القت�ضادي يف الكويت عام 2009 تقديرًا لدوره يف قطاع ال�ضتثمار وجناحاته يف الأ�ضواق املالية العاملية• 
جائزة املنتدى القت�ضادي العربي يف تون�س عام 2007• 
جائزة الإجناز من املنتدى القت�ضادي العربي يف بريوت عام 2007• 
جائزة الإجناز من جمعية امل�ضرفيني العرب لأمريكا ال�ضمالية يف عام 2005• 
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3- ال�سيد م�سع�د حمم�د ج�هر حيات
ع�س� جمل�س الإدارة /  ممثل �سركة الفت�ح القاب�سة - الك�يت

تاريخ الع�س�ية:2001/2/20
تاريخ امليالد: 1953

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س اقت�ضاد، جامعة الكويت، 1973، الدبلوم العايل يف العلوم امل�ضرفية، 1975
املنا�سب احلالية وال�سابقة:

الرئي�س التنفيذي لقطاع البنوك، �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(، الكويت من 2010 • 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك اخلليج املتحد، البحرين • 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك �ضورية واخلليج، �ضوريا• 
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك تون�س العاملي، تون�س• 
نائب الرئي�س، فم بنك، مالطا• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية، بنك اخلليج اجلزائر، اجلزائر• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة رويال كابيتال، اأبو ظبي• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، م�ضرف بغداد، العراق• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك برقان• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية، �ضركة �ضمال اأفريقيا القاب�ضة )2014-2010(• 
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول، الكويت )2010-1998(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة امل�ضتثمر الدويل، الكويت )2009-2005(• 
ع�ضو منتدب، بنك اخلليج املتحد، البحرين )2009-1997(• 

4- ال�سيد طارق حممد ي��سف عبد ال�سالم
ع�س� جمل�س الإدارة /  ممثل �سركة م�ساريع الك�يت )القاب�سة( - الك�يت

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1965

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س حما�ضبة، جامعة الكويت، 1987، دبلوم الأوراق املالية العاملية، الكويت، 1996
املنا�سب احلالية :

الرئي�س التنفيذي، قطاع ال�ضتثمارات �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(، الكويت من 2011/1• 
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة العقارات املتحدة، الكويت من 2010/4• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة، الكويت من 2004/4 • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول، الكويت من 2013/4• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضركة ال�ضعودية ملنتجات الألبان والأغذية )�ضدافكو(، ال�ضعودية من 2012/6• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة القرين ل�ضناعة الكيماويات البرتولية من 2012/6• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة رويال كابيتال، اأبوظبي من 2007/7• 

املنا�سب ال�سابقة :
رئي�س جمل�س الإدارة، بنك برقان، الكويت )2007 - 2010 ( • 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، بنك برقان، الكويت )2004 - 2007 (• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك الكويت وال�ضرق الأو�ضط، الكويت )2003 - 2004( • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك اخلليج املتحد، البحرين )2002 - 2008( • 
ع�ضو جمل�س الإدارة، بنك الكويت ال�ضناعي، الكويت )2002 - 2003(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية لإدارة الأ�ضول )1998 - 2009( • 
املدير العام، �ضركة م�ضاريع الكويت لإدارة الأ�ضول )1998 - 2006(• 
رئي�س جمل�س الإدارة، ال�ضركة الكويتية للمقا�ضة، الكويت )1997 -2004(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة اخلليج للتاأمني )1997 - 2001( • 
م�ضاعد الرئي�س التنفيذي للتداول واإدارة املحافظ ال�ضتثمارية، م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية )1996 - 1999(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، ال�ضركة البحرينية الكويتية للتاأمني، الكويت )1992 -2008(• 
مدير اإدارة التداول واملحافظ ال�ضتثمارية العاملية، م�ضاريع الكويت ال�ضتثمارية )1992 - 1996(• 
مدير اإدارة الأوراق املالية املحلية، �ضركة ال�ضتثمارات املالية الدولية )1987 - 1991( • 



� لـتـقـر يـر  � لـ�سـنـو ي  لـلـبـنـك  � لأ ر د نـي  � لـكـو يـتـي        4 1 0  942

5- ال�سيد فاروق عارف �سحادة العارف
ع�س� جمل�س الإدارة

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1938

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س عالقات دولية، جامعة �ضيكاغو، الوليات املتحدة الأمريكية، 1961
املنا�سب ال�سابقة:

الرئي�س التنفيذي، �ضركة جلف كوم لالت�ضالت• 
رئي�س هيئة املديرين، �ضركة �ضادافكو الأردنية للمنتجات الغذائية )لغاية 2009/5/1( • 
نائب مدير عـام، �ضركة الرازي لل�ضناعات الدوائية )1993 - 1999(• 
نائب مدير عام، البنك الأردين الكويتي )1988 - 1993(• 
مدير عام، �ضركة نايف الدبو�س واأولده - الكويت )1970- 1988(• 
مدير اإداري، وزارة الأ�ضغال / الكويت )1961 - 1966(• 

6- الدكت�ر ي��سف م��سى �سلمان الق�س��س
ع�س� جمل�س الإدارة / ممثل بنك برقان - الك�يت

تاريخ الع�س�ية: 2001/2/20
تاريخ امليالد: 1939

ال�سهادات العلمية:  بكالوريو�س طب من جامعة عني �ضم�س عام 1965 ودبلوم الدرا�ضات العليا طب الأمرا�س الباطنية عام 1966. ح�ضل 
على �ضهادة الع�ضوية من كلية الأطباء امللكية / لندن عام 1970. اأنهى تخ�ض�ضه يف اأمرا�س القلب من جامعة هيو�ضنت/تك�ضا�س عام 1973

املنا�سب احلالية وال�سابقة:
نائب رئي�س هيئة املديرين، م�ضت�ضفى عمان اجلراحي• 
ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين من 2011/10/25اإىل 2013/10/24• 
اأ�ضتاذ اأمرا�س القلب ال�ضريري يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا• 
عني مديرًا ملركز امللكة علياء لأمرا�س وجراحة القلب يف عام 1983 ومديرًا ملدينة احل�ضني الطبية ومديرًا للخدمات الطبية امللكية الأردنية • 

وم�ضت�ضار اأول يف مركز امللكة علياء لأمرا�س وجراحة القلب
حائز على زمالة العديد من كليات الطب من كربيات اجلامعات العاملية يف اأمريكا وبريطانيا• 
حاز على العديد من الأو�ضمة الرفيعة املدنية والع�ضكرية والطبية يف الأردن واخلارج• 

7- ال�سيد من�س�ر اأحمد عبد الكرمي الل�زي
ع�س� جمل�س الإدارة/ ممثل ال�سركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

تاريخ الع�س�ية: 2009/3/15
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س اإدارة اأعمال وت�ضويق، جامعة �ضانت اإدواردز، الوليات املتحدة الأمريكية، 1983
املنا�سب احلالية:

مدير تطوير الأعمال، �ضركة �ضيمن�س - فرع الأردن• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة املتحدة لال�ضتثمارات املالية )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 

املنا�سب ال�سابقة:
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني )2013/3-2009/4(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة الكابالت الأردنية احلديثة )2011/6-2008/10(• 
مدير اإداري، �ضركة �ضيمن�س - فرع الأردن )1993/12 - 2006/12(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة عمان للتاأمني امل�ضاهمة العامة املحدودة )1998/10 - 2000/9(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، بنك فيالدلفيا لال�ضتثمار )1996/3 - 2000/9(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة الوطنية ل�ضناعة ال�ضلب )1995/5 - 2000/9(• 
البنك املركزي الأردين/ دائرة العالقات اخلارجية - ق�ضم ال�ضتثمار )1985/11 - 1993/7(• 
القيادة العامة للقوات امل�ضلحة الأردنية / مديرية الدرا�ضات والتطوير )1984/2 - 1985/10(• 
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8- ال�سيد بيجان خ�سرو�ساهي 
ع�س� جمل�س الإدارة /  ممثل .Odyssey Reinsurance Co / ال�ليات املتحدة

تاريخ الع�س�ية: 2011/3/23
تاريخ امليالد: 1961

اإدارة اأعمال، 1986 وبكالوريو�س هند�ضة ميكانيكية، جامعة )Drexel(، بن�ضلفانيا، الوليات املتحدة الأمريكية،  ال�سهادات العلمية: ماج�ضتري 
1983

املنا�سب احلالية:
الرئي�س واملدير التنفيذي، �ضركة Fairfax International/ لندن• 
ممثل �ضركة Fairfax Financial Holdings Limited يف جمال�س اإدارة ال�ضركات التالية:• 
�ضركة اخلليج للتاأمني، الكويت • 
ال�ضركة البحرينية الكويتية للتاأمني، البحرين • 
املجموعة العربية امل�ضرية للتاأمني، م�ضر • 
�ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني، الأردن • 
�ضركة فجر اخلليج للتاأمني، لبنان• 
 البنك التجاري الدويل، م�ضر• 

املنا�سب ال�سابقة: 
الرئي�س واملدير التنفيذي، Fuji Fire and Marine Insurance Company – اليابان• 
رئي�س، عمليات التاأمني العامة، AIG، �ضيول، كوريا اجلنوبية )2001- 2004(• 
نائب رئي�س جمل�س اإدارة ومدير عام، AIG Sigorta، تركيا )2001-1997(• 
نائب الرئي�س الإقليمي، امللكية املحلية وعمليات الإ�ضابات يف منطقة و�ضط املحيط الأطل�ضي، AIG، الوليات املتحدة الأمريكية • 
�ضغل عدة منا�ضب يف �ضركة AIG  للتاأمينات العامة منذ عام 1986، الوليات املتحدة الأمريكية• 
 • Foreign Affairs Council ،ع�ضو جمل�س اإدارة
 •Insurance Society of Philadelphia ،ع�ضو جمل�س اإدارة
ع�ضو، هيئة USO، كوريا• 
رئي�س جلنة التاأمني يف الغرفة التجارية الأمريكية، كوريا• 
ع�ضو، جمعية رجال الأعمال الرتكية، تركيا.• 
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الإدارة التنفيذية
1- ال�سيد »حممد يا�سر« م�سباح حمم�د الأ�سمر

املن�سب: املدير العام 
تاريخ امليالد: 1947 

تاريخ التعيني: 1990/9/15 
امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س اإدارة اأعمال، اجلامعة الأردنية، 1970

اخلرات ال�سابقة:
م�ضاعد مدير عام/ ت�ضهيالت )1990 - 1993(• 
م�ضاعد مدير عام/ اإدارة ورقابة الئتمان، البنك التجاري الكويتي - الكويت )1990-1971(• 

منا�سب / ع�س�يات: 
ع�ضو جمل�س الإدارة، جمعية البنوك يف الأردن• 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة، جمعية البنوك يف الأردن )2010-2005/10/19(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني )ممثل البنك الأردين الكويتي( )2009/7/2- 2013/3/27(• 
ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة ال�ضرق العربي للتاأمني )ممثل ال�ضركة ال�ضرتاتيجية لال�ضتثمارات( )2009/1/20- 2009/6/14(• 

2- ال�سيد ت�فيق عبد القادر حممد مكحل
املن�ضب: نائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفية

تاريخ امليالد: 1951 
تاريخ التعيني: 1991/10/12 

املوؤهل العلمي: الثانوية العامة 1969
اخلرات ال�سابقة: 

م�ضاعد مدير عام/ ت�ضهيالت )1998 - 2007(• 
مدير تنفيذي اإدارة الت�ضهيالت )1993 - 1997(• 
مدير وحدة الئتمان والت�ضويق )1991 - 1993(• 
مدير الئتمان والت�ضويق، بنك الكويت الوطني - الكويت )1990-1971(• 

منا�سب / ع�س�يات:
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة حديد الأردن )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة الأردنية ل�ضمان القرو�س )ممثل البنك الأردين الكويتي(• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة كهرباء اململكة - م�ضاهمة خا�ضة )ممثل �ضندوق ال�ضمان ل�ضتثمارات الطاقة( • 

3- ال�سيد �ساهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�سب: رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

تاريخ امليالد: 1963
تاريخ التعيني: 1999/5/16

امل�ؤهل العلمي: ماج�ضتري بنوك دولية، جامعة هريوت وات، بريطانيا، 1998
اخلرات ال�سابقة:

م�ضاعد مدير عام / التدقيق الداخلي )1999 - 2009(• 
عمل لدى البنك املركزي الأردين )1988 - 1999(• 

منا�سب / ع�س�يات:
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة دارات الأردنية القاب�ضة )ممثل البنك الأردين الكويتي( ) 2013/5 -2014/6(• 
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4- ال�سيد وليم جميل ع�اد دبابنة 
املن�سب: رئي�س اخلزينة والإ�ضتثمار

تاريخ امليالد: 1957 
تاريخ التعيني: 1994/8/27 

امل�ؤهل العلمي: الثانوية العامة 1975 
اخلرات العملية:

17 �ضنة يف عدة بنوك اآخرها بنك ال�ضتثمار العربي الأردين )1994-1990(• 

5- ال�سيدة هيام �سليم ي��سف حب�س 
املن�سب: رئي�س ال�ضوؤون املالية

تاريخ امليالد: 1955
تاريخ التعيني: 1999/2/6 

امل�ؤهل العلمي: دبلوم علوم تطبيقية، اجلامعة اللبنانية الأمريكية، 1978 
اخلرات العملية:

مدير مايل، املدر�ضة الجنليزية احلديثة )1992 - 1997(• 
مدير مايل، بنك البرتاء )1978 - 1989(• 

6- ال�سيد هيثم �سميح »بدر الدين« البطيخي
املن�سب: رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�ضة

تاريخ امليالد: 1977 
تاريخ التعيني: 2003/6/1 

امل�ؤهل العلمي: الكلية امللكية الع�ضكرية » �ضاند هري�ضت«، بريطانيا، 1996 
                            بكالوريو�س علوم �ضيا�ضية وعالقات دولية جامعة كنت، بريطانيا، 2000

اخلرات ال�سابقة:
مدير تنفيذي، الوحدة البنكية اخلا�ضة )2006 - 2007(• 
مدير الفرع الرئي�ضي )2003 - 2005(• 

منا�سب / ع�س�يات:
رئي�س جمل�س الإدارة، �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�ضركة مملوكة للبنك بالكامل( ابتداء من 2011/1/27• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، ال�ضركة املتحدة لالإ�ضتثمارات املالية ابتداء من 2005/5/22• 
نائب رئي�س هيئة املديرين، �ضركة ال�ضرق الأو�ضط خلدمات الدفع )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2009/6/23• 
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة مناجم الفو�ضفات الأردنية )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2012/8/14• 
  ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة العمد لال�ضتثمار )2014/4/23-2008/4/1(• 

7- ال�سيد عبد عبدالكرمي حمم�د ن�رالدين فريحات
املن�سب: رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات 

تاريخ امليالد: 1966 
تاريخ التعيني: 2013/10/6

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س هند�ضة كهرباء، جامعة موؤتة، 1988.
اخلرات ال�سابقة:

مدير تنفيذي، Almanar CroweHorwath - اململكة العربية ال�ضعودية )2011 -2013(• 
م�ضاعد مدير عام ورئي�س دائرة اأنظمة املعلومات، بنك اجلزيرة - اململكة العربية ال�ضعودية )2011-2001(• 
اأمني عام وزارة الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات - الأردن )2008-2007(• 
مدير عام ComNet  - جمموعة تكنولوجيا الأردن )2001-1999(• 
ا�ضت�ضاري ات�ضالت، بنك الإ�ضكان )1999-1995(• 
مهند�س ات�ضالت، دائرة الت�ضالت، القوات امل�ضلحة الأردنية )1995-1988(• 
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8- ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجلي��سي 
املن�سب: رئي�س الت�ضهيالت الئتمانية 

تاريخ امليالد: 1970
تاريخ التعيني : 1997/9/6

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�ضبة، جامعة عمان الأهلية، 1994
اخلرات ال�سابقة:

اأعمال م�ضرفية، بنك الأردن واخلليج 1994 - 1997• 
منا�سب / ع�س�يات: 

 ع�ضو جمل�س الإدارة، املتكاملة للتاأجري التمويلي )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2006• 
 ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة كهرباء اإربد )ممثل البنك الأردين الكويتي( )2012/9/6- 2014/1/4(• 

9- ال�سيد اإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست
املن�سب: رئي�س ال�ضوؤون القانونية

تاريخ امليالد: 1962 
تاريخ التعيني: 1989/4/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حقوق، اجلامعة الأردنية، 1986.
اخلرات ال�سابقة:

الدائرة القانونية من 2000/9/1• 
دائرة الت�ضهيالت )1994 -2000(• 
دائرة متابعة الت�ضهيالت )1989 -1994(• 

منا�سب / ع�س�يات:
ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�ضركة مملوكة للبنك بالكامل(• 

10- ال�سيد اإبراهيم �سالح اإبراهيم احلن�س
املن�سب: رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�ضطني 

تاريخ امليالد: 1957
تاريخ التعيني : 1981/2/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�ضبة، جامعة فيالدلفيا، 1999
اخلرات ال�سابقة:

خربة م�ضرفية �ضابقة بفروع البنك الأردين الكويتي/ الأردن )1981 - 2007(• 
منا�سب / ع�س�يات: 

ع�ضو جمل�س اإدارة، �ضركة املوؤ�ض�ضة العربية للفنادق - فل�ضطني )ممثل البنك الأردين الكويتي( ابتداء من 2013/3/19• 

11- ال�سيد حممد جميل عزم حمد
املن�سب: رئي�س اإدارة املخاطر

تاريخ امليالد: 1972
تاريخ التعيني : 1999/8/10

امل�ؤهل العلمي: ماج�ضتري مالية وم�ضرفية، الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�ضرفية، 1999 
اخلرات ال�سابقة:

اأعمال م�ضرفية، البنك العقاري العربي 1994 -1999• 
منا�سب / ع�س�يات: 

 ع�ضو جمل�س الإدارة، �ضركة اإجارة للتاأجري التمويلي )�ضركة مملوكة للبنك بالكامل( ابتداء من 2013/5/1• 
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12- ال�سيد �سائد حمم�د خ�سر طعمه
املن�سب: رئي�س اإدارة المتثال

تاريخ امليالد: 1970
تاريخ التعيني : 2001/5/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�ضبة، اجلامعة الأردنية، 1991 
اخلرات ال�سابقة:

اأعمال م�ضرفية، بنك الإ�ضكان 1992 - 2001• 

13- ال�سيد عبداهلل اإبراهيم م�سمار
املن�سب: رئي�س اإدارة ال�ضوؤون الإدارية

تاريخ امليالد: 1973     
تاريخ التعيني: 2000/3/5        

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س قانون، جامعة عمان الأهلية، 1997
اخلرات ال�سابقة:

 مديرية ال�ضوؤون القانونية لدى وزارة الداخلية )1997- 2000( • 

14- ال�سيد داود عادل داود عي�سى
املن�سب: رئي�س اإدارة املوارد الب�ضرية

تاريخ امليالد: 1973
تاريخ التعيني : 2012/11/18

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س اإقت�ضاد، جامعة الريموك، 1998 
اخلرات ال�سابقة:

رئي�س دائرة التخطيط واملوازنة باإدارة املوارد الب�ضرية ومدير �ضوؤون املوظفني، �ضركة قطر للبرتول )2004 - 2012(  • 
مدير �ضوؤون املوظفني، �ضركة لوت�س للمقاولت والتجارة ، قطر )2001 - 2004(• 
مدير �ضوؤون املوظفني والعالقات العامة، ال�ضركة الفنية للمقاولت الهند�ضية ، عمان )2000 - 2001(• 

15- ال�سيد ابراهيم ف�سل حمم�د الطعاين 
املن�سب: رئي�س اإدارة التدقيق الداخلي 

تاريخ امليالد: 1964 
تاريخ التعيني: 2013/11/4

امل�ؤهل العلمي: ماج�ضتري علوم مالية وم�ضرفية ، الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�ضرفية، 1994 
اخلرات ال�سابقة:

رئي�س التدقيق الداخلي ، بنك �ضتاندرد ت�ضارترد / الأردن ) 2013-2011(• 
 نائب الرئي�س التنفيذي، �ضركة ABC لال�ضتثمار/ الأردن )2009 -2011(• 
 مدير تنفيذي لل�ضوؤون املالية، �ضركة Aloula Geojit  للو�ضاطة املالية/ اململكة العربية ال�ضعودية )2007 -2009(• 
 رئي�س مفت�ضني، البنك املركزي الأردين )1989 -2007(• 
 حملل مايل، هيئة الأوراق املالية/ الأردن )1988 - 1989(• 
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اأ�سماء مالكي 1% فاأكرث من اأ�سهم البنك خالل عامي 2014 و 42013 ب/4

عدد الأ�ضهم يف اجلن�ضيةال�ضم
2014/12/31

الن�ضبة
%

عدد الأ�ضهم يف 
2013/12/31

الن�ضبة
%

امل�ضتفيد النهائي
من امل�ضاهمة

الأ�ضهم
املرهونة

50.927.82750.92850.927.82750.928الكويتيةبنك برقان 

�ضركة م�ضاريع
الكويت القاب�ضة 

-)كيبكو(

-نف�ضه21.041.64421.04221.041.64421.042الأردنيةاملوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي

Odyssey Reinsurance  5.850.0005.8505.850.0005.850الأمريكية

Fairfax
Financial
Holdings-

-نف�ضه1.097.2461.0971.097.2461.097الكويتية�ضركة ال�ضرق القاب�ضة

Proudstar Trading Limitedنف�ضه1.052.7931.0531.051.1231.051القرب�ضية-

Kuwait wealth Holding Ltdنف�ضه--1.000.0001.000جزر العذراء-

�ضركة جرنال مديرتانيان الأردنية 
لالإ�ضتثمارات ال�ضياحية وال�ضناعية

�ضركة جرنال1.000.0001.000--الأردنية
مديرتانيان

 / لوك�ضمبورغ

-

ال��سع التناف�سي: يعمل البنك �ضمن القطاع امل�ضريف الأردين الذي ي�ضم 26 بنكا منها 10 بنوك اأجنبية. ولدى البنك 56 فرعا يف الأردن وفرعني يف 4 ب/5
فل�ضطني وفرع يف قرب�س. ميار�س البنك مهامه الرئي�ضية يف قبول الودائع ومنح الئتمان وتقدمي اخلدمات امل�ضرفية والإ�ضتثمارية ملختلف القطاعات 

الإقت�ضادية واملوؤ�ض�ضات والأفراد. بلغت ح�ضة البنك من اإجمايل ت�ضهيالت البنوك يف الأردن 6% ومن اإجمايل الودائع 5.35% كما يف 2014/12/31.

ا�ضتحقت �ضركة ICS FINANCIAL SYSTEM LTD، مزود النظام البنكي اجلديد، ما يزيد عن 10% من اإجمايل امل�ضرتيات لعام 4.2014 ب/6

- 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�ضل عليها البنك. 

ل يوجد قرارات �ضادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�ضية.4 ب/8
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بيانات امل�ظفني والتدريب والهيكل التنظيمي4 ب/9
بلغ عدد موظفي البنك كما يف 2014/12/31 )1.036( موظفًا منهم )11( موظفا يف فرع نابل�س و)20( موظفًا يف الإدارة القليمية وفرع رام اهلل 

و)5( موظفني يف فرع قرب�س. وبلغ عدد موظفي ال�ضركات لتابعة )32( موظفا.

  امل�ظف�ن ح�سب فئات م�ؤهالتهم :

�ضركة اإجارة للتاأجري التمويلياملتحدة لال�ضتثمارات املاليةالبنك الأردين الكويتي
العددالعددالعدداملوؤهل العلمي

--1دكتوراه

5721ماج�ضتري 

--6دبلوم عايل

756614بكالوريو�س

12531دبلوم 

3741الثانوية العامة

--54دون الثانوية العامة

10361517املجموع

 الدورات التدريبية لعام 2014

عدد امل�ضاركنيعدد الدوراتالربامج الرئي�ضية

961975التدريب الداخلي

تدريب خارج البنك:
815م�ضرفية متخ�ض�ضة

46املحا�ضبة والإدارة املالية

1112الت�ضهيالت الئتمانية

1523تفتي�س وتدقيق ورقابة

442اإدارية 

22العالقات العامة

3636اللغة الإجنليزية

716اأنظمة كمبيوتر

23البطاقات

36مهارات

23اخلزينة وال�ضتثمار

45قانونية

47اإدارة املخاطر
1218متفرقات

2102169املجم�ع
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و�سف املخاطر: ورد �سمن التقرير4 ب/10

الإجنازات خالل عام 2014 : وردت �سمن التقرير4 ب/11

مل ترتتب خالل ال�ضنة املالية 2014 اأي اآثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة ول تدخل �ضمن الن�ضاط الرئي�ضي للبنك.4 ب/12

ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح املحققة وامل�زعة و�سايف حق�ق امل�ساهمني باآلف الدنانر4 ب/13

و�سعر ال�سهم )2010 - 2014(

الأرباح املحققة ال�ضنة
قبل ال�ضريبة

�ضايف حقوق   الأرباح املوزعة
م�ضاهمي البنك

�ضعر ال�ضهم
نقديةاأ�ضهم منحة دينار

201073.867-%20324.5574.320

201155.622-%20346.6433.620

201263.345-%20374.0853.030

201366.035-%20404.5263.890

201462.895-%20431.7844.290

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�ضابات للبنك وال�ضركات التابعة يف عام 2014 مبلغ 222.686 دينار.4 ب/16
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عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عامي 2014 و2013  4 ب/17

اجلن�ضيةاملن�ضب / ال�ضفةال�ضمالرقم
عدد الأ�ضهم كما يف

2014/12/312013/12/31

1.1461.146اأردينرئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد عبد الكرمي عالوي �ضالح الكباريتي1

2
226.667226.667بحرينينائب رئي�س جمل�س الإدارةبنك اخلليج املتحد

10.00010.000كويتيممثل بنك اخلليج املتحدال�ضيد في�ضل حمد مبارك العيار

3
50.927.82750.927.827كويتيع�ضو جمل�س الإدارةبنك برقان

8.6668.666اأردينممثل بنك برقانالدكتور يو�ضف مو�ضى �ضلمان الق�ضو�س

4

21.041.64421.041.644اأردنيةع�ضو جمل�س الإدارةاملوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي

ممثل املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعيجعفر عبد عبدالفتاح ح�ضان 
--اأردين)لغاية 2014/11/14(

5
465.631465.631اأردنيةع�ضو جمل�س الإدارة ال�ضركة الإ�ضرتاتيجية لال�ضتثمارات

49.00049.000اأردينممثل ال�ضركة الإ�ضرتاتيجية لال�ضتثماراتاملهند�س من�ضور اأحمد عبد الكرمي اللوزي

6
44.99644.996كويتيةع�ضو جمل�س الإدارة�ضركة الفتوح القاب�ضة

3232كويتيممثل �ضركة الفتوح القاب�ضةال�ضيد م�ضعود حممود حجي جوهر حيات

7
50.99650.996كويتيةع�ضو جمل�س الإدارة�ضركة م�ضاريع الكويت القاب�ضة

14.25014.250كويتيممثل �ضركة م�ضاريع الكويت القاب�ضةال�ضيد طارق حممد يو�ضف عبدال�ضالم

8
  Odyssey Reinsurance Co. 5.850.0005.850.000اأمريكيةع�ضو جمل�س الإدارة

--اأمريكيممثل  .Odyssey Reinsurance Coال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي

14.00414.004اأردينع�ضو جمل�س الإدارةال�ضيد فاروق عارف �ضحادة العارف9
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عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2014 و 2013

اجلن�ضيةاملن�ضب / ال�ضفةال�ضمالرقم
عدد الأ�ضهم 

كما يف
2014/12/31

عدد الأ�ضهم 
كما يف

2013/12/31

20.00020.000اأرديناملدير العام "حممد يا�ضر" م�ضباح حممود الأ�ضمر1

--اأرديننائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفيةتوفيق عبد القادر حممد مكحل2

--اأردينرئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والإمتثال �ضاهر عيد عبداحلليم �ضليمان3

--اأردينرئي�س اخلزينة وال�ضتثماروليم جميل عواد دبابنه4

1.6001.600اأردنيةرئي�س ال�ضوؤون املاليةهيام �ضليم يو�ضف حب�س5

--اأردينرئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�ضةهيثم �ضميح "بدر الدين" البطيخي6

--اأردينرئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلوماتعبدالكرمي حممود نورالدين فريحات7

--اأردينرئي�س الت�ضهيالت الئتمانيةزهدي بهجت زهدي اجليو�ضي8

--اأردينرئي�س ال�ضوؤون القانونيةاإبراهيم عي�ضى اإ�ضماعيل ك�ضت9

--اأردينرئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�ضطنياإبراهيم �ضالح اإبراهيم احلن�س10

--اأردينرئي�س اإدارة املخاطرحممد جميل عزم حمد 11

--اأردينرئي�س اإدارة المتثال�ضائد حممود خ�ضر طعمة12

--اأردينرئي�س اإدارة ال�ضوؤون الإداريةعبداهلل اإبراهيم عبداهلل م�ضمار13

--اأردينرئي�س اإدارة املوارد الب�ضريةداود عادل داود عي�ضى14

--اأردينرئي�س اإدارة التدقيق الداخليابراهيم ف�ضل حممود الطعاين15

الأ�سهم اململ�كة من قبل ال�سركات التي ي�سيطر عليها اأع�ساء جمل�س الإدارة / الأ�سخا�س املطلعني

ا�ضم ال�ضركةال�ضفةا�ضم الع�ضو / ال�ضخ�س املطلع
امل�ضيطر عليها

ن�ضبة امل�ضاهمة 
يف ال�ضركة 

امل�ضيطر عليها

عدد اأ�ضهم البنك اململوكة من
قبل ال�ضركة امل�ضيطر عليها

2014/12/312013/12/31

1750.927.82750.927.827%بنك برقان - الكويتع�ضو جمل�س الإدارةبنك اخلليج املتحد

�ضركة م�ضاريع الكويتع�ضو جمل�س الإدارة�ضركة الفتوح القاب�ضة - الكويت
44.6350.99650.996%   القاب�ضة - الكويت

45.7250.927.82750.927.827%بنك برقان - الكويتع�ضو جمل�س الإدارة�ضركة م�ضاريع الكويت القاب�ضة - الكويت

85.47226.667226.667%بنك اخلليج املتحد - البحرينع�ضو جمل�س الإدارة�ضركة م�ضاريع الكويت القاب�ضة - الكويت
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عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأقارب اأع�ساء جمل�س الإدارة وممثليهم واأقارب اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2014 و 2013

قم
ال�ضلة        ال�ضمالر

ضية
جلن�

عدد الأ�ضهم كما يفا

2014/12/312013/12/31

14.40914.409اأردنيةزوجة  فاروق عارف �ضحاده العارف / ع�ضو جمل�س اإدارة زكية اإبراهيم حممود مراد1

10.00010.000اأردنيةزوجة "حممد يا�ضر" م�ضباح الأ�ضمر / املدير العامهند حممد اإ�ضماعيل جرب2

املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها كل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة4ب/ 18 اأ

مكافاأةاملن�ضبال�ضمالرقم
الع�ضوية

بدل تنقالت و�ضفر 
الإجمايلوح�ضور اجلل�ضات

5.00085.27490.274رئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد عبدالكرمي عالوي �ضالح الكباريتي1

5.0008.50813.508نائب رئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد في�ضل حمد مبارك العيار2

5.0005.35010.350ع�ضوممثل املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي3

5.0008.80813.808ع�ضوال�ضيد م�ضعود حممود جوهر حيات 4

5.00010.90815.908ع�ضوال�ضيد طارق حممد يو�ضف عبد ال�ضالم5

5.0009.40014.400ع�ضوال�ضيد فاروق عارف �ضحادة العارف6

5.0007.60012.600ع�ضوالدكتور يو�ضف مو�ضى �ضلمان الق�ضو�س7

5.0008.10013.100ع�ضوال�ضيد من�ضور اأحمد عبد الكرمي اللوزي8

5.0009.10814.108ع�ضوال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي 9
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املزايا واملكافاآت التي يتمتع بها اأ�سخا�س الإدارة العليا4ب/ 18 ب

الرواتباملن�ضبال�ضمالرقم
ال�ضنوية

�ضفر
ومياومات

بدل
الإجمايلجلان

228.480--228.480رئي�س جمل�س الإدارةال�ضيد عبدالكرمي عالوي �ضالح الكباريتي1

391.40014.07110.200415.671املدير العام "حممد يا�ضر" م�ضباح حممود الأ�ضمر2

نائب املدير العام / رئي�س توفيق عبد القادر حممد مكحل3
296.7042.4813.900303.085املجموعة امل�ضرفية

رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر  �ضاهر عيد عبداحلليم �ضليمان4
194.9122.4366.400203.748والإمتثال

208.531-203.6324.899رئي�س اخلزينة وال�ضتثماروليم جميل عواد دبابنه5

188.160--188.160رئي�س ال�ضوؤون املاليةهيام �ضليم يو�ضف حب�س6

رئي�س منتجات التجزئة هيثم �ضميح "بدر الدين" البطيخي7
195.173-185.7129.461والبنكية اخلا�ضة

رئي�س العمليات وتكنولوجيا عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات8
137.750-133.0004.750املعلومات

118.7323.3021.000123.034رئي�س الت�ضهيالت الئتمانيةزهدي بهجت زهدي اجليو�ضي9

118.687-117.0201.667رئي�س ال�ضوؤون القانونيةاإبراهيم عي�ضى اإ�ضماعيل ك�ضت10

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع اإبراهيم �ضالح اإبراهيم احلن�س11
121.191--121.191فل�ضطني

900107.904-107.004رئي�س اإدارة املخاطرحممد جميل عزم حمد12

900102.448-101.548رئي�س اإدارة المتثال�ضائد حممود خ�ضر طعمة13

61.340--61.340رئي�س اإدارة ال�ضوؤون الإداريةعبداهلل اإبراهيم عبداهلل م�ضمار14

99.308--99.308رئي�س اإدارة املوارد الب�ضريةداود عادل داود عي�ضى15

110.0523.630900114.582رئي�س اإدارة التدقيق الداخلياإبراهيم ف�ضل حممود الطعاين16
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مبلغ 4 ب/19  2014 العام  يف  خريية  جلهات  التربعات  فيها  مبا  الجتماعية  امل�ضوؤولية  جمال  يف  التابعة  وال�ضركات  البنك  م�ضاهمة  اإجمايل  بلغ  الترعات: 
526.002 دينار ح�ضب اجلدول اأدناه:

املبلغالبند

174.044دعم التعليم اجلامعي

18.478دعم الن�ضاط الريا�ضي داخل وخارج البنك

5.053دعم موؤلفني وكتاب اأردنيني

18.844تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

48.797دعم منتديات وموؤمترات وطنية

775تكرمي اأوائل الطلبة املتفوقني وم�ضابقات

253.023التربعات جلهات خريية واأن�ضطة اإجتماعية

6.988تربعات الفروع اخلارجية 

526.002املجم�ع

العق�د 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 م�ظف يف البنك اأو اأقاربهم:

 قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�ضركات التابعة وال�ضركات ال�ضقيقة وكبار امل�ضاهمني واأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا �ضمن الن�ضاطات 
العتيادية للبنك وبا�ضتخدام اأ�ضعار الفوائد والعمولت التجارية. اإن جميع الت�ضهيالت الإئتمانية املمنوحة لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ 

لها اأية خم�ض�ضات. وقد ورد تف�ضيل هذه التعامالت �ضمن الإي�ضاح رقم 38 حول القوائم املالية املوحدة لعام 2014. 

ي�ضاهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي، وقد مت اإي�ضاح ذلك �ضمن اجلزء اخلا�س باإجنازات البنك لعام 2014 يف هذا التقرير.  4 ب/21

البيانات املالية: وردت �ضمن التقرير.4ج 5-1

تقرير مدققي احل�سابات : ورد �ضمن التقرير. 4 د
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الإقرارات املطل�بة4هـ

يقر جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ضتمرارية عمل البنك خالل عام 4.2015هـ/ 1

يقر جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي مب�ضوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.4هـ/ 2

يقر كل ع�ضو من اأع�ضاء املجل�س املوقعني اأدناه باأنه مل يح�ضل على اأية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�ضح عنها، �ضواء كانت تلك املنافع مادية 4هـ/ 3
اأم عينية، و�ضواء كانت له �ضخ�ضيًا اأو لأي من ذوي العالقة به، وذلك عن عام 2014.

ت�اقيع رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

التوقيعرئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�ضيد عبدالكرمي عالوي �ضالح الكباريتي1

 ال�ضيد في�ضل حمد مبارك احلمد العيار 2
 ممثل بنك اخلليج املتحد

 الدكتور جعفر عبد عبد الفتاح ح�ضان 3
 ممثل املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي )لغاية 2014/11/14(

 ال�ضيد م�ضعود حممود جوهر حيات 4
ممثل �ضركة الفتوح القاب�ضة

ال�ضيد طارق حممد يو�ضف عبدال�ضالم5
ممثل �ضركة م�ضاريع الكويت )القاب�ضة(

ال�ضيد فاروق عارف �ضحادة العارف6

 الدكتور يو�ضف مو�ضى �ضلمان الق�ضو�س 7
ممثل بنك برقان

 ال�ضيد من�ضور اأحمد عبدالكرمي اللوزي 8
ممثل ال�ضركة الإ�ضرتاتيجية لال�ضتثمارات

 ال�ضيد بيجان خ�ضرو�ضاهي 9
ممثل �ضركة اأودي�ضي لإعادة التاأمني

نقر نحن املوقعني اأدناه ب�ضحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.4هـ/ 4

املدير املايل
هيام �ضليم حب�س

املدير العام
»حممد يا�ضر« الأ�ضمر 

رئي�س جمل�س الإدارة
عبد الكرمي الكباريتي
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�لإف�ساح عن مدى �للتز�م بتطبيق �لقو�عد �لر�سادية لدليل حوكمة �ل�سركات 

�مل�ساهمة �ملدرجة يف بور�سة عمان

ا�سم ال�سركة : البنك الأردين الكويتي 
ال�سنة املالية: 2014 

رئي�س جمل�س الإدارة : عبد الكرمي عالوي الكباريتي
املدير العام  : حممد يا�ضر م�ضباح الأ�ضمر

اإن ال�سركة ملتزمة بجميع الق�اعد الآمرة والعامة، كما واأنها ملتزمة بالق�اعد الإر�سادية مبا ين�سجم مع طبيعة ون�ع ن�ساطها/الأعمال امل�سرفية ووفقاً 
لالأحكام والق�انني النافذة واملعم�ل بها، واإن الق�اعد الإر�سادية التي مل تلتزم ال�سركة بها هي املبينة تالياً وم��سحاً اإزائها مررات عدم اللتزام بها:

الأ�سبابالقاعدة

1- جمل�س اإدارة ال�سركة

يتم انتخاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة وفق اأ�ضلوب الت�ضويت الرتاكمي 21-
من قبل الهيئة العامة لل�ضركة بالقرتاع ال�ضري.

يتم انتخاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة وفق احكام املادة )132( من 
قانون ال�ضركات.

�ضيتم اللتزام بذلك خالل املهلة املحددة بتعليمات احلاكمية ثلث اأع�ضاء املجل�س على الأقل من الأع�ضاء امل�ضتقلني.31-
املوؤ�ض�ضية للبنوك رقم 2014/58 بخ�ضو�س عدد اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة.

ب - اللجان التي ي�سكلها جمل�س الإدارة  

يكون ت�ضكيل جلنة التدقيق والرت�ضيحات واملكافاآت من اأع�ضاء 32 -
جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، ل يقل عددهم عن الثالثة على اأن 

يكون اإثنان منهم من الأع�ضاء امل�ضتقلني واأن يرتاأ�س اللجنة اأحدهما.

�ضيتم اللتزام بذلك خالل املهلة املحددة بتعليمات احلاكمية 
املوؤ�ض�ضية للبنوك رقم 2014/58 بخ�ضو�س عدد اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة. وتوفر العدد الكايف من الأع�ضاء امل�ضتقلني.

تقدم كل من اللجنتني قراراتهما وتو�ضياتهما اإىل جمل�س الإدارة 65-
وتقريرًا حول اأعمالها اإىل اجتماع الهيئة العامة العادي لل�ضركة.

تقدم كل من اللجنتني قراراتهما وتو�ضياتهما اإىل جمل�س الإدارة 
فقط.

3- اجتماعات الهيئة العامة 

توجه الدعوة اإىل كل م�ضاهم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة قبل 21 13
يومًا من التاريخ املقرر لالجتماع.

يتم توجيه الدعوة للم�ضاهمني وفقًا لأحكام املادة )144( من قانون 
ال�ضركات.
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27ال�سفافية والإف�ساح



دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية         4 1 0  32

�لـمـقـدمـــــة 

لقد اأ�ضبحت اأ�ض�س وقواعد احلاكمية املوؤ�ض�ضية من اأبرز املو�ضوعات املطروحة على �ضعيد اقت�ضاديات كافة دول العامل باعتبارها عن�ضرًا هامًا وفاعاًل لتعزيز النجاح 
والإ�ضالح القت�ضادي خ�ضو�ضًا يف ظل العوملة وانفتاح القت�ضاديات الدولية على بع�ضها البع�س. وغني عن القول اأن هذه املبادئ والأ�ض�س اأ�ضبحت �ضرورية للقطاعني 
العام واخلا�س على حد �ضواء كمتطلب رئي�س لتعزيز الثقة يف اقت�ضاد اأي دولة ودليل على توفر مبادئ ح�ضن الإدارة و ال�ضفافية واملحا�ضبة. اإن احلاكمية اجليدة اأ�ضا�س 

جناح املوؤ�ض�ضات وتعتمد اإىل حد بعيد على املهارات واخلربات وعلى املعرفة التي يتمتع بها اأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
ميكن تعريف احلاكمية املوؤ�ض�ضية على اأنها عبارة عن )1( “ جمموعة الأنظمة والهياكل التنظيمية التي تو�ضح م�ضوؤوليات وواجبات خمتلف امل�ضتويات الإدارية يف البنك 
وجمل�س اإدارته وم�ضاهمي البنك بالإ�ضافة اإىل اجلهات ذات العالقة التي تهتم بالبنك وذلك كله من اأجل �ضمان متكن البنك من حتقيق اأهدافه يف ظل وجود عملية 

رقابية فعالة وبالتايل امل�ضاعدة على ا�ضتغالل موارد املوؤ�ض�ضة بكفاءة “. 
وينظر البنك الأردين الكويتي مبفهومه اخلا�س اإىل احلاكمية املوؤ�ض�ضية على اأنها مفتاح ثقة العمالء وكافة الأطراف الأخرى املهتمة بالبنك، فاحلاكمية املوؤ�ض�ضية هي 

الطريقة والأ�ضلوب الذي تدار به عالقات البنك مع نف�ضه ومع الأطراف الأخرى املتاأثرة به.
يوؤمن البنك الأردين الكويتي باأن توفري حاكميه موؤ�ض�ضية جيدة يوؤدي اإىل اإدارة جيدة للبنك ويعمل على حتقيق اأهداف البنك الإ�ضرتاتيجية، بالإ�ضافة اإىل اإميانه املطلق 
باأن وجود حاكميه جيدة لدى كافة موؤ�ض�ضات اململكة �ضوف يوؤدي اإىل وجود موؤ�ض�ضات كفوؤة بالإ�ضافة اإىل توفري بيئة تناف�ضية منا�ضبة، مما ي�ضاهم يف دعم القت�ضاد 
الوطني ب�ضكل عام، خ�ضو�ضًا واأن البنوك تلعب دوراً  هامًا يف النظام املايل، وتعتمد على ودائع عمالئها يف اأعمالها مما يوؤكد على اأهمية وجود حاكميه موؤ�ض�ضية جيدة 

لديها.
وعليه فقد قرر جمل�س اإدارة البنك الأردين الكويتي تبني دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية ) ي�ضار اإليه لحقاً  بالدليل(  والذي مت اإعداده وفقًا لأف�ضل املمار�ضات الدولية بهذا 
اخل�ضو�س وا�ضتنادًا اإىل تعليمات واإر�ضادات البنك املركزي الأردين والبنك املركزي الكويتي، حيث يهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل الو�ضول اإىل حتقيق مبادئ 
احلاكمية املوؤ�ض�ضية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة بالبنك )Stakeholders( وال�ضفافية والإف�ضاح عن و�ضع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�ضائلة 
يف العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية، وبني جمل�س الإدارة وامل�ضاهمني، وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى، بالإ�ضافة اإىل امل�ضوؤولية من حيث 

الف�ضل الوا�ضح يف امل�ضوؤوليات وتفوي�س ال�ضالحيات.
تنطبق الأحكام الواردة يف الدليل الراهن على جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية واملوظفني وال�ضركات التابعة للبنك.

 يعك�س هذا الدليل متطلبات و�ضيا�ضات البنك التي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س اإدارة البنك، كما يوفر البنك الن�ضخة املعتمدة من الدليل على موقعه اللكرتوين  
www.jkb.com

ر�سالة �لبنك بخ�سو�س �لتحكم �ملوؤ�س�سي 

يهدف البنك الأردين الكويتي اإىل الو�ضول لأف�ضل املعايري املتعلقة باأخالقيات العمل من كافة جوانبه وذلك من خالل الإف�ضاح عن نتائج البنك بكل دقة و�ضفافية اإىل 
جانب املحافظة على التقيد التام بالقوانني والت�ضريعات املختلفة التي حتكم عمل البنك.

�لإطار �لقانوين وم�سادر �إعد�د �لدليل 

يرتبط التحكم املوؤ�ض�ضي الفعال بعوامل داخلية ت�ضمل مدى فعالية التعامل بني اإدارة البنك وجمل�س الإدارة وامل�ضاهمني اإ�ضافة اإىل اجلهات ذات العالقة. اأما العوامل 
اخلارجية والتي تدعم وتوفر حتكم موؤ�ض�ضي جيد فيمكن اإدراجها مبا يلي:-

قانون البنوك رقم 28 ل�ضنة 2000.• 
قانون ال�ضركات رقم 22 ل�ضنة 1997. • 
قانون الأوراق املالية رقم 76 ل�ضنة 2002. • 
قانون �ضمان الودائع رقم 33 ل�ضنة 2000 بالإ�ضافة اإىل كافة القوانني التي حتمي حقوق امل�ضاهمني واملودعني والأطراف ذات العالقة.• 
الأنظمة والتعليمات ال�ضادرة مبقت�ضى القوانني املذكورة اأعاله واأية تعديالت لحقة عليها.• 

كما ا�ضتند البنك اإىل امل�ضادر التالية والتي �ضكلت اأ�ضا�س اإعداد هذا الدليل: -
دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية للبنوك يف الأردن ال�ضادر من قبل البنك املركزي الأردين يف العام 2007.• 

.) OECD ( ح�ضب تعريف منظمة دول التعاون القت�ضادية والتنمية )1(
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�ضيا�ضات وممار�ضات حوكمة ال�ضركات ال�ضادرة من قبل البنك املركزي الكويتي يف العام 2012.• 
اإ�ضدارات جلنة بازل حول املو�ضوع. • 
اإ�ضدارات دول  OECD والبنك الدويل بهذا اخل�ضو�س. • 
و�ضع البنك احلايل يف جمال احلاكمية املوؤ�ض�ضية. • 
اإ�ضدارات خمتلفة مهنية تتحدث عن احلاكمية املوؤ�ض�ضية. • 
املعايري املحا�ضبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�ضتخدمها امل�ضتثمرون مل�ضاءلة اإدارة البنك.• 

�ملمار�سات �ل�سليمة للتحكم �ملوؤ�س�سي 

اإن تنظيم عملية التحكم املوؤ�ض�ضي بالإ�ضافة اإىل الأطر القانونية والتنظيمية تختلف ب�ضكل وا�ضع بني الدول، ومع هذا فاإن التحكم املوؤ�ض�ضي ال�ضليم ميكن حتقيقه بغ�س 
النظر عن النموذج الذي تتبناه املوؤ�ض�ضة امل�ضرفية طاملا اأن هناك وظائف اأ�ضا�ضية تعمل كما يجب.

هنالك اأربعة اأ�ضكال من الرقابة يجب ت�ضمينها الهيكل التنظيمي لأي بنك ل�ضمان حتقيق رقابة فعالة وهي: 
الرقابة من قبل جمل�س الإدارة.. 1
الرقابة من قبل الأ�ضخا�س غري املكلفني بالأعمال اليومية.. 2
الرقابة املبا�ضرة من وحدات العمل نف�ضها.. 3
اإدارة م�ضتقلة لوظائف املخاطر، المتثال وخ�ضوع كل ذلك لإجراءات التدقيق الداخلي.. 4

�أول ً: �أطر�ف �حلاكمية �ملوؤ�س�سية ذ�ت �لعالقة 

وتاليًا بع�س الأمثلة على ذلك:

1. امل�ساهم�ن 
يحر�س اإطار عمل احلوكمة يف البنك على حماية حقوق امل�ضاهمني مع تاأمني معاملة عادلة لهم وب�ضورة خا�ضة يف �ضوء القوانني والأنظمة والتعليمات ال�ضادرة عن 

الهيئات الرقابية. كما ينطبق الأمر عينه على �ضيا�ضات واإجراءات البنك.  
وهذا ي�ضمل :

حماية حقوق امل�ضاهمني الأ�ضا�ضية املتعلقة بت�ضجيل امللكية ونقلها، وامل�ضاركة يف اجتماعات الهيئة العامة، وامل�ضاركة يف الأرباح، واحل�ضول على معلومات منتظمة • 
حول البنك.

اأية •  اأو  �ضمان حقوق امل�ضاهمني يف احل�ضور وامل�ضاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالتعديالت التي تتم على عقد التاأ�ضي�س والتعديالت التي تتم على راأ�س املال، 
قرارات متعلقة باأية عمليات غري عادية والتي تكون لها اآثار على نتائج البنك اأو عملياته .

ت�ضجيع امل�ضاركة الفعالة للم�ضاهمني يف اجتماعات الهيئة العامة وتعريفهم باإجراءات وقواعد الت�ضويت واطالعهم على تاريخ ومكان الجتماع مع جدول الأعمال يف • 
وقت كاف قبل الجتماع. واطالع  امل�ضاهمني على حما�ضر اجتماعات الهينة العامة.

معاملة جميع امل�ضاهمني على حد �ضواء، مبا يف ذلك �ضغار امل�ضاهمني وامل�ضاهمني الأجانب.• 
تقدمي املعلومات اإىل امل�ضاهمني يف الوقت املنا�ضب وال�ضماح لهم مبمار�ضة كامل حقوقهم.حيث يجب اأن تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة دون التمييز بني امل�ضاهمني • 

فيما يتعلق بتوفريها لهم .

2. اأع�ساء جمل�س الإدارة 
امل�ضوؤول الأ�ضا�ضي والأول عن اإدارة البنك واأدائه هم اأع�ضاء جمل�س الإدارة، حيث يقوم اأع�ضاء جمل�س الإدارة بالنيابة عن امل�ضاهمني باإدارة البنك، وتغطي الت�ضريعات 

والقوانني املختلفة واجباتهم وم�ضوؤولياتهم )مثل قانون ال�ضركات، قانون البنوك ... الخ (.
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3. امل�ظف�ن 
كافة موظفي البنك عليهم م�ضوؤولية يف تطبيق اإجراءات الرقابة الداخلية كجزء من م�ضوؤولياتهم يف حتقيق اأهداف البنك، كل فيما يخ�ضه.

يجب على موظفي البنك اأن يتمتعوا باملعرفة ال�ضرورية واملهارات واملعلومات وال�ضالحيات للقيام باأعمال البنك، وهذا يتطلب الفهم الكامل للبنك ولل�ضناعة ولل�ضوق 
واملخاطر التي يواجهونها.

من خالل �ضعي املوظفني لتحقيق هذه املتطلبات فاإنهم �ضوف ي�ضاهمون ب�ضكل اإيجابي يف اأداء واإجنازات البنك والنجاح يف ذلك �ضوف يوؤدي اإىل الأمان والر�ضا الوظيفي.

4. الدائن�ن 
الأطراف املختلفة التي ترتبط مع البنك بعالقات تعاقدية مثل العمالء، املوردون، والدائنون هم اأ�ضا�س لأي موؤ�ض�ضة.

العالقة بني البنك والأطراف املختلفة تعتمد على الثقة التي يتم تطويرها بني البنك والأطراف املختلفة الأخرى.

ثانيًا : �لهيكل �لتنظيمي:

ا منه على التاأكد من وجود لوائح تنظيمية كافية لتنفيذ الإ�ضرتاتيجية  يقع على جمل�س الإدارة م�ضوؤولية اعتماد هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة ن�ضاطات البنك حر�ضً
املعتَمَدة من قبل جمل�س الإدارة وتذليل العقبات اأمام اتخاذ قرار فّعال وحوكمة جّيدة. ويت�ضّمن ذلك:

هيكل تنظيمي وا�ضح و�ضفاف .• 
اأهداف حمّددة لكّل وحدة اإدارية .• 
مهام وم�ضوؤوليات وظيفية حمّددة لكّل وحدة اإدارية. • 
ال�ضلطات وخطوط الت�ضالت واخلطوط املبا�ضرة لالإ�ضراف اخلا�ضة مبنا�ضب الإدارة املختلفة لتحقيق عملية اإ�ضراف مزدوج )اإحالل التوازن ب�ضكل مالئم بني • 

جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية( ف�ضاًل عن التخ�ضي�س/ ف�ضل املهام املالئم. 
الأدّلة وال�ضيا�ضات واإجراءات العمل املالئمة لتنفيذ العمليات والإ�ضراف عليها ل�ضيما حتديد و�ضف وظيفي لكافة م�ضتويات الوظائف �ضمن الهيكل التنظيمي، مبا • 

يف ذلك حتديد موؤّهالت وخربة كّل َمن ي�ضغل هذه املنا�ضب. 
التاأّكد من عدم عرقلة هيكلّية امللكية على احَلوكمة املالئمة. • 
اإدارات م�ضتقلة للوفاء مبهام اإدارة املخاطر والتدقيق والمتثال.• 

ثالثًا : جمل�س �لإد�رة 

ت�سكيلة اأع�ساء املجل�س
على . 1 يحر�ضون  حيث  للبنك،  العامة  الهيئة  قبل  من  انتخابهم  يتم  و  تنفيذيني(  اأع�ضاء  ي�ضم  اأن  ميكن  )كما  تنفيذّيني  غري  اأع�ضاء  من  الإدارة  جمل�س  يتاألف 

ا�ضتقاللية الإجراءات والقرارات املّتخذة وذلك يف كافة الأوقات. 
يتاألف جمل�س الإدارة من عدد واف من اأع�ضاء جمل�س الإدارة لتمكينه من ت�ضكيل العدد املطلوب من جلان املجل�س.. 2
يراعي البنك دائماً  اأن يكون هناك ثالثة اأع�ضاء م�ضتقلني على الأقل )Independent Directors( �ضمن ت�ضكيلة املجل�س.. 3
يعرف البنك الع�ضو امل�ضتقل اأنه الع�ضو الذي ل تربطه بالبنك اأي عالقة ميكن اأن توؤثر على مو�ضوعية وحيادية حكمه وقراره وبحيث تتوفر يف ع�ضو املجل�س احلدود . 4

الدنيا التالية ليعترب م�ضتقالً :-
اأن ل يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�ضنوات اخلم�س ال�ضابقة لتاريخ تر�ضحه لع�ضوية املجل�س.• 
اأن ل تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية.• 
اأن ل يتقا�ضى من البنك اأي راتب اأو اأتعاب مالية �ضواء بطريق مبا�ضر اأو غري مبا�ضر با�ضتثناء ما يتقا�ضاه مقابل  ع�ضويته يف املجل�س.• 
اأن ل يكون ع�ضو جمل�س اإدارة اأو مالكاً  ل�ضركة يتعامل معها البنك وي�ضتثنى من ذلك التعامالت التي تن�ضاأ ب�ضبب اخلدمات و/اأو الأعمال املعتادة التي يقدمها • 

البنك لعمالئه وعلى اأن حتكمها ذات ال�ضروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع اأي طرف اآخر ودون اأي �ضروط تف�ضيلية.
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اأن ل يكون �ضريكاً  للمدقق اخلارجي اأو موظفًا لديه اأو ل�ضركة ا�ضت�ضارات لها تعامالت مادية مع البنك خالل ال�ضنوات اخلم�س ال�ضابقة لتاريخ تر�ضحه لع�ضوية • 
املجل�س.

اأن ل ت�ضكل م�ضاهمته م�ضلحة موؤثرة يف راأ�س مال البنك بطريقة مبا�ضرة، اأو غري مبا�ضرة كاأن يكون حليفاً  مل�ضاهم رئي�ضي يف البنك.• 
تتّم عملية انتخاب اأع�ضاء جمل�س الإدارة والتجديد لهم على نحو يتطابق والقواعد والأنظمة املعمول بها.. 5
اأّية تغيرياٍت يف عدد اأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك يتم اإبرازها على نحو مالئم من خالل التعديالت الالحقة بالنظام الأ�ضا�ضي ب�ضكٍل يتالءم وعملية تطبيق القواعد . 6

والأنظمة والتعليمات.
ينتَخب كّل ع�ضٍو يف جمل�س الإدارة ملّدة اأربع �ضنوات.. 7
 على ع�ضو جمل�س الإدارة الراغب بال�ضتقالة من املجل�س التقدمي بطلب ال�ضتقالة خطيًا اإىل رئي�س املجل�س مو�ضحًا بها �ضببها، حيث يقوم رئي�س املجل�س برفع . 8

طلب ال�ضتقالة اإىل املجل�س.
ميكن لع�ضو جمل�س الإدارة املقدم لطلب ال�ضتقالة اإتباع تعليمات �ضيا�ضة الإبالغ  اإذا اقت�ضت احلاجة لذلك، ويحق للمجل�س طلب راأي م�ضتقل و / اأو التحقيق بها . 9

قبل البت مبو�ضوع ال�ضتقالة. 
يعترب من�ضب ع�ضو جمل�س الإدارة �ضاغرًا ، يف حالة:. 10

تغيب ع�ضو جمل�س الإدارة لأكرث من ثالثة اجتماعات متتالية دون وجود �ضبب يقبله املجل�س.• 
مبوت الع�ضو، اأو اأن ي�ضبح غري كفوؤ من الناحية القانونية.• 
اإذا �ضدر بحقه اأية عقوبة جنائية اأو جنحية يف جرمية خملة بال�ضرف كالر�ضوة والختال�س وال�ضرقة والتزوير و�ضوء ا�ضتعمال الأمانة وال�ضهادة الكاذبة اأو اأي • 

جرمية اأخرى خملة بالآداب والأخالق العامة.
اإذا اأعلن اإفال�ضه.• 
اإذا نق�س عدد الأ�ضهم التي يجب اأن يكون مالكًا لها عن احلد الأدنى املقرر وفق قانون ال�ضركات الأردين، لأي �ضبب من الأ�ضباب اأو تثبيت احلجز عليها بحكم • 

ق�ضائي اكت�ضب الدرجة القطعية اأو مت رهنها خالل مدة ع�ضويته، ما مل يكمل الأ�ضهم التي نق�ضت من اأ�ضهم التاأهيل اخلا�ضة به خالل مدة ل تزيد عن ثالثني 
يومًا، ول يجوز له اأن يح�ضر اأي اجتماع ملجل�س الإدارة خالل حدوث النق�س يف اأ�ضهمه.

اإذا قام ع�ضو جمل�س الإدارة بتقدمي ا�ضتقالته ومتت املوافقة على ال�ضتقالة.• 
يف�ضل البنك بني من�ضبي رئي�س املجل�س واملدير العام وعلى اأن ل تربط بني الرئي�س واملدير العام اأي قرابة دون الدرجة الثالثة. . 11
اإذا كان الرئي�س تنفيذيًا فيقوم البنك بتعيني ع�ضو م�ضتقل كنائب لرئي�س املجل�س.. 12

معاير ع�س�ية جمل�س الإدارة
تعترب املعايري التالية احلدود الدنيا الواجب توافرها يف ع�ضو جمل�س الإدارة:-

اأ- توفر املوؤهالت وال�ضروط الالزمة للع�ضوية
يجب اأن تتوفر يف كل من اأع�ضاء جمل�س الإدارة املوؤهالت وال�ضروط الكافية خلدمة م�ضالح البنك واجلهات الأخرى ذات العالقة ويت�ضمن ذلك حتقيق ما ورد يف قانوين 

البنوك وال�ضركات واأية قوانني اأخرى ذات عالقة. كذلك يجب اأن تتوفر لدى اأع�ضاء جمل�س الإدارة اأي من اأو جميع اخلربات واملوؤهالت التالية:-
يتمتع اأع�ضاء املجل�س باملوؤهالت واخلربة املالئمتني مبا يتالئم مع منا�ضبهم ومهامهم.• 
خربة م�ضرفية مالئمة.• 
م�ضتوى معني من التعليم والتدريب.• 
القدرة على ال�ضتقاللية يف احلكم على الأمور.• 
املعرفة بالبيانات املالية والفهم املعقول للن�ضب امل�ضتخدمة لقيا�س الأداء وتوفر اخلربة الالزمة يف جمال عمل البنك.• 
توفر مهارات اأو خربات مالية / م�ضرفية ت�ضاهم يف اإثراء املجل�س.• 
اللتزام بتعلم اأعمال البنك وا�ضتيفاء �ضروط امل�ضاهمة وال�ضتعداد لال�ضتقالة من املجل�س يف حال عدم القيام بالأعمال املوكلة اإليه.• 
ال�ضبط •  واأنظمة  املخاطر  واإدارة  املوؤ�ض�ضية  احلاكمية  وتعاليم  ال�ضرتاتيجي  والتخطيط  وتطبيقها  الإدارة  جمال  يف  الدولية  املمار�ضات  باأف�ضل  ودراية  فهم  وجود 

والرقابة الداخلية.
القدرة على التوجيه ال�ضرتاتيجي والروؤيا امل�ضتقبلية الوا�ضحة واتخاذ القرارات ال�ضليمة.• 
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ب- الولء وال�ضدق والهتمام 
يعترب التزام اأع�ضاء جمل�س الإدارة بال�ضدق، الولء والهتمام بالبنك من اأهم اجلوانب للو�ضول اإىل حتكم موؤ�ض�ضي جيد من حيث حر�س الع�ضو على اأن تكون عالقته 

بالبنك عالقة �ضادقة واأن يقوم كاأي موظف اآخر بالت�ضريح عن اأي معلومات ذات اأهمية قبل اإجراء اأي �ضفقة اأو تعامل جتاري مع البنك و التي تت�ضمن:
ممار�ضة الأن�ضطة املحتمل اأن توؤدي اإىل تعار�س امل�ضالح.• 
ل يكون ع�ضو املجل�س احلايل ع�ضوًا يف جمل�س اأي بنك مناف�س.• 
على كل ع�ضو التوقيع على مناذج ت�ضريح  متعلقة  بال�ضتقاللية، وت�ضارب امل�ضالح، وال�ضرية، وغريها.• 

اأما يف جانب الولء فانه يف حال ح�ضول اأي ت�ضارب يف امل�ضالح بني الع�ضو والبنك فاإنه على جميع الأطراف اأن ت�ضعى لأن تكون العملية عادلة بالن�ضبة للبنك، ويجب اأن 
يطبق املجل�س على اأي ع�ضو يتعامل مع البنك نف�س ال�ضروط التي يطبقها على العمالء الآخرين دون اأية اأف�ضلية.

وحتقيقًا للولء املن�ضود يقوم ع�ضو جمل�س الإدارة مبا يلي:-
ممار�ضة دوره باأمانه وو�ضع م�ضلحة البنك ن�ضب عينيه.• 
جتنب ت�ضارب امل�ضالح اأو ا�ضتغالل من�ضبه اأو معلومات البنك لتحقيق ماآرب �ضخ�ضية والإف�ضاح عن اأية حالت ن�ضاأت اأو ميكن اأن تن�ضاأ بهذا اخل�ضو�س فورًا.• 
اإطالع املجل�س على اأي ت�ضارب حمتمل يف امل�ضالح وعدم الت�ضويت على اأي قرارات تتعلق بهذا املو�ضوع.• 

كافة  للح�ضول على  ي�ضعى  واأن  املجال،  املرعية يف هذا  والأنظمة  القوانني  املن�ضو�س عليها مبوجب  الواجبات  بجميع  القيام  الع�ضو على  الهتمام فيحر�س  اأما يف جانب 
املعلومات ال�ضرورية للتاأكد من اأن جميع القرارات املتخذة هي يف �ضالح البنك، وعليه ح�ضور اجتماعات املجل�س والتح�ضري امل�ضبق لها ب�ضكل جيد.  كذلك يجب اأن يقوم 

بالواجبات املوكولة اإليه باأمانة.

ج- الإ�ضتقاللية  
حتى يتمكن املجل�س من اأداء دوره الرقابي على الإدارة التنفيذية والتاأكد من عدم ممار�ضتها لأي اإجراءات غري �ضليمة فاإن جمل�س اإدارة البنك يحتفظ بعدد منا�ضب من 

الأع�ضاء امل�ضتقلني يف املجل�س )وفقًا لتعريف الع�ضو امل�ضتقل الوارد يف هذا الدليل ( وقد اعترب املجل�س اأن ثالثة اأع�ضاء يعترب منا�ضبًا.

الرنامج التعريفي للمجل�س
يعتمد املجل�س برناجًما حتفيزيًا ر�ضمًيا للتعريف والإطالع على عمليات البنك واأن�ضطته، و الذي يت�ضمن:

تقوم جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت املنبثقة عن جمل�س الإدارة بتزويد اأع�ضاء املجل�س مبلخ�س عن اأعمال البنك.• 
تقوم جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت بتزويد كل ع�ضو جمل�س اإدارة بكتاب تعريفي يبني حقوق وم�ضوؤوليات وواجبات ع�ضو جمل�س الإدارة.• 
تقوم الإدارة التنفيذية بتقدمي �ضرح حول خطط البنك الإ�ضرتاتيجية، واأن�ضطته،  وتق�ضيماته الإدارية، وغريه من الأمور.• 
ال�ضيا�ضات والإجراءات ذات ال�ضلة يف البنك.• 
يعتمد جمل�س الإدارة برناجما �ضنويا للتدريب والتطوير امل�ضتمر لأع�ضائه بحيث ي�ضمل :• 
التطوير امل�ضتمر ملهارات وخربات اأع�ضاء املجل�س، ل �ضيما يف جمالت التحكم املوؤ�ض�ضي واإدارة املخاطر وذلك يف ظل تطور النظرة امل�ضتقبلية للمخاطر التي قد • 

يواجهها البنك.
امل�ضرفية •  الأعمال  والندوات يف جمال  املوؤمترات  امل�ضاركة يف  اإىل  بالإ�ضافة  املتخ�ض�ضة،  التدريبية  الربامج  املجل�س من خالل  اأع�ضاء  ومهارات  معارف  تو�ضيع 

والتمويل .
ال�اجبات وامل�س�ؤوليات 

حتقيقا ً ملبادئ التحكم املوؤ�ض�ضي فاإن جمل�س اإدارة البنك يقوم باملهام وامل�ضوؤوليات الرئي�ضية التالية ووفقًا ملا ورد يف نظام البنك الأ�ضا�ضي اإ�ضافة اإىل ما ن�س عليه قانون 
البنوك وال�ضركات والت�ضريعات الأخرى ذات العالقة:  

جمل�س الإدارة هو امل�ضوؤول بالإجمال عن البنك، مبا يف ذلك مهام الإقرار والإ�ضراف على الأهداف الإ�ضرتاتيجية للبنك واإ�ضرتاتيجية اإدارة املخاطر والتحكم . 1
املوؤ�ض�ضي وقيم البنك . كما اأن املجل�س هو امل�ضوؤول عن الإ�ضراف على الإدارة التنفيذية.

اإدارة البنك هو امل�ضوؤول الأول عن �ضالمة الو�ضع املايل للبنك، وعن التاأكد من قيام البنك بتلبية م�ضوؤولياته املختلفة جتاه كافة الأطراف التي ت�ضمل . 2 جمل�س 
البنك املركزي الأردين وال�ضلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها فروع للبنك، امل�ضاهمني، املودعني، الدائنني، املوظفني، امل�ضتثمرين، واأية جهات اأخرى 

لها م�ضالح اأو ذات عالقة بالبنك.
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يتمّتع اأع�ضاء املجل�س بال�ضتقاللية كما يلتزمون بالطالع بالأدوار املناطة بهم جتاه البنك وكافة الأطراف املعنية املرتبطة به من دون التاأّثر بكّل ما من �ضاأنه احلّد . 3
من قدرتهم على اإدارة �ضوؤون البنك ومناق�ضتها واتخاذ قرار يف هذا اخل�ضو�س ب�ضكل مو�ضوعّي حلماية حقوق الأقلّيات.

يلتزم اأع�ضاء املجل�س مبمار�ضة واجباتهم جتاه البنك ومبا ي�ضمن عدم حدوث ت�ضارب للم�ضالح ومبا ين�ضجم مع املتطلبات التنظيمية.. 4
يحّدد جمل�س الإدارة اأ�ضول احلوكمة املالئمة لأداء مهامه ل�ضيما التاأّكد من توفر الو�ضائل املالئمة التي تثبت التقّيد باأ�ضول املمار�ضات ف�ضاًل عن التاأكد من . 5

مراجعتها بغية حت�ضينها. يلتزم املجل�س تطبيق وتنفيذ معايري احلوكمة الر�ضيدة على نحٍو ي�ضاهم يف اأداء مهامه وترجمة اآراء البنك واأهدافه ب�ضكٍل وا�ضح.
يقوم املجل�س بامل�ضادقة على اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والتاأكد امل�ضتمر من فعاليتها يف اإدارة املخاطر املختلفة التي يواجهها البنك.. 6
اأو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات املختلفة . 7 يقوم املجل�س بالتاأكد من مدى تقيد البنك باخلطط الإ�ضرتاتيجية وال�ضيا�ضات والإجراءات املختلفة املعتمدة 

النافذة.
يقوم املجل�س بالتاأكد من متتع البنك بالنزاهة يف كافة اأعماله، حيث وفر املجل�س ميثاق لأخالقيات العمل، عرب فيه عن القيم واملبادئ الأخالقية للبنك وفق . 8

واأع�ضاء املجل�س ون�ضره  البنك  امليثاق على كافة موظفي  للبنك وقد مت تعميم هذا  ال�ضفافية، والولء  للقوانني،  النزاهة، المتثال  التالية:  الأ�ضا�ضية  املرتكزات 
للجمهور.  

يقوم املجل�س بالتاأكد من توفر �ضيا�ضات مكتوبة )واعتماد هذه ال�ضيا�ضات( تغطي كافة الأن�ضطة امل�ضرفية لدى البنك، وباأنها معممة على كافة امل�ضتويات الإدارية، . 9
ويتم مراجعتها بانتظام للتاأكد من �ضمولها لأي تغيريات تطراأ على القوانني والتعليمات املختلفة التي حتكم عمل البنك.

يقوم املجل�س بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والأخالق احلميدة واخلربة والكفاءة املهنية، ويتم تقييم املدير العام �ضنوياً من قبل املجل�س.. 10
يقوم املجل�س باملوافقة على تعيني اأو ا�ضتقالة املدراء التنفيذيني يف البنك.. 11
يقوم املجل�س بالتقييم الذاتي لأدائه - من خالل جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت- على الأقل مرة واحدة �ضنويًا وفق اآلية وا�ضحة.. 12
يقوم املجل�س باإقرار خطط اإحالل ) Succession Plans ( للمدراء التنفيذيني للبنك وبحيث تت�ضمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توافرها ل�ضاغلي هذه الوظائف.. 13
يقوم البنك بو�ضع ميثاق ملجل�س الإدارة يبني فيه الواجبات وامل�ضوؤوليات املناطة باأع�ضاء املجل�س.. 14

رئي�س املجل�س 
يقوم رئي�س املجل�س بالإ�ضافة اإىل مهامه التقليدية مبا يلي:

العمل على بناء واملحافظة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على اأ�ض�س احلاكمية املوؤ�ض�ضية بني اأع�ضاء املجل�س    وبني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.. 1
التاأكد من و�ضول املعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�ضبة لكافة اأع�ضاء املجل�س وامل�ضاهمني.. 2
العمل على خلق ثقافة النقد البناء وت�ضجيع تبادل وجهات النظر بني اأع�ضاء املجل�س خالل اجتماعات املجل�س.. 3
التاأكد من توفر معايري ذات م�ضتوى عال من احلاكمية املوؤ�ض�ضية لدى البنك و�ضركاته التابعة.. 4
ال�ضطالع بدور القيادة ملجل�س الإدارة واجتماعاته واجتماع الهيئة العامة.. 5
التاأكد من اأن املجل�س يعمل بكفاءة، ويفي مب�ضوؤولياته ويناق�س كل ق�ضاياها الهامة يف الوقت املنا�ضب.. 6
مراقبة الأداء العام للمجل�س مبا يف ذلك ا�ضتدعائه لالجتماعات، وو�ضع جداول الجتماعات، ورئا�ضة الجتماعات.. 7
يتم و�ضع واعتماد جدول اأعمال كل اجتماع للمجل�س مب�ضاعدة من اأمني �ضر جمل�س الإدارة، مع الأخذ بعني العتبار الق�ضايا التي يقرتحها اأع�ضاء جمل�س الإدارة . 8

والإدارة التنفيذية لإدراجها يف جدول الأعمال.
ت�ضجيع جميع اأع�ضاء جمل�س الإدارة على امل�ضاركة بن�ضاط وفعالية يف اأعمال املجل�س وجلانه من اأجل �ضمان اأن عمل املجل�س يتم ملا فيه حتقيق م�ضالح البنك.. 9

حتديد وتلبية الحتياجات التطويرية لأع�ضاء املجل�س بهدف تعزيز الفعالية للمجل�س.. 10
اإجراء تقييم اأداء املجل�س واأع�ضائه على اأ�ضا�س �ضنوي.. 11
الإ�ضراف على الدور الذي يقوم به اأمني �ضر املجل�س والتاأكد من ت�ضجيل حما�ضر املجل�س بدقة من قبل اأمني ال�ضر.. 12
متثيل البنك خارجيًا، و �ضمان التوا�ضل الفعال مع امل�ضاهمني و اإي�ضال اأرائهم اإىل املجل�س.. 13
و�ضع اأهداف حمددة للمجل�س وجلانه و�ضمان اأن يتم اعتمادها بكل حيادية وا�ضتقاللية. والتاأكد من و�ضع خطة عمل �ضنوية يتم اإقرارها من جمل�س الإدارة.. 14
متابعة اأعمال جلان املجل�س للتاأكد من اأنها تقوم بتنفيذ املهام املوكلة لها وتقدميها لتقارير متابعة اإىل املجل�س.. 15
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اأمني �سر جمل�س الإدارة
يعني اأمني �ضر جمل�س الإدارة من قبل جمل�س الإدارة، ول يجوز عزله اإل من قبل املجل�س.• 
اأمني �ضر املجل�س م�ضوؤول عن متابعة جمل�س الإدارة لإتباع الإجراءات املحددة فيما يخ�س تداول املعلومات بني اأع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية، بالإ�ضافة • 

اإىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وت�ضجيل حما�ضر الجتماعات.
اأمني �ضر جمل�س الإدارة م�ضوؤول عن ت�ضجيل جميع املناق�ضات واقرتاحات اأع�ضاء جمل�س الإدارة ونتائج الت�ضويت التي حتدث خالل اجتماعات املجل�س. يتم اإعداد • 

حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة باللغة العربية بالإ�ضافة اإىل ملخ�س لهذه الجتماعات باللغة الجنليزية، حيث ت�ضبح هذه املحا�ضر من �ضجالت البنك.
اإتاحة حما�ضر جمل�س الإدارة ولي�س على �ضبيل احل�ضر للهيئات الرقابية، وملجل�س الإدارة بالإ�ضافة اإىل الإدارة التنفيذية )ح�ضب •  اأمني �ضر املجل�س م�ضوؤول عن 

مقت�ضى احلال(.
يجب توثيق وموافقة جمل�س الإدارة على اإجراءات العمل اخلا�ضة باملجل�س وجلانه بالإ�ضافة اإىل م�ضوؤوليات وواجبات اأمني �ضر جمل�س الإدارة .• 

تنظيم اأعمال املجل�س   
يجتمع جمل�س اإدارة البنك �ضت مرات على الأقل يف ال�ضنة وبحد اأدنى مرة واحدة كل ثالثة اأ�ضهر.. 1
تعقد اجتماعات جمل�س الإدارة / اللجنة  بناء على اإخطار كتابي من رئي�س املجل�س اأو بناء على طلب خطي مقدم من قبل اإثنني على الأقل من اأع�ضاء املجل�س / . 2

اأع�ضاء اللجنة. وميكن لالإدارة التنفيذية للبنك الطلب من رئي�س املجل�س / اللجنة عقد اجتماع يف حال دعت احلاجة لذلك.
يقوم رئي�س املجل�س بالت�ضاور مع الإدارة التنفيذية ب�ضاأن املوا�ضيع املهمة واملقرتح اإدراجها على جدول اجتماعات املجل�س.. 3
يقوم البنك بتزويد اأع�ضاء املجل�س باملعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�ضبة من اأجل دفعهم لدرا�ضتها قبل اتخاذ القرارات املنا�ضبة.. 4
يكون الن�ضاب قانونيًا لجتماع املجل�س / اللجنة بح�ضور اأغلبية اأع�ضائه. وميكن لرئي�س املجل�س دعوة الإدارة التنفيذية حل�ضور الجتماع.. 5
لكل ع�ضو املجل�س / اللجنة �ضوت واحد. ول يحق لأمني ال�ضر اأو لأي من احل�ضور )غري اأع�ضاء جمل�س الإدارة( الت�ضويت.. 6
تتم املوافقة على قرارات املجل�س باأغلبية اأ�ضوات اأع�ضاء املجل�س / اللجنة احلا�ضرين. ميكن للمجل�س / اللجنة الت�ضويت على القرارات باإتباع اأ�ضلوب التمرير . 7

وذلك يف حال الق�ضايا ذات طابع امل�ضتعجل، و مبوافقة املجل�س / اللجنة.
يقوم اأمني �ضر املجل�س بتدوين اقرتاحات ونقا�ضات ونتائج ت�ضويت اأع�ضاء املجل�س يف اجتماعات املجل�س.. 8
ول يجوز لع�ضو املجل�س / اللجنة احل�ضور اأو الت�ضويت خالل املناق�ضة، يف حالة ارتباطه ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر باأي بند من بنود جدول الأعمال اأو بعقد ال�ضفقة . 9

قيد املناق�ضة.
يجب موافقة جمل�س الإدارة  على الإجراءات اخلا�ضة بعقد اجتماعات املجل�س / اللجنة، الن�ضاب القانوين واآلية الت�ضويت واتخاذ القرارات.. 10
يقوم البنك باإعداد كتيب خا�س يت�ضمن كافة العمليات امل�ضرفية التي تتطلب موافقة املجل�س عليها.. 11
يجب اأن يكون اأع�ضاء املجل�س على اإطالع دائم وم�ضتمر بالتطورات داخل البنك وخارجه، كذلك يقوم البنك بتزويد الأع�ضاء مبلخ�س عن اأعمال البنك عند . 12

التعيني وخالل فرتة الع�ضوية، بحيث يت�ضمن خطط البنك الإ�ضرتاتيجية، اأهم الأمور املتعلقة بو�ضع البنك احلايل واإدارة املخاطر لدى البنك وبرنامج المتثال 
بالإ�ضافة اإىل ميثاق اأخالقيات العمل، الهيكل التنظيمي، املدراء التنفيذيون واملدقق اخلارجي.

لكافة اأع�ضاء املجل�س وجلانه حق الت�ضال املبا�ضر مع الإدارة التنفيذية يف البنك.. 13
ميكن لأع�ضاء املجل�س واللجان املختلفة املنبثقة عنه ال�ضتعانة مب�ضادر خارجية مل�ضاعدتهم يف القيام باملهام املوكولة اإليهم اإذا اقت�ضت احلاجة اإىل ذلك.. 14
لدى البنك هيكل تنظيمي يبني الت�ضل�ضل الإداري )مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية( ويتم الإف�ضاح للجمهور عن اجلزء املتعلق بالإدارة العليا للبنك.. 15
يقوم املجل�س برت�ضيخ مبداأ التزام كل ع�ضو من اأع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ضاهميه ولي�س جتاه م�ضاهم معني.. 16
يقوم املجل�س باإعداد كتاب ر�ضمي يبني فيه مهام وم�ضوؤوليات وواجبات اأمني �ضر املجل�س.. 17

ر�بعًا: �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�س 

اأهداف  مع  يتوافق  وب�ضكل  وامل�ضوؤوليات  ال�ضالحيات  بع�س  فو�ضها  بت�ضكيل جلان خمتلفة  الإدارة  قام جمل�س  وفعاليته،  كفاءته  وزيادة  املجل�س  اأعمال  تنظيم  بهدف 
وا�ضرتاتيجيات البنك وقد مت ت�ضكيل هذه اللجان ب�ضكل ر�ضمي وبتعليمات اأقرت من املجل�س. علمًا باأن وجود هذه اللجان ل يعفي املجل�س من حتمل امل�ضوؤولية املبا�ضرة 

جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
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تتاألف كل جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�س عن ما ل يقل عن ثالثة  اأع�ضاء مبا يف ذلك رئي�س اللجنة، مامل يذكر خالف ذلك يف امليثاق اخلا�س باللجنة.كما اأن 
رئي�س جمل�س الإدارة ل يجب اأن يكون ع�ضوًا يف جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت وجلنة التدقيق وجلنة املخاطر.

يقوم البنك بالإف�ضاح عن اأ�ضماء اأع�ضاء اللجان بالإ�ضافة مللخ�س عن مهامها وم�ضوؤولياتها �ضمن التقرير ال�ضنوي للبنك.
يجب اأن يكون لدى اأع�ضاء كل جلنة من جلان املجل�س املعرفة واخلربة لتخاذ القرارات املنا�ضبة با�ضتقاللية ومو�ضوعية، ويف حال وجود اأية متطلبات خا�ضة بع�ضوية 

اأية جلنة من جلان جمل�س الإدارة )كاملوؤهل العلمي( يجب اأن ين�س على ذلك من خالل ميثاق اللجنة املعنية.
ميكن لع�ضو جمل�س الإدارة اأن يكون ع�ضوًا يف اأكرث من جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�س، اإل يف احلالت التي قد تن�ضاأ فيها ت�ضارب يف امل�ضالح.

يعني رئي�س جمل�س الإدارة رئي�ضًا لكل جلنة من جلان املجل�س، بحيث يكون رئي�س كل جلنة م�ضوؤوًل عن الأداء العام لتلك اللجنة وعليه رفع تقارير دورية للمجل�س.
يقوم املجل�س بتعيني اأمني �ضر لكل جلنة من جلانه بحيث يكون موؤهاًل تاأهياًل منا�ضبًا، ومن  املمكن اأن يتم تعيني اأمني �ضر املجل�س اأو اأي ع�ضو من اأع�ضاء الإدارة التنفيذية 

كاأمني �ضر لأية جلنة من جلان املجل�س حيث يناط باأمني �ضر اللجنة الواجبات وامل�ضوؤوليات التي مت ذكرها �ضابقًا.
جتتمع جلان املجل�س ب�ضكل متكرر وبحد اأدنى مرة واحدة كل ثالثة اأ�ضهر ما مل يذكر خالف ذلك يف ميثاق اللجنة املعنية.

يقوم رئي�س جمل�س الإدارة مبتابعة اأعمال جلان املجل�س ب�ضكل م�ضتمر ل�ضمان اأداء الواجبات امل�ضندة اإليها، كما عليه احل�ضول على تقرير متابعة من كل جلنة ومبا ل 
يقل عن تقرير واحد كل ثالثة اأ�ضهر.

ميكن للمجل�س اأن يقوم بدمج مهام جلنة اأو اأكرث يف جلنة واحدة اإذا راأى اأن يف ذلك حتقيق مل�ضالح البنك واأف�ضل من الناحية الإدارية.

اأ( جلنة التدقيق 
تتاألف جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ضاء جميعهم من اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني.. 1
يقوم البنك بالإف�ضاح عن اأ�ضماء اأع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�ضنوي للبنك.. 2
على الأقل يجب اأن ت�ضم جلنة التدقيق ع�ضوين حا�ضلني على موؤهالت وخربات يف املجالت املحا�ضبية اأو املالية.. 3
يجب اأن ل يقل عدد الأع�ضاء امل�ضتقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني.. 4
اأمني �ضر جمل�س الإدارة هو اأمني �ضر جلنة التدقيق.. 5
من حق اللجنة احل�ضول على اأي معلومات من الإدارة التنفيذية تراها �ضرورية لأداء مهامها، كما لها احلق يف ا�ضتدعاء اأي موظف تنفيذي اأو ع�ضو جمل�س اإدارة . 6

حل�ضور اجتماعاتها.
لدى البنك كتيب )ميثاق( يبني مهام وم�ضوؤوليات و�ضالحيات جلنة التدقيق.. 7
على جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق التاأكد من ا�ضتقاللية دائرة التدقيق.. 8
يتم تعيني رئي�س دائرة التدقيق الداخلي من قبل جمل�س الإدارة، يف حني يتم تعيني املدققني الداخليني من قبل رئي�س دائرة التدقيق الداخلي.. 9

تعهد اإىل اللجنة م�ضوؤولية تقدمي التو�ضيات للمجل�س بخ�ضو�س تعيني، اإنهاء عمل، مكافاآت، وتقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي. ويراعى الأمور التالية:-. 10
الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق. ويف حال �ضعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية، الدوران املنتظم لل�ضريك الرئي�ضي امل�ضوؤول عن التدقيق • 

اخلارجي للبنك.
قيام املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�ضخة من تقريره.• 

تقوم جلنة التدقيق بالتاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي لديها احلق يف مناق�ضة تقريرها مع الدوائر واجلهات التي يتم التدقيق عليها، كما لديها احلق يف . 11
احل�ضول على اأية معلومات والت�ضال باأية موظف يف البنك، كما على جلنة التدقيق التاأكد من اأن دائرة التدقيق الداخلي لديها ال�ضالحيات املنا�ضبة التي متكنها 

من اأداء املهام املوكلة لها بال�ضكل املطلوب.
تقوم جلنة التدقيق مبراجعة �ضيا�ضة املكافاآت ب�ضكل �ضنوي، وذلك بالتن�ضيق مع جلنة جمل�س الإدارة للرت�ضيحات واملكافاآت.. 12
التاأكد من اأن قيام التدقيق اخلارجي اأو اأية جهات ا�ضت�ضارية اأخرى مبراجعة وتقييم اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية مع الرتكيز على النواحي التي تنطوي على . 13

خماطر قد تعر�س البنك ملخاطر ت�ضغيلية عالية.
تقوم اللجنة بالجتماع مع املدقق اخلارجي، املدقق الداخلي مرة واحدة على الأقل �ضنويًا اأو كلما دعت احلاجة لذلك وبدون ح�ضور الإدارة التنفيذية للبنك.. 14
تقوم جلنة التدقيق مبمار�ضة الدور املوكول اإليها مبوجب قانون البنوك والت�ضريعات الأخرى ذات العالقة وبحيث يت�ضمن ذلك وب�ضكل خا�س:-. 15

املراجعة وامل�ضادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�ضمل نطاق التدقيق وتكراره.• 
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والقوانني •  بال�ضيا�ضات  اللتزام  الداخلية، عدم  الرقابة  ال�ضعف يف  لنقاط  املنا�ضب  وبالوقت  الت�ضويبية  الإجراءات  باتخاذ  التنفيذية  الإدارة  قيام  التاأكد من 
والتعليمات، واملالحظات الأخرى التي يتم حتديدها من قبل التدقيق الداخلي.

التاأكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�ضبة والتدقيق الدولية بال�ضكل ال�ضليم.• 
تقييم نطاق ونتائج ومدى كفاية عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.• 
التقييم امل�ضتمر لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.• 
مراجعة الق�ضايا املحا�ضبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية.• 
مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اإجراءات الت�ضويب.• 
مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وب�ضفة خا�ضة التحقق من اأوامر اجلهات الرقابية ب�ضاأن كفاية راأ�س املال وكفاية املخ�ض�ضات • 

املاأخوذة مقابل الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها وكافة املخ�ض�ضات 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�ضياتها ونتائج ممار�ضتها ملهامها اإىل جمل�س الإدارة.• 
يدعى رئي�س دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها اأن تدعو اأي �ضخ�س لال�ضتئنا�س براأيه بخ�ضو�س م�ضاألة معينة.• 

وب�ضكل عام فان م�ضوؤولية جلنة التدقيق ل تغني عن م�ضوؤوليات املجل�س اأو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.

ب( جلنة املخاطر 
تتاألف جلنة املخاطر من ثالثة اأع�ضاء جميعهم من اأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني.. 1
يقوم البنك بالإف�ضاح عن اأ�ضماء اأع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�ضنوي للبنك.. 2
على الأقل يجب اأن ت�ضم جلنة املخاطر ع�ضوين حا�ضلني على موؤهالت وخربات يف املجالت املحا�ضبية اأو املالية.. 3
يجب على اللجنة التاأكد من ا�ضتقاللية دائرة اإدارة املخاطر ودائرة المتثال، وتعني رئي�ضًا ملجموعة اإدارة املخاطر والمتثال يتمتع باملوؤّهالت واخلربات املالئمة . 4

ل�ضغل هذا املن�ضب والوفاء مبهامه.
يدعى رئي�س جمموعة املخاطر والمتثال يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها اأن تدعو اأي �ضخ�س لال�ضتئنا�س براأيه بخ�ضو�س م�ضاألة معينة.. 5
تتلخ�س مهام اللجنة مبا يلي: . 6

التو�ضية باعتماد اإ�ضرتاتيجية و�ضيا�ضات اإدارة املخاطر والتاأكد مما يلي: • 
- اأن تكون �ضاملة وموثقة لإدارة جميع املخاطر املادية.

- اأن تكون مالئمة حلجم ون�ضاطات البنك و�ضركاته التابعة. 
- وجود الربامج والإجراءات والأدوات ) ومنها ال�ضقوف ( لرتجمة هذه اخلطط وال�ضيا�ضات والتاأكد من مدى تطبيقها واأن اأي ا�ضتثناء يتم من خالل موافقات 

اإدارية حمددة. 
- يتم مراجعتها ب�ضورة دورية. 

- يتم اإي�ضالها اإىل املعنيني �ضمن البنك. 
- مراقبة الإدارات التنفيذية فيما يتعلق باإدارة خماطر الئتمان، ال�ضوق، ال�ضيولة، الت�ضغيلية، المتثال وال�ضمعة وكافة اأنواع املخاطر الأخرى وذلك من خالل 
الإطالع على التقارير ال�ضادرة عن اإدارة املخاطر التي تو�ضح للجنة ما هي املخاطر التي يعمل �ضمنها البنك والإجراءات املتخذة لتخفيفها، وبحيث تكون 

هذه التقارير مالئمة، مف�ضلة، وتقدم بالوقت املنا�ضب �ضمن اإطار اأنظمة معلومات كفوؤة. 
 •. )Risk Profile( متابعة املخاطر التي يعمل �ضمنها البنك وقيا�س ماديتها والتاأكد من وجود اإجراءات داخلية لتقييم كفاية راأ�س املال وربطها مع خماطر البنك
التاأكد من املخاطر املت�ضمنة يف املنتجات اجلديدة التي يرغب البنك بالتعامل بها قبل اأن يتم طرحها.• 
التو�ضية باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة اإدارة املخاطر والتاأكد من ا�ضتقالليتها ومن قيامها مبمار�ضة اأعمالها �ضمن اإدارة م�ضتقلة.• 
مراجعة حجم املخاطر املقبولة )Risk Appetite( التي ميكن اأن يتحملها البنك ويعمل �ضمنها والتو�ضية بها ملجل�س الإدارة.• 
 •. )Business Continuity( الإطالع على التقارير املتعلقة ب�ضمان ا�ضتمرارية العمل
الإطالع على نتائج الختبارات ال�ضاغطة التي تقوم بها اإدارة املخاطر والتاأكد من اأثر نتائجها على املتانة املالية للبنك.• 
تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ملجل�س الإدارة.• 
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وفيما يتعلق بدور جلنة املخاطر يف جانب مراقبة المتثال فيمكن اإدراجه مبا يلي: -
التو�ضية باعتماد �ضيا�ضة مراقبة المتثال والتاأكد بخ�ضو�ضها مما يلي: • 

- اأن تكون ال�ضيا�ضة مكتوبة.
- اأن تكون مالءمة حلجم ون�ضاطات البنك و�ضركاته التابعة.

- اأن حتدد الإجراءات التي يجب اإتباعها من قبل الإدارة واملوظفني.
- اأنها تو�ضح املتطلبات الرئي�ضية ب�ضاأن التعرف على خماطر المتثال واإدارتها �ضمن جميع م�ضتويات البنك.

- اأن يتم تعميم ال�ضيا�ضة على كافة الإدارات والعاملني يف البنك.
تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك خماطر المتثال مرة واحدة يف ال�ضنة على الأقل ومراجعتها عند اإجراء اأي تغيريات عليها.• 
مراقبة ومتابعة تطبيق هذه ال�ضيا�ضة.• 
اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم ال�ضتقامة واملمار�ضات املهنية ال�ضليمة داخل البنك بال�ضكل الذي يجعل المتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر • 

واملعايري املطبقة هدفًا اأ�ضا�ضيًا واجب التحقق.
اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة مراقبة المتثال والتاأكد من ا�ضتقالليتها ومبا يحقق وجود ف�ضل بني وظيفة مراقبة المتثال واأن�ضطة التدقيق الداخلي.• 
التاأكد من وجود خطة �ضنوية لإدارة خماطر المتثال واأنها تاأخذ بعني العتبار اأي ق�ضور يف ال�ضيا�ضة اأو الإجراءات اأو التطبيق واأنها مرتبطة مبدى فعالية اإدارة • 

خماطر المتثال القائمة واأنها حتدد احلاجة اإىل اأي �ضيا�ضات اأو اإجراءات للتعامل مع خماطر المتثال اجلديدة الناجتة عن التقييم ال�ضنوي لهذه املخاطر.
الإطالع على الإجراءات والتدابري الت�ضحيحية و/اأو التاأديبية املنا�ضبة التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة التنفيذية بالبنك يف حال اكت�ضاف خمالفات ناجمة • 

عن عدم المتثال وخا�ضة يف حالة املخالفات التي تعر�س البنك لعقوبات قانونية اأو تعر�ضه خل�ضائر مالية كبرية اأو خ�ضائر ال�ضمعة 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�ضمن تقييم خماطر المتثال واملخالفات وجوانب الق�ضور التي • 
يتم الك�ضف عنها والإجراءات الت�ضحيحية التي مت اتخاذها.

ج( جلنة  الرت�سيحات واملكافاآت  
تتاألف جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، اإثنان منهم مبا يف ذلك رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ضتقلني، وتكون . 1

قراراتها بالأغلبية على اأن يت�ضمنها قرار رئي�س اللجنة ويتوىل اأمانة �ضرها اأمني �ضر جمل�س الإدارة. 
تقوم اللجنة باملهام التالية:-. 2

ت�ضمية اأع�ضاء املجل�س مع الأخذ بالعتبار قدرات وموؤهالت الأ�ضخا�س املر�ضحني. ويف حالت اإعادة الرت�ضيح يوؤخذ بعني العتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعية • 
وفاعلية م�ضاركتهم يف اجتماعات املجل�س، مع مراعاة ما ورد يف قانون ال�ضركات بخ�ضو�س جتديد ع�ضوية ع�ضو جمل�س الإدارة. 

مراجعة هيكل املجل�س ب�ضكل �ضنوي.• 
حتديد فيما اإذا كان للع�ضو �ضفة الع�ضو امل�ضتقل.• 
تقوم جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت باإتباع اأ�ض�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س بالإ�ضافة اإىل مدى م�ضاركة الع�ضو يف اجتماعات املجل�س. وبحيث يكون • 

معيار تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بالبنوك الأخرى، بالإ�ضافة اإىل معايري �ضالمة و�ضحة البيانات املالية للبنك ومدى اللتزام مبتطلبات ال�ضلطات 
الرقابية.

تتوىل اللجنة م�ضوؤولية توفري معلومات وملخ�ضات حول خلفية بع�س املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء جمل�س الإدارة، والتاأكد من اطالعهم امل�ضتمر حول اأحدث • 
املوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�ضريف. 

تو�ضي جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت باملكافاآت )مبا يف ذلك الراتب ال�ضهري واملنافع الأخرى( للمدير العام. كما تقوم اللجنة مبراجعة املكافاآت املمنوحة لباقي • 
الإدارة التنفيذية.

تقوم جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت باإعداد �ضيا�ضة املكافاآت وو�ضع اآلية تطبيقها مبا يتما�ضى مع مبادئ احلاكمية املوؤ�ض�ضية واإ�ضرتاتيجية املخاطر بالبنك ومتانة • 
و�ضعه املايل، ويتم تقدمي هذه ال�ضيا�ضة ملجل�س الإدارة لالإطالع عليها واعتمادها ويحظر على املجل�س تفوي�س هذه امل�ضوؤولية اإىل الإدارة التنفيذية.
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تقوم جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت بتقييم عمل املجل�س واأع�ضائه ب�ضكل �ضنوي وذلك بهدف تعزيز ا�ضتقاللية ومو�ضوعية املجل�س، كما يحق للجنة الرت�ضيحات • 
واملكافاآت ال�ضتعانة كليًا اأو جزئيًا مب�ضدر خارجي )طرف ثالث م�ضتقل يتمتع باخلربة واملهنية ( لإجراء عملية تقييم الأداء، حيث يتم تعيني امل�ضدر اخلارجي 

)الطرف الثالث( من قبل الهيئة العامة بناًء على التو�ضيات املقدمة من قبل جلنة جمل�س الإدارة للرت�ضيحات واملكافاآت.
التو�ضية ملجل�س الإدارة بتعيني مدير عام على اأن يتمتع بال�ضروط التي ن�س عليها قانون البنوك.• 
التو�ضية ملجل�س الإدارة باإقرار خطط الإحالل لالإدارة التنفيذية للبنك وبحيث تت�ضمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�ضاغلي هذه الوظائف.• 
التو�ضية ملجل�س الإدارة بتعيني املدراء التنفيذيني.• 
تتوىل اللجنة م�ضوؤولية التاأكد من وجود �ضيا�ضة لدى البنك تت�ضمن اأن املكافاآت / الرواتب كافية ل�ضتقطاب اأ�ضخا�س موؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم • 

وب�ضكل يتما�ضى مع املكافاآت / الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�ضوق. كما يجب اأن تت�ضمن �ضيا�ضة البنك اأن يتم ربط الرواتب وب�ضكل جزئي بالأداء، 
واأن تو�ضع برامج للحوافز تهدف اإىل تعزيز قيمة اأ�ضهم البنك على املدى طويل الأجل وتهدف اأي�ضًا اإىل تعزيز البيئة الرقابية الداخلية وتوؤدي اإىل �ضالمة ومتانة 

الو�ضع املايل للبنك، مبعنى اأن ل يتم الرتكيز على زيادة ح�ضة �ضهم البنك من الأرباح على املدى الق�ضري فقط.
التاأكد من اأن �ضيا�ضة املكافاآت يتم الإف�ضاح عنها يف التقرير ال�ضنوي للبنك وحتديدًا مكافاآت اأع�ضاء املجل�س كل على حده واأعلى رواتب مت دفعها خالل ال�ضنة • 

للمدراء التنفيذيني من غري اأع�ضاء املجل�س.
اإطالع املجل�س على التقارير التي ت�ضمن املعلومات الالزمة له لأداء اأعماله.• 

د( جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
تتاألف جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي من رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوين غري تنفيذيني. للجنة اأن تقوم بدعوة اأي �ضخ�س يف البنك وعلى كافة امل�ضتويات الإدارية لال�ضتئنا�س 

براأيه اأو م�ضاءلته عن اأي اأمر من الأمور.

مهام جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي 
اإن مهام جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي ب�ضكل رئي�ضي تن�ضب على التاأكد من تطبيق ما ورد يف دليل التحكم املوؤ�ض�ضي من كافة جوانبه وذلك من قبل كافة الأطراف املرتبطة به من 
اإدارة تنفيذية وجمل�س اإدارة وجلان، اإ�ضافة اإىل املراجعة الدورية للدليل اأو ب�ضكل �ضنوي وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجات وتوقعات كل من البنك وال�ضوق امل�ضريف.

وتالياً اأبرز املهام امل�كلة للجنة التحكم امل�ؤ�س�سي:
التاأكد من قيام املجل�س بر�ضم اأهداف اإ�ضرتاتيجية وحتديد قيم عليا للبنك وتعميمها على كافة امل�ضتويات الإدارية داخل البنك ويف هذا املجال تقوم اللجنة بالتاأكد . 1

من عدة اأمور منها:-
ر�ضم ا�ضرتاتيجية للبنك والعمل على اإقرارها من املجل�س.• 
قيام جمل�س الإدارة باعتماد ال�ضيا�ضات العامة للبنك مبا فيها الإ�ضرتاتيجية العامة والإ�ضراف على تنفيذها ب�ضكل ي�ضمن عدم ت�ضارب امل�ضالح.• 
الإلتزام مبيثاق اأخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�ضتوى جمل�س الإدارة وكافة امل�ضتويات الإدارية يف البنك.• 

التاأكد من حتديد امل�ضوؤوليات وتو�ضيح خطوط الت�ضال واملرجعية لالإداريني على خمتلف م�ضتوياتهم الإدارية وذلك �ضمن الإطار التايل:-. 2
حدد قانون البنوك وقانون ال�ضركات �ضروط وم�ضوؤوليات جمل�س الإدارة واملدير العام، حيث يعترب املجل�س م�ضوؤوًل عن الرقابة على اإدارة البنك التنفيذية والتي • 

تقوم باإدارة اأعمال البنك اليومية.
والرقابة •  ال�ضبط  اأنظمة  الوظائف ووجود  الف�ضل ما بني  والتاأكيد على  لل�ضالحيات  الر�ضمي  التفوي�س  وامل�ضوؤولية من خالل  امل�ضاءلة  �ضرورة و�ضوح خطوط 

الداخلية املنا�ضبة.
التاأكد من اأهلية اأع�ضاء جمل�س الإدارة ملنا�ضبهم واأنه لديهم فهم وا�ضح لدورهم يف التحكم املوؤ�ض�ضي اإ�ضافة اإىل ال�ضتقاللية يف حل امل�ضاكل واتخاذ القرارات . 3

ويف هذا الإطار يقع على عاتق اللجنة م�ضوؤولية التاأكد من عدة اأمور منها  :-
اأن جمل�س الإدارة يقوم بدوره املطلوب يف جمال الرقابة على اأعمال البنك مبا يف ذلك فهم للمخاطر التي يتعر�س لها البنك.• 
 •      ) Independent Directors( التاأكد من وجود عدد منا�ضب من الأع�ضاء امل�ضتقلني �ضمن اأع�ضاء جمل�س الإدارة
التاأكد من توفر املحددات وال�ضروط الواردة �ضمن قانون البنوك بخ�ضو�س الأ�ضخا�س الذين ي�ضغلوا رئا�ضة وع�ضوية جمل�س الإدارة .• 
 •) and Proper Fit( التاأكد من تطبيق مبداأ و�ضع الرجل املنا�ضب يف املكان املنا�ضب
التاأكد من وجود جلنة تدقيق م�ضكلة من اأع�ضاء جمل�س الإدارة �ضمن ال�ضروط املحددة بقانون البنوك واأنها متار�س دورها بال�ضكل املطلوب اإ�ضافة اإىل التاأكد • 

من وجود اللجان املطلوبة مبوجب تعليمات البنك املركزي مثل )جلنة اإدارة املخاطر وجلنة مراقبة المتثال(.
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اإليها والالزمة لإر�ضاء قواعد التحكم •  اإدارة البنك مع العمل على ا�ضتحداث اللجان التي تظهر احلاجة  التاأكد من وجود اللجان الكافية واملنبثقة عن جمل�س 
املوؤ�ض�ضي وتطبيق ثقافتها على كافة امل�ضتويات لدى البنك.

التاأكد من قيام الإدارة التنفيذية بواجبها فيما يتعلق بالرقابة املنا�ضبة على اأعمال البنك والقيام بدورها ح�ضبما هو من�ضو�س عليه يف تعليمات اأنظمة ال�ضبط . 4
والرقابة الداخلية ال�ضادرة عن البنك املركزي الأردين وذلك من خالل العديد من الأمور منها:

التاأكد من قيام الإدارة التنفيذية مبهمة اإدارة املخاطر الأمر الذي يت�ضمن مهمة التاأكد من عملية و�ضع ومراقبة ال�ضيا�ضات والتعليمات مب�ضتوى مقبول لكل من • 
خماطر الئتمان، خماطر ال�ضوق، خماطر ال�ضيولة واملخاطر الت�ضغيلية، اإ�ضافة اإىل اللتزام بدورها يف اإدارة ومراقبة خماطر المتثال وفقًا لل�ضيا�ضات املعدة 

لهذا الغر�س، و�ضوًل اإىل حتقيق عائد معقول للم�ضاهمني دون امل�ضا�س بق�ضايا ال�ضالمة امل�ضرفية.
التاأكد من ا�ضتقاللية اإدارة املخاطر، بالإ�ضافة اإىل وظائف التدقيق والمتثال.• 
التاأكد من تطبيق مبداأ الرقابة الثنائية يف كافة اأعمال ون�ضاطات البنك وعدم ا�ضطالع �ضخ�س واحد للقيام بعمل كامل.• 
التاأكد من كفاءة الإدارة التنفيذية وكافة مدراء الدوائر ب�ضكل عام.• 

الإ�ضتفادة ب�ضكل 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�ض�ضية لعمالئه من ال�ضركات وخا�ضة ال�ضركات امل�ضاهمة العامة . 6

بحيث يتم تقييم خماطر العمالء. وقد يرى البنك مكافاأة عمالئه الذين تتوفر لديهم حاكمية جيدة.
من �ضمن مهام جمل�س الإدارة، و�ضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك والتي حتدد مهام الدوائر املختلفة مبا يكفل حتقيق الرقابة املطلوبة ويف هذا الإطار يربز دور 

جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي يف توفري ما يلي بهذا اخل�ضو�س :-

1- التدقيق الداخلي 
اإن توفري اأنظمة �ضبط ورقابة داخلية فعالة داخل البنك يجب اأن يكون مدعمًا بدائرة تدقيق داخلي فعالة تقوم بتقييم هذه الأنظمة با�ضتقاللية.

تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتقييم فعالية وكفاءة العمليات ومدى التقيد بالقوانني والأنظمة والتعليمات اإ�ضافة اإىل تقييم فعالية نظام اإدارة املخاطر وكفاية راأ�س مال 
البنك ن�ضبة اإىل خماطره وفق البيانات املالية للبنك، وحتقيقًا لهذا الدور يجب اأن يتم ما يلي:-

التاأكد من متتع املدقق الداخلي بال�ضتقاللية التامة من خالل قيامه برفع تقاريره وتو�ضياته بنتائج مهامه مبا�ضرة اإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.• 
التاأكد من توفر العدد الكايف من املوظفني املوؤهلني والتاأكد من ح�ضولهم على التدريب املنا�ضب ومكافاأتهم.• 
تاأكد من اأن نطاق واإجراءات ودورية عملية التدقيق الداخلي تتوافق مع درجة املخاطر التي تواجهها اأن�ضطة البنك املختلفة.• 
يجب موافقة جمل�س الإدارة على ميثاق دائرة التدقيق الداخلي.• 
دائرة التدقيق الداخلي م�ضوؤولة عن و�ضع هيكل ونطاق عمل التدقيق الداخلي، وعلى دائرة التدقيق الداخلي م�ضوؤولية اإبالغ جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق عن اأي • 

ت�ضارب حمتمل يف امل�ضالح. كما ل يجب تكليف دائرة التدقيق الداخلي باأية مهام تنفيذية.
ب�ضكل عام ل يجوز للبنك ال�ضتعانة مب�ضدر خارجي للقيام باأي دور من الأدوار الأ�ضا�ضية لدائرة التدقيق الداخلي، و يف حال اللجوء اإىل ذلك يجب احل�ضول على • 

املوافقات الالزمة من ال�ضلطات الرقابية.
التاأكد من اأن جلنة التدقيق هي امل�ضوؤولة 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�ضاأنها.
2- التدقيق اخلارجي  

ميثل م�ضتوى اآخر من الرقابة على مدى م�ضداقية البيانات املالية وتقييم اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية:-
ت�ضمن قانون البنوك املهام املطلوبة من املدقق اخلارجي وبحيث يتم اختياره من �ضمن قائمة يعدها البنك املركزي �ضنويًا.• 
ح�ضب قانون ال�ضركات يتم انتخاب مدقق احل�ضابات اخلارجي اأو اإعادة انتخابه خالل اجتماع الهيئة العامة ال�ضنوي بناء على تو�ضية من جمل�س الإدارة ويحق للهيئة • 

العامة تفوي�س جمل�س الإدارة للتفاو�س مع مدقق احل�ضابات اخلارجي فيما يخ�س حتديد الأجر اأو اأية اأمور تعاقدية اأخرى.
يجب توفر �ضيا�ضة واإجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�س اإدارة البنك خا�ضة بالتعاقد مع مدقق احل�ضابات اخلارجي.• 
على مدقق احل�ضابات اخلارجي تزويد ن�ضخة من تقرير التدقيق للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق حيث يجتمع مع جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق ملناق�ضة هذه التقارير • 

واأية مالحظات اأخرى حول اأعمال البنك كما تتم هذه الجتماعات يف ح�ضور الإدارة التنفيذية.
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 جتتمع جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق مع املدقق اخلارجي بدون ح�ضور الإدارة التنفيذية ما ل يقل عن مرة واحدة يف ال�ضنة.• 
مراعاة وجود تعاون وتن�ضيق ب�ضكل كامل بني املدقق الداخلي واخلارجي.• 
مراعاة اأن تت�ضف عملية التحكم املوؤ�ض�ضي بالإف�ضاح وال�ضفافية.• 
يجب اأن يكون جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على فهم لهيكلية عمليات البنك، مبا يف ذلك العمليات التي يقوم بها البنك يف مناطق اأو �ضمن هياكل ت�ضريعاتها • 

تعيق ال�ضفافية، وبهذا اخل�ضو�س يكون دور جلنة التحكم املوؤ�ض�ضي التاأكد مما يلي:-
التاأكد من اأن الإدارة التنفيذية تتبع �ضيا�ضات وا�ضحة واإجراءات �ضليمة للعمل �ضمن هذه املناطق / الت�ضريعات.• 
اإجراء تقييم دوري للتاأكد من مدى احتياج البنك للعمل �ضمن هذه املناطق والتي تعيق ال�ضفافية.• 
اأن جلنة التدقيق تراقب اأعمال التدقيق الداخلي على ال�ضوابط على الأن�ضطة التي متار�س يف هذه املناطق وترفع التقارير الالزمة �ضنويًا اأو لدى مالحظة اأي ق�ضور • 

مادي اإىل جمل�س الإدارة.
التاأكد من وجود ا�ضرتاتيجيات و�ضيا�ضات واإجراءات عمل حتكم املنتجات والأدوات املالية املعقدة التي يقدمها البنك، واأن يكون هناك �ضيا�ضات لتقييم هذه املنتجات • 

�ضواء عند ا�ضتخدامها اأو بيعها.
التاأكد من وجود �ضيا�ضات للتعرف، قيا�س، واإدارة للمخاطر املادية، مبا يف ذلك املخاطر القانونية وخماطر ال�ضمعة التي ميكن اأن تن�ضاأ من ممار�ضة البنك لأي • 

ن�ضاطات.
الإطالع على التقييم الدوري لالمتثال للقوانني والأنظمة بالإ�ضافة اإىل المتثال مع ال�ضيا�ضات الداخلية.• 
التاأكد من اأن هذه الأن�ضطة خا�ضعة لأعمال التدقيق الداخلي للبنك و�ضمن نطاق اأعمال التدقيق اخلارجي.• 
الإدارة •  ملجل�س  الالزمة  التقارير  رفع  ويتم  الأن�ضطة  تلك  مبخاطر  املتعلقة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  للبنك،  الرئي�ضية  لالإدارة  الالزمة  املعلومات  و�ضول  من  التاأكد 

وال�ضلطات الرقابية ويتم اللتزام مبتطلبات الإف�ضاح مبقت�ضى القوانني والتعليمات التي يعمل بها البنك. 

هـ( جلنة الت�سهيالت وال�ستثمار 
يتلخ�س عمل و�ضالحيات اللجنة بالنظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�ضهيالت.  وجلنة الإدارة لال�ضتثمار والتي تزيد عن حدود �ضالحيتها.

تتاألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه وع�ضوية اثنني من اأع�ضاء جمل�س الإدارة.. 1
جتتمع اللجنة اأ�ضبوعيًا.. 2
تقوم اللجنة مبراجعة ال�ضيا�ضة الئتمانية وال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية دوريًا والتاأكد من حتديثها مبا يتفق مع التعليمات والت�ضريعات ذات العالقة.. 3

خام�سا ً:  �لإد�رة �لتنفيذية 

يقوم جمل�س الإدارة باملوافقة على تعيني الإدارة التنفيذّية يف البنك، والذي بدوره  يتاأكد من امتالكها اخلربات والكفاءات والنزاهة ال�ضرورية لإدارة اأعمال البنك 
و�ضوؤونه على نحو يتوافق ومعايري ال�ضلوك املهني ل�ضيما الإ�ضراف على اإدارة البنك والتمّتع بال�ضالحية املنا�ضبة لالإ�ضراف على الأفراد الرئي�ضّيني املرتبطني بعمليات 

البنك.
ت�ضاهم الإدارة التنفيذّية يف تطبيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ض�ضية يف البنك من خالل ال�ضلوك ال�ضخ�ضي وتوفري الرقابة الكافية على الأن�ضطة التي يقومون باإدارتها.

ويف هذا الإطار، تن�ضط الإدارة التنفيذّية يف حتديد املهام للموظفني بال�ضكل املالئم،كما يقع على عاتقها و�ضع الهيكل الإداري الذي يعمل على تعزيز مفهوم املحا�ضبة 
وال�ضفافية. وتكون هذه الإدارة ملزمة بالإ�ضراف على الوفاء بامل�ضوؤوليات/ال�ضالحيات املحّددة كما تكون م�ضوؤولة دون �ضواها جتاه املجل�س عن اأداء البنك.

كما تلتزم الإدارة التنفيذّية بتنفيذ مهامها وفقًا ملعايري ال�ضلوك امِلهني، حيث تكون م�ضوؤولة عن:
امل�ضاهمة يف تقدمي القرتاحات حول اإ�ضرتاتيجية اأعمال البنك واملوازنة التقديرية ال�ضنوية.. 1
تقوم الإدارة التنفيذية بو�ضع خطط العمل لتحقيق وتنفيذ اإ�ضرتاتيجية البنك وذلك عن طريق عملية تخطيط �ضاملة لكافة دوائر البنك.. 2
تنفيذ النظام املالئم لإدارة املخاطر )املالية وغري املالية( التي يتعر�س لها البنك مبا ين�ضجم مع توجيهات جمل�س الإدارة.. 3
تقوم الإدارة التنفيذية وب�ضكل دوري مبراجعة الإجنازات املتحققة ومقارنتها مع اخلطط املو�ضوعة وتتخذ الإجراءات الت�ضويبية اإن لزم الأمر.. 4
تقوم الإدارة التنفيذية باإعداد املوازنات التقديرية كاأداة من اأدوات التخطيط والرقابة.. 5
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تعترب الإدارة التنفيذية م�ضوؤولة عن اإعداد وتطوير �ضيا�ضات واإجراءات اإدارة خمتلف اأنواع املخاطر وتنفيذ ال�ضرتاتيجيات املعتمدة من املجل�س.. 6
تقع الأعمال اليومية الت�ضغيلية للبنك �ضمن حدود م�ضوؤوليات ومهام الإدارة التنفيذية للبنك.. 7
و�ضع اأنظمة رقابة داخلية فعالة.. 8
اإعداد التقارير املالية وفقًا للمعايري الدولية .. 9

الوظائف . 10 بهذه  املناطة  املهام  تاأدية  و�ضمان  والمتثال  املخاطر  وظائف  يتعلق مبتابعة  فيما  وخا�ضة  البنك،  اأعمال  على  الإ�ضراف  التنفيذية  الإدارة  على  يجب 
با�ضتقاللية .

يجب على الإدارة التنفيذية تزويد املجل�س بتقارير مالية واإدارية بكل �ضفافية ومو�ضوعية، كل �ضهرين على الأقل.. 11
يجب على الإدارة التنفيذية تنفيذ القرارات ال�ضادرة عن املجل�س دون اأن يكون هنالك اأي تدخل يف �ضالحياتها،كما يجب اأن ت�ضتند م�ضاركة اأي من اأع�ضاء جمل�س . 12

الإدارة يف تنفيذ القرارات التي ي�ضدرها املجل�س على موافقة املجل�س، وعلى جمل�س الإدارة الطالع على كافة الإجراءات املتخذة يف هذا ال�ضدد.
تعمل جلان املجل�س جنبًا اإىل جنب مع الإدارة التنفيذية على ت�ضكيل اللجان املنبثقة عن الإدارة التنفيذية وتفوي�س ال�ضالحيات وامل�ضوؤوليات املحددة لهم. كما . 13

يجب اأن يكون لكل جلنة من جلان الإدارة ميثاق خا�س معتمد من املجل�س يحدد غاياتها وم�ضوؤولياتها وتكوينها ودورية اجتماعاتها.

 �ساد�سا ً: �للجان �لتنفيذية  

من اأجل �ضمان حتقيق مبادئ احلاكمية املوؤ�ض�ضية يف البنك فلدى البنك عدة جلان تنفيذية متخ�ض�ضة مت ت�ضكيلها لأغرا�س حمددة ولزيادة فعالية البنك ب�ضكل عام 
وهذه اللجان هي :

اللجنة التنفيذية• 
جلنة املوجودات واملطلوبات• 
جلنة الإ�ضتثمار• 
جلنة ت�ضنيف الت�ضهيالت• 
جلنة ت�ضهيالت ال�ضركات• 
جلنة ت�ضهيالت التجزئة• 
اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات )جلنة الكمبيوتر العليا(• 

وتتكون هذه اللجان من املدير العام رئي�ضاً  وع�ضوية بع�س اأو كافة نواب وم�ضاعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني. 
بالإ�ضافة اإىل اللجان املذكورة اأعاله هناك جلنة امل�ضرتيات وجلنة ا�ضتالم الفروع اجلديدة واملجددة. 

وامللخ�س التايل يبني م�ضوؤوليات ومهام اأهم اللجان التنفيذية:

اللجنة التنفيذية:
تتلخ�س م�ضوؤولياتها ومهامها مبتابعة اإجنازات البنك املختلفة و�ضري خطط العمل وتقييم اأو�ضاع البنك اأولً  باأول بالإ�ضافة اإىل بحث �ضبل تطوير خمتلف جوانب العمل 
العام / رئي�س املجموعة  املدير  نائب  العام رئي�ضًا وع�ضوية  املدير  اللجنة من  تتاألف  ب�ضرعة وكفاءة.  املو�ضوعة وال�ضتجابة لأي م�ضتجدات  الأهداف  لتحقيق  بالبنك 
امل�ضرفية، رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ضاندة ورئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال و م�ضاعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني يف البنك وتعقد اجتماعها ب�ضكل 

�ضهري. 
جلنة امل�ج�دات واملطل�بات:

الهدف ال�ضرتاتيجي للجنة هو تعظيم ربحية البنك على املدى الطويل من خالل التخ�ضي�س الأمثل للموارد املتاحة على التوظيفات املربحة مع املحافظة على م�ضتوى 
مقبول من املخاطر ومبا يتوافق مع اأهداف البنك وتقوم هذه اللجنة بدورين رئي�ضيني:                                          

- التوزيع / التخ�ضي�س ال�ضرتاتيجي لكل من الأ�ضول واخل�ضوم.
- �ضبط ورقابة املخاطر. 

بالإ�ضافة اإىل تقييم العائد / املخاطر لالأ�ضول املختلفة وتركيبة راأ�س املال وموؤثراتها والبحث عن م�ضادر الأموال وتقييمها والت�ضعري.
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تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�ضًا وع�ضوية كل من:
- نائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفية

- رئي�س جمموعة / اخلدمات امل�ضاندة
- رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال

- م�ضاعد املدير العام/ اخلزينة وال�ضتثمار
- م�ضاعد املدير العام / الت�ضهيالت

- م�ضاعد املدير العام / املالية
- م�ضاعد املدير العام / منتجات التجزئة و الأفراد

- مدير تنفيذي دائرة اإدارة املخاطر
- مدير تنفيذي دائرة اخلزينة

وجتتمع اللجنة ب�ضكل �ضهري اأو كلما دعت احلاجة لذلك.

جلنة ت�سهيالت ال�سركات: 
تتلخ�س مهامها و�ضالحياتها مبا يلي:-

- املوافقة على الت�ضهيالت �ضمن �ضقوف حمددة يف ال�ضيا�ضة الئتمانية للبنك.
- التو�ضية اإىل جلنة جمل�س الإدارة للت�ضهيالت وال�ضتثمار على اأية طلبات تفوق �ضالحيات اللجنة.

- التو�ضية اإىل جلنة جمل�س الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املتخلفني عن ال�ضداد.
- التو�ضية اإىل جلنة جمل�س الإدارة بربامج ت�ضوية و/اأو جدولة املديونيات املتعرثة مع مراعاة اللتزام بتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية التابعة 

لها فروع البنوك اخلارجية. 
- املوافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املتخلفني عن ال�ضداد من عمالء القرو�س ال�ضتهالكية والبيع الآجل وبطاقات الئتمان �ضمن �ضقوف معينة. 

- الإطالع على القرارات باملوافقة اأو الإعتذار �ضمن �ضالحيات معينة. 
- مراجعة وتعديل ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية والتو�ضية باعتمادها للجنة جمل�س الإدارة للت�ضهيالت وال�ضتثمار. 

تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�ضًا ونائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفية نائبًا وع�ضوية كل من:
- رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ضاندة 

- رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال 
- م�ضاعد املدير العام / منتجات التجزئة والفراد،

- م�ضاعد املدير العام / ت�ضهيالت
و ي�ضارك املدير التنفيذي / الدائرة القانونية م�ضت�ضارًا قانونيًا للجنة، ويكون مدير دائرة اإدارة ورقابة الئتمان �ضكرتريًا للجنة.

جتتمع اللجنة مرتني يف الأ�ضبوع على الأقل.

جلنة الإ�ستثمار: 
تتلخ�س مهامها و�ضالحياتها مبا يلي:-

- الإطالع على التو�ضيات املدعمة بالدرا�ضات التي تقوم بها دائرة اخلزينة وال�ضتثمار بخ�ضو�س الدخول يف اأية ا�ضتثمارات جديدة اأو اخلروج من اأية ا�ضتثمارات 
قائمة وكذلك زيادة اأو تخفي�س قيمة اأية ا�ضتثمارات واتخاذ القرار املالئم لها ح�ضب جدول ال�ضالحيات املحددة بال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية.

- التو�ضية اإىل جلنة جمل�س الإدارة للت�ضهيالت وال�ضتثمار على اأية طلبات تفوق �ضالحيات اللجنة.
-  املراجعة ال�ضنوية ل�ضرتاتيجية البنك ال�ضتثمارية بالإ�ضافة اإىل مراجعة ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية واملحددات ال�ضتثمارية املوجودة بها وو�ضع املقرتحات والتعديالت 

الالزمة ورفع التو�ضيات املتعلقة بذلك اإىل جمل�س الإدارة للموافقة.
-  املراجعة ال�ضنوية لل�ضالحيات املحددة بال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية وو�ضع املقرتحات والتعديالت الالزمة ورفع التو�ضيات املتعلقة بذلك اإىل جمل�س الإدارة للموافقة.

-  املراجعة ال�ضهرية ملكونات املحفظة ال�ضتثمارية واأداوؤها العام من وجهة نظر العائد واملخاطر املرتبطة به ومقارنته مع الفرتات ال�ضابقة.
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- تقييم اأداء كل ا�ضتثمار على حده عن طريق مقارنة العائد احلقيقي لال�ضتثمار مع اأي موؤ�ضرات قد تختارها اللجنة من وقت لآخر. 
- تقييم درجة امتثال وتوائم ا�ضتثمارات البنك مع ال�ضيا�ضات واملحددات ال�ضتثمارية واملخاطر املرتبطة بها، وو�ضع اخلطط الواجبة لاللتزام بال�ضقوف املحددة 

بال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية يف حال جتاوزها.
 .)ALCO( الإطالع على التقرير ال�ضتثماري ال�ضهري الذي تعده دائرة اخلزينة وال�ضتثمار واإبداء الراأي وتوجيه التقرير اإىل جلنة املوجودات واملطلوبات  -

-  التو�ضية اإىل جمل�س الإدارة  بتعيني اأو اإنهاء خدمات اأمناء احلافظ الأمني ل�ضتثمارات البنك اأو اأي جهة تقدم خدمات ذات عالقة با�ضتثمارات البنك.
تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�ضًا ونائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفية نائبًا وع�ضوية كل من:

- رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال 
- م�ضاعد املدير العام / اخلزينة و ال�ضتثمار

- م�ضاعد املدير العام / منتجات التجزئة والأفراد 
- مدير تنفيذي/ اخلزينة

- مدير تنفيذي/ دائرة اإدارة املخاطر
- مدير اأول / اخلزينة وال�ضتثمار - �ضكرتريًا للجنة.

جتتمع اللجنة مرة واحده على الأقل �ضهريًا.

اللجنة الت�جيهية لأنظمة املعل�مات )جلنة الكمبي�تر العليا(
حيث ت�ضطلع هذه اللجنة باملهام التالية:

- حتديد الجتاه ال�ضرتاتيجي لأنظمة املعلومات على م�ضتوى البنك. 
- مراجعة �ضيا�ضات تطبيق اأنظمة املعلومات يف البنك. 

- تقدمي املعلومات والتوجيه لدائرة اأنظمة املعلومات حول اخلطط ال�ضرتاتيجية لأنظمة املعلومات.
.)IT Security( تقوم اللجنة مبهام جلنة اأمن اأنظمة املعلومات -

تتاألف اللجنة من املدير العام رئي�ضًا وع�ضوية كافة اأع�ضاء اللجنة التنفيذية وجتتمع اللجنة ب�ضكل �ضهري اأو كلما دعت احلاجة لذلك.

�سابعا ً: �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية 

تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مرة واحدة على الأقل �ضنويًا.. 1
يحر�س املجل�س على حتديد توجهات البنك وتنفيذها عرب اعتماد �ضيا�ضات واإجراءات عمل موثقة ت�ضمل كافة نواحي العمليات والإدارة.. 2
متّثل هذه ال�ضيا�ضات واإجراءات العمل املبادئ التوجيهية لعمل الإدارة، والتي ت�ضمل :. 3

و�ضع اإ�ضرتاتيجية البنك واأهدافه.• 
حتديد درجات املخاطر املقبولة للبنك.• 
القيام بالأعمال اليومية.• 
حماية م�ضالح املودعني.• 
تلبية اللتزامات اجتاه امل�ضاهمني والأخذ بعني العتبار م�ضالح اجلهات ذات العالقة. • 
و�ضع اآلية منا�ضبة للتعامل مع �ضكاوى العمالء بناء على تعليمات اجلهات الرقابية.• 
ت�ضيري اأعمال البنك ب�ضورة اآمنة و�ضليمة ونزيهة وفق القوانني و الت�ضريعات.• 
اإدارة البنك بال�ضكل الذي ل يعر�س القطاع امل�ضريف لأية خماطر نظامية.• 

يجب مراجعة �ضيا�ضات واإجراءات البنك وحتديثها على اأ�ضا�س �ضنوي من قبل اجلهة ذات العالقة.. 4
يقوم املجل�س �ضنويًا بالتاأكد من كفاية ال�ضيا�ضات القائمة، اأو حتديد احلاجة اإىل اأي تعديالت فيها.. 5
يقوم املجل�س با�ضتخدام مالحظات دائرة التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي وتقارير تقييم اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية  لتعزيز فعالية اأداء البنك )مبا . 6

يف ذلك اأداء املجل�س واأداء الإدارة التنفيذية(.
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يقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�ضنوي تقريرًا حول مدى كفاية اأنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل )Financial Reporting( وبحيث يت�ضمن ذلك:. 7
تو�ضيح مل�ضوؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع اأنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل.• 
تو�ضيح لإطار العمل الذي قامت با�ضتخدامه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية اأنظمة الرقابة الداخلية.• 
تقييم الإدارة التنفيذية لأنظمة الرقابة الداخلية كما بتاريخ البيانات املالية.• 
الإف�ضاح عن اأي مواطن �ضعف 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�ض�س احلاكمية املوؤ�ض�ضية وب�ضكل خا�س الرقابة الثنائية وو�ضوح خطوط ال�ضلطة وامل�ضوؤولية فقد قام البنك بتوزيع املهام والواجبات 
بني الدوائر املختلفة للبنك وقام بتحديد خطوط ال�ضلطة وامل�ضوؤولية ب�ضكل وا�ضح بالإ�ضافة اإىل و�ضع ال�ضيا�ضات التف�ضيلية املختلفة واإقرارها من املجل�س ومن اأهم هذه 

ال�ضيا�ضات ال�ضيا�ضة الئتمانية وال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية يف البنك، هذا اإىل جانب ال�ضيا�ضات الأخرى املتعلقة باإدارة املخاطر ومراقبة المتثال. 
يف هذا الإطار ي�ضري الهيكل التنظيمي للبنك اإىل تربع جمل�س الإدارة على قمة الهرم ثم ياأتي دور رئي�س جمل�س الإدارة ومن ثم املدير العام هذا وقد مت تق�ضيم العمل 

يف البنك بني ثالثة جمموعات رئي�ضية.

املجم�عة الأوىل:
املجموعة امل�ضرفية، وت�ضم اأن�ضطة الت�ضهيالت الإئتمانية واخلزينة وال�ضتثمار ومنتجات التجزئة والأفراد وكل ن�ضاط من هذه الأن�ضطة مق�ضم اإىل اأن�ضطة فرعية ل�ضمان 

التخ�ض�س يف العمل وحتقيقاً  ملبادئ الرقابة الداخلية.
و ي�ضري الهيكل التنظيمي اإىل تويل نائب املدير العام / رئي�س املجموعة امل�ضرفية اإدارة املجموعة .

املجم�عة الثانية:
جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وت�ضم اأن�ضطة اإدارة املخاطر ) خماطر الئتمان واملخاطر الت�ضغيلية وخماطر ال�ضوق واأمن اأنظمة املعلومات وخطة ا�ضتمرارية العمل 

ودائرة اإدارة ورقابة الئتمان(، اإىل جانب دائرة مراقبة المتثال، ودائرة متابعة ومعاجلة الإئتمان.
وي�ضري الهيكل التنظيمي اإىل تويل رئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال اإدارة املجموعة مع الإ�ضارة اإىل اأن دوائر املخاطر ومراقبة المتثال ترفع تقاريرها اإىل جلنة 

املخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة. 

املجم�عة الثالثة:
جمموعة اخلدمات امل�ضاندة، وت�ضم هذه املجموعة دوائر اأنظمة املعلومات، العمليات املركزية، واخلدمات الإدارية. وكل ن�ضاط من هذه الأن�ضطة ي�ضم اأن�ضطة فرعية 

اأخرى حمددة. 
و ي�ضري الهيكل التنظيمي اإىل تويل رئي�س جمموعة  اخلدمات امل�ضاندة  اإدارة املجموعة .

وهناك دوائر اأخرى يراأ�ضها مدراء دوائر وتتبع مبا�ضرة للمدير العام وهي الدائرة املالية، الدائرة القانونية، الت�ضويق والعالقات العامة، اإدارة املوارد الب�ضرية.
اأما دائرة التدقيق الداخلي فتتبع مبا�ضرة لرئي�س جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها له وللجنة جمل�س الإدارة للتدقيق.

اأهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة يف البنك 
للوظائف  الدوائر وعمل و�ضف وظيفي  الدوائر وحتديد مهام وواجبات  لكافة  املنا�ضبة  التنظيمية  الهياكل  الدوائر املختلفة من حيث و�ضع  اأعمال  بتنظيم  البنك  قام 

املختلفة يف الدوائر وكما يلي : 

دائرة الت�ضهيالت الإئتمانية
ي�ضري الهيكل التنظيمي اإىل رئا�ضة الدائرة من قبل م�ضاعد املدير العام / ت�ضهيالت ويق�ضم العمل بني دائرتني: دائرة ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى، ودائرة ت�ضهيالت 

ال�ضركات املتو�ضطة وال�ضغرية. 
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اأما املهــام وال�اجبــات لدوائر الت�سهيالت فهي كما يلي:
دائرة ت�سهيالت ال�سركات الكرى

درا�ضة واإدارة الت�ضهيالت املبا�ضرة وغري املبا�ضرة �ضمن �ضقوف معينة ويتبع لها قرو�س التجمع البنكي، ت�ضهيالت املوؤ�ض�ضات احلكومية، الت�ضهيالت اخلا�ضة بال�ضخ�ضيات 
والفعاليات الجتماعية وال�ضيا�ضية، متويل امل�ضاريع، التاأجري التمويلي، الربامج الئتمانية اخلا�ضة لل�ضركات.

دائرة ت�سهيالت ال�سركات املت��سطة وال�سغرة
درا�ضة واإدارة الت�ضهيالت املبا�ضرة وغري املبا�ضرة �ضمن �ضرائح حمددة ويتبع لها القرو�س املمنوحة للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة.

دائرة منتجات التجزئة والأفراد
ي�ضري الهيكل التنظيمي اإىل رئا�ضة الدائرة من قبل م�ضاعد املدير العام / منتجات التجزئة والأفراد وت�ضمل: دائرة الفروع واملكاتب، الدائرة البنكية اخلا�ضة، دائرة 

قرو�س الأفراد، دائرة املبيعات بالإ�ضافة اإىل وحدة البطاقات.

دائرة الفروع واملكاتب
تتلخ�س اأهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة الفروع واملكاتب مبا يلي:

العمل على مراجعة وتعديل اإجراءات العمل لت�ضهيل وت�ضريع خدمة العمالء واملحافظة على امل�ضتوى الرفيع خلدمات البنك، والرتكيز على اجلودة والدقة و�ضرعة • 
تقدمي اخلدمة وح�ضن التعامل مع اجلمهور.

التن�ضيق بني فروع البنك ودوائر الإدارة العامة وما بني الفروع.• 
القيام مبهام الت�ضويق خلدمات ومنتجات البنك وفق اخلطط والأهداف املو�ضوعة.• 

الدائرة البنكية اخلا�سة 
تتلخ�س اأهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة البنكية اخلا�ضة مبا يلي:

درا�ضة العرو�س ال�ضتثمارية املقدمة للبنك.• 
اإدارة املحافظ ال�ضتثمارية للعمالء يف الأ�ضواق العاملية.• 
اإن�ضاء عالقات مع بنوك ا�ضتثمارية ومدراء �ضناديق عاملية.• 
الت�ضويق خلدمات ومنتجات البنك وال�ضركات ال�ضقيقة لدى كبار العمالء.• 

دائرة قرو�س الأفراد 
درا�ضة طلبات منتجات ت�ضهيالت الأفراد املقدمة من الفروع واملكاتب اإىل دائرة ت�ضهيالت الأفراد والتي يوجد يف البع�س منها ا�ضتثناءات خارجة عن �ضالحياتهم.

دائرة املبيعات
القيام بالزيارات امليدانية الدورية للعمالء احلاليني وامل�ضتهدفني وفقًا لربنامج حمدد وذلك بهدف التعرف على الحتياجات احلالية وامل�ضتقبلية لهوؤلء العمالء وما 

يتوقعونه من البنك بالإ�ضافة للتعرف على وجهات نظرهم يف م�ضتوى اخلدمات التي يقدمها البنك واحل�ضول على اأية اقرتاحات اإيجابية منهم.

دائرة اخلزينة وال�ضتثمار 
وي�ضري الهيكل التنظيمي اإىل رئا�ضة الدائرة من قبل م�ضاعد املدير العام/ اخلزينة وال�ضتثمار ويق�ضم العمل على عدة اأن�ضطة هي: غرفة التداول، العالقات الدولية 

والبنوك املرا�ضلة، ال�ضناديق ال�ضتثمارية، ال�ضتثمار املحلي، عمليات اخلزينة، مكتب التن�ضيق مع الوحدة امل�ضرفية اخلارجية.  
تتلخ�س اأهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة اخلزينة وال�ضتثمار مبا يلي:

اإدارة ال�ضيولة بالعمالت الأجنبية واملحلية بال�ضكل الذي ي�ضاهم يف زيادة العائد على حقوق امل�ضاهمني.• 
اإدارة املوجودات واملطلوبات بالعملة املحلية والأجنبية لتحقيق اأكرب عائد ممكن �ضمن حدود املخاطر املقبولة.• 
اإدارة املحافظ ال�ضتثمارية بالعمالت الأجنبية واملحلية من ال�ضندات والأ�ضهم والأدوات املالية املختلفة.• 
التن�ضيق مع البنوك املرا�ضلة من اأجل املحافظة على عالقات متميزة معها ومتابعة �ضقوف الئتمان املمنوحة للبنك.• 
البحث امل�ضتمر عن الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة �ضمن توافقها مع ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية املعتمدة وتعليمات البنك املركزي الأردين.• 
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تقدمي خدمات ال�ضتثمار املرتبطة بالدائرة مثل التعامل بالهام�س والعقود الآجلة وامل�ضتقات والأ�ضهم وال�ضندات واأعمال احلافظ الأمني، اأمني ال�ضتثمار ومدير • 
الإ�ضدار. 

العمل على دعم مراكز العمل والفروع يف اأداء مهامها. • 
متابعة تقارير اللتزام مع دوائر الإدارة والإدارة العليا واجلهات اخلارجية.• 
اإجراء الدرا�ضات على اأ�ضهم ال�ضركات ومتابعة اأو�ضاعها املالية ورفع التقارير اخلا�ضة بال�ضتثمار لالإدارة العليا.• 

وفيما يتعلق بالوحدة امل�ضرفية اخلارجية فيتم ما يلي ) وذلك بالتن�ضيق مع مكتب تن�ضيق اأعمال الفرع يف الإدارة العامة(:-
تقدمي اخلدمات امل�ضرفية اإىل عمالء البنك من قبول للودائع، ومنح الت�ضهيالت امل�ضرفية املبا�ضرة وغري املبا�ضرة ومتابعة حمافظ البنك من الأ�ضهم وال�ضندات.• 
متثيل البنك اأمام اجلهات الر�ضمية والغري الر�ضمية يف قرب�س.• 
تزويد البنك املركزي القرب�ضي بكافة التقارير والبيانات املالية املطلوبة واملتعلقة بن�ضاط الفرع هناك.• 
التن�ضيق مع �ضابط ارتباط الوحدة امل�ضرفية اخلارجية يف دائرة اخلزينة لت�ضهيل ان�ضياب العمل ما بني فرع قرب�س وكافة الدوائر والفروع الأخرى.• 
رفع التقارير والبيانات املالية الدورية املدققة من قبل املدقق اخلارجي اإىل اإدارة البنك. • 
تطبيق القوانني والتعليمات ال�ضادرة عن البنك املركزي القرب�ضي والأردين اخلا�ضة بعمل الفرع وكذلك التعليمات الإدارية والتاأكد من اإملام املوظفني بها.• 

وتقوم الدائرة املالية مبهام Office Back للدائرة اإ�ضافة اإىل دور دائرة املخاطر يف حتديد املخاطر املرتتبة على اأعمال دائرة اخلزينة من كافة جوانبها.

دائرة التدقيق الداخلي
تقوم فل�ضفة التدقيق الداخلي على اأن غايتها يف تقدمي خدمات توكيدية وا�ضت�ضارية م�ضتقلة ومو�ضوعية لإدارة البنك تهدف اإىل اإ�ضافة قيمة اأو تطوير لعمليات، وم�ضاعدة 

اإدارة البنك يف حتقيق اأهدافها املقررة وذلك من خالل و�ضع نهج منتظم لتقييم وحت�ضني فعالية عمليات اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية والتحكم املوؤ�ض�ضي.
مت اإعداد كتاب تكليف )charter( للدائرة وفقًا لأف�ضل املمار�ضات 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�ضغيلية -

- كفاءة العمليات الت�ضغيلية
- التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�ضارية

- املحافظة على اأ�ضول وممتلكات البنك
- ا�ضتمرارية العمل حتت كافة الظروف

تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة اأنظمة اإدارة املخاطر وعمليات التحكم املوؤ�ض�ضي لدى البنك.• 
حت�ضني وتطوير اأنظمة الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر وعمليات التحكم املوؤ�ض�ضي.• 
اإ�ضافة قيمة للبنك من خالل تقدمي اخلدمات ال�ضت�ضارية املطلوبة لإدارة البنك.• 
حت�ضني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق اأهداف البنك.• 

ال�سالحيات 
لتحقيق كافة الأهداف املناطة بدائرة التدقيق الداخلي، فاإن الدائرة خمولة بال�ضالحيات التالية:

تنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة لكافة مراكز عمل البنك وال�ضركات التابعة له.• 
الرجوع والإطالع على كافة �ضجالت واأنظمة وبيانات وتقارير البنك وال�ضركات التابعة له.• 
الت�ضال املبا�ضر مع كافة موظفي البنك وال�ضركات التابعة.• 
حتديد طبيعة ونطاق وتوقيت عمليات التدقيق واملراجعة.• 

 )Incidents Significant( وعلى مدراء كافة مراكز العمل لدى البنك وال�ضركات التابعة القيام باإبالغ دائرة التدقيق الداخلي باأية م�ضاكل وخمالفات هامة وجوهرية
حال حدوثها ودون تاأخري.
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الإ�ستقاللية وامل��س�عية 
ل�ضمان ال�ضتقاللية الالزمة فاإن دائرة التدقيق الداخلي:

تتبع اإداريًا وب�ضكل مبا�ضر اإىل رئي�س جمل�س الإدارة ووظيفيًا اإىل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق.• 
ترفع تقارير ونتائج اأعمالها ب�ضكل مبا�ضر اإىل رئي�س جمل�س الإدارة واإىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة، كما جتتمع دائرة التدقيق الداخلي بلجنة • 

التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة دون ح�ضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة �ضنويًا على الأقل.
وبهدف �ضمان مو�ضوعية كادر وموظفي دائرة التدقيق الداخلي فاإنه:

تبقى امل�ضوؤولية املبا�ضرة على عمليات الرقابة واإدارة املخاطر �ضمن امل�ضئوليات املبا�ضرة ملراكز العمل.• 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأية عمليات تنفيذية، ول توجد للدائرة اأية م�ضوؤولية مبا�ضرة اأو �ضالحيات تنفيذية لالأن�ضطة التي تتوىل الدائرة م�ضوؤولية مراجعتها • 

وتدقيقها.
على •  والرقابة  املنا�ضب  التنفيذ  عن  التنفيذية  الإدارة  م�ضوؤولية  من  تقلل  ل  التنفيذية  لالإدارة  الداخلي  التدقيق  دائرة  قبل  من  ال�ضت�ضارات  تقدمي  عملية  اإن 

ن�ضاطاتها املختلفة.
نطاق العمل وامل�س�ؤوليات  

 نطاق عمل التدقيق 
- ي�ضمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�ضاطات وعمليات البنك وبال�ضكل الذي ميكن الدائرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية 

وعمليات اإدارة املخاطر والتحكم املوؤ�ض�ضي واإجناز كافة املهام وامل�ضوؤوليات املناطة بها.
- تقوم الدائرة بتنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�ضتنادًا اإىل اأولويات خطة التدقيق املبني على املخاطر )Risk-Based Audit( واملعتمد �ضمن ا�ضرتاتيجية 

الدائرة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عنه.
- تتوىل الدائرة كذلك تنفيذ اأية مراجعات خا�ضة اأو ا�ضت�ضارات ا�ضتنادًا اإىل توجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة اأو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة اأو 

مدير الدائرة.

العالقة مع املدققني اخلارجيني ومفت�سي البنك املركزي الأردين
- تكون دائرة التدقيق الداخلي هي �ضابط الت�ضال ما بني املدققني اخلارجيني ومفت�ضي البنك املركزي الأردين من جهة وبني دوائر ومراكز العمل املختلفة لدى 

البنك من جهة اأخرى، �ضواء خالل عمليات املراجعة اأو �ضمن مرحلة الرد على املالحظات والتقارير.
- تتوىل دائرة التدقيق الداخلي عملية التن�ضيق مع املدققني اخلارجيني يف جمال التخطيط ووقت وتنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة وذلك ل�ضمان عدم التعار�س. 

املهام 
حتى تتمكن الدائرة من حتقيق اأهدافها فاإنها تقوم مبا يلي:-

- تقييم مدى كفاية وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وال�ضركات التابعة.
- تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات اإدارة املخاطر والتحكم املوؤ�ض�ضي لدى البنك وال�ضركات التابعة.

اليومية التي ت�ضدر عن دائرة التدقيق  التابعة والتقارير  البيانات والتقارير من خالل الزيارات الدورية للفروع والدوائر وال�ضركات  - تقييم مدى دقة و�ضحة 
الداخلي.

- تقييم مدى كفاية راأ�س مال البنك وال�ضركات التابعة يف مواجهة كافة اأنواع املخاطر املحتملة.
- تقييم مدى التقيد واللتزام بالتعليمات والقوانني وال�ضيا�ضات ال�ضارية املفعول والتي حتكم اأعمال البنك. 

- تقييم مراحل عمليات تطوير و�ضيانة النظم لدى البنك.
- اإجراء كافة عمليات التحقيق اخلا�ضة الالزمة حيال امل�ضاكل واملخالفات الهامة واجلوهرية.

- تقييم مدى كفاية وفعالية اإجراءات املحافظة على اأ�ضول وممتلكات البنك وال�ضركات التابعة.
- تقييم مدى حتقيق الأهداف املقررة للعمليات ومراكز العمل املختلفة لدى البنك.

- تقييم مدى قدرة البنك وال�ضركات التابعة على ا�ضتمرارية العمل حتت كافة الظروف.
- متابعة التقارير والتو�ضيات ال�ضادرة عن الدائرة وعن املدققني اخلارجيني/مفت�ضي البنك املركزي الأردين للتاأكد من ت�ضويب املالحظات وتقييم مدى كفاية 

الإجراءات املتخذة.
- تقييم اإجراءات و�ضيا�ضات العمل املقرتحة بال�ضكل الذي ي�ضمن ح�ضن �ضري العمل وحتقيق كافة املتطلبات.
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- م�ضاعدة اإدارة البنك يف مقاومة عمليات التالعب والختال�س من خالل مراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الإجراءات الرقابية للحد من هذه العمليات، )يف 
حني تبقى امل�ضوؤولية الرئي�ضية لإدارة البنك يف منع واكت�ضاف هذه احلالت(.

تتوىل دائرة التدقيق الداخلي كذلك م�ضوؤولية م�ضاعدة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة من خالل تقدمي ال�ضت�ضارات املطلوبة وفقًا للمعايري واأف�ضل املمار�ضات.

املحا�سبية 
اإعداد وتنفيذ خطة تدقيق �ضنوية ا�ضتنادًا اإىل منهج التدقيق املبني على املخاطر وبحيث تعتمد اخلطة من قبل رئي�س جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عن • 

جمل�س الإدارة.
رفع تقرير تف�ضيلي وملخ�س بنتائج كافة زيارات التدقيق والتحقيقات التي يتم تنفيذها، وبحيث تت�ضمن التقارير نطاق عمل التدقيق واأهم املالحظات والتو�ضيات • 

واإجراءات املتابعة املطلوبة.
رفع كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي من خالل ا�ضتخدام و�ضائل واأدوات التدقيق الآلية واإتباع املعايري واأف�ضل املمار�ضات املتعلقة بهذا اجلانب.• 
التدقيق •  التطورات يف جمال مهنة  اآخر  الالزمة ل�ضمان مواكبة  التدريبية  بالدورات  اإحلاقهم  املهنية وذلك من خالل  الناحية  الداخلي من  التدقيق  تطوير كادر 

الداخلي.
اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ كافة اأعمال الدائرة وفقًا ملعايري مهنة التدقيق الداخلي واأف�ضل املمار�ضات املهنية، اإ�ضافة اإىل متطلبات ال�ضلطات الرقابية • 

التي حتكم عمل البنك.  
املراجعة الدورية 

يخ�ضع هذا التكليف للمراجعة ب�ضكل �ضنوي من قبل دائرة التدقيق الداخلي وذلك من اأجل تقييم مدى كفايته لتمكني الدائرة من تنفيذ كافة املهام وامل�ضوؤوليات املناطة 
بها وحتقيق الأهداف املرجوة منها، وبحيث يتم عر�س اأية تعديالت على جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة للح�ضول على املوافقة الالزمة.

التعميم الداخلي 
ا�ضتنادًا اإىل معايري التدقيق الداخلي والن�ضرات ال�ضادرة عن جلنة بازل يتم تعميم هذا التكليف على كافة مراكز العمل لدى البنك وال�ضركات التابعة لالطالع عليه 

بهدف ت�ضهيل مهمة دائرة التدقيق الداخلي يف البنك.

دائرة اإدارة املخاطر
تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�س لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ضتقلة ترتبط برئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وترفع تقاريرها الدورية للجنة جمل�س 

الإدارة للمخاطر.
ت�ضمل م�ضوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك ما يلي:

التعرف وقيا�س ومراقبة وال�ضيطرة وكذلك اإبداء التو�ضيات الالزمة لتخفيف املخاطر التي تواجه البنك و�ضمن اأعلى درجات التن�ضيق مع كافة خطوط العمل ذات العالقة • 
يف البنك.

 •.)Appetite Risk( و�ضع التو�ضيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�ضية املقبولة من قبل جمل�س الإدارة والتاأكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها
تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.• 
و�ضع اأهداف و�ضيناريوهات اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة )Stress Testing( وتطبيقها ورفع نتائج الختبارات اإىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�س الإدارة • 

للمخاطر.
تقييم كفاية راأ�س املال مقابل اأنواع وم�ضتويات املخاطر املختلفة التي قد تواجه البنك )ICAAP( ورفع نتائج عملية التقييم اإىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�س • 

الإدارة للمخاطر. 
التو�ضية عند و�ضع ال�ضقوف املقرتحة )Limits( املختلفة للمخاطر التي يتعر�س لها البنك ومراجعتها والتو�ضية بها للجنة جمل�س الإدارة للمخاطر وت�ضجيل حالت • 

ال�ضتثناءات عن �ضيا�ضات اإدارة املخاطر. 
تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر )Risk Profile( يف البنك )اإح�ضائيات نوعية وكمية تعر�س يف كل • 

اجتماع ملجل�س الإدارة(.
ال�ضفافية يف اإبراز املخاطر والتاأكد من و�ضوحها وفهمها داخلياً  كذلك الإف�ضاح عنها للجمهور.• 
تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية، جلان الئتمان، واإدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة، مب�ضاعدة دائرة اإدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�ضالحيات • 

املحددة لهذه اللجان.
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يقوم البنك بت�ضمني التقرير ال�ضنوي معلومات كافية عن دائرة اإدارة املخاطر وب�ضكل خا�س هيكلها وعملياتها والتطورات التي ح�ضلت عليها.• 
تقوم الدائرة بن�ضر الوعي باملخاطر لدى موظفي البنك مبا يتعلق بالطرق والأ�ضاليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�ضمولية باإدارة املخاطر.• 
تقوم الدائرة مبتابعة ما ي�ضدر من تعليمات وتو�ضيات من اجلهات الرقابية املختلفة مبا فيها جلنة بازل، وترجمتها �ضمن خطط عمل البنك و�ضيا�ضاته واإجراءاته.• 

دائرة اإدارة و رقابة الئتمان 
اأربع دوائر هي: وحدة  العمل بني  ويق�ضم  الدائرة  له مدير  ويتبع  املخاطر  اإدارة  دائرة  تنفيذي -  الدائرة من قبل مدير  رئا�ضة  اإىل  للدائرة  التنظيمي  الهيكل  وي�ضري 
العمليات الداخلية، وحدة العمليات اخلارجية، وحدة التوثيق القانوين، وحدة اللجان والقرارات، بالإ�ضافة اإىل موظف خدمات م�ضاندة. مت ف�ضل هذه الدائرة عن اإدارة 

الت�ضهيالت وذلك حتقيقًا لوظيفة ف�ضل املهام وان�ضجامًا مع مبداأ الرقابة الثنائية.
اأما اأبرز املهام والواجبات لوحدات الدائرة فهي كما يلي:  

وحدة العمليات الداخلية
- تنفيذ عمليات منح وجتديد وتعديل واإلغاء الت�ضهيالت، وما يرافق ذلك من اإعداد ومراجعة وترحيل واعتماد القيود املحا�ضبية اخلا�ضة بالعمليات املنفذة.

- ترحيل بيانات ال�ضمانات والتعزيزات على النظام البنكي.
- ترحيل بيانات املحافظ الئتمانية ل�ضباط الئتمان و�ضالحياتهم، وكذلك �ضالحيات الفروع واملكاتب يف ك�ضف احل�ضابات اجلارية على النظام البنكي.

وحدة العمليات اخلارجية
- اإعداد ك�ضوفات ت�ضنيف الديون واحت�ضاب خم�ض�س التدين والحتياطيات، وما يرافق ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�ضلطات 

الرقابية واملدقق اخلارجي للبنك.
- اإعداد ك�ضف الرتكزات الئتمانية، وما يرافق ذلك من اإدخالت على النظام البنكي، مثل املجموعات ذات ال�ضلة واأع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني 

وال�ضركات التابعة، وما اإىل ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�ضلطات الرقابية.
- اإعداد ك�ضف الأخطار امل�ضرفية لعمالء البنك، وما يرافق ذلك من طلب لالأرقام ال�ضرية للعمالء من البنك املركزي الأردين، واإدخالها على النظام البنكي، 

واعتماد الإدخالت ال�ضهرية قبل اإر�ضالها اإىل البنك املركزي.
- ال�ضتعالم املبا�ضر عن مركزية خماطر العمالء اجلدد جتاه البنوك من خالل الربط املبا�ضر مع البنك املركزي الأردين.

- الرد على ا�ضتعالمات البنوك عن عمالء البنك.
وحدة اللجان والقرارات

- تبويب وترتيب املوا�ضيع التي يتطلب عر�ضها على جلنة ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى، جلنة ت�ضهيالت التجزئة وجلنة جمل�س الإدارة للت�ضهيالت والإ�ضتثمار، وفقًا 
لل�ضالحيات املن�ضو�س عليها يف دليل �ضيا�ضة الئتمان.

- ح�ضور اجتماعات ت�ضهيالت ال�ضركات الكربى وجلنة ت�ضهيالت التجزئة واإعداد قرارات تلك اللجان.
- اإعداد حم�ضر اجتماع جلنة جمل�س الإدارة للت�ضهيالت والإ�ضتثمار.

- تبليغ القرارات املنبثقة عن اللجان املذكورة اأعاله اإىل العمالء والفروع والدوائر املعنية.
- اإعداد كتب فك الرهونات العقارية والرهن احليازي والأ�ضهم وال�ضيارات واجراوؤها.

وحدة الت�ثيق القان�ين
- اإعداد واعتماد العقود وامل�ضتندات التي توثق العمليات �ضمن �ضقف معني وما زاد عن هذا ال�ضقف ذلك يتم اعتماده من الدائرة القانونية.

- احل�ضول على الراأي القانوين يف احلالت التي تتطلب ذلك.
- حفظ الن�ضخة الأوىل من العقود وامل�ضتندات و �ضندات الرهن يف القا�ضات احلديدية، وبعهدة مدير الوحدة.

- مرا�ضلة دائرة اخلدمات الإدارية ب�ضاأن تقدير العقارات املرهونة اأو املقرتحة ك�ضمان للت�ضهيالت.

دائرة مراقبة المتثال 
ال�ضلوك  القوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد  الداخلية جلميع  البنك و�ضيا�ضاته  التاأكد من امتثال  اإىل  تعترب عملية مراقبة المتثال وظيفة م�ضتقلة تهدف 

واملعايري واملمار�ضات امل�ضرفية ال�ضليمة ال�ضادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
تدار عمليات مراقبة المتثال من خالل دائرة م�ضتقلة، وتتبع مبا�ضرة لرئي�س جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال، وترفع تقاريرها الدورية ملجل�س الإدارة من خالل • 

جلنة للمخاطر املنبثقة عنه ون�ضخة لالإدارة التنفيذية.
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يقوم جمل�س الإدارة باعتماد ومراقبة �ضيا�ضة 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�ضارب امل�ضالح.• 
يندرج حتت خماطر المتثال خماطر عدم اللتزام بالقوانني والأنظمة والتعليمات والت�ضريعات ال�ضادرة عن اجلهات املختلفة التي تنظم اأعمال البنك، بالإ�ضافة • 

اإىل خماطر عمليات غ�ضل الأموال وخماطر ال�ضمعة وخماطر عدم اللتزام باملواثيق و�ضلوك اأخالقيات املهنة، وخماطر حقوق امللكية الفكرية مبا ي�ضمل الأنظمة 
واأية اأمور اأخرى ذات عالقة.

ي�ضمل نطاق عمل مراقبة المتثال خماطر عدم المتثال يف كافة اإدارات وفروع البنك داخل الأردن والفروع خارج الأردن وال�ضركات التابعة.• 
البنك وبال�ضكل الذي يجعل المتثال بالقوانني والأنظمة •  التدابري الالزمة لتعزيز قيم ال�ضتقامة واملمار�ضة املهنية ال�ضحيحة داخل  يقوم جمل�س الإدارة باتخاذ 

والتعليمات واملعايري املطبقة هدفا ً اأ�ضا�ضيا ً يجب اأن يتحقق، كما يقوم بتقييم مدى فعالية اإدارة خماطر المتثال مرة واحدة �ضنويا ً على الأقل اأو كلما دعت احلاجة 
لذلك كما تتم مراقبة ومتابعة تطبيق �ضيا�ضة المتثال يف البنك من قبل جمل�س الإدارة من خالل جلنة التدقيق املنبثقة عنه.

تتلخ�س م�ضوؤولية اإدارة المتثال مب�ضاعدة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك يف اإدارة “خماطر المتثال” التي يواجهها البنك وب�ضكل خا�س خماطر عمليات غ�ضيل • 
الأموال بالإ�ضافة اإىل تقدمي الن�ضح لالإدارة التنفيذية حول القوانني والأنظمة واملعايري املطبقة واأية تعديالت تطراأ عليها.

لدائرة المتثال �ضالحية الإطالع على كافة الوثائق وال�ضجالت والعقود التي متكنها من اأداء عملها بجودة عالية ومو�ضوعية وا�ضتقاللية، بالإ�ضافة اإىل اإطالعها • 
على تقارير التدقيق الداخلي وتقارير اجلهات الرقابية اخلارجية ويف مقدمتها البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية التي تخ�ضع لها فروع البنك خارج الأردن.

لدائرة مراقبة المتثال �ضالحية الت�ضال مع كافة موظفي البنك وال�ضركات التابعة للح�ضول على املعلومات والتو�ضيحات التي تراها منا�ضبة.• 
يكون هناك تن�ضيق كامل بني دائرة المتثال والدوائر الأخرى للح�ضول على التقارير املتعلقة بالمتثال والتي توؤكد �ضري العمل وفق الت�ضريعات والقوانني وتعليمات • 

اجلهات الرقابية وب�ضكل خا�س مع دائرة التدقيق الداخلي واإدارة املخاطر.
تقوم دائرة مراقبة المتثال باإعالم البنك املركزي الأردين عن اأية خمالفات ناجمة عن عدم المتثال وخا�ضة املخالفات التي تعر�س البنك لعقوبات قانونية اأو • 

تعر�ضه خل�ضائر مالية كبرية اأو خ�ضائر ال�ضمعة، اإ�ضافة اإىل اإبالغ وحدة غ�ضل الأموال باأية حالت ت�ضتوجب ذلك.

دائرة متابعة ومعاجلة الئتمان
املحافظة على عدم ظهور امل�ضتحقات واحلد من تناميها مبعاجلتها باأ�ض�س م�ضرفية �ضليمة منبثقة عن دليل واإجراءات العمل وتعليمات البنك الداخلية ومبا يتنا�ضب • 

مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�ضلطات 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�ضبة  تخفي�س 

System( وبالتايل تخفي�س جتنيب خم�ض�ضات جديدة لتغطية الديون املتعرثة وحت�ضني معدلت ال�ضيولة ون�ضبة كفاية راأ�س املال .

حتليل اجتاهات وموؤ�ضرات ال�ضتحقاقات املتاأخرة والتي ينبني على نتائجها ا�ضرتاتيجيات اإدارة ح�ضابات الت�ضهيالت لتخفي�س ن�ضب م�ضتويات الديون غري العاملة • 
ورفع م�ضتويات ال�ضرتداد والتغطية .

ميثاق اأخالقيات العمل 
تبنى البنك ميثاق اأخالقيات العمل الذي مت اإقراره من جمل�س الإدارة وتعهد باللتزام به كافة موظفي البنك على اختالف م�ضتوياتهم الإدارية اإىل جانب اأع�ضاء جمل�س 

اإدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق اأخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك باأربعة حماور رئي�ضية وهي:-

النزاهة.• 
الإمتثال للقوانني.• 
ال�ضفافية.• 
الولء للبنك.• 

ففي حمور النزاهة ت�ضمن امليثاق اأن موظفي البنك ملتزمون مبا يلي:-
- اأموال املودعني اأمانة وم�ضوؤولية يجب احلفاظ عليها.

- عدم تعار�س امل�ضلحة اخلا�ضة مع م�ضلحة البنك.
- عدم ا�ضتخدام املعلومات الداخلية للم�ضلحة ال�ضخ�ضية.

- املحافظة على املو�ضوعية وعدم التاأثر بالعالقات ال�ضخ�ضية.
- عدم الدخول بعالقات جتارية مع العمالء واملوردين.
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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�ضرية امل�ضرفية وب�ضيا�ضات البنك واأدلة العمل لديه واإيالء العناية الالزمة يف مكافحة غ�ضل 
الأموال، وعدم اإ�ضدار �ضيكات بدون ر�ضيد واللتزام بقرارات الإدارة.

اأما يف جانب ال�ضفافية فيلتزم موظفو البنك ب�ضحة الأرقام والبيانات والتقارير امل�ضرح بها ودقة هذه البيانات وكفايتها وتوقيتها وتوافقها مع املعايري بالإ�ضافة اإىل 
الت�ضريح عن امل�ضالح ال�ضخ�ضية و�ضالمة و�ضع املوظف املايل والأن�ضطة التجارية اخلا�ضة به والت�ضريح عن املخالفات والأ�ضرار.

اأما بالن�ضبة للولء للبنك فهذا يتحقق من خالل حتقيق ر�ضالة البنك وروؤيته واأهدافه ودوره وحتويل �ضعار البنك اإىل واقع ملمو�س ونيل ر�ضا العمالء واملحافظة عليهم 
الفريق  العمل بروح  التكيف مع �ضغوط  العمل،  امل�ضتمر، املحافظة على وقت  والتعلم  الدقة  الكفاءة وثم  و  امل�ضوؤولية واجلودة  والتميز وحتمل  الإيجابية  اإىل  بالإ�ضافة 
والهتمام باملظهر وال�ضلوك وح�ضن التعامل، احلر�س على �ضمعة البنك واإجنازاته، احلفاظ على موجودات البنك ومظهره، عدم الإف�ضاح عن اأ�ضرار العمل وا�ضتئذان 

الإدارة قبل الإدلء باأي ت�ضريح يتعلق بالبنك باأي و�ضيلة اإعالمية.
يتم ن�ضر املعايري وال�ضيا�ضات ذات ال�ضلة على املوقع الإلكرتوين للبنك؛ كما يتم حتديد درجة التقّيد بها يف تقرير احلاكمية املوؤ�ض�ضية �ضمن التقرير ال�ضنوي للبنك.

ت�سارب امل�سالح
يعتمد البنك �ضيا�ضة موثقة حول ت�ضارب امل�ضالح ت�ضمل م�ضاألة حتديد الت�ضارب والتنفيذ امل�ضتقّل والإف�ضاح عنه، �ضواء ن�ضاأ هذا التعار�س بني اأع�ضاء جمل�س الإدارة 

وبني البنك اأو بني الإدارة التنفيذية وبني البنك.
تغطي �ضيا�ضة البنك اخلا�ضة بت�ضارب امل�ضالح  خمتلف اجلوانب املتعلقة باملو�ضوع مثل:

الأن�ضطة والأعمال التي على ع�ضو جمل�س الإدارة جتنبها والتي من املمكن اأن توؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح.• 
يجب احل�ضول على موافقة املجل�س عن اأي ن�ضاط يقوم به ع�ضو جمل�س الإدارة والذي من املمكن اأن يوؤدي اإىل ت�ضارب امل�ضالح، وعلى املجل�س التحقق من اأن هذا • 

الن�ضاط ل ينطوي على اآية ت�ضارب.
على ع�ضو جمل�س الإدارة الت�ضريح عن اأية مو�ضوع اأدى اأو قد يوؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح.• 
على ع�ضو جمل�س الإدارة المتناع عن الت�ضويت على اأي بند من بنود جدول الأعمال والذي قد يوؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح اأو له تاأثري على مو�ضوعية الت�ضويت.• 
يجب اأن تقوم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�ضا�س امل�ضاواة ،كما يجب توفر اآلية وا�ضحة لدى جمل�س الإدارة للتعامل مع اأية ق�ضية تن�ضاأ من عدم • 

المتثال ل�ضيا�ضة ت�ضارب امل�ضالح.
يجب اأن تت�ضمن �ضيا�ضة ت�ضارب امل�ضالح اأمثلة على احلالت التي قد توؤدي اإىل ت�ضارب يف امل�ضالح و املرتبطة باأع�ضاء املجل�س.• 

املعامالت مع  الأطراف ذات العالقة
يجب على البنك و�ضع �ضيا�ضة موثقة حول املعامالت مع الأطراف ذات العالقة. حيث تت�ضّمن هذه ال�ضيا�ضة القواعَد والإجراءات املعتمدة لتنظيم املعامالت مع  هذه 
الأطراف �ضواء مت ذلك بني البنك وموظفيه اأو بني البنك واأع�ضاء جمل�س اإدارته اأو �ضركاتهم اأو بني الأطراف ذات ال�ضلة فيما بينهم، مبا يف ذلك معامالت القرو�س 

واملعامالت التجارية املرَبمة مع البنك.
يجب على جمل�س الإدارة التاأكد من اأن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتم مراجعتها وتقييم خماطرها وتراعي جميع ال�ضوابط املو�ضوعة. 

�سيا�سة الإبالغ
يعتمد البنك �ضيا�ضة واإجراءات عمل للتبليغ عن الأعمال غري القانونية / الحتيال  -  و�ضيا�ضة التبليغ اخلا�ضة، مبا يف ذلك الإجراءات التي تخّول املوظفني الت�ضال 
برئي�س جمل�س الإدارة لالإبالغ عن اأّية خماوف لديهم حول اإمكانية ح�ضول خمالفة اأو احتيال على نحو ي�ضمح بفتح حتقيق م�ضتقّل للنظر يف هذه املخاوف ومتابعتها. 
حتر�س هذه الإجراءات على التاأكد من تاأمني البنك احلماية املطلوبة لهوؤلء املوظفني لطماأنتهم من عدم تعّر�ضهم للتهديد اأو معاقبتهم حتى يف حال عدم اإثبات �ضّحة 

خماوفهم. 

ثامنًا : �ل�سيا�سات �ملنظمة لأعمال �لبنك

يويل البنك الأردين الكويتي اأهمية كبرية ملو�ضوع توفر �ضيا�ضات عمل مكتوبة تغطي كافة اأن�ضطة البنك، حيث يتم اعتماد هذه ال�ضيا�ضات من قبل جمل�س اإدارة البنك 
وتعميمها على كافة امل�ضتويات الإدارية، كما يتم مراجعتها وحتديثها بانتظام لتعك�س اأية تعديالت اأو تغيريات تطراأ على القوانني و التعليمات والظروف القت�ضادية، 

واأية اأمور اأخرى تتعلق بالبنك. 
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وهذه ال�ضيا�ضات هي: ال�ضيا�ضة الئتمانية، ال�ضيا�ضة ال�ضتثمارية، �ضيا�ضة املخاطر، �ضيا�ضة املخاطر الت�ضغيلية، �ضيا�ضة المتثال، �ضيا�ضة اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية، 
�ضيا�ضة مكافحة غ�ضل الأموال، �ضيا�ضة اأمن اأنظمة املعلومات، �ضيا�ضة ا�ضتمرارية العمل، �ضيا�ضة اإدارة املوجودات واملطلوبات، �ضيا�ضة اإدارة املحافظ ال�ضتثمارية، �ضيا�ضة 
خماطر ال�ضيولة، �ضيا�ضة خماطر ا�ضعار الفائدة، �ضيا�ضة الختبارات ال�ضاغطة، �ضيا�ضة طوارىء ال�ضيولة، �ضيا�ضة عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال، �ضيا�ضة 

الإبالغ، �ضيا�ضة املوارد الب�ضرية.  

 تا�سعًا: عالقة �لبنك مع �مل�ساهمني 

يقوم البنك بتطوير عالقات اإيجابية مبنية على ال�ضفافية مع كافة امل�ضاهمني ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�ضبل على ت�ضجيع كافة امل�ضاهمني وبخا�ضة �ضغار • 
امل�ضاهمني على ح�ضور الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة والت�ضجيع على القيام بعمليات الت�ضويت، كما يراعى الت�ضويت على حدا على كل ق�ضية تثار خالل اجتماع 

الهيئة العامة ال�ضنوي.
يقوم روؤ�ضاء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س بح�ضور الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة.• 
واإجابات •  التي طرحها امل�ضاهمني  العامة وبحيث ي�ضتمل على املالحظات املختلفة والأ�ضئلة  الهيئة  انتهاء اجتماع  اإعداد تقرير مف�ضل لإطالع امل�ضاهمني بعد  يتم 

الإدارة عليها والنتائج التي مت التو�ضل اإليها.
يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بح�ضور الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن اأي اأ�ضئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.• 
اأو يعاد انتخابهم خالل الجتماع ال�ضنوي للهيئة العامة كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س •  وفقًا ملا ورد يف قانون ال�ضركات، ينتخب اأع�ضاء املجل�س 

الجتماع.

عا�سر�ً: �ل�سفافية و�لإف�ساح  

يوفر البنك دائمًا وب�ضكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�ضاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة مثل ال�ضلطات الرقابية وامل�ضاهمني واملودعني واجلمهور • 
ب�ضكل عام مع الرتكيز على الق�ضايا ذات الأثر اجلوهري على البنك.

يلتزم البنك التزامًا تامًا مبتطلبات الإف�ضاح وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية )IFRS( وتعليمات الإف�ضاح ال�ضادرة عن البنك املركزي وال�ضلطات الرقابية.• 
يتابع البنك التطورات املختلفة املتعلقة مبتطلبات الإف�ضاح وفق املعايري الدولية وبحيث تنعك�س فورًا على تقاريره املالية.• 
يلتزم البنك بتوفري خطوط ات�ضال تتميز بالدميومة واحلرفية مع كافة اجلهات ذات العالقة من �ضلطات رقابية وم�ضاهمني وم�ضتثمرين ومودعني وبنوك اأخرى • 

ولتحقيق هذا الأمر يقوم البنك باإيجاد وظيفة عالقات م�ضتثمرين مهمتها الأ�ضا�ضية توفري معلومات كاملة ومو�ضوعية عن اأو�ضاع البنك املالية والإدارية ون�ضاطات 
البنك املختلفة.

اأن يحتوي التقرير ال�ضنوي للبنك على كافة املعلومات حول البنك ب�ضكل �ضفاف ومو�ضوعي.• 
ن�ضر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �ضنوية، بالإ�ضافة اإىل ن�ضر تقرير من املجل�س حول تداول اأ�ضهم البنك وو�ضعه املايل خالل ال�ضنة، وملخ�ضات دورية • 

للم�ضاهمني واملحللني يف ال�ضوق املايل وال�ضحفيني املتخ�ض�ضني يف القطاع املايل من قبل الإدارة التنفيذية.
عقد اجتماعات دورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ضتثمرين وامل�ضاهمني.• 
يقوم البنك بتوفري املعلومات الواردة يف تقاريره ال�ضنوية اأو الدورية على املوقع الإلكرتوين للبنك باللغتني العربية والإجنليزية وبحيث يتم حتديث املعلومات با�ضتمرار.• 
يجب اأن تت�ضمن التقارير التي يقدمها البنك اإف�ضاح من الإدارة التنفيذية عن نتائج العمليات احلالية وامل�ضتقبلية والو�ضع املايل للبنك واأي اأثر اأو خماطر م�ضتقبلية • 

من املمكن اأن توؤثر على الو�ضع املايل العام للبنك.
تعميقًا ملبداأ ال�ضفافية والإف�ضاح يجب اأن يت�ضمن التقرير ال�ضنوي للبنك على وجه اخل�ضو�س الأمور التالية:• 

- دليل احلاكمية املوؤ�ض�ضية لدى البنك ومدى اللتزام به.
- معلومات كاملة عن اأع�ضاء جمل�س الإدارة تت�ضمن املوؤهالت واخلربات ومقدار ح�ضته من راأ�س املال وو�ضفه كتنفيذي اأو م�ضتقل اأو غري تنفيذي، ع�ضويته يف 
جلان املجل�س وتاريخ التعيني يف املجل�س، اأي ع�ضويات يف جمال�س اإدارة اأخرى، بالإ�ضافة اإىل املكافاآت والرواتب التي ح�ضل عليها، واأية قرو�س ممنوحة له من 

البنك واأي عمليات بني البنك والع�ضو اأو �ضركاته اأو الأطراف ذوي ال�ضلة به.
- ملخ�س مل�ضوؤوليات ومهام اللجان املنبثقة عن املجل�س.

- عدد مرات اجتماع املجل�س وجلانه.
- ملخ�س عن �ضيا�ضات املكافاآت لدى البنك ورواتب ومكافاآت الإدارة التنفيذية العليا.

- �ضهادة املجل�س بكفاية اأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية.
- و�ضف لهيكل ون�ضاطات جمموعة اإدارة املخاطر والمتثال.

- امل�ضاهمني الرئي�ضيني يف البنك ويف ال�ضركات التي ت�ضاهم ب�ضكل رئي�ضي يف البنك.
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