


انسجاما مع شعاره المؤسسي “ أكثر من بنك ”، 
يهت��م البنك األردني الكويتي بأن يقدم لتقريره 
السنوي في كل عام فكرة جديدة، يستعرض من 
خاللها نماذج إبداعي��ة على مختلف األصعدة 
االقتصادية واالجتماعية والفنية والتراثية، تغني 

التقرير بمضمونها ورسالتها وأهدافها.
وقد ارتأت إدارة البنك أن تكون فكرة التقرير 
الس��نوي لع��ام 2010 )المثال الرائ��د( لتمثل 
تجس��يدا لقص��ة نج��اح وإضاءة عل��ى صفحة 
مشرقة في مسيرة أحد أبن�اء األردن المميزين 
من أصحاب اإلرادة القوية واإلبداع، ومؤسسته 
المتفوق��ة عربي��ة المولد وعالمي��ة الهوية. إنها 
قصة نجاح الس��يد فادي غن��دور وشرك����ة 

“ أرامكس”.
لقد اس��تطاع السيد غندور وفي وقت مبكر من 
حياته العملية أن يضع لنفس��ه هدفا، ويرس��م 
لمس��تقبله رؤي��ة، وقد عرف ببصيرت��ه الثاقبة 
وفك��ره الناضج أن هن��اك فرصة ومجاال لعمل 
مختلف وغي��ر مطروق ف��ي األردن والمنطقة 
العربية. وإن كانت هذه الفرصة متاحة للجميع، 
إال أن السيد غندور بادر بدراستها وعمل على 

تنفيذها بعد أن ق�در قيمته��ا وأهميتها وحاجة 
السوق إليها.

لم يكن فادي غندور ليكتفي بتأس��يس شركة 
للنقل الس��ريع مثلها العشرات بل المئات حول 
العال��م، ولكنه كان عاقد الع��زم، ومنذ البداية، 
عل��ى تأس��يس نموذج يجس��د م��ا يتحلى به 
م��ن روح المبادرة والعزيم��ة، ويرى فيه آماله 
وطموحات��ه، ويجع��ل من هذا النم��وذج، ومن 
نجاح��ه ف��ي تحقيقه ق��دوة ومثاال رائ��دا لكل 
الش��باب األردنيين والع��رب الرياديين، الذين 
يعرفون كيف يخططون لمس��تقبلهم، متحدين 
الصع��اب والمعيقات، ويكون له��م دائما رؤية 

واضحة وإنجاز مميز ومسيرة متجددة.
ويس��عد إدارة وموظفي البنك األردني الكويتي 
أن يقدم��وا ه��ذا المثال الرائ��د على صفحات 
التقري��ر الس��نوي للبنك، مؤكدي��ن اعتزازهم 
وإعجابهم بقصة نجاح الس��يد ف��ادي غندور، 
متمنين له ش��خصيا وللزمالء فريق العمل في 
ش��ركة “أرامكس” مزيدا من النجاح والتوفيق 
وللش��ركة ذاتها دوام التق��دم واالزدهار. وإلى 

األمام دائما.







عندما ظهر الرمز ARMXF في بورصة ناس��داك في شهر يناير/ كانون الثاني 
من ع��ام 1997، وانضم إلى بعض أكثر الش��ركات نجاحًا في العالم، كانت 
تلك المرة األولى التي ُتدرج فيها ش��ركة من العالم العربي في أكثر أس��واق 
البورصة العالمية ش��هرًة. خطوة صغيرة بالنس��بة للعال��م العربي، لكنها قفزة 
عمالقة بالنس��بة للشركة التي انطلقت من األردن على يِد مؤسسها ورئيسها 
التنفي��ذي، ف��ادي غندور. وقد جاء اإلدراج ممثاًل ثم��رة 15 عامًا من العمل 
الش��اق، وبمثابة تأكيد لمقدرة أرامكس على المنافس��ة على الصعيد العالمي. 
والش��ركة التي أسسها غندور هي اليوم مزّود عالمي لخدمات النقل والحلول 
اللوجستية، مع ما يقارب 10000 موظف في 53 بلداً وأكثر من 294 موقعًا 
في مختل��ف أنحاء العالم. وفي منطقة يس��ود فيها نمط االس��تثمار العائلي، 
َتمكَّن نموذج أعمال أرامكس المرن، الذي أولى اهتمامًا لالس��تثمار في القوة 
البشرية والتكنولوجيا بداًل من االستثمار في األصول الثابتة، من كسر الحدود 
التقليدية لألعمال وتجاوزها؛ حيث كانت، بكل تأكيد، رحلة طويلة من العمل 
المتواصل ال��دؤؤب والتجربة والخطأ، والتعلم من هذه األخطاء، والتكيف مع 

متطلبات األسواق، والتأقلم مع التحديات التي تواجهها الشركة.
ب��دأت قص��ة أرامكس في ع��ام 1982، عندما الحظ غن��دور وجود حاجة 
وفرصة مثالية في المنطقة لخدمة النقل الدولي الس��ريع. فس��ارع لمشاركة 

صديق له، هو وليام )بيل( كينجسون، وأسسوا معًا 
مكتبين، واحداً في مدينة عّمان، واآلخر في مدينة 
نيوي��ورك. ومكتب تل��و اآلخر، وباالس��تفادة من 
الكف��اءات والمقدرات المحلي��ة، طورت أرامكس 
ش��بكتها لُيطلق عليها فيما بعد »الناقل لش��ركات 
النق��ل«، الت��ي عملت كم��زود لخدم��ة التوصيل 
بالجملة لش��ركات نقل أمريكي��ة وأوروبية أكبر 
حجم��ًا بحاجة لمن يغط��ي خدماتها ف��ي منطقة 

الشرق األوسط.
وس��رعان ما تطورت الش��ركة لتصب��ح رائدة في المنطقة، م��ن خالل توفير 
خدماته��ا المتخصصة، ابت��داءاً من أصغر الطرود ووص��واًل إلى أكثر الحلول 
اللوجس��تية ش��مواًل. وتمكنت أرامكس من الوفاء بوعده��ا لعمالئها بفضل 
الثقافة المؤسس��ية التي تبنتها الش��ركة والتي قامت عل��ى احتضان اإلبتكار، 
وتشجيع روح المبادرة وريادة األعمال، واعتماد الهيكلية الالمركزية، وتمكين 
موظفيه��ا في الصفوف األمامية من اتخاذ الق��رارات وابتكار الحلول بما يلبي 

احتياجات العمالء.
ش��رعت أرامكس في التوسع بس��رعة في آس��يا وأفريقيا وآوروبا وأمريكا 
الش��مالية. وشاركت في تأسيس تحالف اس��تراتيجي يضم أكثر من 40 من 
ش��ركات النقل السريع المس��تقلة، التي كانت بمثابة شبكة عالمية للتوصيل 
أتاح��ت ألرامك��س انطالقًا فوري��ًا ألعماله��ا ومنحتها بعداً جغرافيًا واس��عًا 
لممارس��ة نش��اطها وزادت من تعميق معرفتها في ه��ذه الصناعة. وفي عام 

2003، قام أحد المنافس��ين الرئيسيين باالستحواذ على شريك أرامكس في 
 ،)Airborne Express( التحالف في الواليات المتحدة، إيربورن إكس��برس
المزود لنظام تتبع الش��حنات الذي تعتمد عليه شركات التحالف في جميع 
عمليات الش��حن، األمر الذي عنى فقدانها لمنصتها التكنولوجية الرئيس��ية. 
ونتيجة الستثمارها في التكنولوجيا ورعايتها لمواهب موظفيها الرائدة بادرت 
أرامكس بتوفير حل ألعضاء التحالف: حيث كان فريق تكنولوجيا المعلومات 
لديه��ا في األردن قد ب��دأ فعاًل بتطوير بديل مبتكر لنظام تتبع الش��حنات، 
الذي ت��م توفيره لتحالف التوزيع العالم��ي )GDA(. وال يزال هذا النظام قيد 

االستخدام من قبل جميع األعضاء حتى يومنا هذا.
بعد خمس س��نوات من التداول الناجح في بورصة ناسداك، قررت أرامكس 
االنسحاب وانتقلت إلى الملكية الخاصة من خالل االستحواذ من قبل شركة 
أبراج كابيتال، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتجعل بذلك من نموذج الملكية 
الخاصة للتمويل نموذجًا قاباًل للتطبيق الناجح في منطقة الش��رق األوس��ط. 
وقامت أرامكس، في عام 2005، بإدراج أس��همها لالكتتاب العام في سوق 
دبي المالي محققة بذلك رقمًا قياسيًا في مجال االكتتاب العام أدى إلى طرح 
ما مجموعه 550 مليون س��هم بس��عر درهم إماراتي واحد للسهم، وقد فاق 
ع��دد المتقدمين لالكتتاب هذا الرقم بثماني��ن ضعف. وفي العامين التاليين، 
أطلقت الش��ركة اس��تراتيجية تهدف إلى توسيع 
منتجاته��ا وحضورها عل��ى الصعي��د العالمي، مع 

التركيز على األسواق الناشئة.
تلت��زم أرامك��س باس��تمرار بتقدي��م الفائدة إلى 
جميع ش��ركائها بمن فيهم المجتمعات التي تعمل 
فيها، وعمالئها، ومس��اهميها، وشركائها التجاريين، 
وموظفيه��ا. ويرس��خ نهج اإلدارة ه��ذا في نموذج 
األعم��ال الذي تعتمده الش��ركة ويعتبر انعكاس��ًا 
لقيمها وثقافتها. وكانت أرامكس في العام 2006، 
أول شركة في المنطقة تعدُّ تقرير استدامة مستقل ، وستقوم في عام 2011، 
بنش��ر تقرير موحد يضم التقارير  المالية وغير المالية للش��ركة ويلقي الضوء 

على الدور االستراتيجي الذي تلعبه االستدامة في عملياتها وفي أدائها. 
باإلضافة إلى دوره الحالي كرئيس تنفيذي لش��ركة أرامكس، فإن غندور هو 
أيضا مستثمر وممول يكرس قسطًا كبيراً من وقته لتوجيه وإرشاد الشباب. كما 
أنه داعم للريادة اإلجتماعية وتمكين الش��باب والتنمية المستدامة للمجتمع. 
لقد س��اعد في إنش��اء مؤسسة رَواد للتنمية، وهي مؤسس��ة إقليمية مدَعمة 
بالكام��ل من القطاع الخاص، تهدف لتنمية المجتمعات األقل حظًا من خالل 
تمكين األفراد وتعليم الش��باب لتعميق الش��راكة المجتمعية الفاعلة والعمل 
على النهوض بمجتمعاتهم. ويش��غل غندور أيضّا منصب عضو مجلس إدارة 
في العديد من المؤسس��ات القيادية ومش��اريع األعمال الرائدة والمؤسسات 

التجارية المتواجدة في المنطقة.

تمثل قصة أرامكس رحلة طويلة من 
العمل المتواصل الدؤوب والتجربة 
والخطأ، والتعلم من هذه األخطاء، 

والتكيف مع متطلبات األسواق، والتأقلم 
مع التحديات التى تواجهها الشركة
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ا لـبـنــك ا لأ ر د نــي ا لـكـو يـتــي تنظر أرامكس الى الرياضة على أنها انعكاس للقيم التي تجسدها ثقافتها: المنافسة اإليجابية، وروح الفريق والمثابرة.14
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جمل�س الإدارة

الأع�ســـاء

• ال�سيد عماد جمال اأحمد الق�ساه
ممثل املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

• الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س
ممثل بنك برقان - الكويت

• ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ممثل �سركة الفتوح القاب�سة - الكويت

• ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم
ممثل �سركة م�ساريع الكويت )القاب�سة( - الكويت

• ال�سيد فاروق عارف �سحادة العارف

• ال�سيد حممد اأحمد حممد اأبو غزاله

• ال�سيد من�سور اأحمد عبد الكرمي اللوزي
ممثل ال�سركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

املدير العام / اأمني �سر جمل�س الإدارة

• ال�سيد » حممد يا�سر » م�سباح الأ�سمر

مدققو احل�سابات

• ال�سادة ديلويـت انــد تــو�س )ال�سرق الأو�سط( - الأردن

رئي�س جمل�س الإدارة   

• ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

• ال�سيد في�سل حمد مبارك العيار
ممثل بنك اخلليج املتحد - البحرين



ا لـبـنــك ا لأ ر د نــي ا لـكـو يـتــي الموظفون هم أثمن األصول لدى أرامكس.16
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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
زمالئي  وبا�سم  با�سمي  لكم  �أقدم  �أن  وي�سعدين  ترحيب  �أجمل  بكم  �أرحب 
�أع�ساء جمل�س �لإد�رة �لتقرير �ل�سنوي �لر�بع و�لثالثني عن نتائج �أعمال �لبنك 

و�إجناز�ته و�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة لل�سنة �ملنتهية يف 2010/12/31.

على عك�س �لتوقعات، فال يز�ل �لعامل يعاين من �آثار �أ�سو�أ �أزمة مالية يف �لذ�كرة 
�حلديثة، �لأزمة �لتي تفاقمت بد�أ من �لربع �لأخري من عام 2008 يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و�نتقلت �إىل معظم دول �لعامل غنيها وفقريها �ملتقدمة منها 
و�لنامية، وكان لها تاأثري�ت متفاوتة يف كل دولة ح�سب طبيعة �قت�سادها ودرجة 

تعقيده و��ستعد�ده لتحمل �لظروف �ملعاك�سة و�ملفاجئات غري �ملح�سوبة.

�ل�سوق  لعل  و�لرتقب  �لإنتظار  �أ�سلوب  �لدول  معظم  �نتهجت  �لأزمة  بد�ية  يف 
تعالج نف�سها وذلك ح�سب �آلية عمل �لقت�ساد �حلر �إل �أن عمق �لأزمة و�سل�سلة 
تد�عياتها �ملت�سارعة و�أحجام �خل�سائر �ملتتالية و�نهيار موؤ�س�سات مالية وبنوك 
لتدخالت  �حلاجة  �أظهر  �أخرى  ودول  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  عديدة 
حكومية غريم�سبوقة متثلت بفر�س �إجر�ء�ت تق�سف قا�سية وتبني خطط �إنقاذ 
مايل  دعم  �سناديق  وتاأ�سي�س  �ملحلية  و�ملالية  �مل�سرفية  �لأنظمة  لدعم  مايل 
عابرة للحدود لإنقاذ دول ت�سخمت ديونها �ل�سيادية وتر�جع ت�سنيفها �لئتماين 

و�أو�سكت �قت�سادياتها على �لنهيار. 

ومع دخول �لأزمة عامها �لثالث و�ت�ساع نطاق تاأثري�تها وتبعاتها، فقد �أ�سبحت 
�ل�سورة �ليوم �أكرث و�سوحا ومل يعد يعنينا �لبحث يف �أ�سباب وعو�مل ما ح�سل 
تد�عياتها  مو�جهة  على  �لعمل  ومو��سلة  �ملعاجلة  و�سائل  و�سع  يعنينا  ما  بقدر 
�أي  من  �حلماية  ت�سمن  ونظم  عمل  مباديء  و�عتماد  �آثارها  من  و�لتخل�س 

�حتمال لعودة �لأزمة �أو ما ي�سابهها و�لتعامل معها عندما تاأتي. 

وقد متحورت �آليات �ملعاجلة ول تز�ل حول �ملبادئ �لتي ينبغي �أن يقوم عليها �أي 
نظام جديد للرقابة �ملالية �لعاملية، ومنها و�سع جمموعة م�سرتكة من �لقو�عد 
�أن يكون  �لعاملية، ل ميكن  �لعوملة و�لأ�سو�ق  �ملحا�سبية عرب �حلدود. ففي زمن 
هناك موؤ�س�سات عاملية تخ�سع ملعايري حما�سبية ومتطلبات �إف�ساح خمتلفة فقط 

لأن لها مقار يف بلد�ن خمتلفة.

كما �أن �ل�سفافية بالن�سبة للبيانات �ملالية �أ�سبحت �أمر� جوهريا �أكرث من �أي وقت 
م�سى ول ينبغي �إخفاء �أي �سيء، وخا�سة �لبنود خارج �مليز�نية �لعمومية �لتي 
وينبغي  �لإف�ساح.  مبادئ  متجاهلة  �ل�سرر  بها  لتلحق  �مليز�نية  �إىل  فجاأة  تعود 
�مل�ساركة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  جميع  رقابة  على  قادرة  �ملنظمة  �جلهات  تكون  �أن 
يف �لأ�سو�ق، بغ�س �لنظر عن �أنظمتها �لد�خلية �أو موقعها �أو و�سعها �لقانوين. 
�إ�سافة ل�سرورة �لك�سف �لكامل عن جميع �لأدو�ت �ملالية �أمام �جلهات �ملنظمة، 
�إذ ل ميكن لأي جهة منظمة �أن توؤدي عملها لتقييم �ملخاطر و�ل�سالمة �ملنهجية 

�إذ� كانت �أجز�ء كبرية من �أدو�ت �لأ�سو�ق �ملالية و�مل�ستقات غري مرئية لها. 

وفيما يخ�س �لقطاع �مل�سريف فترتكز �آليات �ملعاجلة يف �لعمل على �إعادة تقييم 
مناذج �لعمل �ملطبقة لدى �لبنوك بهدف تدعيم قو�عدها �لر�أ�سمالية وحت�سني 
لديها،  �لتمويل  �أو�ساع  يف  �ل�ستقر�ر  وحتقيق  �ملخاطر  وتقييم  �ل�سيولة  �إد�رة 
بالإ�سافة �إىل تنويع وتطوير منتجاتها. ونرى �أن ��ستجابة �لبنوك ملجموعة هذه 

�لآليات و�لتحديات �سيمكنها وب�سهولة من ��ستيفاء متطلبات حزمة �إ�سالحات 
بازل 2، مما ��سطلح على ت�سميته بازل3، وخا�سة ما يتعلق مبعيار كفاية ر�أ�س 
�ملال ومعيار �ل�سيولة ومعيار �لرفع �ملايل وذلك بالإ�سافة �إىل جمموعة �ملتطلبات 

�ملتعلقة بتعزيز �إد�رة �ملخاطر ومعايري �حلوكمة.

الإقت�ساد الأردين
�سهد �لأردن يف 2010 عامًا �سعبًا �آخر، �إ�ستمرت خالله بع�س تد�عيات �لأزمة 
�ملالية و�لقت�سادية �لعاملية، ومع ذلك فقد متكن �لقت�ساد �لأردين من �لتقاط 
يف  �إيجابي  ومنو  حت�سن  عالمات  وظهرت  �لرت�جع  ووقف  و�لتما�سك  �أنفا�سه 
�أن �لأد�ء �لقت�سادي �لكلي مل يتعافى بعد بالكامل ول يز�ل  �إل  عدة قطاعات 
�مل�ساكل  �أن  كما  وكلف.  مطبات  من  فيها  مبا  �لتباطوؤ  من  �خلروج  مرحلة  يف 
�ل�سعوبات  �إىل  و�أ�سيف  تفاقمها.  تاأجيل  مت  و�إن  موجودة  تز�ل  ل  �لأ�سا�سية 
�لقت�سادية �لقائمة �لإرتفاع �حلثيث يف �أ�سعار �لبرتول عامليًا، حيث �رتفع �سعر 
�لربميل خالل �ل�سنة بن�سبة 25% تقريبًا ليتجاوز 90 دولرً�، ور�فق ذلك �إرتفاع 
ملمو�س يف �أ�سعار �حلبوب و�ملو�د �لغذ�ئية بن�سب خمتلفـة، مما �سكل �سغطًا على 

�مليز�ن �لتجاري، ورفع معدل �لت�سخم ليبلغ %5.

�ملحلي  �لناجت  يف  منو  حتقيق  �أمكـن  �ملو�تية،  غري  �لظروف  هذه  من  بالرغم 
�لإجمايل، ولكن بن�سـبة متو��سعة بلغت 3% مقابل 2٫8% يف �لعام �ل�سابق.  ومن 
�ملتوقع �أن يتح�سن معدل �لنمو يف �ل�سنة �جلديدة ليتجاوز ن�سب منو عام 2010.

�إ�ستطاعت �حلكومة خالل �سنة 2010 �أن تخف�س �لعجـز يف �ملو�زنة �لعامة �إىل 
حو�يل مليار دينار مقابل 1٫5 مليار دينار يف �ل�سنة �ل�سابقة، و جاء هذ� نتيجة 
لرتفاع �ملنح �خلارجية من جهة، وتاأجيل بع�س �مل�ساريع �لو�ردة يف باب �لنفقات 
�لر�أ�سمالية من جهة �أخرى.  لكن �لعجز �ملايل ظل كبريً� ويثري �لقلق، كما بقيت 

ح�سة �لفرد من �لدخل متدنية باملقايي�س �لعاملية.

كغريه  و�لقت�سادية  �ملالية  �لأزمة  بانعكا�سات  �لوطني  �لقت�ساد  تاأثر  لقد 
�سيا�سي  ��ستقر�ر  �لأردن من  به  ينعم  ما  �أن  �لعامل، غري  �لقت�ساديات يف  من 
و�قت�سادي ونظام م�سريف متني ومتطور �ساهم ب�سكل و��سح يف تعزيز قدرته 
باأقل  �آثارها  �لتعايف من  وبدء  �لأزمة  و�ل�سمود يف وجه  �لظروف  على مو�جهة 

�خل�سائر. 

يف �ملعايري �لدولية حقق �لأردن خالل �ل�سنة تقدمًا يف بع�س �ملوؤ�سر�ت �لقت�سادية 
و�لجتماعية، وتر�جعًا يف بع�سها �لآخر، ولكن موؤ�س�سات �لت�سنيف �لدولية ظلت 
�لنقد  �سندوق  و�سهد  بامل�ستقر،  �لأردين  لالقت�ساد  �مل�ستقبلي  �ملنظور  ت�سف 
�لدويل ب�سالمة وقوة �جلهاز �مل�سريف. وبف�سل �لنمو يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
بالأ�سعار �جلارية بقي �لدين �لعام حتت �ل�سقف �لقانوين �لبالغ 60% من �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل، بالرغم من �رتفاعه بالأرقام �ملطلقة.

يف جمال �ل�سوق �ملايل، فقد �نخف�س �لرقم �لقيا�سي لأ�سعار �لأ�سهم يف بور�سة 
عمان بن�سبة 6٫5% مقابل �نخفا�س بن�سبة 8٫2% يف �سنة 2009، وين�سجم هذ� 
�لرت�جع مع جممل �أد�ء �ل�سركات �ملدرجة ونتائج ن�ساطاتها �لت�سغيلية، فلم تعد 
نتائج �ل�سركات تت�سخم باأرباح �ملحافظ �ل�ستثمارية يف ح�ساباتها، وهو �لو�سع 
�لذي �ساد يف �لفرتة ما قبل عام 2007. وهناك من �لدلئل ما ي�سري �إىل قرب 
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��سرتد�د �ل�سوق �ملايل لعافيته يف ظل حت�سن �أد�ء �ل�سركات مما �سينعك�س على 
حت�سن �أد�ء �ل�سوق وعلى �أد�ء �لقت�ساد. 

حقق �لقطاع �مل�سريف �لأردين �إجناز�ت جيدة يف عام 2010 و�أظهرت موؤ�سر�ت 
�ملايل  �لرفع  ون�سبة  �ملال  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة  مثل  �لأردنية  للبنوك  �ملالية  �ملتانة 
و�لديون غري �لعاملة/ �إجمايل �لديون، و�ل�سيولة، و�لربحية وغريها، م�ستويات 
تهدف  و�لتي  �ل�ساغطة«  �لأو�ساع  »�إختبار�ت  تطبيق  كما مت  ومطمئنة.  مريحة 
�إىل �ختبار قدرة �لبنوك على مو�جهة �ل�سدمات �لعالية و�ملخاطر �ملرتفعة، وقد 
�أظهرت نتائج هذه �لختبار�ت �سالمة ومتانة �جلهاز �مل�سريف �لأردين وقدرته 

على مو�جهة �أي �سدمات طارئة.

ويف �ملجمل، فاإن و�سع �لبنوك �لأردنية �أكرث من جيد باملقارنة مع بنوك �أخرى يف 
�ملنطقة، و�لبنوك �لأردنية ل تتوقف عند مو�سوع �لربحية بقدر ما تتوقف عند 
�ملفاجاآت  من  و�حلذر  �لتحوط  معايري  و�أي�سًا  �ل�سيولة،  ومعايري  �لأمان  معايري 

�لتي ميكن �أن تو�جهها م�ستقباًل.

ول بد يف هذ� �ملقام من �لثناء على جهود �لبنك �ملركزي �لر�مية لتطبيق مفهوم 
�لرقابة �ل�ساملة على �لبنوك، وتطوير نظام �لإنذ�ر �ملبكر للوقوف على مكامن 
�ل�سعف و�خللل ومعاجلتها يف وقت مبكر، و�عتماد �إجر�ء�ت رقابية تهدف �إىل 
�سمان �سالمة ومتانة �جلهاز �مل�سريف، و�إ�سد�ر تعليمات مل�ساعدة �لبنوك على 
�لقطاع  يف  �لثقة  يعزز  مما  �ملخاطر  لإد�رة  �أف�سل  �أ�ساليب  و��ستخد�م  تطوير 
ل  كما  �لنمو.  ومعاودة  �لتعايف  على  �لوطني  �لقت�ساد  قدرة  ويح�سن  �مل�سريف 
�ملركزي  للبنك  و�جلادة  بالقيادة �جلديدة  بالثقة  �ملفعم  �لرتياح  �إبد�ء  يفوتنا 
�لأردين ممثلة ب�سيادة �ل�سريف فار�س عبد �حلميد �سرف ملا يحمله من توجهات 
�لتنمية  �ملركزي يف دفع م�سرية  �لبنك  �إىل تعزيز دور  وروؤى وطموحات تهدف 

�لقت�سادية وعدم �لقت�سار على �لدور �لرقابي على �لبنوك.

نتائج اأعمال البنك
و�لقدرة  �لإر�دة  منظومة  جناح  تعك�س   2010 عام  يف  طيبة  نتائج  �لبنك  حقق 
�ملالية  �لأزمة  تد�عيات  مع  �لتعامل  يف  �لبنك  �إد�رة  لدى  �لتقدير  و�سو�ب 
�سدتها  رغم  �ل�سابقني  و�لعامني  �لعام  هذ�  خالل  �سادت  �لتي  و�لقت�سادية 
وعمق تاأثري�تها، فقد ت�سافرت كل �جلهود و�سوبت نحو �أهد�ف حمددة �أهمها 
�لدقيقة  �ملتابعة  خالل  من  و��ستثمار�ته  �لبنك  موجود�ت  جودة  على  �حلفاظ 
�ل�سمانات  بتعزيز  و�لتحوط  منها  �ل�سعف  ي�سوبه  ما  وترميم  �حل�سابات  لكل 
مع  �لعالقات  تعزيز  على  و�لعمل  تدريجيًا  �ملنتجة  غري  �لأ�سول  من  و�لتخل�س 

�لعمالء من كافة �لقطاعات. 

�لكفاءة  معدلت  لرفع  ��سرت�تيجية  خطو�ت  عدة  باتخاذ  �لبنك  قام  وقد 
كما  �لقت�سادي.  �لو�سع  تطور�ت  مو�كبة  مع  �لأمو�ل  كلف  وخف�س  و�لإنتاجية 
قام بتنفيذ عمليات �إقر��س و�تفاقيات متويل مع عدد من �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات 
�إ�سافة لطرح عدة مبادر�ت تت�سمن منتجات وخدمات جديدة موجهة  �ملحلية 
لقطاع �لأفر�د، بهدف جتاوز ظاهرة �سعف �لطلب على �لئتمان و�حلفاظ على 
�لبنك يف  بلغ حجم ميز�نية  وقد  �لئتمانية.  �لت�سهيالت  و�أد�ء حمفظة  تركيبة 
�لعام  نهاية  بانخفا�س قدره 2٫6% عن  دينار  مليون  �لعام حو�يل 2084  نهاية 
�لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة بال�سايف بن�سبة  �ل�سابق، فيما �رتفعت حمفظة 
ن�سبته  ما  لت�سكل  دينار  مليون   1170٫5 حو�يل  وبلغت   2009 عام  عن   %7٫5
و�لتاأمينات  �لعمالء  ود�ئع  �أر�سدة  �رتفعت  كما  �لأ�سول،  �إجمايل  من   %56٫2
 .2009 عام  5% عن  بزيادة  �لعام  نهاية  دينار يف  مليون   1426 وبلغت  �لنقدية 
مليون   60٫44 مقابل  دينار  مليون   73٫87 �ل�سريبة  قبل  �لبنك  �أرباح  وبلغت 

دينار يف عام 2009 حمققة ن�سبة منو قدرها 22٫2%، وننوه هنا �إىل �أن �أرباح 
عام 2009 قد ت�سمنت مبلغ 10٫4 مليون دينار متثل �أرباح بيع �أ�سهم �لبنك يف 
�سركة �ل�سرق �لعربي للتاأمني وهو �إير�د ��ستثنائي وغري متكرر، وبا�ستبعاد هذ� 
�ملبلغ ، فاإن �أرباح �لبنك �لناجتة عن عملياته �مل�سرفية �لأ�سا�سية يف عام 2010 

تكون قد حققت ن�سبة منو ت�سل �إىل 48% مقارنة باأرباح عام 2009.

منها  دينار  مليون   330٫7 �إىل  وو�سل   %13 بن�سبة  �مللكية  حقوق  جمموع  وز�د 
324٫6 مليون دينار متثل جمموع حقوق �مللكية مل�ساهمي �لبنك. 

بكل  تعك�س  جيدة  معدلت  و�لت�سغيل  �لكفاءة  ومعايري  �لأد�ء  موؤ�سر�ت  و�سجلت 
و�سوح قوة �لقاعدة �لر�أ�سمالية للبنك حيث بلغت ن�سب كفاية ر�أ�س �ملال ون�سبة 
�لرفع �ملايل 20٫32% و 15٫87% على �لتو�يل ) مقارنة مع  12% ، 6% ح�سب 
على  �لعائد  بلغ  فقد  �لربحية  جانب  ويف  �لأردين(.  �ملركزي  �لبنك  تعليمات 

متو�سط حقوق �مل�ساهمني 23٫7% و�لعائد على متو�سط �ملوجود�ت %3٫50.

�أما ن�سبة �لديون غري �لعاملة / �إجمايل �لديون فبلغت 3٫2%، علما باأن �لبنك 
�لقطاع  م�ستوى  على  ن�سبة  و�أقل  �أف�سل  ت�سجيل  على  �سنو�ت،  عدة  ومنذ  د�أب، 
�مل�سريف �لأردين. مع ��ستمر�ر �ملحافظة على ن�سبة تغطية مريحة للديون غري 

�لعاملة.

توقعات عام 2011 
�ألقت  كبرية  �أحد�ثا  بد�ياته  ومن  �جلديد  �لقرن  من  �لأول  �لعقد  حمل  لقد 
بظاللها على حياة خمتلف �سعوب ودول �لعامل فقد بد�أ بحروب ونز�عات دولية 
و�إقليمية و�نتهى باأزمة مالية و�قت�سادية عاملية غري م�سبوقة، ولكن �ملاأمول �أن 
تكون �سنة 2011 بد�ية خمتلفة للعقد �لثاين ول تكون جمرد �متد�د لعام م�سى. 
تعتمد  بروؤية جديدة  �لعقد �جلديد  �إىل  �لدخول  يقت�سي  �ملحلي،  �ل�سعيد  على 
على �لتخطيط �ل�سليم �ملتو�سط وطويل �لأمد لتحقيق �أهد�ف �لربنامج �لتنموي 
�لتنفيذي للفرتة 2011-2013 �لذي و�سعته �حلكومة موؤخرً� ملو�جهة تد�عيات 
�أهم  ومن  �لقت�سادي.  �لن�ساط  على  فر�ستها  �لتي  �لكبرية  و�لتحديات  �لأزمة 
�ل�ستقر�ر  و�سمان  م�ستقرة  منو  معدلت  على  �حلفاظ  �لربنامج  هذ�  حماور 
�ملايل و�لنقدي و�حلفاظ على منو �ل�سادر�ت �لوطنية وتطوير �لبيئة �ل�ستثمارية 
مع تب�سيط �لإجر�ء�ت و�لتعامل بجدية مع �مل�ساكل �لتي يو�جهها �مل�ستثمرون يف 
كثري من �لأحيان، مما ي�ساعد على �سمان تدفق �ل�ستثمار �لأجنبي �إىل �ململكة 
للعمل على خف�س عجز �حل�ساب  �إ�سافة  �لعاملية.  �ملالية  �لأزمة  خا�سة يف ظل 
�لفقر و�لبطالة و�لختاللت  �جلاري �سمن م�ستويات مقبولة ومعاجلة ظاهرة 
�لهيكلية يف �سوق �لعمل وحتقيق �لأمن �ملائي و�لتزود بالطاقة وزيادة �لإنتاجية 
على �مل�ستويني �لكلي و�لقطاعي و�سبط معدل �لت�سخم �ملر�سح لالرتفاع يف عام 

 .2011

�لعديد من  تابعنا ظهورها موؤخرً� حملت  �لتي  �ملوؤ�سر�ت �لقت�سادية  �إن بع�س 
�لدللت باأن عام 2011 �سيكون عامًا �أف�سل ولكنه لن يكون عامًا �أ�سهل، فهناك 
للتعاطي  �إ�سافية  جلهود  قائمة  �حلاجة  تبقى  كما  عمله،  يتوجب  مما  �لكثري 
�لتنفيذي  �لتنموي  بالربنامج  �للتز�م  و�ذ� ما مت  �لر�هنة،  �لق�سايا  مع جممل 
وباآليات تنفيذه ومت �عتماد �أ�سلوب علمي لإد�رته ومنهج ح�سيف و�سفاف ملتابعة 
�إجناز�ته، ومت تعزيز م�ساركة �لقطاع �خلا�س، بكافة فعالياته �لقت�سادية، يف 
تنفيذ �لربنامج وم�ساريعه، فاإن �لربنامج يكون قد و�سع على �مل�سار �ل�سحيح 
�لأهد�ف  معظم  حتقيق  على  وعزمها  �حلكومة  بقدرة  �لثقة  على  يبعث  مما 

�ملرجوة �إن مل يكن كلها خالل �لفرتة �ملحددة.

�لنهج  و�أعمالنا وفق  �لكويتي ف�سنو��سل جهودنا  �لأردين  �لبنك  لنا يف  بالن�سبة 
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�مل�ستجد�ت  مع  و�سنتعامل  �ملا�سية  �لفرتة  خالل  �عتمدناها  �لتي  و�ل�سيا�سات 
قطاعات  لكافة  دعمنا  �سنو��سل  كما  �ملعهودة  وباحل�سافة  و�إيجابية  بانفتاح 
�لقت�ساد  عجلة  حتريك  يف  ت�سهم  �لتي  و�خلارجي  �ملحلي  و�ل�ستثمار  �لإنتاج 
ولديهم  بامل�سد�قية  يتمتعون  �لذين  عمالئنا  جانب  �إىل  و�لوقوف  �لوطني 
�لإمكانيات ل�ستئناف ن�ساطهم �ملعهود فور �نح�سار �آثار �لأزمة وحت�سن �لظروف 

�لقت�سادية �ل�سائدة.

كما �سنعمل على �قتنا�س �لفر�س �لتمويلية و�ل�ستثمارية �لتي تتوفر يف �ل�سوق 
�ملخاطر  �إد�رة  معايري  مع  متو�فقة  وتكون  �لبنك  من  مببادرة  خلقها  ميكن  �أو 
�خلدمات  تطوير  خالل  من  �لعام،  �لقت�سادي  و�لو�سع  �لنمو  ومتطلبات 
�لتجزئة  وقطاع  �لتجارية  و�لأعمال  �ل�سركات  لقطاع  �لئتمانية  و�ملنتجات 
�لبنك  قام  �أن  بعد  خا�سة  و�ل�سغرية  �حلجم  �ملتو�سطة  باملوؤ�س�سات  و�لهتمام 
لتمويلها متثلت  للبنوك  وقدم حو�فز  لها  تعريف حمدد  بو�سع  موؤخر�  �ملركزي 
باإعفاء ما يقابل �لتمويل �ملقدم لهذه �ملوؤ�س�سات من �لحتياطي �لإلز�مي �ملرتتب 
على �لبنوك، �لأمر �لذي �سيوؤدي �إىل تخفي�س كلفة �لقرت��س عليها وي�سهم يف 
تو�سع �أعمالها وزيادة �أن�سطتها وبالتايل خلق فر�س عمل جديدة وحتريك عجلة 

�لقت�ساد. 

�ل�سرت�تيجيني  لل�سركاء  �لمتنان  وعظيم  �ل�سكر  ببالغ  �أتقدم  �خلتام،  ويف 
�لبنك  مب�سلحة  و�هتمامهم  لتعاونهم  برقان  وبنك  »كيبكو«  �سركة  بالكويت؛ 
�لثناء  وعمالئه  �لبنك  م�ساهمي  وجلميع  وم�ساندة.  دعم  من  لنا  يقدمونه  وملا 
و�لمتنان لثقتهم �ملقدرة وح�سن تعاملهم و�لتز�مهم. كما �أقدم �ل�سكر و�لتقدير 
للبنك �ملركزي �لأردين بكافة �أجهزته لرعايته �لأمينة مل�سالح �لبنوك، وجهوده 
وتطوره  منوه  عو�مل  وتاأمني  �مل�سريف  �جلهاز  �سالمة  على  للحفاظ  �ملو�سولة 
ومتكينه من مو�جهة �ل�سغوط �لناجمة عن �لأزمة �ملالية �لعاملية على �لقت�ساد 

�لوطني. 

بالبنك  �لعاملني  كافة  بجهود  جميعًا  با�سمكم  �عتز�زي  �أ�سجل  �أن  يفوتني  ول 
ودورهم يف  و�إخال�سهم  مثابرتهم  لهم  مقدرً�  وم�سوؤولياتهم  مو�قعهم  مبختلف 

جناح وتطور هذه �ملوؤ�س�سة وحتقيق �أهد�فها. 

عبـــد الكريــم عالوي الكباريتـــي
رئي�س جمل�س �لإد�رة
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تنظيم واإدارة البنك
يعتمد �لبنك �لأردين �لكويتي دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية و�لذي مت �إعد�ده يف �أو�خر عام 2007، وفقًا لأف�سل �ملمار�سات �لدولية بهذ� �خل�سو�س و��ستنادً� �إىل تعليمات 
و�إر�ساد�ت �لبنك �ملركزي �لأردين. ويهدف �لبنك من تبنيه لهذ� �لدليل �لو�سول �إىل حتقيق مبادئ �حلاكمية �ملوؤ�س�سية �ملتمثلة بعد�لة معاملة كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة 
بالبنك )Stakeholders( و�ل�سفافية و�لإف�ساح عن و�سع �لبنك �ملايل و�لإد�ري �حلقيقي و�مل�سائلة يف �لعالقات بني جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية، وبني جمل�س �لإد�رة 
و�مل�ساهمني، وبني جمل�س �لإد�رة و�جلهات �ملختلفة �لأخرى، بالإ�سافة �إىل �مل�سوؤولية من حيث �لف�سل �لو��سح يف �مل�سوؤوليات وتفوي�س �ل�سالحيات. وملزيد من �لإف�ساح 

و�ل�سفافية فقد مت �إرفاق دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية، بعد مر�جعته يف عام 2010 وتعديله مبا ين�سجم مع �لهيكل �لتنظيمي �ملعدل للبنك، كملحق مع هذ� �لتقرير.
تعتمد �إجر�ء�ت تنظيم و�إد�رة �لبنك على �لأ�س�س �لتالية:
-  وجود جمل�س �إد�رة يت�سم بالفاعلية وحتمل �مل�سوؤولية.

-  توجه ��سرت�تيجي و��سح من �أجل تطوير �لأعمال.
- �أ�س�س حما�سبية جيدة و�إف�ساح للمعلومات.

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

يحكم تكوين جمل�س �لإد�رة قانون �ل�سركات �لأردين وقانون �لبنوك. ويتكون جمل�س �إد�رة �لبنك من ت�سعة �أع�ساء يتم �نتخابهم ملدة 4 �سنو�ت.
وقد مت �نتخاب جمل�س �لإد�رة �حلايل يف 15 �آذ�ر 2009 و�نتخب �ل�سيد عبد �لكرمي �لكباريتي رئي�سًا ملجل�س �لإد�رة و�ل�سيد في�سل حمد �لعيار نائبا للرئي�س. 

يتمثل �لدور �لرئي�سي ملجل�س �لإد�رة يف م�سوؤوليته عن �سالمة �لو�سع �ملايل للبنك، وعن قيام �لبنك بتلبية م�سوؤولياته �ملختلفة جتاه كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة، ويقوم 
بر�سم �لأهد�ف �لإ�سرت�تيجية للبنك و�لرقابة على �لإد�رة �لتنفيذية و�لتاأكد من كفاءة �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية ومدى تقيد �لبنك باخلطط �لإ�سرت�تيجية ومن 

توفر �سيا�سات مكتوبة ـ و�عتماد هذه �ل�سيا�سات ـ تغطي كافة �لأن�سطة �مل�سرفية لدى �لبنك. 
وجمل�س �لإد�رة م�سوؤول �أي�سًا عن م�سد�قية �لتقارير �ملالية للبنك و�سمان تطبيق �سيا�سات �ملخاطر �ملالئمة و�أن �لبنك ملتزم بجميع �لقو�نني �ل�سارية.  

�جتماعات �ملجل�س
يتكون �ملجل�س من �لأع�ساء �لت�سعة �ملذكورة �أ�سماوؤهم �أدناه وقد عقد جمل�س �لإد�رة ثمانية �جتماعات خالل �لعام 2010 يف تاريخ 1/11 و 3/3 و 4/14 و 6/5 و 7/8      
و 9/29 و 10/11 و 2010/12/1. وقد ح�سر جميع �أع�ساء �ملجل�س كافة �لجتماعات كما ح�سرو� �جتماع �لهيئة �لعامة مل�ساهمي �لبنك �ملنعـقد بتاريخ 3 / 3 /2010.

وفيما يلي جدوًل يو�سح ��سم كل ع�سو باملجل�س و�سفة �لتمثيل و�للجان �لفرعية للمجل�س �لتي ي�سارك فيها: 

�لع�سوية يف �ملجل�س و�للجان�سفة �لتمثيل�ل�سم

رئي�س جمل�س �لإد�رة نف�سه�ل�سيد عبد�لكرمي عالوي �لكباريتي
رئي�س جلنة جمل�س �لإد�رة للت�سهيالت و�ل�ستثمار

رئي�س جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي
رئي�س جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة ممثل بنك �خلليج �ملتحد�ل�سيد في�سل حمد �لعيار
ع�سو جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت

ع�سو جمل�س �لإد�رةممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي�ل�سيد عماد جمال �لق�ساه
مر�قب جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

ع�سو جمل�س �لإد�رةممثل بنك برقان�لدكتور يو�سف مو�سى �لق�سو�س
ع�سو جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

ع�سو جمل�س �لإد�رةممثل  �سركة �لفتوح �لقاب�سة�ل�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ع�سو جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي

ع�سو جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت
ع�سو جمل�س �لإد�رةممثل �سركة م�ساريع �لكويت �لقاب�سة�ل�سيد طارق حممد عبد �ل�سالم

رئي�س جلنة �لتدقيق و�ملخاطر
ع�سو جمل�س �لإد�رةنف�سه�ل�سيد فاروق عارف �لعارف

ع�سو جلنة جمل�س �لإد�رة  للت�سهيالت و�ل�ستثمار 
ع�سو جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

ع�سو جمل�س �لإد�رةنف�سه�ل�سيد حممد �أحمد �أبو غز�له
ع�سو جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي

ع�سو جمل�س �لإد�رةممثل �ل�سركة �لإ�سرت�تيجية لال�ستثمار�ت�ل�سيد من�سور �أحمد �للوزي
ع�سو جلنة جمل�س �لإد�رة  للت�سهيالت و�ل�ستثمار

ع�سو جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي
ع�سو جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

تقرير احلاكمية املوؤ�س�سية اخلا�س بالتقرير ال�سنوي 2010

- �آليات حكيمة لتخاذ �لقر�ر�ت .
- تقييم لالأد�ء مرتبط بالإ�سرت�تيجية.

- تنمية وتطوير �ملو�رد �لب�سرية.
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جلان جمل�س الإدارة
جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

عدد �إجتماعاتها يف عام 2010: �جتماعان 
اأع�ساء اللجنة: 

�ل�سيد عبد �لكرمي عالوي �لكباريتي، رئي�سًا
�ل�سيد من�سور �أحمد �للوزي، ع�سوً�

�ل�سيد حممد �أحمد �أبو غز�له، ع�سوً�
�ل�سيد م�سعود حممود جوهر حيات، ع�سوً�

�ملخاطر  �إد�رة  جمموعة  رئي�س  �سليمان،  عيد  �ساهر  �ل�سيد  �للجنة:  �سر  �أمني 
و�لمتثال.

جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت وال�ستثمار
عدد �إجتماعاتها يف عام 2010: 49 �جتماعًا

اأع�ساء اللجنة:
�ل�سيد عبد �لكرمي عالوي �لكباريتي، رئي�سًا

�ل�سيد من�سور �أحمد �للوزي، ع�سوً� 
�ل�سيد فاروق عارف �لعارف، ع�سوً�

�أمني �سر �للجنة: �ل�سيد "حممد يا�سر" م�سباح �لأ�سمر / �ملدير �لعام
توفيق   �ل�سيد  �ملعرو�سة  �ملو��سيع  وتقدمي  �للجنة  �جتماعات  يف  وي�سارك 

عبد�لقادر مكحل، نائب �ملدير �لعام / �ملجموعة �مل�سرفية.

جلنة التدقيق واملخاطر
عدد �إجتماعاتها يف عام 2010: 5 �جتماعات

اأع�ساء اللجنة: 
�ل�سيد طارق حممد عبد �ل�سالم، رئي�سًا

�ل�سيد فاروق عارف �لعارف، ع�سوً�ً
�لدكتور يو�سف مو�سى �لق�سو�س، ع�سوً�

�ل�سيد من�سور �أحمد �للوزي، ع�سوً�
�ل�سيد عماد جمال �لق�ساه، مر�قبًا

�أمني �سر �للجنة: �ل�سيد "حممد يا�سر" م�سباح �لأ�سمر / �ملدير �لعام
رئي�س جمموعة  �سليمان،  �ساهر عيد  �ل�سيد  �للجنة  ويدعى حل�سور �جتماعات 
�إد�رة �ملخاطر و�لمتثال و�ل�سيد �سائد حممود طعمة / �ملدير �لتنفيذي لد�ئرة 

�لتدقيق �لد�خلي.

اأتعاب اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية
اأع�ساء املجل�س

يتقا�سى �لأع�ساء مبلغ 5٫000 دينار لكل ع�سو كبدل مكافاأة لع�سوية �ملجل�س، 
عن  �ملنبثقة  �لفرعية  �للجان  ع�سوية  وبدل  وتنقل  �سفر  بدل  يتقا�سون  كما 

�ملجل�س.

وبلغ �إجمايل �ملكافاآت و�لبدلت للعام 2010 مبلغ 199٫785 دينار ح�سب �جلدول 
�لتايل:

�إجمايل �ملكافاآتع�سو جمل�س �لإد�رة

82٫199�ل�سيد عبد�لكرمي عالوي �سالح �لكباريتي
17٫762�ل�سيد في�سل حمد مبارك �لعيار

10٫700ممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي
10٫700�لدكتور يو�سف مو�سى �سلمان �لق�سو�س

18٫362�ل�سيد م�سعود حممود جوهر حيات 
19٫262�ل�سيد طارق حممد يو�سف عبد �ل�سالم

14٫900�ل�سيد فاروق عارف �سحادة �لعارف
9٫800�ل�سيد حممد �أحمد حممد �أبو غز�له

16٫100�ل�سيد من�سور �أحمد عبد �لكرمي �للوزي
199٫785�ملجموع

مكافاآت الإدارة التنفيذية 
تقا�ساها  �لتي  �لأخرى  و�مل�ساريف  �لتنقل  و�لعالو�ت وبدلت  �لرو�تب  بيان  مت 
�أع�ساء �لإد�رة �لتنفيذية بالبنك يف عام 2010، وذلك �سمن بيانات �لإف�ساح 
و�ملعايري  �مل�سدرة  �ل�سركات  �إف�ساح  تعليمات  �ملادة )4( من  �ملطلوبة مبوجب 
�ملحا�سبية ومعايري �لتدقيق �ل�سادرة عن هيئة �لأور�ق �ملالية و�لي�ساحات حول 

�لبيانات �ملالية و�لتي ت�سكل جزء ل يتجز�أ منه.

البيئة الرقابية
الرقابة الداخليـة

�إن جمل�س �إد�رة �لبنك �لأردين �لكويتي و�لإد�رة �لتنفيذية للبنك م�سوؤولون عن 
�لبنك قادرة على  باأنظمة �سبط ورقابة د�خلية لدى  و�سع وتطبيق و�لحتفاظ 

�سمان و حتقيق ما يلي:
- دقة ونز�هة �لبيانات �ملالية و�لت�سغيلية �ل�سادرة عن �لبنك.

- كفاءة وفعالية �أد�ء �لعمليات �لت�سغيلية للبنك.
- فعالية �إجر�ء�ت حماية �أ�سول وممتلكات �لبنك.

و�لت�سريعات  و�لقو�نني  �لد�خلية  �لعمل  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات  مع  �لتو�فق   -
و�لتعليمات �ل�سارية.  

�إميان �لبنك باأهمية نظام �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية  وياأتي ذلك �نطالقًا من 
وجودة عمليات  ل�سالمة  و�أ�سا�س  �جليدة  �لإد�رة  عنا�سر  �أهم  من  كونه  �لفعال 
�لبنك حيث تبنى �لبنك عددً� من �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية و�لتي يقع 
على عاتق �لإد�رة �لتنفيذية م�سوؤولية و�سعها ومتابعة تطويرها وحتديثها، وتعمل 
�إد�رة �لبنك وب�سكل م�ستمر على مر�قبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه �لأنظمة 

وقدرتها على حتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منها و�لعمل على تعزيزها.
ويف هذ� �لإطار، فقد �عتمد جمل�س �لإد�رة �سيا�سة لل�سبط و�لرقابة �لد�خلية 
تطرقت �إىل كافة �جلو�نب �ملتعلقة باأنظمة �لرقابة �لد�خلية من حيث تعريفها 

ومقوماتها وم�سوؤوليات جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية عنها. 

التدقيق الداخلي
توكيدية  خدمات  تقدمي  هي  غايتها  �أن  على  �لد�خلي  �لتدقيق  فل�سفة  تقوم 
و��ست�سارية م�ستقلة ومو�سوعية لإد�رة �لبنك تهدف �إىل �إ�سافة قيمة �أو تطوير 
خالل  من  وذلك  �ملقررة  �أهد�فها  حتقيق  يف  �لبنك  �إد�رة  وم�ساعدة  لعمليات، 
و�لرقابة  �ملخاطر  �إد�رة  عمليات  فعالية  وحت�سني  لتقييم  منتظم  نهج  و�سع 
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�لد�خلية و�لتحكم �ملوؤ�س�سي.
تتبع �لد�ئرة �إد�ريًا وب�سكل مبا�سر �إىل رئي�س جمل�س �لإد�رة ووظيفيًا �إىل جلنة 
�لتدقيق و�ملخاطر، وترفع تقارير ونتائج �أعمالها ب�سكل مبا�سر �إىل رئي�س جمل�س 

�لإد�رة و�إىل جلنة �لتدقيق و�ملخاطر �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة.
�لدولية  �ملمار�سات  لأف�سل  وفقًا  للد�ئرة   )  Charter  ( تكليف  كتاب  �إعد�د  مت 

وتاليًا �أهم مالمح �لتكليف:-
تتمتع �لد�ئرة بال�ستقاللية �لتامة ول تقوم باأية �أعمال تنفيذية.

وكفاءة  فعالية  مدى  حول   )  Reasonable Assurance  ( معقول  توكيد  تقدمي 
�أنظمة �لرقابة �لد�خلية لدى �لبنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:

 Data integrity and   ( و�لت�سغيلية  �ملالية  �لبيانات  و�لعتمادية على  �لدقة   -
.) reliability

- كفاءة �لعمليات �لت�سغيلية.
- �لتو�فق مع �لأنظمة و�لتعليمات و�لقو�نني �ل�سارية.

- �ملحافظة على �أ�سول وممتلكات �لبنك.
- ��ستمر�رية �لعمل حتت كافة �لظروف.

- تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �إد�رة �ملخاطر وعمليات 
�لتحكم �ملوؤ�س�سي لدى �لبنك.

�لتحكم  وعمليات  �ملخاطر  و�إد�رة  �لد�خلية  �لرقابة  �أنظمة  وتطوير  حت�سني   -
�ملوؤ�س�سي.

- حت�سني وتطوير �لعمليات و�ملنتجات مبا يحقق �أهد�ف �لبنك.
�لبنك مبا يف  ون�ساطات وعمليات  كافة مر�كز عمل  �لد�ئرة  ي�سمل نطاق عمل 
ذلك فروعه �خلارجية و�ل�سركات �لتابعة له، وبال�سكل �لذي ميكن �لد�ئرة من 
�ملخاطر  �إد�رة  وعمليات  �لد�خلية  �لرقابة  �أنظمة  وفعالية  مالئمة  مدى  تقييم 
و�لتحكم �ملوؤ�س�سي و�إجناز كافة �ملهام و�مل�سوؤوليات �ملناطة بها. وبالإ�سافة �إىل 

ذلك تقوم �لد�ئرة باملهام �لتالية:
- تنفيذ عمليات �ملر�جعة و�لتدقيق �لدورية ��ستنادً� �إىل �أولويات خطة �لتدقيق 
�ملبني على �ملخاطر )Risk-Based Audit( و�ملعتمد �سمن �إ�سرت�تيجية �لد�ئرة 

�لتي يتم �ملو�فقة عليها من قبل جمل�س �لإد�رة وجلنة �لتدقيق �ملنبثقة عنه.
رئي�س  من  توجيهات  �إىل  ��ستنادً�ً  ��ست�سار�ت  �أو  مر�جعات خا�سة  �أية  تنفيذ   -

جمل�س �لإد�رة �أو جلنة �لتدقيق �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة.  
- م�ساعدة �لإد�رة �لتنفيذية وجمل�س �لإد�رة من خالل تقدمي �ل�ست�سار�ت

) Consulting ( �ملطلوبة وفقًا للمعايري و�أف�سل �ملمار�سات.
جميع  �إىل  معقول  توكيد  تقدمي  بهدف  �جلودة  �سبط  مفهوم  �إدخال  مت  وقد 
�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة بخ�سو�س �أن�سطة �لتدقيق �لد�خلي و�أنها �سمن �ملعايري 

�ملتعارف عليها دوليًا وذلك على �ل�سعيدين �ملحلي و�خلارجي.

اإدارة املخاطر
تد�ر �ملخاطر �ملختلفة �لتي يتعر�س لها �لبنك من خالل د�ئرة خماطر م�ستقلة 
ترتبط برئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال، وترفع تقاريرها �لدورية للجنة 

جمل�س �لإد�رة للتدقيق و�ملخاطر.
ت�سمل م�سوؤوليات د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك ما يلي:

�لالزمة  �لتو�سيات  �إبد�ء  وكذلك  و�ل�سيطرة  و�ملر�قبة  و�لقيا�س  �لتعرف   -
لتخفيف )Mitigate( �ملخاطر �لتي تو�جه �لبنك و�سمن �أعلى درجات �لتن�سيق 

مع كافة خطوط �لعمل ذ�ت �لعالقة يف �لبنك.
- و�سع �لتو�سيات لتحديد حجم ونوع كل من �ملخاطر �لرئي�سيــة �ملقبولــــة من 
�ملخطط  مع  �لقائمــــة  �ملخاطـــــر  مو�ئمـــــة  من  و�لتـــاأكــد  �لإد�رة  جمل�س  قبــل 

.)Risk Appetite ( لهــــا
- تطوير منهجيات �لقيا�س و�ل�سبط لكل نوع من �أنو�ع �ملخاطر.

- تقييم كفاية ر��س �ملال مقابل �أنو�ع و م�ستويات �ملخاطر �ملختلفة �لتي قد تو�جه 
و�سيناريوهات  �أهد�ف  بو�سع  �لبنك  يقوم  �خل�سو�س  وبهذ�   ،)ICAAP( �لبنك 

لختبار�ت �لأو�ساع �ل�ساغطة )Stress Testing( وتطبيقها  ورفع نتائج عملية 
�لتقييم �إىل �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا وجلنة جمل�س �لإد�رة للتدقيق و�ملخاطر. 

�لتي  للمخاطر  �ملختلفة   )Limits( �ملقرتحة  �ل�سقوف  و�سع  عند  �لتو�سية   -
يتعر�س لها �لبنك ومر�جعتها و�لتو�سية بها للجنة �لتدقيق و�ملخاطر وت�سجيل 

حالت �ل�ستثناء�ت عن �سيا�سات �إد�رة �ملخاطر. 
�لعليا مبعلومات كافية عن قيا�س �ملخاطر  �لتنفيذية  - تزويد �ملجل�س و�لإد�رة 
ومنظومة �ملخاطر )Risk Profile( يف �لبنك )�إح�سائيات نوعية وكمية تعر�س 

يف كل �جتماع ملجل�س �لإد�رة(.
- �ل�سفافية )Transparency( يف �إبر�ز �ملخاطر و�لتاأكد من و�سوحها وفهمها 

د�خلياً  كذلك �لإف�ساح عنها للجمهور.
�ملوجود�ت  و�إد�رة  �لئتمان،  �لتنفيذية، جلان  �للجنة  مثل  �لبنك  تقوم جلان   -
و�ملطلوبات، مب�ساعدة د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لقيام مبهامها وفق �ل�سالحيات 

�ملحددة لهذه �للجان.
موظفي  لدى   )Risk Awareness( باملخاطر  �لوعي  بن�سر  �لد�ئرة  تقوم   -
�لبنك مبا يتعلق بالطرق و�لأ�ساليب �حلديثة لإد�رة �ملخاطر ومبا يحقق مفهوم 

�ل�سمولية باإد�رة �ملخاطر.
- تقوم �لد�ئرة مبتابعة ما ي�سدر من تعليمات وتو�سيات من �جلهات �لرقابية 
و�سيا�ساته  �لبنك  عمل  خطط  �سمن  وترجمتها  بازل،  جلنة  فيها  مبا  �ملختلفة 

و�إجر�ء�ته.

مراقبة المتثال 
تعترب عملية مر�قبة �لمتثال وظيفة م�ستقلة تهدف �إىل �لتاأكد من �متثال �لبنك 
وقو�عد  و�لأو�مر  و�لتعليمات  و�لأنظمة  �لقو�نني  جلميع  �لد�خلية  و�سيا�ساته 
�ل�سلوك و�ملعايري و�ملمار�سات �مل�سرفية �ل�سليمة �ل�سادرة عن �جلهات �لرقابية 

�ملحلية و�لدولية.
�لتد�بري  و�تخاذ  بالبنك،  �لمتثال  �سيا�سة  باعتماد  �لإد�رة  جمل�س  يقوم   -
�لذي  وبال�سكل  �ل�سحيحة  �ملهنية  و�ملمار�سة  �ل�ستقامة  قيم  لتعزيز  �لالزمة 
�أ�سا�سيا  يجعل �لمتثال بالقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات و�ملعايري �ملطبقة هدفاً  
�لمتثال  عدم  خماطر  �إد�رة  فعالية  مدى  بتقييم  يقوم  كما  يتحقق،  �أن  يجب   ً
مرة و�حدة �سنويا على �لأقل �أو كلما دعت �حلاجة لذلك، وتتم مر�قبة ومتابعة 
تطبيق �سيا�سة �لمتثال يف �لبنك من قبل جمل�س �لإد�رة من خالل جلنة �لتدقيق 

و�ملخاطر �ملنبثقة عنه.
- تد�ر عمليات مر�قبة �لمتثال من خالل د�ئرة م�ستقلة، وتتبع مبا�سرة لرئي�س 
جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال، وترفع تقاريرها �لدورية للجنة جمل�س �لإد�رة 

للتدقيق و�ملخاطر.
- يندرج حتت خماطر عدم �لمتثال خماطر عدم �للتز�م بالقو�نني و�لأنظمة 
�أعمال  تنظم  �لتي  �ملختلفة  �جلهات  عن  �ل�سادرة  و�لت�سريعات  و�لتعليمات 
�لبنك، بالإ�سافة �إىل خماطر عمليات غ�سل �لأمو�ل وخماطر �ل�سمعة وخماطر 
عدم �للتز�م باملو�ثيق و�سلوك �أخالقيات �ملهنة، وخماطر حقوق �مللكية �لفكرية 

مبا ي�سمل �لأنظمة و�أية �أمور �أخرى ذ�ت عالقة.
- ي�سمل نطاق عمل مر�قبة �لمتثال خماطر عدم �لمتثال يف كافة �إد�ر�ت وفروع 

�لبنك د�خل �لأردن و�لفروع خارج �لأردن و�ل�سركات �لتابعة.
- تتلخ�س م�سوؤولية �إد�رة �لمتثال مب�ساعدة �لإد�رة �لتنفيذية وموظفي �لبنك 
خماطر  خا�س  وب�سكل  �لبنك  يو�جهها  �لتي  �لمتثال«  عدم  »خماطر  �إد�رة  يف 
حول  �لتنفيذية  لالإد�رة  �لن�سح  تقدمي  �إىل  بالإ�سافة  �لأمو�ل  غ�سل  عمليات 

�لقو�نني و�لأنظمة و�ملعايري �ملطبقة و�أية تعديالت تطر�أ عليها.
عن  ناجمة  خمالفات  �أية  عن  �لأردين  �ملركزي  �لبنك  باإعالم  �لبنك  يقوم   -
عدم �لمتثال وخا�سة �ملخالفات �لتي تعر�س �لبنك لعقوبات قانونية �أو تعر�سه 
خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر �ل�سمعة، �إ�سافة �إىل �إبالغ وحدة غ�سل �لأمو�ل 

باأية حالت ت�ستوجب ذلك.
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ميثاق اأخالقيات العمل  
يتبنى �لبنك ميثاق �أخالقيات �لعمل �لذي مت �إقر�ره من جمل�س �لإد�رة وتعهد 
جانب  �إىل  �لإد�رية  م�ستوياتهم  �ختالف  على  �لبنك  موظفو  كافة  به  باللتز�م 

�أع�ساء جمل�س �إد�رة �لبنك.
وقد حدد هذ� �مليثاق �أخالق وقيم ومبادئ موظفي �لبنك باأربعة حماور رئي�سية 

هي �لنز�هة و�لمتثال للقو�نني و�ل�سفافية و�لولء للبنك.

�سيا�سة الإبالغ
بهدف   )  Whistle Blowing  ( لالإبالغ  و�إجر�ء�ت  معتمدة  �سيا�سة  �لبنك  لدى 
تطوير ثقافة �لنفتاح و�لتعبري عن �مل�سوؤولية �مل�سرتكة للمحافظة على �أخالقيات 
بالبنك  �لعاملني  كافة  على  �ل�سيا�سة  بهذه  �لتعامل  �إجر�ء�ت  توزيع  ومت  �لعمل. 
و�لق�سايا  �لإبالغ  مرجعية  ت�سل�سل  �لتعامل  �إجر�ء�ت  وتو�سح  مبوجبها.  للعمل 
ويتم  عنها.  �لإبالغ  يتوجب  �لتي  �مل�سبوه  و/�أو  �لطبيعي  غري  بال�سلوك  �ملتعلقة 

مر�قبة تنفيذ �سيا�سة و�إجر�ء�ت �لإبالغ من قبل جلنة �لتدقيق و�ملخاطر.

عالقة البنك بامل�ساهمني 
يقوم �لبنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على �ل�سفافية مع كافة �مل�ساهمني. 
ويف هذ� �ملجال يعمل �لبنك وبكافة �ل�سبل على ت�سجيع كافة �مل�ساهمني وبخا�سة 
على  و�لت�سجيع  �لعامة  للهيئة  �ل�سنوي  �لجتماع  ح�سور  على  �مل�ساهمني  �سغار 
تبلغ  �مل�ساهمني  من  عري�سة  قاعدة  �لبنك  لدى  �لت�سويت.  بعمليات  �لقيام 
14٫817 م�ساهمًا كما يف 2010/12/31، و�مل�سدر�لرئي�سي للمعلومات بالن�سبة 
للم�ساهمني يتمثل يف �لتقرير �ل�سنوي و�لذي ي�سمل تقرير رئي�س جمل�س �لإد�رة 
و�لقو�ئم �ملالية �ملدققة و ملحق دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية �إ�سافة �إىل �إجناز�ت 
فاإن  ذلك  �إىل  �إ�سافة   ، �لالحق  للعام  �لعمل  خطة  و  �ل�سابق  �لعام  يف  �لبنك 
�لقو�ئم �ملالية ربع �ل�سنوية ون�سف �ل�سنوية غري �ملدققة وقائمة �لدخل وتقرير 

رئي�س جمل�س �لإد�رة يتم ن�سرها بال�سحف �ملحلية.
كما يتم �إيد�ع جمموعة �لقو�ئم �ملالية �لكاملة وتقرير جمل�س �لإد�رة لدى هيئة 
�لأور�ق �ملالية وبور�سة عمان وتزويد مر�قب �ل�سركات بن�سخة عنها، ويتم عر�س 
�لدولية،  �ملعلومات  �سبكة  www.jkb.com على  �لبنك   �لتقاريرعلى موقع  هذه 
و�لذي يحتوي �أي�سًا على معلومات و�فية عن خدمات ومنتجات �لبنك و�أخباره 
حال  �جلوهرية  �ملعلومات  عن  بالإف�ساح  �لبنك  ويلتزم  �ل�سحفية.  وبياناته 

حدوثها وفقًا ملا تقت�سيه تعليمات هيئة �لأور�ق �ملالية.

ن�سب ت�زيع م�ساهمي البنك كما يف 2010/12/31

عدد �لأ�سهم �ململوكة
�لأ�سهم�لأ�سخا�س

�لن�سبة%�لعدد�لن�سبة%�لعدد
11٫22875٫802٫326٫3082٫33�إىل 500

5011٫93913٫081٫369٫9921٫37 �إىل 1٫000
1٫0011٫2758٫602٫575٫9762٫60 �إىل 5٫000

5٫0011731٫171٫244٫0321٫20 �إىل 10٫000
10٫0011641٫104٫971٫9545٫00 �إىل 100٫000

100٫001230٫154٫553٫1734٫50 �إىل 500٫000
500٫001150٫1082٫958٫56583٫00 فاأكرث

14٫817100100٫000٫000100الإجمايل

تفا�سيل اللتزام من قبل البنك
يعتمد �لبنك دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية �خلا�س به و�لذي مت �إعد�ده خالل �لربع �لأخري من عام 2007 وما مت من تعديالت لحقة عليه، كما �متثل �لبنك لكافة متطلبات 

هيئة �لأور�ق �ملالية.

حركة �سعر �سهم البنك مقابل م�ؤ�سر ب�ر�سة عمان خالل عام 2010
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مناق�سات وحتليالت الإدارة

�رتفاع  �ملقدمة:  ويف  �لإيجابية،  �ملوؤ�سر�ت  من  عدد  من   2010 �سنة  تخـُل  مل 
�حتياطي �لبنك �ملركزي من �لعمالت �لأجنبية �إىل رقم قيا�سي يقارب 12 مليار 
دولر، و��ستقر�ر �سعر �سرف �لدينار عند م�ستوى 1٫4 دولر، ومنو �ل�سادر�ت 
�لوطنية بن�سـبة تناهز 16%، وزيادة �ملقبو�سات من �ل�سياحة بن�سبة تقارب %20، 
و�رتفاع حو�لت �ملغرتبني �لو�ردة بن�سبة 2%، كما حدث ن�ساط ن�سبي يف �لقطاع 
�لإعفاء  من  م�ستفيدة  ملمو�س  ب�سكل  و�ل�سر�ء  �لبيع  حركة  ون�سطت  �لعقاري 

�جلزئي �لذي منحته �حلكومة لتحفيز هذ� �لقطاع �حليوي. 
يف �جلانب �ل�سلبي، بقيت معدلت �لبطالة و�لفقر تر�وح عند م�ستوياتها �لعالية، 
زيادة  ب�سبب  �لتجاري  �مليز�ن  يف  �لعجز  وز�د   ،%5 �إىل  �لت�سخم  معدل  و�رتفع 
ز�د  كما  �لعر�ق،  �إىل  وخا�سة  �لت�سدير  �إعادة  ن�ساط  و�نخفا�س  �مل�ستورد�ت 
�لتو�سع  �لنمو يف حركة  وتباطاأ  �ملدفوعات،  مليز�ن  �جلاري  �حل�ساب  �لعجز يف 
و�ل�ستثمار، و�رتفعت �ملديونية �لد�خلية و�خلارجية لت�سل �إىل م�ستوى 12 مليار 

دينار �أو 58% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل كما تقدره وز�رة �ملالية.
يف جمال �ل�سوق �ملايل مل تكن بور�سة عمان يف �أح�سن حالتها خالل �سنة 2010، 
�ملايل  عمان  �سوق  يح�سبه  كما  �لأ�سهم  لأ�سعار  �لقيا�سي  �لرقم  �نخف�س  فقد 
بن�سبة 6٫5% بعد �نخفا�س بن�سبة 8٫2% يف �سنة 2009 و 24٫9% يف 2008، مع 
�أن �لرقم �لقيا�سي �لعاملي �رتفع خالل �ل�سنة �لأخرية بن�سبة كبرية، مما ي�سري 
بقوة يف عام 2011،  نف�سها  �أن هناك طاقة حبي�سة لالرتفاع قد تعربرّ عن  �إىل 
خا�سة و�أن �أ�سهم �لعديد من �ل�سركات ل تز�ل �أ�سهمها تتد�ول باأ�سعار �أقل من 

�أ�سعارها �لدفرتية.
��ستمرت �حلكومة �لأردنية حتى نهاية �ل�سنة يف �سمان جميع �لود�ئع يف كافة 
�لبنوك �لعاملة يف �لأردن بدون �سـقف، ثم ��ستعا�ست عن هذ� �ل�سمان �ل�سامل 
و�ل�ستثنائي برفع �سـقف كفالة �لود�ئع �مل�سرفية من قبل موؤ�س�سة �سمان �لود�ئع 
من ع�سرة �آلف �إىل خم�سني �ألف دينار، مما يغطي �لأغلبية �ل�ساحقة من ود�ئع 
�جلمهور ب�سكل قانوين يعزز �لثقة �لعامة، خا�سة و�أن �سالمة �جلهاز �مل�سريف 

بقيادة �لبنك �ملركزي �أكدت هذه �لثقة. 
مع تو��سل تاأثري �لظروف �لتي �سادت خالل عام 2010، وما �أفرزته من �سلبيات 
�لبنك  �عتمد  فقد  �لرئي�سية،  قطاعاته  من  عدد  وعلى  �لوطني  �لقت�ساد  على 
�لأردين �لكويتي �ملو�سوعية و�لو�قعية يف �سيا�ساته وقر�ر�ته، وتقييم �لأمور دون 
مغالة يف �لتفاوؤل �أو �فر�ط يف �لت�ساوؤم، وجنح يف حتقيق منو ملمو�س يف �أعماله، 
و��ستقر�ر يف ح�سته من �ل�سوق �مل�سرفية، و�رتفاع يف �ير�د�ته و�أرباحه وتعزيز 

موؤ�سر�ت �لكفاءة و�لأد�ء لديه.

الأداء املايل للبنك
نتائج الت�سغيل: بلغ �إجمايل �لدخل لعام 2010 حو�يل  112٫73 مليون دينار 

مقابل 117٫87 مليون دينار حتققت خالل عام 2009.
 اأرباح الت�سغيل: بلغت �أرباح �لت�سغيل �مل�سجلة لعام 2010 حو�يل 73٫87 مليون 
قدرها  منو  ن�سبة  حمققة  �ل�سابق  �لعام  يف  دينار  مليون   60٫44 مقابل  دينار 

.%22٫2
و�لعمولت  �لفو�ئد  �إير�د�ت  �سايف  بلغ  والعم�لت:  الف�ائد  اإيرادات  �سايف 
وتعود  لعام 2009.  دينار  مليون  دينار مقارنة مع 93٫63  مليون  للعام 95٫25 
�إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات و�سيا�سة تخي�س كلفة  هذه �لزيادة �إىل �لنجاح يف 

وبن�سبة  �لت�سهيالت  حمفظة  حجم  يف  �ملتحققة  �لزيادة  �إىل  �إ�سافة  �لأمو�ل، 
7٫5% عن �لعام �ل�سابق. 

اإيرادات اأخرى: متثل �لإير�د�ت �لأخرى �لإير�د�ت �لناجتة عن �أن�سطة ل تعتمد 
على �لفو�ئد. مثل �إير�د�ت �لر�سوم و�لعمولت و�إير�د�ت عمليات بطاقات �لئتمان 
وغريها من �خلدمات. وبلغ �إجمايل �لإير�د�ت �لناجتة عن تلك �لأن�سطة 8٫75 

مليون دينار مقارنة مع  13٫14 مليون دينار يف عام 2009 . 
�نخف�ست  حيث  للبنك  �لت�سغيلية  �لكفاءة  حت�سنت  الت�سغيل:  م�سروفات 
و�ل�ستهالك  و�ملكاتب  �لعاملني  تكلفة  تت�سمن  و�لتي  �لت�سغيل،  م�سروفات 
و�ملخ�س�سات و�مل�سروفات �لإد�رية �لأخرى بن�سبة 32٫3% لتبلغ 38٫87 مليون 

دينار خالل �لعام 2010 مقارنة مع 57٫43 مليون دينار يف �لعام 2009. 
م�سروف خم�س�سات تدين الت�سهيالت املبا�سرة: مت يف عام 2010 �قتطاع 
مبلغ 4٫17 مليون دينار كمخ�س�س لتدين �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة مقابل 
مبلغ 23٫86 مليون دينار مت �قتطاعها يف عام 2009 ويعود هذ� �لنخفا�س �إىل 
حت�سن �أو�ساع معظم �حل�سابات �لتي �سابها �ل�سعف يف عام 2009.  وما مت �أخذه 
كمخ�س�س هذ� �لعام هو من باب �لتحوط �لإ�سايف لأي تعرث قد ي�سيب �لعمالء 

و�سيتم رده �إىل �لإير�د�ت يف حال �نتفت �حلاجة �إليه.

املركز املايل 
بلغ �إجمايل �مليز�نية �لعمومية للبنك 2084 مليون دينار كما يف 2010/12/31 
�أول 2009، م�سجاًل �نخفا�سًا  مقارنة مع 2139 مليون دينار كما يف 31 كانون 
من  كل  مكونات  من  متو�زن  مبزيج  �لبنك  ويحتفظ   .%2٫57 بن�سبة  هام�سيًا 

�لأ�سول و�للتز�مات �سمن منظومة �ل�سيولة و�لربحية. 
 2010 عام  نهاية  يف  دينار  مليون   1170٫5 �لئتمانية  �لت�سهيالت  �سايف  بلغ 
مقارنة مع 1089٫1 مليون دينار يف نهاية عام 2009 وبن�سبة منو قدرها %7٫5. 
وقد ز�د �إجمايل قرو�س �لتجزئة و�لأفر�د بن�سبة 16٫2% عما كان عليه يف نهاية 
عام 2009، و�نخف�ست قرو�س �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة بن�سبة 3% بينما 
�رتفعت ت�سهيالت �ل�سركات �لكربى بن�سبة 2% وو�سلت �إىل 849 مليون دينار. 
وعلى �لرغم من تاأثر عدد من �لقطاعات �لقت�سادية �ملحلية بانعكا�سات �لأزمة 
�ملالية، فقد �أدت �سيا�سات �لبنك �حلكيمة لإد�رة �ملخاطر �إىل �إبقاء ن�سبة �لديون 
بلغت  �لدنيا حيث  �لئتمانية يف حدودها  �لت�سهيالت  �إجمايل  �إىل  �لعاملة  غري 
3٫2% وهي من �لن�سب �ملمتازة على �مل�ستويني �ملحلي و�لدويل. وتتو��سل �سيا�سة 
�لبنك �لر�مية �إىل �ملحافظة على ن�سبة تغطية عالية للديون غري �لعاملة، حيث 

بلغت هذه �لن�سبة %108٫6. 

 املطل�بات 
ت�سكل ود�ئع �لعمالء و�لتاأمينات �لنقدية 81٫33% من �إجمايل �لتز�مات �لبنك 
وت�ستمل ود�ئع �لعمالء على ح�سابات �لتوفري و�حل�سابات �جلارية و�لود�ئع لأجل 
و�لتاأمينات �لنقدية �خلا�سة بالعمالء من �لأفر�د و�ل�سركات. وقد �أظهر �إجمايل 
ود�ئع �لعمالء و�لتاأمينات �لنقدية زيادة بن�سبة 5% فارتفع من 1358٫5 مليون 

دينار يف 31 كانون �أول 2009 �إىل 1426 مليون دينار يف 31 كانون �أول 2010. 
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راأ�س املال
�رتفع جمموع حقوق �مللكية، مبا يف ذلك �أرباح �لعام �ملدورة �لبالغة 77٫7 مليون 
دينار، لي�سل �إىل 330٫73 مليون دينار كما يف 31 كانون �أول 2010 مقارنة مع 
292٫75 مليون دينار كما يف 31 كانون �أول 2009 بن�سبة منو قدرها 13%. وبلغت 
وتفوق  عام 2009.  نهاية  مقابل 17٫76% يف  �ملال %20٫32  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة 
هذه �لن�سبة لكفاية ر�أ�س �ملال متطلب �حلد �لأدنى �ملتفق عليه دوليًا و�لبالغ %8 

ومتطلب �لبنك �ملركزي �لأردين �لبالغ %12.

القطاع امل�سريف الأردين
حقق �لقطاع �مل�سريف �لأردين �إجناز�ت جيدة يف عام 2010 و�أظهرت موؤ�سر�ت 
�ملايل  �لرفع  ون�سبة  �ملال  ر�أ�س  كفاية  ن�سبة  مثل  �لأردنية  للبنوك  �ملالية  �ملتانة 
و�لديون غري �لعاملة/ �إجمايل �لديون، و�ل�سيولة، و�لربحية وغريها، م�ستويات 

مريحة ومطمئنة.
فقد ز�د �إجمايل �لود�ئع بالقطاع �مل�سريف من 20٫3 مليار دينار يف نهاية عام 
2009 �إىل 22٫5 مليار دينار يف نهاية 2010 وهو ما ميثل منو� بن�سبة %10٫9، 
دينار،  مليار   20٫9 �إىل  دينار  مليار   18٫7 من  �خلا�س  �لقطاع  ود�ئع  وز�دت 
بن�سبة منو 12٫2% خالل نف�س �لفرتة. و�سكلت �لود�ئع لأجل 60٫3% من �إجمايل 
ود�ئع �لقطاع �مل�سريف بينما �سكلت ود�ئع حتت �لطلب وود�ئع �لتوفري %26٫5 
�إجمايل  من  �لكويتي  �لأردين  �لبنك  ح�سة  بلغت  وقد  �لتو�يل.  على  و%13٫2 

ود�ئع �لعمالء لدى �لقطاع �مل�سريف يف نهاية �لعام %6٫3.
بن�سبة  �لأردن  يف  �مل�سريف  �لقطاع  لدى  �لئتمانية  �لت�سهيالت  �إجمايل  و�رتفع 
8٫5% من 13٫3 مليار دينار يف نهاية عام 2009 �إىل 14٫45 مليار يف نهاية عام 
�لئتمانية،  �لت�سهيالت  �إجمايل  من   %85٫8 و�ل�سلف  �لقرو�س  و�سكلت   ،2010
بينما �سكلت ح�سابات �جلاري مدين 12٫3% مقابل 12٫4% يف �لعام �ملا�سي. 
وقد بلغت ح�سة �لبنك �لأردين �لكويتي من �إجمايل ت�سهيالت �لقطاع �مل�سريف 

يف نهاية �لعام %8٫1.
وفيما يخ�س �ملخاطر �لتي قد تتعر�س لها �لبنوك فقد جنحت �لبنوك يف �لتقليل 
من �لآثار �ل�سلبية �لناجمة عن هذه �ملخاطر، ومل ي�سكل �سوق �لعمالت �لأجنبية 
ن�سبة  �أخذت  حيث  �لبنوك،  ��ستقر�ر  على  تذكر  خماطر  �أية  �ل�سرف  و�أ�سعار 
موجود�ت/مطلوبات  �إجمايل  �إىل  �لأجنبية  بالعمالت  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت 
�لبنوك متيل لالنخفا�س، ويعود �لف�سل يف ذلك �إىل �جلهود �لتي بذلها �لبنك 
�لدينار �لأردين ف�سال  �إد�رة عو�مل �لطلب و�لعر�س على  �ملركزي على �سعيد 
�أ�سعار  فروقات  خالل  من  �لأردين  �لدينار  يف  �ل�ستثمار  جاذبية  تدعيم  عن 
�لأجنبية  بالعمالت  �لبنوك  لتزويد  جاهز�  �ملركزي  �لبنك  بقي  كما  �لفائدة، 
يف حال حدوث عجز لديها يف ظل �مل�ستويات غري �مل�سبوقة لحتياطيات �لبنك 

�ملركزي بالعمالت �لأجنبية.
�أما فيما يخ�س خماطر �أ�سعار �لفائدة، قام �لبنك �ملركزي باإتباع �سيا�سة نقدية 
�ل�سوق  �لأ�سعار يف  تقلبات  من  �أمكن  ما  و�حلد  �لفائدة  �سعر  �إد�رة  �إىل  تهدف 

�مل�سريف و�لتعامل ح�سب متطلبات �لأو�ساع �لنقدية �ملحلية و�لدولية.
ت�سري �لتوقعات �إىل ��ستمر�ر �أ�سعار �لنفط مب�ستوياتها �ملرتفعة على �ملدى �ملنظور 
مما �سيوؤدي �إىل �عادة بناء �لفو�ئ�س �ملالية لدى �لدول �ملنتجة وبالتايل عودة 
تدفق روؤو�س �لمو�ل و�ل�ستثمار�ت �لعربية �إىل �لأردن، و�سينعك�س هذ� �يجابيا 
على منو �لقت�ساد عن م�ستو�ه �لذي �سهدناه خالل عامي 2009 و 2010. و�ذ� 
ما مت توجيه �لنفاق �لر�أ�سمايل �حلكومي نحو م�ساريع حقيقية يف جمال �لبنية 
�لتحتية و�خلدمات مما ي�سب يف حتريك عجلة �لقت�ساد، بال�سر�كة مع �لقطاع 
 2011 عام  فان  �لنفقات،  �سبط  يف  �لت�سدد  �سيا�سة  على  �لإبقاء  مع  �خلا�س، 
مرحلة  من  �لقت�ساد  ونقل  �لطبيعي  و�سعها  �إىل  �لأمور  عودة  بدء  �سي�سهد 
�لنعا�س �إىل مرحلة �لنتعا�س. و�سيكون �لقطاع �مل�سريف �لأردين كما هو عهده 

د�ئما �أول �ملبادرين �أ�سدق �لد�عمني و�مل�ساهمني يف م�سرية �لتنمية و�لزدهار 
وخدمة �لقت�ساد �لوطني.

اأن�سطة واجنازات اإدارات البنك يف عام 2010

تو��سلت خالل عام 2010 جهود كافة �إد�ر�ت ودو�ئر �لبنك بالرتكيز على هدف 
�لتي حتققت على مدى  و�لإجناز�ت  �ملكت�سبات  �ملحافظة على  رئي�سي متثل يف 
�ل�سنو�ت �ملا�سية من حيث جودة وتنوع �ملنتجات و�خلدمات، و�لتميز يف م�ستوى 
�أد�ء �لأعمال ومت �لتعامل باإيجابية و�نفتاح مع �لظروف �لتي و�جهها �لقت�ساد 

�لوطني و�سدة �ملناف�سة يف �لقطاع �مل�سريف.
من  �لتنفيذية  و�للجنة  �لإد�رة  جمل�س  توجيهات  وبف�سل  �لبنك  دو�ئر  ومتكنت 
على  �نعك�ست  جيدة  �إجناز�ت  وت�سجيل  �ملو�سوعة  �لعمل  خطة  �أهد�ف  حتقيق 
�لبنك  و�سمعة  �ل�سوقية  و�حل�سة  �ملالية  �لنتائج  حيث  من  للبنك  �لكلي  �لأد�ء 

و�سورته �سمن �جلهاز �مل�سريف ولدى �لعمالء و�جلمهور.
مت  فقد   ، �لإير�د�ت  م�سادر  وزيادة  �لأمو�ل  ��ستخد�م  جمالت  تنويع  وبهدف 
�لأردين  )�سركة  با�سم  بالكامل  للبنك  مملوكة  متويلي  تاأجري  �سركة  تاأ�سي�س 
�لكويتي للتاأجري �لتمويلي( �سجلت ك�سركة م�ساهمة خا�سة بر�أ�سمال قدره ع�سرة 
ماليني دينار، ومت تعيني �أربعة من كفاء�ت �لبنك كاأع�ساء ملجل�س �إد�رتها، كما 
و�أدلة  و�لربجميات  بالنظم  �ملتعلقة  �لأعمال  وبدء  لل�سركة،  موقع  ��ستئجار  مت 
�لربع  خالل  �أعمالها  �ل�سركة  تبا�سر  �أن  ويتوقع  �ملوظفني،  و��ستقطاب  �لعمل 

�لثاين من �لعام 2011 .
وقد توج عام 2010 بح�سول �لبنك على جائزة »بنك �لعام 2010 يف �لأردن« من 
�لبنك من  �سجل  �إىل  لت�ساف هذه �جلائزة  �لربيطانية   )The Banker( جملة

�جلو�ئز و�لتقدير�ت �لعاملية.

الت�سهيالت الئتمانية
�لظروف  ظل  يف  جيدة  منو  ن�سب   2010 عام  يف  �لئتمانية  �لت�سهيالت  حققت 
�ملبا�سرة  �لئتمانية  �لت�سهيالت  ر�سيد  بلغ  حيث  �ل�سائدة  و�لقت�سادية  �ملالية 

)بال�سايف( حو�يل 1170٫5مليون دينار كما يف 2010/12/31.
�لأزمة  عن  �لناجتة  �ل�ستثنائية  �لظروف  تاأثري  ��ستمر�ر   2010 عام  �سهد  وقد 
�لقت�سادية  و�لفعاليات  �لقطاعات  خمتلف  على  وتاأثريها  و�لقت�سادية  �ملالية 
و�ملالية �لأمر �لذي �أدى �إىل �سرورة �لعمل بجد ون�ساط يف متويل قطاع �ل�سركات 
�قتنا�س  �لكربى وحتقيق معدلت منو جيدة وجاء ذلك من خالل  و�ملوؤ�س�سات 
�لفر�س �ملتاحة يف �ل�سوق وتوظيفها لتحقيق عو�ئد مادية ومعنوية للبنك حيث مت 
متويل و�إقر��س مبا�سر وغري مبا�سر من قبل �لبنك منفردً� �أو من خالل قرو�س 
توجيه جزء هام من  و��ستثمارية حيث مت  �سملت قطاعات جتارية  بنكي  جتمع 
�لتمويل �إىل �لقطاعات �لقت�سادية �ملنتجة و�ل�سركات �لكربى و�ملوؤ�س�سات �لتي 

حتتل مو�قع ��سرت�تيجية ودعائم قوية لالقت�ساد �لوطني. 
وقد مت توجيه جزء مهم من �لتمويل �إىل �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�لأفر�د 
يتم  حيث  جيدة  منو  نتائج  �جلانب  هذ�  يف  �لئتمانية  �ملنتجات  حققت  حيث 

مر�جعة وتعديل مقوماتها �لتناف�سية ودعمها بجهود ت�سويقية مكثفة. 
�ملتو�زنة  �لئتمانية  �ل�سيا�سات  �تباع تطبيق  �لت�سهيالت يف  �إد�رة  ��ستمرت  وقد 
و�لأخذ  �ملمولة  �مل�ساريع  وجدوى  �لئتمان  منح  يف  �ملرنة  �لقيا�سية  و�ملعايري 
�لفائدة  و�أ�سعار  �ملناف�سة  حيث  من  متويل  عملية  بكل  حتيط  �لتي  باملخاطر 
وتقلبات �أ�سعار �ل�سرف مع �ملحافظة على معدل عائد جيد لإجمايل �لت�سهيالت، 

و�للتز�م بتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين.
ويف جمال �لتمويل �ملتخ�س�س ومتويل �مل�ساريع وعمليات �لتمويل �خلا�سة فقد 
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نفذ �لبنك �لعديد من عمليات �لتمويل على �ل�سعيد �ملحلي �إ�سافة �إىل �مل�ساركة 
و�إد�رة عدد من قرو�س �لتجمع �لبنكي د�خل �ململكة.  

�أما �لديون غري �لعاملة فقد ��ستمرت �إد�رة �لبنك يف بناء �ملخ�س�سات �لالزمة 
وتعزيز �ل�سمانات للح�سابات �لتي ت�سوبها مظاهر �ل�سعف حتوطا لأي تعرث يف 
�ل�سد�د نتيجة لنعكا�سات �لأو�ساع �لقت�سادية �ملحلية �لر�هنة مع �ل�ستمر�ر يف 
بذل �ملزيد من �لن�ساط و�جلهود ملعاجلة �لعديد من �لديون غري �لعاملة وفق �آلية 

تتو�فق مع �لتوقعات �لنقدية للعمالء وتعليمات �جلهات �لرقابية.
وقد عملت �إد�رة �لت�سهيالت على حت�سني م�ستوى �لأد�ء لدى �ملوظفني و�ملدر�ء 
مو��سيع  ويف  و�خلارجي  �لد�خلي  و�لتعليم  �لتدريب  خالل  من  فيها  �لعاملني 

متخ�س�سة ومتقدمة.

ال�حدة البنكية اخلا�سة
عملت �لوحدة �لبنكية �خلا�سة خالل �لعام 2010 على توفري �خلدمات �مل�سرفية 
كافة بجو يت�سم بالر�حة و�خل�سو�سية. وحتت �سعار �أن �لفر�س �جليدة موجودة 
د�ئما ولكنها حتتاج �إىل بحث وتق�سي، وحيث �أن تنمية مدخر�ت وثرو�ت �لعمالء 
باأعلى �لعو�ئد و�أقل �ملخاطر �ملدرو�سة �أ�سا�س عمل �لوحدة �لبنكية �خلا�سة، فقد 
�لتعاون لأ�سو�ق مالية  قامت �لوحدة خالل عام 2010 بفتح �لعديد من قنو�ت 
�ملحافظة  وكذلك  متخ�س�سة،  وعاملية  �إقليمية  موؤ�س�سات  خالل  من  جديدة 
��ستثمارية  منتجات  لنتقاء  �ملالية،  �لأ�سو�ق  مبختلف  �لقائمة  �لعالقات  على 
تتما�سى مع ن�سب �ملخاطر �ملقبولة عند �لعميل معتمدين على �أحدث �لدر��سات 
�ملو�سوعية بهذ� �ل�سدد. كان هذ� �لتوجه مدعوما مبوؤ�سر�ت بدء تعايف �لكثري 
من �لأ�سو�ق �لعاملية وبع�س �لقطاعات من بر�ثن �لأزمة �ملالية وظهر ذلك جليا 
بالطلب �ملتنامي على �لعديد من �ملنتجات �ل�ستثمارية �ملغرية من حيث تدين 
�ملخاطر و�لعائد �ملحقق. كما متكنت �لوحدة �لبنكية �خلا�سة خالل عام 2010 
من لعب دور �لو�سيط يف �إبر�م �لعديد من �ل�سفقات �ل�ستثمارية وب�سكل خا�س 
�ل�سفقات �لعقارية. كان هذ� �مل�سعى متو�زيًا مع �لتقرب من عمالء �لبنك من 

ذوي �لرثوة و�ل�سمعة �لعالية بالإ�سافة �إىل ��ستقطاب عمالء جدد للتعامل.

ت�سهيالت التجزئة والأفراد
من  �لبنك  حمفظة  تعزيز  جمال  يف  جديدة  �نطالق  بد�ية   2010 عام  يعترب 
بهدف  للجمهور  �أو  �حلاليني  �لبنك  لعمالء  �سو�ء  و�لأفر�د  �لتجزئة  منتجات 
�ملنتجات.  هذه  على  �لطلب  �رتفاع  مع  متا�سيا  �ل�سوق  يف  �لبنك  ح�سة  زيادة 
�لعام جهودً� مكثفة جتاه تو�سيع قاعدة �مل�ستفيدين من خالل تنوع  و�سهد هذ� 
متويل  �تفاقيات  من  �لعديد  عقد  و�سملت  �لبنك  يقدمها  �لتي  �ملنتجات  وتعدد 
�مل�سرتين مع �ل�سركات �لكربى يف جمال �لعقار�ت وقرو�س �لإ�سكان و�لقرو�س 
�ل�ستهالكية وقرو�س �أفر�د و�سباط �لقو�ت �مل�سلحة �لأردنية �إ�سافة للبطاقات 

�لئتمانية باأنو�عها �ملختلفة.
�لأردنية  �مللكية  مع  �مل�سرتكة  كارد  ما�سرت  بطاقات  �إطالق  �لعام  بد�ية  يف  ومت 
و�لتي توفر مز�يا عديدة حلاملي هذه �لبطاقة و�لتي جاءت كمح�سلة �يجابية 

مل�ساهمة �لبنك بتاأ�سي�س �سركة �ل�سرق �لأو�سط خلدمات �لدفع
بد�يتها حملة  كانت  �لت�سويقية  �سل�سلة من �حلمالت  �إطالق  كما مت   .)MEPS(
تعد �لأوىل من نوعها يف �لأردن خا�سة برتويج  منتج �لقرو�س �ل�سكنية ب�سعر 

فائدة ت�سجيعي. 
على  �لتاأمني  �سقف  وزيادة  �ملقرت�سني  حياة  على  �لتاأمني  مظلة  تو�سيع  مت  كما 
قرو�س �لإ�سكان. وقد حققت حمفظة منتجات �لتجزئة و�لأفر�د �ملختلفة منوً� 
ملحوظًا مقارنة بالأعو�م �ل�سابقة بالرغم من �لتحديات �ملختلفة �سو�ء �لظروف 
�أو �رتفاع وترية �ملناف�سة بني �لبنوك مع �ملحافظة على ن�سب تعرث  �لقت�سادية 

متدنية.

�لتو��سل مع  لتعزيز  �ملبا�سرة  للمبيعات  �إن�ساء د�ئرة خا�سة  ومت يف عام 2010 
�لعمالء وخدمتهم، و�لرتكيز على حتقيق �لنمو �ملطلوب يف ظل �ملناف�سة �لقوية 
وتلبية  �ملميزين  و�لعمالء  �ل�سركات  ��ستهد�ف  خالل  من  وذلك  �لبنوك  بني 
�لعمالء،  ومتطلبات  �ل�سوق  بدر��سة  �لد�ئرة  وتعنى  ومتطلباتهم.  �حتياجاتهم 
ودر��سة منتجات �لتجزئة و�لأفر�د �ملطروحة يف �ل�سوق ب�سكل د�ئم و�لعمل على 
حتديث وتطوير منتجات �لبنك مبا يتنا�سب مع حاجة �لعمالء و�لو�سع �لتناف�سي 

مع �ملحافظة على متيز �لبنك يف جميع �ملجالت.
وقد مت �لبدء يف جتهيز �لد�ئرة بالكفاء�ت �ملطلوبة من حيث توظيف وتدريب 
يتميز  ما  ميثل  مبيعات  فريق  لتكوين  وتاأهيلهم  باملنتجات  وتعريفهم  �ملوظفني 
و�ملنتجات  �خلدمات  تقدمي  يف  وكفاءة  مهنية  من  �لكويتي  �لأردين  �لبنك  به 

�مل�سرفية .

اخلزينة وال�ستثمار
يف   2010 عام  خالل  �لدولية  و�لعالقات  و�ل�ستثمار  �خلزينة  د�ئرة  جنحت 
�لتحديات  بالرغم من  �ل�ستثمارية  �أن�سطتها  بكافة  �أد�ء جيدة  حتقيق معدلت 
�لتي و�جهت عمل دو�ئر �خلزينة و�ل�ستثمار يف كافة �لبنوك ب�سكل عام ب�سبب 
تاأثري�ت �لأزمة �ملالية �لعاملية وما ر�فق ذلك من تقلبات �سديدة وتر�جعات يف 

�لأ�سو�ق �ملالية �أدت �إىل زيادة حجم �ملخاطر �ملرتبطة بعمليات �ل�ستثمار. 
�إد�رة  يف  ومدرو�سة  متحفظة  ��ستثمارية  �سيا�سات  بانتهاج  �لد�ئرة  قامت  فقد 
موجود�ت ومطلوبات �لبنك بالدينار �لأردين و�لعمالت �لأجنبية للحفاظ على 
جودتها ونوعيتها، وحت�سني �لعائد عليها، وكذلك �عتماد خطط متويلية منا�سبة 
من �أجل تنويع م�سادر �لأمو�ل لتتالءم مع نوعية �ملوجود�ت و�لإبقاء على ن�سب 
�سيولة مرتفعة لتوفري �لأمان و�حلماية، بالإ�سافة �إىل ��ستخد�م �أف�سل �لأدو�ت 
�ملالئمة لإد�رة خماطر �ل�سوق من �أجل تخفي�س �ملخاطر �ملرتبطة باملوجود�ت 
وقد  �لعمليات.  وخماطر  �لئتمان  وخماطر  �ل�سوق  خماطر  مثل  و�ملطلوبات 
خماطر  ن�سبة  على  و�ملحافظة  �لربحية  حت�سني  يف  �لأمور  هذه  كل  �ساهمت 

مقبولة.
كما حر�ست �لد�ئرة على �ل�ستثمار باأدو�ت �لدخل �لثابت من �سند�ت و�أذونات 
ما  كل  ومتابعة  و�خلا�سة  �لعامة  �ل�سركات  و�سند�ت  تنمية  و�سند�ت  حكومية 
حمفظة  باإد�رة  وقامت  �خل�سو�س.  بهذ�  �لأردين  �ملركزي  �لبنك  عن  ي�سدر 
�لأ�سهم بكفاءة عالية حمققة بذلك �أرباحا فاقت �لتوقعات. وقامت كذلك بتوفري 
�مل�ستثمرين  و�أهد�ف  رغبات  مع  تتما�سى  ومناف�سة  متنوعة  ��ستثمارية  �أدو�ت 
كمنتج �سهاد�ت �لإيد�ع �ملميزة �لذي مت طرحه بعملتي �لدولر و�ليورو مع وجود 
ميز�ت متعددة �سو�ء على م�ستوى �سعر �لفائدة �أو طريقة �لدفع، ومنتج �سهاد�ت 

�لإيد�ع �ملخ�سومة �لذي لقى قبوًل جيدً� من قبل �مل�ستثمرين.
ويف جمال خدمات عمالء �لبنك فقد قامت د�ئرة �خلزينة و�ل�ستثمار و�لعالقات 
�حتياجاتهم  ملبية  و�ل�سركات  لالأفر�د  ��ستثمارية  خدمات  بتقدمي  �لدولية 
و�لعقود  بالهام�س،  �لتعامل  �لأجنبية،  بالعمالت  �لتعامل  عقود  ومنها  �ملتجددة 
بالعمالت  �ملقاي�سة  وعقود   ،)Forward( �لآجلة  و�لعقود   ،)Spot( �لآنية 
خماطر  �إز�ء  للتحوط  منا�سبة  حلوًل  توفر  �لتي   )Currency Swap( �لأجنبية 

تقلبات �أ�سعار �ل�سرف. 
وعلى �سوء ��ستمر�ر �لرت�جع يف �سوق �لإ�سد�ر�ت �لأولية لعام 2010 فقد عملت 
�لد�ئرة على ��ستغالل �لفر�س �لبديلة �ملتوفرة و�ملتمثلة يف تعزيز دورها �ملتميز 
يف تقدمي خدمة وكيل �لدفع و�لت�سجيل و�حلافظ لعدد من �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
و�ل�سركات �لعامة و�خلا�سة، وتقدمي خدمة �أمانة �ل�ستثمار ل�سناديق �ل�ستثمار 

�مل�سرتكة �ملحلية.
�أما يف جمال �لعالقات �لدولية فقد و��سلت �لد�ئرة خالل عام 2010 �لعمل على 
تعزيز �سبكة عالقاتها وتعاونها مع �أكرب و�أف�سل �لبنوك �لعاملية و�لإقليمية، ومت 
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خالل �لعام توقيع �تفاقية �إد�رة ح�سابات مع �سلطة �لنقد �لفل�سطينية و�لقيام 
باأعمال �لبنك �ملر��سل لها يف �لأردن وهو ما يعك�س ثقة �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية 

�خلارجية يف �لبنك �لأردين �لكويتي.

اأنظمة املعل�مات
بالبنك  �ملعلومات  �أنظمة  بنية  لتعزيز  م�ساريع  عدة  �إجناز   2010 عام  �سهد 
�لذي  �لريادي  �ملوقع  على  للمحافظة  و�لتحديث  �لتطوير  عمليات  ومو��سلة 
و�أنظمة �ملعلومات �سو�ء ما تعلق  �لتكنولوجية  يحتله �لبنك يف جمال �خلدمات 
�لبنية  حتديث  م�سروع  �إجناز  مت  فقد  �لعمالء.  خدمة  �أو  �لإد�رة  باأنظمة  منها 
�لتحتية ل�سبكة �ت�سالت �لبنك وحتديث خطوط �لت�سال بني �لإد�رة و�لفروع 
�لو��سع  �لت�سال  ي�سمن  مبا  و�مليكروويف  �لب�سرية  �لألياف  تقنية  با�ستخد�م 
�لنطاق و�مل�ستمر حتت كافة �لظروف وباأعلى درجات �لأمان و�ل�سرية للبيانات 
م�ستوى  ورفع  خمتلفني  مزودين  من  �إنرتنت  خطي  ربط  مت  كما  �ل�سبكة.  عرب 
�خلادم �إىل �أحدث ن�سخة من برجميات Microsoft لتاأمني �ملزيد من �حلماية 

ومنع �لخرت�ق. 
�لإنرتنت  وبنك  �حل�ساب  ك�سوفات  بني  �لربط  م�سروع  �إجناز  �لعام  خالل  ومت 
و�سور  للعمالء  �حل�ساب  ك�سوفات  �إظهار  ليتم  �للكرتونية  �لأر�سفة  ونظام 
�ل�سيكات �ل�سادرة عنهم من خالل بنك �لنرتنت و�سيتم طرح �خلدمة للعمالء 

خالل �لربع �لأول من عام 2011.
كما مت حتديث بر�مج و�أجهزة  �إد�رة عالقات �لعمالء )CRM( وتطوير �لرب�مج 
�لالزمة لتمكني موظفي �لفروع من �لتعرف على �لعمالء فورً�« لدى ح�سور �أي 

منهم لفروع �لبنك .
للبنك،  �لتابعة  �لآيل  �ل�سر�ف  لأجهزة  �لتناف�سية  �مليزة  على  �لبقاء  وبهدف 
فقد مت ��ستبد�ل عدة �سر�فات �آلية باأخرى جديدة ومتطورة وحتديث �سا�سات 
�ل�سر�ف  خدمات  نظام  لتطوير  �إ�سافة  �لأجهزة.  جميع  على  �لآيل  �ل�سر�ف 
�لبنك  �ل�سادرة عن  �لفيز�  لبطاقات  �ل�سري  �لرقم  تغيري  لت�سمل خدمة  �لآيل 
من خالل �جلهاز. كما �ساركت د�ئرة �أنظمة �ملعلومات بتجهيز وت�سغيل بر�مج 
�لب�سر يف فرعي جبل  و�سعاف  للمكفوفني  �ملخ�س�سة  �لآيل  �ل�سر�ف  �أجهزة 

عمان �لآيل و�ملركز �لتجاري يف و�سط �لبلد.
تخزين  وبيئة  �لعمل  ��ستمر�رية  خطة  م�سروع  �لعام  خالل  �لد�ئرة  و�أجنزت 
معلومات �ملوقع �لأ�سيل و�لبديل ، حيث مت تركيب �لأجهزة �حلديثة و�أ�سبحت 

كافة بيانات �لأنظمة متوفرة يف �ملوقع �لبديل ب�سورة حلظية.
�إد�رة �ملعلومات  وتابعت �لد�ئرة �جناز متطلبات وز�رة �ملالية بخ�سو�س نظام 
�ملالية �حلكوميــــة كمــــا تابعــــت متطلــــــبات تقارير نظام �لبنــــك �ملركـــــــــزي 

)CBJ reports(، و هذه �مل�ساريع يف مر�حلها �لنهائية.
ومت  �سويفت،  ب�سبكة  ل�سرت�كها  �لرتتيبات  عمل  فقد  فل�سطني  لفروع  وبالن�سبة 

�حل�سول على BIC code خا�س بها من �سركة �سويفت.
كما مت تطبيق برنامج مكافحة غ�سل �لأمو�ل �خلا�س بوحدة �ملتابعة �ملالية لفروع 
فل�سطني و�نتهاء �ختبار�ت �ملرحلة �لتجريبية مع �سلطة �لنقد �لفل�سطينية، ويتم 
�لبنكي و�ملطلوبة لنظام �ل  �لنظام  �ملتوفرة على  �لبيانات غري  ��ستكمال  حاليًا 

AML. كما مت تطبيق نظام �لأر�سفة �جلديد مل�ستند�ت فروع فل�سطني.

ويف �إطار �سعي �لبنك لتطبيق �أعلى مو��سفات �جلودة يف �إد�رة وتنظيم �أعمال 
د�ئرة �أنظمة �ملعلومات وتعامالتها مع خمتلف دو�ئر �لبنك ومع �لعمالء وغريهم 
من ذوي �لعالقة، فقد مت تطبيق متطلبات معيار ISO27001 وCOBIT و�لبدء يف 
�لتدقيق متهيدً� للح�سول على �سهادة �جلودة من جهة دولية خمت�سة  مرحلة 

مبنح هذه �ل�سهادة.
�أو�خر �لن�سف �لثاين من �لعام قام فريق متخ�س�س من �لد�ئرة بتقدمي  ويف 
�مل�ساعدة لد�ئرة �أنظمة �ملعلومات ببنك برقان لنقل وت�سغيل ن�سخة نظام بنك 

�لنرتنت �ملطبق بالبنك ليحل حمل �لنظام �لعامل لدى بنك برقان بعد تعديلها 
من  و�لثناء  �لتقدير  �ملبادرة  هذه  لقيت  وقد  قيا�سي.  وبوقت  متطلباتهم  ح�سب 

�إد�رة بنك برقان. 

اإدارة الفـروع
�أ�سرفت �إد�رة �لفروع عام 2010 على تنفيذ خطة �لتفرع وحتديث �لفروع حيث 
�فتتاح مكتب يف  كما مت  متميز،  بعمان ومبوقع  فرع يف منطقة خلد�  �فتتاح  مت 
منطقة دير غبار ومكتب د�خل مبنى �سركة زين خلدمات �لهو�تف �ملتنقلة. كما 
�جلديدة  �لزرقاء  وفرع  �لريموك  لفرع  ديكور�ت  وجتديد  حت�سينات  �إجر�ء  مت 
�فتتاح  �إىل فرع. و�سيتم  �لأهلية ملوقع جديد وحتويله  ونقل مكتب جامعة عمان 
�ملوقع  حيث  من  متيزً�  �لأكرث  �لفرع  وهو   2011 عام  بد�ية  مكة  ب�سارع  فرع 

و�مل�ساحة و�ملظهر �لد�خلي و�خلارجي.  
�لبنك  خلدمات  �لرفيع  �مل�ستوى  على  باملحافظة  �لفروع  �إد�رة  ��ستمرت  كما 
�أرباح  وتقدمي خدمات �سرف  �لعمالء  ود�ئع  �ملزيد من  ��ستقطاب  وجنحت يف 

جمموعة من �ل�سركات �مل�ساهمة.
�لت�سبيهي  وقد مت خالل عام 2010 تدريب 66 موظفًا جديدً� من خالل �لفرع 

وذلك لتوفري �لكو�در �لب�سرية �لالزمة لت�سغيل �لفروع �جلديدة.

الدائرة املالية
�أد�ء �ملهام �ملكلفة بها من حيث �إجر�ء عمليات �لرقابة  و��سلت �لد�ئرة �ملالية 
�إعد�د  �إىل  بالإ�سافة   ، �لنوعية  و  �لكمية  ب�سقيها  �لبنك  عمليات  على  �ملالية 
�لتقارير �ملالية �خلا�سة باجلهات �لرقابية و�لتقارير �خلا�سة  بالإد�رة وتقارير 

بنك برقان ح�سب �ملتطلبات لديهم . 
وفيما يخ�س �إجر�ء�ت �لعمل فقد مت ��ستكمال تعديل �إجر�ء�ت �لعمل �خلا�سة 
بالد�ئرة ح�سب �أف�سل �ملمار�سات �ملتبعة يف هذ� �ملجال )Best Practices( ومبا 
يف  �لعمل  وتطور  �لد�ئرة  لعمليات  �لت�سغيلية  �ملخاطر  �إد�رة  �سيا�سة  مع  يتو�فق 
ومت  �جلديد   �لتقديرية  �ملو�زنة  نظام  �عتماد   2010 �لعام  خالل  ومت  �لبنك. 

�إعد�د مو�زنة �لعام 2011 با�ستخد�م هذ� �لنظام .  
�جلديدة  �ملنتجات  و�عتماد  �لتطوير  جلان  من  �لعديد  يف  �لد�ئرة  و�ساركت 

و�سمن نطاق عمل �لد�ئرة . 

التدقيق الداخلي
تعترب �إد�رة �لبنك �أن وجود د�ئرة تدقيق د�خلي مو�سوعية وكفوؤة وم�ستقلة هو 
�ملوؤ�س�سية حيث تقوم  و�أ�س�س �حلاكمية  لتحقيق وتر�سيخ مبادئ  �أ�سا�سية  ركيزة 
�لبنك  عمليات  لتح�سني  م�سممة  و��ست�سارية  توكيدية  خدمات  بتقدمي  �لد�ئرة 
�ملوؤ�س�سي،  و�لتحكم  �لد�خلية  و�لرقابة  �ملخاطر  �إد�رة  عمليات  كفاءة  ورفع 
با�ستخد�م منهجية مدرو�سة و�آلية منظمة ووفق معايري �لتدقيق �لد�خلي �لدولية 

�ملعمول بها.
)�لد�خلية  بالفروع  �ملناطة  �ملهام  �جناز  �سمان  من  بالتاأكد  �لد�ئرة  وتقوم 
و�خلارجية( ومر�كز �لعمل �ملختلفة، وفقا لل�سيا�سات و�لجر�ء�ت �لد�خلية، مع 

�للتز�م بالقو�نني �ملعمول بها و�أف�سل �ملمار�سات �ملطبقة. 
�ل�ساملـــــــة  �لرقـــــــــــابة  مببـــــــادئ  �ملتعلقـــــــة  بازل  ملقـــــــــــرر�ت  وتطبيقًا 
على  �لرقابية  مهامها  �لد�ئرة  و��سلت  فقد   )Consolidated Supervision(
�ل�سركة �لتابعة للبنك من خالل �لزيار�ت �مليد�نية بهدف تقييم وحتليل �أعمالها 
و�لوقوف على �أهم �ملخاطر �لتي تو�جهها و�لتاأكد من قيامها باتخاذ �لجر�ء�ت 
�لكفيلة باحلد من هذه �ملخاطر. كما و��سلت �لد�ئرة مهمة �لتدقيق على �أنظمة 
�ملعلومات )IT AUDIT( وفقا لأف�سل �ملمار�سات �لدولية يف هذ� �ملجال و�ساركت 

ب�سورة فعالة يف �أعمال فح�س وتطبيق �لأنظمة �لآلية �جلديدة.



31ا لـتـقـر يــر ا لـ�سـنــو ي  0 1  0 2 

وو��سلت �لد�ئرة خالل عام 2010 مهام �لتن�سيق و�لتعاون مع كل من جمموعة 
كيبكو وجمموعة بنك برقان و�سملت �جلو�نب �لتالية :-

�مل�ساركة يف �لجتماعات �لدورية ملدر�ء �لتدقيق �لد�خلي يف جمموعة كيبكو.
��ستمر�ر �لتن�سيق مع �ل�سركة �ل�ست�سارية )جمموعة RSM �لعاملية( و�لتي قامت 
تنفيذً�  للبنك  �لد�خلية  و�لرقابة  �ل�سبط  �أنظمة  حول  �لثاين  �لتقرير  باإعد�د 
رقابة  باأنظمة  يتمتع  �لبنك  باأن  �أظهر  و�لذي  �لكويتي  �ملركزي  �لبنك  ملتطلبات 

د�خلية قوية.
�لعمل مع جمموعة KPMG للعمل على �إعد�د تقرير حول عمليات �سبط �جلودة 
بخ�سو�س  �لأطر�ف  جلميع  مقبول  توكيد  تقدمي  بهدف  وذلك  �لد�ئرة،  لدى 
�لدولية  �ملعايري  من   1312 رقم  �ملعيار  مع  �ن�سجامًا  وذلك  �لتدقيق  �أن�سطة 
للتدقيق �لد�خلي �ل�سادرة عن معهد �ملدققني �لد�خليني ) IIA (. و�سملت هذه 

�ملهمة �إجر�ء عمليات �ملر�جعة �سمن 3 حماور �أ�سا�سية هي :-
عمليات  حيث  من   )Positioning( بالد�ئرة  �ملتعلقة  �لإد�رية  �لرتتيبات   -

�لتخطيط لالأعمال و�لتبعية �لإد�رية و�آليات رفع �لتقارير وغريها.
- �أو�ساع �جلهاز �لوظيفي من حيث �لتدريب و�لتاأهيل و�ملز�يا و�لتقييم وغريها 
�أجل  و�ملوؤهل من  �ملنا�سب  �لكادر  �لد�ئرة  لدى  كانت  �إذ�  فيما  للحكم  وذلك 

حتقيق �أهد�فها.
- �آليات تنفيذ عمليات �لتدقيق )Processes( من حيث مر�حل �لتنفيذ و�أور�ق 
�لعمل وغريها وذلك للحكم فيما �إذ� كان ميكن �لنظر لدور �لتدقيق �لد�خلي 
منها  �ملطلوب  بالدور  تقوم  �لد�ئرة  كانت  �إذ�  وفيما  للخدمات  فعال  كمزود 

ب�سورة فعالة وكفوؤة وتتفق مع �أهد�ف و��سرت�تيجيات �لبنك.
وقد �أظهر �لتقرير �أن د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي بالبنك تعمل وفق �أنظمة و�آليات 

عمل متفقة مع �ملعايري �لدولية و�أف�سل �ملمار�سات. 

جمم�عة اإدارة املخاطر والمتثال

د�ئرة �إد�رة �ملخاطر
�لدولية  �ملمار�سات  �أف�سل  وتطبيق  �ملخاطر  �إد�رة  ��سرت�تيجية  تنفيذ  �إطار  يف 
ملجالت  �ل�ساملة  باملر�جعة  �لد�ئرة  قامت  بازل،  جلنة  تو�سيات  مقدمتها  ويف 
�حلوكمة، �لهياكل �لتنظيمية و�للجان، �ل�سيا�سات، �لأدو�ت و�لأنظمة �مل�ساندة، 
بهدف  و�لرقابية،  �لتحليلية  و�لتقارير  �مل�ستعملة  و�لنماذج  �ملتبعة  �لإجر�ء�ت 

حت�سينها. ومتثلت �إجنازت �لد�ئرة مبا يلي:

�أمن �أنظمة �ملعلومات و�إد�رة ��ستمر�رية �لعمل
به  يقوم  �لذي   ISO27001 وتنفيذ م�سروع  وتن�سيق  �لد�ئرة متابعة مهام  و��سلت 
�سمن  وذلك  �ملتخ�س�سة،  �ل�ست�سارية  �ل�سركات  �إحدى  �إ�سر�ف  حتت  �لبنك 
بر�مج وخطط عمل حمددة. وقد �ساهمت �لد�ئرة باإعد�د خطة تطبيق ملتطلبات 
 Risk Treatment متابعة  �إىل  بالإ�سافة  �أمن  �إد�رة  نظام  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات 
�أنظمة  موظفي  تدريب  يف  �ساهمت  وكذلك  �لتطبيق.  �سحة  من  و�لتاأكد   Plan

�ملعلومات وتقييم مدى فهم �ملتطلبات يف �لإجر�ء�ت و�ل�سيا�سات ومن ثم عمل 
تدقيق �أويل على تطبيق نظام �ل ISO27001، ومت �لبدء بتفعيل ما يخ�س مهام 
�سابط �أمن �ملعلومات ح�سب متطلبات �ملعيار، كما تقوم �لد�ئرة بالدور �ملطلوب 

.) PCI ( منها يف �ملو�ئمة مع م�سروع �أمن �أنظمة معلومات �لبطاقات
خالل  بها  قامت  و�لتي  �لعمل  ��ستمر�رية  �إد�رة  لعملية  �لد�ئرة  متابعة  و�سمن 
�ل�سنو�ت �ل�سابقة �سمن �أف�سل �ملمار�سات �لدولية وبالتعاون مع �سركة ��ست�سارية 
دولية متخ�س�سة، فقد مت حتديث وتطوير �جلزء �خلا�س بفروع فل�سطني و�لإد�رة 
 )BIA( لإقليمية وفرع قرب�س وعمل مر�جعة �ساملة لتحليل �لأثر على �لأعمال�
وحتديث �لبيانات �لكلية للخطة وتدريب �ملوظفني على حمتوياتها ومتابعة جتهيز 

�ملوقع �لبديل وكذلك �لقيام بفح�س �خلطة للدو�ئر �ملختلفة يف �ملو�قع �لبديلة، 
كما مت مر�جعة �إجر�ء�ت �لإخالء ملبنى �لإد�رة �لعامة وتعديلها.

�ملخاطر �لت�سغيلية
يطبق �لبنك نظام �ملخاطر �لت�سغيلية )CARE( منذ �لعام 2004 فبالإ�سافة �إىل 
�إعد�د �لتقارير �لدورية �ليومية، �ل�سهرية و�لربع �سنوية يف جمال �لتقييم �لذ�تي 
مت  فقد  �لت�سغيلية،  �لأحد�ث  وجمع  للمخاطر،  �لرئي�سية  �ملوؤ�سر�ت  للمخاطر، 
�ل�ستفادة من �لتحديثات �لتي �أ�سيفت على �لنظام بحيث ي�سدر فجوة رقابية 

 .) Internal Audit GAP ( جديدة
وبيان  �لبنك  عمل  و�إجر�ء�ت  �ل�سيا�سات  حول  �لر�أي  باإبد�ء  �لد�ئرة  وقامت 
�ملخاطر �لو�ردة بها ومقد�ر كفاية �ل�سو�بط �ملوجودة �أو �لالزم �إ�سافتها وذلك 

.ISO9001 سمن م�سروع تطبيق �ل�

�ملخاطر �ل�سوقية
�إد�رة  و�سيا�سة  �ل�ستثمارية  �ل�سيا�سة  يف  �ملحددة  مهامها  �سمن  �لد�ئرة  تقوم 
�ليومية،  �لدورية  و�لتحليلية  �لرقابية  �لتقارير  باإعد�د  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت 
�ل�سوق  خماطر  ملر�قبة   IFR7- �إف�ساحات  فيها  مبا  �ل�سنوية  وربع  �ل�سهرية 
�مل�ستمر  و�لتح�سني  للمر�جعة  تخ�سع  و�لتي  �لبنك  يف  �لفائدة  �أ�سعار  وخماطر 

ومبا يتو�ءم مع �لتغري�ت �ملحيطة.

II بــازل
بهدف �أمتتة عملية �حت�ساب كفاية ر�أ�س �ملال ح�سب مقرر�ت بازل 2 ومبا ي�سيف 
�لبنكي  �لنظام  على  جديدة  �سا�سات  �إ�سافة  مت  فقد  �أكرب،  ودقة  �أعلى  كفاءة 
مت  كما  �ملحددة.  و�لت�سنيفات  �لتعريفات  و�سمن  �ملطلوبة،  �لبيانات  لإدخال 
�لتو�وؤم مع متطلبات �لبنك �ملركزي �لأردين فيما يخ�س Pillar 2 و�إجناز �سيا�سة 
ICAAP و�عتمادها من جمل�س �لإد�رة و�إعد�د �سيا�سات ملخاطر �أ�سعار �لفائدة، 

�ل�سيولة، و�لختبار�ت �ل�ساغطة، كما مت �إعد�د تقارير بنتائج �ختبار�ت �لأو�ساع 
�ل�ساغطة )Stress Testing( على بيانات �لبنك ح�سب تعليمات �لبنك �ملركزي 
�لأردين و�لبنك �ملركزي �لكويتي. وتابعت �لد�ئرة �لتعديالت �لتي ح�سلت على 
مقرر�ت بازل 2 موؤخر� وتاأكدت من مدى �ملو�ئمة مع متطلباتها. كما مت �إعد�د 
�لدر��سات �لتحليلية �ملقارنة حول �أبرز �ملوؤ�سر�ت �لرئي�سية لأد�ء �لبنك مقارنة 

مع �لبنوك �لأردنية.

�ملخاطر �لئتمانية
تو�وؤمًا مع مقرر�ت بازل 2 و�لطرق �ملتقدمة يف �إد�رة �ملخاطر �لئتمانية، �سيتم 
 3i �آيل  للتحليل و�لت�سنيف �لئتماين من �سركة  �لبدء �لبنك با�ستخد�م نظام 
وبيان  عليها  تعر�س  �لتي  �لئتمانية  �ملعامالت  بدر��سة  �لد�ئرة  وتقوم  �لعاملية، 
تو�سياتها وفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية، كما تقوم و�سمن نظام �لإنذ�ر �ملبكر 

باإعد�د �لتقارير �لرقابية و�لتحليلية عن عمالء �لئتمان.

دائرة اإدارة ورقابة الئتمان
ورقابة  �إد�رة  عملية  �أ�سبحت  فقد  �ملخاطر،  لإد�رة  �جلديد  �لهيكل  �سمن 
�لئتمان �سمن �إد�رة �ملخاطر مبا فيها مهام �حت�ساب خم�س�سات �لت�سهيالت 
ملو�جهة �أي �نخفا�س بقيمتها، وكذلك �لرتكز�ت بالإ�سافة �إىل �ملهام �لرقابية 
�لئتمانية �لأخرى. وقد مت �لبدء بو�سع �آليات جديدة منظمة لأعمال �لد�ئرة، 
كما مت �إ�سافة مهام رقابية جديدة للد�ئرة مثال ذلك �لرقابة على �أعمال �إ�سد�ر 
�لبطاقات، وكذلك بد�أت �لد�ئرة يف �لعمل على �أمتتة عملياتها من حيث �حت�ساب 
�ملخ�س�سات وكذلك �أر�سفة ملفات �لعمالء، و�لعمل جار على �إ�ستكمال �خلطط 

�ملو�سوعة بهذ� �خل�سو�س. 
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دائرة مراقبة المتثال 
و��سلت د�ئرة مر�قبة �لمتثال �أد�ء مهامها �لهادفة �إىل �لتاأكد من �متثال �لبنك 
وقو�عد  و�لأو�مر  و�لتعليمات  و�لأنظمة  �لقو�نني  جلميع  �لد�خلية  و�سيا�ساته 
�ل�سلوك و�ملعايري و�ملمار�سات �مل�سرفية �ل�سليمة �ل�سادرة عن �جلهات �لرقابية 

�ملحلية و�لدولية.
عدم  عن  ترتتب  �لتي  �ملخاطر  مبر�قبة  �لد�ئرة  قامت  فقد  �خل�سو�س  وبهذ� 
�لمتثال �سو�ء ما تعلق منها مبخاطر عدم �للتز�م بالقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات 
�لتي تنظم �أعمال �لبنك بالإ�سافة �إىل خماطر عمليات غ�سل �لأمو�ل وخماطر 

�ل�سمعة وخماطر عدم �للتز�م مبيثاق �ل�سلوك و�أخالق �ملهنة.
و�سمن جهودها للتقليل و�حلد من �لآثار �ل�سلبية �لتي قد تنتج عن هذه �ملخاطر 
�ل�سادرة  و�لتعاميم  و�لتعليمات  �لقو�نني  ومتابعة  بدر��سة  �لد�ئرة  قامت  فقد 
عن �جلهات �لرقابية و�لت�سريعية ورفع نتائج هذه �لدر��سات �إىل �لإد�رة �لعليا 

و�للجان �ملعنية مبا ي�ساعد �لإد�رة �لتنفيذية يف �إد�رة خماطر عدم �لمتثال.
قامت �لد�ئرة مبر�جعة �ملنتجات �مل�سرفية �جلديدة �لتي طرحها �لبنك و�إبد�ء 
�لتي ت�سمن  �أنها تت�سمن �ل�سو�بط �لالزمة  �لتاأكد من  �لر�أي بخ�سو�سها بعد 

تو�فقها مع �لقو�نني و�لتعليمات �ل�سادرة عن �جلهات �لرقابية و�لت�سريعية.
قامت  فقد  �لإرهاب،  ومتويل  �لأمو�ل  غ�سل  عمليات  مكافحة  �إجر�ء�ت  و�سمن 
�أن هذه  �لد�ئرة مبر�قبة �لتعامالت �مل�سرفية �لتي تتم مع �لعمالء للتاأكد من 
عمليات  مكافحة  بنظام  م�ستعينة  عنهم  �ملتوفرة  �لبيانات  مع  تتفق  �لتعامالت 
غ�سل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب �لـ AML Reporter �لذي ميكن �لبنك من حتديد 

�لعمليات غري �لعتيادية �أو �مل�سبوهة.
غ�سل  عمليات  مكافحة  لنظام  �ملوردة  �ل�سركة  مع  بالتن�سيق  �لد�ئرة  قامت 
و�إ�سافــــــة  �لنظــــام  وظائف  عــــــدد من  بتعديــــــــل  �لإرهــــــاب  �لأمـو�ل ومتويل 
Risk Management Module  مبا يحقق ت�سنيف عمالء �لبنك ح�سب خماطر 

عمليات غ�سل �لأمو�ل ب�سكل �آيل.
يف  مل�ساعدتها   Internal Check Control-ICC �لـ  نظام  تطبيق  على  عملت  كما 
متابعة �لتز�م دو�ئر �لبنك باإر�سال �لتقارير و�لك�سوفات �إىل �جلهات �لرقابية 

يف مو�عيدها. 
�إ�ستمرت �لد�ئرة وبالتن�سيق مع د�ئرة �لتدريب بعقد دور�ت وور�س عمل بهدف 
غ�سل  عمليات  مبكافحة  �ملتعلقة  باجلو�نب  معرفتهم  وتعزيز  �ملوظفني  تثقيف 

�لأمو�ل و�إطالعهم على �آخر �لتطور�ت يف هذ� �ملجال.

الدائرة القان�نية
م�سالح  حماية  يف  �ملتمثل  �لرئي�سي  بدورها  �لقيام  �لقانونية  �لد�ئرة  و��سلت 
و�ل�سارمة  �لدقيقة  �ملتابعة  عمليات  خالل  ومن  �مل�ساهمني،  م�سالح  و  �لبنك 
�ألف دينار من  �لد�ئرة حت�سيل حو�يل 233  ��ستطاعت  �لد�ئرة، فقد  من قبل 
�لديون �ملعدومة وحت�سيل نحو 1٫778 مليون دينار من �لديون �لقائمة و�ملتخذ 

بها �إجر�ء.
�ملعدومة  �لديون  عمالء  ت�سديد�ت  ملتابعة  برنامج  باإعد�د  �لد�ئرة  قامت  كما 

و�ملتخذ بحقهم �إجر�ء�ت وتوجد معهم ت�سويات.
وو��سلت �لد�ئرة عملها يف جمال �ل�ست�سار�ت و�لعقود و�لدر��سات و�ملتابعة ملا 
ي�ستجد من قو�نني وت�سريعات وعقد �لدور�ت �لتدريبية �خلا�سة ملوظفي �لبنك 

بهدف رفع �لوعي �لقانوين لديهم.

امل�س�ؤولية الجتماعية وخدمة املجتمع
بالعديد  و�مل�ساركة  �ملجتمع،  بخدمة  �هتمامه   2010 عام  خالل  �لبنك  و��سل 
�ملجتمع  وتطوير  �لوطني  �لقت�ساد  و�مل�ساريع يف جمالت خدمة  �لفعاليات  من 
و�لرعاية  �لدعم  تقدمي  خالل  من  �لبيئة،  وحماية  و�ل�سحة  و�لتعليم  �ملحلي 

للموؤمتر�ت و�مللتقيات �لإقت�سادية و�ل�ستثمارية ون�ساطات �جلامعات و�ملد�ر�س 
و�لأندية �لريا�سية و�لثقافية. كما ل يدخر �لبنك جهد� يف �لقيام بدوره يف �لعمل 
�لإن�ساين بدعمه �ملتو��سل ملعظم �جلمعيات �خلريية �لعاملة يف �ملناطق �لفقرية 

و�ملحتاجة ودعم �لأ�سر ومتكني �ملر�أة يف �لأرياف. 
�ملوهوبني  ويبتعث  �ملوهوبني  للطالب  �لدعم  �لبنك  يقدم  �لتعليم،  جمال  ففي 
منهم يف �جلامعات �لأردنية، كما يوفر �لبنك فر�س �لتدريب �لنظري و�لعملي 
لطالب �جلامعات وكليات �ملجتمع ل�ستيفاء متطلبات �لتخرج. ويف عام 2010 
�خلا�س  �لتدريبي  �لربنامج  بتنظيم  �لبنك  قام  �لتو�يل  على  �لثالثة  ولل�سنة 
و�لذي  )�لأردن(  لوياك  موؤ�س�سة  ترعاه  �لذي  �ل�سباب  وتاأهيل  تطوير  مب�سروع 
يهدف �إىل تاأهيل �ل�سباب من �جلن�سني لغايات متكينهم ومنحهم فر�سا �أف�سل 
يف �سوق �لعمل، وقد حظي برنامج �لبنك بالتقدير �ل�ستثنائي من �إد�رة �ملوؤ�س�سة 
جلديته وح�سن تنظيمه و�عترب �لنموذج �لأف�سل بني جميع �لرب�مج �لتي تقدمها 
لفرق  وثقافية  ريا�سية  ن�ساطات  برعاية  �لبنك  و�سارك  �مل�ساركة.  �ل�سركات 
ومد�ر�س عديدة خالل �لعام 2010، كما �سارك باليوم �لعاملي ملكافحة �ملخدر�ت 
بالإ�سافة  هذ�  �لبيئة،  على  للمحافظة  �لوطنية  �لنظافة  حلملة  �لدعم  وقدم 
�لأطفال  بيوت قرى  لأحد  �لأعياد  �سنويًا ومبنا�سبات  يقدم  �لذي  �ملادي  للدعم 
)SOS( �لذي يكفله �لبنك. وي�سارك موظفو �لبنك بحمالت �لتربع بالدم و�لتي 

تنظم �سنويًا من قبل بنك �لدم �لأردين.
وبالتن�سيق مع �ملجل�س �لأعلى ل�سوؤون �لأ�سخا�س �ملعوقني قدم �لبنك خالل عام 
�آيل خم�س�سة ل�ستخد�م  �أجهزة �سر�ف  بتوفري  2010 مبادرة متميزة متثلت 
�ل�سمع  حا�ستي  على  تعتمد  وبتقنية  �لب�سر  و�سعاف  �ملكفوفني  �لأ�سخا�س 
�لتعامل مع ح�ساباتهم بحرية  �لفئة من �ملو�طنني  و�للم�س وب�سورة متكن هذه 
ودون م�ساعدة من �لآخرين، كما يتم �لتن�سيق مع �ملجل�س لتعيني �خلريجني من 

�أ�سحاب �لإعاقات �لب�سيطة للعمل بالبنك. 
وت�سجيعا للحركة �لثقافية و�لفنية يف �ململكة فاإن �لبنك يتيح ملوؤ�س�سات �ملجتمع 
لإقامة  �لبنك  مل�سرح  �ملجاين  �لإ�ستخد�م  فر�سة  �ملعنية  و�جلمعيات  �ملدين 

فعالياتها و�أن�سطتها.

�س�ؤون امل�ظفني والتدريب 
�نطالقًا من �إميان �لإد�رة �لعليا باأهمية تطوير �لكو�در �لب�سرية �ملوؤهلة وعالية 
�لكفاءة فقد �أن�سبت جهودها بالرتكيز على جانب �لتدريب و�لتاأهيل لكافة فئات 

�ملوظفني ومن خمتلف �مل�ستويات.
فقد مت خالل عام 2010 عقد �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية �لد�خلية و�خلارجية، 
حيث قامت وحدة �لتدريب بتنفيذ )316( ن�ساطًا تدريبيًا خالل �لعام مبو��سيع 
خمتلفة، م�سرفية �إد�رية / مالية / معلوماتية / لغة �إجنليزية، �سارك بها 2026 
�مل�سريف  و�لت�سويق  بالعمالء  �لعناية  بر�مج  على  للرتكيز  بالإ�سافة  موظفًا، 
وتنمية وتطوير �ل�سلوك �لذ�تي وبرنامج مكافحة غ�سيل �لأمو�ل و�لتدريب �لعملي 
و�لنظري بالفرع �لت�سبيهي للموظفني �جلدد. كما مت عقد دور�ت متخ�س�سة من 

خالل موؤ�س�سات ومر�كز تدريب حملية وخارجية. 
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)باآلف �لدنانري (

ن�سبة  �لتغري20102009

اأهم بن�د الدخل
1٫73%95٫25093٫626�سايف  �إير�د�ت �لفو�ئد و�لعمولت

22٫20%73٫86760٫444�سايف �لأرباح قبل �ل�سريبة وحقوق �لأقلية

18٫50%51٫94243٫851�سايف �لأرباح بعد �ل�سريبة وحقوق �لأقلية

)4٫36%(112٫734117٫871�إجمايل �لدخل

18٫22%0٫5190٫439ح�سة �ل�سهم من �سايف �لربح / فل�س

اأهم بن�د امليزانية
)2٫57%(2083٫9662138٫860جمموع �ملوجود�ت

7٫47%1170٫4731089٫149�لت�سهيالت �لئتمانية بال�سايف

4٫96%1425٫9631358٫541ود�ئع �لعمالء و�لتاأمينات �لنقدية

13٫25%324٫557286٫572حقوق �مللكية - م�ساهمي �لبنك

اأهم الن�سب املالية
94٫80%92٫90%�ملوجود�ت �لعاملة / جمموع �ملوجود�ت

2٫88%3٫50%�لعائد على معدل �ملوجود�ت

22٫27%23٫70%�لعائد على معدل حقوق �مللكية

17٫76%20٫32%ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال

13٫69%15٫87%ن�سبة �لرفع �ملايل

م�ؤ�سرات الكفاءة
1٫40%1٫42%�مل�ساريف �لإد�رية و�لعمومية / متو�سط �ملوجود�ت

17٫15%20٫26%�مل�ساريف �لإد�رية و�لعمومية / �إجمايل �لإير�د�ت

3٫00%3٫20%�إجمايل �لديون غري �لعاملة/ �إجمايل �لت�سهيالت

115٫26%108٫58%ن�سبة تغطية �لديون غري �لعاملة

18٫28%407٫777344٫768بن�د خارج امليزانية

اأهم املوؤ�سرات والن�سب املالية لعامي 2010 و 2009



توفر أرامكس منذ نشأتها، حلواًل مصممة خصيصًا لخدمة عمالئها في مختلف أنحاء العالم.35ا لـتـقـر يــر ا لـ�سـنــو ي  0 1  0 2 
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 اأع�ساء الإدارة التنفيذية

ال�سيد "حممد يا�سر" م�سباح حمم�د الأ�سمر
�ملديـــر �لعــام

ال�سيد �سهيل حممد عبد الفتاح الرتكي
مدير تنفيذي / د�ئرة �لعالقات �لعامة

ال�سيد ماجد �سعدو حممد مقبل
مدير تنفيذي / د�ئرة مر�قبة �لمتثال

ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجلي��سي
مدير تنفيذي / دائرة الت�سهيالت اجلملة

ال�سيد غ�سان عبداهلل اأحمد القا�سم
مدير تنفيذي / �إد�رة �لفروع

الدكت�ر مكرم اأمني ماجد القطب
مدير تنفيذي /  دائرة ت�سهيالت ال�سركات

ال�سيد ابراهيم عي�سى ا�سماعيل ك�ست
مدير تنفيذي / �لد�ئرة �لقانونية

ال�سيد �سامي عبد الكرمي م�سابر الع�ساف
مدير تنفيذي / د�ئرة �أنظمة �ملعلومات

ال�سيد حممد جميل عزم حمد
مدير تنفيذي / د�ئرة �د�رة �ملخاطر

ال�سيد اإبراهيم فريد ادم بي�سه
مدير تنفيذي / د�ئرة �خلزينة و�ل�ستثمار

 *بالإ�سافة �إىل �ل�سيد �سائد حممود خ�سر طعمه مدير تنفيذي / د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي �لذي يتبع للجنة جمل�س �لإد�رة للتدقيق ولرئي�س جمل�س �لإد�رة.

ال�سيد �ساهر عيد عبد احلليم �سليمان
رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال

ال�سيد وليم جميل ع�اد دبابنه
م�ساعد �ملدير �لعام / �خلزينة و�لإ�ستثمار

ال�سيدة هيام �سليم ي��سف حب�س
م�ساعد �ملدير �لعام / �ملالية

ال�سيد ا�سماعيل اأحمد حممد اب� عادي
م�ساعد �ملدير �لعام / �لت�سهيالت

ال�سيد جمال حمم�د بكر ح�سن
م�ساعد �ملدير �لعام / �لفروع

ال�سيد عبد احلميد حمم�د الأح�ل
م�ساعد �ملدير �لعام / �لعمليات �ملركزية

ال�سيد هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي
م�ساعد �ملدير �لعام / منتجات �لتجزئة و�لأفر�د

ال�سيد ت�فيق عبد القادر حممد مكحل
نائب �ملدير �لعام / �ملجموعة �مل�سرفية

ال�سيد ماجد فيا�س حمم�د برجاق
نائب �ملدير �لعام / جمموعة �خلدمات �مل�ساندة



توظف أرامكس منشآتها حول العالم وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها من أجل توفير مجموعة واسعة من خدمات النقل والحلول اللوجستية المتكاملة.37ا لـتـقـر يــر ا لـ�سـنــو ي  0 1  0 2 
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مـــع بدايـــة العقد الثاين من هذا القرن وان�ســـجاماً مع اخلطة ال�ســـرتاتيجية املعتمدة لالأعـــ�ام 2011-2007 ، 
وعلـــى �ســـ�ء نتائـــج البنك يف عام 2010 وباأخذ جانـــب التفاوؤل احلذر حت�طاً من ا�ستمـــرار حالة القت�ساد التي 

�سادت خالل العام 2010، فاإن خطة عمل البنك لعام 2011 �س�ف ترتكز على مايلي: 

وتقدمي  �لوطني  �لقت�ساد  ت�سهم يف حتريك عجلة  �لتي  و�خلارجي  �ملحلي  و�ل�ستثمار  �لإنتاج  كافة قطاعات  دعم  مو��سلة  1 .
�ملبادر�ت و�حللول مل�ساعدة عمالئنا على مو�جهة �لأو�ساع �لقت�سادية �لر�هنة.

�ملتابعة  �لأ�سول من خالل  للحفاظ على جودة هذه   مو��سلة �جلهود  مع  �لبنك  ملوجود�ت  و�ملتو�زن  �ملدرو�س  �لنمو  حتقيق  2 .
�لدقيقة لكل �حل�سابات و�لتحوط بتعزيز �ل�سمانات.

تعزيز �لن�ساطات �ملولدة للدخل ورفع ح�سة �لإير�د�ت �ملتاأتية من �خلدمات �مل�سرفية و�ل�ست�سارية و�ل�ستثمارية يف �إجمايل  3 .
�لدخل من خالل زيادة ن�ساط �لبنك يف جمال خدمات �خلزينة و�لبطاقات و�خلدمات �لتجارية و�لد�ئرة �لبنكية �خلا�سة.

 ) 4 .SME’s( و�ل�سغرية   �حلجم  �ملتو�سطة  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  لقطاع  �لئتمانية  �ملنتجات  يف  �لنمو  لتحقيق  �جلاد  �ل�سعي 
و�لأفر�د مع مر�جعة �ل�سيا�سات و�لجر�ء�ت �ملعتمدة دوريا وتعديلها لتتو�ئم مع �حتياجات وظروف �ل�سوق.

مر�جعة نقاط �لقوة و�ل�سعف يف �خلدمات و�ملنتجات �لبنكية �حلالية و�لعمل على �أن تكون جميع خدمات �لبنك ذ�ت جودة  5 .
عالية ومناف�سة ومدعومة بو�سائل تكنولوجية حديثة.

مو��سلة �لتو�سع و�لنت�سار �ملدرو�س يف مناطق جديدة وو�عدة وبناء على در��سات جدوى �ساملة وعلمية و��ستكمال م�ساريع  6 .
حتديث وتطوير �لفروع من �لد�خل و�خلارج وفق �لنموذج �ملوحد.

تعزيز قدر�ت ومهار�ت �جلهاز �لوظيفي ورفده بكفاء�ت جديدة �سابة وخرب�ت متمر�سة وعلى م�ستوى عال من �لتعليم و�خلربة  7 .
ومو��سلة جهود �لتدريب و�لتاأهيل با�ستخد�م �أحدث �لأ�ساليب �ملتوفرة.

بلورة قر�ر ��سرت�تيجي لتحقيق هدف �لنمو يف �حلجم وزيادة �حل�سة �ل�سوقية ويلبي طموحات �لبنك �لأردين �لكويتي للنمو  8 .
يف �لأردن وفل�سطني.

�لعمل على حتقيق مز�يا خا�سة للتعامل مع �لبنك جلهة تقدمي �أف�سل �خلدمات وجعل زبائن �لبنك وخدمتهم حمور و�أ�سا�س  9 .
�لن�ساطات.

خطة العمل لعام 2011



تكرس أرامكس مواردها وخبراتها إلغاثة الشعوب المنكوبة من الكوارث عالميًا.



تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

والقوائم املالية املوحدة و الإي�ساحات
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قائمة املركز املايل املوحد

كما يف 31 كانون الأول 2010 و 2009

تعترب �لإي�ساحات �ملرفقة من )1( �إىل )48( جزًء من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتقر�أ معها.

دينارقائمـــة )�أ(
20102009�ي�ساح 

امل�جــــــ�دات
4266٫572٫328406٫243٫330نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية

5175٫076٫659148٫129٫100�أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
67٫060٫470113٫680�يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

72٫374٫2831٫715٫120موجود�ت مالية للمتاجرة
81٫170٫473٫3951٫089٫148٫849ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة

9365٫158٫639354٫767٫975موجود�ت مالية متوفرة للبيع
1043٫973٫17197٫741٫194موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق           

1111٫684٫82611٫739٫744ممتلكات ومعد�ت بال�سايف
121٫677٫9441٫272٫751موجود�ت غري ملمو�سة بال�سايف

192٫165٫6238٫509٫157موجود�ت �سريبية موؤجلة
1337٫748٫26719٫479٫249موجود�ت �أخرى 

2٫083٫965٫6052٫138٫860٫149جمم�ع امل�ج�دات
املطل�بات وحق�ق امللكية

املطل�بات : 
14255٫434٫435322٫918٫671ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

151٫304٫914٫5231٫244٫572٫472ود�ئع عمالء
16121٫048٫110113٫968٫195تاأمينات نقدية
171٫354٫13915٫104٫151�أمو�ل مقرت�سة

187٫361٫4346٫026٫965خم�س�سات متنوعة
1916٫525٫26616٫734٫589خم�س�س �سريبة �لدخل
191٫318٫2511٫499٫471مطلوبات �سريبية موؤجلة

2045٫280٫567125٫289٫611مطلوبات �أخرى
1٫753٫236٫7251٫846٫114٫125جمم�ع املطل�بات

حق�ق امللكية :
حقوق م�ساهمي �لبنك

21100٫000٫000100٫000٫000ر�أ�س �ملال �ملدفوع
5٫000٫000 - 24عالوة �لإ�سد�ر

2247٫116٫49539٫756٫977�إحتياطي قانوين
2282٫686٫48367٫967٫447�إحتياطي �إختياري

9٫497٫731 10٫580٫322 22�حتياطي خماطر م�سرفية عامة
236٫465٫7305٫423٫070�سايف �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة بعد �ل�سريبة                         

2477٫707٫62058٫927٫172�أرباح مدورة 
324٫556٫650286٫572٫397جمموع حقوق م�ساهمي �لبنك

6٫172٫2306٫173٫627    حقوق غري �مل�سيطرين
330٫728٫880292٫746٫024     جمموع حقوق �مللكية

2٫083٫965٫6052٫138٫860٫149     جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية
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قائمة الدخل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010 و 2009

تعترب �لإي�ساحات �ملرفقة من )1( �إىل )48( جزًء من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتقر�أ معها.

دينارقائمـــة )ب(

20102009�ي�ساح

 133٫160٫377  121٫365٫373 26�لفو�ئد �لد�ئنة      

 52٫432٫251  35٫155٫663 27ينزل : �لفو�ئد �ملدينة

 80٫728٫126  86٫209٫710            �سايف �إير�د�ت �لفو�ئد

 12٫898٫255  9٫039٫608 28�سايف �إير�د�ت �لعمولت

 93٫626٫381  95٫249٫318     �سايف �إير�د�ت �لفو�ئد و�لعمولت 

 2٫865٫632  2٫540٫195 29�أرباح عمالت �أجنبية                                   

 )40٫305( )30٫973(30)خ�سائر( موجود�ت مالية للمتاجرة

 1٫445٫226  3٫286٫434 31�أرباح موجود�ت مالية متوفرة للبيع

 10٫375٫159  - 9�أرباح بيع �أ�سهم �سركة تابعة

 )3٫540٫969( 2٫941٫936 �مل�سرتد من )خ�سائر( تدين موجود�ت مالية متوفرة للبيع

 13٫139٫650  8٫746٫632 32�إير�د�ت �أخرى

 117٫870٫774  112٫733٫542             �إجمايل �لدخل 

 18٫336٫756  19٫225٫150 33نفقات �ملوظفني

 3٫403٫505  2٫916٫427 11 و 12�إ�ستهالكات و�إطفاء�ت

 10٫875٫173  10٫733٫039 34م�ساريف �أخرى

 23٫859٫305  4٫169٫612 8خم�س�س تدين �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة

 951٫668  1٫821٫847 18خم�س�سات متنوعة

 57٫426٫407  38٫866٫075      �إجمايل �مل�سروفات 

 60٫444٫367  73٫867٫467 �لربح  لل�سنة قبل �سريبة �لدخل - قائمة )هـ( 
 )15٫572٫425( )21٫653٫584(19ينزل : �سريبة �لدخل                    

 44٫871٫942  52٫213٫883      �لربح لل�سنة - قائمة )ج( و)د(            

يعود �ىل :

 43٫850٫663  51٫941٫593    م�ساهمي �لبنك

 1٫021٫279  272٫290        حقوق غري �مل�سيطرين

ح�سة �ل�سهم من �لربح لل�سنة �لعائد مل�ساهمي �لبنك

 0/439  519/ 350  �أ�سا�سي وخمف�س 
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قائمة الدخل ال�سامل املوحد

 لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010 و 2009

دينار قائمـــة )ج(

2009 2010

44٫871٫942 52٫213٫883 �لربح لل�سنة - قائمة )ب(

بنود �لدخل �ل�سامل :

13٫324٫012 1٫018٫945 �سايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة ملوجود�ت مالية متوفرة للبيع 

58٫195٫954 53٫232٫828      �إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة - قائمة )د(

�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة �لعائد �إىل :

57٫174٫675 52٫984٫253   م�ساهمي �لبنك

1٫021٫279 248٫575   حقوق غري �مل�سيطرين

58٫195٫954 53٫232٫828

تعترب �لإي�ساحات �ملرفقة من )1( �إىل )48( جزًء من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتقر�أ معها.
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قائمة التغيريات يف حقوق امللكية املوحدة

لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010 و 2009

دينارقائمـــة )د(
حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي �لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
 غري �مل�سيطرين

جممـــوع
حقــوق
�مللكيـــة ر�أ�س �ملال�لبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

�ملدفــــــــــــوع
عــالوة 

�لإ�ســــد�ر

�سايف �لتغيـر�لحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
�ملرت�كم فـي �لقيمة 
�لعادلة بعد �ل�سريبة

�أربــاح
مــدورة 

جمموع حقوق
م�ساهمي �لبنك �إختيـــاريقانونـــي

خماطــــــــــر
م�سرفية عامة

لل�سنة املنتهية يف
   31 كان�ن الأول 2010

 292٫746٫024  6٫173٫627  286٫572٫397  58٫927٫172  5٫423٫070  9٫497٫731  67٫967٫447  39٫756٫977  5٫000٫000  100٫000٫000 �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
 52٫213٫883  272٫290  51٫941٫593  51٫941٫593  -  -  -  -  -  - �لربح لل�سنة - قائمة )ب(

�سايف �لتغرييف �لقيمة �لعادلة
 3٫984٫596  -  3٫984٫596  -  -  -  -  -    بعد �ل�سريبة 

 
)23٫715(

 
 3٫960٫881

�مل�سرتد من تدين موجود�ت مالية
 -  )2٫941٫936( -  -  -  -  -   متوفرة للبيع حمول لقائمة �لدخل

 
)2٫941٫936( - 

 
)2٫941٫936(

�إجمايل �لدخل �ل�سامل
 53٫232٫828  248٫575  52٫984٫253  51٫941٫593  1٫042٫660  -  -  -  -  -    لل�سنة - قائمة )ج(

 )15٫249٫972( )249٫972( )15٫000٫000( )10٫000٫000( -  -  -  -  )5٫000٫000( - �لرباح �ملوزعة
 -  -  -  )23٫161٫145( -  1٫082٫591  14٫719٫036  7٫359٫518  -  - �ملحول �إىل �لحتياطيات

 330٫728٫880  6٫172٫230  324٫556٫650  77٫707٫620  6٫465٫730  10٫580٫322  82٫686٫483  47٫116٫495  -  100٫000٫000      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة
حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي �لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

حقــــــــــوق
 غري �مل�سيطرين

جممـــوع
حقــوق
�مللكيـــة ر�أ�س �ملال�لبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

�ملدفــــــــــــوع
عــالوة 

�لإ�ســــد�ر

�سايف �لتغيـر�لحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
�ملرت�كم فـي �لقيمة 
�لعادلة بعد �ل�سريبة

�أربــاح
مــدورة 

جمموع حقوق
م�ساهمي �لبنك �إختيـــاريقانونـــي

خماطــــــــــر
م�سرفية عامة

لل�سنة �ملنتهية يف
   31 كانون �لأول 2009

 250٫156٫650  10٫758٫928  239٫397٫722  40٫518٫830  )7٫900٫942( 11٫882٫337  56٫082٫829  33٫814٫668  5٫000٫000  100٫000٫000 �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة

 44٫871٫942  1٫021٫279  43٫850٫663  43٫850٫663  -  -  -  -  -  - �لربح لل�سنة - قائمة )ب(

�سايف �لتغرييف �لقيمة �لعادلة
 9٫783٫043  -  9٫783٫043  -  9٫783٫043  -  -  -  -  -    بعد �ل�سريبة 

)خ�سائر( تدين موجود�ت مالية
 -  -  -  -  -   متوفرة للبيع حمول لقائمة �لدخل

 
 3٫540٫969 - 

 
 3٫540٫969 -  3٫540٫969 

�إجمايل �لدخل �ل�سامل
 57٫174٫675  43٫850٫663  13٫324٫012  -  -  -  -  -    لل�سنة - قائمة )ج(

 
 1٫021٫279

 
 58٫195٫954

 )10٫000٫000( -  )10٫000٫000( )10٫000٫000( -  -  -  -  -  - �لرباح �ملوزعة
�سايف �لتغري يف حقوق

 )5٫606٫580( )5٫606٫580( -  - - -  -  -  -  -    غري �مل�سيطرين 

 -  -  -  )15٫442٫321( -  )2٫384٫606( 11٫884٫618  5٫942٫309  -  - �ملحول �إىل �لحتياطيات

 292٫746٫024  6٫173٫627  286٫572٫397  58٫927٫172  5٫423٫070  9٫497٫731  67٫967٫447  39٫756٫977  5٫000٫000  100٫000٫000      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

-   من ��سل  �لرباح �ملدورة مبلغ 2٫165٫623 دينار كما يف 31 كانون �لول 2010 مقيد �لت�سرف به مبوجب طلب �لبنك �ملركزي �لردين لقاء موجود�ت �سريبية موؤجلة 
مقابل 8٫509٫157 دينار كما يف 31 كانون �لول 2009 .

-   يحظر �لت�سرف باحتياطي �ملخاطر �مل�سرفية �لعامة �ل مبو�فقة م�سبقة من �لبنك �ملركزي �لأردين .

تعترب �لإي�ساحات �ملرفقة من )1( �إىل )48( جزًء من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتقر�أ معها.



ا لـبـنــك ا لأ ر د نــي ا لـكـو يـتــي 48

قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 لل�سنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2010 و 2009

دينارقائمـــة )هـ(
20102009�ي�ساح

�لتدفقات �لنقدية من عمليات �لت�سغيل :
73٫867٫46760٫444٫367  �لربح لل�سنة قبل �سريبة �لدخل - قائمة )ب( 

تعديالت :
2٫916٫4273٫403٫505  ��ستهالكات و�طفاء�ت

4٫169٫61223٫859٫305  خم�س�س تدين �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة
1٫761٫847891٫668  خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة

60٫00060٫000  خم�س�س ق�سايا مقامة على �لبنك
37٫192 -   خ�سائر بيع موجود�ت �لت �ىل �لبنك

3٫141)45٫167(  )�رباح( خ�سائر بيع ممتلكات ومعد�ت
)10٫375٫159( -   )�أرباح( بيع �أ�سهم �سركة تابعة

23٫420)15٫105(  )�رباح( خ�سائر موجود�ت مالية للمتاجرة  
)25٫021()1٫420٫147(  )�أرباح( بيع موجود�ت مالية متوفرة للبيع

3٫540٫969)2٫941٫936(  )�مل�سرتد من( خ�سائر تدين موجود�ت مالية متوفرة للبيع
)170٫919()1٫556٫831(  تاأثري �لتغري يف ��سعار �ل�سرف على �لنقد وما يف حكمه

)10٫802٫956( -   �ملخ�س�سات �لفنية لل�سركة تابعة مباعة خالل �لعام 2009
 70٫889٫512 76٫796٫167     �ملجموع

�لتغري يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات :
)379٫315( -   )�لزيادة( يف نقد و�ر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ��سهر

12٫046٫820)6٫996٫073(  )�لزيادة( �لنق�س يف �لر�سدة و�ليد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
124٫386٫538)85٫494٫158(  )�لزيادة( �لنق�س يف �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة

)1٫362٫941()644٫058(  )�لزيادة( يف موجود�ت مالية للمتاجرة
10٫328٫482)18٫269٫018(  )�لزيادة( �لنق�س يف �ملوجود�ت �لخرى

)5٫000٫000(21٫114٫227  �لزيادة )�لنق�س( يف ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ��سهر
60٫342٫05148٫015٫727  �لزيادة يف ود�ئع �لعمالء

)2٫719٫331(7٫079٫915  �لزيادة )�لنق�س( يف تامينات نقدية
 - )13٫750٫012(  )�لنق�س( يف �أمو�ل مقرت�سة
)26٫367٫207()80٫404٫578(  )�لنق�س( يف مطلوبات �أخرى

  �سايف )�ل�ستخد�مات( �لنقدية يف �لتدفقات من عمليات �لت�سغيل قبل �ل�سريبة وخم�س�س  
229٫838٫285)40٫225٫537(    نهاية �خلدمة �ملدفوعة وخم�س�س ق�سايا مدفوع

)640٫861()400٫789(  خم�س�س نهاية �خلدمة �ملدفوعة
)21٫683()86٫589(  خم�س�س ق�سايا مدفوع
)23٫836٫893()15٫519٫373(  �سريبة �لدخل �ملدفوعة

205٫338٫848)56٫232٫288(     �سايف )�ل�ستخد�مات( �لنقدية يف �لتدفقات من عمليات �لت�سغيل
�لتدفقات �لنقدية من عمليات �ل�ستثمار :

)52٫126٫030(53٫768٫023  �لنق�س )�لزيادة( يف موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق
)111٫121٫254()5٫167٫141(  )�لزيادة( يف موجود�ت مالية متوفرة للبيع

)1٫714٫191()2٫234٫512(  )�لزيادة( يف ممتلكات ومعد�ت
)774٫448()987٫023(  )�لزيادة( يف �ملوجود�ت غري �مللمو�سة

)8٫501٫912( -   )�لنق�س( يف ��ستثمار ب�سركة تابعة
18٫877٫071 -   �ملتح�سل من بيع �أ�سهم �سركة تابعة

)155٫360٫764(45٫379٫347     �سايف �لتدفقات �لنقدية من )�ل�ستخد�مات( يف عمليات �ل�ستثمار
�لتدفقات �لنقدية من عمليات �لتمويل :

2٫959٫295)273٫687(  )�لنق�س( �لزيادة يف حقوق غري �مل�سيطرين
)9٫804٫216()14٫604٫466(   �رباح موزعة على �مل�ساهمني 

)6٫844٫921()14٫878٫153(  �سايف )�ل�ستخد�مات( �لنقدية يف عمليات �لتمويل
1٫556٫831170٫919  تاأثري تغري ��سعار �ل�سرف على �لنقد وما يف حكمه

43٫304٫082)24٫174٫263(  �سايف )�لنق�س( �لزيادة يف �لنقد وما يف حكمه
230٫216٫207186٫912٫125  �لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �ل�سنة

36206٫041٫944230٫216٫207     �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �ل�سنة 

تعترب �لإي�ساحات �ملرفقة من )1( �إىل )48( جزًء من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وتقر�أ معها.



49ا لـتـقـر يــر ا لـ�سـنــو ي  0 1  0 2 

البنك الأردين الكويتي

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة

1- معلومات عامة

- �ن �لبنك �لردين �لكويتي �سركة م�ساهمة عامة حمدودة �أردنية  تاأ�س�ست حتت رقم )108( بتاريخ 25 ت�سرين �لول 1976 مبوجب قانون �ل�سركات رقم )13( ل�سنة 
1964 ومركزه �لرئي�سي يف مدينة عمان يف منطقة �لعبديل ، �سارع �أمية بن عبد �سم�س هاتف   5629400 )6( 962+ �س.ب. 9776 عمان 11191  �لأردن .

- يقوم �لبنك بتقدمي جميع �لأعمال �مل�سرفية و�ملالية من خالل مركزه وفروعه د�خل �ململكة وعددها و�حد وخم�سون فرعا وخارجها وعددها ثالثة و�ل�سركة �لتابعة 
له.

- �ن �لبنك �لردين �لكويتي هو �سركة م�ساهمة عامة حمدودة مدرجة ��سهمه يف �سوق عمان �ملايل .
- مت �إقر�ر �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة من قبل جمل�س �إد�رة �لبنك يف جل�سته رقم )2011/1( �ملنعقدة بتاريخ 12 كانون �لثاين 2011 وهي خا�سعة ملو�فقة �لهيئة �لعامة 

للم�ساهمني .

2- اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية

�أ�س�س �إعد�د �لقو�ئم �ملالية
- مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للبنك و�سركته �لتابعة وفقًا للمعايري �ل�سادرة عن جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية و�لتف�سري�ت �ل�سادرة عن جلنة تف�سري�ت �لتقارير 

�ملالية �لدولية �ملنبثقة عن جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية .
- مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، با�ستثناء �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية للمتاجرة و�ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع و�مل�ستقات �ملالية 

�لتي تظهر بالقيمة �لعادلة بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة . كما تظهر بالقيمة �لعادلة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �لتي مت �لتحوط ملخاطر �لتغري يف قيمتها �لعادلة. 
- �ن �لدينار �لأردين هو عملة �ظهار �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�لذي ميثل �لعملة �لرئي�سية للبنك.

- �إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة متماثلة مع �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لتي مت �تباعها لل�سنة �ملنتهية يف 31 كانون �لول 2009 . 

�أ�س�س توحيد �لقو�ئم �ملالية
- تت�سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �لقو�ئم �ملالية للبنك و�ل�سركة �لتابعة له و�خلا�سعة ل�سيطرته وتتحقق �ل�سيطرة عندما يكون للبنك �لقدرة على �لتحكم يف �ل�سيا�سات 
و�ل�سركة  �لبنك  بني  فيما  و�مل�سروفات  و�لير�د�ت  و�لأر�سدة  �ملعامالت  ��ستبعاد  ويتم  �ن�سطتها،  من  منافع  على  للح�سول  وذلك  �لتابعة  لل�سركة  و�لت�سغيلية   �ملالية 

�لتابعة. 
- يتم �عد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركة �لتابعة لنف�س �ل�سنة �ملالية للبنك با�ستخد�م نف�س �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة يف �لبنك، �ذ� كانت �ل�سركة �لتابعة تتبع �سيا�سات 
حما�سبية تختلف عن تلك �ملتبعة يف �لبنك فيتم �جر�ء �لتعديالت �لالزمة على �لقو�ئم �ملالية  لل�سركة �لتابعة لتتطابــق مع �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة يف �لبنك . يتم 

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركة وفقًا للمعايري �ل�سادرة عن جمل�س معايري�ملحا�سبة �لدولية .
- متثل حقوق غري �مل�سيطرين ذلك �جلزء غري �ململوك من قبل �لبنك من حقوق �مللكية يف �ل�سركة �لتابعة . 

ميتلك �لبنك كما يف 31 كانون �لول 2010 و2009 �ل�سركة �لتابعة �لتالية :

تاريخ �لتملكمكان عملهاطبيعة عمل �ل�سركةن�سبة ملكية �لبنكر��س �ملال �ملدفوع��سم �ل�سركة

%دينـــــــــــار

2002عمانو�ساطة مالية8٫000٫00050/01�ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية

يتم توحيد نتائج عمليات �ل�سركات �لتابعة يف قائمة �لدخل �ملوحد من تاريخ متلكها وهو �لتاريخ �لذي يجري فيه فعليًا �نتقال �سيطرة �لبنك على  �ل�سركات �لتابعة ، ويتم 
توحيد نتائج عمليات  �ل�سركات �لتابعة �لتي مت �لتخل�س منها يف قائمة �لدخل �ملوحد حتى تاريخ �لتخل�س وهو �لتاريخ �لذي يفقد �لبنك فيه �ل�سيطرة على  �ل�سركات 
�لتابعة . قام �لبنك ببيع 5٫932٫835 �سهم من �أ�سهم �لبنك يف �سركة �ل�سرق �لعربي للتاأمني بتاريخ 23 ني�سان 2009 و�إنخف�ست م�ساهمة �لبنك يف �سركة �ل�سرق �لعربي 
للتاأمني من 65/70% �إىل 11/76% من ر�أ�سمالها كما يف 31 كانون �لأول 2009 وعليه مت توحيد نتائج �أعمال �ل�سركة مع �لبنك لتاريخ 23 ني�سان 2009 وهو �لتاريخ �لذي 
فقد �لبنك فيه �ل�سيطرة على �ل�سركة �لتابعة وقد مت ت�سنيف �لأ�سهم �ملتبقية و�لبالغ عددها 1٫511٫450 �سهم �سمن موجود�ت مالية متوفرة للبيع كما يف 31 كانون 

�لأول 2009 وقد قام �لبنك ببيع 1٫506٫450 �سهم من �لأ�سهم �ملتبقية يف �سركة �ل�سرق �لعربي للتاأمني خالل �لربع �لأخري من �لعام 2010 .



ا لـبـنــك ا لأ ر د نــي ا لـكـو يـتــي 50

معلومات �لقطاعات 
- قطاع �لأعمال ميثل جمموعة من �ملوجود�ت و�لعمليات �لتي ت�سرتك معًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�سعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات �أعمال 

�أخرى.
- �لقطاع �جلغر�يف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة �قت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر وعو�ئد تختلف عن تلك �ملتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات �قت�سادية 

�أخرى.

موجود�ت مالية للمتاجرة
متثل �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة ��ستثمار�ت يف ��سهم و�سند�ت �سركات متد�ولة يف ��سو�ق ن�سطة ، و�ن �لهدف من �لحتفاظ  هو توليد �لرباح من تقلبات �ل�سعار 

�ل�سوقية ق�سرية �لجل �و هام�س �رباح �جتار.
- يتم ت�سجيل �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة بالقيمة �لعادلة عند  �ل�سر�ء )تقيد م�ساريف �لقتناء على قائمة �لدخل عند �ل�سر�ء(، ويعاد تقييمها يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية 
�ملوحدة بالقيمة �لعادلة ويتم ت�سجيل �لتغري�ت �لالحقة يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة �لدخل �ملوحد يف نف�س فرتة حدوث �لتغري مبا فيها �لتغري يف �لقيمة �لعادلة �لناجتة 

عن فروقات حتويل بنود �ملوجود�ت غري �لنقدية بالعمالت �لأجنبية.
- يتم ت�سجيل �لرباح �ملوزعة �أو �لفو�ئد �ملتحققة يف قائمة �لدخل �ملوحد .  

ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة
-  يتم تكوين خم�س�س تدين للت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة �ذ� تبني عدم �إمكانية حت�سيل �ملبالغ �مل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�سوعي على �ن حدثا ما قد �أثر 

�سلبًا على �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية للت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة وعندما ميكن تقدير هذ� �لتدين  وت�سجل قيمة �ملخ�س�س يف قائمة �لدخل �ملوحد . 
- يتم تعليق �لفو�ئد و�لعمولت على �لت�سهيالت �لإئتمانية غري �لعاملة �ملمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين. 

- يتم �سطب �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملعد لها خم�س�سات يف حال عدم جدوى �لإجر�ء�ت �ملتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من �ملخ�س�س ويتم حتويل �أي فائ�س يف �ملخ�س�س  
�لإجمايل  �ىل قائمة �لدخل �ملوحد، وي�ساف �ملح�سل من �لديون �ل�سابق �سطبها �إىل �لإير�د�ت.

موجود�ت مالية متوفرة للبيع
هي �ملوجود�ت �ملالية �لتي ل تتجه نية �لبنك بت�سنيفها كا�ستثمار�ت مالية للمتاجرة �و �لحتفاظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق . 

- يتم ت�سجيل �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع بالقيمة �لعادلة م�سافًا �ليها م�ساريف �لقتناء عند �ل�سر�ء ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة �لعادلة، ويظهر �لتغري يف �لقيمة 
�لعادلة يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مللكية. ويف حال بيع هذه �ملوجود�ت �أو جزء منها �أو ح�سول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل �لأرباح �أو �خل�سائر �لناجتة عن ذلك يف 
قائمة �لدخل �ملوحد  مبا يف ذلك �ملبالغ �ملقيدة �سابقًا يف �لدخل �ل�سامل / حقوق �مللكية و�لتي تخ�س هذه �ملوجود�ت. ميكن ��سرتجاع خ�سارة �لتدين �لتي مت ت�سجيلها 
�سابقا يف قائمة �لدخل �ملوحد �ذ� ما تبني  مبو�سوعية �ن �لزيادة يف �لقيمة �لعادلة قد حدثت يف فرتة لحقة لت�سجيل خ�سائر �لتدين ، حيث يتم ��سرتجاع خ�سائر �لتدين 

لدو�ت �لدين من خالل قائمة �لدخل �ملوحد، يف حني يتم ��سرتجاع خ�سائر �لتدين يف �أ�سهم �ل�سركات من خالل �لدخل �ل�سامل .
- يتم ت�سجيل �لرباح و�خل�سائر �لناجمة عن فروقات حتويل �لعملة �لجنبية لدو�ت �لدين )�لتي حتمل فو�ئد( �سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع يف قائمة �لدخل 

�ملوحد .  يف حني يتم ت�سجيل فروقات حتويل �لعملة �لجنبية لدو�ت �مللكية يف بند �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة �سمن �لدخل �ل�سامل / حقوق �مللكية.
- يتم ت�سجيل �لفو�ئد �ملكت�سبة من �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع يف قائمة �لدخل �ملوحد  باإ�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية كما ي�سجل �لتدين يف قيمة هذه �ملوجود�ت 

يف قائمة �لدخل �ملوحد عند حدوثه.  
- تظهر �ملوجود�ت �ملالية �لتي ل ميكن حتديد قيمتها �لعادلة ب�سكل يعتمد عليه بالتكلفة ويتم ت�سجيل �ي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل �ملوحد . 

موجود�ت مالية حمتفظ بها  حتى تاريخ �ل�ستحقاق
�ن �ملوجود�ت �ملالية �ملحتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق هي موجود�ت مالية ذ�ت دفعات ثابتة �و حمددة و تتوفر لدى �لبنك �لنية و�لقدرة على �لحتفاظ بها حتى تاريخ 

�ل�ستحقاق.
- يتـم ت�سجيل �ملوجود�ت �ملالية عند �ل�سر�ء بالكلفة )�لقيمة �لعادلة( م�سافًا �ليها م�ساريف �لقتناء، وتطفاأ �لعالوة / �خل�سم با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية، 
قيدً� على �أو حل�ساب �لفائدة، وتنزل �أية خ�سائر ناجتة عن �لتدين يف قيمتها يوؤدي �ىل عدم �مكانية ��سرتد�د �ل�سل �و جزء منه . ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف 

قائمة �لدخل �ملوحد . 

�لقيمة �لعادلة
�ن �أ�سعار �لإغالق ) �سر�ء موجود�ت / بيع مطلوبات( بتاريخ �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة يف ��سو�ق ن�سطة متثل �لقيمة �لعادلة لالدو�ت و�مل�ستقات �ملالية �لتي لها ��سعار 

�سوقية.
يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة �و عدم وجود تد�ول ن�سط لبع�س �لأدو�ت و�مل�ستقات �ملالية �و عدم ن�ساط �ل�سوق يتم تقدير قيمتها �لعادلة بعدة طرق منها:

-  مقارنتها بالقيمة �ل�سوقية �حلالية لأد�ة مالية م�سابهة لها �إىل حد كبري.
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-  حتليل �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية وخ�سم �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أد�ة مالية م�سابهة لها.
- مناذج ت�سعري �خليار�ت.

تهدف طرق �لتقييم �ىل �حل�سول على قيمة عادلة تعك�س توقعات �ل�سوق وتاأخذ بالإعتبار �لعو�مل �ل�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة �لأدو�ت �ملالية، 
ويف حال وجود �أدو�ت مالية يتعذر قيا�س قيمتها �لعادلة ب�سكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.

�لتدين يف قيمة �ملوجود�ت �ملالية
يقوم �لبنك مبر�جعة �لقيم �ملثبتة يف �ل�سجالت للموجود�ت �ملالية يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد لتحديد فيما �ذ� كانت هنالك موؤ�سر�ت تدل على تدين يف قيمتها 

�فر�ديًا �و على �سكل جمموعة ويف حالة وجود مثل هذه �ملوؤ�سر�ت فانه يتم تقدير �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د من �جل حتديد خ�سارة �لتدين.
يتم حتديد مبلغ �لتدين كما يلي:

- تدين قيمة �ملوجود�ت �ملالية �لتي تظهر بالتكلفة �ملطفاأة: ميثل �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة يف �ل�سجالت و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �ملتوقعة خم�سومة ب�سعر 
�لفائدة �لفعلي �ل�سلي .

- تدين �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع �لتي تظهر بالقيمة �لعادلة: ميثل �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة يف �ل�سجالت و�لقيمة �لعادلة.
- تدين قيمة �ملوجود�ت �ملالية �لتي تظهر بالتكلفة: ميثل �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة يف �ل�سجالت و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �ملتوقعة خم�سومة ب�سعر�ل�سوق �ل�سائد 

للعائد على موجود�ت مالية م�سابهة.
يتم ت�سجيل �لتدين يف �لقيمة يف قائمة �لدخل �ملوحد  كما يتم ت�سجيل �ي وفر يف �لفرتة �لالحقة نتيجة �لتدين �ل�سابق يف �ملوجود�ت �ملالية يف قائمة �لدخل �ملوحد 
با�ستثناء �لتدين يف �أ�سهم �ل�سركات �ملتوفرة للبيع حيث يتم ��سرتجاعه من خالل �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة �سمن حقوق �مللكية / �لدخل �ل�سامل عند �لتخل�س 

منها .

ممتلكات ومعد�ت
- تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة بعد تنزيل �ل�ستهالك �ملرت�كم و�ي تدين يف قيمتها ، ويتم ��ستهالك �ملمتلكات و�ملعد�ت )با�ستثناء �لأر��سي( عندما تكون جاهزة 

لالإ�ستخد�م بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي �ملتوقع لها با�ستخد�م �لن�سب �ملئوية �لتالية:

   %

3مباين 

9 – 15معد�ت و�أجهزة و�أثاث   

15و�سائط نقل

20�أجهزة �حلا�سب �لآيل

20حت�سينات مباين

- عندما يقل �ملبلغ �ملمكن ��سرتد�ده من �أي من �ملمتلكات و�ملعد�ت عن �سايف قيمتها �لدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها �إىل �لقيمة �ملمكن ��سرتد�دها وت�سجل قيمة 
�لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحد .

- يتم مر�جعة �لعمر �لنتاجي للممتلكات و�ملعد�ت يف نهاية كل عام، فاذ� كانت توقعات �لعمر �لنتاجي تختلف عن �لتقدير�ت �ملعدة �سابقًا يتم ت�سجيل �لتغري يف �لتقدير 
لل�سنو�ت �لالحقة باعتباره تغري يف �لتقدير�ت.

-   يتم ��ستبعاد �ملمتلكات و�ملعد�ت عند �لتخل�س منها �و عندما ل يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من ��ستخد�مها �و من �لتخل�س منها.

�ملخ�س�سات
يتم �لعرت�ف باملخ�س�سات عندما يكون على �لبنك �لتز�مات يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد نا�سئة عن �حد�ث �سابقة و�ن ت�سديد �للتز�مات حمتمل وميكن قيا�س 

قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة للموظفني
- يتم �حت�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة بو�قع �سهر عن كل �سنة خدمة مطروحًا منه م�ساهمة �لبنك يف �ل�سمان �لجتماعي .

- يتم ت�سجيل �لتعوي�سات �ملدفوعة للموظفني �لذين يرتكون �خلدمة على ح�ساب خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة عند دفعها . ويتم �خذ خم�س�س لاللتز�مات �ملرتتبة 
على �لبنك من تعوي�س نهاية �خلدمة للموظفني يف قائمة �لدخل �ملوحد .
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�سريبة �لدخل 
- متثل م�ساريف �ل�سر�ئب مبالغ �ل�سر�ئب �مل�ستحقة و�ل�سر�ئب �ملوؤجلة.

- حت�سب م�ساريف �ل�سر�ئب �مل�ستحقة على �أ�سا�س �لرباح �خلا�سعة لل�سريبة، وتختلف �لرباح �خلا�سعة لل�سريبة عن �لرباح �ملعلنة يف �لقو�ئم �ملالية لن �لرباح 
�ملعلنة ت�سمل �ير�د�ت غري خا�سعة لل�سريبة �و م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف �ل�سنة �ملالية و�منا يف �سنو�ت لحقة �و �خل�سائر �ملرت�كمة �ملقبولة �سريبيا �أو بنود لي�ست 

خا�سعة �و مقبولة �لتنزيل لغر��س �سريبية.
- حت�ســب �ل�سر�ئب مبوجب �لن�سب �ل�سر�ئبية �ملقررة مبوجب �لقو�نني و�لنظمة و�لتعليمات يف �لبلد�ن �لتي يعمل فيها �لبنك.

- �إن �ل�سر�ئب �ملوؤجلة هي �ل�سر�ئب �ملتوقع دفعها �و ��سرتد�دها نتيجة �لفروقات �لزمنية �ملوؤقتة بني قيمة �ملوجود�ت �و �ملطلوبات يف �لقو�ئم �ملالية و�لقيمة �لتي يتم 
�حت�ساب �لربح �ل�سريبي على ��سا�سها.  يتم �حت�ساب �ل�سر�ئب �ملوؤجلة با�ستخد�م طريقة �للتز�م بقائمة �ملركز �ملايل �ملوحد وحتت�سب �ل�سر�ئب �ملوؤجلة وفقًا للن�سب 

�ل�سريبية �لتي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية �للتز�م �ل�سريبي �و حتقيق �ملوجود�ت �ل�سريبية �ملوؤجلة.
- يتم مر�جعة ر�سيد �ملوجود�ت �ل�سريبية �ملوؤجلة يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية ويتم تخفي�سها يف حالة توقع عدم �مكانية �ل�ستفادة من تلك �ملوجود�ت �ل�سريبية جزئيا �و 

كليا.

تكاليف ��سد�ر �أو �سر�ء �أ�سهم �لبنك
يتم قيد �أي تكاليف ناجتة عن ��سد�ر �أو �سر�ء �أ�سهم �لبنك على �لأرباح �ملدورة )بال�سايف بعد �لأثر �ل�سريبي لهذه �لتكاليف �إن وجد(. �ذ� مل ت�ستكمل عملية �لإ�سد�ر 

�أو �ل�سر�ء فيتم قيد هذه �لتكاليف كم�ساريف على قائمة �لدخل �ملوحد .

ح�سابات مد�ره ل�سالح �لعمالء
متثل �حل�سابات �لتي يديرها �لبنك نيابة عن �لعمالء ول تعترب من موجود�ت �لبنك. يتم �إظهار ر�سوم وعمولت �إد�رة تلك �حل�سابات يف قائمة �لدخل �ملوحد . هذ� ويتم 

�إعد�د خم�س�س مقابل �نخفا�س قيمة �ملحافظ م�سمونة ر�أ�س �ملال �ملد�رة ل�سالح �لعمالء عن ر�أ�سمالها .

�لتقــا�س
يتم �جر�ء تقا�س بني �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�ظهار �ملبلغ �ل�سايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عندما تتوفر �حلقوق �لقانونية �مللزمة وكذلك عندما يتم 

ت�سويتها على �أ�سا�س �لتقا�س �و يكون حتقق �ملوجود�ت وت�سوية �ملطلوبات يف نف�س �لوقت. 

حتقق �لير�د�ت و�لعرت�ف بامل�ساريف
- يتم حتقق �إير�د�ت �لفو�ئد باإ�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية با�ستثناء فو�ئد وعمولت �لت�سهيالت �لإئتمانية غري �لعاملة �لتي ل يتم �لعرت�ف بها كاإير�د�ت ويتم 

ت�سجيلها حل�ساب �لفو�ئد و�لعمولت �ملعلقة .
- يتم �لإعرت�ف بامل�ساريف وفقًا ملبد�أ �لإ�ستحقاق .

- يتم ت�سجيل �لعمولت كاإير�د�ت عند تقدمي �خلدمات �ملتعلقة بها، ويتم �لعرت�ف بارباح ��سهم �ل�سركات عند حتققها )�قر�رها من �لهيئة �لعامة للم�ساهمني( .

تاريخ �لإعرت�ف باملوجود�ت �ملالية
يتم �لعرت�ف ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية يف تاريخ �ملتاجرة )تاريخ �لتز�م �لبنك ببيع �أو �سر�ء �ملوجود�ت �ملالية(.

�مل�ستقات �ملالية وحما�سبة �لتحوط
م�ستقات مالية للتح�ط  

لغر��س حما�سبة �لتحوط تظهر �مل�ستقات �ملالية بالقيمة �لعادلة، ويتم ت�سنيف �لتحوط كما يلي :

- التح�ط للقيمة العادلة 
هو �لتحوط ملخاطر �لتغري يف �لقيمة �لعادلة ملوجود�ت ومطلوبات �لبنك.

�لعادلة  �لقيمة  �لتغري يف  �لعادلة وعن  بالقيمة  �لتحوط  �د�ة  تقييم  �لناجتة عن  ت�سجيل �لرباح و�خل�سائر  يتم  �لفعال،  �لعادلة  �لقيمة  �نطباق �سروط حتوط  يف حال 
للموجود�ت �أو �ملطلوبات �ملتحوط لها يف قائمة �لدخل �ملوحد . 

يف حال �نطباق �سروط حتوط �ملحفظة �لفعال يتم ت�سجيل �ية �رباح �و خ�سائر ناجتة عن �عادة تقييم �د�ة �لتحوط بالقيمة �لعادلة وكذلك �لتغري يف �لقيمة �لعادلة 
ملحفظة �ملوجود�ت �و �ملطلوبات يف قائمة �لدخل �ملوحد يف نف�س �لفرتة.

- التح�ط للتدفقات النقدية  
هو �لتحوط ملخاطر تغري�ت �لتدفقات �لنقدية ملوجود�ت ومطلوبات �لبنك �حلالية و�ملتوقعة.
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يف حال �نطباق �سروط حتوط �لتدفقات �لنقدية �لفعال، يتم ت�سجيل �لأرباح �أو �خل�سائر لد�ة �لتحوط �سمن �لدخل �ل�سامل / حقوق �مللكية ويتم حتويله لقائمة �لدخل 
�ملوحد  يف �لفرتة �لتي يوؤثر بها �جر�ء �لتحوط على قائمة �لدخل �ملوحد . 

- التح�ط ل�سايف ال�ستثمار يف وحدات اأجنبية 
يف حال �نطباق �سروط �لتحوط ل�سايف �ل�ستثمار يف وحد�ت �أجنبية، يتم قيا�س �لقيمة �لعادلة لد�ة �لتحوط ل�سايف �ملوجود�ت �ملتحوط لها، ويف حال كون �لعالقة فعالة 
يعرتف باجلزء �لفعال من �لرباح �و �خل�سائر لد�ة �لتحوط �سمن �لدخل �ل�سامل / حقوق �مللكية ويعرتف باجلزء غري �لفعال �سمن قائمة �لدخل �ملوحد ، ويتم ت�سجيل 

�جلزء �لفعال يف قائمة �لدخل �ملوحد عند بيع �ل�ستثمار يف �لوحدة �لجنبية �مل�ستثمر بها.

- �لتحوطات �لتي ل ينطبق عليها �سروط �لتحوط �لفعال، يتم ت�سجيل �لأرباح �أو �خل�سائر �لناجتة عن �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لد�ة �لتحوط يف قائمة �لدخل �ملوحد  يف 
نف�س �لفرتة.

م�ستقات مالية للمتاجرة 
يتم �إثبات �لقيمة �لعادلة مل�ستقات �لأدو�ت �ملالية �ملحتفظ بها لأغر��س �ملتاجرة )مثل عقود �لعمالت �لأجنبية �لآجلة ، عقود �لفائدة �مل�ستقبلية، عقود �ملقاي�سة، حقوق 
خيار�ت �أ�سعار �لعمالت �لأجنبية( يف قائمة �ملركز �ملايل ،وحتدد �لقيمة �لعادلة وفقًا لأ�سعار �ل�سوق �ل�سائدة، ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة �لتقييم، ويتم ت�سجيل 

مبلغ �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة �لدخل �ملوحد .

عقود �إعادة �ل�سر�ء �أو �لبيع
- ي�ستمر �لعرت�ف يف �لقو�ئم �ملالية باملوجود�ت �ملباعة و�لتي مت �لتعهد �ملتز�من باإعادة �سر�ئها يف تاريخ م�ستقبلي، وذلك ل�ستمر�ر �سيطرة �لبنك على تلك �ملوجود�ت 
ولأن �أية خماطر �أو منافع توؤول للبنك حال حدوثها، وي�ستمر تقييمها وفقًا لل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة. تدرج �ملبالغ �مل�ستلمة لقاء هذه �ملوجود�ت �سمن �ملطلوبات يف بند 

�لأمو�ل �ملقرت�سة، ويتم �لعرت�ف بالفرق بني �سعر �لبيع و�سعر �إعادة �ل�سر�ء كم�سروف فو�ئد ي�ستحق على مدى فرتة �لعقد با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية.
�أما �ملوجود�ت �مل�سرت�ه مع �لتعهد �ملتز�من باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم �لعرت�ف بها يف �لقو�ئم �ملالية، وذلك لعدم توفر �ل�سيطرة على تلك   -
�ملوجود�ت ولأن �أية خماطر �أو منافع ل توؤول للبنك حال حدوثها. وتدرج �ملبالغ �ملدفوعة �ملتعلقة بهذه �لعقود �سمن �لود�ئع لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �لأخرى 
�أو �سمن �لت�سهيالت �لإئتمانية ح�سب �حلال، ويتم معاجلة �لفرق بني �سعر �ل�سر�ء و�سعر �إعادة �لبيع كاإير�د�ت فو�ئد ت�ستحق على مدى فرتة �لعقد با�ستخد�م طريقة 

�لفائدة �لفعلية.

�ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة
تظهر �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك  يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد �سمن بند موجود�ت �أخرى وذلك بالقيمة �لتي �آلت بها للبنك �أو �لقيمة �لعادلة �أيهما �أقل، ويعاد 
تقييمها  يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية بالقيمة �لعادلة ب�سكل �إفر�دي، ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة �لدخل �ملوحد  ول يتم ت�سجيل �لزيادة كاإير�د. يتم 

ت�سجيل �لزيادة �لالحقة يف قائمة �لدخل �ملوحد �إىل �حلد �لذي ل يتجاوز قيمة �لتدين �لذي مت ت�سجيله �سابقًا.

�ملوجود�ت غري �مللمو�سة

اأ( ال�سهـــــرة
- يتم ت�سجيل �ل�سهرة بالتكلفة �لتي متثل �لزيادة يف تكلفة �متالك �و �سر�ء �ل�ستثمار يف �ل�سركة �حلليفة �و �لتابعة عن ح�سة �لبنك يف �لقيمة �لعادلة ل�سايف موجود�ت 
تلك �ل�سركة بتاريخ �لتملك. يتم ت�سجيل �ل�سهرة �لناجتة عن �ل�ستثمار يف �سركات تابعة يف بند منف�سل كموجود�ت غري ملمو�سة، �أما �ل�سهرة �لناجتة عن �ل�ستثمار يف 

�سركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ساب �ل�ستثمار يف �ل�سركة �حلليفة ويتم لحقًا تخفي�س تكلفة �ل�سهرة باأي تدين يف قيمة �ل�ستثمار.
- يتم توزيع �ل�سهرة على وحدة/وحد�ت توليد �لنقد لأغر��س �ختبار �لتدين يف �لقيمة.

- يتم �إجر�ء �ختبار لقيمة �ل�سهرة يف تاريخ كل قو�ئم مالية ويتم تخفي�س قيمة �ل�سهرة �إذ� كانت هناك دللة على �أن قيمة �ل�سهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت �لقيمة 
�لقابلة لال�سرتد�د �ملقدرة لوحدة/لوحد�ت توليد �لنقد �لتي تعود لها �ل�سهرة �أقل من �لقيمة �مل�سجلة يف �لدفاتر لوحدة/وحد�ت توليد �لنقد ويتم ت�سجيل قيمة �لتدين 

يف قائمة �لدخل �ملوحد .

ب( امل�ج�دات غري امللم��سة الأخرى
- �ملوجود�ت غري �مللمو�سة �لتي يتم �حل�سول عليها من خالل �لندماج تقيد بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �حل�سول عليها .  �أما �ملوجود�ت غري �مللمو�سة �لتي يتم �حل�سول 

عليها من خالل طريقة �أخرى غري �لندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.
- يتم ت�سنيف �ملوجود�ت غري �مللمو�سة على ��سا�س تقدير عمرها �لزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة .  ويتم �طفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�سة �لتي لها عمر زمني 
حمدد  خالل هذ� �لعمر ويتم قيد �لطفاء يف قائمة �لدخل �ملوحد .  �أما �ملوجود�ت غري �مللمو�سة �لتي عمرها �لزمني غري حمدد فيتم مر�جعة �لتدين يف قيمتها يف تاريخ 

�لقو�ئم �ملالية ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة �لدخل �ملوحد .
- ل يتم ر�سملة �ملوجود�ت غري �مللمو�سة �لناجتة عن �عمال �لبنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة �لدخل �ملوحد  يف نف�س �لفرتة.
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- يتم مر�جعة �أية موؤ�سر�ت على تدين قيمة �ملوجود�ت غري �مللمو�سة  يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية.  كذلك يتم مر�جعة تقدير �لعمر �لزمني لتلك �ملوجود�ت ويتم �جر�ء �أية 
تعديالت على �لفرت�ت �لالحقة. 

- فيما يلي �ل�سيا�سة �ملحا�سبية لكل بند من �ملوجود�ت غري �مللمو�سة لدى �لبنك :
       يتم �طفاء �أنظمة �حلا�سوب و�لرب�مج على مدى عمرها �لنتاجي �ملقدر بطريقة �لق�سط �لثابت ومبعدل 20 % �سنويا . 

�لعمالت �لجنبية
- يتم ت�سجيل �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �لأجنبية خالل �ل�سنة باأ�سعار �ل�سرف �ل�سائدة يف تاريخ �إجر�ء �ملعامالت. 

- يتم حتويل �أر�سدة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية با�سعار �لعمالت �لجنبية �لو�سطية �ل�سائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد و�ملعلنة من �لبنك �ملركزي 
�لأردين. 

- يتم حتويل �ملوجود�ت غري �ملالية و�ملطلوبات غري �ملالية بالعمالت �لجنبية و�لظاهرة بالقيمة �لعادلة يف تاريخ حتديد قيمتها �لعادلة. 
- يتم ت�سجيل �لرباح و�خل�سائر �لناجتة عن حتويل �لعمالت �لأجنبية يف قائمة �لدخل �ملوحد.  

- يتم ت�سجيل فروقات �لتحويل لبنود �ملوجود�ت و�ملطلوبات بالعمالت �لأجنبية غري �لنقدية )مثل �لأ�سهم( كجزء من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة.
- عند توحيد �لقو�ئم �ملالية يتم  ترجمة موجود�ت ومطلوبات �لفروع و�ل�سركات �لتابعة يف �خلارج من �لعملة �لرئي�سية )�ل�سا�سية( �ىل عملة �لتقرير وفقًا لال�سعار 
�لو�سطية للعمالت يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحد و�ملعلنة من �لبنك �ملركزي �لأردين.  �أما بنود �لير�د�ت و�مل�سروفات فيتم ترجمتها على ��سا�س معدل �ل�سعر خالل 
�ل�سنة وتظهر فروقات �لعملة �لناجمة يف بند م�ستقل �سمن حقوق �مللكية. ويف حالة بيع �حدى هذه �ل�سركات �و �لفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة �لعمالت �لجنبية 

�ملتعلق بها �سمن �لير�د�ت/ �مل�ساريف يف قائمة �لدخل �ملوحد . 

�لنقد وما يف حكمه
هو �لنقد و�لأر�سدة �لنقدية �لتي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�سهر، وتت�سمن: �لنقد و�لأر�سدة لدى بنوك مركزية و�لأر�سدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �مل�سرفية، وتنزل 

ود�ئع �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �لتي ت�ستحق خالل مدة  ثالثة �أ�سهر و�لأر�سدة �ملقيدة �ل�سحب.

3 - ا�ستخدام التقديرات

�همها  ومن  �ملالية  �لقو�ئم  يف  �مل�سجلة  بالأر�سدة  �لعرت�ف  يف  جوهري   �ثر  لها  وفر�سيات   �جتهاد�ت  باتباع  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  تطبيق  خالل  من  �لد�رة  تقوم 
�لفر�سيات �لتالية:

-   يتم تكوين خم�س�س لقاء �لق�سايا �ملقامة �سد �لبنك �عتماد� على در��سة قانونية معدة من قبل م�ست�ساري �لبنك و�لتي مبوجبها يتم حتديد �ملخاطر �ملحتمـل حدوثها 
يف �مل�ستقبل ، ويعاد �لنظر يف تلك �لدر��سات ب�سكـل دوري.

- يتم تكوين خم�س�س لقاء �لديون �عتماد� على ��س�س وفر�سيات معتمدة من قبل �د�رة �لبنك لتقدير �ملخ�س�س �لو�جب تكوينه مبوجب �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية 
ويتم مقارنة نتائج هذه �ل�س�س و�لفر�سيات مع �ملخ�س�سات �لو�جب تكوينها مبوجب تعليمات �لبنوك �ملركزية �لتي تعمل من خاللها فروع �لبنك ويتم �عتماد �لنتائج 

�لكثـر ت�سـدد� مبـا يتو�فق مع �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية .
- يتم قيد تدين قيمة �لعقار�ت �مل�ستملكة �عتماد� على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات �حت�ساب �لتدين، ويعاد �لنظر يف ذلك �لتدين 

ب�سكل دوري .
- تقوم �لإد�رة باإعادة تقدير �لعمار �لنتاجية لال�سول �مللمو�سة وغري �مللمو�سة ب�سكل دوري لغايات �حت�ساب �ل�ستهالكات و�لطفاء�ت �ل�سنوية �عتماد� على �حلالة 

�لعامة لتلك �ل�سول وتقدير�ت �لعمار �لنتاجية �ملتوقعة يف �مل�ستقبل ، ويتم �خذ خ�سارة �لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحد لل�سنة .
تقوم �لد�رة مبر�جعة دورية للموجود�ت �ملالية و�لتي تظهر بالكلفة لتقدير �ية تدين يف قيمتها ويتم �خذ هذ� �لتدين يف قائمة �لدخل �ملوحد لل�سنة.

- خم�س�س �سريبة �لدخل : يتم حتميل �ل�سنة �ملالية مبا يخ�سها من نفقة �سريبة �لدخل وفقًا لالنظمة و�لقو�نني و�ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية ويتم �حت�ساب و�ثبات 
خم�س�س �ل�سريبة �لالزم .

-  م�ستويات �لقيمة �لعادلة: يتطلب �ملعيار حتديد و�لإف�ساح عن �مل�ستوى يف ت�سل�سل �لقيمة �لعادلة �لذي ت�سنف مبوجبه مقايي�س �لقيمة �لعادلة كاملة وف�سل قيا�سات 
�إذ� كانت  �لعادلة يعني تقييم ما  �لقيمة �لعادلة وفقًا للم�ستويات �ملحددة يف �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية. �لفرق بني �مل�ستوى )2( و�مل�ستوى )3( ملقايي�س �لقيمة 
�ملعلومات �أو �ملدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية �ملعلومات �لتي ل ميكن مالحظتها مما يتطلب و�سع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت �مل�ستخدمة لقيا�س �لقيمة 

�لعادلة مبا يف ذلك �لأخذ بالعتبار كافة �لعو�مل �لتي تخ�س �لأ�سل �أو �للتز�م .
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4 - نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20102009

24٫250٫30324٫077٫212نقد يف �خلزينة

�أر�سدة لدى بنوك مركزية :

28٫580٫54237٫903٫997      ح�سابات جارية وحتت �لطلب

145٫414٫684272٫694٫038      ود�ئع لأجل وخا�سعة لإ�سعار
68٫326٫79971٫568٫083      متطلبات �لحتياطي �لنقدي

266٫572٫328406٫243٫330

- باإ�ستثناء �لر�سدة مقيدة �ل�سحب ملتطلبات �لحتياطي �لنقدي ، ل يوجد �ر�سدة مقيدة �ل�سحب كما يف 31 كانون �لول 2010  و 2009 .     

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

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي : 

بنـــــــــــــــــوك وموؤ�س�ســــــــــــــــات
م�سرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�س�ســـــــــــــــــــات
�ملجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�سرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201020092010200920102009�لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 38٫374٫167  39٫871٫351  38٫233٫248  39٫711٫383  140٫919  159٫968 ح�سابات جارية وحتت �لطلب

 108٫336٫933  135٫205٫308  86٫640٫097  121٫597٫730  21٫696٫836  13٫607٫578 ود�ئع ت�ستحق خالل فرتة 3 �أ�سهر �أو �أقل
 1٫418٫000  -  1٫418٫000  -  -  - �سهاد�ت �يد�ع 

 13٫767٫546  21٫837٫755  161٫309٫113  126٫291٫345  175٫076٫659  148٫129٫100 

- بلغت �لر�سدة لدى �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �لتي ل يتقا�سى �لبنك عليها فو�ئد 11٫607٫881 دينار كما يف 31 كانون �لول 2010 مقابـــل 5٫951٫986 دينــار 
كمـا فـــي 31 كانـون �لول 2009 .

- بلغت �لر�سدة  مقيدة �ل�سحب مبلغ 1٫286٫835 دينار كما يف 31 كانون �لول  2010 مقابل 1٫237٫552 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2009 .

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

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

بنـــــــــــــــــــوك وموؤ�س�ســـــــــــــــات
م�سرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وموؤ�س�ســـــــــــــــــــات
�ملجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعم�سرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

201020092010200920102009�لبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 113٫680  679٫470  113٫680  679٫470  -  - �يد�عات 
 -  6٫381٫000  -  6٫381٫000  -  - �سهاد�ت �يد�ع 

 -  -  7٫060٫470  113٫680  7٫060٫470  113٫680 

- بلغت �ليد�عات  مقيدة �ل�سحب مبلغ 17٫725  دينار كما يف 31 كانون �لول  2010 و31 كانون �لأول 2009 .

دينار

دينار

دينار
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7  -  موجودات مالية للمتاجرة

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20102009
2٫374٫2831٫715٫120�أ�سهم �سركات مدرجة يف �ل�سو�ق �ملالية

8  -  ت�سهيالت ائتمانية مبا�سرة 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20102009

�لأفر�د)�لتجزئة( :

2٫597٫028 3٫503٫688     ح�سابات جارية مدينة

25٫938٫980 27٫402٫384       قرو�س وكمبيالت *

3٫485٫096 3٫774٫668     بطاقات �لئتمان

143٫883٫255 169٫714٫175 �لقرو�س �لعقارية

�ل�سركات :

   �لكربى

94٫365٫954 84٫033٫298       ح�سابات جارية مدينة

736٫437٫926 764٫622٫027       قرو�س وكمبيالت *

  �سغرية ومتو�سطة

12٫652٫436 11٫867٫097       ح�سابات جارية مدينة

24٫749٫873 24٫389٫954       قرو�س وكمبيالت *
86٫589٫132 127٫231٫591 �حلكومة و�لقطاع �لعام 

 1٫216٫538٫882 1٫130٫699٫680

38٫946٫343 42٫883٫221 ينزل : خم�س�س تدين �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة **
2٫604٫488 3٫182٫266         فو�ئد معلقة 

1٫089٫148٫849 1٫170٫473٫395      �سايف �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة

*   �سايف بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعمولت �ملقبو�سة مقدمًا �لبالغة 1٫988٫965 دينار كما يف 31 كانـــون �لول 2010 مقابــل 1٫954٫955 دينار كما يف 31 كانون �لول 
. 2009

** تت�سمن �ملخ�س�سات �لو�ردة �أعاله 19٫269٫959 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2010 )مقابل 22٫482٫410 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2009( مكونة ملقابلة 

ح�سابات قرو�س وت�سهيالت �جمالية بقيمة 124٫849٫074 دينار )مقابل 148٫269٫614 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2009( ذ�ت خماطر م�سنفة �سمن �لديون 
حتت �ملر�قبة ومل يتم تعليق فو�ئدها .

- بلغت �لت�سهيالت �لإئتمانية غري �لعاملة 42٫678٫100 دينار  �أي ما ن�سبته )3/5 %( من ر�سيد �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة كما يف 31 كانون �لول 2010 مقابل 
36٫394٫625 دينار �أي ما ن�سبته )3/2 %( من ر�سيد �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة كما يف 31 كانون �لول 2009 . 

- بلغــت �لت�سهيــالت �لإئتمانية غري �لعاملة بعد تنزيل �لفو�ئد و�لعمولت �ملعلقة 39٫495٫834 دينار �أي ما ن�سبتــه )3/2%( من ر�سيد �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة  
بعد تنزيل �لفو�ئد �ملعلنة كما يف 31 كانون �لول 2010  مقابـــل 33٫790٫137 دينار �أي ما ن�سبتــه )3%( من ر�سيد �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة بعد تنزيل �لفو�ئد 

�ملعلنة كما يف 31 كانون �لول 2009 . 
- بلغــت �لت�سهيالت �لإئتمانيــة �ملمنوحة للحكومة �لأردنية وبكفالتها 8٫824٫541 دينار �أي ما ن�سبته )7 /-%( مـن �إجمالـي �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة مقابل 

9٫811٫905 دينار �أي ما ن�سبته )9/ــ %( يف نهاية �ل�سنة �ل�سابقة .

دينار

دينار
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خم�س�س تدين �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة
فيما يلي �حلركة على خم�س�س تدين �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملبا�سرة:

�لفر�د 2010
�لقرو�س 
�لعقارية 

 �حلكومة �ل�ســــــركــــــــــــات 
�لجمايلو �لقطاع �لعام  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  �لكـــربى 

38٫946٫343  - 811٫573 32٫133٫519 5٫483٫682 517٫569 �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
16٫220٫015  - 559٫500 14٫694٫272 486٫437 479٫806  �ملقتطع خالل �ل�سنة من �لإير�د�ت

12٫050٫403  - 469٫341 6٫003٫529 5٫402٫136 175٫397 �لوفر يف خم�س�س �لت�سهيالت
232٫734  - 57٫460  -  - 175٫274 �مل�ستخدم من �ملخ�س�س خالل �ل�سنة )�لديون �مل�سطوبة(

42٫883٫221  - 844٫272 40٫824٫262 567٫983 646٫704      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

�لفر�د 2009
�لقرو�س 
�لعقارية 

 �حلكومة �ل�ســــــركــــــــــــات 
�لجمايلو �لقطاع �لعام  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  �لكـــربى 

15٫315٫485  - 240٫397 14٫265٫702 228٫958 580٫428 �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
24٫936٫128  - 1٫003٫055 18٫277٫410 5٫370٫351 285٫312  �ملقتطع خالل �ل�سنة من �لإير�د�ت

1٫076٫823 281٫328 409٫593 115٫627 270٫275 �لوفر يف خم�س�س �لت�سهيالت
228٫447  - 150٫551  -  - 77٫896 �مل�ستخدم من �ملخ�س�س خالل �ل�سنة )�لديون �مل�سطوبة(

38٫946٫343  - 811٫573 32٫133٫519 5٫483٫682 517٫569      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

مت �لف�ساح �عاله عن  �جمايل �ملخ�س�سات �ملعدة �ز�ء �لديون �ملحت�سبة على �أ�سا�س �لعميل �لو�حد .
- بلغت قيمة �ملخ�س�سات �لتي �نتفت �حلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إز�ء ديون �أخرى مبلغ 12٫038٫891 دينار مقابل 1٫059٫693 دينار لل�سنة 

�ل�سابقة.

�لفو�ئد �ملعلقة
فيما يلي �حلركة على �لفو�ئد �ملعلقة:

�لفر�د 2010
�لقرو�س 
�لعقارية 

 �حلكومة �ل�ســــــركــــــــــــات 
�لجمايلو �لقطاع �لعام  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  �لكـــربى 

2٫604٫488 - 24٫410693٫7141٫740٫590145٫774�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
2٫746٫988 - 34٫608428٫3292٫201٫91182٫140ي�ساف: �لفو�ئد �ملعلقة خالل �ل�سنة

2٫116٫378 - 20٫453898٫4191٫144٫79352٫713ينزل: �لفو�ئد �ملحولة لالير�د�ت
52٫832 - 17٫7651٫4328٫99724٫638�لفو�ئد �ملعلقة �لتي مت �سطبها

3٫182٫266 - 20٫800222٫1922٫788٫711150٫563     �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

�لفر�د 2009
�لقرو�س 
�لعقارية 

 �حلكومة �ل�ســــــركــــــــــــات 
�لجمايلو �لقطاع �لعام  �ل�سغرية و�ملتو�سطة  �لكـــربى 

652٫152 - 66٫44981٫576279٫408224٫719�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
7٫335٫194 - 36٫059623٫4636٫573٫970101٫702ي�ساف: �لفو�ئد �ملعلقة خالل �ل�سنة

5٫066٫903 - 73٫78011٫3254٫924٫14757٫651ينزل: �لفو�ئد �ملحولة لالير�د�ت
315٫955 - 188٫641122٫996 - 4٫318 �لفو�ئد �ملعلقة �لتي مت �سطبها

2٫604٫488 - 24٫410693٫7141٫740٫590145٫774     �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

دينار

دينار



ا لـبـنــك ا لأ ر د نــي ا لـكـو يـتــي 58

9 -  موجودات مالية متوفرة للبيع

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

20102009
موجود�ت مالية متوفر لها ��سعار �سوقية :

 153٫018٫602  253٫366٫412   �سند�ت مالية حكومية وبكفالتها 
 37٫574٫993  35٫100٫261   �سند�ت و��سناد قرو�س �سركات 

 14٫050٫594  17٫779٫052   �أ�سهم �سركات
 204٫644٫189  306٫245٫725      جمموع موجود�ت مالية متوفر لها ��سعار �سوقية

موجود�ت مالية غري متوفر لها ��سعار �سوقية :
 77٫406٫383  -   �ذونات  خزينة حكومية *

 15٫320٫000  15٫320٫000   �سند�ت مالية حكومية وبكفالتها
 16٫287٫050  15٫791٫400   �سند�ت و��سناد قرو�س �سركات

 14٫000٫000  7٫200٫000   �سند�ت مالية �خرى
 27٫110٫353  20٫601٫514   �أ�سهم �سركات

 150٫123٫786  58٫912٫914      جمموع موجود�ت مالية غري متوفر لها ��سعار �سوقية
 354٫767٫975  365٫158٫639      جمموع �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع

حتليل �ل�سند�ت و �لذونات  :
 261٫617٫129  288٫014٫019    ذ�ت عائد ثابت

 51٫989٫899  38٫764٫054    ذ�ت عائد متغري
 326٫778٫073  313٫607٫028 

* ميثل هذ� �لبند �ذونات خزينة �ردنية قام �لبنك باعادة بيعها للموؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي مبوجب �تفاقية �عادة بيع خالل �لعام 2010. 
- هناك موجود�ت مالية متوفرة للبيع تظهر بالكلفة �ملطفاأه حيث يتعذر عمليا قيا�س �لقيمة �لعادلة لها ب�سكل يعتمد عليـــه تبلغ قيمتها 58٫912٫914 دينار كما يف 31 

كانون �لول 2010 )150٫123٫786 دينار كما يف 31 كانون �لول 2009( .
- تت�سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع �سايف قيمة �لإ�ستثمار يف �سركة كهرباء �ململكة و�لبالغة 7٫155٫650 دينار من �أ�سل كلفة بلغت 12٫033٫650 دينار �أي ما 
يعادل 19% من ر��س مال �ل�سركـة �ملدفوع و�لذي مت متلكها من قبل �لبنك لقاء ت�سديد جزئي للت�سهيالت �ملمنوحة لأحد عمالء �لبنك وتت�سمن �لإتفاقية منح �لبائع حق 
ممار�سة خيار �ل�سر�ء خالل مدة 24 �سهر� من تاريخ توقيع �لتفاقية �ملو�فق 27 ني�سان 2009 بحيث يكون �لثمن قيمة �لإ�ستثمار م�سافًا �إليها �سعر �لفائدة و�لبالغ %10 

يف �ل�سنة ومن �هم �حكام �لتفاقية ما يلي : 
�أ -  �ن �ية توزيعات �رباح نقدية �و ��سهم منحة �و ��سهم ب�سعر �خل�سم منذ تاريخ نقل ملكية �ل�سهم هي حق خال�س للبائع ويتعهد �لبنك بتحويل توزيعات �لأرباح �لتي 

ت�ستحق لالأ�سهم �ملباعة �إىل ح�ساب �ل�سركة .
ب -  يلتزم �لبائع خالل فرتة حق �ل�سر�ء �أعاله بدفع فائدة مقد�رها 10% يف �ل�سنة عن �لثمن �لجمايل �ملدفوع من قبل �لبنك .

- قام �لبنك خالل �لن�سف �لول من �لعام 2009 ببيع 5٫932٫835 �سهم من ��سهمه �ململوكة يف �سركة �ل�سرق �لعربي للتامني  �ىل �سركة �خلليج للتاأمني - �سركة 
م�ساهمة عامة كويتية )�سركة ذ�ت عالقة( بقيمة �جمالية 18٫877٫071 دينار وتفا�سيلها كما يلي : 

لل�سنة املنتهية يف 31 كان�ن اأول 2009
 18٫877٫071   �ملبالغ �ملقبو�سة لقاء �لأ�سهم �ملباعة

 8٫501٫912   �سايف �لقيمة �لدفرتية �ملباعة *
 10٫375٫159      �أرباح بيع �أ�سهم �سركة تابعة

*  مت �إحت�سابها باإ�ستخد�م طريقة حقوق �مللكية كما يف 23 ني�سان 2009 .
مت �عادة ت�سنيف �لأ�سهم �ملتبقية و�لبالغ عددها 1٫511٫450 �سهم من ر�أ�سمال �سركة �ل�سرق �لعربي للتاأمني �ىل موجــود�ت ماليــة متوفــرة للبيــع وقد نتج عن ذلك 
�لتحويــل �لعرت�ف بتغري موجب يف �لقيمة �لعادلــة بقيمــة 1٫542٫938 دينار �سايف بعد �ل�سريبة كما بتاريخ �لبيع ، وقد �نخف�ست قيمته �ىل 533٫642 دينار �سايف 
بعد �ل�سريبة كما يف 31 كانون �لأول 2009 .  وقد قام �لبنك ببيع 1٫506٫450 �سهم من �لأ�سهم �ملتبقية خالل �لربع �لأخري من �لعام 2010 و�لعرت�ف باأرباح �لبيع 

�سمن �أرباح بيع موجود�ت مالية متوفرة للبيع .
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10 - موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق 

 �ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانون �لأول 312009 كان�ن الأول 2010
موجود�ت مالية متوفر لها ��سعار �سوقية :

 12٫094٫984  12٫095٫728   �سند�ت و��سناد قر�س �سركات
 12٫094٫984  12٫095٫728      جمموع موجود�ت مالية متوفر لها ��سعار �سوقية 

موجود�ت مالية غري متوفر لها ��سعار �سوقية :
 75٫646٫210  30٫877٫224   �ذونات خزينة حكومية

 10٫000٫000  1٫000٫219   �سند�ت و��سناد قر�س �سركات
 85٫646٫210  31٫877٫443      جمموع موجود�ت مالية غري متوفر لها ��سعار �سوقية

 97٫741٫194  43٫973٫171      جمموع موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق 

حتليل �ل�سند�ت و�لذونات :
 88٫831٫901  34٫574٫666    ذ�ت عائد ثابت

 8٫909٫293  9٫398٫505    ذ�ت عائد متغري
 43٫973٫171  97٫741٫194 

 -   ت�ستحــق �ل�سنـــد�ت �ملحتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق  على عدة دفعات بحيث ي�ستحق �آخرها بتاريخ 13 ت�سرين �لول 2016 .

11 -  ممتلكات ومعدات  

�أ- �ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

مبانـــــــــــــي�ر��ســــــــــي

معـــــــــــد�ت
و�جهـــــــــــزة
و�ثـــــــــــــاث

و�سائــط
نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
 �حلا�سب �لآيل

حت�سينات
�ملجمـــــــــوعمباين

العـــــــــــــــــــــــام 2010
�لكلفـــة :

 29٫453٫936  7٫247٫970  8٫601٫220  562٫263  6٫864٫253  3٫860٫688  2٫317٫542   �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
 1٫873٫501  471٫795  593٫203  93٫100  340٫241  1٫893  373٫269   ��سافات

 501٫192  -  385٫201  92٫448  23٫543  -  -   ��ستبعاد�ت 
 30٫826٫245  7٫719٫765  8٫809٫222  562٫915  7٫180٫951  3٫862٫581  2٫690٫811      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

  �ل�ستهالك �ملرت�كم :
1٫243٫9384٫346٫740352٫2656٫917٫4715٫018٫24917٫878٫663 -   �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة

115٫306583٫72858٫821675٫601901٫1412٫334٫597 -   ��ستهالك �ل�سنة
500٫758 - 18٫22292٫447390٫089 -  -   ��ستبعاد�ت 

 19٫712٫502  5٫919٫390  7٫202٫983  318٫639  4٫912٫246  1٫359٫244  -      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة
 11٫113٫743  1٫800٫375  1٫606٫239  244٫276  2٫268٫705  2٫503٫337  2٫690٫811      �سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�ملعد�ت
 571٫083  -  -  -  571٫083  -  -   دفعات على ح�ساب �سر�ء ممتلكات ومعد�ت
 11٫684٫826  1٫800٫375  1٫606٫239  244٫276  2٫839٫788  2٫503٫337  2٫690٫811      �سايف �ملمتلكات و�ملعد�ت يف نهاية �ل�سنة
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مبانـــــــــــــي�ر��ســــــــــي

معـــــــــــد�ت
و�جهـــــــــــزة
و�ثـــــــــــــاث

و�سائــط
نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
 �حلا�سب �لآيل

حت�سينات
�ملجمـــــــــوعمباين

�لعـــــــــــــــــــــــام 2009
�لكلفـــة :

 28٫006٫407  6٫478٫417  8٫146٫297  717٫941  6٫760٫297  3٫858٫788  2٫044٫667   �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
 2٫364٫046  772٫015  753٫982  85٫433  477٫841  1٫900  272٫875   ��سافات

 916٫517  2٫462  299٫059  241٫111  373٫885  -  -   ��ستبعاد�ت *
 29٫453٫936  7٫247٫970  8٫601٫220  562٫263  6٫864٫253  3٫860٫688  2٫317٫542      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة

  �ل�ستهالك �ملرت�كم :
1٫128٫6893٫865٫531394٫1376٫444٫3004٫065٫72315٫898٫380 -   �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة

115٫249680٫91766٫213703٫591953٫9852٫519٫955 -   ��ستهالك �ل�سنة
199٫708108٫085230٫4201٫459539٫672 -  -   ��ستبعاد�ت *

 17٫878٫663  5٫018٫249  6٫917٫471  352٫265  4٫346٫740  1٫243٫938  -      �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة
 11٫575٫273  2٫229٫721  1٫683٫749  209٫998  2٫517٫513  2٫616٫750  2٫317٫542      �سايف �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�ملعد�ت
 164٫471  -  -  -  164٫471  -  -   دفعات على ح�ساب �سر�ء ممتلكات ومعد�ت
 11٫739٫744  2٫229٫721  1٫683٫749  209٫998  2٫681٫984  2٫616٫750  2٫317٫542      �سايف �ملمتلكات و�ملعد�ت يف نهاية �ل�سنة

20 20 15  9 - 15 3  - ن�سبة �ل�ستهالك  %

 *  يت�سمن هذ� �لبند �إ�ستبعاد�ت متعلقة ب�سركة تابعة مباعة خالل �لعام 2009 .
�لأول 2009( وذلك قيمة  �لأول 2010 )مقابل  مبلغ 6٫042٫407 دينار يف 31 كانون  ب -  تت�سمن �ملمتلكات و�ملعد�ت مبلغ 5٫693٫830 دينار كما يف 31 كانون 

ممتلكات ومعد�ت م�ستهلكة بالكامل .

12 -  موجودات غري ملمو�سة

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

�ملجمــــــــــوع�خـــــــــرى�ل�سهـــــــــرة �أنظمة وبر�مج حا�سوب
العــــــــــــــــــام 2010

 1٫272٫751  -  -  1٫272٫751 ر�سيد بد�ية �ل�سنة
 987٫023  40٫000  -  947٫023 ��سافات

 581٫830  40٫000  -  541٫830 �لطفاء لل�سنة 
 1٫677٫944  -  -  1٫677٫944      ر�سيد نهاية �ل�سنة

 -  - 20ن�سبة �لإطفاء %

�ملجمـــــــوع�خـــــــــرى�ل�سهـــــــــرة �أنظمة وبر�مج حا�سوب
�لعــــــــــــــــــام 2009

 1٫609٫247  -  225٫976  1٫383٫271 ر�سيد بد�ية �ل�سنة
 547٫054  47٫000  -  500٫054 ��سافات

 883٫550  47٫000  225٫976  610٫574 �لطفاء لل�سنة 
 1٫272٫751  -  -  1٫272٫751      ر�سيد نهاية �ل�سنة

 -  - 20ن�سبة �لإطفاء %
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13 -  موجودات اأخرى 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانون �لأول 312009 كان�ن الأول 2010

 8٫211٫749  9٫609٫177 فو�ئد و�إير�د�ت بر�سم �لقب�س

 705٫923  841٫884 م�سروفات مدفوعة مقدمًا

 648٫651  6٫936٫372 موجود�ت �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة بال�سايف *

 -  52٫426 موجود�ت/ �أرباح م�ستقات مالية غري متحققة )�إي�ساح 37( 

 2٫068  179٫456 مدينون **

 8٫190٫556  17٫492٫751 �سيكات مقا�سة

 1٫720٫302  2٫636٫201 �أخرى **

 37٫748٫267  19٫479٫249 

* مبوجب قانون �لبنوك �لأردين ، يتوجب بيع �ملباين و�لأر��سي �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاًء لديون م�ستحقة على �لعمالء خالل �سنتني من تاريخ �إ�ستمالكها ، وللبنك 
�ملركزي يف حالت �إ�ستثنائية �أن ميدد هذه �ملدة ل�سنتني متتاليتني كحد �أق�سى.

** تت�سمن بنود �ملدينون و�ملوجود�ت �لخرى �ر�سدة تخ�س �ل�سركة �لتابعة مببلغ 333٫083 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2010 مقابل 28٫097 دينار كما يف 31 كانون 

�لأول 2009 تخ�س �ل�سركات �لتابعة.
فيما يلي ملخ�س �حلركة على �ملوجود�ت �لتي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :

20102009

648٫6511٫384٫829ر�سيد بد�ية �ل�سنة

6٫287٫72194٫728�إ�سافات *

830٫906-�إ�ستبعاد�ت

6٫936٫372648٫651ر�سيد نهاية �ل�سنة 

*  يت�سمن هذ� �لبند عقار�ت مت �إ�ستمالكها من قبل �لبنك خالل �لربع �لثالث من �لعام 2010 بقيمة 5٫811٫420 دينار لقاء ت�سديد للت�سهيالت �ملمنوحة لأحد عمالء 
�لبنك و�لتي مل تكن مرهونة ل�سالح �لبنك .

14 - ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــون �لول 312009 كانـــــــــــــــــــــــــــــــ�ن الول 2010

�ملجموع خارج �ململكة د�خل �ململكة �ملجموع خارج �ململكة د�خل �ململكة 

64٫332٫673169٫987٫535234٫320٫20834٫126٫615288٫792٫056322٫918٫671ح�سابات جارية وحتت �لطلب

---19٫020٫93019٫020٫930-ود�ئع لأجل *

---2٫093٫297-2٫093٫297�سهاد�ت �يد�ع  بخ�سم *

66٫425٫970189٫008٫465255٫434٫43534٫126٫615288٫792٫056322٫918٫671     �ملجموع 

* تبلغ قيمة �لود�ئع و�سهاد�ت �ليد�ع �لتي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�سهر21٫114٫227 دينار  كما يف 31 كانون �لأول 2010 مقابل �سفر دينار كما يف 31 
كانون �لأول 2009 .  
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15 - ودائع عمالء 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ن الول 2010 

�أفر�د

�ل�سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

�ملجمـوع�حلكومة و�لقطاع �لعام �ل�سغرية و�ملتو�سطة�لكبـــــــــــــرى
195٫411٫88745٫336٫039123٫874٫33917٫035٫299381٫657٫564ح�سابات جارية وحتت �لطلب

86٫542٫2961٫373٫1051٫806٫540210٫99089٫932٫931ود�ئع �لتوفري
490٫850٫23856٫004٫799216٫102٫23466٫097٫771829٫055٫042ود�ئع لأجل وخا�سعة ل�سعار

4٫268٫986---4٫268٫986�سهاد�ت �يد�ع
777٫073٫407102٫713٫943341٫783٫11383٫344٫0601٫304٫914٫523

31 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــون �لول 2009 

�أفر�د

�ل�سركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

�ملجمـوع�حلكومة و�لقطاع �لعام �ل�سغرية و�ملتو�سطة�لكبـــــــــــــرى
168٫549٫07050٫249٫819118٫145٫21923٫651٫008360٫595٫116ح�سابات جارية وحتت �لطلب

71٫636٫616634٫2631٫984٫045136٫14274٫391٫066ود�ئع �لتوفري

474٫187٫910100٫188٫176138٫359٫81793٫855٫483806٫591٫386ود�ئع لأجل وخا�سعة ل�سعار

2٫994٫904-48٫777-2٫946٫127�سهاد�ت �يد�ع

717٫319٫723151٫072٫258258٫537٫858117٫642٫6331٫244٫572٫472

- بلغت ود�ئع �حلكومة �لردنية و �لقطاع �لعام د�خل �ململكة 83٫344٫060 دينار �أي ما ن�سبته )6/4%( من �إجمايل �لود�ئع كما يف 31 كانون �لأول 2010 )مقابل 
117٫642٫633 دينار �أي ما ن�سبته )9/5%( كما يف 31 كانون �لول 2009( .

- بلغـت �لود�ئع �لتي ل ي�سجل لها فو�ئد 328٫110٫816 دينار �أي ما ن�سبته )25/1%(  من �إجمايل �لود�ئع كما فــي 31 كانـــون �لأول 2010 )مقابـــل 306٫578٫384 
دينـار �أي ما ن�سبتـه )24/6 %( كما يف 31 كانون �لأول 2009( .

- بلغــت �لود�ئــع �ملحجوزة )مقيدة �ل�سحب( 17٫133٫661 دينار �أي ما ن�سبته )1/3%( من �إجمايل �لود�ئع كما يف 31 كانون �لأول 2010 )مقابــــل 20٫171٫984 
دينـــار �أي مـــا ن�سبتـــه )1/6 % ( كما يف 31 كانون �لأول 2009( .

- بلغت �لود�ئع �جلامدة 14٫946٫902 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2010 )مقابل 16٫809٫589 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2009( .

 16 -  تاأمينــات نقديـــة

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانون �لأول 312009 كان�ن الأول 2010

64٫519٫54483٫694٫730 تاأمينات مقابل ت�سهيالت مبا�سرة

55٫996٫25529٫802٫624تاأمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�سرة

469٫951464٫311تاأمينات �لتعامل بالهام�س

62٫3606٫530تاأمينات �أخرى

     121٫048٫110113٫968٫195

دينار

دينار
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17 - اأموال مقرت�سة 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

�ملبلــــــــــــــــــــــــغ

دوريــة عـــــــــــدد �لأق�ســـــــــــاط
��ستحقـاق
�ل�سمانــــــات �لق�ساط

�سعـــر  
فائدة 

�لقرت��س % �ملتبقيــة�لكليــــة
31 كان�ن الأول 2010

�ل�سركة �لأردنية لعادة متويل �لرهــن 
�لعقــاري 

حتدد يف نهاية كل 1٫354٫139 )اأ(
فرتة فائدة

جتيري �سندات 
عقارية

4/6

1٫354٫139      �ملجموع

�ملبلــــــــــــــــــــــــغ

دوريــة عـــــــــــدد �لأق�ســـــــــــاط
��ستحقـاق
�ل�سمانــــــات �لق�ساط

�سعـــر  
فائدة 

�لقرت��س % �ملتبقيــة�لكليــــة
31 كانون �لأول 2009

�ل�سركة �لأردنية لعادة متويل �لرهــن 
�لعقــاري 

حتدد يف نهاية كل 5٫104٫151 )�أ(
فرتة فائدة

جتيري �سند�ت 
عقارية

8/19

�ل�سركة �لأردنية لعادة متويل �لرهــن 
�لعقــاري 

دفعة و�حدة بتاريخ 10٫000٫000 )ب(
�ل�ستحقاق 

جتيري �سند�ت 
عقارية

8/60

15٫104٫151      �ملجموع

 �أ-   ح�ســــل �لبنــك بتاريـــخ 27 �آب 2001 على قــر�س مــن �ل�سركة �لأردنية لعــادة متويــل �لرهن �لعقاري مببلغ 10 مليون دينار بن�سبة فائدة 6/25% لفتــرة ثالث 
�سنــو�ت على �ن يعــاد جتديدها بعــد ثالث  �سنو�ت وي�سدد هــذ� �لقر�س على مدى 10 �سنو�ت من تاريخ توقيع �لتفاقيـة ، ��ستحـق �لق�سـط �لول  بتاريخ 27 �آب 2004 

وي�ستحق �لأخري بتاريخ 27 �آب 2011 . 
ب - ح�ســل �لبنك بتاريخ 28 حزير�ن 2007 على قر�س من �ل�سركة �لردنية لعادة متويل �لرهن �لعقاري مببلغ 10 مليون دينار بن�سبة فائدة 8/6 % و ملدة 5 �سنو�ت 

وي�ستحق �لقر�س على دفعة و�حدة  عند �ل�ستحقاق بتاريخ 28 حزير�ن 2012 ، هذ� و قد قام �لبنك بت�سديد �لر�سيد كامال بتاريخ 28 حزير�ن 2010 .      

18 -  خم�س�سات متنوعة

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

ر�سيد نهاية �ل�سنة�مل�ستخدم خالل �ل�سنة�ملكـــون خالل �ل�سنةر�سيــد بد�يــة �ل�سنة

العــــــــــــــــــــــــام 2010
 7٫076٫273  400٫789  1٫761٫847  5٫715٫215 خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة

 285٫161  86٫589  60٫000  311٫750 خم�س�س �لق�سايا �ملقامة �سد �لبنك و�ملطالبات �ملحتملة
 7٫361٫434  487٫378  1٫821٫847  6٫026٫965      �ملجمـــوع

ر�سيد نهاية �ل�سنة�مل�ستخدم خالل �ل�سنة�ملكـــون خالل �ل�سنةر�سيــد بد�يــة �ل�سنة

�لعــــــــــــــــــــــــام 2009 

 5٫715٫215  640٫861  891٫668  5٫464٫408 خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة

 311٫750  21٫683  60٫000  273٫433 خم�س�س �لق�سايا �ملقامة �سد �لبنك و�ملطالبات �ملحتملة

 -  10٫802٫956  -  10٫802٫956 خم�س�سات فنية عائدة ل�سركة تابعة مباعة خالل �لعام

 6٫026٫965  11٫465٫500  951٫668  16٫540٫797      �ملجمـــوع

دينار

دينار
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19 -  �سريبة الدخل

�أ  -  خم�س�س �سريبة �لدخل
�ن �حلركة على خم�س�س �سريبة �لدخل هي كما يلي :

20102009

 22٫725٫321  16٫734٫589 ر�سيد بد�ية �ل�سنة

 )22٫895٫349( )13٫685٫605(�سريبة �لدخل �ملدفوعة

 )1٫460٫354( )1٫833٫768(دفعة باحل�ساب

 18٫364٫971  15٫310٫050 �سريبة �لدخل لل�سنة

 16٫734٫589  16٫525٫266      ر�سيد نهاية �ل�سنة

متثل �سريبة �لدخل �لظاهرة يف قائمة �لدخل ما يلي :

20102009

15٫310٫05018٫364٫971�سريبة �لدخل �مل�ستحقة عن �أرباح �ل�سنة

)3٫594٫686()543٫529(موجود�ت �سريبية موؤجلة لل�سنة 

6٫887٫063802٫140�طفاء موجود�ت �سريبية موؤجلة 

21٫653٫58415٫572٫425

- تبلغ ن�سبة �سريبة �لدخل �لقانونية يف �لأردن 30% �أما يف �لبلد�ن �لتي يوجد للبنك ��ستثمار�ت وفروع فيها فترت�وح من 10 �إىل 16% كما يف ذلك �لتاريخ . 
- مت تقدمي ك�سوفات �لتقدير �لذ�تي ودفع �ل�سريبة �مل�ستحقة لفروع �لبنك يف �لأردن و�خلارج حتى نهايـة �لعــام 2009 ومت �إجر�ء ت�سوية نهائية حتى نهاية �لعام 2009 
لفروع �لردن وحتى نهاية �لعام 2007 لفروع �لبنك يف فل�سطني وقد مت �إجر�ء ت�سوية نهائية مع د�ئرة �سريبة �لدخل و�ملبيعات حتى نهاية �لعام 2008  لل�سركة �ملتحدة 
لالإ�ستثمار�ت �ملالية وقامت �ل�سركة بتقدمي ك�سف �لتقدير �لذ�تي للعام 2009 ودفع �ل�سر�ئب �ملعلنة ، وبــــر�أي �لإد�رة و�مل�ست�سار  �ل�سريبي �نه لن يرتتب على �لبنك 

وفروعه و�سركته �لتابعة �ية �لتز�مات تفـوق �ملخ�س�سات �ملاأخوذة .
ب -  موجود�ت / مطلوبات �سريبية موؤجلة

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :
31 كانــــــــــــــــــــــــون �لأول

�حل�سابات �مل�سمولة

201020102009
�ملبالــــــــغ

�ل�سريبـــــــــة 
�ملوؤجلـــــــــــة

�ل�سريبـــــــــة 
�ملوؤجلـــــــــــة

ر�سيـد بد�يـة 
�ل�سنــــــــــــة

�لر�سيـد فـــي�ملبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ
نهايـــة �ل�سنـــة �مل�ســــــــــاف�ملحــــــــــرر

�أ -  موجود�ت �سريبية موؤجلة
5٫556٫374387٫8731٫702٫7636٫871٫2642٫061٫3791٫666٫912    خم�س�س تعوي�س نهاية �خلدمة

49٫00062٫32118٫6963٫996-13٫321     خ�سارة تدين عقار�ت
6٫744٫724---22٫482٫41222٫482٫412     خم�س�س �لت�سهيالت

311٫75086٫58960٫000285٫16185٫54893٫525     خم�س�س ق�سايا مقامة على �لبنك
28٫363٫85722٫956٫8741٫811٫7637٫218٫7462٫165٫6238٫509٫157

ب- مطلوبات �سريبية موؤجلة *
6٫922٫5422٫228٫4643٫089٫9037٫783٫9811٫318٫2511٫499٫471  �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة 

6٫922٫5422٫228٫4643٫089٫9037٫783٫9811٫318٫2511٫499٫471
�أرباح تقييم  �لأول 2009( ناجتة عن  �لأول 2010 )1٫499٫471 دينار كما يف 31 كانون  �ملوؤجلة 1٫318٫251 دينار كما يف 31 كانون  �ل�سريبية  بلغت �ملطلوبات   *

�ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع �لتي تظهر بال�سايف �سمن �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة يف حقوق �مللكية .

دينار

دينار
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�ن �حلركة على ح�ساب �ملوجود�ت / �ملطلوبات �ل�سريبية �ملوؤجلة  كما يلي: 

20102009
مطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــود�تمطلــــــــــــوباتموجـــــــــــــود�ت

-8٫509٫1571٫499٫4715٫716٫611ر�سيد بد�ية �ل�سنة
543٫529203٫7663٫594٫6861٫499٫471 �مل�ساف
-6٫887٫063384٫986802٫140�مل�ستبعد

2٫165٫6231٫318٫2518٫509٫1571٫499٫471     ر�سيد نهاية �ل�سنة

ج  -  ملخ�س ت�سوية �لربح �ملحا�سبي مع �لربح �ل�سريبي :

20102009
73٫867٫46760٫444٫367�لربح �ملحا�سبي

9٫940٫87714٫429٫733�رباح غري خا�سعة لل�سريبة
4٫152٫4479٫048٫437م�سروفات غري مقبولة �سريبيا

68٫079٫03755٫063٫071�لربح �ل�سريبي
ن�سبة �سريبة �لدخل :
35%30%فروع �لبنك يف �لردن

16%16%فروع �لبنك يف فل�سطني
10%10%فروع �لبنك يف قرب�س

25%24%�ل�سركة �لتابعة
30%30%ن�سبة �ل�سريبة �ملوؤجلة لفروع �لبنك يف �لردن

24%24%ن�سبة �ل�سريبة �ملوؤجلة لل�سركة �لتابعة 

20 -  مطلوبات اأخرى

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:
20102009

 8٫751٫866  6٫226٫468 فو�ئد بر�سم �لدفع
 1٫036٫030  923٫957 تاأمينات �سيكات مقبولة �لدفع

 2٫534٫367  2٫751٫873 ذمم د�ئنة )�أ( 
 1٫144٫140  463٫668 م�سروفات م�ستحقة و غري مدفوعة 

 1٫971٫349  1٫511٫624 �مانات موؤقتة - عمالء
 14٫479٫454  15٫482٫757 �مانات موؤقتة )ب(

 2٫491٫148  2٫386٫663 �مانات م�ساهمني )ج(
 77٫406٫383  - �مانات موؤقتة - �تفاقية بيع �ذونات و �سند�ت خزينة )د(

 6٫102٫503  5٫747٫689 �سيكات مقبولة وم�سدقة
 91٫244  99٫829 تامينات �سناديق حديدية

 393٫042  318٫628 �مانات �كتتابات )هـ(
 541٫405  142٫330 �يد�عات موؤ�س�سني لتكوين ر��س مال �سركات 

 7٫373  2٫304 مطلوبات/خ�سائر م�ستقات مالية غري متحققة 
 15٫470  11٫734 معامالت يف �لطريق
 8٫323٫837  9٫211٫043 مطلوبات �خرى )�أ(

 45٫280٫567  125٫289٫611 

)�أ(  تت�سمن �ملطلوبات �لخرى و�لذمم �لد�ئنة �أر�سدة تعود لل�سركة �لتابعة مببلغ 1٫579٫784 دينار كما يف 31 كانون �لول 2010 )2٫476٫376 دينار كما يف 31 
كانون �لول 2009( .

)ب(  ميثل هذ� �لبند �مانات موؤقتة �لدفع ل�سركات م�ساهمة عامة و�أخرى .
)ج(   ميثل هذ� �لبند ح�سيلة �ملتبقي من  بيع �ل�سهم غري �ملكتتب بها و �لبالغة 1٫136٫495 �سهم مبوجب �ل�سعر �ل�سوقي لل�سهم خالل عام 2006 ، حيث مت قيد فرق 

�ل�سعر �ل�سوقي لل�سهم عن �سعر �ل�سد�ر و �لبالغ 3 دينار كامانات م�ساهمني .
)د(  ميثل هذ� �لبند قيمة �ملبالغ �ملقبو�سة من �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي و �لناجتة عن �تفاقية �عادة بيع �ذونات خزينة .

)هـ(  ميثل هذ� �ملبلغ ح�سيلة رديات �لكتتابات يف �سركات م�ساهمة عامة قيد �لتاأ�سي�س .

دينار

دينار

دينار
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21- راأ�س املال 

بلغ ر�أ�سمال �لبنك �ملكتتب به 100 مليون دينار موزعا على 100 مليون �سهم بقيمة ��سمية دينار لل�سهم �لو�حد كما يف 31 كانون �لأول 2010 و2009 .

22- الحتياطيات

�ن تفا�سيل �لحتياطيات كما يف 31 كانون �لول 2010 هي كما يلي :

�أ - �حتياطي قانوين 
متثــل �ملبالغ �ملتجمعة يف هذ� �حل�ساب ما مت حتويله من �لرباح �ل�سنوية قبل �ل�سر�ئب بن�سبة 10% خالل �ل�سنة و�ل�سنو�ت �ل�سابقـــة وفقًا لقانوين �لبنوك و�ل�سركات 

وهو غري قابل للتوزيع على �مل�ساهمني .

ب - �حتياطي �ختياري 
متثل �ملبالغ �ملتجمعة يف هذ� �حل�ساب ما مت حتويله من �لأرباح �ل�سنوية قبل �ل�سر�ئب بن�سبة ل تزيد عن 20% خالل �ل�سنة و�ل�سنو�ت �ل�سابقة، ي�ستخدم �لحتياطي 

�لختياري يف �لغر��س �لتي يقررها جمل�س �لد�رة ويحق للهيئة �لعامة توزيعه بالكامل �أو �أي جــــزء منـــه كاأربــاح علــى �مل�ساهمني .  

ج - �حتياطي خماطر م�سرفية عامة 
ميثل هذ� �لبند �إحتياطي خماطر م�سرفية عامة وفقا لتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين .

وفيما يلي توزيع �إحتياطي �ملخاطر �مل�سرفية �لعامة ح�سب فروع �لبنك :

20102009

9٫129٫7498٫145٫136فروع �لبنك يف �لأردن

1٫412٫0321٫325٫747فرع �لبنك يف قرب�س

38٫54126٫848فروع �لبنك يف فل�سطني

10٫580٫3229٫497٫731

-  �ن �لحتياطيات �ملقيد �لت�سرف بها هي كما يلي :  

طبيعــــــــــــــة �لتقييــــــــــــــــــــــد20102009��ســم �لحتياطــي

مقيده مبوجب تعليمات �لبنك �ملركزي �لردين . 10٫580٫3229٫497٫731�حتياطي �ملخاطر �مل�سرفية �لعامة 

مقيد �لت�سرف به وفقا لقانون �ل�سركات �لردين ولقانون �لبنوك .47٫116٫49539٫756٫977�لإحتياطي �لقانوين 

23- �سايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة بعد ال�سريبة 
�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي :

31 كانــــون �لول 312009 كانــــ�ن الول 2010
موجـــود�ت ماليـــة متوفــــرة للبيـــــــعموجـــود�ت ماليـــة متوفــــرة للبيـــــــع

�ملجموع �سنـــــــــد�ت ��سهـــــــــم �ملجموع �سنـــــــــد�ت ��سهـــــــــم 
)7٫900٫942()6٫063٫800()1٫837٫142( 5٫423٫070  2٫267٫898  3٫155٫172 �لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة 

 8٫323٫208  4٫984٫916  3٫338٫292 )769٫916()786٫506( 16٫590 �أرباح )خ�سائر( غري متحققة
)1٫499٫471()607٫457()892٫014( 181٫220  85٫188  96٫032 مطلوبات �سريبية موؤجلة

)301٫481()199٫207()102٫274()2٫228٫464()993٫841()1٫234٫623(منقول لقائمة �لدخل
 6٫801٫756  4٫153٫446  2٫648٫310  3٫859٫820  1٫380٫375  2٫479٫445 ما مت قيده يف قائمة �لدخل ب�سبب �لتدين يف �لقيمة 

 5٫423٫070  2٫267٫898  3٫155٫172  6٫465٫730  1٫953٫114  4٫512٫616 �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة *

* يظهر �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة بال�سايف وقد بلغت �ملطلوبات �ل�سريبية �ملوؤجلة 1٫318٫251دينار كما يف 31 كانون �لأول 2010 مقابل 1٫499٫471 دينار 
كما يف 31 كانون �لأول 2009 .

دينار

دينار
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24- الرباح املدورة وعالوة الإ�سدار 

- ي�سمل هذ� �لبند مبلغ 2٫165٫623 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2010 مقيد �لت�سرف به مبوجب طلب �لبنك �ملركزي �لردين لقاء موجود�ت �سريبية موؤجلة مقابل 
8٫509٫157 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2009 . 

- بلغت �لأرباح �ملوزعة على �مل�ساهمني عن �أرباح �لعام �ل�سابق 15% من ر�أ�س �ملال �أي ما يعادل 15 مليون دينار .

25- اأرباح مقرتح توزيعها 

و�فقت �لهيئة �لعامة للم�ساهمني باجتماعها �لذي �نعقد بتاريخ 2011/3/23 على تو�سية جمل�س �لإد�رة بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة 20% من ر�أ�س �ملال �أي ما يعدل 20 
مليون دينار، مقابل 15% من ر�أ�س �ملال �أي ما يعادل 15 مليون دينار للعام �ل�سابق.   

26- الفوائــد الدائنـــة
�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009
ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة:

  لالفراد )التجزئة(
3٫3216٫435   ح�سابات جارية مدينة

2٫627٫2662٫332٫706   قرو�س وكمبيالت
754٫933727٫495   بطاقات �لئتمان

12٫824٫94610٫754٫935القرو�س العقارية
ال�سركات الكربى

9٫631٫93910٫689٫473   ح�سابات جارية مدينة
53٫378٫29462٫213٫825   قرو�س وكمبيالت

  ال�سغرية واملت��سطة
1٫268٫5851٫530٫721   ح�سابات جارية مدينة

3٫069٫0903٫105٫847   قرو�س وكمبيالت
9٫712٫3489٫285٫265   �حلكومة و�لقطاع �لعام 

3٫440٫3617٫718٫477   �أر�سدة لدى بنوك مركزية
2٫800٫2164٫797٫524   �أر�سدة و�إيد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

19٫454٫93315٫328٫962   موجود�ت مالية متوفرة للبيع 
2٫399٫1414٫660٫905   موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق

7٫807 -    �أخــــرى
121٫365٫373133٫160٫377

27 - الفوائـــد املدينــــة

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009
4٫478٫5986٫878٫960ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ود�ئع عمالء
23٫050٫27432٫746٫209   ود�ئع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

3٫565٫3715٫481٫507   تاأمينات نقدية
479٫371808٫752   ح�سابات جارية وحتت �لطلب 

255٫102298٫235   ود�ئع توفري
112٫147332٫280   �سهاد�ت �إيد�ع

692٫2791٫296٫298   �أمو�ل مقرت�سة
2٫307٫8511٫975٫955   ر�سوم �سمان �لود�ئع

214٫6702٫614٫055   �أخــــرى 
35٫155٫66352٫432٫251

دينار
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28 -  �سايف اإيرادات العمولت

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009

4٫075٫4814٫516٫997   عمولت ت�سهيالت مبا�سرة

4٫336٫4484٫333٫994   عمولت ت�سهيالت غري مبا�سرة

627٫6794٫047٫264   عمولت �أخرى 

9٫039٫60812٫898٫255

29 - اأرباح عمالت اأجنبية 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009

2٫694٫713 983٫364 ناجتة عن �لتد�ول / �لتعامل

170٫919 1٫556٫831 ناجتة عن �لتقييم

 2٫540٫195 2٫865٫632

30 - )خ�سائر( موجودات مالية للمتاجرة 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

 )خ�سائر( 
متحققـــة

�رباح  )خ�سائر(
غري متحققة

عو�ئد توزيعات
�ملجمـــوع�أ�ســهم

العام 2010

 )30٫973(109٫680 15٫105  )155٫758(�أ�سهم �سركات

�لعام 2009

 )40٫305(57٫990 )23٫420()74٫875(�أ�سهم �سركات

31 - ارباح موجودات مالية متوفرة للبيع

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009

1٫420٫205 1٫866٫287 عو�ئد توزيعات ��سهم �سركات

25٫021 1٫420٫147 �رباح بيع موجود�ت مالية متوفرة للبيع

 3٫286٫434 1٫445٫226

دينار

دينار
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32 - اإيرادات اأخرى 

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009

64٫850 70٫892 �يجار �ل�سناديق �حلديدية

64٫801 65٫913 �ير�د�ت طو�بع

1٫832٫416 1٫868٫890 �ير�د�ت بطاقات �لئتمان

264٫081 278٫804 ديون معدومة م�سرتدة

2٫993٫030 1٫280٫705 �ير�د�ت تد�ول ��سهم و�سند�ت - �سركة تابعة

63٫137 59٫052 �يجار�ت عقار�ت �لبنك

349٫175 319٫493 �ير�د�ت �ت�سالت 

916٫736 923٫724 �ير�د�ت حو�لت

2٫796٫773  - �سايف �ير�د�ت تاأمينية   

3٫794٫651 3٫879٫159 �خرى

 8٫746٫632 13٫139٫650

33 - نفقات املوظفني

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009

15٫989٫697 16٫802٫709 رو�تب ومنافع وعالو�ت �ملوظفني

970٫776 1٫015٫334 م�ساهمة �لبنك يف �ل�سمان �لجتماعي

591٫598 637٫681 نفقات طبية

300٫914 251٫478 تدريب �ملوظفني

354٫553 364٫287 مياومات �سفر

74٫365 95٫788 نفقات �لتاأمني على حياة �ملوظفني

54٫853 57٫873 �سريبة م�سافة

19٫225٫15018٫336٫756

دينار
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34 - م�ساريف اأخرى

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009
 899٫908  999٫736  �يجار�ت

 533٫923  595٫031  قرطا�سية
 715٫870  922٫284  دعاية و�عالن

 81٫207  143٫926  ��سرت�كات
 809٫668  859٫571  م�ساريف �إت�سالت
 1٫575٫369  1٫594٫516  �سيانة وت�سليحات

 382٫811  414٫005  م�ساريف تاأمني
 137٫439  121٫946  �تعاب وم�ساريف ق�سائية

 487٫693  531٫982  كهرباء ومياه وتدفئة
 252٫867  236٫804  ر�سوم و�سر�ئب وطو�بع

 143٫197  189٫328  �تعاب مهنية
 813٫037  1٫046٫517  م�ساريف خدمات �لبطاقات

 68٫053  77٫845  �سيافة
 107٫563  109٫448 م�ساريف نقل ومو��سالت

 102٫117  98٫117 م�ساريف خدمات �ملر��سلني
 125٫825  142٫859 خدمات �لأمن و�حلماية

 281٫360  311٫198 تربعـــات و خدمات �جتماعية 
 465٫596  622٫871 ر�سوم �جلامعات �لردنية

 465٫596  - ر�سول �لبحث �لعلمي و�لتدريب �ملهني
 363٫782  - ر�سوم جمل�س �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�لتقني

 71٫600  71٫600 مكافاآت �ع�ساء جمل�س �لإد�رة
 37٫192  - خ�سائر بيع موجود�ت �آلت �إىل �لبنك

 1٫953٫500  1٫643٫455  م�ساريف �خرى 
 10٫733٫039  10٫875٫173 

35 - ح�سة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009
43٫850٫663 51٫941٫593 �لربح  لل�سنة �لعائد مل�ساهمي �لبنك - قائمة )ب(

�سهم�سهم
100٫000٫000 100٫000٫000 �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم

دينار/ �سهمدينار/ �سهم
ح�سة �ل�سهم من �لربح لل�سنة �لعائد مل�ساهمي �لبنك :

 0/439  0/519   )��سا�سي وخمف�س(

دينار

دينار
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36 - النقد وما يف حكمه

�ن تفا�سيل هذ� �لبند هي كما يلي:

20102009
266٫572٫328406٫243٫330نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�سهر

175٫076٫659148٫129٫100ي�ساف: �أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�سهر
234٫320٫208322٫918٫671ينزل: ود�ئع �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �مل�سرفية �لتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�سهر

1٫286٫8351٫237٫552�أر�سدة  مقيدة �ل�سحب
206٫041٫944230٫216٫207

37 -  م�ستقات مالية

�ن تفا�سيل �مل�ستقات �ملالية �لقائمة هي كما يلي:

قيمـة عادلـة
 موجبـــة

قيمـة عادلـة
 �سالبـــة

                      �آجال �لقيمة �لعتبارية )�لإ�سمية( ح�سب �ل�ستحقاق             
جممـوع �ملبالـغ 

�لعتبارية )�لإ�سمية(
خالل

 3 ��سهــــر 
من 3 �ىل

 12 ��سهــــر   
من �سنة �ىل

 3 �سنو�ت    
�أكرث من 

ثالث �سنو�ت
كما يف 31 كان�ن الول 2010

م�ستقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة  :
 -  -  - )5٫376٫076( )5٫376٫076( -  52٫426   عقود بيع �آجلة بعمالت �جنبية

 -  -  -  -  -  -  -   عقود م�ستقبليات �آجلة
 52٫426  - )5٫376٫076( )5٫376٫076( -  -  - 

5٫325٫954  5٫325٫954  )2٫304(  عقود �سر�ء �آجلة بعمالت �جنبية
 -  -  - - -  -  -   عقود م�ستقبليات �آجلة

 - )2٫304(  5٫325٫954  5٫325٫954 -  -  - 
 -  -  - )50٫122( )50٫122( )2٫304( 52٫426      �ملجموع

تدل �لقيمة �لعتبارية )�لإ�سمية( على قيمة �ملعامالت �لقائمة يف نهاية �ل�سنة وهي ل تدل على خماطر �ل�سوق �و خماطر �لئتمان.

قيمـة عادلـة
 موجبـــة

قيمـة عادلـة
 �سالبـــة

                      �آجـــال �لقيمــــــــة �لعتباريـــــــــة )�لإ�سميـــــــة( ح�ســــــب �ل�ستحقـــــــــــاق             
جممـوع �ملبالـغ 

�لعتبارية )�لإ�سمية(
خالل

 3 ��سهــــر 
من 3 �ىل

 12 ��سهــــر   
من �سنة �ىل

 3 �سنو�ت    
�أكرث من 

ثالث �سنو�ت
كما يف 31 كانون �لول 2009

م�ستقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة  :
 -  -  - )3٫584٫552()3٫584٫552()7٫373( -   عقود بيع �آجلة بعمالت �جنبية

 -  -  - -  -  -  -   عقود م�ستقبليات �آجلة
 - )7٫373( )3٫584٫552( )3٫584٫552( -  -  - 

 -  -  - 3٫577٫179 3٫577٫179  -  -   عقود �سر�ء �آجلة بعمالت �جنبية
 -  -  - -  -  -  -   عقود م�ستقبليات �آجلة

 -  - 3٫577٫1793٫577٫179 -  -  - 
 -  -  - )7٫373( )7٫373( )7٫373( -      �ملجموع
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38 - املعامالت مع اطراف ذات عالقة

قام �لبنك بالدخول يف معامالت مع �ل�سركات �ل�سقيقة و�ل�سركات �لتابعة ومع كبار �مل�ساهمني و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا �سمن �لن�ساطات �لعتيادية للبنك 
وبا�ستخد�م ��سعار �لفو�ئد و�لعمولت �لتجارية. �إن جميع  �لت�سهيالت �لإئتمانية �ملمنوحة لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها �أي خم�س�سات .

فيما يلي ملخ�س �ملعامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة خالل �ل�سنة :
�ملجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع�لطرف ذو �لعــالقة

20102009�ملدر�ء �لتنفيذين�ع�ساء جمل�س �لد�رةكبار �مل�ساهمني
بنود د�خل �ملركز �ملايل :

3٫406٫069658٫1684٫064٫2373٫262٫570 -   ت�سهيالت �ئتمانية *
4٫559٫0548٫909٫294 -  - 4٫559٫054  موجود�ت مالية متوفرة للبيع

9٫398٫5048٫839٫036 -  - 9٫398٫504  �سايف موجود�ت مالية حمتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق
95٫486٫417141٫883٫233 -  - 95٫486٫417  ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

1٫781٫0209٫022٫844960٫58811٫764٫45239٫143٫221  ود�ئع
2٫50099٫578102٫078198٫821  تامينات

بنود خارج �ملركز �ملايل :
34٫08019٫180 - 29٫1804٫900  كفالت

43٫653 -  -  -  -   �إعتماد�ت
�ملجمـــــــــــــــــــــــــــوع

20102009
بنود قائمة �لدخل :

656٫312252٫12246٫003954٫437696٫704فو�ئد وعمولت د�ئنة
3٫684٫631384٫29322٫4664٫091٫3903٫751٫109فو�ئد وعمولت مدينة

10٫375٫159 -  -  -  - �رباح بيع �أ�سهم �سركة تابعة 
 -  2٫416٫157  -  -  2٫416٫157 �إير�د�ت بيع موجود�ت مالية متوفرة للبيع

* من �لت�سهيالت �لئتمانية �ملبا�سرة �ملمنوحة لع�ساء جمل�س �لد�رة مبلغ 2٫919٫391  دينار يخ�س �ئتمان ممنوح لع�ساء جمل�س �د�رة �ل�سركة �لتابعة كما يف 31 
كانــــون �لأول 2010 )مقابل 1٫235٫447 دينار للعام 2009 ممنوح لأع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركات �لتابعة( .

- ينوب عن  �لبنك ع�سو�ن يف جمل�س �د�رة �ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية .

رو�تب ومكافاآت �لدر�ة �لتنفيذية
بلغت �لرو�تب لالد�رة �لتنفيذية �لعليا للبنك و�ل�سركة �لتابعة ما جمموعه 2٫820٫319 دينار للعام 2010 ) 2٫617٫001 دينار للعام 2009( ول ت�سمل �ملكافــاآت 

و�حلـــو�فز �ملرتبطــة بالنتاجية.

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

ل يوجد فروقات جوهرية بني �لقيمة �لدفرتية و �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و �ملطلوبات �ملالية كما يف نهاية �لعام 2010  و2009 .

40- ادارة املخاطر 

ميار�س جمل�س �لإد�رة دوره يف �لتاأكد من قيام �لبنك باإد�رة �ملخاطر �ملختلفة و�عتماد �ل�سيا�سات و �لإجر�ء�ت �ملنظمة لإد�رة �ملخاطر بالبنك وذلك من خالل )جلنة 
 .)Risk Appetite(و يقوم باعتماد �حلدود �ملقبولة للمخاطر .)لتدقيق و �ملخاطر�

تقوم د�ئرة �إد�رة �ملخاطر بتقييم �ملخاطر و�لرقابة عليها و �لتو�سية بتخفيفها ورفع �لتقارير �لالزمة �إىل �لإد�رة �لعليا وب�سكل م�ستقل عن دو�ئر �لبنــك �لأخــرى �لتي 
تقوم بالن�ساطات �مل�سرفية �لخرى )Risk Taker(  وذلك للتاأكد من مو�سوعية د�ئرة �د�رة �ملخاطر يف حتليــل �أنو�ع �ملخاطر �ملختلفة.

د�ئرة �د�رة �ملخاطر م�سوؤولة عن �ملخاطر �لئتمانية و �لت�سغيلية و�ل�سوقية و�ل�سيولة )�سمن �إطار �ملوجــــود�ت و�ملطلوبـــات ALM( للبنــك بفروعــه �لد�خلية و �خلارجية 
وترفع تقاريرها �إىل جلنة �لتدقيق و �ملخاطر �سمن جمل�س �لإد�رة ، ويتم �لتدقيق عليها من قبل د�ئرة �لتدقيــــــق �لد�خلي . 

تعرف �ملخاطر �لئتمانية باأنها �خل�سائر �لتي قد يتعر�س لها �لبنك لعدم �لتز�م �لطرف �لآخر)Counterparty( ب�سروط �لئتمان و/ �أو تدين جد�رته �لئتمانية.

)40/�أ(- خماطر �لئتمان:
�إعد�دها مــن �لدو�ئر �ملعنية،  يقـــوم جمل�س �لإد�رة دوريا مبر�جعة �ل�سيا�سات �ملتعلقة باإد�رة �ملخاطر �لئتمانية �ملتو�فقة مع �لقو�نني وتعليمات �لبنك �ملركزي بعد 
ويتاأكد �ملجل�س من قيام �إد�رة �لبنك بالعمل �سمن هذه �ل�سيا�سات وتنفيذ متطلباتها، و تت�سمن هذه �ل�سيا�سات �ل�سيا�ســــة �لئتمانية للبنك و�لتي يتم من خاللها بيان 

�لعديد من �ملحدد�ت، منها:

دينار



73ا لـتـقـر يــر ا لـ�سـنــو ي  0 1  0 2 

- متطلبات و��سحة و �سيا�سات و �إجر�ء�ت �تخاذ �لقر�ر �لئتماين بخ�سو�س �لت�سهيالت �لئتمانية �جلديدة �أو �ملطلوب جتديدها �أو �أي تعديل مادي على  هيكلها، �سمن 
�سالحيات حمددة تتنا�سب مع حجم و مو��سفات �لت�سهيالت، ومن �لعو�مل �لتي توؤخذ بعني �لعتبار لدى �ملنح �لغر�س من �لت�سهيالت وم�سادر �ل�سد�د.

- يتم �تخاذ �لقر�ر�ت �سمن عدة م�ستويات �إد�رية موؤهلة، و لدى �لبنك جلان �ئتمان خمتلفة على م�ستوى �لإد�رة �لتنفيذية و كذلك على م�ستوى جمل�س �لإد�رة، ويتم 
ذلك بعيد� عن �أي �ثر لأي ت�سارب يف �مل�سالح )Conflict of Interest(، ومبا ي�سمن �سحة و��ستقاللية �إجر�ء�ت تقييم �لعميل طالب �لئتمان وتو�وؤم ذلك مع متطلبات 

�ل�سيا�سة �لئتمانية للبنك.
- �سيا�سات و �إجر�ء�ت و��سحة و فعالة لإد�رة و تنفيذ �لئتمان مبا فيها �لتحليل �مل�ستمر لقدرة و قابلية �ملقرت�س للدفع �سمن �ل�سروط �ملتعاقد عليها، مر�قبة توثيق 

�لئتمان و �أي �سروط �ئتمانية و متطلبات تعاقدية )Covenants( وكذلك مر�قبة �ل�سمانات وتقييمها ب�سكل م�ستمر.
- �سيا�سات و�إجر�ء�ت كافية ت�سمن تقييم و�إد�رة �لئتمان غري �لعامل وت�سنيفه وتقييم مدى كفاية �ملخ�س�سات �سهريا ��ستناد� �إىل �لتعليمــــات �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي 

�لأردين و�ل�سلطات �لرقابية �لتي يعمل �سمنها �لبنك، �إ�سافة �إىل �سيا�سة و��سحة لإعد�م �لديون. حيث ي�ســـادق جمل�س �لإد�رة على مدى كفاية هذه �ملخ�س�سات.
- لدى �لبنك د�ئرة م�ستقلة تقوم مبتابعة �لديون �ملتعرثة ومالحقتها بال�سورة �لودية قبل �لتحول �إىل �لتعامل معها ق�سائيا.

- يتحدد نوع وحجم �ل�سمان �ملطلوب بناء على تقييم �ملخاطر �لئتمانية للعميل ، وذلك �سمن �جر�ء�ت و��سحة للقبول ومعايري �لتقييم.
- تتم مر�قبة �لقيمة �ل�سوقية لل�سمانات دوريا ، تطلب مزيد من �ل�سمانات يف حال �نخفا�س قيمتها عما هو حمدد يف �سروط �لقرو�س ، عد� �نه يتم ولدى تقييم كفاية 

�ملخ�س�سات عمل �لتقييم �لالزم.
- يتم �لتخل�س من �أي �سمان يتم ��ستمالكه بعد �سد�د مديونية �لعميل ، وب�سكل عام ل يتم ��ستعمال �ملمتلكات �مل�ستملكة لعمال �لبنك.

- لدى �لبنك نظام ت�سنيف �ئتماين د�خلي لعمالئه موثق ومعتمد من قبل جمل�س �لإد�رة و يتم �لأخذ بعني �لعتبار �أي عن�سر قد ي�ساهم يف توقع تعرث �لعميل من عدمه 
و مبا ي�ساعد يف قيا�س و ت�سنيف خماطر �لعمالء و بالتايل ت�سهيل عملية �تخاذ �لقر�ر�ت وت�سعري �لت�سهيالت.

- لدى �لبنك معايري ت�سنيف و��سحة تاأخذ بعني �لعتبار �لعو�مل �ملالية و غري �ملالية �ملختلفة، ويتم مر�جعة و تقييم نظام �لت�سنيف �لئتماين ب�سكل م�ستقل عن د�ئرة 
�لئتمان من خالل د�ئرة �إد�رة �ملخاطر وبالتن�سيق مع �لدو�ئر �ملعنية.

- لدى �لبنك �سو�بط و�سقوف حمددة و موثقة ب�سيا�سات و �إجر�ء�ت و��سحة ت�سمن �للتز�م بهذه �ل�سقوف و �سرورة �حل�سول علـــى مو�فقات م�سبقة لأي جتاوز، تر�جع 
دوريا وتعدل �ن لزم. حيث يوجد �سقوف حمددة و معتمدة من قبل جمل�س �لإد�رة 

    فيما يخ�س �لتعامل مع �لبنوك ، �لبلد�ن و كذلك �لقطاعات �لقت�سادية �ملختلفة.
- يتــم تزويــد جمل�س �لإد�رة ب�ســورة و��سحة و حتليل للمحفظة �لئتمانية مـــن خالل د�ئرة �إد�رة �ملخاطر، تو�ســح جودتها وت�سنيفاتها �ملختلفة و�أي تركز بها وكذلك 

مقارنات )Benchmarking( تاريخية و�أي�سا مع �لقطاع �مل�سريف . 
ير�عي �لبنك �لتز�مه بتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين �خلا�سة بالرتكز �لئتماين وعمالء ذوي �لعالقة ، ويتم �لتعامل معهم ب�سكل جممع ويتم �إبد�ء عناية ومر�قبة 
خا�سة و�لإف�ساح ب�سكل �سريح وو��سح عنهم عند �عد�د �لقو�ئم �ملاليـــة �ملوحــدة للبنك. هذ� وتعر�س �لت�سهيالت  �لئتمانية �ملطلوبة من قبل �لطر�ف ذوي �لعالقة  

على جمل�س �لإد�رة وي�سرتط عدم وجـود تاأثري لل�سخ�س �ملمنوح لهذه �لت�سهيالت على جمل�س �لد�رة و كذلك ل يتم  منحهم �أي معاملة تف�سيلية عن عمالء �لبنك.
�لتعر�سات ملخاطر �لئتمان ) بعد خم�س�س �لتدين و�لفو�ئد �ملعلقة وقبل �ل�سمانات وخمففات �ملخاطر �لخرى( .

20102009
بنود د�خل قائمة �ملركز �ملايل

242٫322٫025382٫166٫118�أر�سدة لدى بنوك مركزية
175٫076٫659148٫129٫100�أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

7٫060٫470113٫680�يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
�لت�سهيالت �لئتمانية:

34٫013٫23531٫479٫125     لالأفر�د
168٫924٫000137٫705٫859     �لقرو�س �لعقارية

     لل�سركات   
805٫042٫352796٫929٫771          �ل�سركات �لكربى

)SMEs(  35٫262٫21636٫444٫962          �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة
127٫231٫59186٫589٫132    للحكومة و�لقطاع �لعام 
�سند�ت و�أ�سناد و�أذونات:

326٫778٫073313٫607٫028   �سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع
43٫973٫17197٫741٫194   �سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملحتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق

27٫281٫38416٫404٫373موجود�ت �أخرى
بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل

167٫146٫072180٫743٫753كفالت
122٫451٫07961٫706٫971�عتماد�ت 

17٫057٫88113٫234٫387قبولت
101٫122٫19888٫283٫455�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة

2٫400٫742٫4062٫391٫278٫908    �ملجموع

دينار



ا لـبـنــك ا لأ ر د نــي ا لـكـو يـتــي 74

  تتوزع  �لتعر�سات �لئتمانية ح�سب درجة �ملخاطر وفق �جلدول �لتايل:

�لفر�د
�لقرو�س
�لعقارية

�حلكومة�ل�سركــــــــــــــــــــات
و�لقطاع �لعام

�لبنوك و�ملوؤ�س�سات
�ملجمـــــــــــوع�مل�سرفية �لخرى �ل�سغرية و�ملتو�سطة�لكربى

31 كاون الول 2010
358٫086172٫06323٫705٫3312٫151٫1868٫823٫529242٫322٫025277٫532٫220متدنية �ملخاطر
33٫214٫228167٫427٫643664٫971٫36729٫780٫213118٫408٫062182٫137٫1291٫195٫938٫642مقبولة �ملخاطر

منها م�ستحقة)*(:
5٫008٫213 -  - 1٫225٫67555٫7863٫216٫876509٫876لغاية 30 يوم

14٫153٫704 -  - 1٫989٫0061٫289٫7759٫876٫214998٫709من 31 لغاية 60 يوم
124٫849٫074 -  - 278٫076603٫577121٫149٫8062٫817٫615حتت �ملر�قبة
غري عاملة :
610٫760 -  - 344٫93821٫48979٫250165٫083دون �مل�ستوى

608٫320 -  - 174٫981281٫53485٫37266٫433م�سكوك فيها
41٫459٫020 -  - 310٫4311٫207٫86938٫664٫1991٫276٫521هالكة

34٫680٫740169٫714٫175848٫655٫32536٫257٫051127٫231٫591424٫459٫1541٫640٫998٫036�ملجموع
42٫883٫221 -  - 646٫704567٫98340٫824٫262844٫272ينزل: خم�س�س �لتدين

3٫182٫266 -  - 20٫800222٫1922٫788٫711150٫563       فو�ئد معلقة
34٫013٫236168٫924٫000805٫042٫35235٫262٫216127٫231٫591424٫459٫1541٫594٫932٫549�ل�سايف

�لفر�د
�لقرو�س
�لعقارية

�حلكومة�ل�سركــــــــــــــــــــات
و�لقطاع �لعام

�لبنوك و�ملوؤ�س�سات
�ملجمـــــــــــوع�مل�سرفية �لخرى �ل�سغرية و�ملتو�سطة�لكربى

31 كانون �لول 2009
366٫6132٫272٫84519٫066٫4481٫750٫8209٫811٫905382٫166٫118415٫434٫749متدنية �ملخاطر
30٫123٫379117٫533٫679658٫971٫26529٫361٫26076٫777٫227148٫242٫7801٫061٫009٫590مقبولة �ملخاطر

منها م�ستحقة)*(:
5٫351٫427 -  - 1٫336٫22774٫7163٫370٫270570٫214لغاية 30 يوم

15٫279٫336 -  - 2٫189٫6571٫311٫47710٫672٫5231٫105٫679من 31 لغاية 60 يوم
148٫269٫614 -  - 966٫40913٫727٫795127٫861٫0895٫714٫321حتت �ملر�قبة
غري عاملة :
6٫434٫850 -  - 234٫4383٫782٫5592٫284٫451133٫402دون �مل�ستوى

21٫602٫429 -  - 69٫9685٫170٫28816٫220٫525141٫648م�سكوك فيها
8٫357٫346 -  - 260٫2971٫396٫0896٫400٫102300٫858هالكة

32٫021٫104143٫883٫255830٫803٫88037٫402٫30986٫589٫132530٫408٫8981٫661٫108٫578�ملجموع
38٫946٫343 -  - 517٫5695٫483٫68232٫133٫519811٫573ينزل: خم�س�س �لتدين

2٫604٫488 -  - 24٫410693٫7141٫740٫590145٫774       فو�ئد معلقة
31٫479٫125137٫705٫859796٫929٫77136٫444٫96286٫589٫132530٫408٫8981٫619٫557٫747�ل�سايف

* يعترب كامل ر�سيد �لدين م�ستحق يف حال ��ستحقاق �أحد �لأق�ساط �أو �لفو�ئد ويعترب ح�ساب �جلاري مدين م�ستحق �ذ� جتاوز �ل�سقف.    
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فيما يلي توزيع �لقيمة �لعادلة لل�سمانات �ملقدمة مقابل �لت�سهيالت:

�لقرو�س �لعقارية�لفر�د
�حلكومة�ل�سركـــــــــــــــــــــــات

�ملجمــــــــوعو�لقطاع �لعام �ل�سغرية و�ملتو�سطة�لكربى
2010

�ل�سمانات مقابل :
26٫355٫023 -  2٫069٫825  23٫705٫331  172٫063  407٫804 متدنية �ملخاطر

505٫227٫447 16٫632٫475  15٫411٫679  287٫883٫048  166٫777٫336  18٫522٫909 مقبولة �ملخاطر 
56٫453٫787 -  1٫697٫939  52٫391٫612  603٫577  1٫760٫659 حتت �ملر�قبة
غري عاملة :

288٫945 -  -  79٫250  21٫489  188٫206   دون �مل�ستوى
257٫943 -  24٫043  -  136٫902  96٫998   م�سكوك فيها

20٫714٫181 -  55٫804  18٫900٫483  1٫207٫869  550٫025   هالكة
609٫297٫326 16٫632٫475 21٫526٫601168٫919٫236382٫959٫72419٫259٫290     �ملجموع

منها :
49٫208٫113 -  3٫733٫674  41٫181٫067  386٫110  3٫907٫262 تاأمينات نقدية

3٫545٫000 -  -  3٫545٫000  -  - كفالت بنكية مقبولة
390٫357٫037 16٫632٫475  14٫318٫831  185٫058٫888  168٫533٫126  5٫813٫717 عقارية

148٫811٫328 -  2٫304  148٫414٫530  -  394٫494 �أ�سهم متد�ولة
17٫375٫848 -  1٫204٫481  4٫760٫239  -  11٫411٫128 �سيار�ت و�آليات

 609٫297٫326  16٫632٫475  19٫259٫290  382٫959٫724  168٫919٫236  21٫526٫601 �ملجموع 

�لفر�د
�لقرو�س
�لعقارية

�حلكومة�ل�سركات
�ملجمــــــــوعو�لقطاع �لعام  �ل�سغرية  و�ملتو�سطة�لكربى

2009
�ل�سمانات مقابل :

23٫737٫367 -  1٫750٫820  19٫343٫671  2٫272٫845  370٫031 متدنية �ملخاطر
432٫538٫291 17٫016٫000  27٫735٫971  256٫693٫681  114٫418٫424  16٫674٫215 مقبولة �ملخاطر 

73٫962٫781 -  4٫517٫659  55٫490٫076  13٫727٫795  227٫251 حتت �ملر�قبة
 - غري عاملة :

2٫861٫332 -  95٫647  -  2٫187٫031  578٫654   دون �مل�ستوى
9٫750٫493 -  74٫317  8٫351٫064  366٫367  958٫745   م�سكوك فيها

4٫684٫182 -  102٫583  2٫537٫654  1٫396٫089  647٫856   هالكة
547٫534٫446 17٫016٫000 19٫456٫752134٫368٫551342٫416٫14634٫276٫997     �ملجموع

منها :
32٫426٫641 -  3٫914٫149  22٫075٫535  2٫272٫845  4٫164٫112 تاأمينات نقدية

6٫781٫670 -  -  6٫781٫670  -  - كفالت بنكية مقبولة
333٫570٫814 17٫016٫000  15٫719٫329  164٫039٫475  132٫095٫706  4٫700٫304 عقارية

159٫319٫663 -  14٫007٫754  143٫653٫718  -  1٫658٫191 �أ�سهم متد�ولة
15٫435٫658 -  635٫765  5٫865٫748  -  8٫934٫145 �سيار�ت و�آليات

 547٫534٫446  17٫016٫000  34٫276٫997  342٫416٫146  134٫368٫551  19٫456٫752 �ملجموع 
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الدي�ن املجدولة:
نفت كت�سهيالت �ئتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار �لت�سهيالت �لئتمانية غري �لعاملة مبوجب جدولة �أ�سوليـة وتــم ت�سنيفهـــا  هي تلك �لديون �لتي �سبق و�أن �سُ

كـديـون حتــت �ملر�قبــة ، وقـــد بلـــغ �جمايل �لديون �ملجدولة خالل �ل�سنة �حلالية 5٫506٫860 دينار مقابل  50٫621٫889 دينار لل�سنة �ل�سابقة .
الدي�ن املعاد هيكلتها

يق�سد باعادة �لهيكلة �عادة ترتيب و�سع �لت�سهيالت �لئتمانية من حيث تعديل �لق�ساط �و �طالة عمر �لت�سهيالت �لئتمانية �و تاجيل بع�س �لق�ساط �و متديد فرتة �ل�سماح 
و مت ت�سنيفها كديون حتت �ملر�قبة ، و قد بلغ �جماليها كما يف نهاية �ل�سنة �حلالية 68٫706٫356 دينار مقابل 40٫140٫978 دينار كما يف نهاية �ل�سنة �ل�سابقة. 

�سندات واأ�سناد واأذونات
يو�سح �جلدول �لتايل ت�سنيفات �ل�سند�ت و�ل�سناد و�لذونات ح�سب موؤ�س�سات �لت�سنيف �خلارجية :

درجة 
�لت�سنيف

موؤ�س�سة 
�لت�سنيف

�سمن �ملوجود�ت 
�ملالية للمتاجرة

�سمن �ملوجود�ت 
�ملالية �ملتوفرة للبيع

�سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملحتفظ
�لجمايلبها حتى تاريخ �ل�ستحقاق

A-S&P -  3٫336٫264  -  3٫336٫264 
A3Moody's -  616٫830  2٫190٫692  2٫807٫522 
AA Fitch -  2٫300٫797  -  2٫300٫797 
B- Fitch -  3٫314٫575  -  3٫314٫575 
B1Moody's -  2٫170٫667  506٫533  2٫677٫200 

ba2S&P -  355٫032  -  355٫032 
ba2Moody's -  -  9٫398٫504  9٫398٫504 
Ba3S&P -  3٫846٫325  -  3٫846٫325 
Ba3Moody's -  939٫270  -  939٫270 
BB+S&P -  3٫465٫599  -  3٫465٫599 
BBBS&P -  2٫259٫938  -  2٫259٫938 
BBB Fitch -  2٫201٫870  -  2٫201٫870 
BBB-Moody's -  301٫325  -  301٫325 
BBB-S&P -  2٫299٫118  -  2٫299٫118 

  BBB+ Fitch -  1٫205٫300  -  1٫205٫300 
  CCCS&P -  3٫319٫184  -  3٫319٫184 
CCC- Fitch -  119٫644  -  119٫644 

 306٫763٫635  30٫877٫223  275٫886٫412  -  - حكومية 
 19٫840٫142  1٫000٫219  18٫839٫923  -  - غري م�سنف

 370٫751٫244  43٫973٫171  326٫778٫073  -        �لجمايل

 �لرتكز يف �لتعر�سات �لئتمانية ح�سب �لتوزيع �جلغر�يف وكما يلي 

دول �ل�سرقد�خل �ململكة�ملنطقة �جلغر�فية           
�جمايلدول �أخرى�مريكا�أفريقيا * �آ�سيا *�أوروبا�لأو�سط �لأخرى

242٫322٫025 -  -  -  -  5٫928٫547 209٫362٫15227٫031٫326�أر�سدة لدى بنوك مركزية
175٫076٫659 - 3٫910٫600 133٫518 13٫767٫54673٫058٫22583٫988٫408218٫362�أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

7٫060٫470 -  -  - 17٫725 -  7٫042٫745  - �يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
�لت�سهيالت �لئتمانية :

34٫013٫236 -  -  -  -  - 33٫892٫975120٫261    لالأفر�د
168٫924٫000 -  -  -  -  2٫591٫246 166٫150٫683182٫071    �لقرو�س �لعقارية

    لل�سركات:   
805٫042٫352 -  -  -  -  165٫591٫096 639٫110٫432340٫824       �لكربى

)SMEs( 35٫262٫216 -  -  -  -  - 34٫408٫511853٫705       �ل�سغرية  و�ملتو�سطة
127٫231٫591 -  -  -  -  -  - 127٫231٫591    للحكومة و�لقطاع �لعام 
�سند�ت و�أ�سناد و�أذونات :

326٫778٫073 - 474٫676 - 11٫533٫438 - 291٫677٫81223٫092٫147   �سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملتوفرة للبيع
43٫973٫171 -  -  - 407٫675 - 31٫877٫44311٫688٫053   �سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملحتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق

 27٫281٫384  - 10٫869 - 50٫429 2٫962٫929 24٫236٫38120٫776موجود�ت �أخرى
1٫992٫965٫177 - 1٫571٫715٫526143٫430٫133261٫062٫22612٫227٫629133٫5184٫396٫145�لجمايل / لل�سنة �حلالية
2٫047٫310٫342 - 24٫407٫795 - 1٫660٫555٫730150٫697٫165201٫772٫2959٫877٫357�لجمايل / �أرقام �ملقارنة

* با�ستثناء دول �ل�سرق �لأو�سط.
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�لرتكز يف �لتعر�سات �لئتمانية ح�سب �لقطاع �لقت�سادي وكما يلي :

�جمالــــــــــــيحكومة وقطاع عام�أفـــــــــــــر�د�أ�سهـــــــــــــمزر�عـــــــــــةعقــــــــــــــــار�تجتــــــــــــــارة  خدمـــــــــــــــــات�سناعــــــــــــــــــةمالــــــــــــــــــي�لقطاع �لقت�سادي           

 242٫322٫025  242٫322٫025 �أر�سدة لدى بنوك مركزية

�أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات 
 175٫076٫659  -  -  -  -  -  -  -  -  175٫076٫659 م�سرفية

�يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات 
 7٫060٫470  -  -  -  -  -  -  -  -  7٫060٫470 م�سرفية

 1٫170٫473٫394  127٫231٫591  34٫013٫236  68٫205٫432  7٫288٫679  168٫924٫000  298٫671٫712  217٫722٫235  177٫554٫967  70٫861٫542 �لت�سهيالت �لئتمانية

�سند�ت و�أ�سناد و�أذونات:

   �سمن �ملوجود�ت �ملالية
 326٫778٫073  275٫886٫412  -  -  -  -  -  31٫845٫941  3٫940٫275  15٫105٫445       �ملتوفرة للبيع

   �سمن �ملوجود�ت �ملالية �ملحتفظ
 43٫973٫171  30٫877٫223  -  -  -  -  -  2٫190٫692  -  10٫905٫256       بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق

 27٫281٫384  7٫959٫758  -  -  -  -  5٫987٫456  4٫276٫855  2٫579٫658  6٫477٫657 موجود�ت �أخرى

 1٫992٫965٫176  684٫277٫009  34٫013٫236  68٫205٫432  7٫288٫679  168٫924٫000  304٫659٫168  256٫035٫723  184٫074٫900  285٫487٫029 �لجمايل / لل�سنة �حلالية

 2٫047٫310٫342  820٫471٫706  30٫832٫046  62٫380٫427  9٫458٫242  137٫705٫859  276٫992٫509  257٫757٫545  173٫629٫533  278٫082٫475 �لجمايل / �أرقام �ملقارنة

)40/ب( - خماطر �ل�سوق
 �ملخاطر �ل�سوقية عي عبارة عن �خل�سائر بالقيمة �لناجتة عن �لتغري يف ��سعار �ل�سوق كالتغري يف ��سعار �لفو�ئد، ��سعار �ل�سرف �لجنبي  و��سعار �دو�ت �مللكية وبالتايل 

تغري �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية لالدو�ت �ملالية د�خل وخارج قائمة �ملركز �ملايل .
لدى �لبنك �سيا�سات و�إجر�ء�ت حمددة يتم من خاللها �لتعرف، قيا�س، مر�قبة و�ل�سيطرة على �ملخاطر �ل�سوقية  ويتم مر�جعتها ومر�قبة تطبيقها دوريا، حيث  تقوم 

جلنة �ل�سيا�سة �ل�ستثمارية بدر��ستها  وتو�سي بها بعد �أن تتاأكد من تو�فقها مع تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين، ومن ثم يتم �عتمادها من قبل جمل�س �لإد�رة.
حتدد �سيا�سة �ملخاطر �ملقبولة �سمن عمليات �خلزينة وتت�سمن �سقوف حتكم �ملخاطر �ل�سوقية، حيث يتم �للتز�م بها و �لتاأكد من تطبيقها ب�سكل دوري وم�ستمر من 

خالل مر�قبة تطبيقها من قبل د�ئرة �د�رة �ملخاطر وتقدمي �لتقارير �لدورية �ملختلفة و�لتي تعر�س بدورها على جلنة �ل�سول و�خل�سوم وكذلك جمل�س �لد�رة.
 Standardised( وي�ستعمل لها ��سلوب حتليل �حل�سا�سية، حيث يتم قيا�س  �ملخاطر حاليا من خالل �لطريقة �ملعيارية  )Trading( هذ� ول يحتفظ �لبنك مبحفظة متاجرة
approach( لحت�ساب �حلد �لدنى لر�أ�س �ملال ح�سب تو�سيات جلنة بازل. علما بان ر�سيد �ملوجود�ت �ملالية للمتاجرة �لظاهر �سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة للبنك 

و�لبالغ 2٫374٫283 دينار كما يف 31 كانون �لول 2010 يعود بالكامل لل�سركة �لتابعة �ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية.

خماطر اأ�سعار الفائدة:
 تنتج خماطر ��سعار �لفائدة من  �حتمالية �لتغري يف ��سعار �لفائدة وبالتايل �لتاثري على �لتدفقات �لنقدية �و �لقيمة �لعادلة لالد�ة �ملالية.

يتعر�س �لبنك ملخاطر ��سعار �لفائدة كنتيجة للفجو�ت �لزمنية لعادة �لت�سعري بني �ملوجود�ت و�ملطلوبات، تتم مر�قبة هذ �لفجو�ت ب�سكل دوري من قبل جلنة �ل�سول 
و�خل�سوم وت�ستخدم �حيانا �ل�ساليب �ملختلفة للتحوط للبقاء �سمن حدود مقبولة لفجوة خماطر ��سعار �لفائدة.
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- حتليل �حل�سا�سية
2010

ح�سا�سية حقوق �مللكيةح�سا�سية �إير�د �لفائدة )�لأرباح و�خل�سائر(�لتغري زيادة  ب�سعر �لفائدة  )نقطة مئوية(�لعملة
)4٫135٫385()1٫275٫244(1دولر �مريكي

-)30٫792(1يورو
)9٫083(159٫587جنيه ��سرتليني

-113٫058ين ياباين
-160٫066عمالت �خرى

ح�سا�سية حقوق �مللكيةح�سا�سية �إير�د �لفائدة )�لأرباح و�خل�سائر(�لتغري )نق�س(  ب�سعر �لفائدة  )نقطة مئوية(�لعملة
1٫140٫059 1٫275٫244 1دولر �مريكي

130٫7925٫572يورو
-)59٫587(1جنيه ��سرتليني

-)13٫058(1ين ياباين
-)60٫066(1عمالت �خرى

2009
ح�سا�سية حقوق �مللكيةح�سا�سية �إير�د �لفائدة )�لأرباح و�خل�سائر(�لتغري زيادة  ب�سعر �لفائدة  )نقطة مئوية(�لعملة

)3٫892٫263(11٫646٫169دولر �مريكي
)20٫288(1146٫084يورو

)1٫670(11٫037جنيه ��سرتليني
-17٫130ين ياباين

)4٫627()2٫074(1عمالت �خرى
ح�سا�سية حقوق �مللكيةح�سا�سية �إير�د �لفائدة )�لأرباح و�خل�سائر(�لتغري )نق�س(  ب�سعر �لفائدة  )نقطة مئوية(�لعملة

1٫794٫009)1٫646٫169(1دولر �مريكي
2٫495)146٫084(1يورو

15٫741)1٫037(1جنيه ��سرتليني
-)7٫130(1ين ياباين

12٫0742٫495عمالت �خرى
- خمــــــاطـــــر �لعـمالت :

يظهر �جلدول �دناه �لعمالت �لتي يتعر�س �لبنك لها  و�ثر تغري حمتمل ومعقول على ��سعارها مقابــل �لدينار علــــى قائمة �لدخل �ملوحد ويتم مر�قبة مر�كز �لعمالت 
ب�سكل يومي و�لتاكد من بقائها �سمن �ل�سقوف �ملحددة وترفع �لتقارير بذلك �ىل جلنة �ل�سول  و�خل�سوم وكذلك جمل�س �لد�رة.

�لأثر على حقوق �مللكية�لأثر على �لأرباح و�خل�سائر�لتغري يف �سعر �سرف �لعملة)%(�لعملة
 2010 2009 2010 2009 2010 2009

- - )14٫232(554٫073يورو
- - )1٫117(554٫516جنيه ��سرتليني

- - 551٫891848ين ياباين
- - 5512٫92677٫870عمالت �خرى

- خماطر �لتغري باأ�سعار �لأ�سهم :
وهو خطر �نخفا�س �لقيمة �لعادلة للمحفظة �ل�ستثمارية لال�سهم ب�سبب �لتغري يف قيمة موؤ�سر�ت �ل�سهم وتغري قيمة �ل�سهم منفردة.

�لأثر على حقوق �مللكية�لأثر على �لأرباح و�خل�سائر�لتغري يف �ملوؤ�سر)%(�ملوؤ�سر
558٫168334٫561موؤ�سر �سوق عمان

23٫498-5موؤ�سر �سوق فل�سطني
201٫365-5موؤ�سر �سوق �لكويت

63٫503-5موؤ�سر �سوق دبي
�لأثر على حقوق �مللكية�لأثر على �لأرباح و�خل�سائر�لتغري يف �ملوؤ�سر)%(�ملوؤ�سر

)334٫561()58٫168()5(موؤ�سر �سوق عمان
)23٫498(-)5(موؤ�سر �سوق فل�سطني
)201٫365(-)5(موؤ�سر �سوق �لكويت

)63٫503(-)5(موؤ�سر �سوق دبي

دينار

دينار

دينار
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فجوة �إعادة ت�سعري �لفائدة :
يتبع �لبنك �سيا�سة �لتو�فق يف مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات ومو�ئمة �ل�ستحقاقات لتقليل �لفجو�ت من خالل تق�سيم �ملوجود�ت و�ملطلوبات لفئات �لآجال �لزمنية �ملتعددة 
�أو ��ستحقاقات �إعادة مر�جعة �أ�سعار �لفو�ئد �يهما �قل لتقليل �ملخاطر يف ��سعار �لفائدة ودر��سة �لفجو�ت يف �أ�سعار �لفائدة �ملرتبطة بها و ��ستخد�م �سيا�سات �لتحوط 

با�ستخد�م �لأدو�ت �ملتطورة كامل�ستقات .
يتم �لت�سنيف على �أ�سا�س فرت�ت �إعادة ت�سعري �لفائدة �أو �ل�ستحقاق �أيهما �أقرب .

�ن ح�سا�سية �أ�سعار �لفو�ئد هي كما يلي :

�قل من �سهر

فجوة �عادة ت�سعري �لفائـــــدة
3 �سنو�ت
�و �كرث 

عنا�ســـــر
�ملجمـــــــــوعبدون فائدة

من �سهر �ىل
3 �أ�سهر 

من 3 �أ�سهر
�ىل 6 ��سهر 

مـن 6 �أ�سهر 
�لـى �سنـــة

من �سنـة �لـى
3 �سنو�ت 

2010
�ملوجود�ت :

 266٫572٫328  157٫937٫752  -  -  -  -  108٫634٫576 نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية
 175٫076٫659  11٫607٫881  -  -  -  -  50٫131٫462  113٫337٫316 �أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 7٫060٫470  -  -  -  -  7٫060٫470  -  - �يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
 2٫374٫283  2٫374٫283  -  -  -  -  -  - موجود�ت مالية للمتاجرة

 1٫170٫473٫395  -  34٫956٫711  37٫522٫310  559٫523٫468  68٫072٫541  132٫755٫495  337٫642٫870 ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة
 365٫158٫639  38٫372٫143  91٫147٫410  169٫532٫607  37٫631٫803 - 28٫355٫032  119٫644 موجود�ت مالية متوفرة للبيع

موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى
 43٫973٫171  -  9٫398٫504  2٫190٫692  9٫031٫459  17٫377٫636  5٫974٫880  -    تاريخ �ل�ستحقاق           

 11٫684٫826  11٫684٫826  -  - -- -  - ممتلكات ومعد�ت بال�سايف 
 1٫677٫944  1٫677٫944  -  - -- -  - موجود�ت غري ملمو�سة بال�سايف

 2٫165٫623  2٫165٫623  -  - -- -  - موجود�ت �سريبية موؤجلة
 37٫748٫267  35٫487٫083  459٫577  365٫659  359٫693  457٫496  302٫004  316٫755 موجود�ت �خرى 

 2٫083٫965٫605  261٫307٫535  135٫962٫202  209٫611٫268  606٫546٫423  92٫968٫143  217٫518٫873  560٫051٫161      �جمايل �ملوجود�ت
�ملطلوبات :

 255٫434٫435  1٫172٫598  -  -  8٫450٫670  12٫663٫557  151٫631٫931  81٫515٫679 ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
 1٫304٫914٫523  328٫110٫816  -  67٫404٫110  178٫506٫372  156٫564٫723  424٫741٫935  149٫586٫567 ود�ئع عمالء

 121٫048٫110  20٫112٫572  -  6٫261٫730  36٫373٫572  26٫905٫501  17٫915٫728  13٫479٫007 تاأمينات نقدية
 1٫354٫139  -  -  -  1٫354٫139  -  -  - �أمو�ل مقرت�سة

 7٫361٫434  7٫361٫434  -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة
 16٫525٫266  16٫525٫266  -  -  -  -  -  - خم�س�س �سريبة �لدخل
 1٫318٫251  1٫318٫251  -  -  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

 45٫280٫567  33٫027٫683  -  -  -  211٫084  2٫696٫030  9٫345٫770 مطلوبات �أخرى

1٫753٫236٫725 407٫628٫620 - 73٫665٫840 224٫684٫753 196٫344٫865 596٫985٫624 253٫927٫023      �جمايل �ملطلوبات
 330٫728٫880  )146٫321٫085( 135٫962٫202  135٫945٫428  381٫861٫670  )103٫376٫722( )379٫466٫751( 306٫124٫138 فجوة �عادة ت�سعري �لفائدة 

2009
2٫138٫860٫149 263٫534٫548 87٫657٫794 155٫667٫843 577٫622٫456 190٫421٫582 177٫823٫473 686٫132٫453      �جمايل �ملوجود�ت

1٫846٫114٫125 463٫901٫535  - 2٫184٫760 105٫184٫136 128٫678٫884 275٫203٫685 870٫961٫125      �جمايل �ملطلوبات
 292٫746٫024  )200٫366٫987( 87٫657٫794  153٫483٫083  472٫438٫320  61٫742٫698  )97٫380٫212( )184٫828٫672(فجوة �عادة ت�سعري �لفائدة 

دينار
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�لرتكز يف خماطر �لعمالت �لأجنبية
�جمالــــــــــي�أخرىين ياباينجنيه ��سرتلينييورودولر �أمريكي

2010
�ملوجود�ت :

 53٫458٫061  2٫410٫167  -  885٫545  7٫166٫967  42٫995٫382 نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية
 154٫130٫687  9٫251٫270  1٫585٫335  15٫285٫234  22٫879٫798  105٫129٫050 �أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 7٫060٫470  -  -  -  -  7٫060٫470 �يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
 261٫849٫681  245٫608  1٫337٫600  -  12٫941٫585  247٫324٫888 ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة

 70٫668٫891  11٫809٫022  -  -  1٫073٫363  57٫786٫506 موجود�ت مالية متوفرة للبيع
 12٫095٫728  98٫857  -  -  -  11٫996٫871 موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق           

 132٫695  -  -  -  -  132٫695 ممتلكات ومعد�ت
 24٫234  -  -  -  -  24٫234 موجود�ت غري ملمو�سة

 3٫753٫035  18٫109  1٫541  9٫615  220٫650  3٫503٫120 موجود�ت �خرى 
475٫953٫21644٫282٫36316٫180٫3942٫924٫47623٫833٫033563٫173٫482     �جمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات :
935٫090209٫683٫163 1٫498٫606 87٫146 15٫660٫082 191٫502٫239ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

222٫552٫64530٫000٫10916٫850٫9151٫327٫81211٫323٫090282٫054٫571ود�ئع عمالء
23٫030٫5801٫103٫747206٫42156٫933207٫62224٫605٫303تاأمينات نقدية

6٫454٫188 200٫085 6٫108٫237120٫11523٫8601٫891مطلوبات �أخرى
443٫193٫70146٫884٫05317٫168٫3422٫885٫24212٫665٫887522٫797٫225     �جمايل �ملطلوبات

 40٫376٫257 11٫167٫146 39٫234  )987٫948( )2٫601٫690( 32٫759٫515 �سايف �لرتكز د�خل قائمة �ملركز �ملايل لل�سنة �حلالية
160٫656٫90119٫447٫2241٫602٫1051٫036٫2252٫905٫349185٫647٫804�لتز�مات حمتملة خارج قائمة �ملركز �ملايل لل�سنة �حلالية

�جمايل�أخرىين ياباينجنيه ��سرتلينييورودولر �أمريكي
2009

�ملوجود�ت :
 47٫165٫180  1٫400٫699  -  732٫830  7٫309٫920  37٫721٫731 نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية

 132٫731٫028  7٫053٫032  775٫876  12٫517٫976  6٫193٫696  106٫190٫448 �أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
 113٫680  95٫955  -  -  -  17٫725 �يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 270٫354٫356  210٫457  461٫791  32٫132  11٫651٫652  257٫998٫324 ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة
 74٫222٫135  14٫895٫453  -  2٫433٫140  1٫202٫438  55٫691٫104 موجود�ت مالية متوفرة للبيع

 12٫094٫984  -  -  -  552٫582  11٫542٫402 موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق           
 143٫214  -  -  -  -  143٫214 ممتلكات ومعد�ت

 13٫927  -  -  -  -  13٫927 موجود�ت غري ملمو�سة
 3٫801٫443  33٫844  -  8٫040  101٫465  3٫658٫094 موجود�ت �خرى 

472٫976٫96927٫011٫75315٫724٫1181٫237٫66723٫689٫440540٫639٫947     �جمايل �ملوجود�ت
�ملطلوبات :

245٫220٫843 -  - 153 - 245٫220٫690ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
211٫444٫36626٫877٫38813٫988٫8041٫151٫18410٫040٫101263٫501٫843ود�ئع عمالء

28٫188٫156666٫581150٫06033٫312170٫86329٫208٫972تاأمينات نقدية
4٫953٫734 119٫840 4٫732٫93875٫37124٫749836مطلوبات �أخرى

489٫586٫15027٫619٫34014٫163٫7661٫185٫33210٫330٫804542٫885٫392     �جمايل �ملطلوبات
 )2٫245٫445(13٫358٫636 52٫335 1٫560٫352 )607٫587( )16٫609٫181(�سايف �لرتكز د�خل قائمة �ملركز �ملايل لل�سنة �حلالية

111٫039٫60525٫685٫7321٫075٫963695٫9859٫305٫843147٫803٫128�لتز�مات حمتملة خارج قائمة �ملركز �ملايل لل�سنة �حلالية

دينار
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40/ج- خماطر �ل�سيولة
�أوًل: يلخ�س �جلدول �أدناه توزيع �ملطلوبات )غري �ملخ�سومة( على �أ�سا�س �لفرتة �ملتبقية لال�ستحقاق �لتعاقدي بتاريخ �لبيانات �ملالية :

تعرف خماطر �ل�سيولة باأنها �خل�سائر �لتي قد يتعر�س لها �لبنك ب�سبب عدم توفر �لتمويل �لالزم لتمويل �لزيادة بتوظيفاته �أو ل�سد�د �لتز�ماته عند ��ستحقاقها بالوقت 
. )ALM و�لكلفة �ملالئمتني.)وتعترب جزء� من �إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات

- يلتزم �لبنك بن�سب �ل�سيولة �ملحددة من قبل �لبنك �ملركزي و�ل�سلطات �لرقابية �لتي تعمل �سمنها فروع �لبنك �خلارجية، وتر�قب �ل�سيولة لدى �لبنك ب�سكل يومي. 
- تتم مر�قبة �ل�سيولة �أي�سا من قبل جلنة �إد�رة �لأ�سول و�خل�سوم �لتي ير�أ�سها �ملدير �لعام من خالل تقارير دورية.   

�قل من �سهر
من �سهر �ىل

3 �أ�سهر 
من 3 �أ�سهر  
�ىل 6 ��سهر 

مـن 6 �أ�سهر 
�لـى �سنـــة

من �سنـة �لـى
3 �سنو�ت 

�كرث من
3 �سنو�ت 

عنا�ســـــر
�ملجمـــــــــوعبــدون ��ستحقـاق

2010
�ملطلوبات :

255٫434٫435 -  -  - 79٫688٫277154٫631٫93112٫663٫5578٫450٫670ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
1٫304٫914٫523 -  - 477٫697٫382424٫741٫935156٫564٫724178٫506٫37267٫404٫110ود�ئع عمالء

121٫048٫110 -  -  6٫261٫730 33٫591٫57917٫915٫72826٫905٫50136٫373٫572تاأمينات نقدية
1٫354٫139 -  -  -  1٫354٫139  -  -  - �أمو�ل مقرت�سة

7٫361٫4347٫361٫434 -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة
16٫525٫266 -  -  -  -  16٫525٫266  -  - خم�س�س �سريبة �لدخل
1٫318٫251 -  -  1٫318٫251  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

45٫280٫567 - 22٫266٫6667٫438٫0435٫492٫7033٫609٫2712٫826٫1213٫647٫763مطلوبات �أخرى
613٫243٫904604٫727٫637218٫151٫751228٫294٫02477٫810٫2123٫647٫7637٫361٫4341٫753٫236٫725     �ملجموع 

736٫460٫479225٫213٫435110٫536٫396268٫193٫367271٫778٫892416٫662٫20355٫120٫8332٫083٫965٫605     جمموع �ملوجود�ت

�قل من �سهر
من �سهر �ىل

3 �أ�سهر 
من 3 �أ�سهر  
�ىل 6 ��سهر 

مـن 6 �أ�سهر 
�لـى �سنـــة

من �سنـة �لـى
3 �سنو�ت 

�كرث من
3 �سنو�ت 

عنا�ســـــر
�ملجمـــــــــوعبــدون ��ستحقـاق

2009

�ملطلوبات :

322٫918٫671 -  -  - 292٫803٫95314٫495٫0803٫116٫31012٫503٫328ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

1٫244٫572٫472 -  - 854٫984٫822203٫093٫45498٫424٫78585٫884٫6512٫184٫760ود�ئع عمالء

113٫968٫195 -  -  - 53٫860٫27820٫485٫98220٫254٫10419٫367٫831تاأمينات نقدية

15٫104٫151 -  - 15٫104٫151 -  -  -  - �أمو�ل مقرت�سة

6٫026٫9656٫026٫965 -  -  -  -  -  - خم�س�سات متنوعة

16٫734٫589 -  -  -  -  -  - 16٫734٫589خم�س�س �سريبة �لدخل

1٫499٫471 -  -  1٫499٫471  -  -  -  - مطلوبات �سريبية موؤجلة

125٫289٫611 - 67٫178٫26332٫397٫5626٫964٫2149٫425٫0077٫368٫9811٫955٫584مطلوبات �أخرى

1٫285٫561٫905270٫472٫078128٫759٫413127٫180٫81726٫157٫3631٫955٫5846٫026٫9651٫846٫114٫125     �ملجموع 
822٫677٫40097٫007٫004164٫332٫923158٫911٫633319٫807٫806520٫136٫22355٫987٫1602٫138٫860٫149     جمموع �ملوجود�ت

دينار
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ثانيًا: يلخ�س �جلدول �أدناه ��ستحقاقات �مل�ستقات �ملالية على �أ�سا�س �لفرتة �ملتبقية لال�ستحقاق �لتعاقدي من تاريخ �لقو�ئم �ملالية :

�لجمايلمن 3 �أ�سهر �ىل 6 �أ�سهر من �سهر �ىل 3 �أ�سهر لغاية �سهر

2010
�مل�ستقات للمتاجرة:

 )5٫376٫076(- )1٫623٫356( )3٫752٫720( - م�ستقات �لعمالت

�لجمايلمن 3 �أ�سهر �ىل 6 �أ�سهر من �سهر �ىل 3 �أ�سهر لغاية �سهر

2009

�مل�ستقات للمتاجرة:

3٫577٫179--3٫577٫179 - م�ستقات �لعمالت

ثالثًا: بنود خارج قائمة �ملركز �ملايل :

�ملجموع�أكرث من )5( �سنو�تمن �سنة لغاية 5 �سنو�تلغاية �سنة

2010

139٫508٫960--139٫508٫960�لإعتماد�ت و�لقبولت
101٫122٫198--101٫122٫198�ل�سقوف غري �مل�ستغلة

167٫146٫072-160٫562٫1626٫583٫910�لكفالت
8٫000888٫5003٫909٫8404٫806٫340�لتز�مات عقود �ليجار�ت �لت�سغيلية

401٫201٫3207٫472٫4103٫909٫840412٫583٫570�ملجموع

�ملجموع�أكرث من )5( �سنو�تمن �سنة لغاية 5 �سنو�تلغاية �سنة

2009

75٫741٫096--75٫741٫096�لإعتماد�ت و�لقبولت

88٫283٫455--88٫283٫455�ل�سقوف غري �مل�ستغلة

180٫743٫753-177٫149٫1483٫594٫605�لكفالت

36٫750757٫9502٫210٫9603٫005٫660�لتز�مات عقود �ليجار�ت �لت�سغيلية

341٫210٫4494٫352٫5552٫210٫960347٫773٫964�ملجموع

41 - معلومات عن قطاعات اأعمال البنك

�أ  - يتم تنظيم �لبنك لأغر��س �إد�رية من خالل ثالثة قطاعات �أعمال رئي�سية كما ميتلك �لبنك �سركة تابعة تخت�س بخدمات �لو�ساطة �ملالية كما بتاريخ �لقو�ئم �ملالية 
�ملوحدة :

- ح�سابات �لأفر�د: ي�سمل متابعة ود�ئع �لعمالء �لأفر�د ومنحهم �لقرو�س و�لديون و�لبطاقات �لئتمانية وخدمات �أخرى .
- ح�سابات �ملوؤ�س�سات: ي�سمل متابعة �لود�ئع و�لت�سهيالت �لإئتمانية و�خلدمات �مل�سرفية �لأخرى �خلا�سة بالعمالء من �ملوؤ�س�سات.

- �خلزينة: ي�سمل هذ� �لقطاع تقدمي خدمات �لتد�ول و�خلزينة و�د�رة �أمو�ل �لبنك .
- خدمات �لو�ساطة �ملالية: ممار�سة معظم خدمات �لو�ساطة و �ل�ست�سار�ت �ملالية .

دينار

دينار
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فيما يلي معلومات عن �عمال �لبنك موزعة ح�سب �لأن�سطة:

�ملجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

20102009�خرى �لو�ساطة �ملالية�خلزينة �ملوؤ�س�سات �لفر�د 

117٫870٫774 112٫733٫542 4٫248٫012 1٫538٫229 29٫026٫698 71٫246٫484 6٫674٫119 �جمايل �لدخل لل�سنة - قائمة )ب(
خم�س�س تدين �لت�سهيالت

23٫859٫305 4٫169٫612  -  -  - 8٫780٫901 )4٫611٫289(   �لئتمانية �ملبا�سرة

94٫011٫469 108٫563٫930 4٫248٫012 1٫538٫229 29٫026٫698 62٫465٫583 11٫285٫408 نتائج �أعمال �لقطاع 
ينزل : م�ساريف غري

33٫567٫102 34٫696٫463 850٫64033٫845٫823---   موزعة على �لقطاعات 

 60٫444٫367 73٫867٫467 )29٫597٫811(687٫589 29٫026٫698 62٫465٫583 11٫285٫408 �لربح قبل �سريبة �لدخل

 15٫572٫425 21٫653٫584  21٫510٫636  142٫948 ينزل : �سريبة �لدخل 

44٫871٫942 52٫213٫883 )51٫108٫447(544٫641 29٫026٫698 62٫465٫583 11٫285٫408      �لربح لل�سنة

1٫899٫604 2٫785٫326 2٫785٫326 م�ساريف ر�أ�سمالية 

3٫403٫505 2٫916٫427 2٫916٫427 �ل�ستهالكات و �لطفاء�ت

2٫117٫338٫497 2٫044٫812٫398 -14٫071٫027 860٫267٫976 967٫536٫160 202٫937٫235 موجود�ت �لقطاع 

21٫521٫652 39٫153٫207 39٫153٫207  -  -  -  - موجود�ت غري موزعة على �لقطاعات 

2٫138٫860٫149 2٫083٫965٫605 39٫153٫207 14٫071٫027 860٫267٫976 967٫536٫160 202٫937٫235 جمموع �ملوجود�ت 

1٫801٫605٫757 1٫700٫439٫231 -1٫745٫202 256٫788٫574 646٫674٫831 795٫230٫624 مطلوبات �لقطاع 

44٫508٫368 52٫797٫494 52٫797٫494 ----مطلوبات غري موزعة على �لقطاعات 

1٫846٫114٫125 1٫753٫236٫725 52٫797٫494 1٫745٫202 256٫788٫574 646٫674٫831 795٫230٫624 جمموع �ملطلوبات 

ب. معلومات �لتوزيع �جلغر�يف
ميثل هذ� �لإي�ساح �لتوزيع �جلغر�يف لأعمال �لبنك، ميار�س �لبنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي يف �ململكة �لتي متثل �لأعمال �ملحلية وكذلك ميار�س �لبنك ن�ساطات دولية من 

خالل فروع �لبنك يف قرب�س وفل�سطني .
فيما يلي توزيع �إير�د�ت وموجود�ت �لبنك وم�ساريفه �لر�أ�سمالية ح�سب �لقطاع �جلغر�يف:  

�ملجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع     خارج �ململكـــــــــــــــــــــــــــــــــة                 د�خل �ململكــــــــــــــــــــــــــــــــة         

201020092010200920102009

117٫870٫774 112٫733٫542 24٫829٫684 18٫566٫121 93٫041٫090 94٫167٫421 �إجمايل �لدخل - قائمة )ب(

1٫899٫604 2٫785٫326  -  - 1٫899٫604 2٫785٫326 �مل�سروفات �لر�أ�سمالية

201020092010200920102009

2٫138٫860٫149 2٫083٫965٫605 357٫166٫135 432٫921٫613 1٫781٫694٫014 1٫651٫043٫992 جمموع �ملوجود�ت

دينار

دينار
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42 - اإدارة راأ�س املال :

اأ - و�سف ملا يتم اعتباره كراأ�سمال
ي�سنف ر��س �ملال �ىل عدة ت�سنيفات كر��س مال مدفوع، ر��سمال �قت�سادي ور��س مال تنظيمي، ويعرف ر��س �ملال �لتنظيمي ح�سب قانون �لبنوك �جمايل قيمة �لبنود 
�لتي يحددها �لبنك �ملركزي لغر��س رقابية تلبية ملتطلبات ن�سبة كفاية ر��س �ملال �ملقررة مبوجب تعليمات ي�سدرها �لبنك �ملركزي .  ويتكون ر��س �ملال �لتنظيمي 
من  جزئني �لول ي�سمى ر��س �ملال �ل�سا�سي )Tier 1( ويتكون من ر��س �ملال �ملدفوع ، �لحتياطيات �ملعلنة )تت�سمن �لحتياطـي �لقانوين ، �لختياري ، عالوة �ل�سد�ر 
وعالوة ��سد�ر ��سهم �خلزينة( ، �لرباح �ملدورة بعد ��ستثناء �ى مبالغ تخ�سع لي قيود وحقوق �لقليــــة ويطــرح منهــا خ�سائر �لفرتة، تكلفة �سر�ء ��سهم �خلزينة ، 
�ملخ�س�سات �ملوؤجلة مبو�فقة �لبنك �ملركزي و�ل�سهرة .  �مـــا �جلزء �لثانــي ر��س �ملال �ل�سافـــي )Tier 2( فيتكون من فروقات ترجمة �لعمالت �لجنبية، �حتياطي 
خماطر م�سرفية عامة، �لدو�ت ذ�ت �ل�سفات �مل�سرتكة بيــــن ر��س �ملال و�لدين ، �لديون �مل�ساندة و45% من �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة �ذ� كان موجبا و يطرح 

بالكامل �ذ� كان �سالبا .
وهناك جزء ثالث )Tier 3( قد يتم �للجوء لتكوينه يف حال �نخف�ست ن�سبة كفاية ر��س �ملال عن 12% نتيجة لت�سمني خماطر �ل�سوق لن�سبة كفاية ر��س �ملال.

ويطــــرح �ل�ستثمار�ت يف بنوك و�سركات مالية تابعة )�ذ� مل يتم دمج بياناتها �ملالية( وكذلك يطرح �ل�ستثمار�ت يف روؤو�س �مو�ل �لبنوك و�ل�سركات �ملالية �لخرى.

ب -  متطلبات اجلهات الرقابية بخ�س��س راأ�س املال، وكيفية اليفاء بهذه املتطلبات.
تتطلــب تعليمــات �لبنك �ملركزي �ن ل يقل ر��س �ملال �ملدفوع عن 100 مليون دينار، و �ن ل تنخف�س ن�سبة حقوق �مل�ساهمني �ىل �ملوجود�ت عن 6% ، �ما ر��س �ملال 
�لتنظيمي فتتطلب تعليمات �لبنك �ملركزي �ن ل تنخف�س ن�سبته �ىل �ملوجود�ت �ملرجحة باملخاطر وخماطر �ل�سوق )ن�سبة كفاية ر��س �ملال( عن 12% وير�عي �لبنك 

�للتز�م بها .
يلتزم �لبنك باملادة )62( من قانون �لبنوك  باأنه على �لبنك �ن يقتطع �سنويا حل�ساب �لحتياطي �لقانوين ما ن�سبته )10%( من �رباحه �ل�سافية يف �ململكــــــة و�ن ي�ستمر 

يف �لقتطاع حتى يبلغ هذ� �لحتياطي ما يعادل ر�أ�سمال �لبنك �ملكتتب به، ويقابل هذ� �لقتطاع �لحتياطي �لجباري �ملن�سو�س عليه يف  قانــون �ل�سركات.
يلتزم �لبنك باملادة )41( من قانون �لبنوك و�لتي تتطلب �ن يتم �لتقيد باحلدود �لتي يقررها �لبنك �ملركزي و �ملتعلقة مبا يلي:

1 -  ن�سب �ملخاطر �خلا�سة مبوجود�ته وباملوجود�ت �ملرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�سر ر�أ�س �ملال وبالحتياطيات وباحل�سابات �لنظامية.
2 -  ن�سبة �جمايل �لقرو�س �ىل ر�أ�س �ملال �لتنظيمي �مل�سموح  للبنك منحها مل�سلحة �سخ�س وحلفائه �و مل�سلحة ذوي �ل�سلة.

 3 -  ن�سبة �جمايل �لقرو�س �ملمنوحة لأكرب ع�سرة ��سخا�س من عمالء �لبنك �ىل �ملبلغ �لجمايل للقرو�س �ملمنوحة من �لبنك. 

ج -  كيفية حتقيق اأهداف ادارة راأ�س املال.
ير�عــي �لبنـــك تالوؤم حجم ر��س �ملال مع حجم  وطبيعة وتعقيد �ملخاطر �لتي يتعر�س لها �لبنك، ومبا ل يتناق�س مع �لت�سريعات و�لتعليمات �لنافذة وينعك�س ذلك فــــي 
خططه �ل�سرت�تيجية وكذلك مو�زناته �لتقديرية �ل�سنوية. ومن �جل مزيد من �لتحفظ حتوطا للظروف �ملحيطة و�لدور�ت �لقت�سادية فقد قرر جمل�س �لد�رة �سمن 

��سرت�تيجية �لبنك �ن ل تقل ن�سبة كفاية ر��س �ملال عن %14.
يتم �خذ �لتاثري�ت لدى �لدخول يف �ل�ستثمار�ت على ن�سبة كفاية ر��س �ملال وير�قب ر��س �ملال وكفايته ب�سكل دوري حيث يتم �حت�ساب ن�سبة كفاية ر��س �ملال على م�ستوى 
�ملجموعة وكذلك �لبنك منفرد� ب�سكل ربع �سنوي، ويتم تدقيقها من �ملدقق �لد�خلي . وذلك ��سافة �ىل �لرقابة �مل�ستمرة لن�سب ر��س �ملال و�لتي تر�قــــــب ب�سكل �سهري، 
منها ن�سب �لرفع �ملايل : حقوق �مل�ساهمني للموجود�ت، حقــــوق �مل�ساهمني لود�ئع �لعمــــالء، ن�سبة �لنمــــو �لد�خلي لر��س �ملال، �ملخ�س�ســـــــات ور��س �ملـــــال �حلــــــر، 
ومبـــــــا يحقــــــق �لرفـــــع �ملــــايل )Financial Leverage( �ملالئم  وبالتايل حتقيق �لعائد �مل�ستهدف على حقوق �مل�ساهمني وبحيث ل يقل عن 20% ح�سبما تن�س عليه 

��سرت�تيجية �لبنك.
ل يتم توزيع �أي �رباح على �مل�ساهمني من عنا�سر ر��س �ملال �لتنظيمي �ذ� كان من �ساأن هذ� �لتوزيع �ن يوؤدي �ىل عدم �لتقيد باحلد �لدنى �ملطلوب لر�أ�س �ملال.

يركز �لبنك على �لنمو �لد�خلي لر��س �ملال )internal generation( وميكن �للجوء �ىل �لكتتاب �لعام لتلبية �لتو�سعات و�خلطــــط �مل�ستقبليـــة �و متطلبــــات �ل�سلطات 
�لرقابية وفق در��سات حمدة.

يتم توزيع ر��س �ملال على خطوط �لعمل و�لتوظيفات �ملختلفة ح�سب �ملوجود�ت �ملرجحة باملخاطر Capital Allocation  وح�سبما مذكور يف مقرر�ت بازل وتعليمات �لبنك 
�ملركزي �لردين.
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د- كفاية راأ�س املال
يتم �حت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال وفقًا  لتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين �مل�ستندة ملقرر�ت جلنة بازل ، وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال مقارنة مع �ل�سنة �ل�سابقة :

20102009

�ألـــــــف دينــــــاراألـــــــف دينــــــار

بنود ر�أ�س �ملال �لأ�سا�سي : 

 100٫000  100٫000   ر�أ�س �ملال �ملكتتب به

 39٫757  47٫116    �لحتياطي �لقانوين 

 67٫967  82٫686    �لحتياطي �لختياري 

 5٫000  -    عالوة �ل�سد�ر 

 -  - �لفائ�س يف ر��س �ملال �لتنظيمي ل�سركة �لتامني �لتابعة �ملباعة خالل �لعام 2009 

 35٫418  75٫542     �لرباح �ملدورة ) بعد تخفي�س �لرباح �ملقرتح توزيعها و �ملوجود�ت �ل�سريبية �ملوؤجلة(

 6٫174  6٫162 حقوق غري �مل�سيطرين 

يطرح منه :

 -  -    مبالغ مقيدة �ل�سحب 

 1٫273  1٫678   �ل�سهرة و �ملوجود�ت غري �مللمو�سة 

 1٫040  3   50 % من �لإ�ستثمار�ت يف �سركات �لتاأمني و�ل�سركات �ملالية و�لإ�ستثمار�ت ذ�ت �لهمية يف �ل�سركات �لخرى 

 252٫004  309٫827   جمموع ر�أ�س �ملال �لأ�سا�سي 

بنود ر��س �ملال �ل�سايف :

 9٫498  10٫580   �حتياطي �ملخاطر �مل�سرفية �لعامة 

 2٫440  2٫910   �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت  �ملتوفرة للبيع بن�سبة 100% من �لتغري �ل�سالب  �أو 45 % من ��سل �لتغري �ملوجب   

يطرح منه :

 -  -   ��ستثمار�ت يف بنوك و�سركة مالية تابعة 

  ��ستثمار�ت يف روؤو�س �مو�ل �لبنوك و�ل�سركات 

 -  -   �ملالية �لخرى 

 1٫040  3   50 % من �لإ�ستثمار�ت يف �سركات �لتاأمني و�ل�سركات �ملالية و�لإ�ستثمار�ت ذ�ت �لهمية يف �ل�سركات �لخرى 

 262٫902  323٫314   جمموع ر��س �ملال �لتنظيمي 

 1٫480٫647 1٫591٫357  جمموع �ملوجود�ت �ملرجحة باملخاطر 

17/76%20/32%  ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال �لتنظيمي )%(

17/02%19/47%  ن�سبة ر�أ�س �ملال �لأ�سا�سي )%(*

*   مت �حت�ساب ر��س �ملال �ل�سا�سي بعد طرح ��ستثمار�ت يف بنوك و�سركة مالية تابعة كونه مل يتم دمج بياناتها �ملالية .
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43 - ح�سابات مدارة ل�سالح العمالء

ليوجد حمافظ ��ستثمارية يديرها �لبنك ل�سالح �لعمالء.  

44 - حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني �جلدول �لتايل حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوبات وفقا للفرتة �ملتوقعة ل�سرتد�دها �و ت�سويتها:

 �ملجمــــــــــوع �كرث من �سنةلغاية �سنة

2010
�ملوجود�ت:

 266٫572٫328  - 266٫572٫328نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   
 175٫076٫659  - 175٫076٫659�أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 7٫060٫470  - 7٫060٫470�يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية
 2٫374٫283  - 2٫374٫283موجود�ت مالية للمتاجرة

 1٫170٫473٫395 1٫097٫994٫37472٫479٫021ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة
 365٫158٫639 66٫106٫479299٫052٫160موجود�ت مالية متوفرة للبيع

 43٫973٫171 32٫383٫97511٫589٫196موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق 
 11٫684٫826 11٫684٫826 - ممتلكات و معد�ت بال�سايف 

 1٫677٫944 1٫677٫944 - موجود�ت غري ملمو�سة
 2٫165٫623 2٫165٫623 - موجود�ت �سريبية موؤجلة

 37٫748٫267 35٫209٫3942٫538٫873موجود�ت �أخرى 
 2٫083٫965٫605 1٫682٫777٫962401٫187٫643     جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات:

255٫434٫435 - 255٫434٫435ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية  
1٫237٫510٫41367٫404٫1101٫304٫914٫523ود�ئع عمالء   
121٫048٫110 6٫261٫730 114٫786٫380تاأمينات نقدية

1٫354٫139 -  1٫354٫139 �أمو�ل مقرت�سة  
7٫361٫4347٫361٫434 - خم�س�سات متنوعة

16٫525٫266 - 16٫525٫266خم�س�س �سريبة �لدخل
1٫318٫2511٫318٫251 - مطلوبات �سريبية موؤجلة

38٫816٫6836٫463٫88445٫280٫567مطلوبات �أخرى
1٫664٫427٫31688٫809٫4091٫753٫236٫725     جمموع �ملطلوبات
312٫378٫234330٫728٫880 18٫350٫646      �سايف �ملوجود�ت
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 �ملجمــــــــــوع �كرث من �سنةلغاية �سنة

2009

�ملوجود�ت:

 406٫243٫330  - 406٫243٫330نقد و�أر�سدة لدى بنوك مركزية                                                                                                   

 148٫129٫100  - 148٫129٫100�أر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 113٫680  - 113٫680�يد�عات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

 1٫715٫120  - 1٫715٫120موجود�ت مالية للمتاجرة

 1٫089٫148٫849 1٫012٫617٫86876٫530٫981ت�سهيالت �ئتمانية مبا�سرة

 354٫767٫975 114٫625٫394240٫142٫581موجود�ت مالية متوفرة للبيع

 97٫741٫194 75٫646٫21122٫094٫983موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق 

 11٫739٫744 11٫739٫744 - ممتلكات و معد�ت بال�سايف 

 1٫272٫751 1٫272٫751 - موجود�ت غري ملمو�سة

 8٫509٫157 8٫509٫157 - موجود�ت �سريبية موؤجلة

 19٫479٫249 16٫909٫5952٫569٫654موجود�ت �أخرى 

 2٫138٫860٫149 1٫776٫000٫298362٫859٫851     جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات:

322٫918٫671 - 322٫918٫671ود�ئع بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية  

1٫242٫387٫7122٫184٫7601٫244٫572٫472ود�ئع عمالء   

113٫968٫195 - 113٫968٫195تاأمينات نقدية

15٫104٫15115٫104٫151 - �أمو�ل مقرت�سة  

6٫026٫9656٫026٫965 - خم�س�سات متنوعة

16٫734٫589 - 16٫734٫589خم�س�س �سريبة �لدخل

1٫499٫4711٫499٫471 - مطلوبات �سريبية موؤجلة

115٫965٫0469٫324٫565125٫289٫611مطلوبات �أخرى
1٫811٫974٫21334٫139٫9121٫846٫114٫125     جمموع �ملطلوبات

328٫719٫939292٫746٫024)35٫973٫915(     �سايف �ملوجود�ت
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45 - م�ستويات القيمة العادلة

يحلل �جلدول �لتايل �لأدو�ت �ملالية �مل�سجلة بالقيمة �لعادلة �إ�ستنادً� �إىل طريقة تقييم ، حيث يتم تعريف �مل�ستويات �ملختلفة على �لنحو �لتايل :
- �مل�ستوى )1( : �لأ�سعار �ملعلنة )غري �ملعدلة( لأ�سول �أو �لتز�مات متطابقة يف �أ�سو�ق ن�سطة ؛

- �مل�ستوى )2( : معلومات غري �ل�سعر �ملعلن �ملت�سمن يف �مل�ستوى )1( �لذي يتم ر�سده لالأ�سل �أو �لإلتز�م ، �سو�ء ب�سورة مبا�سرة )مثل �لأ�سعار( �أو غري مبا�سرة )�أي 
م�ستقة من �لأ�سعار( ؛

- �مل�ستوى )3( : معلومات عن �لأ�سل �أو �لإلتز�م ل ت�ستند �إىل تلك �ملر�سودة من �ل�سوق )معلومات غري ظاهرة( .

�ملجمـــــــــوع�مل�ستوى )3(�مل�ستوى )2(�مل�ستوى )1(
31 كان�ن الأول 2010

موجود�ت �أدو�ت مالية :
2٫374٫283 -  - 2٫374٫283  موجود�ت مالية للمتاجرة

365٫158٫639 - 306٫245٫72558٫912٫914  موجود�ت مالية متوفرة للبيع
31٫877٫44343٫973٫171 - 12٫095٫728  موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�ستحقاق

52٫426 -  - 52٫426  م�ستقات �أدو�ت مالية
320٫768٫16258٫912٫91431٫877٫443411٫558٫519     جمموع موجود�ت �أدو�ت مالية

مطلوبات �أدو�ت مالية :
2٫304 -  - 2٫304  م�ستقات �أدو�ت مالية 

2٫304 -  - 2٫304     جمموع مطلوبات مالية
�ملجمـــــــــوع�مل�ستوى )3(�مل�ستوى )2(�مل�ستوى )1(

31 كانون �لأول 2009
موجود�ت �أدو�ت مالية :

1٫715٫120 -  - 1٫715٫120  موجود�ت مالية للمتاجرة
354٫767٫975 - 204٫644٫189150٫123٫786  موجود�ت مالية متوفرة للبيع

85٫646٫21097٫741٫194 - 12٫094٫984  موجود�ت مالية حمتفظ بها حتى تاريخ �لإ�ستحقاق
218٫454٫293150٫123٫78685٫646٫210454٫224٫289     جمموع موجود�ت �أدو�ت مالية

مطلوبات �أدو�ت مالية :
7٫373 -  - 7٫373  م�ستقات �أدو�ت مالية 

7٫373 -  - 7٫373     جمموع مطلوبات مالية

46 - ارتباطات والتزامات حمتملة )خارج قائمة املركز املايل(

�أ- �رتباطات و�لتز�مات �ئتمانية 

20102009
122٫451٫07962٫506٫709�عتماد�ت

17٫057٫88113٫234٫387قبولت
كفالت 
65٫768٫96670٫851٫194       دفع

63٫354٫49568٫416٫516      ح�سن تنفيذ
38٫022٫61141٫476٫043       �أخرى

101٫122٫19888٫283٫455�سقوف ت�سهيالت �إئتمانية مبا�سرة غري م�ستغلة
407٫777٫230344٫768٫304

 ب - �لتز�مات تعاقدية :

20102009
1٫712٫542756٫902عقود �سر�ء ممتلكات ومعد�ت

747٫706653٫302عقود م�ساريع �ن�سائية
325٫078489٫400عقود م�سرتيات �أخرى

  2٫785٫3261٫899٫604

دينار

دينار
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ح -  بلغت قيمة عقود �ليجار �لت�سغيلية مبلغ 4٫806٫340 دينار و ترت�وح فرتتها من �سنة �ىل �حدى ع�سرة �سنة )3٫005٫660 دينار كما يف 31 كانون �لأول 2009(.
د -  بلغ �جلزء غري �مل�سدد من م�ساهمة �لبنك يف ر�أ�سمال �سركات 384٫059 دينار كما 31 كانون �لول 2010 و 2009 . 

تفا�سيلها كما يلي :

تاريخ �لت�سديد�لإلتز�م �ملتبقي�إجمايل �ل�ستثمار�إ�ســـــــــــــم �ل�سركـــــــــــــــــــــــــة
عند �لطلب709٫000143٫927 - �سندوق �لردن �ل�ستثماري

عند �لطلب180٫867900 - �سركة فل�سطني لن�ساء و تطوير �ملناطق �ل�سناعية
عند �لطلب319٫050239٫232 - �سركة ت�سدير �ملحا�سيل �لزر�عية

47 - الق�سايا املقامة على البنك

�أ  - بلغت قيمة �لق�سايا �ملقامة على �لبنك  7٫266٫304 دينار كما فـي 31 كانون �لأول 2010 )5٫241٫734 دينــــار كما يف 31 كانون �لول 2009( ، وبر�أي �لد�رة 
و�مل�ست�سار �لقانوين للبنك فانــه لن يرتتب على �لبنك �لتز�مات تفـوق �ملخ�س�س �ملاأخـوذ لهـــا و�لبالغ 285٫161 دينار كما فـي 31 كانون �لأول 2010 )311٫750 دينار 

كما يف 31 كانون �لول 2009( .
ب -  ل يوجد ق�سايا مقـامة على �ل�سركة �لتابعة �ل�سركة �ملـتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية كما يف 31 كانون �لول 2010 و2009 .

48 - تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  

48- 1 معايري التقارير املالية الدولية  اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها تاأثري ج�هري على الق�ائم املالية :
مت �إتباع معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة �لتالية يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية و�لتي مل توؤثر ب�سكل جوهري على �ملبالغ �لو�ردة يف هذه �لقو�ئم �ملالية و�لتي 

بدورها قد يكون لها تاثري على �ملعاجلة �ملحا�سبية فيما يتعلق باملعامالت و�لرتتيبات �مل�ستقبلية.

�لتعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )1( : 
تطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية لأول مرة – �عفاء�ت 

��سافيه ملتبعي �ملعايري لأول مرة.

توفر �لتعديالت �ثنني من �لإعفاء�ت عند تطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية لأول مرة و�لتي تتعلق 
باأ�سول �لنفط و�لغاز ، وحتديد فيما �إذ� كان �لرتتيب  ي�سمل عقد �يجار.

�لتعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم ) 2( : 
دفعات عن طريق �لأ�سهم – معامالت ت�سوية �لبنك على 

�أ�سا�س �لأ�سهم �مل�سددة نقد�.

تو�سح �لتعديالت نطاق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )2( ، بال�سافة �ىل حما�سبة معامالت 
ت�سوية �لبنك على �أ�سا�س  �لأ�سهم �مل�سددة نقد� يف �لقو�ئم �ملالية �ملنف�سلة للبنك �لتي ت�ستلم 

�لب�ساعة �أو �خلدمات عندما يكون ل�سركة �أخرى �أو م�ساهم يف �لبنك �لتز�م بت�سوية �لعائد.

تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )5( : 
�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة  �ملتاحة للبيع و�لعمليات  غري 

�مل�ستمرة )كجزء من �لتح�سينات على معايري �لتقارير �ملالية 
�لدولية �ل�سادرة يف عام 2008( .

تو�سح �لتعديالت باأنه يتوجب  ت�سنيف جميع �ملوجود�ت و�ملطلوبات لل�سركة �لتابعة كموجود�ت 
ومطلوبات متاحة للبيع عندما يلتزم �لبنك بخطة  بيع توؤدي �ىل فقد�ن لل�سيطرة على تلك �ل�سركة 
�لتابعة ، بغ�س �لنظر عما �إذ� كان �لبنك �سيحتفظ بحقوق غري �مل�سيطرين يف �ل�سركة �لتابعة بعد 

�لبيع.

�لتعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم )39( �لأدو�ت 
�ملالية : �لعرت�ف و�لقيا�س / �لبنود �ملوؤهلة للتحوط .

توفر  �لتعديالت تو�سيح ب�ساأن جانبني من جو�نب حما�سبة �لتحوط : حتديد �لت�سخم كخطر متحوط 
له �أو جزء منه، و�لتحوط باخليار�ت .

يوفر �لتف�سري �إر�ساد�ت ب�ساأن �ملعاجلة �ملحا�سبية �ملنا�سبة عندما يقوم �لبنك  بتوزيع ��سول خالفا �لتف�سري رقم )17( : توزيع �لأ�سول غري �لنقدية للمالكني .
للنقد كاأرباح على �مل�ساهمني.

يتناول �لتف�سري �ملحا�سبة من قبل  �جلهة �مل�ستلمة للممتلكات و�ملعد�ت و�للت �ملحولة من �لعمالء �لتف�سري )18( : حتويالت  �ملوجود�ت مـن �لعمالء .
وعندما يتوفر يف بند �ملمتلكات و�ملعد�ت و�لآلت تعريف �لأ�سل من وجهة نظر �مل�ستلم ، فاإنه يتوجب 

على �مل�ستلم قيد �لأ�سل بالقيمة �لعادلة بتاريخ �لتحويل ، مع �لعرت�ف بالإير�د�ت وفقا ملعيار 
�ملحا�سبة �لدويل رقم )18(.

حت�سينات على معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �ل�سادرة يف 
عام 2009.

معايري �ملحا�سبة �لدويل رقم )1( و)23( و)27( و)32( و)39( ومعايري �ملن�ساآت �ل�سغرية 
ومتو�سطة �حلجم و�ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية رقم )2( و)3( و)7( و)8( .

�لتعديــالت على �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )1( : عر�س 
�لقو�ئم �ملالية )كجزء من �لتح�سينات على معايري �لتقارير 

�ملالية �لدولية �ل�سادرة يف عام 2009(.

�لتعديالت على �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )1( تو�سح باأن �لت�سوية �ملحتملة لاللتز�م من خالل 
��سد�ر �أدو�ت ملكية ل �سلة لها بت�سنيف تلك �ملطلوبات كمتد�ولة �أو غري متد�ولة . مل يكن لهذ� 
�لتعديل �أي تاأثري على �لو�سع �ملايل �أو نتائج �لعمال لل�سنه �حلاليه �أو �ل�سنو�ت �ل�سابقه كون �ن 

�لبنك مل يقم با�سد�ر �دو�ت من هذ� �لنوع .

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم  )3( )�ملعدل يف عام 
2008( : �ندماج �لأعمال .

مت تطبيق معيار �لتقارير �ملالية  �لدويل رقم )3( )2008( �إعتبارً� من �ل�سنة �حلالية على �ندماج 
�لأعمال منذ وما بعد �أول كانون �لثاين 2010 وفقا لالأحكام �لنتقالية ذ�ت �ل�سلة. 

�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )27( )�ملعدل يف عام 2008( : 
�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�سلة .

مل ينتج عن تطبيق �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )27( )�ملعدل يف عام 2008(  تغيري على 
�ل�سيا�سات �ملحا�سبية للبنك .

دينار
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�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )28( )�ملعدل يف عام 2008( 
�لإ�ستثمار يف �سركات حليفة .

مت متديد مبد�أ ��ستبعاد �أو �عادة �قتناء �أية حقوق حمتفظ بها بالقيمة �لعادلة نتيجة لفقد�ن �ل�سيطرة 
على �ل�سركة �مل�ستثمر بها " �سركة حليفة " وفقا للمعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )27( )2008( من 
خالل تعديالت متتالية للمعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )28( . وكجزء من �لتح�سينات على معايري 

�لتقارير �ملاليه �لدوليه �ل�سادرة خالل �لعام 2010 ، فاأنه مت تعديل معيار �ملحا�سبه �لدويل رقم 
28 )2008(  لتو�سيح باأن يتوجب تطبيق �لتعديالت على معيار �ملحا�سبه �لدويل رقم 28 �ملتعلقه 
باملعامالت �لتي يفقد من خاللها �مل�ستثمر �لتاأثري �جلوهري على �ل�سركة �حلليفة باأثر م�ستقبلي .

48 .2. معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�سادرة وغري �سارية املفع�ل بعد :
مل يطبق �لبنك معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �جلديدة و�ملعدلة �لتالية �سادرة وغري �سارية �ملفعول :

تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )1( : �إعفاء حمدود من  �ف�ساحات معيار �لتقارير 
�ملالية �لدويل رقم )7( ل�سنو�ت �ملقارنة ملتبعي �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية لول مرة.

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول متوز 2011 .

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول متوز 2011 .تعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )7( : �أف�ساحات- حتويالت �ملوجود�ت �ملالية.

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول كانون �لثاين 2013 .معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �لدو�ت �ملالية )�ملعدل يف عام 2010(. 

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول كانون �لثاين 2011 .�ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )24( )�ملعدل يف عام 2009( �إف�ساحات �أطر�ف ذ�ت عالقة.

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول �سباط 2011 .تعديالت على �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )32( ت�سنيف �أدو�ت حقوق �مللكية .

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول كانون �لثاين 2011 .تعديالت على �لتف�سري رقم )14( �حلد �لدنى ملتطلبات �لتمويل.

�سارية �ملفعول لل�سنو�ت منذ وبعد �أول متوز 2011 .�لتف�سري رقم )19( �طفاء �ملطلوبات �ملالية باأدو�ت �مللكية .

معيار التقارير املالية الدويل رقم )9( "الدوات املالية" ال�سادر بت�سرين الثاين 2009 واملعدل بت�سرين الأول 2010
وقيا�س  لت�سنيف  جديدة  متطلبات  ليقدم   )2010 �لول  يف ت�سرين  2009 وعدل  �لثاين   �ملالية" )�سدر يف ت�سرين  رقم )9( "�لأدو�ت  �لدويل  �ملالية  �لتقارير  معيار 

�ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية  و�لتخل�س منها.
يتطلب معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( قيا�س جميع �لأ�سول �ملالية �سمن نطاق معيار�ملحا�سبة �لدويل رقم )39( : "�لإعرت�ف و�لقيا�س" بالتكلفة �ملطفاأة �أو 
�لقيمة �لعادلة.  وعلى وجه �لتحديد ، �لإ�ستثمار�ت �ملحتفظ بها �سمن مناذج �عمال تهدف �إىل حت�سيل لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية و�لتي تتمثل بدفعات من �أ�سل �لدين 
و�لفائدة على ر�سيد �لدين �لقائم و�لتي تقا�س بالتكلفة �ملطفاأة يف نهاية �لفرت�ت �ملحا�سبية �لالحقة. كما يتم قيا�س جميع �لإ�ستثمار�ت �لخرى )�أدو�ت �مللكية و�لدين( 

بقيمتها �لعادلة يف نهاية �لفرت�ت �ملحا�سبية �لالحقة.
 �إن �أهم  تاأثريملعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( ب�ساأن ت�سنيف وقيا�س �ملطلوبات �ملالية ، يتعلق مبحا�سبة �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لاللتز�م �ملايل )ت�سنف 
بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة( و�ملتعلق يف خماطر �لئتمان لذلك �للتز�م . وعلى وجه �لتحديد ، �لإلتز�مات �ملالية �لتي مت ت�سنيفها بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لربح �أو �خل�سارة ، فاأنه يتم �لعرت�ف مبقد�ر �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لاللتز�مات �ملالية �ملتعلقة بالتغري�ت يف خماطر �لئتمان لذلك �للتز�م �سمن بنود 
�لدخل �ل�سامل �لأخرى ، �إل �إذ� كان �لعرت�ف باآثار �لتغري�ت يف خماطر �ئتمان �للتز�م �سمن بنود �لدخل �ل�سامل �لأخرى من �ساأنه �أن يخلق �أو  ي�سخم عدم �لتطابق 
�أو �خل�سارة.   �لربح  �إىل  �لإئتمان لالإلتز�م �ملايل  �ملتعلقة مبخاطر  �لعادلة  �لقيمة  للتغري�ت يف  �لت�سنيف لحقا  �أو �خل�سارة.  كما ل يجوز �عادة  �لربح  �ملحا�سبي يف 
ومبوجب �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )39( ، فاأنه يتم �لعرت�ف بكامل �ملبلغ من �لتغيري يف �لقيمة �لعادلة لاللتز�م �ملالــي بالقيمـة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة 

يف قائمة �لدخل لل�سنة .
ي�سري مفعول معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( خالل �لفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ منذ وما بعد  �أول كانون �لثاين 2013 ، مع �مكانيه �لتطبيق �ملبكر . يتوقع �ملديرون 
تطبيق معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( يف �لقو�ئم �ملالية للبنك للفرتة �ملالية �لتي تبد�أ منذ وما بعد 30 حزير�ن 2011 وباأن يكون لتطبيق �ملعيار �جلديد �أثر 
جوهري على مبالغ �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية و�لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية للبنك . ومع ذلك ، فاإنه لي�س �أمر� عمليا �أن يتم تقدمي  تقدير معقول لذ�ك �لثر حتى 

يتم �كمال �ملر�جعة �لتف�سيلية.
التعديالت على معيار التقارير املاليه الدويل رقم )7( املتعلق باإف�ساحات التح�يالت من زيادة الأ�س�ل املالية

ت�سيف �لتعديالت على معيار �لتقارير �ملالية  �لدويل رقم )7( �ف�ساحات- متطلبات �إلف�ساح عن تلك �ملعامالت . وتهدف هذه �لتعديالت �إىل توفري قدر �أكرب من 
�ل�سفافية حول �لتعر�س للمخاطر عندما يتم نقل �لأ�سول �ملالية ولكن �ملحول يحتفظ مب�ستوى من �لتعر�سات �ملالية . كما تتطلب �لتعديــالت �أي�سا �أف�ساحات عندما ل 

يتم توزيع عمليات نقل �لأ�سول �ملالية بالت�ساوي طو�ل �لفرتة .
كما ل يتوقع �ملديرون باأن يكون لهذه �لتعديالت على معيار�لتقارير �ملالية �لدويل رقم )7( تاأثري كبري على �ف�ساحات �لبنك فيما يتعلق بعمليات نقل �ملدينون �لتجاريون 

�ملنفذه �سابقا.  ومع ذلك، �إذ� قام �لبنك بالدخول باأنو�ع �أخرى من عمليات نقل �لأ�سول �ملالية يف �مل�ستقبل ، فاأن �لف�ساحات ب�ساأن تلك �لتحويالت قد تتاأثر.
 �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )24( "�ف�ساحات �طر�ف ذ�ت عالقة" )�ملعدل يف عام 2009( يعدل تعريف �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة ويب�سط �لف�ساحات حول �جلهات 
�لبنك لي�س كيانا  �لبنك لأن  توؤثر �لإعفاء�ت من �لف�ساحات �ملقدمة يف �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )24( )�ملعدل يف عام 2009( على  �حلكومية ذ�ت �ل�سلة ل 
حكوميا.  ومع ذلك ، فاأن �لف�ساحات حول �لعمليات مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�لر�سدة يف هذه �لقو�ئم �ملالية قد تتاأثرعندما يتم تطبيق �ملعيار �ملعدل يف �لفرت�ت 

�ملحا�سبية �لالحقة لأن بع�س �لأطر�ف �ملقابلة �لتي مل تفي �سابقا بتعريف �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة قد تدخل يف نطاق �ملعيار.
التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم )32( "ت�سنيف حق�ق الإ�سدار"

�لتعديالت على �ملعيار �ملحا�سبي �لدويل رقم )32( تعالج ت�سنيف تلك �حلقوق بالعمالت �لأجنبية كاأد�ة ملكية �أو دين.  مل يدخل �لبنك باأية ترتيبات �سمن نطاق هذه 
�لتعديالت. ومع ذلك ، �إذ� دخل �لبنك يف �أية ��سد�ر�ت  �سمن نطاق �لتعديالت على �ملعيار يف �لفرت�ت �ملحا�سبية �لالحقة ، فاإن بع�س �لتعديالت على �ملعيار �ملحا�سبي 

�لدويل رقم )32( �سيكون لها تاأثري على ت�سنيف تلك �لإ�سد�ر�ت .
�لتف�سري رقم )19( "�إطفاء �للتز�م �ملايل باأدو�ت �مللكية" ، يقدم �لتف�سري رقم )19( توجيهات ب�ساأن �ملحا�سبة  حول �طفاء �للتز�م  �ملايل من خالل ��سد�ر �أدو�ت 
ملكية . ولغاية تاريخه ، مل يدخل �لبنك يف معامالت من هذ� �لنوع. ومع ذلك ، �إذ� دخل �لبنك ب�سفقات من هذ� �لقبيل يف �مل�ستقبل ، فاأن �لتف�سري رقم )19( �سيوؤثر 
على �ملعاجلة �ملحا�سبية وبالتحديد ميكن قيا�س �أدو�ت �مللكية �ل�سادرة يف �إطار هذه �لرتتيبات بقيمتها �لعادلة ، بحيث يتم �لعرت�ف باأي فرق بني �لقيمة �لدفرتية 

لاللتز�م �ملايل �ملطفاأ و�لقيمة �لعادلة لأدو�ت حقوق �مللكية �ل�سادرة يف قائمة �لدخل .
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بيانات الإف�ساح املطل�بة مب�جب املادة 4 من تعليمات اإف�ساح ال�سركات امل�سدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�سادرة عن 
هيئة الأوراق املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2010/12/31

املادة
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة: وردت �سمن التقرير4اأ

و�سف الأن�سطة الرئي�سية: ورد �سمن التقرير4ب/1    

ميار�س �لبنك �أعماله من خالل مكاتبه يف �لإد�رة �لعامة �لكائنة مبنطقة �لعبديل – عمان و51 فرعا ومكتبا منت�سرة يف خمتلف مناطق �ململكة بالإ�سافة �إىل فرعني يف 
فل�سطني وفرع يف قرب�س. وقد بلغ حجم �ل�ستثمار �لر�أ�سمايل 1٫9 مليون دينار كما يف نهاية عام 2010. وفيما يلي �لتوزيع �جلغر�يف لأماكن فروع �لبنك وعدد �ملوظفني 

يف كل منها:

�لعدد             �ملوقع              �لعدد          �ملوقع �لعدد        �ملوقع

7فرع خلد�2مكتب زين 403�لإد�رة �لعامة
5مكتب دير غبار15فرع �ل�سمي�ساين18�لفرع �لرئي�سي

13فرع �ربد8فرع �لر�بية18فرع �لعبديل
7فرع و�دي �سقرة9فرع �سوق �خل�سار 11فرع جبل عمان

7فرع �سارع �حل�سن - �ربد14فرع �ملدينة �ملنورة11فرع �لوحد�ت
6فرع جامعة �لريموك13فرع �ل�سويفية14فرع تالع �لعلي

5مكتب �ملفرق9فرع حي نز�ل12فرع جبل �حل�سني
4مكتب �لكرك  10فرع  مكة مول11فرع �ملركز �لتجاري

10فرع �لعقبة4مكتب جامعة �لبرت�12فرع �أبو علند�
12فرع �لزرقاء9فرع �سارع عبد �هلل غو�سة11فرع �لريموك

8فرع �لر�سيفة8فرع �ملقابلني12فرع و�دي �ل�سري
8فرع �ملنطقة �حلرة6فرع مرج �حلمام13فرع �جلبيهة

7فرع �لزرقاء �جلديدة 5مكتب مكة مول8فرع عمره / �م �ذينه
8فرع �ملدينة �لريا�سية           5مكتب �سويلح13فرع عبدون 

8�لإد�رة �لقليمية/ ر�م �هلل 6فرع جامعة عمان �لأهلية5فرع �أبو ن�سري
12فرع نابل�س - فل�سطني7فرع �لبقعة10فرع ماركا

12فرع ر�م �هلل- فل�سطني 8فرع ماأدبا7فرع �بن خلدون 
5فرع قرب�س4مكتب �ل�سلط 7فرع د�بوق

�ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت 3مكتب مركز �مللك عبد �هلل 7فرع �سيتي مول
13�ملالية – عمان )�سركة تابعة(    

ال�سركات التابعة4ب/2

ال�سركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
تاأ�س�ست �ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية عام 1980، ومت حتويلها يف عام 1996 �إىل �سركة م�ساهمة عامة. وتعترب �ل�سركة �إحدى �أف�سل �سركات �لو�ساطة و�خلدمات 
�ملالية �لعاملة يف بور�سة عمان، حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها �ملالية و�ل�ستثمارية على �أحدث �لو�سائل �لتكنولوجية و�لربط �للكرتوين �ملبا�سر مع �لأ�سو�ق �ملالية 

�لعاملية.
يف عام 2002 �أ�سبحت �ل�سركة �سركة تابعة للبنك �لأردين �لكويتي، وميتلك �لبنك ما ن�سبته 50٫01% من ر�أ�سمالها �لبالغ 8 ماليني دينار يف نهاية عام 2010.

يقع مقر �ل�سركة يف منطقة �ل�سمي�ساين – عمان ويعمل لدى �ل�سركة 13 موظفًا.

البنك الأردين الكويتي
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 نبذة تعريفية باأع�ساء جمل�س الإدارة4ب/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 �إد�رة �أعمال و�إد�رة مالية مع مرتبة �ل�سرف من جامعة �سانت �دو�ردز/ �لوليات �ملتحدة، 1973.
اخلربات العملية:

�ملنا�سب �حلكومية و�لر�سمية �ل�سابقة:
.)  ع�سو جمل�س �لأعيان �لأردين، رئي�س �للجنة �ملالية و�لقت�سادية باملجل�س )2005 - 2007• 

.)  ع�سو جمل�س �لأعيان �لأردين، �لنائب �لأول لرئي�س �ملجل�س )2000 – 2002• 
.)  رئي�س �لديو�ن �مللكي )1999/3/4 – 2000/1/13• 

(، رئي�س �للجنة �ملالية و�لقت�سادية باملجل�س      ع�سو جمل�س �لنو�ب �لأردين �لثاين ع�سر )1993 - 1997( و�حلادي ع�سر )1989 - 1993• 
.)1995 – 1993(

.)  رئي�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية و�لدفاع )1996/2/4 – 1997/3/20• 
.)  وزير �خلارجية )1995/1/8 – 1996/2/4• 

.)  وزير �لعمل )1991 – 1993• 
.)  وزير �ل�سياحة و�لآثار )1989 – 1991• 

�ملنا�سب �لإد�رية:
•  رئي�س جمل�س �لأمناء، جامعة عمان �لأهلية.

•  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية.
�جلز�ئر.  رئي�س جمل�س �لإد�رة، بنك �خلليج �جلز�ئر – • 

•  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �لألبان �لأردنية. 
•  ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك برقان - �لكويت.

 ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك �لردن �لدويل – لندن لغاية 2010/10•  .
خرب�ت �سابقة:

.  عمل يف عدة �سركات مالية و�أعمال حرة من 1973 �إىل 1989• 

2. ال�سيد في�سل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة / ممثل بنك اخلليج املتحد- البحرين

تاريخ الع�س�ية: 1997/7/15
تاريخ امليالد: 1954

ال�سهادات العلمية: در�س �لطري�ن وعمل كطيار حربي يف �سالح �جلو �لكويتي.
اخلربات العملية:

•  نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة( - �لكويت.
�لكويت .  نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة �خلليج للتاأمني – • 

•  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �ملتحدة )�أوربت �سوتامي (. 
لبنان .   رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة �لثقة �لدولية للتاأمني – • 

�لبحرين .  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة �للوؤلوة �ل�سعودية للتاأمني – • 
�لبحرين.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك �خلليج �ملتحد – • 

جزر كامين .  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �خلليج �ملتحدة لالإ�ستثمار�ت – • 
- �ل�سعودية .  ع�سو جمل�س �لإد�رة، جمموعة �سركات “�ل�سعودية �لد�منركية لالألبان و�ملو�د �لغذ�ئية”• 

م�سر .  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �خلليج – م�سر لل�سياحة و�لفنادق – • 
م�سر.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �لأغذية �ل�سوي�سرية �مل�سرية – • 

�لكويت.  ع�سو جمل�س �أمناء، �جلامعة �لأمريكية – • 
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�لكويت .  ع�سو �للجنة �لوطنية ل�سعوبات �لتعلم – • 
•  حا�سل على و�سام �ل�ستقالل �لأردين من �لدرجة �لأوىل.

 حاز على جائزة �مل�سرفيني �لعرب �سمال �أمريكا  يف عام 2005•  .
.  حا�سل على جائزة �ملنتدى �لقت�سادي �لعربي �لتون�سي عام 2007 ، وجائزة �أف�سل �إجناز يف �ملنتدى �لقت�سادي �لعربي يف بريوت عام 2007• 

 كرم يف �ملنتدى �ملايل �لكويتي عام 2009•  مل�ساهمته يف قطاع �ل�ستثمار يف �لكويت وجناحه يف �ل�سوق �ملايل �لعاملي .

3. ال�سيد عماد جمال اأحمد الق�ساه
ع�س� جمل�س الإدارة /  ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي

تاريخ الع�س�ية: 2006/9/1
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: ماج�ستري �إد�رة �أعمال، جامعة )Sul Ross( ، تك�سا�س، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية - 1985.
اخلربات العملية:

•  مدير د�ئرة �ل�ستثمار بالأ�سهم، �لوحدة �ل�ستثمارية لل�سمان �لجتماعـي. 
.)  مدير د�ئرة �خلزينة، �لوحدة �ل�ستثمارية لل�سمان �لجتماعـي )2002- 2009• 

)  ع�سو جمل�س �إد�رة، �سركة �لربيد �لأردين )2007• 
.)  �ملدير �لتنفيذي بالوكالة، �لوحدة �ل�ستثمارية لل�سمان �لجتماعـي )2005- 2006• 

.)  مدير حمفظة، د�ئرة �ل�ستثمار�ت �لأجنبية، �لبنك �ملركزي �لأردين )2000- 2002• 
.)  رئي�س �ملتد�ولني، د�ئرة �ل�ستثمار�ت �لأجنبية، �لبنك �ملركزي �لأردين )1996- 2000• 

.)  نائب مدير، ق�سم �ملحا�سبة �ملركزي، �لبنك �ملركزي �لأردين )1989- 1991• 
•  ع�سو يف جمعية متد�ويل �لقطع �لأردنية.

4. 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 �سم�س عام 1965 ودبلوم �لدر��سات �لعليا طب �لأمر��س �لباطنية عام 1966. ح�سل على 
�سهادة �لع�سوية من كلية �لأطباء �مللكية / لندن عام 1970. �أنهى تخ�س�سه يف �أمر��س �لقلب من جامعة هيو�سنت/تك�سا�س عام 1973.

اخلربات العملية:
•  �أ�ستاذ �أمر��س �لقلب �ل�سريري يف �جلامعة �لأردنية و جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا.

•  حاز على زمالة �لعديد من كليات �لطب من كربيات �جلامعات �لعاملية يف �أمريكا وبريطانيا.
 عني مديرً� ملركز �مللكة علياء لأمر��س وجر�حة �لقلب يف عام 1983•  ومديرً� ملدينة �حل�سني �لطبية ومديرً� للخدمات �لطبية �مللكية �لأردنية 

وم�ست�سار �أول يف مركز �مللكة علياء لأمر��س وجر�حة �لقلب.
•  حاز على �لعديد من �لأو�سمة �لرفيعة �ملدنية و�لع�سكرية و�لطبية يف �لأردن و�خلارج.

•  نائب رئي�س هيئة �ملديرين، م�ست�سفى عمان �جلر�حي.

5. 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 �قت�ساد – جامعة �لكويت 1973، �لدبلوم �لعايل يف �لعلوم �مل�سرفية 1975.
 املنا�سب الإدارية احلالية:

 �لرئي�س �لتنفيذي لقطاع �لبنوك، �سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة( – �لكويت من 1997/10•  .
 رئي�س جمل�س �لإد�رة ورئي�س �للجنة �لتنفيذية، بنك �خلليج �ملتحد – �لبحرين من 2010/4•  .

تون�س.  رئي�س جمل�س �لإد�رة ورئي�س �للجنة �لتنفيذية، بنك تون�س �لعاملي – • 
�جلز�ئر.  نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة ورئي�س �للجنة �لتنفيذية، بنك �خلليج �جلز�ئر– • 
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�لعر�ق.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، م�سرف بغد�د – • 
�سوريا.  رئي�س جمل�س �لإد�رة، بنك �سوريا و�خلليج – • 

•  ع�سو جمل�س �لإد�رة ورئي�س �للجنة �لتنفيذية، �سركة �سمال �أفريقيا.
�أبو ظبي .  نائب رئي�س جمل�س �لد�رة، �سركة رويال كابيتال – • 

املنا�سب الإدارية ال�سابقة:
.  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة م�ساريع �لكويت �ل�ستثمارية لإد�رة �لأ�سول – �لكويت 1998 - 4/ 2010• 

 �لع�سو �ملنتدب٫ بنك �خلليج �ملتحد – �لبحرين 1997 – 2009•  .
.  ع�سو جمل�س �لإد�رة ورئي�س جلنة �لتدقيق، �سركة �مل�ستثمر �لدويل – �لكويت 2005 - 2009• 

.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �خلليج للتاأمني 1997 – 2001• 
.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �ل�ستثمار�ت �ل�سناعية 1993 – 2001• 

، ثم عني م�ست�سارً� ملجل�س   عمل لدى �لبنك �لأهلي �لكويتي من عام 1974 وتدرج بالوظائف �إىل رئي�س �ملدر�ء �لعامني بالوكالة يف عام 1992• 
�إد�رة �لبنك من 1993 �إىل 1996. 

.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك تون�س �لعربي �لدويل 1986 – 1996• 
.  ع�سو جمل�س �لإد�رة ونائب رئي�س �للجنة �لتنفيذية، بنك �لبحرين و�لكويت 1986 – 1995• 

�لكويت.  ع�سو جمل�س �لإد�رة �ملنتدب، بنك برقان – • 
•  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �لأ�سماك �لكويتية �ملتحدة .

�جلز�ئر.  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �لوطنية لالت�سالت – • 
قطر.  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة �خلليج �ملتحد للخدمات �ملالية – • 

�لكويت.  ع�سو جمل�س �لإد�رة و�أمني �ل�سندوق، �إحتاد �ل�سركات �ل�ستثمارية – • 

6. 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�سبة – جامعة �لكويت 1987٫ دبلوم �لأور�ق �ملالية �لعاملية 1996.
املنا�سب الإدارية احلالية :

 �لرئي�س �لتنفيذي، قطاع �ل�ستثمار�ت �سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة( – �لكويت من 2011/1•  .
 رئي�س جمل�س �لإد�رة �لتنفيذي، �سركة �لعقار�ت �ملتحدة – �لكويت من 2006/1•  .

 نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �لكويتية للمقا�سة – �لكويت من 2004/4•  .
     املنا�سب الإدارية ال�سابقة :

 رئي�س جمل�س �لإد�رة، بنك برقان – �لكويت  )2007/3 -  2010/4•  ( .
 ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة م�ساريع �لكويت �ل�ستثمارية لإد�رة �لأ�سول 1998 – 2009•  .

 ع�سو جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �لبحرينية �لكويتية للتاأمني – �لكويت 1992 -2008•  .
 ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك �خلليج �ملتحد – �لبحرين 2002/4 – 2008/3•  .

 نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، بنك برقان – �لكويت 2004/4 – 2007/2•  .
 �ملدير �لعام، �سركة م�ساريع �لكويت لإد�رة �لأ�سول 1998 – 2004/4•  .

 رئي�س جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �لكويتية للمقا�سة – �لكويت 1997 – 2004/4• 
 ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك �لكويت و�ل�سرق �لأو�سط – �لكويت 2003/7 – 2004/2•  .

 ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك �لكويت �ل�سناعي – �لكويت 2002/5 – 2003/7•  .
 ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �خلليج للتاأمني 1997 – 2001•  .

 . )  م�ساعد �لرئي�س �لتنفيذي للتد�ول و�إد�رة �ملحافظ �ل�ستثمارية، �سركة م�ساريع �لكويت �ل�ستثمارية )1996 – 1998• 
 .)  مدير �إد�رة �لتد�ول و�ملحافظ �ل�ستثمارية �لعاملية، م�ساريع �لكويت �ل�ستثمارية )1992 – 1996• 

. )  مدير �إد�رة �ملحا�سبة –  �سركة �ل�ستثمار�ت �ملالية �لدولية )1987 – 1989• 
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7. 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 �سيكاغو – �لوليات �ملتحدة.
اخلربات العملية:

•  �لرئي�س �لتنفيذي، �سركة جلف كوم لالت�سالت.
. )  رئي�س هيئة �ملديرين، �سركة �ساد�فكو �لأردنية للمنتجات �لغذ�ئية )لغاية 2009/5/1• 

.)  نائب مدير عـام، �سركة �لر�زي لل�سناعات �لدو�ئية )1993 – 1999• 
.)  نائب مدير عام، �لبنك �لأردين �لكويتي )1988 – 1993• 

.)  مدير عام، �سركة نايف �لدبو�س و�أولده – �لكويت )1970- 1988• 
.)  مدير �إد�ري، وز�رة �لأ�سغال / �لكويت )1961 – 1966• 

8. ال�سيد حممد اأحمد حممد اأب� غزاله
ع�س� جمل�س الإدارة

تاريخ الع�س�ية: 2004/2/15
تاريخ امليالد: 1942

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س �إد�رة �أعمال �جلامعة �لأمريكية، �لقاهرة 1964
اخلربات العملية:

  •  Del Monte Fresh Produce )NYSE) :رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
•  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �لوطنية للدو�جن. 

•  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �أكادميية �لطري�ن �مللكية �لأردنية.
•  رئي�س جمل�س �لإد�رة، �سركة �لأجنحة �لعربية.

•  رئي�س جمل�س �لإد�رة، كلية �مللكة نور �لفنية للطري�ن �ملدين.
•  نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، �ل�سركة �لعاملية للتاأمينات �لعامة.

•  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة م�سانع �لكابالت �ملتحدة.
•  ع�سو جمل�س �لإد�رة، بنك م�سر لبنان.

•  ع�سو جمل�س �لأمناء، �جلامعة �لأمريكية بالقاهرة.

9. ال�سيد من�س�ر اأحمد عبد الكرمي الل�زي
ع�س� جمل�س الإدارة  / ممثل �ل�سركة �لإ�سرت�تيجية لال�ستثمار�ت

تاريخ الع�س�ية: 2009/3/15
تاريخ امليالد: 1961

ال�سهادات العلمية: بكالوريو�س �إد�رة �أعمال 1983 جامعة �لقدي�س �دو�رد – تك�سا�س – �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .
اخلربات العملية:

•  ع�سو جمل�س �إد�رة، �ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية / ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي. 
•  نائب رئي�س جمل�س �إد�رة، �سركة �ل�سرق �لعربي للتاأمني. 

تاريخه .  ع�سو جمل�س �إد�رة، �سركة �ل�سرق �لأو�سط للكابالت �ملتخ�س�سة ) م�سك �لردن ( 2008/10 – • 
فرع �لأردن.   مدير تطوير �لأعمال، �سركة �سيمن�س – • 

.)  مدير �إد�ري، �سركة �سيمن�س – فرع �لأردن )1993/12 – 2006/12• 
.)  ع�سو جمل�س �إد�رة، �سركة عمان للتاأمني �مل�ساهمة �لعامة �ملحدودة )1998/10 – 2000/9• 

.)  ع�سو جمل�س �إد�رة، بنك فيالدلفيا لال�ستثمار )1996/3 – 2000/9• 
.)  ع�سو جمل�س �إد�رة، �ل�سركة �لوطنية ل�سناعة �ل�سلب )1995/5 – 2000/9• 

.)  �لبنك �ملركزي �لأردين/ د�ئرة �لعالقات �خلارجية – ق�سم �ل�ستثمار )1985/11 – 1993/7• 

.)  �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة �لأردنية / مديرية �لدر��سات و�لتطوير )1984/2 – 1985/10• 
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الإدارة التنفيذية

1- ال�سيد “حممد يا�سر” م�سباح حمم�د الأ�سمر
املن�سب: �ملدير �لعام 
تاريخ امليالد: 1947 

تاريخ التعيني: 1990/9/15 
امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س �إد�رة �أعمال، �جلامعة �لأردنية، 1970.

اخلربات العملية:
•  ع�سو جمل�س �لإد�رة، �سركة �ل�سرق �لعربي للتاأمني، ممثاًل �لبنك �لأردين �لكويتي.

 .  نائب رئي�س جمعية �لبنوك يف �لأردن من 2005/10/19• 
.  م�ساعد مدير عام/ ت�سهيالت 1990 – 1993• 

.  م�ساعد مدير عام/ �إد�رة ورقابة �لئتمان، �لبنك �لتجاري �لكويتي - �لكويت 1990-1971• 

2. ال�سيد ت�فيق عبد القادر حممد مكحل
املن�سب: نائب �ملدير �لعام / �ملجموعة �مل�سرفية من 2007/11/1 

تاريخ امليالد: 1951 
تاريخ التعيني: 1991/10/12 

امل�ؤهل العلمي: �لثانوية �لعامة 1969
اخلربات العملية: 

•  ع�سو جمل�س �إد�رة، �سركة حديد �لأردن )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.
•  نائب رئي�س جمل�س �إد�رة، �ل�سركة �لأردنية لإعادة متويل �لرهن �لعقاري )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.

.  م�ساعد مدير عام/ ت�سهيالت 1998 - 2007• 
.  مدير تنفيذي �إد�رة �لت�سهيالت 1993 – 1997• 
.  مدير وحدة �لئتمان و�لت�سويق 1991 – 1993• 

.  مدير �لئتمان و�لت�سويق، بنك �لكويت �لوطني - �لكويت 1990-1971• 

3. ال�سيد ماجد فيا�س حمم�د برجاق
املن�سب: نائب �ملدير �لعام / جمموعة �خلدمات �مل�ساندة من 2007/11/1 

تاريخ امليالد: 1947 
تاريخ التعيني: 1998/7/18 

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س جتارة و�قت�ساد، �جلامعة �لأردنية 1969. 
اخلربات العملية:

•  نائب رئي�س جلنة �لتوجيه، �سركة فيز� �لأردن خلدمات �لدفع )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.
.  م�ساعد �ملدير �لعام/ عمليات 1998 – 2007• 

.  م�ساعد مدير عام عمليات، بنك �ل�سادر�ت و�لتمويل 1996 – 1998• 
.  مدير عمليات منطقة، بنك كرندليز 1970 – 1996• 

4. ال�سيد �ساهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�سب: رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال 

تاريخ امليالد: 1963
تاريخ التعيني: 1999/5/16

امل�ؤهل العلمي: ماج�ستري بنوك دولية، جامعة هريوت و�ت، بريطانيا 1998.
اخلربات العملية:

.  م�ساعد مدير عام / �لتدقيق �لد�خلي 1999 – 2009• 
.  عمل لدى �لبنك �ملركزي �لأردين 1988 – 1999• 
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5. ال�سيد وليم جميل ع�اد دبابنة 
املن�سب: م�ساعد �ملدير �لعام/ خزينة و��ستثمار

تاريخ امليالد: 1957 
تاريخ التعيني: 1994/8/27 

امل�ؤهل العلمي: �لثانوية �لعامة 1975 
اخلربات العملية:

  .  17 �سنة يف عدة بنوك �آخرها بنك �ل�ستثمار �لعربي �لأردين 1994-1990• 

6. ال�سيدة هيام �سليم ي��سف حب�س 
املن�سب: م�ساعد �ملدير �لعام/ مالية

تاريخ امليالد: 1955
تاريخ التعيني: 1999/2/6 

امل�ؤهل العلمي: دبلوم �إد�رة �أعمال، �جلامعة �للبنانية �لأمريكية 1978. 
اخلربات العملية:

. مدير مايل، �ملدر�سة �لجنليزية �حلديثة 1992 – 1997• 
. مدير مايل، بنك �لبرت�ء 1978 - 1989• 

7. ال�سيد اإ�سماعيل اأحمد حممد اأب� عادي
املن�سب: م�ساعد �ملدير �لعام / ت�سهيالت

تاريخ امليالد: 1964 
تاريخ التعيني: 2000/9/3 

امل�ؤهل العلمي: ماج�ستري علوم مالية وم�سرفية، �لأكادميية �لعربية 1992.
اخلربات العملية:

•  ع�سو جمل�س �إد�رة، �سركة �لإ�سر�ء للتعليم و�ل�ستثمار )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.
.  مدير تنفيذي / ت�سهيالت 2005 – 2007• 

.  مدير ت�سهيالت 2000 – 2005• 
.  خربة م�سرفية �سابقة بالبنك �لأردين �لكويتي 1988 - 1998• 

8. ال�سيد جمال حمم�د بكر ح�سن 
املن�سب: م�ساعد �ملدير �لعام / فروع

تاريخ امليالد: 1956 
تاريخ التعيني: 1986/8/2 

امل�ؤهل العلمي: دبلوم مالية وم�سرفية، معهد �لدر��سات �مل�سرفية 1980.
اخلربات العملية:

.  مدير تنفيذي/ �إد�رة �لفروع 2006 – 2007• 

.  مدير منطقة/ �إد�رة �لفروع من 2002/7/1• 
.  م�سوؤول فروع من 1986• 

.  �أعمال م�سرفية، �لبنك �لعربي/ �لريا�س 1982- 1986• 
.  �أعمال م�سرفية، �لبنك �لعربي/ عمان 1975- 1982• 
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9. ال�سيد عبد احلميد حمم�د عبد احلميد الأح�ل
املن�سب: م�ساعد �ملدير �لعام / عمليات 

تاريخ امليالد: 1954 
تاريخ التعيني: 1990/4/1 

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س �إد�رة �أعمال، جامعة �ساوث �ي�سرتن، �لوليات �ملتحدة، 1980.
اخلربات العملية: 

.  مدير تنفيذي / �إد�رة �لفروع 2006 - 2007• 
.  مدير تنفيذي، �لفرع �لرئي�سي 2000 – 2006• 

.  مدير فرع 1990 - 1999• 
.  خربة م�سرفية �سابقة بالبنك �لأردين �لكويتي 1982 – 1989• 

10. ال�سيد هيثم �سميح “بدر الدين” البطيخي
املن�سب: م�ساعد �ملدير �لعام / منتجات �لتجزئة و�لأفر�د 

تاريخ امليالد: 1977 
تاريخ التعيني: 2003/6/1 

امل�ؤهل العلمي:  �لكلية �مللكية �لع�سكرية » �ساند هري�ست«، بريطانيا 1996 .
بكالوريو�س علوم �سيا�سية جامعة كنت، بريطانيا 2000.

اخلربات العملية: 
•  ع�سو جمل�س �إد�رة، �ل�سركة �ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.

•  ع�سو جمل�س �إد�رة، �سركة �لعمد لال�ستثمار و�لتنمية �لعقارية )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.
•  ع�سو هيئة �ملديرين، �سركة �ل�سرق �لأو�سط خلدمات �لدفع )ممثل �لبنك �لأردين �لكويتي(.

•  ع�سو جمل�س �إد�رة،  �سركة �ل�سالم �لدولية للنقل و�لتجارة.
.  مدير تنفيذي، �لوحدة �لبنكية �خلا�سة 2007/1/1 - 2007/10/31• 

 .  مدير �لفرع �لرئي�سي 2003 - 2006• 

11. ال�سيد �سهيل حممد عبد الفتاح الرتكي
املن�سب: مدير تنفيذي/ د�ئرة �لعالقات �لعامة

تاريخ امليالد: 1944 
تاريخ التعيني: 1991/10/19 

امل�ؤهل العلمي: �لثانوية �لعامة 1964 
اخلربات العملية: 

.  م�ساعد مدير �إد�ري، بنك �لكويت �ل�سناعي، �لكويت 1978 – 1990• 
.  �سابط �إد�ري، �خلطوط �جلوية �لكويتية، �لكويت 1968 – 1978• 

12. ال�سيد اإبراهيم عي�سى اإ�سماعيل ك�ست
املن�سب: مدير تنفيذي/ �لد�ئرة �لقانونية 

تاريخ امليالد: 1962 
تاريخ التعيني: 1989/4/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حقوق، �جلامعة �لأردنية 1987.
اخلربات العملية: 

.  �لد�ئرة �لقانونية من 2000/9/1• 
.  د�ئرة �لت�سهيالت 1994 –2000• 

.  د�ئرة متابعة �لت�سهيالت 1989 –1994• 
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13. ال�سيد ماجد �سعدو حممد مقبل 
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة مر�قبة �لمتثال 

تاريخ امليالد: 1960 
تاريخ التعيني: 1984/10/6

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�سبة، �جلامعة �لأردنية، 1982.
اخلربات العملية:

.  د�ئرة �لمتثال من 2007/3/4• 
.  د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي 1999 –2007• 
 .  د�ئرة عمليات �لئتمان 1998 –1999• 

.  د�ئرة �لت�سهيالت 1984 –1998• 

14. ال�سيد �سامي عبد الكرمي م�سابر الع�ساف 
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة �أنظمة �ملعلومات 

تاريخ امليالد: 1959 
تاريخ التعيني: 1986/1/15

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س نظم معلومات �إد�رية، �لأكادميية �لعربية للعلوم �ملالية و�مل�سرفية، 2008.
اخلربات العملية:

 مدير �أول �أنظمة �ملعلومات 2003 –2008•  .
.  مدير تطوير �لنظم2000 –2003• 
.  حملل نظم رئي�سي 1986 –2000• 

15. ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجلي��سي 
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة ت�سهيالت �جلملة 

تاريخ امليالد: 1970
تاريخ التعيني: 1997/9/6

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�سبة، جامعة عمان �لأهلية، 1994.
اخلربات العملية:

.  �أعمال م�سرفية، بنك �لأردن و�خلليج 1994 - 1997• 

16. ال�سيد حممد جميل عزم حمد
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة �إد�رة �ملخاطر

تاريخ امليالد: 1972 
تاريخ التعيني: 1999/8/10

امل�ؤهل العلمي: ماج�ستري مالية وم�سرفية، �لأكادميية �لعربية للعلوم �ملالية و�مل�سرفية، 1999.
اخلربات العملية:

   .  �أعمال م�سرفية، �لبنك �لعقاري �لعربي 1994 –1999• 
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17. ال�سيد �سائد حمم�د خ�سر طعمه 
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي

تاريخ امليالد: 1970 
تاريخ التعيني: 2001/5/1

امل�ؤهل العلمي: بكالوريو�س حما�سبة، �جلامعة �لأردنية، 1992.
اخلربات العملية:

.  �أعمال م�سرفية، بنك �لإ�سكان 1992 – 2001• 

18. ال�سيد اإبراهيم فريد اآدم بي�سه 
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة �خلزينة 

تاريخ امليالد: 1971 
تاريخ التعيني: 2001/6/19

امل�ؤهل العلمي: ماج�ستري �إد�رة �أعمال، كلية ما�سرتخت لالإد�رة، قرب�س ، 2005 .
اخلربات العملية:

.  �أعمال م�سرفية، �لبنك �لأردين �لكويتي )فرع قرب�س( 2001 – 2006• 
.  �أعمال م�سرفية، بنك �جلزيرة – �ل�سعودية 1999 –2001• 

.  �أعمال م�سرفية، �سركة د�ر �إثمار للخدمات �ملالية 1997 –1999• 
.  �أعمال م�سرفية، بنك عمان لال�ستثمار 1992 –1997• 

19. ال�سيد غ�سان عبداهلل اأحمد القا�سم 
املن�سب: مدير تنفيذي / �إد�رة �لفروع 

تاريخ امليالد: 1957 
تاريخ التعيني: 1979/6/2

امل�ؤهل العلمي: دبلوم مالية وم�سرفية.
اخلربات العملية:

.  �أعمال م�سرفية، �لبنك �لأهلي �لكويتي 1977 – 1979• 

القطب  ماجد  اأمني  مكرم  • الدكت�ر 
املن�سب: مدير تنفيذي / د�ئرة ت�سهيالت �ل�سركات

تاريخ امليالد: 1965 
تاريخ التعيني: 2004/5/16

امل�ؤهل العلمي: دكتور�ه حما�سبة، �لأكادميية �لعربية للعلوم �ملالية و�مل�سرفية .
اخلربات العملية:

.  �لبنك �لعربي 1998 - 2004• 
.  منتدى �لفكر �لعربي 1990 – 1998• 
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اأ�سماء مالكي 5% فاأكرث من اأ�سهم البنك ) 2010 و2009 (4ب/4

عدد �لأ�سهم�جلن�سية�ل�سم
2010/12/31

�لن�سبة
% 

عدد �لأ�سهم
2009/12/31

�لن�سبة
% 

50٫927٫82750٫92850٫835٫07250٫835�لكويتيةبنك برقان 
21٫041٫64421٫04221٫024٫05921٫024�لأردنية�ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي

ال��سع التناف�سي: ورد �سمن التقرير4ب/5

 ل يوجد تعامل مع موردين حمددين و/�أو عمالء رئي�سني )حمليًا وخارجيًا( مبا ي�سكل )10%( فاأكرث من �إجمايل �مل�سرتيات و/�أو �ملبيعات �أو �لإير�د�ت.4ب/6

- ل يوجد �أي حماية حكومية �أو �متياز�ت يتمتع بها �لبنك �أو �أي من منتجاته مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة �أو غريها.4ب/7
- ل يوجد �أي بر�ء�ت �خرت�ع �أو حقوق �متياز ح�سل عليها �لبنك.  

ل يوجد قر�ر�ت �سادرة عن �حلكومة �أو �ملنظمات �لدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل �لبنك �أو منتجاته �أو قدرته �لتناف�سية.4ب/8

بيانات امل�ظفني والتدريب والهيكل التنظيمي4ب/9
- بلغ عدد موظفي �لبنك كما يف 2010/12/31 )892( موظفا منهم )12( موظفا يف فرع نابل�س  و )20( موظفا يف �لد�رة �لقليمية و فرع ر�م �هلل 

و)5( موظفني يف فرع قرب�س. وبلغ عدد موظفي �ل�سركة �لتابعة )13( موظفا  
 - امل�ظف�ن ح�سب فئات م�ؤهالتهم 

�ملتحدة لال�ستثمار�ت �ملالية�لبنك �لأردين �لكويتي
�لعدد�لعدد�ملوؤهل �لعلمي

-1دكتور�ه
442ماج�ستري 

6024بكالوريو�س
-11دبلوم عايل

1413دبلوم 
444�لثانوية �لعامة

-49دون �لثانوية �لعامة
89213املجم�ع

-  الدورات التدريبية لعام 2010
عدد  �مل�ساركنيعدد �لدور�تمو��سيع �لدور�ت

33323�إد�رة �ملخاطر و�لمتثال و�لتدقيق
781�لت�سريعات �مل�سرفية و�لقانونية
59437�لعمليات �مل�سرفية �ملتخ�س�سة

18127�ل�ستثمار و�لتمويل و�لئتمان
39212�إ�ستخد�مات �لكمبيوتر و�أنظمة �ملعلومات

73163�للغة �لجنليزية
16123�ملحا�سبة و�لإد�رة �ملالية

1079�لتامني �مل�سريف و�لت�سويق
61481تطوير �ملهار�ت �لإد�رية و�ل�سلوكية للموظفني

3162026املجم�ع
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و�سف املخاطر: ورد �سمن التقرير4ب/10
الجنازات خالل عام 2010 : وردت �سمن التقرير4ب/11
مل ترتتب خالل �ل�سنة �ملالية 2010 �أي �آثار مالية لعمليات ذ�ت طبيعة غري متكررة ول تدخل �سمن �لن�ساط �لرئي�سي للبنك. 4ب/12

ال�سل�سلة الزمنية لالأرباح املحققة وامل�زعة و�سايف حق�ق امل�ساهمني باآلف الدنانري4ب/13
و�سعر ال�سهم )2006 – 2010(

�لأرباح �ملحققة �ل�سنة
قبل �ل�سريبة

�سايف حقوق   �لأرباح �ملوزعة
م�ساهمي �لبنك

�سعر �ل�سهم
نقدية�أ�سهم منحة دينار

200655٫944-%20187٫6666٫530

200763٫668%33٫3%20216٫9478٫250

200868٫334-%10239٫3984٫690

200960٫444-%15286٫5723٫800

201073٫867-%20324٫5574٫320

حتليل املركز املايل: ورد �سمن التقرير4ب/14

اخلطة امل�ستقبلية: وردت �سمن التقرير4ب/15

اأتعاب مدققي احل�سابات :  بلغ �إجمايل �أتعاب مدققي �حل�سابات للبنك و�ل�سركة �لتابعة يف عام 2010 مبلغ 189٫328 دينار . 4ب/16

عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل عامي 2010 و 4.2009ب/17

قم
�ملن�سب / �ل�سفة        �ل�سم�لر

سية
جلن�

عدد �لأ�سهم كما يف�

2010/12/312009/12/31

1٫1461٫146�أردينرئي�س جمل�س �لإد�رة�ل�سيد عبد �لكرمي عالوي �سالح �لكباريتي1

2
226٫667226٫667بحرينينائب رئي�س جمل�س �لإد�رةبنك �خلليج �ملتحد

10٫00010٫000كويتيممثل بنك �خلليج �ملتحد�ل�سيد في�سل حمد مبارك �لعيار

3
50٫927٫82750٫835٫072كويتيع�سو جمل�س �لإد�رةبنك برقان

8٫6668٫666�أردينممثل بنك  برقان�لدكتور يو�سف مو�سى �سلمان �لق�سو�س

4
21٫041٫64421٫024٫059�أردنيةع�سو جمل�س �لإد�رة�ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي

--�أردينممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي�ل�سيد عماد جمال �أحمد �لق�ساه

5
465٫631465٫631�أردنيةع�سو جمل�س �لإد�رة�ل�سركة �لإ�سرت�تيجية لال�ستثمار�ت

49٫00049٫000�أردينممثل �ل�سركة �لإ�سرت�تيجية لال�ستثمار�ت�ملهند�س من�سور �أحمد عبد �لكرمي �للوزي

6
44٫99644٫996كويتيةع�سو جمل�س �لإد�رة�سركة �لفتوح �لقاب�سة

3232كويتيممثل �سركة �لفتوح �لقاب�سة�ل�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

7
50٫99650٫996كويتيةع�سو جمل�س �لإد�رة�سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة(

10٫00010٫000كويتيممثل �سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة(�ل�سيد طارق حممد يو�سف عبد�ل�سالم

842٫416849٫764�أردينع�سو جمل�س �لإد�رة�ل�سيد حممد �أحمد حممد �أبوغز�له8

14٫00414٫004�أردينع�سو جمل�س �لإد�رة�ل�سيد فاروق عارف �سحادة �لعارف9
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عدد الأوراق املالية اململ�كة من قبل اأ�سخا�س الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2010 و 2009

قم
�جلن�سية�ملن�سب / �ل�سفة�ل�سم�لر

عدد �لأ�سهم 
كما يف

2010/12/31

عدد �لأ�سهم 
كما يف

2009/12/31

7٫0007٫000�أردين�ملدير �لعام حممد يا�سر م�سباح حممود �لأ�سمر1

--�أرديننائب �ملدير �لعام/ �ملجموعة �مل�سرفيةتوفيق عبد �لقادر حممد مكحل2

--�أرديننائب �ملدير �لعام/ جمموعة �خلدمات �مل�ساندةماجد فيا�س حممود برجاق3

--�أردينرئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاظر و�لمتثال �ساهر عيد عبد�حلليم �سليمان4

--�أردينم�ساعد �ملدير �لعام/ �خلزينة و�ل�ستثماروليم جميل عو�د دبابنه5

1٫6001٫600�أردنيةم�ساعد �ملدير �لعام/ �ملاليةهيام �سليم يو�سف حب�س6

--�أردينم�ساعد �ملدير �لعام/ د�ئرة �لت�سهيالت �مل�سرفية�إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي7

--�أردينم�ساعد �ملدير �لعام/ �لفروعجمال حممود بكر ح�سن8

--�أردينم�ساعد �ملدير �لعام/ د�ئرة �لعمليات �ملركزيةعبد �حلميد حممود عبد �حلميد �لأحول9

--�أردينم�ساعد �ملدير �لعام/ د�ئرة منتجات �لتجزئة و�لأفر�دهيثم �سميح بدر �لدين �لبطيخي10

--�أردينمدير تنفيذي/ �لعالقات �لعامة�سهيل حممد عبد�لفتاح �لرتكي11

--�أردينمدير تنفيذي/ �لد�ئرة �لقانونية�إبر�هيم عي�سى �إ�سماعيل ك�ست12

874874�أردينمدير تنفيذي/ د�ئرة مر�قبة �لمتثالماجد �سعدو حممد مقبل13

--�أردينمدير تنفيذي/ د�ئرة �أنظمة �ملعلومات�سامي عبد �لكرمي م�سابر �لع�ساف14

--�أردينمدير تنفيذي/ د�ئرة ت�سهيالت �جلملةزهدي بهجت زهدي �جليو�سي15

--�أردينمدير تنفيذي/ د�ئرة �إد�رة �ملخاطرحممد جميل �أحمد حمد16

--�أردينمدير تنفيذي/ د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي�سائد حممود خ�سر طعمه17

--�أردينمدير تنفيذي/ د�ئرة �خلزينة�إبر�هيم فريد �آدم بي�سه18

--�أردينمدير تنفيذي / �إد�رة �لفروعغ�سان عبد�هلل �أحمد �لقا�سم19

--�أردينمدير تنفيذي / ت�سهيالت �ل�سركاتمكرم �أمني ماجد �لقطب20

الأ�سهم اململ�كة من قبل ال�سركات التي ي�سيطر عليها اأع�ساء جمل�س الإدارة / الأ�سخا�س املطلعني

��سم �ل�سركة�ل�سفة��سم �لع�سو / �ل�سخ�س �ملطلع
�مل�سيطر عليها

ن�سبة �مل�ساهمة
يف �ل�سركة 

�مل�سيطر عليها

عدد �أ�سهم �لبنك �ململوكة
من قبل �ل�سركة �مل�سيطر عليها

2010/12/312009/12/31

ع�سو جمل�س �لإد�رةبنك �خلليج �ملتحد - �لبحرين
�سركة م�ساريع �لكويت

92٫755-77٫83%  �ل�ستثمارية لإد�رة �لأ�سول

17٫0050٫927٫82750٫835٫072%بنك برقان – �لكويتع�سو جمل�س �لإد�رةبنك �خلليج �ملتحد

ع�سو جمل�س �لإد�رة�سركة �لفتوح �لقاب�سة - �لكويت
�سركة م�ساريع �لكويت 

44٫6350٫99650٫996%)�لقاب�سة(- �لكويت

41٫0050٫927٫82750٫835٫072%بنك برقان – �لكويتع�سو جمل�س �لإد�رة�سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة( - �لكويت

85٫32226٫667226٫667%بنك �خلليج �ملتحد - �لبحرينع�سو جمل�س �لإد�رة�سركة م�ساريع �لكويت )�لقاب�سة (- �لكويت
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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 2010 و 2009

قم
�ل�سلة        �ل�سم�لر

سية
جلن�

عدد �لأ�سهم كما يف�

2010/12/312009/12/31

14٫40914٫409�أردنيةزوجة  فاروق عارف �سحاده �لعارف / ع�سو جمل�س �إد�رة زكية �إبر�هيم حممود مر�د1

5٫1665٫166�أردنيةزوجة "حممد يا�سر" م�سباح �لأ�سمر / �ملدير �لعامهند حممد �إ�سماعيل جرب2

زوجة توفيق عبد�لقادر مكحل/�سهرية عبد�لقادر ناجي بدير3
20٫000-�أردنية نائب �ملدير �لعام – �ملجموعة �مل�سرفية

زوجة �سهيل حممد عبد�لفتاح �لرتكي /�سهري م�سطفى عبد�لفتاح �لرتكي5
166-�أردنية مدير تنفيذي – �لعالقات �لعامة

�لبنك 4ب/18 �لرئي�سيني يف  و�ملدر�ء  �لإد�رة  و�أع�ساء جمل�س  لرئي�س  �ملدفوعة  �ل�سفر و�لنتقال  و�لعالو�ت وم�ساريف  و�لرو�تب  و�لأتعاب  �لأجور  �إجمايل  بلغ 
و�ل�سركة �لتابعة يف عام 2010 مبلغ 2٫820٫319 دينار با�ستثناء �ملكافاآت و�حلو�فز �ملرتبطة بالإنتاجية.

التربعات: بلغ �إجمايل تربعات �لبنك و�ل�سركة �لتابعة لعام 2010 مبلغ 171٫575 دينار ح�سب �جلدول �أدناه: 4ب/19

�ملبلغ/دينار�جلهة

109٫351جمعيات ومر�كز خريية

16٫050�أندية

8٫100ن�ساطات �جتماعية

8٫000�أبحاث وموؤمتر�ت

30٫074�أخرى

171٫575         املجمـ�ع

و�حلو�دث 4ب/20 �ل�سحي  �لتاأمني  فيها  للبنك مبا  تاأمينية عامة  تغطيات  للح�سول على  للتاأمني(  �لعربي  �ل�سرق  �ل�سقيقة )�سركة  �ل�سركة  مع  �لبنك  تعاقد 
للموظفني وبلغ �إجمايل قيمة �لعقود 811٫664 دينار�. ومل يعقد �لبنك، عد� ذلك، �أية عقود �أو م�ساريع �أو �رتباطات مع �سركات تابعة �أو �سقيقة �أو حليفة 

�أو مع رئي�س جمل�س �لإد�رة �أو �أع�ساء �ملجل�س �أو �ملدير �لعام �أو �أي موظف يف �لبنك �أو �أقاربهم. 

ي�ساهم �لبنك يف خدمة �لبيئة و�ملجتمع �ملحلي، وقد مت �إي�ساح ذلك �سمن �جلزء �خلا�س باإجناز�ت �لبنك لعام 2010 يف هذ� �لتقرير.  4ب/21

البيانات املالية: وردت �سمن �لتقرير.4ج 5-1

تقرير مدققي احل�سابات : ورد �سمن �لتقرير4 د
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اإقرارات جمل�س الإدارة4هـ

يقر جمل�س �إد�رة �لبنك �لأردين �لكويتي بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد توؤثر على ��ستمر�رية عمل �لبنك خالل 4.2011هـ/ 1

يقر جمل�س �إد�رة �لبنك �لأردين �لكويتي مب�سوؤوليته عن �إعد�د �لبيانات �ملالية وتوفري نظام رقابة فعال يف �لبنك.4هـ/ 2

ت�اقيع رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

�لتو�قيع رئي�س و�أع�ساء جمل�س �لإد�رة

1-  �ل�سيد عبد �لكرمي عالوي �سالح �لكباريتي 

2-  �ل�سيد في�سل حمد مبارك �حلمد �لعيار / ممثل بنك �خلليج �ملتحد

3-  ال�سيد عماد جمال اأحمد الق�ساه / ممثل �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي

4-  �لدكتور يو�سف مو�سى �سلمان �لق�سو�س / ممثل بنك برقان - �لكويت 

5-  �ل�سيد م�سعود حممود جوهر حيات / ممثل �سركة �لفتوح �لقاب�سة 

6-  �ل�سيد طارق حممد يو�سف عبد �ل�سالم / ممثل �سركة م�ساريع �لكويت ) �لقاب�سة (

7-  �ل�سيد فاروق عارف �سحادة �لعارف 

8-  �ل�سيد حممد �أحمد حممد �أبو غز�له 

9-  �ل�سيد من�سور �أحمد عبد �لكرمي �للوزي  / ممثل �ل�سركة �لإ�سرت�تيجية لال�ستثمار�ت

نقر نحن �ملوقعني �أدناه ب�سحة ودقة و�كتمال �ملعلومات و�لبيانات �لو�ردة يف هذ� �لتقرير.4هـ/ 3

�ملدير �ملايل
هيام �سليم حب�س

�ملدير �لعام
حممد يا�سر �لأ�سمر

رئي�س جمل�س �لإد�رة
عبد �لكرمي �لكباريتي
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شركة تابعة

�رشكة ال�رشق الأو�سط خلدمات الدفع





دليل احلاكمية املوؤ�س�سية

) التحكم املوؤ�س�سي (

CORPORATE GOVERNANCE MANUAL

2010





املحتويات

3املقدمة 

3ر�سالة البنك بخ�س��س التحكم امل�ؤ�س�سي

3الإطار القان�ين وم�سادر اإعداد الدليل

4املمار�سات ال�سليمة للتحكم امل�ؤ�س�سي

4اأطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية

4جمل�س الإدارة

4- �لو�جبات و�مل�سوؤوليات

5- ت�سكيلة �أع�ساء �ملجل�س

5- رئي�س �ملجل�س

5- تنظيم �أعمال �ملجل�س

6- معايري ع�سوية جمل�س �لإد�رة

7اللجان املنبثقة عن املجل�س

7-  جلنة �لتدقيق و�ملخاطر

9- جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت

9-  جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي

11- جلنة جمل�س �لإد�رة للت�سهيالت و �ل�ستثمار

11الإدارة التنفيذية

11اللجان التنفيذية

13اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية

13- �لهياكل �لتنظيمية وتنظيم �لعمل يف �لبنك

14- �أهم مهام وو�جبات �لدو�ئر �ملختلفة بالبنك

14- د�ئرة �لت�سهيالت �مل�سرفية

15- �إد�رة �خلزينة و�ل�ستثمار

15- د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي

17- د�ئرة �إد�رة �ملخاطر

19- د�ئرة �لمتثال

19- ميثاق �أخالقيات �لعمل

20ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

20عالقة البنك مع امل�ساهمني

20ال�سفافية والإف�ساح
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الـمـقـدمـــــة 

لقد �أ�سبحت �أ�س�س وقو�عد �حلاكمية �ملوؤ�س�سية من �أبرز �ملو�سوعات �ملطروحة على �سعيد �قت�ساديات كافة دول �لعامل باعتبارها عن�سرً� هامًا وفاعاًل لتعزيز �لنجاح 
و�لإ�سالح �لقت�سادي خ�سو�سًا يف ظل �لعوملة و�نفتاح �لقت�ساديات �لدولية على بع�سها �لبع�س. وغني عن �لقول �أن هذه �ملبادئ و�لأ�س�س �أ�سبحت �سرورية للقطاعني 
�لعام و�خلا�س على حد �سو�ء كمتطلب رئي�س لتعزيز �لثقة يف �قت�ساد �أي دولة ودليل على توفر مبادئ ح�سن �لإد�رة و �ل�سفافية و�ملحا�سبة. �إن �حلاكمية �جليدة �أ�سا�س 

جناح �ملوؤ�س�سات وتعتمد �إىل حد بعيد على �ملهار�ت و�خلرب�ت وعلى �ملعرفة �لتي يتمتع بها �أع�ساء جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية.
ميكن تعريف �حلاكمية �ملوؤ�س�سية على �أنها عبارة عن )1( " جمموعة �لأنظمة و�لهياكل �لتنظيمية �لتي تو�سح م�سوؤوليات وو�جبات خمتلف �مل�ستويات �لإد�رية يف �لبنك 
وجمل�س �إد�رته وم�ساهمي �لبنك بالإ�سافة �إىل �جلهات ذ�ت �لعالقة �لتي تهتم بالبنك وذلك كله من �أجل �سمان متكن �لبنك من حتقيق �أهد�فه يف ظل وجود عملية 

رقابية فعالة وبالتايل �مل�ساعدة على ��ستغالل مو�رد �ملوؤ�س�سة بكفاءة ". 
وينظر �لبنك �لأردين �لكويتي مبفهومه �خلا�س �إىل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية على �أنها مفتاح ثقة �لعمالء وكافة �لأطر�ف �لأخرى �ملهتمة بالبنك، فاحلاكمية �ملوؤ�س�سية هي 

�لطريقة و�لأ�سلوب �لذي تد�ر به عالقات �لبنك مع نف�سه ومع �لأطر�ف �لأخرى �ملتاأثرة به.
يوؤمن �لبنك �لأردين �لكويتي باأن توفري حاكميه موؤ�س�سية جيدة يوؤدي �إىل �إد�رة جيدة للبنك ويعمل على حتقيق �أهد�ف �لبنك �ل�سرت�تيجية، بالإ�سافة �إىل �إميانه �ملطلق 
باأن وجود حاكميه جيدة لدى كافة موؤ�س�سات �ململكة �سوف يوؤدي �إىل وجود موؤ�س�سات كفوؤه بالإ�سافة �إىل توفري بيئة تناف�سية منا�سبة، مما ي�ساهم يف دعم �لقت�ساد 
�لوطني ب�سكل عام، خ�سو�سًا و�أن �لبنوك تلعب دور�ً  هامًا يف �لنظام �ملايل، وتعتمد على ود�ئع عمالئها يف �أعمالها مما يوؤكد على �أهمية وجود حاكميه موؤ�س�سية جيدة 

لديها.
وعليه فقد قرر جمل�س �إد�رة �لبنك �لأردين �لكويتي تبني دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية ) ي�سار �إليه لحقاً  بالدليل(  و�لذي مت �إعد�ده وفقًا لأف�سل �ملمار�سات �لدولية بهذ� 
�خل�سو�س و��ستنادً� �إىل تعليمات و�إر�ساد�ت �لبنك �ملركزي �لأردين، حيث يهدف �لبنك من تبنيه لهذ� �لدليل �لو�سول �إىل حتقيق مبادئ �حلاكمية �ملوؤ�س�سية �ملتمثلة 
بعد�لة معاملة كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة بالبنك ) Stakeholders ( و�ل�سفافية و�لإف�ساح عن و�سع �لبنك �ملايل و�لإد�ري �حلقيقي و�مل�سائلة يف �لعالقات بني جمل�س 
�لو��سح يف  �لف�سل  �مل�سوؤولية من حيث  �إىل  بالإ�سافة  �لأخرى،  �ملختلفة  و�جلهات  �لإد�رة  وبني جمل�س  و�مل�ساهمني،  �لإد�رة  وبني جمل�س  �لتنفيذية،  و�لإد�رة  �لإد�رة 

�مل�سوؤوليات وتفوي�س �ل�سالحيات.

ر�سالة البنك بخ�سو�س التحكم املوؤ�س�سي 

يهدف �لبنك �لأردين �لكويتي �إىل �لو�سول لأف�سل �ملعايري �ملتعلقة باأخالقيات �لعمل من كافة جو�نبه وذلك من خالل �لإف�ساح عن نتائج �لبنك بكل دقة و�سفافية �إىل 
جانب �ملحافظة على �لتقيد �لتام بالقو�نني و�لت�سريعات �ملختلفة �لتي حتكم عمل �لبنك.

الإطار القانوين وم�سادر اإعداد الدليل 

يرتبط �لتحكم �ملوؤ�س�سي �لفعال بعو�مل د�خلية ت�سمل مدى فعالية �لتعامل بني �إد�رة �لبنك وجمل�س �لإد�رة و�مل�ساهمني �إ�سافة �إىل �جلهات ذ�ت �لعالقة. �أما �لعو�مل 
�خلارجية و�لتي تدعم وتوفر حتكم موؤ�س�سي جيد فيمكن �إدر�جها مبا يلي:-

.2000 ل�سنة   28 رقم  �لبنوك  • قانون 
 .1997 ل�سنة   22 رقم  �ل�سركات  • قانون 

 .2002 ل�سنة   76 رقم  �ملالية  �لأور�ق  • قانون 
�لود�ئع رقم 33 ل�سنة 2000 بالإ�سافة �إىل كافة �لقو�نني �لتي حتمي حقوق �مل�ساهمني و�ملودعني و�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة. �سمان  • قانون 

مبقت�سى �لقو�نني �ملذكورة �أعاله و �أية تعديالت لحقة عليها. �ل�سادرة  و�لتعليمات  • �لأنظمة 
كما ��ستند �لبنك �إىل �مل�سادر �لتالية و�لتي �سكلت �أ�سا�س �إعد�د هذ� �لدليل: -

.2007 �لعام  يف  �لأردين  �ملركزي  �لبنك  قبل  من  �ل�سادر  �لأردن  يف  للبنوك  �ملوؤ�س�سية  �حلاكمية  • دليل 
�ملو�سوع.  حول  بازل  جلنة  • �إ�سد�ر�ت 

OECD )1( و�لبنك �لدويل بهذ� �خل�سو�س.  دول   • �إ�سد�ر�ت 
�ملوؤ�س�سية.  �حلاكمية  جمال  يف  �حلايل  �لبنك  • و�سع 

�ملوؤ�س�سية.  �حلاكمية  عن  تتحدث  مهنية  خمتلفة  • �إ�سد�ر�ت 
�لبنك. �إد�رة  مل�ساءلة  �مل�ستثمرون  ي�ستخدمها  و�لتي  �ملالية  للتقارير  �لدولية  و�ملعايري  �ملحا�سبية  • �ملعايري 

.) OECD ( ح�سب تعريف منظمة دول �لتعاون �لقت�سادية و�لتنمية )1(
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املمار�سات ال�سليمة للتحكم املوؤ�س�سي  

�إن تنظيم عملية �لتحكم �ملوؤ�س�سي بالإ�سافة �إىل �لأطر �لقانونية و�لتنظيمية تختلف ب�سكل و��سع بني �لدول، ومع هذ� فاإن �لتحكم �ملوؤ�س�سي �ل�سليم ميكن حتقيقه بغ�س 
�لنظر عن �لنموذج �لذي تتبناه �ملوؤ�س�سة �مل�سرفية طاملا �أن هناك وظائف �أ�سا�سية تعمل كما يجب.

هنالك �أربعة �أ�سكال من �لرقابة يجب ت�سمينها �لهيكل �لتنظيمي لأي بنك ل�سمان حتقيق رقابة فعالة وهي: 
1. �لرقابة من قبل جمل�س �لإد�رة.

2. �لرقابة من قبل �لأ�سخا�س غري �ملكلفني بالأعمال �ليومية.
3. �لرقابة �ملبا�سرة من وحد�ت �لعمل نف�سها.

4. �إد�رة م�ستقلة لوظائف �ملخاطر، �لمتثال وخ�سوع كل ذلك لإجر�ء�ت �لتدقيق �لد�خلي.

اأوًل: اأطراف احلاكمية املوؤ�س�سية ذات العالقة 

وتاليًا بع�س �لأمثلة على ذلك:

1. امل�ساهم�ن
�متالك �لأ�سهم يف �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة تعطي �ساحبها حقوقًا خمتلفة، حيث �أن �ل�سهم ميكن �سر�وؤه، بيعه، �أو حتويله، �أو تعطيه �حلق يف �أرباح �ل�سركة، بينما 

حت�سر م�سوؤوليته يف حدود قيمة ��ستثماره فقط.
كذلك تعطي �لأ�سهم �ساحبها �حلق يف معرفة �ملعلومات �ملختلفة �لتي تخ�س �ل�سركة بالإ�سافة �إىل حقه يف �لتاأثري على �لقر�ر�ت �ملختلفة �ملتعلقة بال�سركة، وبالتايل 

كان من �ملهم جد�ً  �أن يركز �لدليل على حماية حقوق كافة م�ساهمي �لبنك.

2. اأع�ساء جمل�س الإدارة 
�مل�سوؤول �لأ�سا�سي و�لأول عن �إد�رة �لبنك و�أد�ئه هم �أع�ساء جمل�س �لإد�رة، حيث يقوم �أع�ساء جمل�س �لإد�رة بالنيابة عن �مل�ساهمني باإد�رة �لبنك، وتغطي �لت�سريعات 

و�لقو�نني �ملختلفة و�جباتهم وم�سوؤولياتهم ) مثل قانون �ل�سركات، قانون �لبنوك ... �لخ (.

3. امل�ظف�ن
كافة موظفي �لبنك عليهم م�سوؤولية يف تطبيق �إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية كجزء من م�سوؤولياتهم يف حتقيق �أهد�ف �لبنك، كل فيما يخ�سه.

يجب على موظفي �لبنك �أن يتمتعو� باملعرفة �ل�سرورية و�ملهار�ت و�ملعلومات و�ل�سالحيات للقيام باأعمال �لبنك، وهذ� يتطلب �لفهم �لكامل للبنك ولل�سناعة ولل�سوق 
و�ملخاطر �لتي يو�جهونها.

و�لر�سا  �لأمان  �إىل  يوؤدي  �سوف  ذلك  و�لنجاح يف  �لبنك  و�إجناز�ت  �أد�ء  �إيجابي يف  ب�سكل  ي�ساهمون  �سوف  فاإنهم  �ملتطلبات  هذه  لتحقيق  �ملوظفني  �سعي  من خالل 
�لوظيفي.

4. الدائن�ن 
�لأطر�ف �ملختلفة �لتي ترتبط مع �لبنك بعالقات تعاقدية مثل �لعمالء، �ملوردون، و�لد�ئنون هم �أ�سا�س لأي موؤ�س�سة.

�لعالقة بني �لبنك و�لأطر�ف �ملختلفة تعتمد على �لثقة �لتي يتم تطويرها بني �لبنك و�لأطر�ف �ملختلفة �لأخرى.

ثانيًا: جمل�س الإدارة

ال�اجبات وامل�س�ؤوليات 
حتقيقا ً ملبادئ �لتحكم �ملوؤ�س�سي فاإن جمل�س �إد�رة �لبنك يقوم باملهام و�مل�سوؤوليات �لرئي�سية �لتالية ووفقا ملا ورد يف نظام �لبنك �لأ�سا�سي �إ�سافة �إىل ما ن�س عليه قانون 

�لبنوك و�ل�سركات و�لت�سريعات �لأخرى ذ�ت �لعالقة:  -
1. جمل�س �إد�رة �لبنك هو �مل�سوؤول �لأول عن �سالمة �لو�سع �ملايل للبنك، وعن �لتاأكد من قيام �لبنك بتلبية م�سوؤولياته �ملختلفة جتاه كافة �لأطر�ف �لتي ت�سمل �لبنك 

�ملركزي �لأردين، �مل�ساهمني، �ملودعني، �لد�ئنني، �ملوظفني، �مل�ستثمرين، و�أية جهات �أخرى لها م�سالح �أو ذ�ت عالقة بالبنك.
2. يقوم �ملجل�س بعملية ر�سم �لأهد�ف �ل�سرت�تيجية للبنك و�لرقابة على �لإد�رة �لتنفيذية �لتي يقع عليها عبء �لعمليات �لت�سغيلية �ليومية للبنك.

3. يقوم �ملجل�س بامل�سادقة على �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية و�لتاأكد �مل�ستمر من فعاليتها يف �إد�رة �ملخاطر �ملختلفة �لتي يو�جهها �لبنك.
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�ملختلفة  و�لتعليمات  �لقو�نني  مبوجب  �ملطلوبة  �أو  �ملعتمدة  �ملختلفة  و�لإجر�ء�ت  و�ل�سيا�سات  �ل�سرت�تيجية  باخلطط  �لبنك  تقيد  مدى  من  بالتاأكد  �ملجل�س  يقوم   .4
�لنافذة.

5. يقوم �ملجل�س بالتاأكد من متتع �لبنك بالنز�هة يف كافة �أعماله، حيث وفر �ملجل�س ميثاق لأخالقيات �لعمل، عرب فيه عن �لقيم و�ملبادئ �لأخالقية للبنك وفق �ملرتكز�ت 
�لأ�سا�سية �لتالية: �لنز�هة، �لمتثال للقو�نني، �ل�سفافية، و�لولء للبنك وقد مت تعميم هذ� �مليثاق على كافة موظفي �لبنك و�أع�ساء �ملجل�س ون�سره للجمهور.  

6. يقوم �ملجل�س بالتاأكد من توفر �سيا�سات مكتوبة )و�عتماد هذه �ل�سيا�سات( تغطي كافة �لأن�سطة �مل�سرفية لدى �لبنك، وباأنها معممة على كافة �مل�ستويات �لإد�رية، 
ويتم مر�جعتها بانتظام للتاأكد من �سمولها لأي تغيري�ت تطر�أ على �لقو�نني و�لتعليمات �ملختلفة �لتي حتكم عمل �لبنك.

7. يقوم �ملجل�س بتعيني مدير عام يتمتع بالنز�هة و�لأخالق �حلميدة و�خلربة و�لكفاءة �ملهنية، و يتم تقييم �ملدير �لعام �سنوياً  من قبل �ملجل�س.
8. يقوم �ملجل�س باملو�فقة على تعيني �أو ��ستقالة �ملدر�ء �لتنفيذيني يف �لبنك.

9. يقوم �ملجل�س بالتقييم �لذ�تي لأد�ئه – من خالل جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت- على �لأقل مرة و�حدة �سنويًاً وفق �آلية و��سحة.
10. يقوم �ملجل�س باإقر�ر خطط �إحالل ) Succession Plans ( للمدر�ء �لتنفيذيني للبنك وبحيث تت�سمن �ملوؤهالت و�ملتطلبات �لو�جب تو�فرها ل�ساغلي هذه �لوظائف.

ت�سكيلة اأع�ساء املجل�س 
1. تت�سف ت�سكيلة �أع�ساء �ملجل�س بالتنوع يف �خلربة �لعملية و�ملهنية.

2. ميكن �أن ي�سم �ملجل�س �أع�ساء تنفيذيني )�لذين ي�سغلون وظائف بالبنك( و�أع�ساء غري تنفيذيني، ويكون �أغلبية �أع�ساء �ملجل�س غري تنفيذيني .
3. ير�عي �لبنك د�ئمًا �أن يكون هناك ثالثة �أع�ساء م�ستقلني على �لأقل)Independent Directors( �سمن ت�سكيلة �ملجل�س.

4. يعرف �لبنك �لع�سو �مل�ستقل �أنه �لع�سو �لذي ل تربطه بالبنك �أي عالقة ميكن �أن توؤثر على مو�سوعية وحيادية حكمه وقر�ره وبحيث تتوفر يف ع�سو �ملجل�س �حلدود 
�لدنيا �لتالية ليعترب م�ستقالً :-

- �أن ل يكون قد عمل كموظف يف �لبنك خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �ل�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية �ملجل�س.
- �ن ل تربطه باأي �إد�ري يف �لبنك قر�بة دون �لدرجة �لثانية.

- �أن ل يتقا�سى من �لبنك �أي ر�تب �أو �أتعاب مالية �سو�ء بطريق مبا�سر �أو غري مبا�سر با�ستثناء ما يتقا�ساه مقابل ع�سويته يف �ملجل�س.
- �أن ل يكون ع�سو جمل�س �إد�رة �أو مالكا ً ل�سركة يتعامل معها �لبنك و ي�ستثنى من ذلك �لتعامالت �لتي تن�ساأ ب�سبب �خلدمات و/�أو �لأعمال �ملعتادة �لتي يقدمها �لبنك 

لعمالئه وعلى �أن حتكمها ذ�ت �ل�سروط �لتي تخ�سع لها �لتعامالت �ملماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �سروط تف�سيلية.
- �أن ل يكون �سريكاً  للمدقق �خلارجي �أو موظفا لديه �أو ل�سركة ��ست�سار�ت لها تعامالت مادية مع �لبنك خالل �ل�سنو�ت �خلم�س �ل�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية 

�ملجل�س.
- �أن ل ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف ر�أ�س مال �لبنك بطريقة مبا�سرة، �أو غري مبا�سرة كاأن يكون حليفاً  مل�ساهم رئي�سي يف �لبنك.

5. يف�سل �لبنك بني من�سبي رئي�س �ملجل�س و�ملدير �لعام وعلى �أن ل تربط بني �لرئي�س و�ملدير �لعام �أي قر�بة دون �لدرجة �لثالثة. 
6. �إذ� كان �لرئي�س تنفيذيًا فيقوم �لبنك بتعيني ع�سو م�ستقل كنائب لرئي�س �ملجل�س.

رئي�س املجل�س 
يقوم رئي�س �ملجل�س بالإ�سافة �إىل مهامه �لتقليدية مبا يلي:

1. �لعمل على بناء و�ملحافظة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على �أ�س�س �حلاكمية �ملوؤ�س�سية بني �أع�ساء �ملجل�س وبني جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية.
2. �لتاأكد من و�سول �ملعلومات �ملالئمة و�لكافية ويف �لأوقات �ملنا�سبة لكافة �أع�ساء �ملجل�س و�مل�ساهمني.

3. �لعمل على خلق ثقافة �لنقد �لبناء وت�سجيع تبادل وجهات �لنظر بني �أع�ساء �ملجل�س خالل �جتماعات �ملجل�س.
4. �لتاأكد من توفر معايري ذ�ت م�ستوى عال من �حلاكمية �ملوؤ�س�سية لدى �لبنك.

تنظيم اأعمال املجل�س   
1. يجتمع جمل�س �إد�رة �لبنك �ست مر�ت على �لأقل يف �ل�سنة وتبادر �لإد�رة �لتنفيذية للبنك باقرت�ح �ملو��سيع �لتي تر�ها منا�سبة على جدول �أعمال كل �جتماع.

2. يقوم �لبنك بتزويد �أع�ساء �ملجل�س باملعلومات �ملالئمة و�لكافية ويف �لأوقات �ملنا�سبة.
3. يقوم �أمني �سر �ملجل�س بتدوين �قرت�حات ونقا�سات ونتائج ت�سويت �أع�ساء �ملجل�س يف �جتماعات �ملجل�س.

4. يقوم �لبنك باإعد�د كتيب خا�س يت�سمن حقوق /و�جبات وم�سوؤوليات ع�سو جمل�س �لإد�رة ب�سكل و��سح وبحيث توزع على كل ع�سو من �أع�ساء �ملجل�س عند �نتخابه.
5. يقوم �لبنك باإعد�د كتيب خا�س يت�سمن كافة �لعمليات �مل�سرفية �لتي تتطلب مو�فقة �ملجل�س عليها.
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6. يجب �أن يكون �أع�ساء �ملجل�س على �إطالع د�ئم و م�ستمر بالتطور�ت د�خل �لبنك وخارجه، كذلك يقوم �لبنك بتزويد �لأع�ساء مبلخ�س عن �أعمال �لبنك عند �لتعيني 
وخالل فرتة �لع�سوية، بحيث يت�سمن خطط �لبنك �ل�سرت�تيجية، �أهم �لأمور �ملتعلقة بو�سع �لبنك �حلايل و�إد�رة �ملخاطر لدى �لبنك وبرنامج �لمتثال بالإ�سافة �إىل 

ميثاق �أخالقيات �لعمل، �لهيكل �لتنظيمي، �ملدر�ء �لتنفيذيون و �ملدقق �خلارجي.
7. لكافة �أع�ساء �ملجل�س وجلانه حق �لت�سال �ملبا�سر مع �لإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك.

8. ميكن لأع�ساء �ملجل�س و�للجان �ملختلفة �ملنبثقة عنه �ل�ستعانة مب�سادر خارجية مل�ساعدتهم يف �لقيام باملهام �ملوكولة �إليهم �ذ� �قت�ست �حلاجة �إىل ذلك.
9. لدى �لبنك هيكل تنظيمي يبني �لت�سل�سل �لإد�ري)مبا يف ذلك جلان �ملجل�س و�لإد�رة �لتنفيذية( ويتم �لإف�ساح للجمهور عن �جلزء �ملتعلق بالإد�رة �لعليا للبنك.

10. يقوم �ملجل�س برت�سيخ مبد�أ �لتز�م كل ع�سو من �أع�ساء �ملجل�س جتاه �لبنك وجميع م�ساهميه ولي�س جتاه م�ساهم معني .
11. يقوم �ملجل�س باإعد�د كتاب ر�سمي يبني فيه مهام وم�سوؤوليات وو�جبات �أمني �سر �ملجل�س و�لتي ت�سمل �لتاأكد من قيام �أع�ساء �ملجل�س باإتباع �لإجر�ء�ت �ملقرة من 
�ملجل�س و�لتاأكد من �نتقال �ملعلومات بني �أع�ساء �ملجل�س وجلانه و�لإد�رة �لتنفيذية، �إ�سافة �إىل حتديد مو�عيد �جتماعات �ملجل�س وكتابة حما�سر �لجتماعات ويتم 

تعيني �و تنحية �أمني �سر �ملجل�س من قبل �ملجل�س بالإجماع.

معايري ع�س�ية جمل�س الإدارة
تعترب �ملعايري �لتالية �حلدود �لدنيا �لو�جب تو�فرها يف ع�سو جمل�س �لإد�رة:-

�أ-توفر �ملوؤهالت و�ل�سروط �لالزمة للع�سوية:-
يجب �أن تتوفر يف كل من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �ملوؤهالت و�ل�سروط �لكافية خلدمة م�سالح �لبنك و�جلهات �لأخرى ذ�ت �لعالقة ويت�سمن ذلك حتقيق ما ورد يف قانوين 

�لبنوك و�ل�سركات و�أية قو�نني �أخرى ذ�ت عالقة. كذلك يجب �أن تتوفر لدى �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �أي من �أو جميع �خلرب�ت و�ملوؤهالت �لتالية:-
- خربة م�سرفية مالئمة.

- م�ستوى معني من �لتعليم و�لتدريب.
- �لقدرة على �ل�ستقاللية يف �حلكم على �لأمور.

- �ملعرفة بالبيانات �ملالية و�لفهم �ملعقول للن�سب �مل�ستخدمة لقيا�س �لأد�ء وتوفر �خلربة �لالزمة يف جمال عمل �لبنك.
- توفر مهار�ت �أو خرب�ت مالية / م�سرفية ت�ساهم يف �إثر�ء �ملجل�س.

- �للتز�م بتعلم �أعمال �لبنك و��ستيفاء �سروط �مل�ساهمة و�ل�ستعد�د لال�ستقالة من �ملجل�س يف حال عدم �لقيام بالأعمال �ملوكلة �إليه.
- وجود فهم ودر�ية باأف�سل �ملمار�سات �لدولية يف جمال �لإد�رة وتطبيقها.

- �لقدرة على �لتوجيه �ل�سرت�تيجي و�لروؤيا �مل�ستقبلية �لو��سحة و�تخاذ �لقر�ر�ت �ل�سليمة.

ب- �لولء و�ل�سدق و�لهتمام 
يعترب �لتز�م �أع�ساء جمل�س �لإد�رة بال�سدق، �لولء و�لهتمام بالبنك من �أهم �جلو�نب للو�سول �إىل حتكم موؤ�س�سي جيد من حيث حر�س �لع�سو على �أن تكون عالقته 

بالبنك عالقة �سادقة و�ن يقوم كاأي موظف �آخر بالت�سريح عن �أي معلومات ذ�ت �أهمية قبل �إجر�ء �أي �سفقة �أو تعامل جتاري مع �لبنك.
�أما يف جانب �لولء فانه يف حالة ح�سول �أي ت�سارب يف �مل�سالح بني �لع�سو و�لبنك فاإنه على جميع �لأطر�ف �أن ت�سعى لن تكون �لعملية عادلة بالن�سبة للبنك، ويجب �أن 

يطبق �ملجل�س على �أي ع�سو يتعامل مع �لبنك نف�س �ل�سروط �لتي يطبقها على �لعمالء �لآخرين دون �أية �أف�سلية.
وحتقيقا للولء �ملن�سود يقوم ع�سو جمل�س �لإد�رة مبا يلي:-
- ممار�سة دورة باأمانه وو�سع م�سلحة �لبنك ن�سب عينيه.

- جتنب ت�سارب �مل�سالح �و ��ستغالل من�سبه �و معلومات �لبنك لتحقيق ماآرب �سخ�سية و�لإف�ساح عن �أية حالت ن�ساأت �أو ميكن �أن تن�ساأ بهذ� �خل�سو�س فورً�.
- �إطالع �ملجل�س على �أي ت�سارب حمتمل يف �مل�سالح وعدم �لت�سويت على �أي قر�ر�ت تتعلق بهذ� �ملو�سوع.

�أما يف جانب �لهتمام فيحر�س �لع�سو على �لقيام بجميع �لو�جبات �ملن�سو�س عليها مبوجب �لقو�نني و�لأنظمة �ملرعية يف هذ� �ملجال ، �أن ي�سعى للح�سول على كافة 
�ملعلومات �ل�سرورية للتاأكد من �أن جميع �لقر�ر�ت �ملتخذة هي يف �سالح �لبنك، وعليه ح�سور �جتماعات �ملجل�س و�لتح�سري �مل�سبق لها ب�سكل جيد.  كذلك يجب �أن يقوم 

بالو�جبات �ملوكولة �إليه باأمانة.

ج- �لإ�ستقاللية  
حتى يتمكن �ملجل�س من �أد�ء دوره �لرقابي على �لإد�رة �لتنفيذية و�لتاأكد من عدم ممار�ستها لأي �إجر�ء�ت غري �سليمة فان جمل�س �إد�رة �لبنك يحتفظ بعدد منا�سب من 

�لأع�ساء �مل�ستقلني يف �ملجل�س )وفقًا لتعريف �لع�سو �مل�ستقل �لو�رد يف هذ� �لدليل ( وقد �عترب �ملجل�س �أن ثالثة �أع�ساء يعترب منا�سبًا .
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د- �لإطالع و�ملعرفة 
ويف هذ� �ملجال يجب على ع�سو جمل�س �لإد�رة �أن يكون :-

- على فهم ودر�ية بالعمليات �مل�سرفية و�ملخاطر �لتي تو�جه �لبنك، �إ�سافة �إىل �لبيانات �ملالية �لتي تعك�س و�سعه �ملايل.
- على در�ية بالقو�نني و�لتعليمات �ملطلوب من �لبنك �لتقيد بها ومتابعا للمو��سيع �مل�ستجدة يف قطاع �خلدمات �ملالية و�أي تطور�ت تطر�أ عليها.

�لد�خلي  و�ملدققني  �لتنفيذية  �لإد�رة  من  �ملقدمة  و�لتقارير  �ملطروحة  �ملو��سيع  كافة  ومر�جعة  عنه،  �ملنبثقة  و�للجان  �لإد�رة  جمل�س  �جتماعات  بح�سور  ملتزمًا   -
و�خلارجي و�ل�سلطات �لرقابية �لتي حتكم عمل �لبنك.

ثالثًا: اللجان املنبثقة عن املجل�س

�أهد�ف  مع  يتو�فق  وب�سكل  و�مل�سوؤوليات  �ل�سالحيات  بع�س  فو�سها  بت�سكيل جلان خمتلفة  �لإد�رة  قام جمل�س  وفعاليته،  كفاءته  وزيادة  �ملجل�س  �أعمال  تنظيم  بهدف 
و��سرت�تيجيات �لبنك وقد مت ت�سكيل هذه �للجان ب�سكل ر�سمي وبتعليمات �أقرت من �ملجل�س. علمًا باأن وجود هذه �للجان ل يعفي �ملجل�س من حتمل �مل�سوؤولية �ملبا�سرة 

جلميع �لأمور �ملتعلقة بالبنك.
يقوم �لبنك بالإف�ساح عن �أ�سماء �أع�ساء �للجان بالإ�سافة مللخ�س عن مهامها وم�سوؤولياتها �سمن �لتقرير �ل�سنوي للبنك.

ميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام جلنة �أو �أكرث يف جلنة و�حدة �إذ� ر�أى �أن يف ذلك حتقيق مل�سالح �لبنك و�أف�سل من �لناحية �لإد�رية.

اأ( جلنة التدقيق واملخاطر
1. تتاألف جلنة �لتدقيق و�ملخاطر من �أربعة �أع�ساء بالإ�سافة �إىل ع�سو مر�قب جميعهم من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة غري �لتنفيذيني.

2. يقوم �لبنك بالإف�ساح عن �أ�سماء �أع�ساء هذه �للجنة يف �لتقرير �ل�سنوي للبنك.
3. على �لأقل يجب �أن ت�سم جلنة �لتدقيق ع�سوين حا�سلني على موؤهالت وخرب�ت يف �ملجالت �ملحا�سبية �أو �ملالية.

4. يجب �أن ل يقل عدد �لأع�ساء �مل�ستقلني يف �للجنة عن ع�سوين �ثنني.
5. يعهد �إىل جلنة �لتدقيق مهام وم�سوؤوليات جلنة �إد�رة �ملخاطر وجلنة مر�قبة �لمتثال يف �لبنك.

6. من حق �للجنة �حل�سول على �أي معلومات من �لإد�رة �لتنفيذية تر�ها �سرورية لأد�ء مهامها، كما لها �حلق يف ��ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�سو جمل�س �إد�رة 
حل�سور �جتماعاتها.

7. لدى �لبنك كتيب )ميثاق( يبني مهام وم�سوؤوليات و�سالحيات جلنة �لتدقيق و�ملخاطر.
8. تعهد �إىل �للجنة م�سوؤولية تقدمي �لتو�سيات للمجل�س بخ�سو�س تعيني، �إنهاء عمل، مكافاآت، وتقييم مو�سوعية �ملدقق �خلارجي. وير�عى �لأمور �لتالية:-

- �لدور�ن �ملنتظم للتدقيق �خلارجي بني مكاتب �لتدقيق. ويف حال �سعوبة تطبيق ذلك من �لناحية �لعملية ، �لدور�ن �ملنتظم لل�سريك �لرئي�سي �مل�سوؤول عن �لتدقيق 
�خلارجي للبنك .

- قيام �ملدقق �خلارجي بتزويد جلنة �لتدقيق بن�سخة من تقريره.
9. تقوم �للجنة بالجتماع مع �ملدقق �خلارجي، �ملدقق �لد�خلي، م�سئويل �لمتثال و�ملخاطر مرة و�حدة على �لأقل �سنويا �أو كلما دعت �حلاجة لذلك وبدون ح�سور 

�لإد�رة �لتنفيذية للبنك.
10. تقوم جلنة �لتدقيق مبمار�سة �لدور �ملوكول �إليها مبوجب قانون �لبنوك و�لت�سريعات �لأخرى ذ�ت �لعالقة وبحيث يت�سمن ذلك وب�سكل خا�س:-

- �ملر�جعة و�مل�سادقة على خطة �لتدقيق �لد�خلي �لتي ت�سمل نطاق �لتدقيق وتكر�ره.
و�لقو�نني  بال�سيا�سات  �للتز�م  عدم  �لد�خلية،  �لرقابة  يف  �ل�سعف  لنقاط  �ملنا�سب  وبالوقت  �لت�سويبية  �لإجر�ء�ت  باتخاذ  �لتنفيذية  �لإد�رة  قيام  من  �لتاأكد   -

و�لتعليمات، و�ملالحظات �لأخرى �لتي يتم حتديدها من قبل �لتدقيق �لد�خلي.
- �لتاأكد من قيام �لبنك بتطبيق معايري �ملحا�سبة و�لتدقيق �لدولية بال�سكل �ل�سليم.

- تقييم نطاق ونتائج ومدى كفاية عمليات �لتدقيق �لد�خلي و�خلارجي للبنك.
- �لتقييم �مل�ستمر لأنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية يف �لبنك.

- مر�جعة �لق�سايا �ملحا�سبية ذ�ت �لأثر �جلوهري على �لبيانات �ملالية.
- مر�جعة �ملالحظات �لو�ردة يف تقارير �جلهات �لرقابية وتقارير �ملدقق �خلارجي ومتابعة �إجر�ء�ت �لت�سويب.

- مر�جعة �لبيانات �ملالية للبنك قبل عر�سها على جمل�س �لإد�رة وب�سفة خا�سة �لتحقق من �أو�مر �جلهات �لرقابية ب�ساأن كفاية ر�أ�س �ملال وكفاية �ملخ�س�سات 
�ملاأخوذة مقابل �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها وكافة �ملخ�س�سات �لأخرى و�إبد�ء �لر�أي يف ديون �لبنك غري �لعاملة �أو �ملقرتح �عتبارها ديونا هالكة.
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- �لتاأكد من �لقو�نني و�لأنظمة �لتي حتكم عمل �لبنك.
- تقوم �للجنة برفع تقاريرها وتو�سياتها ونتائج ممار�ستها ملهامها �إىل جمل�س �لإد�رة.

- يدعى كل من رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال و مدير د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي يف �لبنك حل�سور �جتماعات �للجنة ولها �أن تدعو �أي �سخ�س لال�ستئنا�س 
بر�أيه بخ�سو�س م�ساألة معينة.

وب�سكل عام فان م�سوؤولية جلنة �لتدقيق ل تغني عن م�سوؤوليات �ملجل�س �أو �لإد�رة �لتنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية لديه.

�أما دور جلنة �لتدقيق و�ملخاطر يف جانب �إد�رة �ملخاطر فتتلخ�س مهامها بالآتي: 
1. �لتو�سية باعتماد �إ�سرت�تيجية و�سيا�سات �إد�رة �ملخاطر و�لتاأكد مما يلي: 

- �أن تكون �ساملة وموثقة لإد�رة جميع �ملخاطر �ملادية.
- �أن تكون مالئمة حلجم ون�ساطات �لبنك و�سركاته �لتابعة. 

- وجود �لرب�مج و�لجر�ء�ت و�لأدو�ت ) ومنها �ل�سقوف ( لرتجمة هذه �خلطط و�ل�سيا�سات و�لتاأكد من مدى تطبيقها و �أي ��ستثناء يتم من خالل مو�فقات �إد�رية 
حمددة. 

- يتم مر�جعتها ب�سورة دورية. 
- يتم �إي�سالها �إىل �ملعنيني �سمن �لبنك. 

�أنو�ع �ملخاطر �لأخرى وذلك من خالل  - مر�قبة �لإد�ر�ت �لتنفيذية فيما يتعلق باإد�رة خماطر �لئتمان، �ل�سوق، �ل�سيولة، �لت�سغيلية، �لمتثال و�ل�سمعة وكافة 
�لإطالع على �لتقارير �ل�سادرة عن �إد�رة �ملخاطر �لتي تو�سح للجنة ما هي �ملخاطر �لتي يعمل �سمنها �لبنك و�لإجر�ء�ت �ملتخذة لتخفيفها، وبحيث تكون هذه 

�لتقارير مالئمة، مف�سلة، وتقدم بالوقت �ملنا�سب �سمن �إطار �أنظمة معلومات كفوؤة. 
. )Risk Profile( 2. متابعة �ملخاطر �لتي يعمل �سمنها �لبنك وقيا�س ماديتها و�لتاأكد من وجود �إجر�ء�ت د�خلية لتقييم كفاية ر�أ�س �ملال وربطها مع خماطر �لبنك

3. �لتاأكد من �ملخاطر �ملت�سمنة يف �ملنتجات �جلديدة �لتي يرغب �لبنك بالتعامل بها قبل �ن يتم طرحها.
4. �لتو�سية باعتماد �لهيكل �لتنظيمي لد�ئرة �إد�رة �ملخاطر و�لتاأكد من ��ستقالليتها ومن قيامها مبمار�سة �أعمالها �سمن �إد�رة م�ستقلة.

5. مر�جعة حجم �ملخاطر �ملقبولة ) Risk Appetite ( �لتي ميكن �أن يتحملها �لبنك ويعمل �سمنها و�لتو�سية بها ملجل�س �لإد�رة.
.) Business Continuity ( 6. �لإطالع على �لتقارير �ملتعلقة ب�سمان ��ستمر�رية �لعمل

7. تقوم �للجنة برفع تقارير دورية ملجل�س �لإد�رة.
وفيما يتعلق بدور جلنة �لتدقيق و�ملخاطر يف جانب مر�قبة �لمتثال فيمكن �إدر�جه مبا يلي: -

1. �لتو�سية باعتماد �سيا�سة مر�قبة �لمتثال و�لتاأكد بخ�سو�سها مما يلي: 
- �أن تكون �ل�سيا�سة مكتوبة.

- �أن تكون مالءمة حلجم ون�ساطات �لبنك و�سركاته �لتابعة.
- �أن حتدد �لإجر�ء�ت �لتي يجب �إتباعها من قبل �لإد�رة و�ملوظفني.

- �أنها تو�سح �ملتطلبات �لرئي�سية ب�ساأن �لتعرف على خماطر �لمتثال و�إد�رتها �سمن جميع م�ستويات �لبنك.
- �أن يتم تعميم �ل�سيا�سة على كافة �لإد�ر�ت و�لعاملني يف �لبنك.

2. تقييم درجة �لفعالية �لتي يدير بها �لبنك خماطر �لمتثال مرة و�حدة يف �ل�سنة على �لأقل ومر�جعتها عند �إجر�ء �أي تغيري�ت عليها.
3. مر�قبة ومتابعة تطبيق هذه �ل�سيا�سة.

4. �تخاذ �لتد�بري �لالزمة لتعزيز قيم �ل�ستقامة و�ملمار�سات �ملهنية �ل�سليمة د�خل �لبنك بال�سكل �لذي يجعل �لمتثال بالقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات و�لأو�مر و�ملعايري 
�ملطبقة هدفًا �أ�سا�سيًا و�جب �لتحقق.

5. �عتماد �لهيكل �لتنظيمي لد�ئرة مر�قبة �لمتثال و�لتاأكد من ��ستقالليتها ومبا يحقق وجود ف�سل بني وظيفة مر�قبة �لمتثال و�أن�سطة �لتدقيق �لد�خلي.
6. �لتاأكد من وجود خطة �سنوية لإد�رة خماطر �لمتثال و�أنها تاأخذ بعني �لعتبار �أي ق�سور يف �ل�سيا�سة �أو �لإجر�ء�ت �أو �لتطبيق و�أنها مرتبطة مبدى فعالية �إد�رة 

خماطر �لمتثال �لقائمة و�أنها حتدد �حلاجة �إىل �أي �سيا�سات �و �إجر�ء�ت للتعامل مع خماطر �لمتثال �جلديدة �لناجتة عن �لتقييم �ل�سنوي لهذه �ملخاطر.
7. �لإطالع على �لجر�ء�ت و�لتد�بري �لت�سحيحية و/�أو �لتاأديبية �ملنا�سبة �لتي يتم �تخاذها من قبل �لإد�رة �لتنفيذية بالبنك يف حال �كت�ساف خمالفات ناجمة عن 
عدم �لمتثال وخا�سة يف حالة �ملخالفات �لتي تعر�س �لبنك لعقوبات قانونية �أو تعر�سه خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر �ل�سمعة مع �لتاأكد من �أنه يتم �لإبالغ �لفوري عن 

هذه �حلالت.
8. �لإطالع على �لتقارير �لتي تظهر نتائج �لختبار�ت �لتي متت مبر�قبة �لمتثال و�لتي يجب �أن تت�سمن تقييم خماطر �لمتثال و�ملخالفات وجو�نب �لق�سور �لتي يتم 

�لك�سف عنها و�لجر�ء�ت �لت�سحيحية �لتي مت �تخاذها.
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ب( جلنة  الرت�سيحات واملكافاآت
1- تتاألف جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت من ثالثة �أع�ساء من جمل�س �لإد�رة غري �لتنفيذيني، �إثنان منهم مبا يف ذلك رئي�س �للجنة من �لأع�ساء �مل�ستقلني، جتتمع على 

�لأقل مرتني من كل عام �أو كلما دعت �حلاجة وتكون قر�ر�تها بالأغلبية على �أن يت�سمنها قر�ر رئي�س �للجنة ويتوىل �أمانة �سرها �أمني �سر جمل�س �لإد�رة. 
2- تقوم �للجنة باملهام �لتالية:-

- ت�سمية �أع�ساء �ملجل�س مع �لأخذ بالعتبار قدر�ت وموؤهالت �لأ�سخا�س �ملر�سحني. ويف حالت �إعادة �لرت�سيح يوؤخذ بعني �لعتبار عدد مر�ت ح�سورهم ونوعية 
وفاعلية م�ساركتهم يف �جتماعات �ملجل�س، مع مر�عاة ما ورد يف قانون �ل�سركات بخ�سو�س جتديد ع�سوية ع�سو جمل�س �لإد�رة. 

- حتديد فيما �إذ� كان للع�سو �سفة �لع�سو �مل�ستقل .
- تقوم جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت باتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية �ملجل�س بالإ�سافة �إىل مدى م�ساركة �لع�سو يف �جتماعات �ملجل�س. وبحيث يكون معيار 

تقييم �لأد�ء مو�سوعي ويت�سمن مقارنة بالبنوك �لأخرى، بالإ�سافة �إىل معايري �سالمة و�سحة �لبيانات �ملالية للبنك ومدى �للتز�م مبتطلبات �ل�سلطات �لرقابية.
- تتوىل �للجنة م�سوؤولية توفري معلومات وملخ�سات حول خلفية بع�س �ملو��سيع �لهامة عن �لبنك لأع�ساء جمل�س �لإد�رة، و�لتاأكد من �طالعهم �مل�ستمر حول �أحدث 

�ملو��سيع ذ�ت �لعالقة بالعمل �مل�سريف. 
- تو�سي جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت باملكافاآت )مبا يف ذلك �لر�تب �ل�سهري و�ملنافع �لأخرى( للمدير �لعام. كما تقوم �للجنة مبر�جعة �ملكافاآت �ملمنوحة لباقي 

�لإد�رة �لتنفيذية.
- �لتو�سية ملجل�س �لإد�رة بتعيني مدير عام على �أن يتمتع بال�سروط �لتي ن�س عليها قانون �لبنوك.

- �لتو�سية ملجل�س �لإد�رة باإقر�ر خطط �لإحالل لالإد�رة �لتنفيذية للبنك وبحيث تت�سمن �ملوؤهالت و�ملتطلبات �لو�جب توفرها ل�ساغلي هذه �لوظائف.
- �لتو�سية ملجل�س �لإد�رة بتعيني �ملدر�ء �لتنفيذيني.

- تتوىل �للجنة م�سوؤولية �لتاأكد من وجود �سيا�سة لدى �لبنك تت�سمن �أن �ملكافاآت / �لرو�تب كافية ل�ستقطاب �أ�سخا�س موؤهلني للعمل يف �لبنك و�لحتفاظ بهم وب�سكل 
يتما�سى مع �ملكافاآت / �لرو�تب �ملمنوحة من قبل �لبنوك �ملماثلة يف �ل�سوق. كما يجب �أن تت�سمن �سيا�سة �لبنك �أن يتم ربط �لرو�تب وب�سكل جزئي بالأد�ء، �أن تو�سع 
بر�مج للحو�فز تهدف �إىل تعزيز قيمة �أ�سهم �لبنك على �ملدى طويل �لأجل وتهدف �أي�سا �إىل تعزيز �لبيئة �لرقابية �لد�خلية وتوؤدي �إىل �سالمة ومتانة �لو�سع �ملايل 

للبنك، مبعنى �أن ل يتم �لرتكيز على زيادة ح�سة �سهم �لبنك من �لأرباح على �ملدى �لق�سري فقط.
- �لتاأكد من �أن �سيا�سة �ملكافاآت يتم �لإف�ساح عنها يف �لتقرير �ل�سنوي للبنك حتديدً� مكافاآت �أع�ساء �ملجل�س كل على حده و�أعلى رو�تب مت دفعها خالل �ل�سنة 

للمدر�ء �لتنفيذيني من غري �أع�ساء �ملجل�س. 
- �إطالع �ملجل�س على �لتقارير �لتي ت�سمن �ملعلومات �لالزمة له لأد�ء �أعماله.

ج( جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي 
تتاألف جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي من رئي�س جمل�س �لإد�رة وثالثة �أع�ساء غري تنفيذيني. جتتمع �للجنة مرة و�حدة على �لأقل من كل عام وذلك بدعوة من رئي�سها ويتوىل 
رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال �أمانة �ل�سر. للجنة �أن تقوم بدعوة �أي �سخ�س يف �لبنك وعلى كافة �مل�ستويات �لإد�رية لال�ستئنا�س بر�أيه �و م�ساءلته عن �أي �أمر 

من �لأمور.

مهام جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي 
�إن مهام جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي ب�سكل رئي�سي تن�سب على �لتاأكد من تطبيق ما ورد يف دليل �لتحكم �ملوؤ�س�سي من كافة جو�نبه وذلك من قبل كافة �لأطر�ف �ملرتبطة به 
من �إد�رة تنفيذية وجمل�س �إد�رة وجلان، �إ�سافة �إىل �ملر�جعة �لدورية للدليل من وقت لآخر �أو كلما �قت�ست �حلاجة وذلك بهدف مو�كبة �لتغري�ت يف �حتياجات وتوقعات 

كل من �لبنك و�ل�سوق �مل�سريف.
وتالياً اأبرز املهام امل�كلة للجنة التحكم امل�ؤ�س�سي:-

1- �لتاأكد من قيام �ملجل�س بر�سم �أهد�ف ��سرت�تيجية وحتديد قيم عليا للبنك وتعميمها على كافة �مل�ستويات �لإد�رية د�خل �لبنك ويف هذ� �ملجال تقوم �للجنة بالتاأكد 
من عدة �أمور منها:-

- ر�سم ��سرت�تيجية للبنك و�لعمل على �إقر�رها من �ملجل�س.
- قيام جمل�س �لإد�رة باعتماد �ل�سيا�سات �لعامة للبنك مبا فيها �ل�سرت�تيجية �لعامة و�لإ�سر�ف على تنفيذها ب�سكل ي�سمن عدم ت�سارب �مل�سالح.

- �لإلتز�م مبيثاق �أخالقيات �لعمل �ملعتمد لدى �لبنك وذلك على م�ستوى جمل�س �لإد�رة وكافة �مل�ستويات �لإد�رية يف �لبنك.
2- �لتاأكد من حتديد �مل�سوؤوليات وتو�سيح خطوط �لت�سال و�ملرجعية لالإد�ريني على خمتلف م�ستوياتهم �لإد�رية وذلك �سمن �لإطار �لتايل:-

- حدد قانون �لبنوك وقانون �ل�سركات �سروط وم�سوؤوليات جمل�س �لإد�رة و�ملدير �لعام، حيث يعترب �ملجل�س م�سوؤوًل عن �لرقابة على �إد�رة �لبنك �لتنفيذية و�لتي 
تقوم باإد�رة �أعمال �لبنك �ليومية.



10ا لـتـقـر يــر ا لـ�سـنــو ي  0 1  0 2 

- �سرورة و�سوح خطوط �مل�ساءلة و�مل�سوؤولية من خالل �لتفوي�س �لر�سمي لل�سالحيات و�لتاأكيد على �لف�سل ما بني �لوظائف ووجود �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية 
�ملنا�سبة.

3- �لتاأكد من �أهلية �أع�ساء جمل�س �لإد�رة ملنا�سبهم و�أن لديهم فهم و��سح لدورهم يف �لتحكم �ملوؤ�س�سي �إ�سافة �إىل �ل�ستقاللية يف حل �مل�ساكل و�تخاذ �لقر�ر�ت ويف 
هذ� �لإطار يقع على عاتق �للجنة م�سوؤولية �لتاأكد من عدة �أمور منها  :-

- �أن جمل�س �لإد�رة يقوم بدوره �ملطلوب يف جمال �لرقابة على �أعمال �لبنك مبا يف ذلك فهم للمخاطر �لتي يتعر�س لها �لبنك.
  . ) Independent Directors ( لتاأكد من وجود عدد منا�سب من �لأع�ساء �مل�ستقلني �سمن �أع�ساء جمل�س �لإد�رة� -

- �لتاأكد من توفر �ملحدد�ت و �ل�سروط �لو�ردة �سمن قانون �لبنوك بخ�سو�س �لأ�سخا�س �لذين ي�سغلو� رئا�سة وع�سوية جمل�س �لإد�رة .
.) Fit and Proper(لتاأكد من تطبيق مبد�أ و�سع �لرجل �ملنا�سب يف �ملكان �ملنا�سب� -

- �لتاأكد من وجود جلنة تدقيق م�سكلة من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة �سمن �ل�سروط �ملحددة بقانون �لبنوك و�أنها متار�س دورها بال�سكل �ملطلوب �إ�سافة �إىل �لتاأكد من 
وجود �للجان �ملطلوبة مبوجب تعليمات �لبنك �ملركزي مثل ) جلنة �إد�رة �ملخاطر وجلنة مر�قبة �لمتثال (.

- �لتاأكد من وجود �للجان �لكافية و�ملنبثقة عن جمل�س �إد�رة �لبنك مع �لعمل على ��ستحد�ث �للجان �لتي تظهر �حلاجة �إليها و�لالزمة لإر�ساء قو�عد �لتحكم �ملوؤ�س�سي 
وتطبيق ثقافتها على كافة �مل�ستويات لدى �لبنك.

4- �لتاأكد من قيام �لإد�رة �لتنفيذية بو�جبها فيما يتعلق بالرقابة �ملنا�سبة على �أعمال �لبنك و�لقيام بدورها ح�سبما هو من�سو�س عليه يف تعليمات �أنظمة �ل�سبط 
و�لرقابة �لد�خلية �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي �لأردين وذلك من خالل �لعديد من �لأمور منها:-

- �لتاأكد من قيام �لإد�رة �لتنفيذية مبهمة �إد�رة �ملخاطر �لأمر �لذي يت�سمن مهمة �لتاأكد من عملية و�سع ومر�قبة �ل�سيا�سات و�لتعليمات مب�ستوى مقبول لكل من 
خماطر �لئتمان، خماطر �ل�سوق، خماطر �ل�سيولة و �ملخاطر �لت�سغيلية ، �إ�سافة �إىل �للتز�م بدورها يف �إد�رة ومر�قبة خماطر �لمتثال وفقًا لل�سيا�سات �ملعدة 

لهذ� �لغر�س، و�سوًل �إىل حتقيق عائد معقول للم�ساهمني دون �مل�سا�س بق�سايا �ل�سالمة �مل�سرفية.
- �لتاأكد من تطبيق مبد�أ �لرقابة �لثنائية يف كافة �أعمال ون�ساطات �لبنك وعدم ��سطالع �سخ�س و�حد للقيام بعمل كامل.

- �لتاأكد من كفاءة �لإد�رة �لتنفيذية وكافة مدر�ء �لدو�ئر ب�سكل عام.
5- �لإ�ستفادة ب�سكل فعال من �لأعمال �لتي يقوم بها �ملدققون �لد�خليون و�ملدققون �خلارجيون .

6- �لتاأكد من قيام �لبنك وكجزء من عملية �ملو�فقة على منح �لئتمان بتقييم نوعية �حلاكمية �ملوؤ�س�سية لعمالئه من �ل�سركات وخا�سة �ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة بحيث 
يتم تقييم خماطر �لعمالء. وقد يرى �لبنك مكافاأة عمالئه �لذين تتوفر لديهم حاكمية جيدة.

 من �سمن مهام جمل�س �لإد�رة، و�سع �لأنظمة و�لتعليمات �لد�خلية للبنك و�لتي حتدد مهام �لدو�ئر �ملختلفة مبا يكفل حتقيق �لرقابة �ملطلوبة ويف هذ� �لإطار يربز دور 
جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي يف توفري ما يلي بهذ� �خل�سو�س :-

1- التدقيق الداخلي
�إن توفري �أنظمة �سبط ورقابة د�خلية فعالة د�خل �لبنك يجب �أن يكون مدعما بد�ئرة تدقيق د�خلي فعالة تقوم بتقييم هذه �لأنظمة با�ستقاللية.

تقوم د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي بتقييم فعالية وكفاءة �لعمليات ومدى �لتقيد بالقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات �إ�سافة �إىل تقييم فعالية نظام �إد�رة �ملخاطر وكفاية ر�أ�س 
مال �لبنك ن�سبة �إىل خماطره وفق �لبيانات �ملالية للبنك، وحتقيقًا لهذ� �لدور يجب �أن يتم ما يلي:-

�ملنبثقة عن جمل�س  �لتدقيق  �إىل جلنة  مبا�سرة  بنتائج مهامه  وتو�سياته  تقاريره  برفع  قيامه  �لتامة من خالل  بال�ستقاللية  �لد�خلي  �ملدقق  �لتاأكد من متتع   -
�لإد�رة.

- �لتاأكد من �أن جلنة �لتدقيق هي �مل�سوؤولة عن حتديد رو�تب ومز�يا كادر د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي وتقييم �أد�ئه.
- �لتاأكد من قيام كل من �ملدقق �لد�خلي وجلنة �لتدقيق مر�جعة �ملالحظات �لو�ردة يف تقارير �لبنك �ملركزي وتقارير �ملدقق �خلارجي ومتابعة �لجر�ء�ت �ملتخذة 

ب�ساأنها.
2- التدقيق اخلارجي 

ميثل م�ستوى �آخر من �لرقابة على مدى م�سد�قية �لبيانات �ملالية وتقييم �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية:-
- ت�سمن قانون �لبنوك �ملهام �ملطلوبة من �ملدقق �خلارجي وبحيث يتم �ختياره من �سمن قائمة يعدها �لبنك �ملركزي �سنويًا.

- مر�عاة وجود تعاون وتن�سيق ب�سكل كامل بني �ملدقق �لد�خلي و�خلارجي.
7- مر�عاة �أن تت�سف عملية �لتحكم �ملوؤ�س�سي بالإف�ساح و�ل�سفافية.

8- يجب �أن يكون جمل�س �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية على فهم لهيكلية عمليات �لبنك، مبا يف ذلك �لعمليات �لتي يقوم بها �لبنك يف مناطق �أو �سمن هياكل ت�سريعاتها 
تعيق �ل�سفافية، وبهذ� �خل�سو�س يكون دور جلنة �لتحكم �ملوؤ�س�سي �لتاأكد مما يلي:-

- �لتاأكد من �أن �لإد�رة �لتنفيذية تتبع �سيا�سات و��سحة و�إجر�ء�ت �سليمة للعمل �سمن هذه �ملناطق / �لت�سريعات.
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- �إجر�ء تقييم دوري للتاأكد من مدى �حتياج �لبنك للعمل �سمن هذه �ملناطق و�لتي تعيق �ل�سفافية.
- �إن جلنة �لتدقيق تر�قب �أعمال �لتدقيق �لد�خلي على �ل�سو�بط على �لأن�سطة �لتي متار�س يف هذه �ملناطق وترفع �لتقارير �لالزمة �سنويًا �أو لدى مالحظة �أي ق�سور 

مادي �إىل جمل�س �لإد�رة.
لتقييم هذه  �سيا�سات  يكون هناك  و�ن  �لبنك،  يقدمها  �لتي  �ملعقدة  �ملالية  و�لأدو�ت  �ملنتجات  و�إجر�ء�ت عمل حتكم  و�سيا�سات  ��سرت�تيجيات  وجود  �لتاأكد من   -

�ملنتجات �سو�ء عند ��ستخد�مها �أو بيعها.
- �لتاأكد من �أن وجود �سيا�سات للتعرف، قيا�س، و�إد�رة للمخاطر �ملادية، مبا يف ذلك �ملخاطر �لقانونية وخماطر �ل�سمعة �لتي ميكن �أن تن�ساأ من ممار�سة �لبنك لأي 

ن�ساطات.
- �لإطالع على �لتقييم �لدوري لالمتثال للقو�نني و�لأنظمة بالإ�سافة �إىل �لمتثال مع �ل�سيا�سات �لد�خلية.

- �لتاأكد من �أن هذه �لأن�سطة خا�سعة لأعمال �لتدقيق �لد�خلي للبنك و�سمن نطاق �أعمال �لتدقيق �خلارجي.
�لإد�رة  �لالزمة ملجل�س  �لتقارير  رفع  ويتم  �لأن�سطة  تلك  �ملتعلقة مبخاطر  �ملعلومات  للبنك، مبا يف ذلك  �لرئي�سية  لالإد�رة  �لالزمة  �ملعلومات  �لتاأكد من و�سول   -

و�ل�سلطات �لرقابية ويتم �للتز�م مبتطلبات �لإف�ساح مبقت�سى �لقو�نني و�لتعليمات �لتي يعمل بها �لبنك. 

د( جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت و ال�ستثمار
تتلخ�س عمل و�سالحيات �للجنة �لنظر يف �ملقرتحات و�لطلبات �ملقدمة من جلنة �لإد�رة للت�سهيالت  وجلنة �لإد�رة لال�ستثمار و�لتي تزيد عن حدود �سالحيتها.

- تتاألف �للجنة من رئي�س جمل�س �لإد�رة �و نائبه وع�سوية �ثنني من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة.
- جتتمع �للجنة �أ�سبوعيا.

- تقوم �للجنة مبر�جعة �ل�سيا�سة �لئتمانية و�ل�سيا�سة �ل�ستثمارية دوريًا و�لتاأكد من حتديثها مبا يتفق مع �لتعليمات و�لت�سريعات ذ�ت �لعالقة.

رابعاً :  الإدارة التنفيذية

1. تقوم �لإد�رة �لتنفيذية بو�سع خطط �لعمل لتحقيق وتنفيذ �إ�سرت�تيجية �لبنك وذلك عن طريق عملية تخطيط �ساملة لكافة دو�ئر �لبنك.
2. تقوم �لإد�رة �لتنفيذية وب�سكل دوري مبر�جعة �لإجناز�ت �ملتحققة ومقارنتها مع �خلطط �ملو�سوعة وتتخذ �لجر�ء�ت �لت�سويبية �إن لزم �لأمر.

3. تقوم �لإد�رة �لتنفيذية باإعد�د �ملو�زنات �لتقديرية كاأد�ة من �أدو�ت �لتخطيط و�لرقابة.
4. تعترب �لإد�رة �لتنفيذية م�سوؤولة عن �إعد�د وتطوير �سيا�سات و�إجر�ء�ت �إد�رة خمتلف �أنو�ع �ملخاطر وتنفيذ �ل�سرت�تيجيات �ملعتمدة من �ملجل�س.

5. تقع �لأعمال �ليومية �لت�سغيلية للبنك �سمن حدود م�سوؤوليات ومهام �لإد�رة �لتنفيذية للبنك.

خام�ساً  : اللجان التنفيذية

من �أجل �سمان حتقيق مبادئ �حلاكمية �ملوؤ�س�سية يف �لبنك فلدى �لبنك عدة جلان تنفيذية متخ�س�سة مت ت�سكيلها لأغر��س حمددة ولزيادة فعالية �لبنك ب�سكل عام وهذه 
�للجان هي :

- اللجنة التنفيذية.
- جلنة امل�ج�دات واملطل�بات. 

- اللجنة الت�جيهية لأنظمة املعل�مات. 
- جلنة ت�سهيالت الإدارة. 

- جلنة ا�ستثمار الإدارة. 
وتتكون هذه �للجان من �ملدير �لعام رئي�سًا وع�سوية بع�س �أو كافة نو�ب وم�ساعدي �ملدير �لعام و�ملدر�ء �لتنفيذيني . 

بالإ�سافة �إىل �للجان �ملذكورة �أعاله هناك جلنة �مل�سرتيات وجلنة ��ستالم �لفروع �جلديدة و�ملجددة. 
و�مللخ�س �لتايل يبني م�سوؤوليات ومهام �أهم �للجان �لتنفيذية:

- اللجنة التنفيذية:
تتلخ�س م�سوؤولياتها ومهامها مبتابعة �إجناز�ت �لبنك �ملختلفة و�سري خطط �لعمل وتقييم �أو�ساع �لبنك �أوًل باأول بالإ�سافة �إىل بحث �سبل تطوير خمتلف جو�نب �لعمل 
بالبنك لتحقيق �لأهد�ف �ملو�سوعة و�ل�ستجابة لأي م�ستجد�ت ب�سرعة وكفاءة. تتاألف �للجنة من �ملدير �لعام رئي�سًا وع�سوية نائبيه ورئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر 

و�لمتثال و م�ساعدي �ملدير �لعام و�ملدر�ء �لتنفيذيني يف �لبنك وتعقد �جتماعها ب�سكل �سهري. 
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- جلنة امل�ج�دات واملطل�بات:
 �لهدف �ل�سرت�تيجي للجنة هو تعظيم ربحية �لبنك على �ملدى �لطويل من خالل �لتخ�سي�س �لأمثل للمو�رد �ملتاحة على �لتوظيفات �ملربحة مع �ملحافظة على م�ستوى 

مقبول من �ملخاطر ومبا يتو�فق مع �أهد�ف �لبنك وتقوم هذه �للجنة بدورين رئي�سيني:                                          
- �لتوزيع / �لتخ�سي�س �ل�سرت�تيجي لكل من �لأ�سول و�خل�سوم.

- �سبط ورقابة �ملخاطر. 

بالإ�سافة �إىل تقييم �لعائد / �ملخاطر لالأ�سول �ملختلفة وتركيبة ر�أ�س �ملال وموؤثر�تها و�لبحث عن م�سادر �لأمو�ل وتقييمها و�لت�سعري.
تتاألف �للجنة من �ملدير �لعام رئي�سًا وع�سوية كل من:-

- نائب �ملدير �لعام – �ملجموعة �مل�سرفية، نائب �ملدير �لعام – �خلدمات �مل�ساندة.
- رئي�س جمموعة �د�رة �ملخاطر و�لمتثال.

- م�ساعد �ملدير �لعام- �خلزينة و�ل�ستثمار، م�ساعد �ملدير �لعام – �لت�سهيالت، م�ساعد �ملدير �لعام – �ملالية، م�ساعد �ملدير �لعام – منتجات �لتجزئة و �لأفر�د.
- مدير د�ئرة �إد�رة �ملخاطر.

وجتتمع �للجنة ب�سكل �سهري �أو كلما دعت �حلاجة لذلك.

- اللجنة الت�جيهية لأنظمة املعل�مات:
 حيث ت�سطلع هذه �للجنة باملهام �لتالية:

- حتديد �لجتاه �ل�سرت�تيجي لأنظمة �ملعلومات على م�ستوى �لبنك. 
- مر�جعة �سيا�سات تطبيق �أنظمة �ملعلومات يف �لبنك. 

- تقدمي �ملعلومات و�لتوجيه لد�ئرة �أنظمة �ملعلومات حول �خلطط �ل�سرت�تيجية لأنظمة �ملعلومات.
.) IT Security ( تقوم �للجنة مبهام جلنة �أمن �أنظمة �ملعلومات -

تتاألف �للجنة من �ملدير �لعام رئي�سًا وع�سوية كافة �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية وجتتمع �للجنة ب�سكل �سهري �أو كلما دعت �حلاجة لذلك.
- جلنة ت�سهيالت الإدارة: 

تتلخ�س مهامها و�سالحياتها مبا يلي:-
- �ملو�فقة على �لت�سهيالت �سمن �سقوف حمددة يف �ل�سيا�سة �لئتمانية للبنك.

- �لتو�سية �إىل جلنة جمل�س �لإد�رة للت�سهيالت �ل�ستثمار على �أية طلبات تفوق �سالحيات �للجنة.
- �لتو�سية �إىل جلنة جمل�س �لإد�رة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملتخلفني عن �ل�سد�د.

- �لتو�سية �إىل جلنة جمل�س �لإد�رة برب�مج ت�سوية و/�أو جدولة �ملديونيات �ملتعرثة مع مر�عاة �للتز�م بتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين و�جلهات �لرقابية �لتابعة لها 
فروع �لبنوك �خلارجية. 

- �ملو�فقة على �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد �ملتخلفني عن �ل�سد�د من عمالء �لقرو�س �ل�ستهالكية و�لبيع �لآجل وبطاقات �لئتمان �سمن �سقوف معينة. 
- �لإطالع على �لقر�ر�ت باملو�فقة �أو �لإعتذ�ر �سمن �سالحيات معينة. 

تتاألف �للجنة من �ملدير �لعام رئي�سًا و نائب �ملدير �لعام/ �ملجموعة �مل�سرفية نائبًا و ع�سوية كل من:
- نائب �ملدير �لعام / خدمات م�ساندة.

- رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال.
- م�ساعد �ملدير �لعام / فروع، م�ساعد �ملدير �لعام / منتجات �لتجزئة و�لأفر�د، م�ساعد �ملدير �لعام / ت�سهيالت.

- ي�سارك �ملدير �لتنفيذي / �لد�ئرة �لقانونية م�ست�سارً� قانونيًا للجنة.
- ويكون مدير د�ئرة �إد�رة ورقابة �لئتمان �سكرتريً� للجنة.

- جتتمع �للجنة مرتني يف �لأ�سبوع على �لأقل.
- جلنة ا�ستثمار الإدارة: 

تتلخ�س مهامها و�سالحياتها مبا يلي:-
-�لإطالع على �لتو�سيات �ملدعمة بالدر��سات �لتي تقوم بها د�ئرة �خلزينة و�ل�ستثمار بخ�سو�س �لدخول يف �أية ��ستثمار�ت جديدة �أو �خلروج من �أية ��ستثمار�ت 

قائمة وكذلك زيادة �أو تخفي�س قيمة �أية ��ستثمار�ت و�تخاذ �لقر�ر �ملالئم لها ح�سب جدول �ل�سالحيات �ملحددة بال�سيا�سة �ل�ستثمارية.
- �لتو�سية �إىل جلنة جمل�س �لإد�رة للت�سهيالت و �ل�ستثمار على �أية طلبات تفوق �سالحيات �للجنة.
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-  �ملر�جعة �ل�سنوية ل�سرت�تيجية �لبنك �ل�ستثمارية بالإ�سافة �إىل مر�جعة �ل�سيا�سة �ل�ستثمارية و�ملحدد�ت �ل�ستثمارية �ملوجودة بها وو�سع �ملقرتحات و�لتعديالت 
�لالزمة ورفع �لتو�سيات �ملتعلقة بذلك �إىل جمل�س �لإد�رة للمو�فقة.

-  �ملر�جعة �ل�سنوية لل�سالحيات �ملحددة بال�سيا�سة �ل�ستثمارية وو�سع �ملقرتحات و�لتعديالت �لالزمة ورفع �لتو�سيات �ملتعلقة بذلك �إىل جمل�س �لإد�رة للمو�فقة.
-  �ملر�جعة �ل�سهرية ملكونات �ملحفظة �ل�ستثمارية و�أد�وؤها �لعام من وجهة نظر �لعائد و�ملخاطر �ملرتبطة به ومقارنته مع �لفرت�ت �ل�سابقة.

- تقييم �أد�ء كل ��ستثمار على حدة عن طريق مقارنة �لعائد �حلقيقي لال�ستثمار مع �أي موؤ�سر�ت قد تختارها �للجنة من وقت لآخر. 
- تقييم درجة �متثال وتو�ئم ��ستثمار�ت �لبنك مع �ل�سيا�سات و�ملحدد�ت �ل�ستثمارية و�ملخاطر �ملرتبطة بها، وو�سع �خلطط �لو�جبة لاللتز�م بال�سقوف �ملحددة 

بال�سيا�سة �ل�ستثمارية يف حال جتاوزها.
 .) ALCO ( لإطالع على �لتقرير �ل�ستثماري �ل�سهري �لذي تعده د�ئرة �خلزينة و�ل�ستثمار و�بد�ء �لر�أي وتوجيه �لتقرير �إىل جلنة �ملوجود�ت و�ملطلوبات�- 

 -�لتو�سية �إىل جمل�س �لإد�رة  بتعيني �أو �إنهاء خدمات �أمناء �حلافظ �لأمني ل�ستثمار�ت �لبنك �أو �أي جهة تقدم خدمات ذ�ت عالقة باإ�ستثمار�ت �لبنك.
تتاألف �للجنة من �ملدير �لعام رئي�سًا و نائب �ملدير �ملدير �لعام/ �ملجموعة �مل�سرفية نائبًا و ع�سوية كل من:

- رئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال.
- م�ساعد �ملدير �لعام / �خلزينة و�ل�ستثمار، م�ساعد �ملدير �لعام / منتجات �لتجزئة و�لأفر�د

- مدير تنفيذي / �خلزينة و�ل�ستثمار.
- ويكون مدير�أول / �خلزينة و�ل�ستثمار�سكرتريً� للجنة.

- جتتمع �للجنة مرة و�حده على �لأقل �سهريًا.

�ساد�ساً  : اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية  

1. تتم مر�جعة هيكل �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية من قبل �ملدقق �لد�خلي و�ملدقق �خلارجي مرة و�حدة على �لأقل �سنويًا.
2. يقوم �ملجل�س بت�سمني �لتقرير �ل�سنوي تقرير�ً  حول مدى كفاية �أنظمة �لرقابة �لد�خلية على �لإبالغ �ملايل )Financial Reporting( وبحيث يت�سمن ذلك:

- تو�سيح مل�سوؤولية �لإد�رة �لتنفيذية عن و�سع �أنظمة �لرقابة �لد�خلية على �لإبالغ �ملايل.
- تو�سيح لإطار �لعمل �لذي قامت با�ستخد�مه �لإد�رة �لتنفيذية لتقييم فعالية �أنظمة �لرقابة �لد�خلية.

- تقييم �لإد�رة �لتنفيذية لأنظمة �لرقابة �لد�خلية كما بتاريخ �لبيانات �ملالية.
- �لإف�ساح عن �أي مو�طن �سعف يف �أنظمة �لرقابة �لد�خلية ذ�ت قيمة جوهرية.

- تقرير من �ملدقق �خلارجي يبني ر�أيه يف تقييم �لإد�رة �لتنفيذية لفعالية �أنظمة �لرقابة �لد�خلية.
3. على �لبنك �لقيام باإعد�د تعليمات و�إجر�ء�ت يتمكن مبوجبها موظفو �لبنك من �لإبالغ وب�سكل �سري عن وجود خماوف بخ�سو�س �حتمالية حدوث خمالفات، وبحيث 

يتم �لتحقيق با�ستقاللية يف هذه �ملخاوف ومتابعتها، ويتم مر�قبة تنفيذ هذه �لإجر�ء�ت من قبل جلنة جمل�س �لإد�رة للتدقيق و�ملخاطر.

الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك
حتقيقا ملبادئ �لرقابة �لد�خلية و�أ�س�س �حلاكمية �ملوؤ�س�سية وب�سكل خا�س �لرقابة �لثنائية وو�سوح خطوط �ل�سلطة و�مل�سوؤولية فقد قام �لبنك بتوزيع �ملهام و�لو�جبات 
بني �لدو�ئر �ملختلفة للبنك وقام بتحديد خطوط �ل�سلطة و�مل�سوؤولية ب�سكل و��سح بالإ�سافة �إىل و�سع �ل�سيا�سات �لتف�سيلية �ملختلفة و�إقر�رها من �ملجل�س ومن �أهم هذه 

�ل�سيا�سات �ل�سيا�سة �لئتمانية و�ل�سيا�سة �ل�ستثمارية يف �لبنك، هذ� �إىل جانب �ل�سيا�سات �لأخرى �ملتعلقة باإد�رة �ملخاطر ومر�قبة �لمتثال. 
يف هذ� �لإطار ي�سري �لهيكل �لتنظيمي للبنك �إىل تربع جمل�س �لإد�رة على قمة �لهرم ثم ياأتي دور رئي�س جمل�س �لإد�رة ومن ثم �ملدير �لعام هذ� وقد مت تق�سيم �لعمل 

يف �لبنك بني ثالثة جمموعات رئي�سية.
 املجم�عة الأوىل:

�ملجموعة �مل�سرفية، وت�سم �أن�سطة �لت�سهيالت �مل�سرفية و�خلزينة و�ل�ستثمار ومنتجات �لتجزئة و�لأفر�د وكل ن�ساط من هذه �لأن�سطة مق�سم �إىل �أن�سطة فرعية ل�سمان 
�لتخ�س�س يف �لعمل وحتقيقاً  ملبادئ �لرقابة �لد�خلية.

و ي�سري �لهيكل �لتنظيمي �إىل تويل نائب �ملدير �لعام – �ملجموعة �مل�سرفية �د�رة �ملجموعة .
املجم�عة الثانية:

جمموعة �إد�رة �ملخاطر و �لمتثال ، و ت�سم �أن�سطة �إد�رة �ملخاطر ) خماطر �لئتمان و�ملخاطر �لت�سغيلية وخماطر �ل�سوق و�أمن �أنظمة �ملعلومات وخطة ��ستمر�رية 
�لعمل( �إىل جانب مر�قبة �للتز�م، كما يتبع لد�ئرة �إد�رة �ملخاطر د�ئرة �إد�رة ورقابة �لئتمان.

و ي�سري �لهيكل �لتنظيمي �إىل تويل رئي�س جمموع �إد�رة �ملخاطر و �لمتثال �إد�رة �ملجموعة مع �لإ�سارة �إىل �أن دو�ئر �ملخاطر و�لمتثال ترفع تقاريرها �أي�سًا �إىل جلنة 
�لتدقيق و�ملخاطر 
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املجم�عة الثالثة:
 جمموعة �خلدمات �مل�ساندة، وت�سم هذه �ملجموعة �أن�سطة �إد�رة �لفروع، �أنظمة �ملعلومات، �لعمليات �ملركزية، �ملالية، و�خلدمات �لإد�رية. وكل ن�ساط من هذه �لأن�سطة 

ي�سم �أن�سطة فرعية �أخرى حمددة. 
و ي�سري �لهيكل �لتنظيمي �إىل تويل نائب �ملدير �لعام – خدمات م�ساندة  �إد�رة �ملجموعة .

وهناك دو�ئر �أخرى ير�أ�سها مدر�ء دو�ئر وتتبع مبا�سرة  للمدير �لعام وهي �لد�ئرة �لقانونية، �لعالقات �لعامة، �سوؤون �ملوظفني.
 �أما د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي فتتبع مبا�سرة  لرئي�س جمل�س �لإد�رة وترفع تقاريرها له وللجنة �لتدقيق و�ملخاطر.

اأهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة يف البنك 
�لتنظيمية �ملنا�سبة لكافة �لدو�ئر وحتديد مهام وو�جبات �لدو�ئر وعمل و�سف وظيفي  �أعمال �لدو�ئر �ملختلفة يف �لبنك من حيث و�سع �لهياكل  قام �لبنك بتنظيم 

للوظائف �ملختلفة يف �لدو�ئر وكما يلي : 

د�ئرة �لت�سهيالت �مل�سرفية
ي�سري �لهيكل �لتنظيمي �إىل رئا�سة �لد�ئرة من قبل م�ساعد �ملدير �لعام –ت�سهيالت ويق�سم �لعمل بني ثالثة دو�ئر: د�ئرة ت�سهيالت �ل�سركات، د�ئرة �لت�سهيالت �لتجارية 

و�ملتو�سطة، د�ئرة متابعة ومعاجلة �لئتمان. 
اأما املهــام وال�اجبــات لدوائر الت�سهيالت فهي كما يلي:

دائرة ت�سهيالت ال�سركات 
�خلا�سة  �لت�سهيالت  �حلكومية،  �ملوؤ�س�سات  ت�سهيالت  �لبنكي،  �لتجمع  قرو�س  لها  ويتبع  معينة  �سقوف  �سمن  �ملبا�سرة  وغري  �ملبا�سرة  �لت�سهيالت  و�إد�رة  در��سة   -

بال�سخ�سيات و�لفعاليات �لجتماعية و�ل�سيا�سية، متويل �مل�ساريع، �لتاأجري �لتمويلي، �لرب�مج �لئتمانية �خلا�سة لل�سركات.
دائرة الت�سهيالت التجارية واملت��سطة

- در��سة و�إد�رة �لت�سهيالت �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة �سمن �سر�ئح حمددة ويتبع لها �لقرو�س �ملمنوحة للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة.

دائرة متابعة ومعاجلة الئتمان
- �ملحافظة على عدم ظهور �مل�ستحقات و�حلد من تناميها مبعاجلتها باأ�س�س م�سرفية �سليمة منبثقة عن دليل و�إجر�ء�ت �لعمل وتعليمات �لبنك �لد�خلية ومبا يتنا�سب 

مع تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين و�ل�سلطات �لرقابية.

دائرة منتجات التجزئة والأفراد
ي�سري �لهيكل �لتنظيمي �إىل رئا�سة �لد�ئرة من قبل م�ساعد �ملدير �لعام – منتجات �لتجزئة و �لأفر�د  ويق�سم �لعمل بني ثالث دو�ئر: د�ئرة �لبنكية �خلا�سة، د�ئرة 

قرو�س �لأفر�د، د�ئرة �لت�سويق و�ملبيعات بالإ�سافة �إىل وحدة �لبطاقات.

الدائرة البنكية اخلا�سة 
تتلخ�س �أهم �ملهام و�لو�جبات �ملوكلة لد�ئرة �لبنكية �خلا�سة مبا يلي:

- در��سة �لعرو�س �ل�ستثمارية �ملقدمة للبنك.
- �إد�رة �ملحافظ �ل�ستثمارية للعمالء يف �لأ�سو�ق �لعاملية.

- �إن�ساء عالقات مع بنوك ��ستثمارية ومدر�ء �سناديق عاملية.
- �لت�سويق خلدمات ومنتجات �لبنك و�ل�سركات �ل�سقيقة لدى كبار �لعمالء.

دائرة قرو�س الأفراد 
در��سة طلبات منتجات ت�سهيالت �لأفر�د �ملقدمة من �لفروع و�ملكاتب �إىل د�ئرة ت�سهيالت �لأفر�د و�لتي يوجد يف �لبع�س منها ��ستثناء�ت خارجة عن �سالحياتهم.

دائرة الت�س�يق واملبيعات
- خلق منتجات تتنا�سب وحاجة �ل�سوق و�سر�ئح �لعمالء مع �لأخذ بعني �لعتبار �لظروف �لتناف�سية.

- �إجر�ء در��سات �ل�سوق بهدف �لتعرف على �لفر�س و�ملحدد�ت �ملتاحة للبنك ويف خمتلف �ملناطق بحيث ت�سكل هذه �لدر��سات �لبنية �لتحتية لعمليات �لت�سويق و�لتفرع 
�مل�ستقبلية ودر��سات �جلدوى �ملطلوبة لذلك.

- �لقيام بالزيار�ت �مليد�نية �لدورية للعمالء �حلاليني و�مل�ستهدفني وفقا لربنامج حمدد وذلك بهدف �لتعرف على �لحتياجات �حلالية و�مل�ستقبلية لهوؤلء �لعمالء وما 
يتوقعونه من �لبنك بالإ�سافة للتعرف على وجهات نظرهم يف م�ستوى �خلدمات �لتي يقدمها �لبنك و�حل�سول على �أية �قرت�حات �إيجابية منهم.
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�إد�رة �خلزينة و�ل�ستثمار 
وي�سري �لهيكل �لتنظيمي �إىل رئا�سة �لد�ئرة من قبل م�ساعد �ملدير �لعام، خزينة و��ستثمار ويق�سم �لعمل على عدة �أن�سطة هي: غرفة �لتد�ول، �لعالقات �لدولية و�لبنوك 

�ملر��سلة، �ل�سناديق �ل�ستثمارية، �ل�ستثمار �ملحلي، عمليات �خلزينة، مكتب �لتن�سيق مع �لوحدة �خلارجية و�لوحدة �مل�سرفية �خلارجية.  
تتلخ�س �أهم �ملهام و�لو�جبات �ملوكلة لإد�رة �خلزينة و�ل�ستثمار مبا يلي:

1. �إد�رة �ل�سيولة بالعمالت �لأجنبية و�ملحلية بال�سكل �لذي ي�ساهم يف زيادة �لعائد على حقوق �مل�ساهمني.
2. �إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات بالعملة �ملحلية و�لأجنبية لتحقيق �أكرب عائد ممكن �سمن حدود �ملخاطر �ملقبولة.

3. �إد�رة �ملحافظ �ل�ستثمارية بالعمالت �لأجنبية و�ملحلية من �ل�سند�ت و�لأ�سهم و�لأدو�ت �ملالية �ملختلفة.
4. �لتن�سيق مع �لبنوك �ملر��سلة من �أجل �ملحافظة على عالقات متميزة معها ومتابعة �سقوف �لئتمان �ملمنوحة للبنك.

5. �لبحث �مل�ستمر عن �لفر�س �ل�ستثمارية �ملتاحة �سمن تو�فقها مع �ل�سيا�سة �ل�ستثمارية �ملعتمدة وتعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين.
�أمني �ل�ستثمار ومدير  و�أعمال �حلافظ �لأمني،  بالهام�س و�لعقود �لآجلة و�مل�ستقات و�لأ�سهم و�ل�سند�ت  �لتعامل  بالد�ئرة مثل  6. تقدمي خدمات �ل�ستثمار �ملرتبطة 

�لإ�سد�ر. 
7. �لعمل على دعم مر�كز �لعمل و�لفروع يف �أد�ء مهامها. 

8. متابعة تقارير �للتز�م مع دو�ئر �لإد�رة و�لإد�رة �لعليا و�جلهات �خلارجية.
9. �إجر�ء �لدر��سات على �أ�سهم �ل�سركات ومتابعة �أو�ساعها �ملالية ورفع �لتقارير �خلا�سة بال�ستثمار لالإد�رة �لعليا.

وفيما يتعلق بالوحدة �مل�سرفية �خلارجية فيتم ما يلي )وذلك بالتن�سيق مع مكتب تن�سيق �أعمال �لفرع يف �لإد�رة �لعامة (:-
1. تقدمي �خلدمات �مل�سرفية �إىل عمالء �لبنك من قبول للود�ئع، ومنح �لت�سهيالت �مل�سرفية �ملبا�سرة وغري �ملبا�سرة ومتابعة حمافظ �لبنك من �لأ�سهم و�ل�سند�ت.

2. متثيل �لبنك �أمام �جلهات �لر�سمية و�لغري �لر�سمية يف قرب�س.
3. تزويد �لبنك �ملركزي �لقرب�سي بكافة �لتقارير و�لبيانات �ملالية �ملطلوبة و�ملتعلقة بن�ساط �لفرع هناك.

4. �لتن�سيق مع �سابط �رتباط �لوحدة �مل�سرفية �خلارجية يف د�ئرة �خلزينة لت�سهيل �ن�سياب �لعمل ما بني فرع قرب�س وكافة �لدو�ئر و�لفروع �لأخرى.
5. رفع �لتقارير و�لبيانات �ملالية �لدورية �ملدققة من قبل �ملدقق �خلارجي �إىل �إد�رة �لبنك. 

6. تطبيق �لقو�نني و�لتعليمات �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي �لقرب�سي و�لأردين �خلا�سة بعمل �لفرع وكذلك �لتعليمات �لإد�رية و�لتاأكد من �إملام �ملوظفني بها.
وتقوم �لد�ئرة �ملالية مبهام back office للد�ئرة �إ�سافة �إىل دور د�ئرة �ملخاطر يف حتديد �ملخاطر �ملرتتبة على �أعمال د�ئرة �خلزينة من كافة جو�نبها.

د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي
تقوم فل�سفة �لتدقيق �لد�خلي على �أن غايتها يف تقدمي خدمات توكيدية و��ست�سارية م�ستقلة ومو�سوعية لإد�رة �لبنك تهدف �إىل �إ�سافة قيمة �أو تطوير لعمليات، وم�ساعدة 

�إد�رة �لبنك يف حتقيق �أهد�فها �ملقررة وذلك من خالل و�سع نهج منتظم لتقييم وحت�سني فعالية عمليات �إد�رة �ملخاطر و�لرقابة �لد�خلية و�لتحكم �ملوؤ�س�سي.
مت �إعد�د كتاب تكليف ) charter ( للد�ئرة وفقًا لأف�سل �ملمار�سات �لدولية وتاليًا �أهم مالمح �لتكليف:-

الأهداف 

تعمل �لد�ئرة على حتقيق �لأهد�ف �لتالية:
- تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �لرقابة �لد�خلية لدى �لبنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:

.) Data Integrity and Reliability ( 1-  �لدقة و�لعتمادية على �لبيانات �ملالية و�لت�سغيلية
2-  كفاءة �لعمليات �لت�سغيلية.

3-  �لتو�فق مع �لأنظمة و�لتعليمات و�لقو�نني �ل�سارية.
4- �ملحافظة على �أ�سول وممتلكات �لبنك.
5- ��ستمر�رية �لعمل حتت كافة �لظروف.

- تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �إد�رة �ملخاطر وعمليات �لتحكم �ملوؤ�س�سي لدى �لبنك.
- حت�سني وتطوير �أنظمة �لرقابة �لد�خلية و�إد�رة �ملخاطر وعمليات �لتحكم �ملوؤ�س�سي.

- �إ�سافة قيمة للبنك من خالل تقدمي �خلدمات �ل�ست�سارية �ملطلوبة لإد�رة �لبنك.
- حت�سني وتطوير �لعمليات و�ملنتجات مبا يحقق �أهد�ف �لبنك.
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ال�سالحيات  
لتحقيق كافة �لأهد�ف �ملناطة بد�ئرة �لتدقيق �لد�خلي، فاإن �لد�ئرة خمولة بال�سالحيات �لتالية:

- تنفيذ عمليات �لتدقيق و�ملر�جعة لكافة مر�كز عمل �لبنك و�ل�سركات �لتابعة له.
- �لرجوع و�لإطالع على كافة �سجالت و�أنظمة وبيانات وتقارير �لبنك و�ل�سركات �لتابعة له.

- �لت�سال �ملبا�سر مع كافة موظفي �لبنك و�ل�سركات �لتابعة.
- حتديد طبيعة ونطاق وتوقيت عمليات �لتدقيق و�ملر�جعة.

 )Significant incidents( وعلى مدر�ء كافة مر�كز �لعمل لدى �لبنك و�ل�سركات �لتابعة �لقيام باإبالغ د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي باأية م�ساكل وخمالفات هامة وجوهرية
حال حدوثها ودون تاأخري.

الإ�ستقاللية وامل��س�عية   
ل�سمان �ل�ستقاللية �لالزمة فاإن د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي:

- تتبع �إد�ريا وب�سكل مبا�سر �إىل رئي�س جمل�س �لإد�رة ووظيفيًا �إىل جلنة �لتدقيق و�ملخاطر.
-  ترفع تقارير ونتائج �أعمالها ب�سكل مبا�سر �إىل رئي�س جمل�س �لإد�رة و�إىل جلنة �لتدقيق و�ملخاطر �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة.

وبهدف �سمان مو�سوعية كادر وموظفي د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي فاإنه:
- تبقى �مل�سوؤولية �ملبا�سرة على عمليات �لرقابة و�إد�رة �ملخاطر �سمن �مل�سئوليات �ملبا�سرة ملر�كز �لعمل.

مر�جعتها  م�سوؤولية  �لد�ئرة  تتوىل  �لتي  لالأن�سطة  تنفيذية  �سالحيات  �أو  مبا�سرة  م�سوؤولية  �أية  للد�ئرة  توجد  ول  تنفيذية،  عمليات  �أية  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة   -
وتدقيقها.

- �إن عملية تقدمي �ل�ست�سار�ت من قبل د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي لالإد�رة �لتنفيذية ل تقلل من م�سئولية �لإد�رة �لتنفيذية عن �لتنفيذ �ملنا�سب و�لرقابة على ن�ساطاتها 
�ملختلفة.

نطاق العمل وامل�س�ؤوليات   

1- نطاق عمل التدقيق 
- ي�سمل نطاق عمل �لد�ئرة كافة مر�كز عمل ون�ساطات وعمليات �لبنك وبال�سكل �لذي ميكن �لد�ئرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة �لرقابة �لد�خلية وعمليات 

�إد�رة �ملخاطر و�لتحكم �ملوؤ�س�سي و�إجناز كافة �ملهام و�مل�سوؤوليات �ملناطة بها.
- تقوم �لد�ئرة بتنفيذ عمليات �ملر�جعة و�لتدقيق �لدورية ��ستنادً� �إىل �أولويات خطة �لتدقيق �ملبني على �ملخاطر )Risk-Based Audit( و�ملعتمد �سمن ��سرت�تيجية 

�لد�ئرة �لتي يتم �ملو�فقة عليها من قبل جمل�س �لإد�رة وجلنة �لتدقيق و�ملخاطر �ملنبثقة عنه.
- تتوىل �لد�ئرة كذلك تنفيذ �أية مر�جعات خا�سة �أو ��ست�سار�ت ��ستنادً� �إىل توجيهات من رئي�س جمل�س �لإد�رة �أو جلنة �لتدقيق و�ملخاطر �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة 

�أو مدير �لد�ئرة. 
2- العالقة مع املدققني اخلارجيني ومفت�سي البنك املركزي الأردين

- تكون د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي هي �سابط �لت�سال ما بني �ملدققني �خلارجيني ومفت�سي �لبنك �ملركزي �لأردين من جهة وبني دو�ئر ومر�كز �لعمل �ملختلفة لدى �لبنك 
من جهة �أخرى، �سو�ء خالل عمليات �ملر�جعة �أو �سمن مرحلة �لرد على �ملالحظات و�لتقارير.

- تتوىل د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي عملية �لتن�سيق مع �ملدققني �خلارجيني يف جمال �لتخطيط ووقت وتنفيذ عمليات �لتدقيق و�ملر�جعة وذلك ل�سمان عدم �لتعار�س. 

املهام 

- حتى تتمكن �لد�ئرة من حتقيق �أهد�فها فاإنها تقوم مبا يلي:-
1. تقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة �لرقابة �لد�خلية لدى �لبنك و�ل�سركات �لتابعة.

2. تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات �إد�رة �ملخاطر و�لتحكم �ملوؤ�س�سي لدى �لبنك و�ل�سركات �لتابعة.
�لتدقيق  د�ئرة  ت�سدر عن  �لتي  �ليومية  و�لتقارير  �لتابعة  و�ل�سركات  و�لدو�ئر  للفروع  �لدورية  �لزيار�ت  و�لتقارير من خالل  �لبيانات  و�سحة  دقة  مدى  تقييم   .3

�لد�خلي.
4. تقييم مدى كفاية ر�أ�س مال �لبنك و�ل�سركات �لتابعة يف مو�جهة كافة �أنو�ع �ملخاطر �ملحتملة.

5. تقييم مدى �لتقيد و�للتز�م بالتعليمات و�لقو�نني و�ل�سيا�سات �ل�سارية �ملفعول و�لتي حتكم �أعمال �لبنك. 
6. تقييم مر�حل عمليات تطوير و�سيانة �لنظم لدى �لبنك.
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7. �إجر�ء كافة عمليات �لتحقيق �خلا�سة �لالزمة حيال �مل�ساكل و�ملخالفات �لهامة و�جلوهرية.
8. تقييم مدى كفاية وفعالية �إجر�ء�ت �ملحافظة على �أ�سول وممتلكات �لبنك و�ل�سركات �لتابعة.

9. تقييم مدى حتقيق �لأهد�ف �ملقررة للعمليات ومر�كز �لعمل �ملختلفة لدى �لبنك.
10. تقييم مدى قدرة �لبنك و�ل�سركات �لتابعة على ��ستمر�رية �لعمل حتت كافة �لظروف.

11. متابعة �لتقارير و�لتو�سيات �ل�سادرة عن �لد�ئرة وعن �ملدققني �خلارجيني/مفت�سي �لبنك �ملركزي �لأردين للتاأكد من ت�سويب �ملالحظات وتقييم مدى كفاية 
�لإجر�ء�ت �ملتخذة.

12. تقييم �إجر�ء�ت و�سيا�سات �لعمل �ملقرتحة بال�سكل �لذي ي�سمن ح�سن �سري �لعمل وحتقيق كافة �ملتطلبات.
13. م�ساعدة �إد�رة �لبنك يف مقاومة عمليات �لتالعب و�لختال�س من خالل مر�جعة وتقييم مدى كفاية وفعالية �لإجر�ء�ت �لرقابية للحد من هذه �لعمليات، )يف 

حني تبقى �مل�سوؤولية �لرئي�سية لإد�رة �لبنك يف منع و�كت�ساف هذه �حلالت(.
- تتوىل د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي كذلك م�سوؤولية م�ساعدة �لإد�رة �لتنفيذية وجمل�س �لإد�رة من خالل تقدمي �ل�ست�سار�ت. �ملطلوبة وفقًا للمعايري و�أف�سل �ملمار�سات.

املحا�سبية   

- �إعد�د وتنفيذ خطة تدقيق �سنوية ��ستنادً� �إىل منهج �لتدقيق �ملبني على �ملخاطر، وبحيث تعتمد �خلطة من قبل رئي�س جمل�س �لإد�رة وجلنة �لتدقيق و �ملخاطر�ملنبثقة 
عن جمل�س �لإد�رة.

- رفع تقرير تف�سيلي وملخ�س بنتائج كافة زيار�ت �لتدقيق و�لتحقيقات �لتي يتم تنفيذها، وبحيث تت�سمن �لتقارير نطاق عمل �لتدقيق و�أهم �ملالحظات و�لتو�سيات 
و�إجر�ء�ت �ملتابعة �ملطلوبة.

- رفع كفاءة وفعالية عمليات �لتدقيق �لد�خلي من خالل ��ستخد�م و�سائل و�أدو�ت �لتدقيق �لآلية و�إتباع �ملعايري و�أف�سل �ملمار�سات �ملتعلقة بهذ� �جلانب.
�لتدقيق  مهنة  �لتطور�ت يف جمال  �آخر  مو�كبة  ل�سمان  �لالزمة  �لتدريبية  بالدور�ت  �إحلاقهم  وذلك من خالل  �ملهنية  �لناحية  من  �لد�خلي  �لتدقيق  كادر  تطوير   -

�لد�خلي.
- �إتخاذ �لجر�ء�ت �لالزمة ل�سمان تنفيذ كافة �أعمال �لد�ئرة وفقًا ملعايري مهنة �لتدقيق �لد�خلي و�أف�سل �ملمار�سات �ملهنية، �إ�سافة �إىل متطلبات �ل�سلطات �لرقابية 

�لتي حتكم عمل �لبنك.  

املراجعة الدورية 
يخ�سع هذ� �لتكليف للمر�جعة ب�سكل �سنوي من قبل د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي وذلك من �أجل تقييم مدى كفايته لتمكني �لد�ئرة من تنفيذ كافة �ملهام و�مل�سوؤوليات �ملناطة 

بها وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة منها، وبحيث يتم عر�س �أية تعديالت على جلنة �لتدقيق و�ملخاطر �ملنبثقة عن جمل�س �لإد�رة للح�سول على �ملو�فقة �لالزمة.

التعميم الداخلي 
��ستنادً� �إىل معايري �لتدقيق �لد�خلي و�لن�سر�ت �ل�سادرة عن جلنة BASEL يتم تعميم هذ� �لتكليف على كافة مر�كز �لعمل لدى �لبنك و�ل�سركات �لتابعة لالطالع عليه 

بهدف ت�سهيل مهمة د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي يف �لبنك.

د�ئرة �إد�رة �ملخاطر
تد�ر �ملخاطر �ملختلفة �لتي يتعر�س لها �لبنك من خالل د�ئرة خماطر م�ستقلة ترتبط برئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و �لمتثال، وترفع تقاريرها �لدورية للجنة �إد�رة 

�لتدقيق و�ملخاطر.
ت�سمل م�سوؤوليات د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لبنك ما يلي:

- �لتعرف وقيا�س ومر�قبة و�ل�سيطرة وكذلك �إبد�ء �لتو�سيات �لالزمة لتخفيف )Mitigate( �ملخاطر �لتي تو�جه �لبنك و�سمن �أعلى درجات �لتن�سيق مع كافة خطوط 
�لعمل ذ�ت �لعالقة يف �لبنك.

)Risk Appetite( و�سع �لتو�سيات لتحديد حجم ونوع كل من �ملخاطر �لرئي�سية �ملقبولة من قبل جمل�س �لإد�رة و�لتاأكد من مو�ئمة �ملخاطر �لقائمة مع �ملخطط لها -
- تطوير منهجيات �لقيا�س و�ل�سبط لكل نوع من �أنو�ع �ملخاطر .

- و�سع �أهد�ف و �سيناريوهات �ختبار�ت �لأو�ساع �ل�ساغطة )Stress Testing( و تطبيقها و رفع نتائج �لختبار�ت �إىل �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا و جلنة جمل�س �لإد�رة 
للتدقيق و�ملخاطر.

- تقييم كفاية ر�أ�س �ملال مقابل �أنو�ع و م�ستويات �ملخاطر �ملختلفة �لتي قد تو�جه �لبنك )ICAAP( ورفع نتائج عملية �لتقييم �إىل �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا و جلنة جمل�س 
�لإد�رة للتدقيق و �ملخاطر. 
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حالت  وت�سجيل  و�ملخاطر  �لتدقيق  للجنة  بها  و�لتو�سية  ومر�جعتها  �لبنك  لها  يتعر�س  �لتي  للمخاطر  �ملختلفة   )Limits( �ملقرتحة  �ل�سقوف  و�سع  عند  �لتو�سية   -  
�ل�ستثناء�ت عن �سيا�سات �إد�رة �ملخاطر. 

- تزويد �ملجل�س و�لإد�رة �لتنفيذية �لعليا مبعلومات كافية عن قيا�س �ملخاطر ومنظومة �ملخاطر )Risk Profile( يف �لبنك )�إح�سائيات نوعية وكمية تعر�س يف كل 
�جتماع ملجل�س �لإد�رة(.

- �ل�سفافية يف �إبر�ز �ملخاطر و�لتاأكد من و�سوحها وفهمها د�خليًا كذلك �لإف�ساح عنها للجمهور.
- تقوم جلان �لبنك مثل �للجنة �لتنفيذية، جلان �لئتمان، و�إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات /�خلزينة، مب�ساعدة د�ئرة �إد�رة �ملخاطر يف �لقيام مبهامها وفق �ل�سالحيات 

�ملحددة لهذه �للجان.
- يقوم �لبنك بت�سمني �لتقرير �ل�سنوي معلومات كافية عن د�ئرة �إد�رة �ملخاطر وب�سكل خا�س هيكلها وعملياتها و�لتطور�ت �لتي ح�سلت عليها.

- تقوم �لد�ئرة بن�سر �لوعي باملخاطر لدى موظفي �لبنك مبا يتعلق بالطرق و�لأ�ساليب �حلديثة لإد�رة �ملخاطر ومبا يحقق مفهوم �ل�سمولية باإد�رة �ملخاطر.
- تقوم �لد�ئرة مبتابعة ما ي�سدر من تعليمات وتو�سيات من �جلهات �لرقابية �ملختلفة مبا فيها جلنة بازل، وترجمتها �سمن خطط عمل �لبنك و�سيا�ساته و�إجر�ء�ته.

دائرة اإدارة و رقابة الئتمان 
�أربع دو�ئر هي: وحدة  �إد�رة �ملخاطر  ويتبع له مدير �لد�ئرة ويق�سم �لعمل بني  – د�ئرة  وي�سري �لهيكل �لتنظيمي للد�ئرة �إىل رئا�سة �لد�ئرة من قبل مدير تنفيذي 
�لعمليات �لد�خلية، وحدة �لعمليات �خلارجية، وحدة �لتوثيق �لقانوين، وحدة �للجان و�لقر�ر�ت ، بالإ�سافة �إىل موظف خدمات م�ساندة . مت ف�سل هذه �لد�ئرة عن 

�إد�رة �لت�سهيالت وذلك حتقيقا لوظيفة ف�سل �ملهام و�ن�سجاما مع مبد�أ �لرقابة �لثنائية.
�أما �برز �ملهــام و�لو�جبــات لوحد�ت �لد�ئرة فهي كما يلي: 

وحدة العمليات الداخلية
1. تنفيذ عمليات منح وجتديد وتعديل و�إلغاء �لت�سهيالت، وما ير�فق ذلك من �إعد�د ومر�جعة وترحيل و�عتماد �لقيود �ملحا�سبية �خلا�سة بالعمليات �ملنفذة.

2. ترحيل بيانات �ل�سمانات و�لتعزيز�ت على �لنظام �لبنكي.
3. ترحيل بيانات �ملحافظ �لئتمانية ل�سباط �لئتمان و�سالحياتهم، وكذلك �سالحيات �لفروع و�ملكاتب يف ك�سف �حل�سابات �جلارية على �لنظام �لبنكي، بناًء على 

قر�ر �إد�رة �لت�سهيالت.

وحدة العمليات اخلارجية
1. �إعد�د ك�سوفات ت�سنيف �لديون و�حت�ساب خم�س�س �لتدين و�لحتياطيات، وما ير�فق ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين و�ل�سلطات �لرقابية 

و�ملدقق �خلارجي للبنك.
�لتنفيذيني  و�ملدر�ء  �لإد�رة  جمل�س  و�أع�ساء  �ل�سلة  ذ�ت  �ملجموعات  مثل  �لبنكي،  �لنظام  على  �إدخالت  من  ذلك  ير�فق  وما  �لئتمانية،  �لرتكز�ت  ك�سف  �إعد�د   .2

و�ل�سركات �لتابعة، وما �إىل ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات �لبنك �ملركزي �لأردين و�ل�سلطات �لرقابية.
3. �إعد�د ك�سف �لأخطار �مل�سرفية لعمالء �لبنك، وما ير�فق ذلك من طلب لالأرقام �ل�سرية للعمالء من �لبنك �ملركزي �لأردين، و�إدخالها على �لنظام �لبنكي، و�عتماد 

�لإدخالت �ل�سهرية قبل �إر�سالها �إىل �لبنك �ملركزي.
4. �ل�ستعالم �ملبا�سر عن مركزية خماطر �لعمالء �جلدد جتاه �لبنوك من خالل �لربط �ملبا�سر مع �لبنك �ملركزي �لأردين.

5. �لرد على ��ستعالمات �لبنوك عن عمالء �لبنك.

وحدة اللجان والقرارات
1. تبويب وترتيب �ملو��سيع �لتي يتطلب عر�سها على جلنة �لإد�رة – ت�سهيالت وجلنة جمل�س �لإد�رة – ت�سهيالت، وفقًا لل�سالحيات �ملن�سو�س عليها يف دليل �سيا�سة 

�لئتمان.
2. ح�سور �جتماعات جلنة �لإد�رة – ت�سهيالت، و�إعد�د قر�ر�ت تلك �للجان.

3. �إعد�د حم�سر �جتماع جلنة جمل�س �لإد�رة – ت�سهيالت.
4. تبليغ �لقر�ر�ت �ملنبثقة عن �للجان )جلنة �لإد�رة – ت�سهيالت �أو جلنة جمل�س �لإد�رة – ت�سهيالت( �إىل �لعمالء و�لفروع و�لدو�ئر �ملعنية.

5. �إعد�د كتب فك �لرهونات �لعقارية و�لرهن �حليازي و�لأ�سهم و�ل�سيار�ت.

وحدة الت�ثيق القان�ين
1. �إعد�د و�عتماد �لعقود و�مل�ستند�ت �لتي توثق �لعمليات �سمن �سقف معني وما ز�د عن هذ� �ل�سقف ذلك يتم �عتماده من �لد�ئرة �لقانونية.

2. �حل�سول على �لر�أي �لقانوين يف �حلالت �لتي تتطلب ذلك.
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3. حفظ �لن�سخة �لأوىل من �لعقود و�مل�ستند�ت و �سند�ت �لرهن يف �لقا�سات �حلديدية، وبعهدة مدير �لوحدة.
4. مر��سلة د�ئرة �خلدمات �لإد�رية ب�ساأن تقدير �لعقار�ت �ملرهونة �أو �ملقرتحة ك�سمان للت�سهيالت.

د�ئرة �لمتثال 
�ل�سلوك  �لقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات و�لأو�مر وقو�عد  �لد�خلية جلميع  �لبنك و�سيا�ساته  �لتاأكد من �متثال  �إىل  تعترب عملية مر�قبة �لمتثال وظيفة م�ستقلة تهدف 

و�ملعايري و�ملمار�سات �مل�سرفية �ل�سليمة �ل�سادرة عن �جلهات �لرقابية �ملحلية و�لدولية.
1. تد�ر عمليات مر�قبة �لمتثال من خالل د�ئرة م�ستقلة، وتتبع مبا�سرة لرئي�س جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال، وترفع تقاريرها �لدورية ملجل�س �لإد�رة من خالل 

جلنة �لتدقيق و�ملخاطر �ملنبثقة عنه ون�سخة لالإد�رة �لتنفيذية.
2. يقوم جمل�س �لإد�رة باعتماد ومر�قبة �سيا�سة �لمتثال بينما تعد ويتم تطويرها من قبل د�ئرة �لمتثال وتعمم على كافة دو�ئر �لبنك.

3. ل يتم تكليف موظفي د�ئرة �لمتثال باأعمال تنفيذية قد يكون فيها جمالً  لت�سارب �مل�سالح.
4. يندرج حتت خماطر �لمتثال خماطر عدم �للتز�م بالقو�نني و�لأنظمة و�لتعليمات و�لت�سريعات �ل�سادرة عن �جلهات �ملختلفة �لتي تنظم �أعمال �لبنك، بالإ�سافة 
�إىل خماطر عمليات غ�سل �لأمو�ل وخماطر �ل�سمعة وخماطر عدم �للتز�م باملو�ثيق و�سلوك �أخالقيات �ملهنة، وخماطر حقوق �مللكية �لفكرية مبا ي�سمل �لأنظمة و�أية 

�أمور �أخرى ذ�ت عالقة.
5. ي�سمل نطاق عمل مر�قبة �لمتثال خماطر عدم �لمتثال يف كافة �إد�ر�ت وفروع �لبنك د�خل �لأردن و�لفروع خارج �لأردن و�ل�سركات �لتابعة.

و�لأنظمة  بالقو�نني  �لذي يجعل �لمتثال  وبال�سكل  �لبنك  �ل�سحيحة د�خل  �ملهنية  و�ملمار�سة  لتعزيز قيم �ل�ستقامة  �لتد�بري �لالزمة  باتخاذ  �لإد�رة  6. يقوم جمل�س 
و�لتعليمات و�ملعايري �ملطبقة هدفاً  �أ�سا�سياً  يجب �أن يتحقق، كما يقوم بتقييم مدى فعالية �إد�رة خماطر �لمتثال مرة و�حدة �سنوياً  على �لأقل �أو كلما دعت �حلاجة 

لذلك كما تتم مر�قبة ومتابعة تطبيق �سيا�سة �لمتثال يف �لبنك من قبل جمل�س �لإد�رة من خالل جلنة �لتدقيق �ملنبثقة عنه.
7. تتلخ�س م�سوؤولية �إد�رة �لمتثال مب�ساعدة �لإد�رة �لتنفيذية وموظفي �لبنك يف �إد�رة “خماطر �لمتثال” �لتي يو�جهها �لبنك وب�سكل خا�س خماطر عمليات غ�سيل 

�لأمو�ل بالإ�سافة �إىل تقدمي �لن�سح لالإد�رة �لتنفيذية حول �لقو�نني و�لأنظمة و�ملعايري �ملطبقة و�أية تعديالت تطر�أ عليها.
8. لد�ئرة �لمتثال �سالحية �لإطالع على كافة �لوثائق و�ل�سجالت و�لعقود �لتي متكنها من �أد�ء عملها بجودة عالية ومو�سوعية و��ستقاللية، بالإ�سافة �إىل �إطالعها على 

تقارير �لتدقيق �لد�خلي وتقارير �جلهات �لرقابية �خلارجية ويف مقدمتها �لبنك �ملركزي و�جلهات �لرقابية �لتي تخ�سع لها فروع �لبنك خارج �لأردن.
9. لد�ئرة مر�قبة �لمتثال �سالحية �لت�سال مع كافة موظفي �لبنك و�ل�سركات �لتابعة للح�سول على �ملعلومات و�لتو�سيحات �لتي تر�ها منا�سبة.

10. يكون هناك تن�سيق كامل بني د�ئرة �لمتثال و�لدو�ئر �لأخرى للح�سول على �لتقارير �ملتعلقة بالمتثال و�لتي توؤكد �سري �لعمل وفق �لت�سريعات و�لقو�نني وتعليمات 
�جلهات �لرقابية وب�سكل خا�س مع د�ئرة �لتدقيق �لد�خلي و�إد�رة �ملخاطر.

11. تقوم د�ئرة مر�قبة �لمتثال باإعالم �لبنك �ملركزي �لأردين عن �أية خمالفات ناجمة عن عدم �لمتثال وخا�سة �ملخالفات �لتي تعر�س �لبنك لعقوبات قانونية �أو 
تعر�سه خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر �ل�سمعة، �إ�سافة �إىل �إبالغ وحدة غ�سل �لأمو�ل باأية حالت ت�ستوجب ذلك.

ميثاق �أخالقيات �لعمل 
تبنى �لبنك ميثاق �أخالقيات �لعمل �لذي مت �إقر�ره من جمل�س �لإد�رة وتعهد باللتز�م به كافة موظفي �لبنك على �ختالف م�ستوياتهم �لإد�رية �إىل جانب �أع�ساء جمل�س 

�إد�رة �لبنك.
وقد حدد هذ� �مليثاق �أخالق وقيم ومبادئ موظفي �لبنك باأربعة حماور رئي�سية وهي:-

1. �لنز�هة.
2. �لإمتثال للقو�نني.

3. �ل�سفافية.
4. �لولء للبنك.

ففي حمور �لنز�هة ت�سمن �مليثاق �أن موظفي �لبنك ملتزمون مبا يلي:-
- �أمو�ل �ملودعني �أمانة وم�سوؤولية يجب �حلفاظ عليها.

- عدم تعار�س �مل�سلحة �خلا�سة مع م�سلحة �لبنك.
- عدم ��ستخد�م �ملعلومات �لد�خلية للم�سلحة �ل�سخ�سية.

- �ملحافظة على �ملو�سوعية وعدم �لتاأثر بالعالقات �ل�سخ�سية.
- عدم �لدخول بعالقات جتارية مع �لعمالء و�ملوردين.
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- عدم �لتمييز بني �لعمالء.
- �لرتفع عن قبول �لهد�يا و�ملنافع و�لدعو�ت. 

�أما يف جانب �لمتثال للقو�نني و�لأنظمة فيجب على �ملوظفني �للتز�م بال�سرية �مل�سرفية وب�سيا�سات �لبنك و�أدلة �لعمل لديه و�إيالء �لعناية �لالزمة يف مكافحة غ�سل 
�لأمو�ل، وعدم �إ�سد�ر �سيكات بدون ر�سيد و�للتز�م بقر�ر�ت �لإد�رة.

�أما يف جانب �ل�سفافية فيلتزم موظفو �لبنك ب�سحة �لأرقام و�لبيانات و�لتقارير �مل�سرح بها ودقة هذه �لبيانات وكفايتها وتوقيتها وتو�فقها مع �ملعايري بالإ�سافة �إىل 
�لت�سريح عن �مل�سالح �ل�سخ�سية و�سالمة و�سع �ملوظف �ملايل و�لأن�سطة �لتجارية �خلا�سة به و�لت�سريح عن �ملخالفات و�لأ�سر�ر.

�أما بالن�سبة للولء للبنك فهذ� يتحقق من خالل حتقيق ر�سالة �لبنك وروؤيته و�أهد�فه ودوره وحتويل �سعار �لبنك �إىل و�قع ملمو�س ونيل ر�سا �لعمالء و�ملحافظة عليهم 
بالإ�سافة �إىل �ليجابية و�لتميز وحتمل �مل�سوؤولية و�جلودة و �لكفاءة وثم �لدقة و �لتعلم �مل�ستمر، �ملحافظة على وقت �لعمل، �لتكيف مع �سغوط �لعمل بروح �لفريق 
و�لهتمام باملظهر و�ل�سلوك وح�سن �لتعامل، �حلر�س على �سمعة �لبنك و�إجناز�ته، �حلفاظ على موجود�ت �لبنك ومظهره، عدم �لإف�ساح عن �أ�سر�ر �لعمل و��ستئذ�ن 

�لإد�رة قبل �لإدلء باأي ت�سريح يتعلق بالبنك باأي و�سيلة �إعالمية.

�سابعاً: ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

يويل �لبنك �لأردين �لكويتي �أهمية كبرية ملو�سوع توفر �سيا�سات عمل مكتوبة تغطي كافة �أن�سطة �لبنك، حيث يتم �عتماد هذه �ل�سيا�سات من قبل جمل�س �إد�رة �لبنك 
وتعميمها على كافة �مل�ستويات �لإد�رية، كما يتم مر�جعتها وحتديثها بانتظام لتعك�س �أية تعديالت �أو تغيري�ت تطر�أ على �لقو�نني و �لتعليمات و�لظروف �لقت�سادية، 
و�أية �أمور �أخرى تتعلق بالبنك. وهذه �ل�سيا�سات هي: �ل�سيا�سة �لئتمانية، �ل�سيا�سة �ل�ستثمارية، �سيا�سة �ملخاطر، �سيا�سة �ملخاطر �لت�سغيلية، �سيا�سة �لمتثال، �سيا�سة 
�أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية، �سيا�سة مكافحة غ�سل �لأمو�ل، �سيا�سة �أمن �أنظمة �ملعلومات، �سيا�سة ��ستمر�رية �لعمل، �سيا�سة �إد�رة �ملوجود�ت و�ملطلوبات، �سيا�سة 

�إد�رة �ملحافظ �ل�ستثمارية، �سيا�سة طو�ريء �ل�سيولة، �سيا�سة عملية �لتقييم �لد�خلي لكفاية ر�أ�س �ملال، �سيا�سة �لإبالغ ، �سيا�سة �ملو�رد �لب�سرية. 

ثامنًا: عالقة البنك مع امل�ساهمني

1. يقوم �لبنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على �ل�سفافية مع كافة �مل�ساهمني ويف هذ� �ملجال يعمل �لبنك وبكافة �ل�سبل على ت�سجيع كافة �مل�ساهمني وبخا�سة �سغار 
�مل�ساهمني على ح�سور �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة و�لت�سجيع على �لقيام بعمليات �لت�سويت، كما ير�عى �لت�سويت على حد� على كل ق�سية تثار خالل �جتماع �لهيئة 

�لعامة �ل�سنوي.
2. يقوم روؤ�ساء �للجان �ملختلفة �ملنبثقة عن �ملجل�س بح�سور �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة.

3. يتم �إعد�د تقرير مف�سل لإطالع �مل�ساهمني بعد �نتهاء �جتماع �لهيئة �لعامة وبحيث ي�ستمل على �ملالحظات �ملختلفة و�لأ�سئلة �لتي طرحها �مل�ساهمني و�إجابات �لإد�رة 
عليها و�لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها.

4. يقوم ممثلون عن �ملدققني �خلارجيني بح�سور �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة بهدف �لإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول �لتدقيق وتقرير �ملدقق.
�أو يعاد �نتخابهم خالل �لجتماع �ل�سنوي للهيئة �لعامة كما يجري �نتخاب �ملدقق �خلارجي خالل نف�س  �أع�ساء �ملجل�س  5. وفقا ملا ورد يف قانون �ل�سركات، ينتخب 

�لجتماع.

تا�سعًا: ال�سفافية والإف�ساح

1. يوفر �لبنك د�ئمًا وب�سكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�ساطاته لكافة �جلهات ذ�ت �لعالقة مثل �ل�سلطات �لرقابية و�مل�ساهمني و�ملودعني و�جلمهور ب�سكل 
عام مع �لرتكيز على �لق�سايا ذ�ت �لأثر �جلوهري على �لبنك.

2. يلتزم �لبنك �لتز�مًا تامًا مبتطلبات �لإف�ساح وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية )IFRS( وتعليمات �لإف�ساح �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي و�ل�سلطات �لرقابية.
3. يتابع �لبنك �لتطور�ت �ملختلفة �ملتعلقة مبتطلبات �لإف�ساح وفق �ملعايري �لدولية وبحيث تنعك�س فورً� على تقاريره �ملالية.

4. يلتزم �لبنك بتوفري خطوط �ت�سال تتميز بالدميومة و�حلرفية مع كافة �جلهات ذ�ت �لعالقة من �سلطات رقابية وم�ساهمني وم�ستثمرين ومودعني وبنوك �أخرى 
�أو�ساع �لبنك �ملالية و�لإد�رية ون�ساطات  ولتحقيق هذ� �لأمر يقوم �لبنك باإيجاد وظيفة عالقات م�ستثمرين مهمتها �لأ�سا�سية توفري معلومات كاملة ومو�سوعية عن 

�لبنك �ملختلفة.
5. �أن يحتوي �لتقرير �ل�سنوي للبنك على كافة �ملعلومات حول �لبنك ب�سكل �سفاف ومو�سوعي.

6. ن�سر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �سنوية، بالإ�سافة �إىل ن�سر تقرير من �ملجل�س حول تد�ول �أ�سهم �لبنك وو�سعه �ملايل خالل �ل�سنة، وملخ�سات دورية 
للم�ساهمني و�ملحللني يف �ل�سوق �ملايل و�ل�سحفيني �ملتخ�س�سني يف �لقطاع �ملايل من قبل �لإد�رة �لتنفيذية.
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7. عقد �جتماعات دورية بني �لإد�رة �لتنفيذية يف �لبنك و�مل�ستثمرين و�مل�ساهمني.
�ملعلومات  حتديث  يتم  وبحيث  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  للبنك  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �لدورية  �أو  �ل�سنوية  تقاريره  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  بتوفري  �لبنك  يقوم   .8

با�ستمر�ر.
9. يجب �أن تت�سمن �لتقارير �لتي يقدمها �لبنك �إف�ساح من �لإد�رة �لتنفيذية عن نتائج �لعمليات �حلالية و�مل�ستقبلية و�لو�سع �ملايل للبنك و�أي �أثر �أو خماطر م�ستقبلية 

من �ملمكن �أن توؤثر على �لو�سع �ملايل �لعام للبنك.
10. تعميقًا ملبد�أ �ل�سفافية و�لإف�ساح يجب �أن يت�سمن �لتقرير �ل�سنوي للبنك على وجه �خل�سو�س �لأمور �لتالية:

- دليل �حلاكمية �ملوؤ�س�سية لدى �لبنك ومدى �للتز�م به.
- معلومات كاملة عن �أع�ساء جمل�س �لإد�رة تت�سمن �ملوؤهالت و�خلرب�ت ومقد�ر ح�سته من ر�أ�س �ملال وو�سفه كتنفيذي �أو م�ستقل �أو غري تنفيذي، ع�سويته يف جلان 
�ملجل�س وتاريخ �لتعيني يف �ملجل�س، �أي ع�سويات يف جمال�س �إد�رة �أخرى، بالإ�سافة �إىل �ملكافاآت و�لرو�تب �لتي ح�سل عليها، و�أية قرو�س ممنوحة له من �لبنك 

و�أي عمليات بني �لبنك و�لع�سو �أو �سركاته �أو �لأطر�ف ذوي �ل�سلة به.
- ملخ�س مل�سوؤوليات ومهام �للجان �ملنبثقة عن �ملجل�س.

- عدد مر�ت �جتماع �ملجل�س وجلانه.
- ملخ�س عن �سيا�سات �ملكافاآت لدى �لبنك ورو�تب ومكافاآت �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا.

- �سهادة �ملجل�س بكفاية �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية.
- و�سف لهيكل ون�ساطات جمموعة �إد�رة �ملخاطر و�لمتثال.

- �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �لبنك ويف �ل�سركات �لتي ت�ساهم ب�سكل رئي�سي يف �لبنك.
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