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õ«“h ìÉ‚ á°üb
 ﺃﻥ ﻧﻮﺷــﺢ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻦ،ﻭﻳﺴــﻌﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻷﺭﺩﻧــﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
 ﺑﺒﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻭﺻﻮﺭ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ٢٠١٢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻌﺎﻡ
 ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ
،ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻭﺇﻋﺠﺎﺑﻨﺎ ﺑﻘﺼﺔ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ ﻭﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ
ﻣﺘﻤﻨﻴــﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘــﺪﻡ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
.ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ

¿OQC’G ‘ á`«FGhódG áYÉæ°üdG
 ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ،" ﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺷــﻌﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ " ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ
ﺍﻷﺭﺩﻧــﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻱ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﻜﺮﺓ
 ﻳﺴــﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻤــﺎﺫﺝ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺟﺪﻳــﺪﺓ
 ﺗﻐﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ
.ﺑﻤﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ
ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗــﺄﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨــﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻮﻱ ﻟﻌﺎﻡ
 ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻠﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ٢٠١٢
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻤﺜﻼ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ
.ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ
ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺭﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺇﺫ ﻳﺤﺘﻞ،ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺑﻠﺪﻧﺎ
ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴــﻤﻌﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﻳﺴﻬﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺑﺤﺼﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ
.ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ﻻ،ﻭﻧﺤــﻦ ﺇﺫ ﻧﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺴــﻠﻂ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻫﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺴــﻨﻴﻦ
 ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴــﺖ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺑﻴﻦ،١٩٧٨ ﻭﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ﻭﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﻓﻲ،ﻛﺒﺮﻯ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻳــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ
 ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨــﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ.ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ
،ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﺨﺺ
ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬــﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﻌﺰﻳﻤﺘﻬﻢ
،ﻭﺑﺈﺳــﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺑﻠﺪﻧــﺎ ﻭﻧﻬﻀﺘــﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺩ ﻟﻬﻢ ﺑﻄﻴﺐ ﺍﻟﺨﺼﺎﻝ ﻭﺳــﻤﻮ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺻﺪﻕ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ
.ﻟﻠﻮﻃﻦ

¿OQC’G »```a á```«FGhódG á```YÉæ°üdG
äGƒæ°ùdG ôe ≈∏Y ÉgQƒ£Jh áYÉæ°üdG á©ª°S

á«eƒµ◊G äGRÉ«àe’G

ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻤﻮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﺲ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  ،١٩٦٢ﻭﻛﺎﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ  ١٧ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺣﻈــﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ(
ﺑﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻓﺘﺄﺗﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﺗﻌــﻮﺩ  ٪٩٠ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ.

ﻳﺤﺘــﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٢٠٠٤ﻭ - ٢٠٠٨ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ٪٨٤
ﻣﻨﻬﺎ ٪٨ -ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗــﻪ ) ٪٧٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ( ﺍﻟﻰ
ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻻﺗﺤــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀــﻞ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳــﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻭﺃﺳــﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ .ﺗﺴــﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻦ  ٪٨٠ﻣﻦ
ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ
ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ )ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩ ﻗﻄــﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ
)ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .ﻓﻘﺪ
ﻧﺘــﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺠــﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺳــﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ،ﻗــﺎﻡ ﻋﺪ ﱡﺩ ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ.
ﻭﻳُﺘﻮﻗــﻊ ﺃﻥ ﺗُﻔﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤــﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ.
ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ
ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ .ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛
ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ .ﺑﻞ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﻋﺒــﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻄــﺮﺡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ  ٥,٠٩٨ﻣﻮﻇﻒ؛ ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻹﻧﺎﺙ  ٪٣٧ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻳﺸــﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺣﻖ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﺇﺿﺎﻓ ًﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺣﻤﻠــﺔ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ )ﺍﻟﺪﺑﻠــﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳــﻮﺱ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ( ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٦٧ﻣــﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻜﻠﻲ؛ ﻣﺎ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﻳﺰ ّﻭﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ :ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺑﻼ ﻭﺻﻔﺔ .ﻭﺗﺸــﻤﻞ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﺡ،
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺮﻃﺎﻥ ﻭﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
)ﺍﻟﻼﺻﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻦ( .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ٍ
ﺑﺸــﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺷــﺒﻪ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺧﺎﺕ.
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ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺄﺳــﺲ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼــﻒ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻭﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻬــﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣ ّﻜﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﻛﺎﺕ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
 ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧﺒﺮﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳــﻌﺔ،ﻣﻤــﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒــﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ّ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻃﺒﻴﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎًﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﺍﻟﻬﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻧﺪﺓ :ﺗﺸــﻜﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ)ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻐــﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴــﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤــﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ( ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ ،ﻫﻮ ﻣﺆﺳــﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٥ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،

ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ "ﺇﻟﻲ ﻟﻴﻠﻲ" ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٤ﺇﻟﻰ  .١٩٧٦ﻭﺷــﻐﻞ ﺩﺭﻭﺯﺓ

ﻣﻨﺼــﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ١٩٩٥
ﻭ ،١٩٩٦ﻭﻗﺪ ﺃﺳــﺲ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺣﺴﻴﻦ

ﺑﻦ ﻃﻼﻝ ،ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍﻩ.

ﺗﻠﻘــﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﻤﻴﺢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ُﻓﻠﺒﺮﺍﻳــﺖ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳــﺎﻧﺖ ﻟﻮﻳﺲ
ﻓــﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻴــﺰﻭﺭﻱ ﻋــﺎﻡ  .١٩٦٤ﺃﻣــﺎ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟــﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﺎﻡ  ١٩٥٤ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ

ﺑﻴﺮﻭﺕ.

ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺷــﺮﻛﺔ ﺇﺭﻧﺴــﺖ ﺁﻧﺪ ﻳﺎﻧﻎ ﻟﻴﻜﻮﻥ "ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ" ﻟﻌﺎﻡ  .٢٠٠٧ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٩ﺍﻧﺘ ِ
ُﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴــ ًﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﻳﺲ

ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٠ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﺗﻢ ﺗﺄﺳــﻴﺲ "ﻣﺮﻛﺰ ﺳــﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﺑﺘــﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ" ﻓﻲ ﻛﻠﻴــﺔ ﻋﻠﻴّﺎﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴــﺮﻭﺕ .ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
Jordan Investment Board-pharmaceutical .1
(Pharmaceutical Industry Data Bank, 2010 (JAPM publication .2
Global Investment House KSCC - June 2007: http://www.globalinv.net .3

ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ" ﻟﻌــﺎﻡ  ٢٠١٢ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ.

" π°†aCG áë°U Òaƒàd á≤ãdG ∂jô°T : " áªµ◊G ájhOCG ácô°T
ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﺎﻡ ١٩٧٨
ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬــﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﺍﺋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴــﻴﺎﺕ ﻭﺗﺸــﻬﺪ ﻧﻤﻮﺍَ ﺳــﺮﻳﻌﺎَ .ﺗﺮﻛﺰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭﺗﺴــﻮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ.
ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺠﻠﺔ ،ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻘﻦ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻨﻴﺴــﺔ ،ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋــﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ،ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤــﺪﺓ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.
ﺍﺳــﺘﺎﻃﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻌﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺤﺜﻴﺚ ﻷﻧﺘﺎﺝ ﻣﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥
ﻭﻓﻲ ﺳــﻮﻕ ﺩﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻧﺎﺳﺪﺍﻙ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٦ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  ٢٧ﻣﻨﺸﺄﺓ
ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺩﻭﺍﺋــﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓــﻲ  ١١ﺩﻭﻟﺔ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴــﺺ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻭﻣﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ﺣﻘﻘــﺖ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ١١٠٨٫٧ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٢ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦٥٠٠ﻣﻮﻇﻔﺎً
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ .٢٠١٢
ﻭﻗﺪ ﺳــﺎﻋﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ١٦٠٠ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﻣﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨــﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺒــﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﺠﻌﻼﻥ ﻣﻨﻬﺎ

2012h 2011 ∫ÓN õFGƒ÷G
ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ:
 : 2012 ÊÉãdG øjô°ûJﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ  "٢٠١٢ﻓﻲ ﺣﻔﻞ
ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎ ًﺀ ﺑﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ.

" : 2012 ∫hC’G øjô°ûJﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  "٢٠١٢ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎ ًﺀ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
" : 2011 ÊÉãdG øjô°ûJﺟﺎﺋﺰﺓ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ" ﻷﻓﻀﻞ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ .FTSE 250

ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷــﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺎﺕ ،ﺇﻥ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺗﺮﺧﻴــﺺ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠٠ﻣﺴــﺘﺤﻀﺮ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ .ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ؛
ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﻞ ﺗﺮﻳﻮﻥ" ﻭ"ﺗﺎﻛﻴﺪﺍ" ﻭ"ﺃﺳﺘﻴﻼﺱ".
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺍﺋﺪﺓ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ ﻭﻋﻠﻰ
ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺗﺸــﻜﻞ ﻣﺜﺎﻻً ﻳﺤﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ٍ
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺴــﺘﻤ ٍﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ٍ
ﻋﻀﻮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻣﻢ
ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ٌ
ﺍﻟﻤﺘﺤــﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻜﺮﻳــﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺪﺍﻣﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﻦ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﻛﺔ ﺿــﺪ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ؛ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ
ﻭﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ٌ
áªµ◊G ácô°ûd á«FGhódG äGô°†ëà°ùŸG
ﺗﻐﻄــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﻳﺘﻨــﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺻﺤﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺴﺘﺎﻣﻴﻦ،
ﺍﻟﻤﻀــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﻣــﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻜﺮﻱ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻭﺍﻷﻳﺾ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠــﻲ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳــﺔ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳــﻠﻲ ،ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎﺕ،
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻋﻼﺝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻡ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴــﻲ ،ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ،ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

:äÉë«°TÎdG
 : 2012 ∫hC’G ¿ƒfÉcﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴــﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ ﻟﺠﺎﺋــــﺰﺓ
” “ifs ProShare awardﻣﻦ ﺑﺮﻭﺷــﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻤﻠّﻚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻸﺳﻬﻢ.

 : 2012 ÊÉãdG øjô°ûJﺭﺷﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﻲ ﺩﺑﻠﻴﻮ ﺳــﻲ ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺿﻤﻦ
ﺷﺮﻛﺎﺕ .FTSE 250

ُ : 2012 •ÉÑ°Tﺭﺷﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰﺓ "ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ" ﻧﻈﺮﺍً
ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻝ HTMLﻭﻭﺿﻮﺣﻬﻤﺎ.

 : 2011 ∫hC’G øjô°ûJﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ”“M&A Advisor Award
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻡ ﺁﻧــﺪ ﺃﻱ ﺃﺩﻓﺎﻳﺰﺭ ﻟﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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Wockhardt America,
1.10 %
Medefil Inc., 1.00 %

ApotexCorp, 1.20 %

Sanoﬁ

Pfizer, 1.30 %
Becton-Dickinson,
1.30 %

GSK
Novartis

American Regent,
3.80 %
SagentPharm,
4.00 %

Pﬁzer
Hikma Pharma
Merck & Co.

Henry Schein Inc.,
4.10 %

Spimaco
AstraZeneca

Hospira, 32.50 %

Sandoz, 6.90 %

APP, 16.20 %
Hikma (West-Ward),
16.30 %
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Novo Nordisk
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ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.
ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻤﻮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﺄﺳﺲ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  ،١٩٦٢ﻭﻛﺎﻥ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ  ١٧ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﺣﻈــﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ(
ﺑﻴﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻓﺘﺄﺗﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻭﺗﻌــﻮﺩ  ٪٩٠ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﺴــﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ.

ﻳﺤﺘــﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ؛ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ٢٠٠٤ﻭ - ٢٠٠٨ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ٪٨٤
ﻣﻨﻬﺎ ٪٨ -ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗــﻪ ) ٪٧٥ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ( ﺍﻟﻰ
ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ  ٦٠ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻻﺗﺤــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀــﻞ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳــﻤﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ
ﻭﺃﺳــﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ .ﺗﺴــﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻦ  ٪٨٠ﻣﻦ
ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ
ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ )ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ( ﻭﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩ ﻗﻄــﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ
)ﻭﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .ﻓﻘﺪ
ﻧﺘــﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺠــﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺳــﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳــﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ،ﻗــﺎﻡ ﻋﺪ ﱡﺩ ﻣﻦ ﺍﻟــﺪﻭﻝ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ.
ﻭﻳُﺘﻮﻗــﻊ ﺃﻥ ﺗُﻔﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ
ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﺤــﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ.
ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ
ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ .ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛
ﻓﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ .ﺑﻞ
ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﻋﺒــﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻄــﺮﺡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ.
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ  ٥,٠٩٨ﻣﻮﻇﻒ؛ ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻹﻧﺎﺙ  ٪٣٧ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻳﺸــﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺇﻟــﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻦ
ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮﻥ ﺣﻖ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﺇﺿﺎﻓ ًﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺣﻤﻠــﺔ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻴــﺎ )ﺍﻟﺪﺑﻠــﻮﻡ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳــﻮﺱ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ( ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪٦٧ﻣــﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻜﻠﻲ؛ ﻣﺎ ﻳﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
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ﻳﺰ ّﻭﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ :ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺑﻼ ﻭﺻﻔﺔ .ﻭﺗﺸــﻤﻞ
ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﺡ،
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎﺕ ،ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺮﻃﺎﻥ ﻭﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻋــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
)ﺍﻟﻼﺻﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻦ( .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ٍ
ﺑﺸــﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺷــﺒﻪ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺧﺎﺕ.
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ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺄﺳــﺲ ﻣــﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼــﻒ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻭﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻬــﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻣ ّﻜﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﻛﺎﺕ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
 ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺧﺒﺮﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳــﻌﺔ،ﻣﻤــﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒــﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ّ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 ﺳﺮﻋﺔ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍً ﻃﺒﻴﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎًﻟﺪﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻭﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎً ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ.
 ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﺍﻟﻬﻴﺌــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻧﺪﺓ :ﺗﺸــﻜﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ)ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻐــﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟــﺪﻭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴــﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤــﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ( ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ ،ﻫﻮ ﻣﺆﺳــﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ
ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻟﻨﺪﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  .٢٠٠٥ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ،

ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻯ "ﺇﻟﻲ ﻟﻴﻠﻲ" ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٤ﺇﻟﻰ  .١٩٧٦ﻭﺷــﻐﻞ ﺩﺭﻭﺯﺓ

ﻣﻨﺼــﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ١٩٩٥
ﻭ ،١٩٩٦ﻭﻗﺪ ﺃﺳــﺲ ﺃﻳﻀ ًﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﺸــﺎﺭﻱ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺣﺴﻴﻦ

ﺑﻦ ﻃﻼﻝ ،ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍﻩ.

ﺗﻠﻘــﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳــﻤﻴﺢ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ُﻓﻠﺒﺮﺍﻳــﺖ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ

ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳــﺎﻧﺖ ﻟﻮﻳﺲ
ﻓــﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻴــﺰﻭﺭﻱ ﻋــﺎﻡ  .١٩٦٤ﺃﻣــﺎ ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻴﺪﻟــﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋــﺎﻡ  ١٩٥٤ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ

ﺑﻴﺮﻭﺕ.

ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﺷــﺮﻛﺔ ﺇﺭﻧﺴــﺖ ﺁﻧﺪ ﻳﺎﻧﻎ ﻟﻴﻜﻮﻥ "ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳــﻂ" ﻟﻌﺎﻡ  .٢٠٠٧ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٩ﺍﻧﺘ ِ
ُﺨﺐ ﺭﺋﻴﺴــ ًﺎ
ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ ﺑﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻟﻮﻳﺲ

ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ ﻋﺎﻡ  .٢٠١٠ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١١ﺗﻢ ﺗﺄﺳــﻴﺲ "ﻣﺮﻛﺰ ﺳــﻤﻴﺢ ﺩﺭﻭﺯﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﺑﺘــﻜﺎﺭ ﻭﺭﻳــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ" ﻓﻲ ﻛﻠﻴــﺔ ﻋﻠﻴّﺎﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴــﺮﻭﺕ .ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ
Jordan Investment Board-pharmaceutical .1
(Pharmaceutical Industry Data Bank, 2010 (JAPM publication .2
Global Investment House KSCC - June 2007: http://www.globalinv.net .3

ﺍﻟﺪﻛﺘــﻮﺭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺍﻟﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ" ﻟﻌــﺎﻡ  ٢٠١٢ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺨﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ.
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كلمة
رئي�س جملـ�س الإدارة

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
م��ع بال��غ التقدي��ر و�ص��ادق امل��ودة ،ي�س��عدين �أن �أق��دم لك��م با�س��مي وبا�س��م زمالئ��ي
�أع�ض��اء جمل���س الإدارة التقري��ر ال�س��نوي ع��ن نتائ��ج �أعم��ال البن��ك ،و�إجنازات��ه،
والقوائ��م املالي��ة املوح��دة لل�س��نة املنتهي��ة يف .2012/12/31
�أرب ��ع �س ��نوات وني ��ف م�ض ��ت من ��ذ تفج ��ر الأزم ��ة املالي ��ة واالقت�صادي ��ة العاملي ��ة
وم��ازال االقت�ص��اد العامل��ي يع��اين م��ن تداعياته��ا وم��ن امل�ش��اكل الت��ي نتج��ت عنه��ا
ب�ص��ورة مبا�ش��رة �أو غ�ي�ر مبا�ش��رة .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن الف�ت�رة الأخ�ي�رة م��ن ع��ام
� 2012أعطت بع�ض الإ�شارات الإيجابية لبدء حتول ولو طفيف يف م�سار االقت�صاد
العاملي� ،إال �أن هذه الإ�شارات مل تتبلور ب�شكل وا�ضح نتيجة تعمق تداعيات الو�ضع
امل��ايل يف منطق��ة الي��ورو وبق��اء الأزم��ة يف �أوروبا مبثابة التهدي��د الأكرب لالقت�صاد
العامل��ي� ،إ�ضاف��ة حلال��ة القل��ق ال�ش��ديد التي �أ�ش��اعها ما عرف ب�أزم��ة حافة الهاوية
يف الوالي��ات املتح��دة ،مم��ا زاد ال�ش��كوك والت�س��ا�ؤالت ح��ول م��ا �إذا كان االقت�ص��اد
العاملي مير مبنطقة ا�ضطرابات م�ؤقتة �أم �أن هذه احلالة �ستطول وتدفع االقت�صاد
العامل��ي نح��و مزي��د م��ن االنكما���ش وتعم��ق حالة ع��دم اليقني والتي ه��ي العدو الأول
لعملي��ة �إع��ادة بن��اء الثق��ة يف الأداء االقت�ص��ادي العاملي.
وكم ��ا �أف ��رزت الأزم ��ة املالي ��ة واالقت�صادي ��ة العاملي ��ة العدي ��د م ��ن امل�ش ��اكل
والتداعي��ات ،فق��د قدم��ت الكث�ي�ر م��ن الدرو���س والع�ب�ر ،وو�ضع��ت رج��ال ال�سيا�س��ة
وخ�ب�راء االقت�ص��اد واملال وامل�س��تثمرين حول الع��امل �أمام حتديات وخيارات �صعبة
�ش��كلت حاف��ز ًا للجمي��ع لط��رح �أف��كار وبرام��ج وخط��ط و�سيا�س��ات ورمب��ا نظري��ات
اقت�صادي��ة جدي��دة ،جن��ح بع�ضه��ا و�أخفق البع���ض الآخر .وبغ���ض النظر عن نتائج
احلل��ول وتطبيقاته��ا ف��إن حم�صل��ة الدرو���س كان��ت اخل��روج بقواع��د عم��ل ومعايري
�سلوك و�ضوابط مالية ورقابية وقانونية جديدة رمبا تكون اخلطوة الأوىل والهامة
يف رحل��ة التع��ايف االقت�ص��ادي ومع��اودة النم��و.
عل��ى ال�صعي��د املحل��ي ،ظ��ل الو�ض��ع االقت�ص��ادي مرهون � ًا بحال��ة الرتق��ب وع��دم
اليقني ب�سبب الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية يف املنطقة وتوا�صل التحركات ال�شعبية
املطالبة بالإ�صالح ال�سيا�س��ي واالقت�صادي على ال�س��احة املحلية ،والتي �أخذت يف
الف�ت�رة الأخ�ي�رة منح��ى �أك�ث�ر واقعي��ة ومنطقية يف حجم احلراك و�س��قف املطالب،
رمب��ا لقناع��ة ب��د�أت تت�ش��كل ب��أن برام��ج الإ�صالح ب��كل حماورها حقيقي��ة و�صادقة،
�أو اتعاظ� ًا مب��آالت الأو�ض��اع والتط��ورات الدراماتيكي��ة يف ال��دول الت��ي �ش��هدت م��ا
ا�صطل��ح عل��ى ت�س��ميته «الربي��ع العربي»� ،أو لل�س��ببني مع ًا.
مبنظ ��ور الأداء الكل ��ي ،حاف ��ظ االقت�ص ��اد الأردين عل ��ى ت ��وازن ن�س ��بي ومل يخ � ُ�ل
م��ن امل�ؤ�ش��رات الإيجابي��ة متثلت يف حتقيق من��و �إيجابي يف الناجت املحلي الإجمايل
بح��وايل  %2.8بالأ�س��عار الثابت��ة باملقارن��ة م��ع  %2.6يف ع��ام  ،2011وثب��ات �س��عر
�ص��رف الدين��ار ،وق��وة و�س�ل�امة اجله��از امل�ص��ريف ،وارتف��اع مقبو�ض��ات ال�س��ياحة
ال��واردة ،ومن��و ح��واالت املغرتب�ي�ن الأردني�ي�ن .ويف القط��اع اخلا���ص حقق��ت معظ��م
القطاع��ات من��و ًا �إيجابي� ًا ولك��ن بن�س��ب متوا�ضع��ة ،كم��ا حقق العديد من ال�ش��ركات

حت�س��ن ًا يف �أرباحه��ا عم��ا كان��ت علي��ه يف الع��ام ال�س��ابق .وم��ا يه��م يف االقت�صاد ،يف
ظ��ل الأو�ض��اع الراهن��ة ،ه��و �إجت��اه النمو ولي���س �أرقام��ه املطلقة.
يف اجلان��ب ال�س��لبي� ،س��يطر عل��ى امل�ش��هد �إت�س��اع عج��ز املوازن��ة العام��ة واحل�س��اب
اجلاري مليزان املدفوعات ،وارتفاع املديونية ،وانخفا�ض احتياطي البنك املركزي
الأردين من العمالت الأجنبية .ومع �أن هذه التحديات وال�صعوبات كانت معروفة
ومل ت�س ��تجد يف ع ��ام � ،2012إال �أنه ��ا �أ�صبح ��ت �أك�ب�ر م ��ن ق ��درة احلكوم ��ة عل ��ى
مواجهته��ا .وبع��د الو�ص��ول �إىل قناع��ة كافي��ة ب�أن��ه مل يع��د م��ن املمك��ن اال�س��تمرار
برتحي��ل امل�ش��اكل �أو معاجلته��ا بحل��ول م�ؤقت��ة� ،أجنزت احلكومة ،وبعد الت�ش��اور مع
البن��ك املرك��زي الأردين وم��ع �صن��دوق النق��د ال��دويل ،برناجم� ًا وطني� ًا للإ�ص�ل�اح
االقت�ص��ادي وامل��ايل ،يرع��اه ال�صن��دوق ويدعم��ه م��ن خ�ل�ال تق��دمي قر���ض بقيمة 2
ملي��ار دوالر ي�س��حب خ�ل�ال � 36ش��هر ًا ،وفق� ًا لتطبي��ق خط��وات الربنام��ج .وتعه��دت
احلكوم��ة باتخ��اذ حزم��ة م��ن الإج��راءات الت��ي ته��دف لتقلي��ل العج��ز ومعاجل��ة
االخت�ل�االت املالي��ة ،وبا�ش��رت بتنفي��ذ بع�ضه��ا ب��دء ًا برف��ع الدع��م ع��ن املحروق��ات
وتع��ومي �أ�س��عارها .ولتجن��ب الإنعكا�س��ات ال�س��لبية له��ذا الق��رار ب��ادرت احلكوم��ة
�إىل �إط�ل�اق برنام��ج تعوي���ض نق��دي للم�س��تحقني مما �س��اعد ،بدرج��ة �أو �أخرى ،يف
تخفي��ف �آث��ار زي��ادة الأ�س��عار عل��ى ه��ذه ال�ش��ريحة م��ن املواطنني.
حق ��ق القط ��اع امل�ص ��ريف يف ع ��ام  2012نتائ ��ج جي ��دة يف حج ��م الن�ش ��اط ون�س ��ب
النم ��و ،ولكنه ��ا ظل ��ت دون الطموح ��ات ،حي ��ث بق ��ي القط ��اع حت ��ت ت�أث�ي�ر تباط ��ؤ
و�ضع��ف ال��دورة االقت�صادي��ة وتراج��ع حما���س امل�س��تثمرين لط��رح م�ش��اريع جدي��دة
�أو التو�س ��ع يف امل�ش ��اريع القائم ��ة ،وانخفا� ��ض التدفق ��ات النقدي ��ة وت ��دين �أ�س ��عار
الأ�س��هم يف ال�س��وق املايل .وكان من �أهم التحديات التي واجهت القطاع امل�صريف
�إنخفا�ض قيمة ال�ضمانات القائمة ك�أ�سهم �أو عقارات مع �صعوبة ت�سييلها من قبل
املقرت�ض�ي�ن ل�س��داد ديونه��م �أو دف��ع الفوائ��د .ومن التحديات �أي�ض� ًا تنامي توجهات
ل��دى البع���ض� ،س��واء عل��ى م�س��توى الأف��راد �أو ال�ش��ركات بالتخل��ي عـ��ن التزاماته��م
وم�س�ؤولياتهم املالية ،تاركني مواجهتها للبنوك على املدى املتو�سط والطويل .و�إذ
تعزى �أ�س��باب هذه الظاهرة حلالة عدم اليقني ال�س��ائدة و�ضعف الثقة� ،إال �أننا ال
ن�ستثني �أ�سباب ًا �أخرى تتمثل يف تدين م�ستوى القيم التي حتكم العالقات التجارية
�إ�ضافة �إىل بطىء اجلهاز الق�ضائي يف معاجلة الق�ضايا ب�شكل ناجز .وقد �أدى كل
ذل��ك �إىل ت�صاع��د �أرق��ام املديوني��ات امل�صنف��ة واخلا�ضعة للإج��راءات القانونية،
ودف��ع البن��وك �إىل التح��وط ببن��اء مزيد م��ن املخ�ص�صات.
م��ن جه��ة �أخ��رى ،وا�ص��ل البن��ك املرك��زي الأردين �سيا�س��ته الهادف��ة �إىل تعزي��ز
اال�س��تقرار النق��دي يف اململك��ة وال��ذي تتمث��ل �أركان��ه يف �ضب��ط مع��دالت الت�ضخ��م،
وا�س��تقرار �س��عر �ص��رف الدين��ار الأردين ،م��ن خ�ل�ال املحافظ��ة عل��ى هي��كل �أ�س��عار
فائ��دة يتوائ��م م��ع التط��ورات االقت�صادي��ة املحلي��ة والدولي��ة والإحتف��اظ مب�س��توى
مريح من االحتياطيات بالعمالت الأجنبية ،وال�س��عي للمواءمة بني هذه الأهداف
و�أهداف النمو االقت�صادي .وكان لل�سيا�سة احل�صيفة التي اتبعها البنك املركزي
الأردين والإج ��راءات املدرو�س ��ة الت ��ي اتخذه ��ا خ�ل�ال الع ��ام ،ومتي ��زت باحليوي ��ة
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وال�س��رعة واملرون��ة� ،أث��ر وا�ض��ح عل��ى حت�س��ن و�ض��ع العمل��ة املحلي��ة وا�س��تقرار �س��عر
ال�ص ��رف وب ��ث روح الطم�أنين ��ة يف نفو� ��س املواطن�ي�ن وامل�س ��تثمرين.
كم��ا وا�ص��ل البن��ك املرك��زي الأردين تطبي��ق الإج��راءات الهادف��ة لتعزي��ز الأط��ر
الرقابي��ة ل��دى البن��وك م��ن خالل مراجعاته الرقابية للتقيي��م الداخلي ملدى كفاية
ر�أ���س امل��ال للبن��وك للت�أك��د م��ن متان��ة �أو�ضاعه��ا املالي��ة ول�ضم��ان وج��ود �إج��راءات
منا�س ��بة لإدارة املخاط ��ر لديه ��ا .وبن ��اء عل ��ى ه ��ذه املراجع ��ات� ،س ��يتمكن البن ��ك
املرك��زي الأردين م��ن و�ض��ع معاي�ي�ر لكفاي��ة ر�أ���س املال تتنا�س��ب مع و�ض��ع كل بنك،
مم��ا �س��يجعل البن��وك �أك�ث�ر ا�س��تعداد ًا وق��درة عل��ى مواجه��ة ال�صدم��ات الت��ي ق��د
حتمله��ا �أزم��ات مالي��ة واقت�صادي��ة جدي��دة.

ال�شركات ومل�ساعدتها على الإ�ستمرار ومعاودة العمل والن�شاط .وجاءت الإتفاقية
اجلدي��دة ب�ي�ن البن��ك و�ش��ركة التعم�ي�ر الأردني��ة مالك��ة م�ش��روع الأندل�س��ية لتمث��ل
�إح��دى ق�ص���ص جن��اح �سيا�س��ة البن��ك يف ه��ذا املج��ال .وال بد من الإ�ش��ارة هنا �إىل
حر���ص البن��ك دائم� ًا عل��ى تعزي��ز ال�ضمانات وو�ضع ال�ش��روط والآليات التي ت�س��مح
له با�س��تمرار املتابعة واملراجعة لأو�ضاع هذه ال�ش��ركات وفق ما حتدده ال�سيا�س��ات
الداخلي��ة وتعليم��ات اجله��ات الرقابي��ة.
م��ع بداي��ة الرب��ع الث��اين م��ن ع��ام  2012با�ش��رت الأجه��زة املخت�ص��ة بالبن��ك تنفيذ
م�شروع ا�ستبدال النظام البنكي الآيل احلايل بنظام جديد �سيوفر للبنك قدرات
وت�س��هيالت تكنولوجية متطورة وي�س��اعد يف تقدمي املزيد من اخلدمات امل�صرفية
الإلكرتوني��ة احلديث��ة .وح�س��ب خط��ة التنفي��ذ املعتم��دة� ،س��يتم الإنته��اء من تطبيق
النظام اجلديد وت�ش��غيله مع نهاية الربع الثالث من عام .2013

�إعتم ��دت �إدارة البن ��ك يف ع ��ام  2012خط ��ة �إ�س�ت�راتيجية مدته ��ا ث�ل�اث �س ��نوات
(� )2014 - 2012إ�س��تندت يف بنائه��ا �إىل معطي��ات الو�ض��ع الراه��ن لالقت�ص��اد
املحلي والعاملي واحتماالت ا�ستمراريته للفرتة القادمة� .إن هذا التغيري بالإنتقال
م ��ن التخطي ��ط طوي ��ل امل ��دى �إىل متو�س ��ط امل ��دى يعك� ��س ر�ؤي ��ة الإدارة بال�ت�روي
والتعام��ل بحكم��ة م��ع ظ��روف احلال��ة الراهن��ة� ،إال �أن الإدارة ،ويف نف���س الوق��ت،
ت�ضم��ن توف�ي�ر الطاق��ات املنا�س��بة للإ�س��تجابة ف��ور ًا لأي تطورات �إيجابي��ة وواعدة.
متك��ن البن��ك الأردين الكويت��ي يف ع��ام  2012م��ن حتقي��ق نتائ��ج و�إجن��ازات ممت��ازة
ويعود الف�ضل يف ذلك لكفاءة �سيا�سات الإدارة ،وواقعيتها وقدرتها على التعامل مع
التحدي��ات والظ��روف الت��ي �س��ادت خالل الفرتة املا�ضية .لق��د توا�صلت جهود �إدارة
البن��ك خ�ل�ال ع��ام  2012لتحقي��ق التوازن بني النمو والربحية مع الإلتزام بالقواعد
وال�سيا�سات املعتمدة لإدارة املخاطر ول�ضمان جودة الأ�صول و�سالمة الإ�ستثمارات.
�ش ��هد ن�ش ��اط البن ��ك يف اجلان ��ب االئتم ��اين تو�س ��ع ًا كمي � ًا ونوعي � ًا �ش ��مل عملي ��ات
�إقرا� ��ض مبا�ش ��ر وم�ش�ت�رك لع ��دد م ��ن ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات الك�ب�رى اخلا�ص ��ة
واحلكومي��ة ،كم��ا �ش��هد ه��ذا الن�ش��اط من��و ًا جي��د ًا يف جان��ب عملي��ات التجزئة .ويف
كل احلاالت� ،إنتهجنا �سيا�سة ائتمانية ح�صيفة ومتزنة ،واعتمدنا معايري حمددة
ووا�ضح��ة حتك��م الق��رار االئتم��اين ل��كل حالة ،بالإ�ضاف��ة �إىل الت�ش��دد يف �إجراءات
املراقب��ة واملتابع��ة والتح�صي��ل والتوثي��ق.
�أظه ��رت االنتائ ��ج املالي ��ة لل�س ��نة املنتهي ��ة يف � 2012/12/31إرتف ��اع �إجم ��ايل
موج ��ودات البن ��ك يف نهاي ��ة الع ��ام �إىل  2409.6ملي ��ون دين ��ار مقاب ��ل 2274.5
ملي��ون يف ع��ام  2011بنم��و ق��دره  ،% 6كم��ا زادت الت�س��هيالت الإئتماني��ة املبا�ش��رة
بال�ص��ايف وبلغ��ت  1416.3ملي��ون دين��ار مقاب��ل  1248.7ملي��ون يف الع��ام املا�ض��ي
وبن�س ��بة من ��و  ،%13.42فيم ��ا بل ��غ ر�صي ��د ودائ ��ع العم�ل�اء والت�أمين ��ات النقدي ��ة
 1516.4ملي��ون دين��ار يف نهاي��ة الع��ام .كم��ا �أظه��رت النتائ��ج حتقي��ق �أرب��اح بلغ��ت
 46.6ملي��ون دين��ار بع��د ال�ضريب��ة مقاب��ل  39.7ملي��ون يف عام  2011وبن�س��بة منو
قدرها � ،% 17.4أما جمموع حقوق اامللكية فقد ارتفع بن�سبة  %7.7وبلغ 379.13
مليون دينار .وكمح�صلة لهذه النتائج ،ارتفعت معدالت العوائد وم�ؤ�ش��رات الأداء
باملقارن��ة م��ع ع��ام  ،2011حي��ث بل��غ العائ��د عل��ى مع��دل املوج��ودات  %1.99مقاب��ل
 %1.82وبل��غ العائ��د عل��ى مع��دل حق��وق امللكي��ة  %12.75مقاب��ل � .%11.63أم��ا
معدل كفاية ر�أ�س املال فقد بلغ  .%16.31وكل هذه املعدالت تقع �ضمن امل�ستويات
العلي��ا للن�س��ب املعياري��ة الدولية.
ميك ��ن النظ ��ر للبن ��ك الأردين الكويت ��ي ب�أن ��ه م ��ر�آة الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي الأردين
والقطاع اخلا�ص حتديد ًا ،حيث ت�ش��كل ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�س��ات الكربى ن�سبة عالية
م��ن قاع��دة العم�ل�اء ،وبالت��ايل ف��إن كل حت�س��ن يظه��ره �أداء تل��ك ال�ش��ركات يعك���س
حت�س��ن ًا يف نتائ��ج البن��ك والعك���س �صحي��ح .ولت�أكي��د �صح��ة ه��ذه النظ��رة عملي � ًا،
وا�ص��ل البن��ك خ�ل�ال ع��ام  2012تنفي��ذ �سيا�س��ته الت��ي مت اعتماده��ا بالتزام��ن م��ع
بدء انعكا�س��ات الأزمة العاملية على االقت�صاد الوطني ،والتي ي�ش��كل �إلتزام البنك
بالوق��وف �إىل جان��ب عمالئ��ه وخا�ص��ة الذي��ن تراج��ع ن�ش��اطهم نتيج��ة للظ��روف
الراهن��ة املح��ور الأ�سا�س��ي له��ذه ال�سيا�س��ة .وعلي��ه ،فق��د عمل��ت �إدارة البن��ك ،ومن
خ�ل�ال التوا�ص��ل واملتابع��ة ،عل��ى �إع��ادة درا�س��ة احل�س��ابات الت��ي ي�ش��وبها ال�ضع��ف
وعر�ض��ت احلل��ول املو�ضوعي��ة املنا�س��بة مب��ا فيه��ا الدع��م ال�ل�ازم لتن�ش��يط �أعم��ال

�آفاق عام 2013

نتائج البنك يف عام 2012

م��ن املتوق��ع �أن يك��ون االقت�ص��اد الوطن��ي يف ال�س��نة اجلدي��دة � 2013أف�ض��ل مم��ا
كان علي��ه يف ال�س��نة ال�س��ابقة ،و�أن يرتف��ع مع��دل النم��و يف الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل
�إىل  %3.5مقارن��ة مبع��دل  %2.8يف ع��ام  ،2012م��ع بق��اء التحدي��ات ال�سيا�س��ية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة قائم ��ة .لق ��د حاول ��ت موازن ��ة الدول ��ة لع ��ام � 2013أن
تت��دارك العي��وب ونق��اط ال�ضع��ف الت��ي ب��رزت يف الع��ام املا�ض��ي فا�س��تهدفت زيادة
الإي��رادات املحلي��ة ،و�ضب��ط النفقات اجلارية ،وحت�س�ي�ن م�س��توى االعتماد الذاتي،
ومل تخ� ُ�ل م��ن �س��خاء يف جم��ال الإنف��اق الر�أ�س��مايل مما ي�س��مح بتوقع �إرتفاع ن�س��بة
النم��و ،واالق�ت�راب خط��وات جتاه �إعادة التوازن �إىل املوازي��ن املالية واالقت�صادية.
ولتحقي��ق ه��ذه الأه��داف وغريه��ا ،ف�ل�ا بد م��ن التطبيق ال�س��ليم للربنام��ج الوطني
للإ�صالح والذي ي�ستدعي بال�ضرورة �إتخاذ �إجراءات غري مرغوبة تتطلب الكثري
م ��ن الوع ��ي وال�ص�ب�ر ،ويحت ��اج �إىل �إرادة قوي ��ة و�إدارة ق ��ادرة تلت ��زم بال�ش ��فافية
وامل�صداقي��ة ،فامل�ش��كلة لي�س��ت يف احلقائ��ق ولك��ن يف الثق��ة ويف توقعات النا���س.
وبالن�س ��بة لن ��ا بالبن ��ك الأردين الكويت ��ي ،فق ��د حر�صن ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة
عل��ى تعزي��ز قاع��دة ر�أ�س��مال البن��ك بالرتكي��ز عل��ى تنمي��ة حق��وق امل�س��اهمني الت��ي
متث��ل العن�ص��ر الأه��م يف ر�أ���س امل��ال التنظيمي ،ومت حتقيق ذل��ك من خالل انتهاج
�سيا�س��ة التخ�صي���ص املت��وازن للأرب��اح والتنوي��ع ب�ي�ن التوزي��ع النق��دي والتدوي��ر.
ون�ؤك��د مل�س��اهمينا الك��رام ا�س��تمرار امل�س�ي�رة عل��ى نف���س النهج وباملزي��د من اجلهد
ليظ��ل ا�س��تثمارهم يف ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة ا�س��تثمار ًا �آمن� ًا ومتنامي� ًا .كما ن�ؤك��د لعمالئنا
الأع��زاء �أنن��ا �س��نعمل دائم� ًا وب��كل �إخال���ص لنظ��ل عن��د �أف�ض��ل توقعاته��م و�س��نكون
املبادري��ن ،كم��ا كن��ا دائم��ا ،يف ط��رح احلل��ول والأف��كار الت��ي تدع��م �أعماله��م وتلبي
�إحتياجاتهم وت�ساعد يف تطوير م�شاريعهم اال�ستثمارية والتجارية ،ومبا ي�سهم يف
تن�ش��يط االقت�ص��اد الوطن��ي و�إجن��اح خط��ط الإ�ص�ل�اح والتنمي��ة امل�س��تدامة.
ويف اخلت ��ام� ،أتق ��دم ببال ��غ التقدي ��ر وعظي ��م االمتن ��ان لكاف ��ة م�س ��اهمينا
وعمالئن��ا الك��رام عل��ى ثقته��م وم�ؤازرته��م ،كم��ا �أتوج��ه ب�أ�س��مى عب��ارات ال�ش��كر
والعرف��ان ل�ش��ركائنا الإ�س�ت�راتيجيني �ش��ركة م�ش��اريع الكوي��ت القاب�ض��ة (كيبك��و)
وجمموعة بنك برقان لدعمهم وتعاونهم ،م�ؤكد ًا حر�صنا على ا�ستثمار العالقات
اال�س�ت�راتيجية والعملي��ة معه��م ومب��ا يتيح املزيد من تبادل الأعم��ال والفر�ص بيننا
وب�ي�ن �أع�ض ��اء املجموع ��ة .و�أق ��دم �أج ��زل ال�ش ��كر و�أوف ��اه للبن ��ك املرك ��زي الأردين
ممث�ل ً�ا مبع��ايل املحاف��ظ ونائبي��ه وكاف��ة الإدارات والأجه��زة الفنية في��ه جلهودهم
ومهنيتهم العالية وحر�صهم على االرتقاء ب�أداء ومكانة اجلهاز امل�صريف الأردين.
وال�ش��كر مو�ص��ول لهيئ��ة الأوراق املالي��ة ،رئي�س��ا و�أع�ض��اء وعامل�ي�ن ،عل��ى جهوده��م
ودوره��م املق��در يف تعزي��ز الثق��ة بالإ�س��تثمار وحماي��ة امل�س��تثمرين .وال يفوتن��ي �أن
�أتوج��ه بخال���ص ال�ش��كر والتقدي��ر جلمي��ع �إخ��واين و�أبنائ��ي العامل�ي�ن بالبن��ك ،م��ن
م�س��ؤولني وموظف�ي�ن عل��ى �أدائه��م وحر�صهم على جناح هذه امل�ؤ�س�س��ة و�إزدهارها.

عب ــد الكريــم الكباريت ــي
رئي�س جمل�س الإدارة
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ا لـتـقـر يــــــر ا لـ�سـنـــــو ي 2 0 1 2

تقرير احلاكمية امل�ؤ�س�سية اخلا�ص بالتقرير ال�سنوي 2012

تنظيم و�إدارة البنك
يعتمد البنك الأردين الكويتي دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية والذي مت �إعداده يف �أواخر عام  ،2007وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص وا�ستناد ًا �إىل تعليمات
و�إر�شادات البنك املركزي الأردين .ويهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل الو�صول �إىل حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية املتمثلة بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة
بالبنك ( )Stakeholdersوال�شفافية والإف�صاح عن و�ضع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�سائلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،وبني جمل�س
الإدارة وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية من حيث الف�صل الوا�ضح يف امل�س�ؤوليات وتفوي�ض ال�صالحيات .وملزيد من
الإف�صاح وال�شفافية فقد مت �إرفاق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،بعد مراجعته يف عام  2012وتعديله مبا ين�سجم مع الهيكل التنظيمي املعدل للبنك ،كملحق مع هذا التقرير.
تعتمد �إجراءات تنظيم و�إدارة البنك على الأ�س�س التالية:
 وجود جمل�س �إدارة يت�سم بالفاعلية وحتمل امل�س�ؤولية. توجه ا�سرتاتيجي وا�ضح من �أجل تطوير الأعمال.� -أ�س�س حما�سبية جيدة و�إف�صاح للمعلومات.

 �آليات حكيمة التخاذ القرارات . تقييم للأداء مرتبط باال�سرتاتيجية. -تنمية وتطوير املوارد الب�شرية.

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

يحكم تكوين جمل�س الإدارة قانون ال�شركات الأردين وقانون البنوك .ويتكون جمل�س �إدارة البنك من ت�سعة �أع�ضاء يتم انتخابهم ملدة � 4سنوات.
وقد مت انتخاب جمل�س الإدارة احلايل يف � 15آذار  2009وانتخب دولة ال�سيد عبد الكرمي الكباريتي رئي�س ًا ملجل�س الإدارة وال�سيد في�صل حمد العيار نائب ًا للرئي�س.
يتمثل الدور الرئي�سي ملجل�س الإدارة يف م�س�ؤوليته عن �سالمة الو�ضع املايل للبنك ،وعن قيام البنك بتلبية م�س�ؤولياته املختلفة جتاه كافة اجلهات ذات العالقة ،ويقوم
بر�سم الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك والرقابة على الإدارة التنفيذية والت�أكد من كفاءة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك باخلطط اال�سرتاتيجية ومن
توفر �سيا�سات مكتوبة ـ واعتماد هذه ال�سيا�سات ـ تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لدى البنك.
وجمل�س الإدارة م�س�ؤول �أي�ض ًا عن م�صداقية التقارير املالية للبنك و�ضمان تطبيق �سيا�سات املخاطر املالئمة و�أن البنك ملتزم بجميع القوانني ال�سارية.

�إجتماعات املجل�س

يتكون جمل�س الإدارة من الأع�ضاء الت�سعة املذكورة �أ�سما�ؤهم �أدناه وقد عقد جمل�س الإدارة �سبعة �إجتماعات خالل العام  2012يف تاريخ  1/16و 1/31
و  )2( 3/27و  7/8و  10/10و .2012 /12/20وقد ح�ضر جميع �أع�ضاء املجل�س كافة االجتماعات كما ح�ضروا �إجتماع الهيئة العامة مل�ساهمي البنك املنعـقد بتاريخ
.2012/3/27
ويبني اجلدول التايل �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�صفة التمثيل واللجان الفرعية للمجل�س التي ي�شارك فيها كل منهم:

�صفة التمثيل

اال�سم

الع�ضوية يف املجل�س واللجان

ال�سيد عبدالكرمي عالوي الكباريتي

نف�سه

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار
رئي�س جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال�سيد في�صل حمد العيار

ممثل بنك اخلليج املتحد

ال�سيد عماد جمال الق�ضاه

ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
ع�ضو جمل�س الإدارة
مراقب جلنة التدقيق واملخاطر
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم

ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)

ال�سيد فاروق عارف العارف

نف�سه

ع�ضو جمل�س الإدارة
رئي�س جلنة التدقيق واملخاطر
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار
ع�ضو جلنة التدقيق واملخاطر

الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س

ممثل بنك برقان

ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي

ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة التدقيق واملخاطر
ع�ضو جمل�س الإدارة
ع�ضو جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار
ع�ضو جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
ع�ضو جلنة التدقيق واملخاطر
ع�ضو جمل�س الإدارة
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جلان جمل�س الإدارة
جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
عدد �إجتماعاتها يف عام  :2012إجتماع واحد

�أع�ضاء اللجنة:
ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س ًا
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي ،ع�ضو ًا
ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات ،ع�ضو ًا
�أمني �سر اللجنة :ال�سيد �شاهر عيد �سليمان ،رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر
واالمتثال.

جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار
عدد �إجتماعاتها يف عام  50 :2012إجتماع ًا

�أع�ضاء اللجنة:
ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س ًا
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي ،ع�ضو ًا
ال�سيد فاروق عارف العارف ،ع�ضو ًا

ويبني اجلدول التايل �إجمايل املكاف�آت والبدالت التي �صرفت لأع�ضاء جمل�س
الإدارة يف عام :2012

ع�ضو جمل�س الإدارة

املبلغ
د�.أ.

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

88.959
19.889

ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

10.700

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

20.189

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم

21.389

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

15.700

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

10.700

ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

16.000

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

19.889

املجموع

223.415

مكاف�آت الإدارة التنفيذية

�أمني �سر اللجنة :ال�سيد «حممد يا�سر» م�صباح الأ�سمر  /املدير العام
وي�شارك يف اجتماعات اللجنة وتقدمي املوا�ضيع املعرو�ضة ال�سيد توفيق عبدالقادر
مكحل ،نائب املدير العام /املجموعة امل�صرفية.

مت بيان الرواتب والعالوات وبدالت التنقل وامل�صاريف الأخرى التي تقا�ضاها
�أع�ضاء الإدارة التنفيذية بالبنك يف عام  ،2012وذلك �ضمن بيانات الإف�صاح
املطلوبة مبوجب املادة ( )4من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري
املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن هيئة الأوراق املالية والإي�ضاحات حول
البيانات املالية والتي ت�شكل جزء ال يتجز�أ من هذا التقرير.

عدد �إجتماعاتها يف عام  5 :2012إجتماعات

البيئة الرقابية
الرقابة الداخليـة

ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم ،رئي�س ًا
ال�سيد فاروق عارف العارف ،ع�ضو ًا

�إن جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي والإدارة التنفيذية للبنك م�س�ؤولون عن
و�ضع وتطبيق واالحتفاظ ب�أنظمة �ضبط ورقابة داخلية لدى البنك قادرة على
�ضمان و حتقيق ما يلي:
 دقة ونزاهة البيانات املالية والت�شغيلية ال�صادرة عن البنك. كفاءة وفعالية �أداء العمليات الت�شغيلية للبنك. فعالية �إجراءات حماية �أ�صول وممتلكات البنك. التوافق مع �سيا�سات و�إجراءات العمل الداخلية والقوانني والت�شريعاتوالتعليمات ال�سارية.
وي�أتي ذلك انطالق ًا من �إميان البنك ب�أهمية نظام ال�ضبط والرقابة الداخلية
الفعال كونه من �أهم عنا�صر الإدارة اجليدة و�أ�سا�س ل�سالمة وجودة عمليات
البنك حيث تبنى البنك عدد ًا من �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والتي يقع
على عاتق الإدارة التنفيذية م�س�ؤولية و�ضعها ومتابعة تطويرها وحتديثها ،وتعمل
�إدارة البنك وب�شكل م�ستمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة
وقدرتها على حتقيق الأهداف املرجوة منها والعمل على تعزيزها.

جلنة التدقيق واملخاطر
�أع�ضاء اللجنة:

الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س ،ع�ضو ًا
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي ،ع�ضو ًا
ال�سيد عماد جمال الق�ضاه ،مراقب ًا
�أمني �سر اللجنة :ال�سيد «حممد يا�سر» م�صباح الأ�سمر  /املدير العام
ويدعى حل�ضور اجتماعات اللجنة ال�سيد �شاهر عيد �سليمان ،رئي�س جمموعة
�إدارة املخاطر واالمتثال وال�سيد �سائد حممود طعمة  /املدير التنفيذي لدائرة
التدقيق الداخلي.

�أتعاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان الفرعية
يتقا�ضى كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة مبلغ  5.000دينار �سنوي ًا كبدل مكاف�أة
لع�ضوية املجل�س ،كما يتقا�ضى بدل �سفر وتنقل وبدل ح�ضور اللجان الفرعية
املنبثقة عن املجل�س.

ويف هذا الإطار ،فقد اعتمد جمل�س الإدارة �سيا�سة لل�ضبط والرقابة الداخلية
تطرقت �إىل كافة اجلوانب املتعلقة ب�أنظمة الرقابة الداخلية من حيث تعريفها
ومقوماتها وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية عنها.
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التدقيق الداخلي

تقوم فل�سفة التدقيق الداخلي على �أن غايتها هي تقدمي خدمات توكيدية
وا�ست�شارية م�ستقلة ومو�ضوعية لإدارة البنك تهدف �إىل �إ�ضافة قيمة �أو تطوير
لعمليات ،وم�ساعدة �إدارة البنك يف حتقيق �أهدافها املقررة وذلك من خالل
و�ضع نهج منتظم لتقييم وحت�سني فعالية عمليات �إدارة املخاطر والرقابة
الداخلية والتحكم امل�ؤ�س�سي.
تتبع الدائرة �إداري ًا وب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة ووظيفي ًا �إىل جلنة
التدقيق واملخاطر ،وترفع تقارير ونتائج �أعمالها ب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س
الإدارة و�إىل جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
مت �إعداد كتاب تكليف (  ) Charterللدائرة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية
وتالي ًا �أهم مالمح التكليف-:
تتمتع الدائرة باال�ستقاللية التامة وال تقوم ب�أية �أعمال تنفيذية.
تقدمي توكيد معقول  Reasonable Assuranceحول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة
الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:
 الدقة واالعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية Data Integrity and. Reliability
 كفاءة العمليات الت�شغيلية. التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�سارية. املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك. ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف. تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �إدارة املخاطر وعملياتالتحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك.
 حت�سني وتطوير �أنظمة الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وعمليات التحكمامل�ؤ�س�سي.
 حت�سني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق �أهداف البنك.ي�شمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك مبا يف
ذلك فروعه اخلارجية وال�شركات التابعة له ،وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من
تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات �إدارة املخاطر
والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك تقوم الدائرة باملهام التالية:
 تنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيقاملبني على املخاطر ( )Risk-Based Auditواملعتمد �ضمن �إ�سرتاتيجية الدائرة
التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق املنبثقة عنه.
 تنفيذ �أية مراجعات خا�صة �أو ا�ست�شارات ا�ستناد ًا �إىل توجيهات من رئي�سجمل�س الإدارة �أو جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
 م�ساعدة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة من خالل تقدمي اال�ست�شارات( )Consultingاملطلوبة وفق ًا للمعايري و�أف�ضل املمار�سات.
وقد مت �إدخال مفهوم �ضبط اجلودة بهدف تقدمي توكيد معقول �إىل جميع
الأطراف ذات العالقة بخ�صو�ص �أن�شطة التدقيق الداخلي و�أنها �ضمن املعايري
املتعارف عليها دولي ًا وذلك على ال�صعيدين املحلي واخلارجي.

�إدارة املخاطر

تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ستقلة
ترتبط برئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية للجنة
جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر.
ت�شمل م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
 التعرف والقيا�س واملراقبة وال�سيطرة وكذلك �إبداء التو�صيات الالزمةلتخفيف ( )Mitigateاملخاطر التي تواجه البنك و�ضمن �أعلى درجات
التن�سيق مع كافة خطوط العمل ذات العالقة يف البنك.
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 و�ضع التو�صيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�سية املقبولة منقبل جمل�س الإدارة والت�أكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها
( .)Risk Appetite
 تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر. تقييم كفاية ر�أ�س املال مقابل �أنواع و م�ستويات املخاطر املختلفة التيقد تواجه البنك ( ،)ICAAPوبهذا اخل�صو�ص يقوم البنك بو�ضع �أهداف
و�سيناريوهات الختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( )Stress Testingوتطبيقها
ورفع نتائج عملية التقييم �إىل الإدارة التنفيذية العليا وجلنة جمل�س الإدارة
للتدقيق واملخاطر.
 التو�صية عند و�ضع ال�سقوف املقرتحة ( )Limitsاملختلفة للمخاطر التييتعر�ض لها البنك ومراجعتها والتو�صية بها للجنة التدقيق واملخاطر
وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سات �إدارة املخاطر.
 تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�س املخاطرومنظومة املخاطر ( )Risk Profileيف البنك (�إح�صائيات نوعية وكمية
تعر�ض يف كل اجتماع ملجل�س الإدارة).
 ال�شفافية ( )Transparencyيف �إبراز املخاطر والت�أكد من و�ضوحهاوفهمها داخليا ً كذلك الإف�صاح عنها للجمهور.
 تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية ،جلان االئتمان ،و�إدارة املوجوداتواملطلوبات ،مب�ساعدة دائرة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق
ال�صالحيات املحددة لهذه اللجان.
 تقوم الدائرة بن�شر الوعي باملخاطر ( )Risk Awarenessلدى موظفيالبنك مبا يتعلق بالطرق والأ�ساليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق
مفهوم ال�شمولية ب�إدارة املخاطر.
 تقوم الدائرة مبتابعة ما ي�صدر من تعليمات وتو�صيات من اجلهاتالرقابية املختلفة مبا فيها جلنة بازل ،وترجمتها �ضمن خطط عمل البنك
و�سيا�ساته و�إجراءاته.

مراقبة االمتثال

تعترب عملية مراقبة االمتثال وظيفة م�ستقلة تهدف �إىل الت�أكد من امتثال البنك
و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد
ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
املحلية والدولية.
 يقوم جمل�س الإدارة باعتماد �سيا�سة االمتثال بالبنك ،واتخاذ التدابريالالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة واملمار�سة املهنية ال�صحيحة وبال�شكل الذي
يجعل االمتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات واملعايري املطبقة هدفا ً �أ�سا�سيا
ً يجب �أن يتحقق ،كما يقوم بتقييم مدى فعالية �إدارة خماطر عدم االمتثال
مرة واحدة �سنوي ًا على الأقل �أو كلما دعت احلاجة لذلك ،وتتم مراقبة ومتابعة
تطبيق �سيا�سة االمتثال يف البنك من قبل جمل�س الإدارة من خالل جلنة
التدقيق واملخاطر املنبثقة عنه.
 تدار عمليات مراقبة االمتثال من خالل دائرة م�ستقلة ،وتتبع مبا�شرة لرئي�سجمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية للجنة جمل�س
الإدارة للتدقيق واملخاطر.
 يندرج حتت خماطر عدم االمتثال خماطر عدم االلتزام بالقوانني والأنظمةوالتعليمات والت�شريعات ال�صادرة عن اجلهات املختلفة التي تنظم �أعمال
البنك ،بالإ�ضافة �إىل خماطر عمليات غ�سل الأموال وخماطر ال�سمعة وخماطر
عدم االلتزام باملواثيق و�سلوك �أخالقيات املهنة ،وخماطر حقوق امللكية
الفكرية مبا ي�شمل الأنظمة و�أية �أمور �أخرى ذات عالقة.
 ي�شمل نطاق عمل مراقبة االمتثال خماطر عدم االمتثال يف كافة �إدارات وفروعالبنك داخل الأردن والفروع خارج الأردن وال�شركات التابعة.
 -تتلخ�ص م�س�ؤولية �إدارة االمتثال مب�ساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك
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يف �إدارة «خماطر عدم االمتثال» التي يواجهها البنك وب�شكل خا�ص خماطر
عمليات غ�سل الأموال بالإ�ضافة �إىل تقدمي الن�صح للإدارة التنفيذية حول
القوانني والأنظمة واملعايري املطبقة و�أية تعديالت تطر�أ عليها.
 يقوم البنك ب�إعالم البنك املركزي الأردين عن �أية خمالفات ناجمة عن عدماالمتثال وخا�صة املخالفات التي تعر�ض البنك لعقوبات قانونية �أو تعر�ضه
خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر ال�سمعة� ،إ�ضافة �إىل �إبالغ وحدة غ�سل الأموال
ب�أية حاالت ت�ستوجب ذلك.

ميثاق �أخالقيات العمل
يتبنى البنك ميثاق �أخالقيات العمل الذي مت �إقراره من جمل�س الإدارة وتعهد
بااللتزام به كافة موظفو البنك على اختالف م�ستوياتهم الإدارية �إىل جانب
�أع�ضاء جمل�س �إدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق �أخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك ب�أربعة حماور رئي�سية
هي النزاهة واالمتثال للقوانني وال�شفافية والوالء للبنك.

�سيا�سة الإبالغ
لدى البنك �سيا�سة معتمدة و�إجراءات للإبالغ ( )Whistle Blowingبهدف
تطوير ثقافة االنفتاح والتعبري عن امل�س�ؤولية امل�شرتكة للمحافظة على �أخالقيات
العمل .ومت توزيع �إجراءات التعامل بهذه ال�سيا�سة على كافة العاملني بالبنك
للعمل مبوجبها .وتو�ضح �إجراءات التعامل ت�سل�سل مرجعية الإبالغ والق�ضايا

املتعلقة بال�سلوك غري الطبيعي و�/أو امل�شبوه التي يتوجب الإبالغ عنها .ويتم
مراقبة تنفيذ �سيا�سة و�إجراءات الإبالغ من قبل جلنة التدقيق واملخاطر.

عالقة البنك بامل�ساهمني
يقوم البنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�ساهمني.
ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع كافة امل�ساهمني وبخا�صة
�صغار امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على
القيام بعمليات الت�صويت .لدى البنك قاعدة عري�ضة من امل�ساهمني تبلغ
 13.900م�ساهم ًا كما يف  ،2012/12/31وامل�صدرالرئي�سي للمعلومات بالن�سبة
للم�ساهمني يتمثل يف التقرير ال�سنوي والذي ي�شمل تقرير رئي�س جمل�س الإدارة
والقوائم املالية املدققة وملحق دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية �إ�ضافة �إىل �إجنازات
البنك يف العام ال�سابق وخطة العمل للعام الالحق ،كما يتم ن�شر القوائم املالية
ربع ال�سنوية ون�صف ال�سنوية غري املدققة وقائمة الدخل وتقرير رئي�س جمل�س
الإدارة.
كما يتم �إيداع جمموعة القوائم املالية الكاملة وتقرير جمل�س الإدارة لدى هيئة
الأوراق املالية وبور�صة عمان وتزويد مراقب ال�شركات بن�سخة عنها ،ويتم عر�ض
هذه التقاريرعلى موقع البنك  www.jkb.comعلى �شبكة املعلومات العنكبوتية،
والذي يحتوي �أي�ض ًا على معلومات وافية عن خدمات ومنتجات 
البنك و�أخباره
وبياناته ال�صحفية .ويلتزم البنك بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية حال
حدوثها وفق ًا ملا تقت�ضيه تعليمات هيئة الأوراق املالية.


ن�سب توزيع م�ساهمي البنك كما يف 2012/12/31
الأ�شخا�ص

عدد الأ�سهم اململوكة
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مناق�شات وحتليالت الإدارة
�شهد االقت�صاد الأردين يف عام � 2012سنة �صعبة ،فظل معدل النمو متوا�ضع ًا،
وبقي الت�صنيف الدويل للم�شهد االقت�صادي الأردين �سلبي ًا ،وتركز ال�ضعف يف
قطاع املالية العامة ،فلم ت�صل م�ساعدات خارجية تذكر حتى ال�شهر الأخري من
ال�سنة  ،و�أ�سهمت خ�سائر �شركة الكهرباء الوطنية نتيجة للقطع املتكـرر للغاز
امل�صري بات�ساع عجز املوازنة ،وارتفعت املديونية �إىل م�ستويات عالية ،وتدفق
�آالف الالجئني ال�سوريني مما رتب عبئ ًا �إ�ضافيا على كاهل احلكومة واالقت�صاد
الأردين.
وعلى الرغم من الأو�ضاع والظروف غري املواتية� ،أظهر االقت�صاد الأردين
خالل ال�سنة عدة م�ؤ�شرات �إيجابية ،كان يف مقدمتها حتقيق منو يف الناجت
املحلي الإجمايل ،وثبات �سعر �صرف الدينار ،وقوة و�سالمة اجلهاز امل�صريف،
وارتفاع حجم الودائع والت�سهيالت امل�صرفية ،وارتفاع �إيرادات ال�سياحة وخا�صة
يف جمال الرعاية ال�صحية ،وحواالت املغرتبني الأردنيني� ،إ�ضافة اللتزام الدول
اخلليجية ال�شقيقة بتمويل امل�شاريع الأردنية املتفق عليها .من جهة �أخرى� ،أظهر
القطاع اخلا�ص �صمود ًا جيد ًا ،وحقق يف املجمل منو ًا �إيجابي ًا حتى نهاية العام
وقبل �أن تنعك�س على ن�شاطه �آثار رفع الدعم عن املحروقات وتعومي الأ�سعار.
�أما امل�ؤ�شرات ال�سلبية فتمثلت با�ستمرار معدالت الفقر والبطالة عند م�ستوياتها
املعتادة ،وارتفاع معدل الت�ضخم �إىل حوايل  ،%5وزيادة العجز يف املوازنة العامة
ويف احل�سـاب اجلاري مليزان املدفوعات ،وارتفاع املديونية ،وانخفا�ض �إحتياطي
البنك املركزي الأردين من العمالت الأجنبية .كما تباط�أت تدفقات اال�ستثمارات
اخلارجية ،وانخف�ضت �أ�سعار الأ�سهم يف �سوق عمان املايل لل�سنة اخلام�سة على
التوايل .ي�ضاف �إىل ذلك حالة عدم التيقن ال�سائدة بالنظر للأو�ضاع ال�سيا�سية
واالجتماعية املتفجرة يف املنطقة ،والتي �أثرت على مناخ الإ�ستثمار ،ف�ض ًال عن
حدوث ن�شاط غري عادي يف اجتاه الدولرة ،ا�ستدعى �إجراءات احرتازية من
البنك املركزي الأردين.

برنامج الت�صحيح االقت�صادي
جتاوب ًا مع الظروف ال�صعبة ونقاط ال�ضعف االقت�صادي ،و�ضعت احلكومة
الأردنية برناجم ًا وطني ًا للإ�صالح االقت�صادي واملايل ،وا�ستعانت ب�صندوق النقد
الدويل للم�ساعدة فني ًا ومالي ًا ،حيث وافق ال�صندوق على تبني الربنامج ودعمه
بقر�ض �سهل يناهز ملياري دوالر ،ي�صرف على �أق�ساط ،وقام ال�صندوق ب�صرف
الدفعة الأوىل بحوايل  385مليون دوالر.
يهدف الربنامج �إىل ا�ستعادة التوازن على �صعيد املوازنة العامة واحل�ساب
اجلاري مليزان املدفوعات ،واحلفاظ على �سعر �صرف الدينار جتاه الدوالر،
وتعزيز دور القطاع اخلا�ص وحتفيز النمو االقت�صادي ،الأمر الذي يتطلب
�إجراءات ق�صرية ومتو�سطة الأجل تتعلق بال�ضرائب� ،ضبط النفقات اجلارية،
تعديل �أو�ضاع �شركة الكهرباء الوطنية بحيث ميكن ا�سرتداد الكلفة ،مبا يف ذلك
زيادة التعرفة ،وتنويع م�صادر الطاقة ،و�إحداث �إ�صالحات هيكلية ،وتوجيه
الدعم مل�ستحقيه ،وحت�سني مناخ الأعمال واال�ستثمار ،وتعزيز ال�شفافية ،وتن�شيط
ال�صادرات الوطنية.
وي�ؤمل �أن ي�ؤدي تبني الربنامج ،وح�سن تطبيقه ،ودعم ال�صندوق له� ،إىل
تعزيز ثقة املجتمع الدويل والدول املانحة ب�أن االقت�صاد الأردين ي�سري باالجتاه
ال�صحيح وي�ستحق الدعم.

القطاع امل�صريف الأردين
جنح البنك املركزي الأردين ،يف �سنة تعترب من �أ�صعب ال�سنوات التي مرت على
االقت�صاد الأردين ،بالتعامل مع الظروف االقت�صادية واملالية بكل كفاءة واقتدار،
فاتخذ حزمة من الإجراءات للمحافظة على اال�ستقرار املايل والنقدي ولدعم
اجلهاز امل�صريف وتعزيز دوره يف توفري التمويل الالزم للقطاعات االقت�صادية

املختلفة .وقد جنحت �سيا�سات البنك املركزي الأردين الرقابية وال�سيا�سات
احل�صيفة للبنوك يف املحافظة على جهاز م�صريف متني يتمتع مب�ستوى جيد من
املالءة والربحية .
وقام البنك املركزي الأردين خالل عام  2012بتحديث الإطار الت�شغيلي
لل�سيا�سة النقدية لديه من خالل ا�ستحداث �أدوات نقدية جديدة متثلت ب�إتفاقية
�إعادة ال�شراء للت�أثري يف حجم التمويل يف �سوق �إقرا�ض ما بني البنوك واحلد
من تذبذب �أ�سعار الفائدة و�إعادة توزيع ال�سيولة� ،إ�ضافة ال�ستحداث �أداة
جديدة تعرف بعمليات ال�سوق املفتوحة الدائمة يقوم البنك املركزي الأردين من
خاللها ب�شراء وبيع ال�سندات والأوراق املالية احلكومية يف ال�سوق الثانوية بهدف
التحكم مب�ستوى ال�سيولة يف القطاع امل�صريف ،والت�أثري يف كلفة متويل الأن�شطة
االقت�صادية الإنتاجية ،مبا يلبي متطلبات الن�شاط االقت�صادي  ،ويتالءم مع
�أهداف ال�سيا�سة النقدية.
كما قام البنك املركزي الأردين بتجديد مبادراته املتعلقة بت�سهيالت القطاع
ال�صناعي ،وتخفي�ض الفائدة عليها ،لتوفري ال�سيولة املالئمة لهذا القطاع،
�إ�ضافة لتقدمي احلوافز لتمويل قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،والعمل مع
م�ؤ�س�سات دولية للح�صول على متويل لهذا القطاع ب�أ�سعار تف�ضيلية مدعوم ًا
مب�ساعدات فنية من خالل اجلهاز امل�صريف.
بلغ حجم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة العاملة يف
اململكة نحو  17830مليون دينار بنهاية عام  2012مقابل  15851مليون دينار
بنهاية العام املا�ضي ،2011بزيادة قدرها  1979مليون دينار بنمو قدره .%12.5
و�شكلت القرو�ض وال�سلف  %85.8من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة،
بينما �شكلت ح�سابات اجلاري مدين  .%12.7وقد بلغت ح�صة البنك الأردين
الكويتي من �إجمايل ت�سهيالت القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%7.26
�أما �إجمايل الودائع لدى القطاع امل�صريف فقد و�صل يف نهاية العام � 2012إىل
حوايل  24970مليون دينار مقابل نحو  24384مليون دينار يف نهاية 2011
بزيادة بلغت  586مليون دينار وبنمو �شكل ما ن�سبته  .%2.4وارتفعت ودائع
القطاع اخلا�ص �إىل نحو  23273.6مليون يف نهاية  2012من  22844مليون
دينار يف العام ال�سابق بن�سبة منو  .%1.9و�شكلت الودائع لأجل  %55.3من
�إجمايل ودائع القطاع امل�صريف بينما �شكلت ودائع حتت الطلب وودائع التوفري
 %29.8و %14.9على التوايل .وقد بلغت ح�صة البنك الأردين الكويتي من
�إجمايل ودائع العمالء لدى القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%5.25
ويف املجمل� ،أظهرت م�ؤ�شرات املتانة املالية للبنوك الأردنية مثل ن�سبة كفاية
ر�أ�س املال ون�سبة الرفع املايل ،وال�سيولة ،والربحية وغريها ،م�ستويات مريحة
ومطمئنة .وجنح اجلهاز امل�صريف يف ال�سيطرة على حجم الديون غري العاملة،
وبناء م�ستوى مالئم من املخ�ص�صات لتغطية هذه الديون ،مع املحافظة على
م�ستوى جيد من الأرباح .وبلغ معدل ن�سبة الديون غري العاملة� /إجمايل الديون،
على م�ستوى القطاع امل�صريف . %8.4

الأداء املايل للبنك
متكن البنك الأردين الكويتي ،ويف ظل ا�ستمرار ت�أثر عدد من القطاعات
االقت�صادية املحلية بتداعيات الأزمة املالية والأو�ضاع الإقليمية ،من حتقيق
نتائج مالية ممتازة ،و�إجنازات ملمو�سة يف كافة جوانب عمل البنك الرئي�سية.
وفيما يلي عر�ض لأهم نتائج الأداء املايل:

قائمة املركز املايل املوحد
املوجودات :بلغ جمموع املوجودات كما يف  2012/12/31حوايل  2409.6مليون

دينار مقارنة مع  2274.5مليون دينار يف العام ال�سابق حمقق ًا منو ًا بن�سبة .%6
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الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة :بلغ �صايف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
حوايل  1416.3مليون دينار يف نهاية عام  2012مقابل  1248.7مليون دينار
يف نهاية عام  2011وبن�سبة منو قدرها  ،%13.42حيث زاد �إجمايل القرو�ض
املمنوحة للأفراد بن�سبة  %30.7عما كان عليه يف نهاية عام  ،2011كما ارتفعت
قرو�ض ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة  %44.9بينما ارتفعت ت�سهيالت
ال�شركات الكربى بن�سبة  %10.4وو�صلت �إىل حوايل  1044.2مليون دينار.
وتعك�س هذه النتائج جناح البنك يف تنمية حمفظته االئتمانية وتوزيعها على
خمتلف القطاعات االقت�صادية والرتكيز على توجيه االئتمان نحو ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة والأفراد بهدف حت�سني الربحية وتوزيع املخاطر.
املطلوبات� :إرتفع جمموع املطلوبات يف نهاية عام  2012لي�سجل  2030.5مليون
دينار م�سج ًال ن�سبة منو قدرها  %5.62عن العام ال�سابق.
ودائع العمالء والت�أمينات النقدية� :شكلت ودائع العمالء والت�أمينات
النقدية  %74.7من �إجمايل املطلوبات .وت�شتمل ودائع العمالء على ح�سابات
التوفري واحل�سابات اجلارية والودائع لأجل والت�أمينات النقدية اخلا�صة بالعمالء
من الأفراد وال�شركات .وبلغ �إجمايل ودائع العمالء والت�أمينات النقدية يف نهاية
العام حوايل  1516.4مليون دينار مقابل 1504.3مليون يف عام .2011
حقوق امللكية :ارتفع جمموع حقوق امللكية وبلغ حوايل  379.1مليون دينار كما
يف  31كانون �أول  2012مقارنة مع  352مليون دينار كما يف  31كانون �أول 2011
بن�سبة منو قدرها  .%7.7وبلغت ح�صة م�ساهمي البنك من جمموع حقوق امللكية
حوايل  374.1مليون دينار.

قائمة الدخل املوحد
نتائج الت�شغيل :بلغ �إجمايل الدخل لعام  2012حوايل  117.6مليون دينار

مقابل 111.8مليون دينار يف عام .2011

�أرباح الت�شغيل :بلغت �أرباح الت�شغيل املتحققة يف عام  ،2012حوايل 63.3
مليون دينار مقابل  55.6مليون دينار يف العام ال�سابق ،وبن�سبة منو قدرها
 .%13.9وي�أتي هذا النمو يف الأرباح لي�ؤكد جناح البنك يف �إدارة عملياته
امل�صرفية واال�ستثمارية والتمويلية والإلتزام ب�سيا�سات ح�صيفة ومتوازنة ،تراعي
ظروف الو�ضع االقت�صادي واحتياجات ال�سوق امل�صريف.
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت :بلغ �صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
للعام حوايل  100مليون دينار مقارنة مع  94.8مليون دينار لعام .2011
�إيرادات �أخرى :متثل الإيرادات الأخرى الإيرادات الناجتة عن �أن�شطة ال
تعتمد على الفوائد ،مثل �إيرادات الر�سوم والعموالت و�إيرادات عمليات بطاقات
االئتمان وغريها من اخلدمات .وبلغ �إجمايل الإيرادات الناجتة عن تلك الأن�شطة
 9.4مليون دينار مقارنة مع  7.1مليون دينار يف عام  2011بن�سبة منو .%32.8
م�صروفات الت�شغيل� :سجلت م�صروفات الت�شغيل ،والتي تت�ضمن تكلفة
العاملني واملكاتب واال�ستهالك وامل�صروفات الإدارية الأخرى وخم�ص�صات
متنوعة (با�ستثناء خم�ص�ص تدين الت�سهيالت) زيادة طفيفة عن العام ال�سابق
فبلغت 36.2مليون دينار مقابل  35.4مليون دينار يف العام .2011
م�صروف خم�ص�صات تدين الت�سهيالت املبا�شرة :وا�صلت �إدارة البنك يف
عام  2012تنفيذ �سيا�ستها الهادفة لتعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
املبا�شرة حتوط ًا من التداعيات الراهنة واملحتملة على االقت�صاد الوطني
بقطاعاته املختلفة ،وملواجهة ا�ستمرار مظاهر ال�ضعف يف بع�ض احل�سابات
وعدم قدرتها على الإلتزام ب�سداد �إلتزاماتها حالي ًا .وقد مت جتنيب مبلغ 18
مليون دينار من �أرباح عام  2012كمخ�ص�ص تدين مقابل مبلغ  20.8مليون
دينار مت جتنيبها لهذا الغر�ض يف العام املا�ضي .وكل ما يتم �أخذه كمخ�ص�ص هو
من باب التحوط الإ�ضايف ،و�سيتم رده �إىل الإيرادات يف حال انتفت احلاجة �إليه.
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توقعات عام 2013
بالن�سبة لعام  ،2013فت�شري املعطيات �إىل ا�ستمرار ت�أثري التحديات التي يواجهها
االقت�صاد الأردين ،نتيجة للعوامل الداخلية واخلارجية املعروفة ،و�سيظل حت�سن
الو�ضع االقت�صادي مرهون ًا بقدرة الأردن على التحرك ب�سرعة ،وتطبيق الإ�صالح
بفعالية وجناح ،كما �أثبت �أكرث من مرة يف مواجهة الهزات والأزمات ال�سابقة.
و�إذا ما مت تدارك العيوب ونقاط ال�ضعف التي مت ت�شخي�صها ،والإلتزام بتنفيذ
احللول واملعاجلات التي مت و�ضعها ،فاملتوقع �أن ينمو االقت�صاد بحوايل % 3.5
وفق تقديرات �صندوق النقد الدويل.
وال بد من الإ�شارة هنا� ،أنه ومع بداية الربع الثاين من عام � ،2013ستبد�أ
�إنعكا�سات القرارات احلكومية برفع الدعم عن املحروقات وتنفيذ التعديالت
املتوقعة على �أ�سعار الكهرباء واملياه ،بالظهور كعامل م�ؤثر يف الن�شاط التجاري
ويف قطاع جتارة التجزئة ويف �سلوك امل�ستهلكني ب�شكل خا�ص ،حيث �أن توايل
الإرتفاعات يف �أ�سعار املواد الإ�ستهالكية الأ�سا�سية والكمالية وتكاليف اخلدمات
�سريفع ن�سبة الت�ضخم وتكلفة املعي�شة ،وي�ؤثر يف م�ستوى احلركة التجارية والأداء
االقت�صادي العام.

�أن�شطة واجنازات �إدارات البنك يف عام 2012
وا�صلت �إدارات ودوائر البنك خالل عام  2012جهودها لتحقيق الأهداف
املو�ضوعة لكل منها ،و�أظهرت نتائج الأعمال حتقيق �إجنازات ون�سب منو جيدة
يف جماالت عمل البنك الأ�سا�سية واملكملة .متار�س �إدارات ودوائر البنك مهامها
وفق �أف�ضل املمار�سات ومعايري اجلودة العالية وتتكامل �أن�شطتها وبرامج عملها
لتحقيق التميز يف م�ستوى الأداء الكلي للبنك من حيث النتائج املالية واحل�صة
ال�سوقية و�صورة البنك لدى العمالء واجلمهور .وفيما يلي نبذة عن �إجنازات
دوائر البنك خالل عام :2012

الت�سهيالت االئتمانية
حقق ن�شاط الت�سهيالت االئتمانية خالل عام  2012ن�سب منو جيدة وملفته
خا�صة يف ظل حالة الرتقب التي �سادت الأ�سواق نتيجة الأزمة االقت�صادية،
حيث متكن البنك من املحافظة على ح�صة جيدة من �إجمايل ت�سهيالت اجلهاز
امل�صريف الأردين .وقد ارتفع ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة بال�صايف
وبلغ  1416.3مليون دينار مقابل  1248.7يف عام  2011بن�سبة منو ،%13.42
مع ا�ستمرار �إدارة الت�سهيالت يف تطبيق ال�سيا�سات االئتمانية املتوازنة واعتماد
املعايري القيا�سية املرنة يف منح االئتمان م�ستندة �إىل جدوى امل�شاريع املمولة و�إىل
تقييم املخاطر التي حتيط بكل عملية متويل من حيث املناف�سة وا�سعار الفائدة
وتقلبات �أ�سعار ال�صرف.
وقد وا�صلت �إدارة الت�سهيالت جهودها لتمويل القطاعات املختلفة ،مع اال�ستمرار
يف تطبيق ال�سيا�سة الهادفة �إىل تو�سيع قاعدة العمالء والدخول يف عمليات متويل
و�أ�سواق جديدة وتقدمي منتجات وخدمات ائتمانية متكاملة لقطاع ال�شركات
والأفراد .وتوزعت املحفظة االئتمانية ب�شكل متوازن ومدرو�س على امل�ستوى
اجلغرايف والقطاعي لل�سوق املحلي ،ومبا يلبي حاجات ال�سوق وم�ستويات املخاطر
املقبولة.
�شهد عام  2012توجيه جزء مهم من التمويل والإقرا�ض �إىل القطاعات
االقت�صادية املنتجة وال�شركات الكبرية ذات الت�أثري يف االقت�صاد الوطني
وخا�صة يف قطاع الطاقة والكهرباء التعدين والنقل وال�صناعات البال�ستيكية
واملطاحن واالت�صاالت والإعالم .كما �شهد العام زيادة يف ن�شاط ت�سهيالت
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة حيث حققت املنتجات الإئتمانية املوجهة لهذا
القطاع ن�سب منو جيدة بعد �أن مت مراجعة وتعديل مقوماتها التناف�سية ،وتطوير
برامج الت�سويق اخلا�صة بها .وقد حافظ البنك على ن�سب منو جيدة يف جماالت
الت�سهيالت غري املبا�شرة و�شكل ن�شاط ا�صدار االعتمادات ومتويلها اجلزء االكرب
من الزيادة املتحققة يف هذا املجال.
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من ناحية �أخرى� ،شهد عام  2012عمليات متويل خا�صة لل�شركات الكربى لتمويل
احتياجاتهم املرحلية على ال�صعيد املحلي واخلارجي وحتقيق عوائد جمزية ،ويف
هذا املجال عمل البنك على ترتيب وقيادة وامل�شاركة يف احد اكرب قرو�ض التجمع
البنكي التي �شهدها القطاع امل�صريف يف الآونة الأخرية� ،إ�ضافة للم�شاركة يف
عدد �آخر من تلك القرو�ض.
�أما الديون غري العاملة فقد حر�ص البنك على اال�ستمرار يف بناء املخ�ص�صات
الالزمة لبع�ض احل�سابات التي ظهرت عليها عدم القدرة على ال�سداد مع
اال�ستمرار يف بذل اجلهود ملعاجلة العديد من الديون غري العاملة ،حيث مت
اجناز ت�صويب و�ضع عدد من احل�سابات واعادتها اىل م�سارها �ضمن الديون
العاملة.

دائرة ت�سهيالت الأفراد
مت خالل الن�صف الثاين من عام  2012ا�ستكمال �إعادة هيكلة دائرة ت�سهيالت
التجزئة والأفراد واحلاق فروع البنك لتبعية الدائرة ،ويعترب عام  2012عام
التحدي والنجاح مبا يخ�ص منتجات التجزئة واالفراد ،حيث حقق البنك منوا
ملحوظ ًا يف املحفظة جتاوز  %30مع املحافظة على حمفظة نظيفة بن�سب تعرث
منخف�ضة ،بالرغم من الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية .وقد
حت�سنت ح�صة البنك يف ال�سوق املحلي من خالل اطالق تعديالت جوهرية على
منتجات التجزئة واالفراد مثل القرو�ض العقارية وقرو�ض ال�سيارات والقرو�ض
ال�شخ�صية والبطاقات وذلك حتقيقا لال�سرتاتيجية الهادفة اىل زيادة ومنو
حمفظة التجزئة واالفراد وزيادة الربحية وتوزيع للمخاطر بحيث ا�صبحت
املنتجات مناف�سة ملثيالتها يف ال�سوق.
و�سيتم الرتكيز يف عام  2013ب�شكل كبري على زيادة حمفظة التجزئة واالفراد
من خالل اغتنام الفر�ص املتاحة و�إعادة النظر يف املنتجات لتكون اكرث مرونة
وتلبي رغبات العمالء املتزايدة خ�صو�صا مع وجود تعليمات ال�شفافية اجلديدة
التي �سيتم تطبيقها يف عام .2013

الوحدة البنكية اخلا�صة
توا�صلت جهود الوحدة خالل العام  2012بتوفري اخلدمات امل�صرفية املميزة
لعمالئها يف جو يت�سم بالراحة واخل�صو�صية ،وقامت بفتح العديد من قنوات
التعاون لأ�سواق مالية جديدة .كما �شهد عام  2012مزيدا من الإجنازات
والنجاحات من خالل تعزيز وتو�سيع قاعدة العمالء نتيجة توفري املزيد من
الفر�ص واملنتجات اال�ستثمارية التي تتنا�سب مع توقعات و�أهداف العمالء
وبن�سب خماطر مقبولة وعوائد جمزية مع توفري كافة �سبل الأمان واحلماية.
وتكلل العام  2012بفوز الوحدة البنكية اخلا�صة بجائزة اف�ضل بنك لإدارة
الرثوات للعام  2012يف الأردن والتي كانت ر�شحت لها من قبل ( Global
.)Banking & Finance Review

دائرة الت�سويق
مت خالل العام � 2012إعادة هيكلة دائرة الت�سويق وتطوير املنتجات وف�صلها
عن دائرة املبيعات ،كما مت رفدها بالكوادر امل�ؤهلة لدرا�سة املنتجات احلالية
وامل�ستقبلية من حيث خ�صائ�صها التناف�سية ومدى مالئمتها لل�سوق املحلية،
واعداد اخلطط الت�سويقية املالئمة لكل منتج لدعم حجم املبيعات لدى الفروع.
كما مت توقيع اتفاقيات مع �شركة ما�سرتد كارد العاملية الطالق جمموعة متكاملة
من بطاقات املا�سرتكارد ،لتكتمل جمموعة البطاقات املتاحة لعمالء البنك من
ما�سرتكارد ،فيزا وامرييكان اك�سرب�س .كما مت الرتكيز من �إدارة اجلودة على
تطوير كفاءة وجودة اخلدمة لدى كافة فروع ومكاتب البنك ،مع املحافظة على
م�ستويات عالية من ر�ضى العمالء.
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دائرة الفروع

توا�صلت جهود دائرة الفروع خالل العام  2012للمحافظة على امل�ستوى الرفيع
خلدمات البنك ،والرتكيز على اجلودة والدقة و�سرعة تقدمي اخلدمة وح�سن
التعامل مع اجلمهور ،مما كان له �أكرب الأثر يف ا�ستقطاب املزيد من العمالء،
كما �ساهمت الدائرة ب�أعمال التو�سعة والتحديث لعدد من الفروع.
�شاركت دائرة الفروع بعمليات اختيار وتعيني عدد من املوظفني حديثي التخرج
وتدريبهم يف الفرع الت�شبيهي ،كما مت تدريب جمموعة من م�س�ؤويل وموظفي
الفروع على �أعمال النظام البنكي اجلديد .BANKS
عملت الدائرة خالل العام على مراجعة وتعديل العديد من �إجراءات العمل
لت�سهيل وت�سريع خدمة العمالء ومنها �إجراءات �إ�صدار بطاقة الفيزا الكرتون
والبطاقات االئتمانية وتبادل الربيد بني الفروع والإدارة .كما مت �إعداد خطة
التفرع وامليزانية التقديرية لعام .2013

دائرة اخلزينة واال�ستثمار
يف ظل الظروف االقت�صادية والبيئة اال�ستثمارية ال�صعبة التي �شهدها عام
 2012نتيجة لالزمات املالية العاملية وما ترتب عليها من �أعباء على القطاعات
املالية وامل�صرفية دوليا وحمليا ،متكنت دائرة اخلزينة واال�ستثمار والعالقات
الدولية من حتقيق معدالت منو و�أداء جيدة بكافة �أن�شطتها.
ففي جمال �إدارة املوجودات واملطلوبات ،حققت الدائرة م�ستويات �أداء جيدة
خالل عام 2012حيث قامت ب�إتباع �سيا�سة ا�ستثمارية متحفظة متوائمة مع
توجهات الإدارة العليا و�إ�سرتاتيجية البنك وتتما�شى مع تعليمات البنك املركزي
الأردين ،تهدف �إىل �إدارة موجودات ومطلوبات البنك من خالل مراعاة التوازن
ما بني التكاليف والعائد واملخاطر وت�أخذ بعني االعتبار التغريات التي حتدث
ب�شكل م�ستمر يف الأ�سواق املالية العاملية واملحلية .كما قامت الدائرة �أي�ض ًا ب�إدارة
ال�سيولة �ضمن تعليمات البنك املركزي الأردين.
ا�ستطاعت دائرة اخلزينة واال�ستثمار خالل عام � 2012إدارة حمفظتي الأ�سهم
وال�سندات املحلية والأجنبية للبنك بكفاءة عالية حمققة ن�سب منو مرتفعة
و�إيرادات جيدة على الرغم من انخفا�ض �أ�سعار الفائدة عاملي ًا وتباينها حملي ًا
وكذلك انخفا�ض الت�صنيفات االئتمانية للعديد من الدول وامل�ؤ�س�سات املالية.
حيث مت الرتكيز على جودة املحافظ اال�ستثمارية من خالل �إحالل الأ�سهم
وال�سندات ذات املخاطر املقبولة وال�سيولة العالية والعائد اجليد بد ًال من تلك
ذات املخاطر املرتفعة الأمر الذي �ساهم يف التخفيف من �آثار الرتاجع يف
الأ�سواق املالية بف�ضل التوزيع الأمثل لتلك املحافظ جغرافي ًا وقطاعي ًا ونوعي ًا.
ا�ستمرت دائرة اخلزينة واال�ستثمار بتقدمي خدماتها اال�ستثمارية واال�ست�شارية
املختلفة لعمالء البنك ،ومنها خدمة �أمانة اال�ستثمار ل�صناديق اال�ستثمار
امل�شرتك املحلي وخدمة وكالة الدفع والت�سجيل واحلافظ الأمني للقطاعني العام
واخلا�ص .كما قامت بتقدمي جمموعة من عرو�ض �إدارة الإ�صدارات الأولية لعدد
من ال�شركات امل�ساهمة الراغبة باال�ستفادة من خربة البنك يف هذا املجال.
تابعت الدائرة خالل عام  2012توطيد و�إدامة عالقات العمل مع البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية املحلية واخلارجية وخا�صة يف جانب التجارة اخلارجية
واحلواالت امل�صرفية ،وفتح قنوات ات�صال مع جمموعة جديدة من البنوك
املرا�سلة ،منها  Citibankو  ،Deutsche Bankل�ضمان تزويد عمالء البنك
بخدمات ذات جودة عالية وتكلفة مناف�سة الأمر الذي �ساهم يف تعزيز �إيرادات
الدائرة.
كما قامت الدائرة خالل عام  2012بتوقيع اتفاقية مع �شركة
املتخ�ص�صة ب�إدارة ن�شرات تواقيع البنوك الكرتونيا ال�ستبدال النظام الورقي
لإدارة التواقيع بنظام الكرتوين .وقد �ساهم ذلك يف تخفي�ض تكاليف �إعداد
الن�شرات الورقية واخت�صار الوقت الالزم لإجناز املعامالت.

Signature Net
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وا�صلت الدائرة خالل العام تقدمي خدمات ا�ستثمارية للأفراد وال�شركات مثل
عقود التعامل بالعمالت الأجنبية وال�سلع ( ،)Commoditiesالتعامل بالهام�ش،
العقود الآنية ( ،)Spotوالعقود الآجلة ( ،)Forwardوعقود املقاي�ضة بالعمالت
الأجنبية ( )Currency Swapوالتي توفر حلو ًال منا�سبة للتحوط �إزاء خماطر
تقلبات �أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار ال�سلع.

دائرة �أنظمة املعلومات
متيز عام  2012باجناز عدة م�شاريع منها ما هو ا�ستكمال مل�شاريع مت البدء
بتنفيذها �سابقا ومنها ما هو جديد ،و�سوف ت�ستمر عملية �إجنازها خالل هذا
العام.
فقد مت يف نهاية الربع الأول من العام توقيع اتفاقية توريد النظام البنكي اجلديد
مع �شركة ( ICSFSم�شروع نظام  ) BANKSوالبدء ب�أعمال الإعداد للتطبيق ونقل
البيانات .ومت جتهيز املوقع والبيئة املنا�سبني لتجارب التطبيق كما مت �إعداد
الت�صميم اجلديد للبنية التحتية .ول�ضمان التطبيق الأمثل للنظام ،مت توقيع
اتفاقية مع �شركة ا�ست�شارية متخ�ص�صة للإ�شراف على �أعمال التطبيق .ومن
املتوقع وح�سب خطة التنفيذ املعتمدة �إجناز امل�شروع بنهاية الربع الثالث من عام
 ،2013على �أن يتم بعد ذلك مبا�شرة تطبيق النظام يف فروع البنك بفل�سطني
وفرع قرب�ص.
قامت فرق العمل امل�شكلة من موظفي البنك وال�شركة املوردة للنظام بدرا�سة
جميع الفجوات بني النظامني احلايل واجلديد ومتطلبات البنك الإ�ضافية ومت
توثيق املوا�صفات الفنية لربط الأنظمة الفرعية مع النظام البنكي اجلديد.

ا�ستمرت الدائرة باعداد التقارير اخلا�صة بالبنك وفقا للقوانني والت�شريعات
وتعليمات اجلهات الرقابية املحلية ومبا يتوافق مع املعايري الدولية للتقارير
املالية املتبعة يف الأردن ،باال�ضافة اىل تلك التقارير املعدة لأغرا�ض بنك برقان
وفقا ملتطلبات بنك الكويت املركزي واملعايري الدولية للتقارير املالية املتبعة يف
دولة الكويت.
مت خالل العام و�ضع �شجرة احل�سابات للنظام البنكي اجلديد املنوى تطبيقه
خالل العام  ،2013باال�ضافة لال�شرتاك يف متابعة عمليات نقل املعلومات
ومراجعة االجراءات و�سيا�سات العمل املتبعة ل�ضمان توافقها مع النظام البنكي
اجلديد.
باال�ضافة اىل اجناز املوازنة التقديرية للعام  2013لتعك�س ر�ؤية الإدارة للو�ضع
االقت�صادي واملايل وانعكا�سه على القطاع امل�صريف عامة والبنك خا�صة.

التدقيق الداخلي
تعترب دائرة التدقيق الداخلي �أحد �أهم ركائز منظومة احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف
البنك ،وتعمل الدائرة مبهنية وا�ستقاللية ومو�ضوعية مل�ساعدة الإدارة يف ر�سم
�سيا�ساتها وحتقيق اهدافها و�إ�ضافة قيمة �إىل عملياتها ،وذلك من خالل و�ضع
نهج منتظم لتقييم وحت�سني فعالية عمليات �إدارة املخاطر والرقابة الداخلية
والتحكم امل�ؤ�س�سي .ومن خالل تقدمي حتليالتها ودرا�ساتها واقرتاحاتها لالدارة
التخاذ القرار املنا�سب.
قامت الدائرة خالل العام  2012بتنفيذ العمليات املوكلة �إليها �ضمن املحاور
التالية :
 �إعداد وتنفيذ خطة التدقيق ال�سنوية ا�ستنادا �إىل منهج التدقيق املبني علىاملخاطر ( )Risk-Based Auditواملعتمده من قبل رئي�س جمل�س الإدارة وجلنة
التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة ا�ضافة لتنفيذ �أية مراجعات
خا�صة �أو ا�ست�شارات ا�ستنادا �إىل توجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة �أواللجنة.

وبالتزامن مع العمليات الفنية واللوج�ستية ،كانت عمليات تدريب املوظفني على
النظام اجلديد ت�سري ح�سب الربنامج املعد فتم االنتهاء من تدريب الفوج الأول
والثاين من موظفي الفروع والعمل جار على ا�ستكمال التدريب لبقية موظفي
الفروع.
وفيما يتعلق بعمليات الأنظمة وا�ستكما ًال لعمليات التحديث والتطوير امل�ستمرة،
فقد مت اعتماد ن�سخة جديدة من نظام �إدارة ال�صرافات الآلية لت�شمل بطاقات
املا�سرت كارد ( ،) MasterCard Debit Cards and ATM Acquiringوالربط
املبا�شر مع �شركة  .MEPSومت العمل على حتديث نظام ا�صدار البطاقات الذكية
للتوافق مع متطلبات فيزا العاملية  .PCI DSSكما عملت فرق التطوير والدعم
الفني بالدائرة على تنفيذ عدد من امل�شاريع الهامة ،حيث مت حتديث نظام
 SWIFTح�سب املتطلبات اجلديدة .كما تطوير نظام بديل ال�سرتجاع بيانات و�صور
ال�شيكات امل�ؤر�شفة للأعوام .2009 -2007

 تقدمي اال�ست�شارات والتو�صيات املنا�سبة التي تهدف �إىل م�ساعدة جمل�سالإدارة والإدارة التنفيذية يف اتخاذ القرارات املرتبطة بالتوافق مع املتطلبات
والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املختلفة .وقد �شمل هذا اجلانب
العديد من املوا�ضيع ذات الأهمية الكبرية ،منها على �سبيل املثال التعليمات
اخلا�صة بالتعامل مع العمالء ب�شفافية وعدالة والإجراءات املرتبطة بقانون
الإلتزام ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية ال�صادرة عن م�صلحة �ضريبة الدخل
الأمريكية ( � ) FATCAإ�ضافة �إىل مواكبة �آخر امل�ستجدات فيما يتعلق مبكافحة
عمليات غ�سل الأموال وذلك وفقا للمعايري و�أف�ضل املمار�سات.

قامت الدائرة بالتعاون مع دائرة �إدارة املخاطر وبا�شراف �شركة متخ�ص�صة
مبتابعة اجناز م�شروع تطبيق متطلبات  PCI-DSSللتوافق مع املعايري الأمنية
للحفاظ على �سرية بيانات العمالء اخلا�صة بالبطاقات.

 العمل على رفع كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي من خالل ا�ستخدامو�سائل و�أدوات التدقيق الآلية و�إتباع املعايري و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة بهذا
اجلانب.

وبالن�سبة لفروع فل�سطني ،فقد مت اعتماد عدة م�شاريع �أهمها تطوير �شبكة
الإت�صاالت مبا يحقق ا�ستمرارية العمل ب�شكل اف�ضل بالإ�ضافة �إىل تخفي�ض
الكلفة ال�شهرية .كما مت ،بناء�آ على تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية تفعيل
ار�سال  SMSباحلركات الدائنة واملدينة للعمالء واعتماد الربجميات اخلا�صة
بتطبيق نظام ال .IBAN

 تطوير كادر التدقيق الداخلي من الناحية املهنية وذلك من خالل �إحلاقهمبالدورات التدريبية الالزمة ل�ضمان مواكبة �آخر التطورات يف جمال مهنة
التدقيق الداخلي.

الدائرة املالية
وا�صلت الدائرة مهامها يف تنفيذ عمليات الرقابة املالية على خمتلف �أن�شطة
البنك من خالل املتابعات اليومية ومقارنة الأداء الفعلي بالأهداف املو�ضوعة
�ضمن املوازنة التقديرية وا�سرتاتيجية البنك ككل .وانطالقا من دور الدائرة
وحر�صها على توفري املعلومات الالزمة ملتخذي القرار يف البنك وا�صدار التقارير
املالية للجهات اخلارجية �ضمن املواعيد املحددة ،فقد مت مراعاة �أعلى درجات
املهنية يف العمل ل�ضمان دقة وجودة تلك املعلومات.

 اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ كافة �أعمال الدائرة وفقا ملعايري مهنةالتدقيق الداخلي و�أف�ضل املمار�سات املهنية� ،إ�ضافة �إىل متطلبات ال�سلطات
الرقابية التي حتكم عمل البنك.
 التن�سيق والتعاون مع كل من جمموعة كيبكو وجمموعة بنك برقان وذلكمن خالل امل�شاركة يف االجتماعات الدوريه ملدراء التدقيق الداخلي لكال
املجموعتني وذلك ل�ضمان التوا�صل امل�ستمر وتبادل اخلربات يف جمال
التدقيق الداخلي.
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دائرة �إدارة املخاطر
متار�س الدائرة مهامها وفق اف�ضل املمار�سات الدولية يف ادارة املخاطر وما
ي�صدر من تو�صيات عن جلنة بازل وكذلك التعليمات ال�صادرة عن ال�سلطات
الرقابية يف البلدان التي تتواجد فيها فروع لبنك ،وذلك �ضمن برامج عمل
ترتجم الأهداف املحددة �ضمن ا�سرتاتيجية ادارة املخاطر املنبثقة عن
ا�سرتاتيجية البنك .ومتثلت �إجنازات الدائرة خالل عام  2012مبا يلي :

�إدارة ا�ستمرارية العمل وامن �أنظمة املعلومات
قامت الدائرة بالتعاون مع دائرة انظمة املعلومات وبا�شراف �شركة متخ�ص�صة
مبتابعة اجناز م�شروع تطبيق متطلبات  PCI-DSSللتوافق مع املعايري الأمنية
للحفاظ على �سرية بيانات عمالء البنك اخلا�صة بالبطاقات ومبا يتواءم اي�ض ًا
مع تعليمات البنك املركزي الأردين حول العدالة وال�شفافية.
كما مت اجراء فحو�صات على مواقع البنك على االنرتنت با�ستعمال برنامج
متخ�ص�ص لهذه الغاية ومت عمل الفحو�صات على موقع البنك االلكرتوين اجلديد
ونظام بنك االنرتنت اجلديد ،ومتابعة ت�صحيح الثغرات.
وتابعت الدائرة تطبيق متطلبات معيار  ISO27001اخلا�ص ب�أمن وحماية
املعلومات ،وما ترتب على ذلك من مهام م�ستحدثه ،ففي هذا الإطار مت تطبيق
ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بنظام �إدارة �أمن املعلومات ( )ISMSومن ذلك
القيام بعملية تقييم املخاطر لعدد من امل�شاريع قبل البدء بها .و�شاركت الدائرة
يف عدد من جوانب وم�سارات �أعمال تطبيق النظام البنكي اجلديد .BANKS

املخاطر الت�شغيلية
قامت الدائرة بالتعرف والتقييم وال�سيطرة على املخاطر الت�شغيلية الكامنة
يف عمليات البنك من خالل التقييم الذاتي للمخاطر واالجراءات الرقابية
( ) Control and Risk Self Assessmentوذلك بالتعاون مع املراكز التنظيمية
املعنية بالبنك وبا�ستعمال النظام الآيل لإدارة املخاطر الت�شغيلية (  ) CAREمع
ا�ستمرارية عملية تقييم املخاطر لهذه املراكز بهدف معرفة �أية خماطر جديدة
والت�أكد من كفاءة عمل ال�ضوابط الرقابية للحد من هذه املخاطر وحتديث
م�صفوفة املخاطر �أوال ب�أول لتعك�س الواقع الفعلي لبيئة العمل التي تتغري ب�شكل
م�ستمر وح�سب التطورات احلا�صلة يف البنك والبيئة املحيطة .كما ا�ستمرت
الدائرة يف ا�ستحداث وحتديد ومراقبة امل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر Key Risk
 Indicatorsعلى م�ستوى البنك.
قامت الدائرة ب�إعداد ومتابعة حت�سني قاعدة بيانات تاريخية للخ�سائر وحتديد
م�صادرها وتبويبها وفقا لأنواع املخاطر ،واعداد التقارير التي تعك�س البيئة
الرقابية ملختلف املراكز التنظيمية ورفعها للإدارة العليا وجلنة جمل�س االدارة
للتدقيق واملخاطر.
وقامت الدائرة خالل العام ب�إبداء الر�أي حول �سيا�سات و�إجراءات عمل البنك
املعرو�ضة على الدائرة وبيان املخاطر الواردة فيها ومقدار كفاية ال�ضوابط
املوجودة �أو الالزم �إ�ضافتها .و�شاركت الدائرة يف عدد من جوانب وم�سارات
�أعمال تطبيق النظام البنكي اجلديد .BANKS

املخاطر ال�سوقية
تقوم الدائرة بالتعرف والقيا�س وال�سيطرة على املخاطر ال�سوقية املتعلقة بتقلب
�أ�سعار الفائدة و�أ�سعار ال�صرف والأوراق املالية بالتعاون مع دائرة اخلزينة
والدائرة املالية ،معتمدة على ال�سيا�سات املو�ضوعة والتي مت مراجعتها وتعديلها
مبا يتواءم مع تطورات اال�سواق املالية العاملية والظروف االقت�صادية .ومن هذه
ال�سيا�سات ال�سيا�سة اال�ستثمارية� ،سيا�سة ادارة املوجودات واملطلوبات� ،سيا�سة
ادارة خماطر ال�سيولة وخطة الطوارئ اخلا�صة بال�سيولة� ،سيا�سة ادارة خماطر
ا�سعار الفائدة� ،سيا�سة املخاطر ال�سوقية ،حيث مت �إعداد التقارير الرقابية
والتحليلية الدورية اليومية وال�شهرية وربع ال�سنوية مبا فيها اف�صاحات IFR7
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والتح�سني عليها .كما قامت الدائرة وتوا�ؤما مع الطرق املتقدمة يف ادارة
املخاطر �ضمن تو�صيات بازل  ،2باالنتهاء من بناء واختبار منوذج  VARلبع�ض
الأدوات املالية وا�ستكمال بناء مناذج لأدوات اخرى خالل العام القادم.

بـازل
قامت الدائرة خالل عام  ،2012بدرا�سة التو�صيات ال�صادرة عن جلنة بازل
والتوا�ؤم مع متطلباتها ومبا يتنا�سب وطبيعة البنك والبيئة التي يعمل بها.
ويف اطار �إدارة ر�أ�سمال البنك كجزء من التخطيط له ،ومبا ي�ضمن الت�أكد
من متانة الو�ضع املايل للبنك ،قامت الدائرة بالعديد من الدرا�سات اخلا�صة
ومنها قيا�س اثر تطبيق مقررات بازل  IIIعلى البنك �ضمن التعليمات املحددة
من البنك املركزي وو�ضع التو�صيات املالئمة ل�ضمان هذا التوا�ؤم م�ستقب ًال.
كما قامت ب�إعداد التقييم الداخلي ملدى كفاية را�س املال ( )ICAAPوح�سبما
تتطلب مقررات بازل  IIوحتديدا الركن الثاين منها ،وكذلك اعداد تقارير بنتائج
اختبارات االو�ضاع ال�ضاغطة � ))Stress Testingسوا ًء على بيانات البنك �أو
لفروع فل�سطني وكذلك البنك الأم .وقامت الدائرة باحت�ساب ن�سبة كفاية را�س
املال ح�سب متطلبات البنك املركزي االردين والبنك املركزي الكويتي.
�أجنزت الدائرة العديد من التحليالت املالية املختلفة ومنها �إعداد الدرا�سات
التحليلية املقارنة حول �أبرز امل�ؤ�شرات الرئي�سية لأداء البنك مقارنة مع البنوك
الأردنية ،وقامت الدائرة �أي�ض ًا ببناء �سيا�سة القدرة على حتمل املخاطر (Risk
 ) Appetite Policyومبا ي�سهم بادارة �أكرث كفاءة وفاعلية للمخاطر لدى البنك.

املخاطر االئتمانية
�إن�سجام ًا مع التوجهات اال�سرتاتيجية للبنك يف زيادة ح�صة البنك من حمفظة
التجزئة ،قامت الدائرة وبالتعاون مع دائرة ت�سهيالت الأفراد ،بتطبيق نظام
ت�صنيف ائتماين خا�ص لعمالء التجزئة ( )Retail Scorecardsوقد مت البدء
با�ستخدام النظام ب�شكل يدوي حلني ا�ستكمال ربطه بنظام التدفق الآيل
للعمليات اخلا�صة بالتجزئة (� ،) Work Flowضمن م�شروع .BANKS
ت�شارك دائرة املخاطر يف ع�ضوية اللجان االئتمانية اخلا�صة بائتمان ال�شركات
وائتمان التجزئة ،حيث تقوم بدرا�سة املعامالت االئتمانية التي ترد اىل هذه
اللجان وبيان الر�أي بخ�صو�ص �أية امور ائتمانية اخرى ،كما تقوم الدائرة
و�ضمن نظام الإنذار املبكر ب�إعداد التقارير الرقابية والتحليلية عن عمالء
االئتمان و�إ�ضافة التح�سينات عليها �إذا لزم الأمر .وقد �شاركت الدائرة يف عدد
من جوانب وم�سارات �أعمال تطبيق النظام البنكي اجلديد  BANKSفيما يخ�ص
ادارة العملية االئتمانية.

دائرة إدارة ورقابة االئتمان
�ضمن اطار التوا�ؤم مع املقررات املختلفة للجنة بازل ،مت ف�صل عمليات
مراقبة االئتمان وتنفيذه عن عمليات بيع وت�سويق االئتمان ،وعليه تقوم دائرة
�إدارة ورقابة االئتمان باحت�ساب خم�ص�صات الت�سهيالت ملواجهة اي انخفا�ض
بقيمتها ،وكذلك الرتكزات االئتمانية ،ا�ضافة ملهام رقابية ائتمانية اخرى.
وقد مت خالل العام العمل على تطوير نظام �إدارة عمليات الدائرة ،حيث مت العمل
على امتتة عملياتها وار�شفة ملفات العمالء وكذلك تدعيم متطلبات الأمان
وال�سرية وا�ستمرارية العمل �ضمن اف�ضل املعايري ومبا ي�ضمن جودة و�سرعة
تقدمي اخلدمة للعمالء الداخليني منهم واخلارجيني والتعامل مع زيادة حجم
ائتمان التجزئة .و�شاركت الدائرة يف عدد من جوانب وم�سارات �أعمال تطبيق
النظام البنكي اجلديد  BANKSفيما يخ�ص ادارة العملية االئتمانية.
ا�ستمرت دائرة ادارة املخاطر خالل العام يف ن�شر التوعية ب�أهمية ادارة املخاطر
بجميع �أنواعها على كافة امل�ستويات االدارية يف البنك ،وكان للدائرة العديد من
امل�شاركات يف اللجان املختلفة لدى جمعية البنوك يف االردن� ،إ�ضافة للتعاون مع
املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بو�ضع ما يخ�ص قطاع البنوك باال�سرتاتيجية
الوطنية للإبداع.
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دائرة مراقبة االمتثال

دائرة املوارد الب�شرية

وا�صلت دائرة مراقبة االمتثال �أداء مهامها الهادفة اىل الت�أكد من امتثال البنك
و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات واملمار�سات امل�صرفية
ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية مبا يحقق حماية البنك
من خماطر عدم االمتثال واملتمثلة مبخاطر العقوبات القانونية �أو الرقابية
�أو اخل�سائر املادية �أو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم
االمتثال للقواعد والأنظمة.

وا�صلت �إدارة املوارد املوارد الب�شرية تنفيذ ا�سرتاتيجياتها التي تعمل على
فهم البيئة الداخلية للبنك واملتطلبات واملتغريات اال�سا�سية لتنفيذ توجهات
و�سيا�سات البنك لتحقيق االهداف اال�سرتاتيجة ومواءمة ن�شاطاتها مع املتغريات
والتحديات وذلك من خالل تعزيز قدرات ومهارات موظفي البنك من خالل
التدريب العملي والت�أهيل الإداري والفني لكافة امل�ستويات االدارية والوظيفية.
ومت خالل عام  2012عقد العديد من الدورات التدريبية الداخلية وامل�شاركة
بدورات متخ�ص�صة من خالل م�ؤ�س�سات ومراكز تدريب حملية وخارجية ،يف
نواحي خمتلفة ،م�صرفية و�إدارية ومالية ومعلوماتية واللغة اجنليزية ،ومت
الرتكيز على برامج مهارات التعامل والعناية بالعمالء والت�سويق امل�صريف وتنمية
وتطوير ال�سلوك الذاتي وبرامج �إدارة املخاطر والتدقيق ومكافحة غ�سل الأموال.
و�شارك جميع املوظفني اجلدد يف برنامج التدريب العملي والنظري من خالل
الفرع الت�شبيهي الذي يوفر بيئة تدريب حتاكي واقع العمل بالفروع.

وا�ستمرت الدائرة خالل العام  2012و�ضمن م�س�ؤوليتها لتعزيز بيئة االمتثال،
مبتابعة القوانني والتعليمات ذات العالقة بالعمل امل�صريف وو�ضع الإدارة ب�صورة
هذه القوانني �أو ًال ب�أول مع اطالع موظفي البنك على التعديالت التي تتم على
القوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية ويف مقدمتها تعليمات البنك
املركزي الأردين ذات ال�صلة ،ومبا ي�ساعد يف حتقيق االمتثال لها.
حيث قامت الدائرة بتنفيذ املهام املوكلة اليها �ضمن املحاور التالية :
 متابعة تعديل �سيا�سة االمتثال و�سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل االموال مبا يتفقمع التعديالت التي متت �سواء على م�ستوى التعليمات املحلية او متطلبات
اجلهات الدولية ويف مقدمتها التو�صيات ال�صادرة عن جمموعة قوه العمل
املايل .FATF
 مراقبة خماطر االمتثال التي ميكن ان يتعر�ض لها البنك وحتليلها لتحديدخماطر االمتثال وو�ضع و�سائل ال�سيطرة الالزمة بهدف التقليل �أو جتنب �أو
احلد من الآثار ال�سلبية التي قد تنتج عن هذه املخاطر.
 العمل على زيادة الوعي امل�صريف وتثقيف املوظفني يف املوا�ضيع املتعلقةباالمتثال ب�إ�صدار الن�شرات التثقيفية بهذا اخل�صو�ص بالإ�ضافة اىل التن�سيق
مع دائرة التدريب لتثقيف موظفي البنك حول جوانب االمتثال وزيادة
�إدراكهم للجوانب املتعلقة مبكافحة عمليات غ�سل االموال واطالعهم على
اخر التطورات يف هذه املجاالت.
 موا�صلة تنفيذ الإجراءات التي تقت�ضيها �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموالومتويل الإرهاب املعتمدة لدى البنك ل�ضمان عدم دخول البنك يف �أي عالقة
مع �أ�شخا�ص قد يكونوا مدرجني �ضمن قوائم الأ�شخا�ص امل�شتبه بهم واتخاذ
الإجراءات حلماية البنك من تعر�ضه لأية عمليات غ�سل الأموال معتمدين يف
ذلك على النظام االيل  AML Systemاملتوفر لدى البنك ،باال�ضافة للتن�سيق
مع اجلهات الرقابية و�إدامة االت�صاالت معها مبا ي�ساعد البنك يف الوفاء
مبتطلبات االمتثال لتعليمات تلك اجلهات.
 ويف جمال االلتزام مبتطلبات قانون االلتزام ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية ( ) FATCAقام البنك باال�ستعانة مب�ست�شار خارجي ليكون اجلهة اال�ست�شارية
مل�ساعدة البنك على االلتزام مبتطلبات القانون املذكور.

الدائرة القانونية
وا�صلت الدائرة القيام بدورها الرئي�سي املتمثل يف حماية م�صالح البنك
وم�ساهميه ،من خالل مهامها اال�ست�شارية وكذلك املهام التنفيذية والق�ضائية،
وقد متكنت الدائرة خالل عام  2012من حت�صيل حوايل (� )821ألف دينار من
الديون املعدومة ،عدا ما مت حت�صيله من الديون القائمة واملتخذ بحقها اجراء،
وذلك من خالل عمليات املتابعة الدقيقة وال�صارمة من قبل الدائرة .كما قامت
باعداد برنامج ملتابعة ت�سديدات عمالء الديون املعدومة .هذا وتعمل الدائرة
ب�شكل متوا�صل على متابعة القوانني والت�شريعات وامل�ستجدات و�إحاطة الإدارة
بها.
ولزيادة الوعي القانوين لدى موظف البنك فقد نظمت الدائرة عدة دورات تتعلق
باجلوانب القانونية وما ي�ستجد من قوانني تهم العمل امل�صريف والعاملني فيه،
كما و�شاركت الدائرة بتنظيم دورة م�صرفية للق�ضاه يف املعهد الق�ضائي.

امل�س�ؤولية املجتمعية
متثل امل�س�ؤولية املجتمعية �إحدى مرتكزات ر�سالة البنك الأردين الكويتي ،وقد
قام البنك خالل عام  2012مبوا�صلة م�ساهماته يف دعم الفعاليات والأن�شطة
املت�صلة بدعم املجتمع وال�صحة وحماية البيئة والثقافة والتعليم وما ي�سهم يف
تطوير الإقت�صاد الوطني.
يف جمال خدمة املجتمع ومتكني املر�أة والطفل وت�أهيل املجتمعات الأقل حظ ًا،
يقدم البنك م�ساهمة �سنوية لدعم حملة الرب والإح�سان التي ينفذها ال�صندوق
الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية مل�ساعدة الأ�سر الفقرية يف خمتلف مناطق
اململكة ،كما يقدم البنك دعم ًا �سنوي ًا ملربة �أم احل�سني للأيتام ولقرى .SOS
يف جمال ال�صحة يقوم موظفو البنك الأردين الكويتي بامل�ساهمة بحملتني �سنوي ًا
للتربع بالدم ،كما ي�شارك عدد كبري من موظفي البنك يف برنامج �أ�صدقاء مركز
احل�سني لل�سرطان حيث يقدم كل منهم تربع ًا �شهري ًا من راتبه .وقام البنك
خالل العام بتقدمي الرعاية البالتينية حلفل اخلري الذي نظمه مركز احل�سني
لل�سرطان بهدف جمع التربعات ل�صالح املبنى اجلديد الذي ت�سعى امل�ؤ�س�سة
�إىل �إن�شائه ال�ستيعاب الأعداد املتزايدة من املر�ضى .كما قام البنك خالل
العام مب�ساعدة املركز يف توزيع من�شورات توعوية �صحية ب�إرفاقها مع ك�شوف
احل�سابات ومن خالل الفروع.
قام البنك وللعام الرابع على التوايل بتقدمي الدعم جلمعية البيئة الأردنية حيث
ا�ست�ضاف على م�سرح البنك م�سابقة مهرجان امل�سرح املدر�سي البيئي الرابع
ع�شر وفعاليات اجلمعية مبنا�سبة يوم التدوير العاملي.
وا�صل البنك يف عام  2012رعايته لربنامج «درب» الوطني لتدريب طالب
اجلامعات والذي يقوم على تنفيذه �صندوق امللك عبداهلل الثاين بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة لوياك (الأردن) ،والذي يهدف �إىل ت�أهيل ال�شباب من اجلن�سني
لتمكينهم ومنحهم فر�صا �أف�ضل يف �سوق العمل .كما ا�ستمر البنك بتقدمي الدعم
ال�سنوي ل�صندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام وحتمل تكاليف الدرا�سة اجلامعية
لعدد من الطالب والطالبات الأيتام .وقام البنك خالل العام بتقدمي الدعم
للن�شاطات الثقافية والريا�ضية وامل�ؤمترات للعديد من اجلامعات احلكومية
واخلا�صة واملدار�س.
�شارك البنك خالل العام يف رعاية ودعم م�ؤمتر يورومني-الأردن �إ�ضافة �إىل
رعاية الإ�صدار ال�سنوي العا�شر من «التقرير :الأردن  »2012والذي ت�صدره
جمموعة �أك�سفورد بزن�س جروب ( .)OBGكما وقدم البنك الدعم مل�ؤ�س�سة
الأمرية عالية والتي تعمل على م�ساعدة خمتلف الوزارات والقطاعات احلكومية
وغري احلكومية على تعزيز االداء وحت�سينه وتطويره من خالل ت�سهيل تبادل
اخلربات والدعم الفني واللوجي�ستي.
وت�شجيع ًا للحركة الثقافية والفنية يف اململكة ،قام البنك الأردين الكويتي يف عام
 2012بدعم تكاليف الرتجمة والطباعة لإ�صدار كتاب “القد�س مدينة ال�سماء
على الأر�ض” باللغة االجنليزية .كما قام بدعم الكتاب والأدباء الأردنيني من
خالل اقتناء �أعداد من م�ؤلفاتهم وانتاجاتهم الفكرية.
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�أهم امل�ؤ�شرات والن�سب املالية لعامي  2012و 2011
(ب�آالف الدنانري )

2012

2011

�أهم بنود الدخل
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

100.050

94.832

�إجمايل الدخل

117.574

111.844

�صايف الأرباح قبل ال�ضريبة وحقوق غري امل�سيطرين

63.345

55.622

�صايف الأرباح بعد ال�ضريبة وحقوق غري امل�سيطرين

46.356

39.930

ح�صة ال�سهم من �صايف الربح  /فل�س

0.464

0.399

�أهم بنود املركز املايل
جمموع املوجودات

2.409.637

2.274.489

الت�سهيالت االئتمانية بال�صايف

1.416.260

1.248.700

ودائع العمالء والت�أمينات النقدية

1.516.428

1.504.301

حقوق امللكية  -م�ساهمي البنك

374.085

346.643

بنود خارج املركز املايل

384.157

367.458

�أهم الن�سب املالية

2012

2011

العائد على معدل املوجودات

%1.99

%1.82

العائد على معدل حقوق امللكية

%12.75

%11.63

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

%16.31

%16.33

ن�سبة الرفع املايل

%15.73

%15.48

م�ؤ�شرات الكفاءة
امل�صاريف الإدارية والعمومية � /صايف الفوائد والعموالت

%36.04

%34.38

امل�صاريف الإدارية والعمومية � /إجمايل الإيرادات

%30.67

%29.15

م�ؤ�شرات نوعية املوجودات
�إجمايل الديون غري العاملة� /إجمايل الت�سهيالت

%9.82

%10.29

ن�سبة تغطية الديون غري العاملة

%48.18

%44.75
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�أع�ضاء الإدارة التنفيذية

ال�سيد «حممد يا�سر» م�صباح حممود الأ�سمر
املديـــر العــام

ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل
نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية

ال�سيد �شاهر عيد عبد احلليم �سليمان
رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال

ال�سيد وليم جميل عواد دبابنه

م�ساعد املدير العام  /اخلزينة واال�ستثمار

ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش
م�ساعد املدير العام  /املالية

ال�سيد �إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي
م�ساعد املدير العام  /الت�سهيالت

ال�سيد عبد احلميد حممود الأحول
م�ساعد املدير العام  /العمليات املركزية

ال�سيد هيثم �سميح « بدر الدين « البطيخي
م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد

ال�سيد كمال �أنطون مو�سى حزبون
م�ساعد املدير العام � /أنظمة املعلومات

ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

ال�سيد عبداهلل �إبراهيم م�سمار

ال�سيد داود عادل داود عي�سى

مدير تنفيذي  /الدائرة القانونية
مدير تنفيذي  /ال�ش�ؤون الإدارية

مدير تنفيذي  /الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني
مدير تنفيذي  /دائرة املوارد الب�شرية

*بالإ�ضافة �إىل ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمه مدير تنفيذي  /دائرة التدقيق الداخلي الذي يتبع للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق ولرئي�س جمل�س الإدارة.
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خطة العمل لعام 2013

يف �ض��وء ا�س��تمرار تباط���ؤ االقت�ص��اد العامل��ي واملحل��ي والأح��داث ال�سيا�س��ية والأمنية التي
ت�ش��هدها بع���ض دول املنطق��ة ،وبن��اء على الإ�س�تراتيجية املعتمدة للأع��وام ،2014 - 2012
ف�إن خطة عمل البنك لعام � 2013سرتكز على مايلي:
�1 .1إج��راء التعدي�لات الالزم��ة لتطبي��ق توجيه��ات البنك املرك��زي الأردين يف �ش ��أن التعامل مع العم�لاء بعدالة
و�شفافية �ضمن املهلة املحددة.
2 .2تفعيل �سيا�س��ة البنك الهادفة �إىل تطوير �س��بل التوا�صل مع العمالء وخا�صة الذين ي�ش��وب ح�س��اباتهم بع�ض
ال�ضع��ف واملب��ادرة �إىل عر���ض احلل��ول املبتك��رة وتق��دمي امل�ش��ورة املالي��ة والإداري��ة مل�س��اعدتهم عل��ى تنظيم
ح�ساباتهم وتن�شيط �أعمالهم ومبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة.
3 .3العم��ل عل��ى حتقي��ق النمو املدرو���س يف حجم املوجودات م��ع احلفاظ على جودتها وا�س��تخدامها اال�س��تخدام
الأمثل وفق منهجية عمل حمددة.
4 .4ا�ستثمار العالقات اال�سرتاتيجية والعملية مع �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة (كيبكو) وجمموعة بنك برقان
والبنوك التابعة مما يتيح املزيد من تبـادل الأعمال والفر�ص يف العمل امل�صريف الإقليمي والدويل.
5 .5تعزي��ز التف��رع الداخل��ي يف مناط��ق جدي��دة يف اململك��ة ،وا�س��تكمال ان�ش��اء �ش��بكة ف��روع يف مناط��ق ال�س��لطة
الفل�س��طينية ،بحي��ث يتمك��ن البن��ك م��ن تقدمي خدماته ب�ش��كل مناف���س والتو�س��ع يف من��ح القرو���ض للأفراد
ولل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
6 .6املبا�شرة بتطبيق خطة تطوير وحتديث نظام �إدارة املوارد الب�شرية وذلك لتعزيز جو العمل الإيجابي والإرتقاء
مب�ستوى الوالء والر�ضا الوظيفي لتحقيق النمو امل�ستدام لأعمال البنك.
7 .7العمل على تطوير وطرح مبادرات بناءة يف جمال امل�س�ؤولية املجتمعية وتوفري مزيد من فر�ص العمل والتدريب
والت�أهيل لل�شباب من طلبة املدار�س واملعاهد واجلامعات.
8 .8العمل على �إجناز م�شروع ا�ستبدال النظام البنكي الآيل احلايل بالنظام اجلديد( )BANKSيف موعده املحدد
بنهاية الربع الثالث من العام مع الإ�ستفادة من اخلربات الفنية وامل�صرفية املتوفرة لدى البنك لتعزيز مزايا
النظام اجلديد مبا ي�ضمن املحافظة على تفوق البنك يف جمال تكنولوجيا املعلومات والإرتقاء بو�سائل �إدارة
العمل والتعامالت امل�صرفية ،مع الرتكيز على تدريب وت�أهيل املوظفني ال�ستخدام والتعامل مع النظام البنكي
اجلديد.
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
والقوائم املالية املوحدة و الإي�ضاحات
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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قائمة املركز املايل املوحد كما يف  31كانون االول  2012و 2011

قائمــــــــــة (�أ)
دينار

املوجــــــودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات ومعدات بال�صايف
موجودات غري امللمو�سة بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية :
حقوق م�ساهمي البنك :
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
الإحتياطي القانوين
الإحتياطي الإختياري
احتياطي تقلبات دورية
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
�صايف احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
الأرباح املدورة
جمموع حقوق م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

�إي�ضاح

2012

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
14

214.668.238
283.193.446
14.197.725
1.416.259.522
103.930.302
23.325.166
211.555.606
36.700.000
12.062.131
2.227.153
3.618.381
87.899.786
2.409.637.456

2011
260.847.765
245.370.852
3.562.725
1.248.699.799
112.028.902
21.662.983
317.571.528
11.917.354
1.097.052
3.302.971
48.427.199
2.274.489.130

15
16
17
18
19
20
20
21

417.902.297
1.367.281.067
149.146.601
35.966.000
8.727.584
13.493.854
1.787.059
36.204.401
2.030.508.863

351.606.536
1.417.161.647
87.139.037
7.738.691
12.819.866
1.544.835
44.460.432
1.922.471.044

22
� /23أ
 /23ب
 /23ج
 /23د
24
25

100.000.000
59.011.350
106.476.193
77.560
12.115.732
1.599.529
94.804.778
374.085.142
5.043.451
379.128.593
2.409.637.456

100.000.000
52.702.046
93.857.585
10.553.734
503.075
89.026.687
346.643.127
5.374.959
352.018.086
2.274.489.130

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.

37
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قائمــــــــــة (ب)
دينار

�إي�ضاح

2012
127.873.123
38.477.985
89.395.138
10.655.050
100.050.188
2.657.151
4.025.504
1.434.477
9.406.726
117.574.046

33

21.147.069
2.203.944
11.559.941
18.050.805
1.266.950
54.228.709
63.345.337
16.737.429
46.607.908

الفوائد الدائنة

27

ينزل  :الفوائد املدينة

28

�صايف �إيرادات الفوائد
29

�صايف �إيرادات العموالت
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
�أرباح عمالت �أجنبية

30

امل�سرتد من خ�سائر تدين موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

10

�أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

31

توزيعات �أرباح نقدية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

9

�إيرادات �أخرى

32

�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني

 12و 13

ا�ستهالكات و�إطفاءات
م�صاريف �أخرى

34

خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

7

خم�ص�صات متنوعة

19

�إجمايل امل�صروفات
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
 / 20ب

ينزل � :ضريبة الدخل لل�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)

2011
119.773.651
34.032.382
85.741.269
9.090.351
94.831.620
2.630.828
750.323
5.060.481
1.487.764
7.083.479
111.844.495
18.393.942
2.676.273
13.180.998
20.816.569
1.154.645
56.222.427
55.622.068
15.925.362
39.696.706

يعود �إىل :
م�ساهمي البنك

46.355.615
252.293

حقوق غري امل�سيطرين

39.930.150
()233.444

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك
�أ�سا�سي وخمف�ض

35
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قائمة الدخل ال�شامل الآخر املوحد لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2012و 2011

قائمــــة (ج)
دينار

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

2012

2011

46.607.908

39.696.706

بنود الدخل ال�شامل الآخر :
�صايف التغري يف �إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ال�شامل الآخر بعد ال�ضريبة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (د)

781.390
47.389.298

()257.552
39.439.154

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة العائد �إىل :
م�ساهمي البنك
حقوق غري امل�سيطرين

47.442.015
()52.717
47.389.298

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.

39.803.990
()364.836
39.439.154
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قائمة التغيريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2012و 2011

قائمـــــــــــــة (د)
دينار

حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

�إي�ضاح

ر�أ�س املال
املكتتب به
واملدفــــــوع

القانونــــــــــي

�صايف التغيـــر
االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
املرتاكم فــي
الإختيــــــــاري تقلبات دورية خماطـــــــــــــر القيمة العادلة
م�صرفيـة عامـة بعد ال�ضريبة

�صايف �إحتياطي
تقييم موجودات
مالية بالقيمة
العادلة بعد ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقــــــــــوق
غري امل�سيطرين

املجمـــــــــــوع

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ال�شامل الآخر بعد ال�ضريبة

-

(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اال�شامل الآخر

-

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (ج)
املحول �إىل االحتياطيات
الأرباح املوزعة

93.857.585 52.702.046 100.000.000
-

26

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

�إي�ضاح

-

-

-

10.553.734
-

-

503.075
-

89.026.687
46.355.615

346.643.127
46.355.615

5.374.959
252.293

352.018.086
46.607.908

-

-

-

1.086.400

-

1.086.400

()305.010

781.390

-

77.560 12.618.608 6.309.304
77.560 106.476.193 59.011.350 100.000.000
ر�أ�س املال
املكتتب به
واملدفــــــوع

القانونــــــــــي

-

-

10.054

()10.054

1.561.998
12.115.732

-

1.096.454
1.599.529

47.389.298
)52.717( 47.442.015 46.345.561
()20.567.470
()20.278.790( )278.790( )20.000.000( )20.000.000
379.128.593 5.043.451 374.085.142 94.804.778

حقوق م�ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهمي البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
�صايف التغيـــر �صايف �إحتياطي
االحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات
املرتاكم فــي تقييم موجودات
الإختيــــــــاري تقلبات دورية خماطـــــــــــــر القيمة العادلة مالية بالقيمة
م�صرفيـة عامـة بعد ال�ضريبة العادلة بعد ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة

-

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

-

حقــــــــــوق
غري امل�سيطرين

-

املجمـــــــــــوع

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
82.686.483 47.116.495 100.000.000

الر�صيد املعلن يف بداية ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم ()9

-

الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل ال�شامل الآخر بعد ال�ضريبة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (ج)
املحول �إىل االحتياطيات
الأرباح املوزعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

-

- 82.686.483 47.116.495 100.000.000
-
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-

6.172.230 324.556.650

-

10.580.322

6.465.730

-

77.707.620

-

-

()6.465.730

629.235

8.118.982

2.282.487

-

10.580.322
-

-

629.235
-

85.826.602
39.930.150

6.139.751 326.839.137
)233.444( 39.930.150

()32.479

330.728.880
2.250.008
332.978.888
39.696.706

11.171.102 5.585.551
-

-

()26.588
-

-

()126.160
()126.160
-

()257.552( )131.392( )126.160
39.439.154 )364.836( 39.803.990 39.930.150
()16.730.065
()20.399.956( )399.956( )20.000.000( )20.000.000

93.857.585 52.702.046 100.000.000

-

10.553.734

-

503.075

352.018.086

89.026.687

5.374.959 346.643.127

 من �أ�صل الأرباح املدورة مبلغ  3.618.381دينار كما يف  31كانون الأول ( 2012مقابل  3.302.971دينار كما يف  31كانون الأول  )2011مقيد الت�صرفبه لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة �إ�ستناد ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  5.798.408دينار كما يف  31كانون الأول ( 2012مقابل  6.100.954دينار كما يف  31كانون الأول  ، )2011ال ميكنالت�صرف به وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقاء �أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ،)9والذي ميثل فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بال�صايف بعد ما حتقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع.
 يحظر الت�صرف باحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة اال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين . يحظر الت�صرف ب�إحتياطي تقييم املوجودات املالية الدائن وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين .تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.

ا لــبـنــــك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتــي 40
قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2012و 2011

قائمــــــــــــة (هـ)
دينار

اي�ضاح
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل :
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (ب)
تعديالت :
ا�ستهالكات واطفاءات
خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
�صايف ايرادات الفوائد
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
(ارباح) بيع موجودات الت اىل البنك
(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
(�أرباح) تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خ�سائر تدين �أ�سهم م�ستملكة لقاء ديون
(امل�سرتد من) خ�سائر تدين موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :
(الزيادة) النق�ص يف االر�صدة وااليداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
(الزيادة) يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
النق�ص يف موجودات مالية للمتاجرة
النق�ص (الزيادة) يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) يف املوجودات االخرى
الزيادة يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر
(النق�ص) الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة (النق�ص) يف تامينات نقدية
(النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
�صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
�صايف (اال�ستخدامات) النقدية يف التدفقات من عمليات الت�شغيل قبل خم�ص�ص
نهاية اخلدمة املدفوع وخم�ص�ص ق�ضايا مدفوع و�ضريبة الدخل املدفوعة
خم�ص�ص نهاية اخلدمة املدفوع
خم�ص�ص ق�ضايا مدفوع
�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف (اال�ستخدامات) النقدية يف التدفقات من عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار :
الزيادة يف موجودات مالية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
النق�ص (الزيادة) يف موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
(الزيادة) يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
النق�ص يف موجودات مالية متوفرة للبيع
(الزيادة) يف ممتلكات ومعدات
(الزيادة) يف املوجودات غري امللمو�سة
�صايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(النق�ص) يف حقوق غري امل�سيطرين
الزيادة (النق�ص) يف �أموال مقرت�ضة
ارباح موزعة على امل�ساهمني
�صايف التدفقات النقدية من (اال�ستخدامات) يف عمليات التمويل
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

 12و13
7
19
19

31
14
10

19
19
20

36

2012

2011

63.345.337

55.622.068

2.203.944
18.050.805
()5.189.806
1.206.950
60.000
()1.501
()1.886.795
121.987
()1.817.554
76.093.367

2.676.273
20.816.569
()3.766.309
1.092.642
62.003
()2.633
()7.513
()2.388.960
2.798.158
()750.323
()235.013
75.916.962

()10.851.245
()185.610.528
9.985.395
()27.281.278
31.653.579
()49.880.580
62.007.564
()16.040.015
()186.017.108

3.462.295
()99.042.973
2.374.283
()110.470.307
()3.324.617
143.555.720
112.247.124
()33.909.073
()7.411.500
7.480.952

()109.923.741
()265.040
()13.017
()16.506.092
()126.707.890

83.397.914
()745.885
()31.503
()19.625.001
62.995.525

69.315.922
()206.318
()2.004.491
()1.472.830
65.632.283

43.973.171
()317.038.273
()11.624.246
357.374.658
()2.442.103
()416.257
69.826.950

()583.801
35.966.000
()19.339.506
16.042.693
1.817.554
()43.215.360
317.959.743
274.744.383

()531.348
()1.354.139
()19.254.202
()21.139.689
235.013
111.917.799
206.041.944
317.959.743

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48جزء ًا من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها.
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البنك الأردين الكويتي
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
 -1معلومات عامة

 ان البنك االردين الكويتي �شركة م�ساهمة عامة حمدودة �أردنية ت�أ�س�ست حتت رقم ( )108بتاريخ  25ت�شرين االول  1976مبوجب قانون ال�شركات الأردين رقم ()13ل�سنة  1964ومركزه الرئي�سي يف مدينة عمان يف منطقة العبديل � ،شارع �أمية بن عبد �شم�س هاتف � +962 )6( 5629400ص.ب 9776 .عمان  11191 -اململكة
الأردنية الها�شمية .
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها ثالثة وخم�سون فرعا وخارجها وعددها ثالثة وال�شركاتالتابعة له وعددها �شركتني.
 ان البنك االردين الكويتي هو �شركة م�ساهمة عامة حمدودة مدرجة ا�سهمه يف �سوق عمان املايل . مت �إقرار القوائم املالية املوحدة من قبل جمل�س �إدارة البنك يف جل�سته رقم ( )2013/1املنعقدة بتاريخ  21كانون الثاين  2013وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامةللم�ساهمني.
� -2أهم ال�سيا�سات املحا�سبية

�أ�س�س �إعداد القوائم املالية املوحدة

 مت اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية املعدلة وفق ًا لتعليمات البنك املركزي االردين والرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�سابخم�ص�ص التدين لعدد من عمالء الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة  ،يف حني مت �إعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية .
 مت �إعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ،با�ستثناء املوجودات املالية واملطلوبات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلواملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة  .كما تظهر بالقيمة
العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
 ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف القوائم املالية املوحدة متماثلة مع ال�سيا�سات املحا�سبية التي مت اتباعها لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2011ب�إ�ستثناء �أثر تطبيق
ما يرد يف االي�ضاح (� - 48أ) حول القوائم املالية املوحدة :

�أ�س�س توحيد القوائم املالية

 تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�شركات التابعة له واخلا�ضعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�سيا�ساتاملالية والت�شغيلية لل�شركات التابعة وذلك للح�صول على منافع من ان�شطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة وااليرادات وامل�صروفات فيما بني البنك وال�شركات
التابعة له .
 يتم اعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة لنف�س ال�سنة املالية للبنك با�ستخدام نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك ب�إ�ستثناء الرتتيبات مع البنك املركزيالأردين فيما يتعلق ب�إحت�ساب خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة .اذا كانت ال�شركات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف البنك فيتم
اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركات التابعة لتتطابــق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك .
 -متثل حقوق غري امل�سيطرين ذلك اجلزء غري اململوك من قبل البنك من حقوق امللكية يف ال�شركات التابعة .

ميتلك البنك كما يف  31كانون االول  2012و  2011ال�شركات التابعة التالية :
ا�ســــــــــــم ال�شركـــــــــــة
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

را�س املال املدفوع
دينـــــــــــار
8.000.000
20.000.000

ن�سبة ملكية البنك
%
50/22
100

طبيعة عمل ال�شركة

مكان عملها

تاريخ التملك

و�ساطة مالية
ت�أجري متويلي

عمان
عمان

2002
2011

يتم توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعلي ًا انتقال �سيطرة البنك على ال�شركات التابعة  ،ويتم
توحيد نتائج عمليات ال�شركات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحد حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�شركات
التابعة .
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معلومات القطاعات

 قطاع الأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�شرتك مع ًا يف تقدمي منتجات �أو خدمات خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات �أعمال�أخرى والتي يتم قيا�سها وفق ًا للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدراء التنفيذيني و�صانعو القرار الرئي�سيني لدى البنك.
 القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة اقت�صادية حمددة خا�ضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�صادية�أخرى.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 متثل هذه املوجودات اال�ستثمارات يف �أ�سهم و�سندات ال�شركات لأغرا�ض املتاجرة  ،وان الهدف من االحتفاظ بها هو توليد الأرباح من تقلبات الأ�سعار ال�سوقية ق�صريةالأجل �أو هام�ش �أرباح املتاجرة .
 يتم اثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�شراء (تقيد م�صاريف االقتناء يف قائمة الدخل عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـــة  ،ويظهر التغرييف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االجنبية  ،ويف حال بيع
هذه املوجودات �أو جزء منها يتم قيد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل املوحد.
 ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من� /إىل هذا البند �إ َّال يف احلاالت املُح ّددة يف معايري التقارير املالية الدولية. -يتم قيد الأرباح املوزعة او الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل املوحد .

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

 متثل هذه املوجودات اال�ستثمارات يف �أدوات امللكية لأغرا�ض االحتفاظ بها لتوليد الأرباح على املدى الطويل ولي�س لأغرا�ض املتاجرة . يتم اثبات املوجودات املالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـة  ،ويظهرالتغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل االخر و�ضمن حقوق امللكية مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية
بالعمالت االجنبية  ،ويف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها يتم قيد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�شامل املوحد و�ضمن حقوق امللكية  ،ويتم
حتويل ر�صيد احتياطي تقييم اال�ستثمارات اخلا�ص ب�أدوات امللكية املباعة مبا�شرة اىل االرباح واخل�سائر املدورة ولي�س من خالل قائمة الدخل املوحد .
 ال تخ�ضع هذه املوجودات لإختبار خ�سائر التدين . -يتم قيد االرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحد يف بند م�ستقل.

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

 هي املوجودات املالية التي تهدف �إدارة البنك وفق ًا لنموذج �أعمالها االحتفاظ بها لتح�صيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من �أ�صل الدين والفائدةعلى ر�صيد الدين القائم .
 يتـم �إثبات هذه املوجودات عند ال�شراء بالكلفة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف االقتناء  ،وتطف�أ العالوة  /اخل�صم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالـة  ،قيد ًا على �أو حل�سابالفائــدة  ،وتنزيل �أية خم�ص�صات ناجتة عن التدين يف قيمتها ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد الأ�صل �أو جزء منــه  ،ويتم قيد �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل
املوحد .
 ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي . ال يجوز �إعادة ت�صنيف �أي موجودات مالية من� /إىل هذا البند �إ َّال يف احلاالت املُح ّددة يف معايري التقارير املالية الدولية (ويف حال بيع �أي من هذه املوجودات قبل تاريخا�ستحقاقها يتم ت�سجيل نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل يف بند ُم�ستقل والإف�صاح عن ذلك وفق ًا ملُتطلبات معايري التقارير املالية الدولية باخل�صو�ص).

القيمة العادلة
ان �أ�سعار الإغالق (�شراء موجودات  /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية املوحدة يف ا�سواق ن�شطة متثل القيمة العادلة لالدوات وامل�شتقات املالية التي لها ا�سعار
�سوقية.
يف حال عدم توفر �أ�سعار معلنة او عدم وجود تداول ن�شط لبع�ض الأدوات وامل�شتقات املالية او عدم ن�شاط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�شابهة لها �إىل حد كبري. حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�صم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف �أداة مايل م�شابهة لها. مناذج ت�سعري اخليارات. يتم تقييم املوجودات واملطلوبات املالية طويلة االمد والتي ال ي�ستحق عليها فوائد مبوجب خ�صم التدفقات النقدية ومبوجب �سعر الفائدة الفعالة ،ويتم �إطفاء اخل�صم/العالوة �ضمن ايرادات الفوائد املقبو�ضة /املدفوعة يف قائمة الدخل املوحد.
تهدف طرق التقييم اىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ بالإعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع متوقعه عند تقدير قيمة الأدوات املالية،
ويف حال وجود �أدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه يتم �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
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التدين يف قيمة املوجودات املالية
يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل لتحديد فيما اذا كانت هنالك م�ؤ�شرات تدل على تدين يف قيمتها افرادي ًا
او على �شكل جمموعة ،ويف حالة وجود مثل هذه امل�ؤ�شرات فانه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اجل حتديد خ�سارة التدين.
يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:
 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة:ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�صومة ب�سعرالفائدة الفعلي اال�صلي.
يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحد ،كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية لأدوات الدين يف قائمة الدخل
ولأدوات حقوق امللكية يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر.

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

 يتم تكوين خم�ص�ص تدين للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة اذا تبني عدم �إمكانية حت�صيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�ضوعي على ان حدثا ما قد�أثر �سلب ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة وعندما ميكن تقدير هذا التدين والتقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي االردين فيما عدا
الرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�ساب خم�ص�ص التدين لعدد من عمالء الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة ومبوجب تعليمات البنوك املركزية التي تعمل من خاللها فروع
البنك وت�سجل قيمة املخ�ص�ص يف قائمة الدخل املوحد .
 يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين �أو وفقا لتعليمات ال�سلطاتالرقابية يف الدول التي يتواجد للبنك فيها فروع �أو �شركات تابعة �أيهما �أ�شد.
 يتم �شطب الت�سهيالت الإئتمانية املعد لها خم�ص�صات يف حال عدم جدوى الإجراءات املتخذة لتح�صيلها بتنزيلها من املخ�ص�ص ويتم حتويل �أي فائ�ض يف املخ�ص�صالإجمايل اىل قائمة الدخل املوحد ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات.

ممتلكات ومعدات

 تظهر املمتلكات واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واي تدين يف قيمتها  ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء الأرا�ضي) عندما تكون جاهزةللإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية املئوية التالية:
٪
مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث

3
15-9

و�سائط نقل

15

�أجهزة احلا�سب الآيل

20

حت�سينات مباين

20

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من �أي من املمتلكات واملعدات عن �صايف قيمتها الدفرتية ف�إنه يتم تخفي�ض قيمتها �إىل القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمةالتدين يف قائمة الدخل املوحد .
ً
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقا يتم ت�سجيل التغري يف التقديرلل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.
 -يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ص منها او عندما ال يعود �أي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها او من التخل�ص منها.

املخ�ص�صات

 يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد نا�شئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكنقيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

 يتم احت�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة بواقع �شهر عن كل �سنة خدمة مطروح ًا منه م�ساهمة البنك يف ال�ضمان االجتماعي . يتم ت�سجيل التعوي�ضات املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها  .ويتم قيد خم�ص�ص لاللتزامات املرتتبةعلى البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحد .
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�ضريبة الدخل

 متثل م�صاريف ال�ضرائب مبالغ ال�ضرائب امل�ستحقة وال�ضرائب امل�ؤجلة. حت�سب م�صاريف ال�ضرائب امل�ستحقة على �أ�سا�س االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة ،وتختلف االرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة عن االرباح املعلنة يف القوائم املالية املوحدة  ،الناالرباح املعلنة ت�شمل ايرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة او م�صاريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية وامنا يف �سنوات الحقة او اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �ضريبيا �أو
بنود لي�ست خا�ضعة او مقبولة التنزيل الغرا�ض �ضريبية.
 حت�ســب ال�ضرائب مبوجب الن�سب ال�ضرائبية املقررة مبوجب القوانني واالنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.	�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة هي ال�ضرائب املتوقع دفعها او ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امل�ؤقتة بني قيمة املوجودات او املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتماحت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل املوحد وحتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة وفق ًا للن�سب
ال�ضريبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام ال�ضريبي او حتقيق املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
 يتم مراجعة ر�صيد املوجودات و املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية اال�ستفادة من تلك املوجودات ال�ضريبيةجزئيا او كليا.

رأ�س املال
تكاليف ا�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنك

يتم قيد �أي تكاليف ناجتة عن ا�صدار �أو �شراء �أ�سهم البنك على الأرباح املدورة (بال�صايف بعد الأثر ال�ضريبي لهذه التكاليف �إن وجد) .اذا مل ت�ستكمل عملية الإ�صدار
�أو ال�شراء فيتم قيد هذه التكاليف كم�صاريف على قائمة الدخل املوحد.
�أ�سهم اخلزين ـ ــة
تظهر �أ�سهم اخلزينة بالتكلفة ،وال تتمتع هذه الأ�سهم ب�أي حق يف الأرباح املوزعة على امل�ساهمني ،ولي�س لها احلق يف امل�شاركة �أو الت�صويت يف اجتماعات الهيئة العامة
للبنك .ال يتم االعرتاف بالربح �أو اخل�سارة الناجتة عن بيع �أ�سهم اخلزينة يف قائمة الدخل �إمنا يتم اظهار الربح يف حقوق امللكية �ضمن بند عالوة/خ�صم ا�صدار
�أ�سهم� ،أما اخل�سارة فيتم قيدها على االرباح املدورة يف حال ا�ستنفاذ ر�صيد عالوة ا�صدار �أ�سهم خزينة.

املوجودات املالية املرهونة
هي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�صالح �أطراف �أخرى مع وجود حق للطرف الآخر بالت�صرف فيها(بيع �أو �إعادة رهن) .ي�ستمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة لتقييم كل منها ح�سب ت�صنيفه الأ�صلي.

ح�سابات مداره ل�صالح العمالء
متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وال تعترب من موجودات البنك .يتم �إظهار ر�سوم وعموالت �إدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل املوحد  .هذا ويتم
�إعداد خم�ص�ص مقابل انخفا�ض قيمة املحافظ م�ضمونة ر�أ�س املال املدارة ل�صالح العمالء عن ر�أ�سمالها .

التقــا�ص
يتم اجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واظهار املبلغ ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم
ت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص او يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

حتقق االيرادات واالعرتاف بامل�صاريف

 يتم حتقق �إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها ك�إيرادات ويتمت�سجيلها حل�ساب الفوائد والعموالت املعلقة .
 يتم الإعرتاف بامل�صاريف وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق . -يتم ت�سجيل العموالت ك�إيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف بارباح ا�سهم ال�شركات عند حتققها (اقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني) .

تاريخ الإعرتاف باملوجودات املالية
يتم االعرتاف ب�شراء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع �أو �شراء املوجودات املالية).

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

الغرا�ض حما�سبة التحوط تظهر امل�شتقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�صنيف التحوط كما يلي :
 التحوط للقيمة العادلةهو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.
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يف حال انطباق �شروط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة
للموجودات �أو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحد .
يف حال انطباق �شروط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اية ارباح او خ�سائر ناجتة عن اعادة تقييم اداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة
ملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س الفرتة.
 التحوط للتدفقات النقديةهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.
يف حال انطباق �شروط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله لقائمة
الدخل املوحد يف الفرتة التي ي�ؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل املوحد .
 -التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية

يف حال انطباق �شروط التحوط ل�صايف اال�ستثمار يف وحدات �أجنبية ،يتم قيا�س القيمة العادلة الداة التحوط ل�صايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقة فعالة
يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن قائمة الدخل املوحد  ،ويتم
ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحد عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف قائمة الدخل املوحد يفنف�س الفرتة.

م�شتقات مالية للمتاجرة
يتم �إثبات القيمة العادلة مل�شتقات الأدوات املالية املحتفظ بها لأغرا�ض املتاجرة (مثل عقود العمالت الأجنبية الآجلة  ،عقود الفائدة امل�ستقبلية  ،عقود املقاي�ضة ،حقوق
خيارات �أ�سعار العمالت الأجنبية) يف قائمة املركز املايل املوحد  ،وحتدد القيمة العادلة وفق ًا لأ�سعار ال�سوق ال�سائدة ،ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم
ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحد .

عقود �إعادة ال�شراء �أو البيع

 ي�ستمر االعرتاف يف القوائم املالية املوحدة باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن ب�إعادة �شرائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلكاملوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ت�ؤول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة (هذا ويف حال وجود حق للم�شرتي بالت�صرف بهذه
املوجودات (بيع �أو �إعادة رهن) فيجب �إعادة ت�صنيفها �ضمن املوجودات املالية املرهونة) .تدرج املبالغ امل�ستلمة لقاء هذه املوجودات �ضمن املطلوبات يف بند الأموال
املقرت�ضة ،ويتم االعرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سعر �إعادة ال�شراء كم�صروف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
	�أما املوجودات امل�شرتاه مع التعهد املتزامن ب�إعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف القوائم املالية املوحدة  ،وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلكاملوجودات ولأن �أية خماطر �أو منافع ال ت�ؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �ضمن بند الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية الأخرى
�أو �ضمن بند الت�سهيالت الإئتمانية ح�سب احلال  ،ويتم معاجلة الفرق بني �سعر ال�شراء و�سعر �إعادة البيع ك�إيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.

املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفا ًء لديون م�ستحقة
تظهر املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل املوحد �ضمن بند موجودات �أخرى وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد
تقييمها يف تاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحد وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد.
يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحد �إىل احلد الذي ال يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابق ًا.

املوجودات غري امللمو�سة
�أ) ال�شه ـ ــرة
 يتم ت�سجيل ال�شهرة بالكلفة التي متثل الزيادة يف تكلفة امتالك او �شراء اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة او التابعة عن ح�صة البنك يف القيمة العادلة ل�صايف موجوداتتلك ال�شركة بتاريخ التملك .يتم ت�سجيل ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار يف �شركات تابعة يف بند منف�صل كموجودات غري ملمو�سة� ،أما ال�شهرة الناجتة عن اال�ستثمار
يف �شركات حليفة فتظهر كجزء من ح�ساب اال�ستثمار يف ال�شركة احلليفة ويتم الحق ًا تخفي�ض تكلفة ال�شهرة ب�أي تدين يف قيمة اال�ستثمار.
 يتم توزيع ال�شهرة على وحدة/وحدات توليد النقد لأغرا�ض اختبار التدين يف القيمة. يتم �إجراء اختبار لقيمة ال�شهرة يف تاريخ كل قوائم مالية ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على �أن قيمة ال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانت القيمةالقابلة لال�سرتداد املقدرة لوحدة/لوحدات توليد النقد التي تعود لها ال�شهرة �أقل من القيمة امل�سجلة يف الدفاتر لوحدة/وحدات توليد النقد ويتم ت�سجيل قيمة التدين
يف قائمة الدخل املوحد .
ب) املوجودات غري امللمو�سة الأخرى
 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�صول عليها � .أما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�صولعليها من خالل طريقة �أخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالكلفة .
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 يتم ت�صنيف املوجودات غري امللمو�سة على ا�سا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة �أو لفرتة غري حمددة  .ويتم اطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمنيحمدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء يف قائمة الدخل املوحد � .أما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف
تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل املوحد .
	ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحد يف نف�س الفرتة. يتم مراجعة �أية م�ؤ�شرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة  .كذلك يتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتماجراء �أية تعديالت على الفرتات الالحقة.
 -يتم اطفاء �أنظمة احلا�سوب والربامج على مدى عمرها االنتاجي املقدر بطريقة الق�سط الثابت ومبعدل � ٪ 33- 20سنويا .

العمالت االجنبية

 يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت. يتم حتويل �أر�صدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية با�سعار العمالت االجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد واملعلنة من البنك املركزيالأردين.
 يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة. يتم ت�سجيل االرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحد. يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية غري النقدية (مثل الأ�سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة. عند توحيد القوائم املالية يتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�شركات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�سية (اال�سا�سية) اىل عملة التقرير وفق ًا لال�سعارالو�سطية للعمالت يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحد واملعلنة من البنك املركزي الأردين� .أما بنود االيرادات وامل�صروفات فيتم ترجمتها على ا�سا�س معدل ال�سعر
خالل ال�سنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند م�ستقل يف قائمة الدخل ال�شامل و�ضمن حقوق امللكية .ويف حالة بيع احدى هذه ال�شركات او الفروع فيتم قيد مبلغ
فروقات ترجمة العمالت االجنبية املتعلق بها �ضمن االيرادات /امل�صاريف يف قائمة الدخل املوحد .

النقد وما يف حكمه
هو النقد والأر�صدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر ،وتت�ضمن :النقد والأر�صدة لدى بنوك مركزية والأر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية ،وتنزل
ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة �أ�شهر والأر�صدة املقيدة ال�سحب.
 - 3ا�ستخدام التقديرات

�إن اعداد القوائم املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة البنك القيام بتقديرات و اجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات و املطلوبات املالية
والإف�صاح عن االلتزامات املحتملة .كما �أن هذه التقديرات و االجتهادات ت�ؤثر يف االيرادات و امل�صاريف واملخ�ص�صات وكذلك �إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة البنك �إ�صدار �أحكام و اجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و �أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية
بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن و �إن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة
عن �أو�ضاع و ظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل .
تعتقد �إدارة البنك ب�أن التقديرات الواردة �ضمن القوائم املالية املوحدة معقولة وهي مف�صلة على النحو التايل:
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الق�ضايا املقامة �ضد البنك وال�شركات التابعة اعتمادا على درا�سة قانونية معدة من قبل امل�ست�شار القانوين للبنك وال�شركات التابعة والتيمبوجبها يتم حتديد املخاطر املحتمـل حدوثها يف امل�ستقبل  ،ويعاد النظر يف تلك الدرا�سات ب�شكـل دوري.
 يتم تكوين خم�ص�ص لقاء الديون اعتمادا على ا�س�س وفر�ضيات معتمدة من قبل ادارة البنك لتقدير املخ�ص�ص الواجب للبنك وفق ًا لتعليمات البنك املركزي االردينفيما عدا الرتتيبات معه فيما يتعلق باحت�ساب خم�ص�ص التدين لعدد من عمالء الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة.
 يتم قيد تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين عقاريني معتمدين لغايات احت�ساب التدين ،ويعاد النظر يفذلك التدين ب�شكل دوري.
 تقوم الإدارة ب�إعادة تقدير االعمار االنتاجية لال�صول امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالطفاءات ال�سنوية اعتمادا على احلالةالعامة لتلك اال�صول وتقديرات االعمار االنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل  ،ويتم قيد خ�سارة التدين يف قائمة الدخل املوحد .
 تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم قيد هذا التدين يف قائمة الدخل املوحد . خم�ص�ص �ضريبة الدخل  :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�صها من نفقة �ضريبة الدخل وفق ًا لالنظمة والقوانني واملعايري الدولية للتقارير املالية ويتم احت�ساب واثباتخم�ص�ص ال�ضريبة الالزم .
 م�ستويات القيمة العادلة :يتطلب املعيار حتديد والإف�صاح عن امل�ستوى يف ت�سل�سل القيمة العادلة الذي ت�صنف مبوجبه مقايي�س القيمة العادلة كاملة وف�صل قيا�ساتالقيمة العادلة وفق ًا للم�ستويات املحددة يف املعايري الدولية للتقارير املالية .الفرق بني امل�ستوى ( )2وامل�ستوى ( )3ملقايي�س القيمة العادلة يعني تقييم ما �إذا كانت
املعلومات �أو املدخالت ميكن مالحظتها ومدى �أهمية املعلومات التي ال ميكن مالحظتها مما يتطلب و�ضع �أحكام وحتليل دقيق للمدخالت امل�ستخدمة لقيا�س القيمة
العادلة مبا يف ذلك الأخذ باالعتبار كافة العوامل التي تخ�ص الأ�صل �أو االلتزام .
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 - 4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
2011

2012
33.002.940

نقد يف اخلزينة

27.498.872

�أر�صدة لدى بنوك مركزية :
ح�سابات جارية وحتت الطلب

25.397.632

70.732.568
35.226.145
75.706.585
214.668.238

ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
متطلبات االحتياطي النقدي
املجموع

135.641.087
72.310.174
260.847.765

 ب�إ�ستثناء االر�صدة مقيدة ال�سحب ملتطلبات االحتياطي النقدي  ،ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2012و . 2011 ال يوجد �أر�صدة ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر .� - 5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
بنـــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســــــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليـــــــــــــــــــــة

بنـــــــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــــــات
م�صرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
2011
2011
2012
2012
2012
ح�سابات جارية وحتت الطلب
459.914
214.339.183 180.044.434 213.996.140
343.043
ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
65.309.263 40.740.304 42.301.831 20.581.200 23.007.432
�شهادات ايداع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
3.545.000
3.545.000
3.545.000
املجموع
283.193.446 224.329.738 259.842.971 21.041.114 23.350.475

2011
180.504.348
61.321.504
3.545.000
245.370.852

 بلغت االر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال يتقا�ضى البنك عليها فوائد  9.973.339دينار كما يف  31كانون االول  2012مقابـــل  17.310.454دينــاركمـا فـــي  31كانـون االول . 2011
 بلغت االر�صدة مقيدة ال�سحب مبلغ  1.538.530دينار كما يف  31كانون االول  2012مقابل  1.322.285دينار كما يف  31كانون الأول . 2011 - 6ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
بنـــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــات
م�صرفيـــــــــــــــة حمليــــــــــــــــــــــة

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ايداعات
�شهادات ايداع
املجموع

2012
-

2011
-

بنـــــــــــــــــــــــوك وم�ؤ�س�ســـــــــــــــــــات
م�صرفـيــــــــــــــــــــة خارجيــــــــــــــــــــة

2012
14.197.725
14.197.725

 -بلغت االيداعات مقيدة ال�سحب مبلغ  17.725دينار كما يف  31كانون االول  2012و . 2011

2011
3.562.725
3.562.725

املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2012
14.197.725
14.197.725

2011
3.562.725
3.562.725
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 -7ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2012
الأفراد(التجزئة) :
ح�سابات جارية مدينة *
قرو�ض وكمبياالت **
بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية
ال�شركات :
الكربى
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت **
�صغرية ومتو�سطة
ح�سابات جارية مدينة *
قرو�ض وكمبياالت **
احلكومة والقطاع العام

ينزل  :خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
الفوائد املعلقة
�صايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

2011

5.199.773
47.915.034
5.376.385
167.413.652

5.275.628
35.178.756
4.436.052
162.746.831

233.953.718
810.264.966

177.115.684
768.436.504

18.551.461
45.754.988
158.218.421
1.492.648.398

14.020.648
30.347.322
116.371.940
1.313.929.365

65.248.254
11.140.622
1.416.259.522

56.622.862
8.606.704
1.248.699.799

* يت�ضمن هذا البند مبلغ  6.055.406دينار كما يف  31كانون الأول  2012ميثل ت�سهيالت ممنوحة من قبل ال�شركات التابعة مقابل  5.408.915دينار كما يف 31
كانون الأول . )2011
** �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  2.664.053دينار كما يف  31كانـــون االول  2012مقابــل  2.615.969دينار كما يف  31كانون االول
. 2011
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة  146.561.164دينار �أي ما ن�سبته ( )٪٩/٨مـــن اجمالـــي الت�سهيالت الإئتمانيـة املبا�شرة كما يف  31كانون االول 2012مقابل  135.150.616دينار �أي ما ن�سبته ( )٪10/٣من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة كما يف  31كانون االول . 2011
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  135.420.542دينار �أي ما ن�سبتــه ( )٪٩/١من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرةبعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانـــــون االول  2012مقابـــل  126.543.912دينار �أي مـا ن�سبتــه ( )٪٩/٧من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل
الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول . 2011
 بلغــت الت�سهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  55.310.704دينار �أي ما ن�سبته ( )٪٣/٧مـن �إجمالـي الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف 31كانون الأول  2012مقابل  7.058.824دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/5كما فــي  31كانون الأول . 2011
 تت�ضــمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة ت�سهيالت ممنوحـــة لثالثة عمـالء بلــغ ر�صيـــدها  64.857.283دينـــار بعــد طــرح الفوائــد والعموالت املعلقة كما يف 31كانــون الأول  ، 2012و�ضماناتها املقبولة حوايل  16مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركـــزي الأردين وقد بلغ ر�صيد خم�ص�ص التدين مقابل هذه الت�سهيالت
 27.6مليون دينار كما يف  31كانون الأول  2012وذلك وفق ًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق ب�إحت�ســـاب خم�صـ�ص التدين له�ؤالء العمالء على ان يتم
توزيع باقي املخ�صـــ�ص تدريـــجـــيـ ًا على مراحل ،على اال يزيد املخ�ص�ص ال�سنوي عن  10مليون دينار للثالثة عمالء ،مع مراعاة �أن يف حال متلك ودي لل�ضمانات ،
ف�إنـه �سوف يتم �إعداد خم�ص�ص التدين على مراحل .
 بالإ�ضافة �إىل ما ورد �أعاله  ،تت�ضمن الت�سهيــالت الإئتمانية املبا�شرة اي�ض ًا ،ت�سهيــالت ممنوحة لعميلني اخرين ،بلغ �إجمايل ر�صيدهـــا  55.6مليون دينار كما يف 31كانون الأول  ، 2012م�صنفة �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية حتت املراقبة كما يف ذلك التاريــخ  ،حــيث بلغت قيمة �ضماناتها املقبولة حوايل  54مليون دينار مبوجب
تعليمات البنــك املركزي الأردين  ،حيث مت بتاريخ � 13أيلـــول  2012توقيع �إتفاقية بني البنك وهذين العمــيلـني لإعادة هيــكلة هذين احل�سابـني بعد �إطالع وموافقة
البنك املــركزي الأردنــي عليهــا ،ويتـــم حالي ًا ا�ستكمال ال�ضمانات الإ�ضافية املتبقية مبوجب الإتفاقية و�سيتم متابعة تلك الت�سهيالت الإئتمانية وفق ًا للتطورات ب�شكل
دوري.
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خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة
دينار

فيما يلي احلركة على خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة:

2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
الوفر يف خم�ص�ص الت�سهيالت
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
2011
الر�صيد يف بداية ال�سنة
املقتطع خالل ال�سنة من الإيرادات
الوفر يف خم�ص�ص الت�سهيالت
امل�ستخدم من املخ�ص�ص خالل ال�سنة (الديون امل�شطوبة) *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

االفراد

القرو�ض
العقارية

1.182.260 1.625.676
4.686.816 482.699
20.876
45.675
114.691
5.848.200 1.948.009

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
الكـــربى

52.958.556
12.741.496
9.247.081
56.452.971

856.370
267.504
61.159
63.641
999.074

-

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
القرو�ض
االفراد
ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
العقارية
الكـــربى
844.272
40.824.262
567.983 646.704
474.828
22.007.912 1.081.618 1.414.899
334.489
3.312.170
199.779 316.250
128.241
6.561.448
267.562 119.677
52.958.556 1.182.260 1.625.676

856.370

-

االجمايل

56.622.862
18.178.515
127.710
9.425.413
65.248.254
االجمايل
42.883.221
24.979.257
4.162.688
7.076.928
56.622.862

* مت خالل العام � 2012شطب ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة مببلغ  9.425.413دينار وذلك وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص (مقابل  7.076.928دينار للعام
. )2011
 مت االف�صاح اعاله عن اجمايل املخ�ص�صات املعدة ازاء الديون املحت�سبة على �أ�سا�س العميل الواحد . بلغت قيمة املخ�ص�صات التي انتفت احلاجة �إليها نتيجة ت�سويات �أو ت�سديد ديون وحولت �إزاء ديون �أخرى مبلغ  127.710دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 4.160.059دينار كما يف  31كانون الأول . 2011

الفوائد املعلقة
فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة خالل ال�سنة :

2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
2011
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

دينار
ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
الكـــربى

االفراد

القرو�ض
العقارية

27.259
32.766
19.542
3.546
36.937

67.753
819.538
21.734
915
864.642

8.352.963
1.762.849
34.102
10.654
10.071.056

االفراد

القرو�ض
العقارية

20.800
30.210
21.076
2.675

222.192
29.102
28.765
154.776

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة و القطاع العام
الكـــربى
150.563
2.788.711
201.940
7.687.506
130.987
4.512
62.787
2.118.742

27.259

67.753

8.352.963

158.729
42.564
26.074
7.232
167.987

158.729

-

-

االجمايل

8.606.704
2.657.717
101.452
22.347
11.140.622
االجمايل
3.182.266
7.948.758
185.340
2.338.980
8.606.704

 يتبع البنك �سيا�سة الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحد ،حيث بلغ اجمايل الفوائد املعلقة بدون قيود  9.194.743دينارللعام .2012

ا لــبـنــــك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتــي 50

 - 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�سندات مالية مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�سندات مالية غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
املجموع

2012
15.439.509
19.888.440
40.937.675
27.664.678
103.930.302

حتليل ال�سندات املالية :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع

34.095.261
34.507.092
68.602.353

2011
14.987.431
19.888.440
41.491.560
35.661.471
112.028.902

44.464.289
32.688.742
77.153.031

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

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
املجموع

دينار

2012
6.930.457
16.394.709
23.325.166

2011
6.188.928
15.474.055
21.662.983

 بلغت قيمة اخل�سائر املتحققة من بيع �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر  10.054دينار خالل العام  2012مت قيدها مبا�شرة �ضمن الأرباحاملدورة يف حقوق امللكية .
 بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�ستثمارات �أعاله مبلغ  1.434.477دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  1.487.764( 2012دينار لل�سنة املنتهية يف 31كانون الأول . )2011
 - 10موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�أ�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية
موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�سندات و�أذونات خزينة
�أ�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية غري متوفر لها ا�سعار �سوقية
املجموع
حتليل ال�سندات والأذونات :
ذات عائد ثابت
ذات عائد متغري
املجموع

دينار

2012

2011

45.534.059
45.534.059

57.606.222
57.606.222

162.456.432
3.565.115
166.021.547
211.555.606

256.400.082
3.565.224
259.965.306
317.571.528

208.010.606
3.545.000
211.555.606

310.503.151
7.068.377
317.571.528
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 -فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص التدين يف قيمة املوجودات املالية بالتكلفة املطف�أة :

دينار
2011
750.323
()750.323
-

2012
-

الر�صيد بداية ال�سنة
امل�سرتد خالل ال�سنة
الر�صيد نهاية ال�سنة
*

* مت �إ�سرتداده نتيجة حت�سن القيمة العادلة لتلك املوجودات املالية خالل ال�سنة .
 - 11موجودات مالية مرهونة

ميثل هذا البند �سندات و�أذونات خزينة اردنية مببلغ  36.700.00دينار مقابل التزامات عقود اعادة �شراء مببلغ  35.966.000دينار ،مت تنفيذها بتاريخ  5كانون
االول  2012ب�سعر فائدة  %4.25ت�ستحق بتاريخ  6كانون الثاين .2013
 - 12ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

دينار

�أ  -ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
ارا�ضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

معـــــــــــدات
واجهــزة واثـاث

و�سائــط
نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجمـــــــــوع

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2012

الكلفـــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

2.690.811
2.690.811

3.866.374
3.866.374

7.793.233
330.056
8.123.289

572.755
8.310
581.065

9.110.404
1.094.304
()2.760
10.201.948

8.797.401
306.537
9.103.938

32.830.978
1.739.207
()2.760
34.567.425

2.690.811
2.690.811

1.474.623
115.382
1.590.005
2.276.369
2.276.369

5.448.309
546.250
5.994.559
2.128.730
1.128.938
3.257.668

297.722
54.675
352.397
228.668
228.668

7.816.393
528.142
()2.668
8.341.867
1.860.081
1.860.081

6.738.638
616.766
7.355.404
1.748.534
1.748.534

21.775.685
1.861.215
()2.668
23.634.232
10.933.193
1.128.938
12.062.131

ارا�ضــــــــــي

مبانـــــــــــــي

معـــــــــــدات
واجهــزة واثـاث

و�سائــط
نقـــل

�أجهـــــــــــــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجمـــــــــوع

العـــــــــــــــــــــــام 2011
الكلفـــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اال�ستهالك املرتاكم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
دفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة
ن�سبة اال�ستهالك ال�سنوية ٪

2.690.811
2.690.811

3.862.581
3.793
3.866.374

7.180.951
668.907
()56.625
7.793.233

562.915
109.581
()99.741
572.755

8.809.222
303.477
()2.295
9.110.404

7.719.765
1.077.636
8.797.401

30.826.245
2.163.394
()158.661
32.830.978

2.690.811
2.690.811

1.359.244
115.379
1.474.623
2.391.751
2.391.751

4.912.246
592.662
()56.599
5.448.309
2.344.924
862.061
3.206.985

318.639
74.108
()95.025
297.722
275.033
275.033

7.202.983
615.691
()2.281
7.816.393
1.294.011
1.294.011

5.919.390
819.248
6.738.638
2.058.763
2.058.763

19.712.502
2.217.088
()153.905
21.775.685
11.055.293
862.061
11.917.354

-

3

15 - 9

15

20

20

ب  -تت�ضمن املمتلكات واملعدات مبلغ  13.429.156دينار كما يف  31كانون الأول  13.391.178 ( 2012دينار يف  31كانون الأول  )2011وذلك قيمة ممتلكات ومعدات م�ستهلكة بالكامل .
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 - 13موجودات غري ملمو�سة  -بال�صايف

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
�أنظمة حا�سوب وبرامج

املجمــــــــــوع

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2012

الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ال�سنوية ٪

العــــــــــــــــــام 2011
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ال�سنوية ٪

1.097.052
1.472.830
342.729
2.227.153
33-20

1.097.052
1.472.830
342.729
2.227.153

�أنظمة حا�سوب وبرامج

املجمــــــــــوع

1.139.980
416.257
459.185
1.097.052
33-20

1.139.980
416.257
459.185
1.097.052

 - 14موجودات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2012
12.313.295
961.627
49.993.758
627.046
106.913
18.323.611
5.573.536
87.899.786

فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة بال�صايف *
موجودات� /أرباح م�شتقات مالية غري متحققة (�إي�ضاح )37
مدينون **
�شيكات مقا�صة
�أخرى **
املجموع

2011
9.611.876
1.017.375
20.162.815
615.153
43.057
13.464.835
3.512.088
48.427.199

* تتطلب تعليمات البنك املركزي الأردين التخل�ص من العقارات والأ�سهم التي �آلت ملكيتها للبنك خالل فرتة اق�صاها �سنتني من تاريخ متلكها  ،وللبنك املركزي يف
حاالت ا�ستثنائية ان ميدد هذه املدة ل�سنتني متتالينت كحد اق�صى.
** تت�ضمن بنود املدينون واملوجودات االخرى ار�صدة تخ�ص ال�شركات التابعة مببلغ  270.935دينار كما يف  31كانون الأول  ( 2012مقابل  240.699دينار كما يف 31
كانون الأول .)2011
فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�صلة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :
دينار
2011

2012

عقارات م�ستملكة
الر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
خ�سارة التدين
الر�صيد نهاية ال�سنة

7.164.921
29.976.114
()23.184
37.117.851

* ميثل هذا البند �أ�سهم مت ا�ستمالكها خالل العام  2011يف احدى البنوك املحلية.

موجودات م�ستملكة
�أخرى *

12.997.894
()121.987
12.875.907

املجموع

املجموع

20.162.815
29.976.114
()23.184
()121.987
49.993.758

6.936.372
16.030.997
()6.396
()2.798.158
20.162.815
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 -15ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2012
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

*

املجموع

داخل اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

46.690.069
21.405
46.711.474

174.888.702
196.302.121
371.190.823

221.578.771
196.323.526
417.902.297

2011
خارج اململكة

املجموع

186.936.589 166.568.318 20.368.271
-

164.669.947 164.669.947

351.606.536 331.238.265 20.368.271

* تبلغ الودائع التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر  196.323.526دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل  164.669.947دينار كما يف  31كانون الأول
. 2011
 -16ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2012
�أفراد
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
املجموع

217.695.836
107.506.826
489.618.069
4.791.690
819.612.421

ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الكبـــــــــــــرى

51.138.821
419.242
47.347.074
98.905.137

ال�صغرية واملتو�سطة

احلكــــــــومة
والقطاع العام

املجمـــــــــــــــوع

136.950.316
2.535.206
181.767.889
321.253.411

16.485.486
128.545
110.896.067
127.510.098

422.270.459
110.589.819
829.629.099
4.791.690
1.367.281.067

2011
ال�شركــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
الكبـــــــــــــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

احلكــــــــومة
والقطاع العام

املجمـــــــــــــــوع

ح�سابات جارية وحتت الطلب

209.473.246

111.640.597

150.897.131

14.481.735

486.492.709

ودائع التوفري

98.616.429

1.343.131

2.213.570

201.374

102.374.504

ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار

491.974.302

53.562.849

222.259.768

55.026.227

822.823.146

�شهادات ايداع

5.471.288

�أفــــــــــــــــــــــراد

املجموع

805.535.265

-

-

166.546.577

375.370.469

69.709.336

5.471.288
1.417.161.647

 بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام داخل اململكة  127.510.098دينار �أي ما ن�سبته ( )٪9/3من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول 2012( 69.709.336دينار �أي ما ن�سبته ( )٪4/9كما يف  31كانون االول . )2011
 بلغـت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  367.189.593دينار �أي ما ن�سبته ( )٪26/9من �إجمايل الودائع كما فــي  31كانـــون الأول  436.099.056( 2012دينـار �أيما ن�سبتـه ( )٪30/7كما يف  31كانون الأول . )2011
 بلغــت الودائــع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  7.681.058دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/6من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  4.371.588( 2012دينـار �أي مـان�سبتـه ( )٪-/3كما يف  31كانون الأول . )2011
 -بلغت الودائع اجلامدة  33.476.489دينار كما يف  31كانون الأول  25.109.735( 2012دينار كما يف  31كانون الأول . )2011
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 - 17ت�أمينــات نقديـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2012
122.734.038
23.287.675
2.793.742
331.146
149.146.601

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شرة
ت�أمينات التعامل بالهام�ش
ت�أمينات �أخرى
املجموع

2011
41.197.507
41.261.509
2.671.451
2.008.570
87.139.037

� - 18أموال مقرت�ضة

ميثل هذا البند التزامات مقابل عقود اعادة �شراء مببلغ  35.966.000دينار مت تنفيذها مع البنك املركزي الأردين بتاريخ  5كانون الأول  2012على �سندات و�أذونات
خزينة �أردنية قيمتها اال�سمية  36.700.000دينارب�سعر فائدة  ٪4.25ت�ستحق بتاريخ  6كانون الثاين  2013ال�ستخدامهــا يف ان�شطــة متويلية م�ؤقتة.
 - 19خم�ص�صات متنوعة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
الر�صيد يف بداية ال�سنة

امل�صروف لل�سنة

دينار
امل�ستخدم خالل ال�سنة الر�صيـد يف نهاية ال�سنة

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2012
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجمـــوع
العــــــــــــــــــــــــام 2011
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجمـــوع

7.423.030
315.661
7.738.691

1.206.950
60.000
1.266.950

الر�صيد يف بداية ال�سنة

امل�صروف لل�سنة

7.076.273
285.161
7.361.434

1.092.642
62.003
1.154.645

265.040
13.017
278.057

8.364.940
362.644
8.727.584

امل�ستخدم خالل ال�سنة الر�صيـد يف نهاية ال�سنة
745.885
31.503
777.388

7.423.030
315.661
7.738.691

� -20ضريبة الدخل

�أ  -خم�ص�ص �ضريبة الدخل

ان احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل خالل ال�سنة هي كما يلي :
الر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة
دفعة باحل�ساب
الر�صيد نهاية ال�سنة

دينار

2012
12.819.866
17.180.080
()13.409.952
()3.096.140
13.493.854

2011
16.525.266
15.919.601
()16.383.412
()3.241.589
12.819.866

55

ا لـتـقـر يــــــر ا لـ�سـنـــــو ي 2 0 1 2

ب  -م�صروف �ضريبة الدخل

ميثل م�صروف �ضريبة الدخل الظاهر يف قائمة الدخل املوحد ما يلي :

دينار
2011

2012
17.180.080
()315.410
()127.241
16.737.429

�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�أثر املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة لل�سنة
�أثر املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة لل�سنة
املجموع

15.919.601
()1.137.348
1.143.109
15.925.362

ج  -الو�ضع ال�ضريبي
 مت تقدمي ك�شوفات التقدير الذاتي ودفع ال�ضريبة امل�ستحقة لفروع البنك يف اململكة واخلارج والتو�صل لت�سويـــة حتى نهايـــــة العــام  2011وت�سديد الدفعة الن�صف �سنويةللعام  2012لفروع البنك يف الأردن  ،ولعــام  2007لفروع البنك يف فل�سطني .
 مت �إجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات حتى نهايـة العام  2009لل�شركات التابعــة ومت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي للعامني  2010و 2011ودفعال�ضرائب املعلنة ،اال انه مل ي�صدر بها قرار نهائي بعد .هذا وقد مت ت�سديد الدفعـة الن�صف �سنوية حتى نهاية العام ،2012
 وبر�أي الإدارة وامل�ست�شار ال�ضريبي للبنك وال�شركات التابعــــة ف�إنه لن يرتتب على البنــك وفروعه و�شركاته التابعـــة اية التزامات تفـــوق املخ�ص�صات املقيـدة كمــابتاريخ القوائم املالية املوحدة .
د  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2012
الر�صيـد بدايـة
ال�سنــــــــــــة

املبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ
املحــــــــــرر

امل�ضــــــــــاف

الر�صيـد فـــي
نهايـــة ال�سنـــة

2012

2011

ال�ضريبـــــــــة
امل�ؤجلـــــــــــة

ال�ضريبـــــــــة
امل�ؤجلـــــــــــة

�أ  -موجودات �ضريبية م�ؤجلة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك

7.166.918
62.321
833.558
315.661

خم�ص�ص تدين �أ�سهم �آلت ملكيتها
للبنك وفاء لديون م�ستحقة

2.798.158

املجموع

11.176.616

خ�سارة تدين عقارات
خم�ص�ص الت�سهيالت

263.156
13.017
276.173

ب -مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
احتياطي تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة *

1.339.087

�أرباح تقييم موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

3.800.479

414.251

5.139.566

414.251

2.150.076

1.145.550
60.000

8.049.312
62.321
833.558
362.644

2.414.794
18.696
200.054
108.793

94.698

121.987

2.920.145

876.044

839.447

1.327.537

12.227.980

3.618.381

3.302.971

18.696
200.054

*

املجموع

-

1.231.549

2.570.636

771.191

401.726

-

3.386.228

1.015.868

1.143.109

1.231.549

5.956.864

1.787.059

1.544.835

* تظهر املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة الناجتة عن �أرباح تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر �ضمن احتياطي تقييم موجودات
مالية يف حقوق امللكية.
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ان احلركة على ح�ساب املوجودات  /املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة خالل ال�سنة هي كما يلي :

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة
امل�ضاف خالل ال�سنة
امل�ستبعد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

موجـــــــــــــودات

3.302.971
3.302.971
398.261
()82.851
3.618.381

2012

دينار
مطلــــــــــــوبات

1.544.835
1.544.835
369.465
()127.241
1.787.059

موجـــــــــــــودات
2.165.623
2.165.623
1.370.301
()232.953
3.302.971

2011

مطلــــــــــــوبات
1.318.251
()850.405
467.846
1.143.109
()66.120
1.544.835

هـ  -ملخ�ص ت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي :
فيما يلي بيان لت�سوية الربح املحا�سبي مع الربح ال�ضريبي لل�سنة :
الربح املحا�سبي  -قائمة (ب)
ي�ضاف  :م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
يطرح  :ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
الربح ال�ضريبي
ن�سبة �ضريبة الدخل الفعلية :
فروع البنك يف االردن
فروع البنك يف فل�سطني
فروع البنك يف قرب�ص
ال�شركات التابعة

دينار

2012
63.345.337
10.708.323
4.137.944
69.915.716
%30
%20
%10
%24

2011
55.622.068
7.448.043
6.017.939
57.052.172
%30
%15
%10
%24

 - 21مطلوبات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
فوائد بر�سم الدفع
ذمم دائنة (�أ)
م�صاريف م�ستحقة غري مدفوعة
امانات م�ؤقتة  -عمالء
امانات م�ؤقتة (ب)
امانات م�ساهمني (ج)
�شيكات مقبولة وم�صدقة
تامينات �صناديق حديدية
امانات اكتتابات (د)
ايداعات م�ؤ�س�سني لتكوين را�س مال �شركات
مطلوبات/خ�سائر م�شتقات مالية غري متحققة (اي�ضاح )37
معامالت يف الطريق
مطلوبات اخرى (�أ)
املجموع

2012
7.123.489
1.213.554
578.824
2.130.699
5.619.237
2.243.168
5.437.972
153.269
294.963
306.012
99.624
139.751
10.863.837
36.204.401

2011
5.845.567
1.815.325
542.492
1.902.966
17.241.817
2.300.376
5.414.175
125.419
337.571
318.284
123.714
140.922
8.351.804
44.460.432

(�أ) تت�ضمن الذمم الدائنة و املطلوبات االخرى �أر�صدة تعود لل�شركات التابعة مببلغ  1.372.632دينار كما يف  31كانون االول  1.333.444( 2012دينار كما يف  31كانون
االول . )2011
(ب) ميثل هذا البند امانات م�ؤقتة الدفع ل�شركات م�ساهمة عامة و�أخرى .
(ج) ي�شمل هذا البند ح�صيلة املتبقي من بيع اال�سهم غري املكتتب بها و البالغة � 1.136.495سهم مبوجب ال�سعر ال�سوقي لل�سهم خالل عام  ، 2006حيث مت قيد فرق
ال�سعر ال�سوقي لل�سهم عن �سعر اال�صدار و البالغ  3دينار كامانات م�ساهمني .
(د) ميثل هذا املبلغ ح�صيلة رديات االكتتابات يف �شركات م�ساهمة عامة قيد الت�أ�سي�س . .
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 -22ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع

يبلغ ر�أ�سمال البنك املكتتب به واملدفوع  100مليون دينار موزعا على  100مليون �سهم بقيمة ا�سمية دينار لل�سهم الواحد كما يف  31كانون الأول  2012و. 2011
 -23االحتياطيات

ان تفا�صيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2012و 2011هي كما يلي :

�أ  -الإحتياطي القانوين

ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من االرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة  ٪10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقـــة وفق ًا لقانوين البنوك وال�شركات الأردين
وهو غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني .

ب  -الإحتياطي الإختياري

ميثل هذا البند املبالغ املتجمعة ملا مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب بن�سبة ال تزيد عن  ٪20خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة  ،ي�ستخدم االحتياطي االختياري
يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جــــزء منـــه ك�أربـاح على امل�ساهمني .

ج  -احتياطي التقلبات الدورية

ميثل هذا البند قيمة �إحتياطي املخاطر الذي يتم اقتطاعه وفق ًا لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية بن�سبة  ٪15من الأرباح ال�صافية ال�سنوية بعد ال�ضرائب لتدعيم
ر�أ�سمال البنك يف فل�سطني وملواجهة املخاطر املحيطة بالعمل امل�صريف وي�ستمر االقتطـاع حتى ي�صبح ر�صيــد االحتياطـــي بن�سبة  ٪20من ر�أ�س املال املدفوع .ال يجوز
ا�ستخدام �أي جزء من �إحتياطي التقلبات الدورية �أو تخفي�ضه على �أي وجه �إال مبوافقة م�سبقة من �سلطة النقد الفل�سطينية.

د � -إحتياطي خماطر م�صرفية عامة

ميثل هذا البند �إحتياطي خماطر م�صرفية عامة والذي يتم �إحت�سابه و�إقتطاعه وفقا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
وفيما يلي توزيع �إحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة ح�سب فروع البنك :

دينار

2012
10.156.666
1.572.562
221.504
165.000
12.115.732

فروع البنك يف الأردن
فرع البنك يف قرب�ص
فروع البنك يف فل�سطني
ال�شركات التابعة
املجموع

2011
9.141.743
1.245.961
74.030
92.000
10.553.734

 ان االحتياطيات املقيد الت�صرف بها هي كما يلي :ا�ســم االحتياطــي
الإحتياطي القانوين
احتياطي املخاطر امل�صرفية العامة
احتياطي التقلبات الدورية

2012
59.011.350
12.115.732
77.560

دينار
2011
52.702.046
10.553.734
-

طبيعــــــــــــــة التقييــــــــــــــــــــــد
مقيد الت�صرف به وفقا لقانون ال�شركات االردين ولقانون البنوك.
مقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي االردين .
مقيد مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية .

� -24صايف �إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

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

دينار
2011
629.235
629.235
94.240
()220.400
503.075

2012
الر�صيد يف بداية ال�سنة
503.075
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
الر�صيد املعدل يف بداية ال�سنة
503.075
�أرباح غري متحققة
1.465.919
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
()369.465
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *
1.599.529
* يظهر احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بال�صايف بعد طرح املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة  771.191دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 401.726
دينار كما يف  31كانون الأول . 2011
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 -25االرباح املدورة

دينار

ان احلركة احلا�صلة على هذا البند خالل ال�سنة هي كما يلي :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
(املحول) �إىل الإحتياطيات
�أرباح موزعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2012
89.026.687
()10.054
46.355.615
()20.567.470
()20.000.000
94.804.778

2011
77.707.620
8.118.982
39.930.150
()16.730.065
()20.000.000
89.026.687

 يت�ضمن هذا البند مبلغ  3.618.381دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقيد الت�صـــرف به مبوجب طلب البنك املركزي االردين لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلة(  3.302.971دينار كما يف  31كانون الأول . )2011
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  5.798.408دينار كما يف  31كانون الأول  6.100.954 ( 2012دينار كما يف  31كانون الأول  ، )2011ال ميكن الت�صرف به وفق ًالتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء �أثــر تطبيـــق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع  ،والذي ميثل فروقات
�إعادة التقييم للموجودات املالية .
 بلغت الأرباح املوزعة على امل�ساهمني عن �أرباح العام  2011ن�سبة  ٪20من ر�أ�س املال �أي ما يعادل  20مليون دينار .� -26أرباح مقرتح توزيعها

بلغت ن�سبة الأرباح املقرتح توزيعها على امل�ساهمني عن العام احلايل  ٪20من ر�أ�س املال املكتتب به و املدفوع �أي ما يعادل  20مليون دينار  ،وهــذه الن�سبة خا�ضعة ملوافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني يف حني بلغت ن�سبة الأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق  ٪20من ر�أ�س املال املكتتب بــه واملدفوع � ،أي ما يعادل  20مليون دينار اي�ض ًا.
 -27الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة:
لالفراد (التجزئة)
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية
ال�شركات
الكربى
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
ال�صغرية واملتو�سطة
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت
احلكومة والقطاع العام
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة و�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�أخــــرى
املجموع

دينار

2012

2011

4.631
3.838.893
729.414
9.161.316

1.495
1.954.703
853.157
10.688.343

14.045.408
55.503.491

11.212.256
53.914.609

1.418.867
5.780.834
9.004.175
1.052.783
6.375.502
16.146.800
4.461.968
349.041
127.873.123

1.001.365
2.829.566
9.036.824
1.419.512
4.189.056
16.931.010
4.218.444
1.523.311
119.773.651
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 -28الفوائـــد املدينــــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

دينار

2012
6.221.321

2011
4.448.360

ودائع عمالء
ودائع لأجل وخا�ضعة لإ�شعار
ت�أمينات نقدية
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
�شهادات �إيداع
�أموال مقرت�ضة
ر�سوم �ضمان الودائع
�أخــــرى
املجموع

26.267.368
2.446.709
408.770
326.178
138.249
89.135
2.490.091
90.164
38.477.985

23.395.273
2.513.702
494.280
290.679
163.438
35.597
2.403.931
287.122
34.032.382

� -29صايف �إيرادات العموالت

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
عموالت ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت �إئتمانية غري مبا�شرة
عموالت �أخرى
املجموع

دينار

2012
4.417.990
5.573.554
663.506
10.655.050

2011
3.431.682
5.061.761
596.908
9.090.351

� -30أرباح عمالت اجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ناجتة عن التداول  /التعامل
ناجتة عن التقييم
املجموع

دينار

2012
839.597
1.817.554
2.657.151

2011
2.395.815
235.013
2.630.828
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� - 31أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

�أرباح (خ�سائر) متحققـــة

(خ�سائر) �أرباح غري متحققـة

عوائد توزيعات �أ�سهــم

املجمــــــــوع

العام 2012
�أ�سهم �شركات
ا�سناد قر�ض �شركات

149.087
()144.958
4.129

املجموع

�أرباح (خ�سائر) متحققـــة
العام 2011
�أ�سهم �شركات
ا�سناد قر�ض �شركات

2.188.582
()156.398

املجموع

2.032.184

()370.845
2.257.640
1.886.795
�أرباح (خ�سائر) غري متحققـة

2.134.580
2.134.580
عوائد توزيعات �أ�سهــم

1.912.822
2.112.682
4.025.504
املجمــــــــوع

3.772.968
()1.384.008

639.337
-

6.600.887
()1.540.406

2.388.960

639.337

5.060.481

� - 32إيرادات �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
ايجار ال�صناديق احلديدية
ايرادات طوابع
ايرادات بطاقات االئتمان
ديون معدومة م�سرتدة
ايرادات تداول ا�سهم � -شركة تابعة
ايجارات عقارات البنك
ايرادات ات�صاالت
ايرادات حواالت
اخرى
املجموع

دينار

2012
105.901
58.240
2.713.589
820.702
1.055.939
4.991
353.385
1.088.474
3.205.505
9.406.726

2011
86.861
59.974
2.294.061
240.615
925.994
23.761
297.387
848.711
2.306.115
7.083.479

 - 33نفقات املوظفني

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
رواتب ومنافع وعالوات املوظفني
امل�ساهمة يف ال�ضمان االجتماعي
نفقات طبية
تدريب املوظفني
مياومات �سفر
نفقات الت�أمني على حياة املوظفني
�ضريبة م�ضافة
املجموع

دينار

2012
18.535.591
1.220.824
810.809
142.377
291.167
65.890
80.410
21.147.069

2011
15.967.789
1.100.602
714.301
172.614
274.534
87.617
76.485
18.393.942
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 - 34م�صاريف �أخرى

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
ايجارات
قرطا�سية
دعاية واعالن
ا�شرتاكات
م�صاريف �إت�صاالت
�صيانة وت�صليحات
م�صاريف ت�أمني
اتعاب وم�صاريف ق�ضائية
كهرباء ومياه وتدفئة
ر�سوم و�ضرائب وطوابع
اتعاب مهنية
م�صاريف خدمات البطاقات
�ضيافة
م�صاريف نقل وموا�صالت
م�صاريف خدمات املرا�سلني
خدمات الأمن واحلماية
التربعـــات وامل�س�ؤولية االجتماعية
مكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة
خم�ص�ص تدين �أ�سهم م�ستملكة وفاء لديون م�ستحقة
�أخرى
املجموع

دينار

2012
1.439.163
534.213
684.673
147.438
932.484
1.695.322
598.392
75.158
1.029.604
303.916
206.043
1.369.737
68.847
105.553
119.388
200.205
463.709
89.500
121.987
1.374.609
11.559.941

2011
1.461.014
601.181
852.580
146.631
902.563
1.508.667
487.858
102.435
557.311
332.976
206.970
861.556
67.184
101.751
118.718
161.888
363.360
53.000
2.798.158
1.495.197
13.180.998

 - 35ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك (�أ�سا�سي وخمف�ض)

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك  -قائمة (ب)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك :
(ا�سا�سي وخمف�ض)

دينار

2012
46.355.615
�سهم
100.000.000
دينار� /سهم
-/464

2011
39.930.150
�سهم
100.000.000
دينار� /سهم
-/399

 - 36النقد وما يف حكمه

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ي�ضاف� :أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
ينزل :ودائع البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
�أر�صدة مقيدة ال�سحب
املجموع

دينار

2012
214.668.238
283.193.446
221.578.771
1.538.530
274.744.383

2011
260.847.765
245.370.852
186.936.589
1.322.285
317.959.743
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 - 37م�شتقات مالية

ان تفا�صيل امل�شتقات املالية القائمة هي كما يلي :
قيمـة عادلـة
موجبـــة

دينار
قيمـة عادلـة
�سالبـــة

�آجال القيمة االعتبارية (الإ�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
جممـوع املبالـغ
االعتبارية (الإ�سمية)

خالل
 3ا�شهــــر

من  3اىل
 12ا�شهــــر

من �سنة اىل �أكرث من
� 3سنوات ثالث �سنوات

كما يف  31كانون االول 2012
م�شتقات مالية حمتفظ بها للمتاجـرة:
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية

624.139
624.139

()2.871
()2.871

()64.169.998
()173.464
()64.343.462

()64.169.998
()173.464
()64.343.462

-

-

-

عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية

2.907
2.907
627.046

()96.753
()96.753
()99.624

63.642.611
173.464
63.816.075
()527.387

63.642.611
173.464
63.816.075
()527.387

-

-

-

عقود م�ستقبليات �آجلة

عقود م�ستقبليات �آجلة
املجموع

تدل القيمة االعتبارية (الإ�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق او خماطر االئتمان.
قيمـة عادلـة
موجبـــة

قيمـة عادلـة
�سالبـــة

�آجـــال القيمــــــــة االعتباريـــــــــة (الإ�سميـــــــة) ح�ســــــب اال�ستحقـــــــــــاق
جممـوع املبالـغ
االعتبارية (الإ�سمية)

خالل
 3ا�شهــــر

من  3اىل
 12ا�شهــــر

من �سنة اىل
� 3سنوات

�أكرث من
ثالث �سنوات

كما يف  31كانون االول 2011
م�شتقات مالية حمتفظ بها
للمتاجـرة:
عقود بيع �آجلة بعمالت اجنبية
عقود م�ستقبليات �آجلة

عقود �شراء �آجلة بعمالت اجنبية
عقود م�ستقبليات �آجلة
املجموع

16.179

-

()13.521.016

-

()51.005

3.920.859

()13.521.016

-

-

-

()69.340

)1.281.021( 2.570.497

-

16.179

()51.005

()9.600.157

()13.590.356

)1.281.021( 2.570.497

-

-

()72.709

13.577.546

13.577.546

-

-

598.974

-

3.372.890

69.340

2.025.400

1.278.150

598.974

()72.709

16.950.436

13.646.886

2.025.400

1.278.150

615.153

()123.714

7.350.279

56.530

)2.871( 4.595.897

-

63

ا لـتـقـر يــــــر ا لـ�سـنـــــو ي 2 0 1 2

 - 38املعامالت مع اطراف ذات عالقة

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�شركات التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س االدارة واالدارة العليا �ضمن الن�شاطات االعتيادية للبنك
وبا�ستخدام ا�سعار الفوائد والعموالت التجارية .ان جميع الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لالطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ لها �أية خم�ص�صات كما بتاريخ
القوائم املالية املوحدة.
فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع �أطراف ذات العالقة خالل ال�سنة :
�شركات
�شقيقة

دينار

الطرف ذو العــالقة
املدراء
اع�ضاء جمل�س
كبار
التنفيذين
االدارة
امل�ساهمني

�أخـــــــــرى

**

2012

2011

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد:
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة *
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع
الت�أمينات النقدية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

-

11.457.440

-

-

13.078.325 1.620.885

10.838.104

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

13.897.300

-

-

-

16.240.323 2.343.023

13.733.092

-

-

3.035.370
666.335
617.523
1.283.858
213.721.468 3.545.000
167.726.549 217.266.468
29.957.113 87.735.259 2.048.422 1.432.618 9.158.202 75.096.017
3.903
140.837 140.837

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

-

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد:
كفاالت
�إعتمادات

-

4.326.844

30.000
-

300
-

-

-

4.326.844

162.470 132.170
1.276.200 1.276.200

4.909.425

64.204
28.061

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
2011
2012
بنود قائمة الدخل املوحد :
فوائد وعموالت دائنة ***
فوائد وعموالت مدينة ****
توزيعات �أرباح موجودات مالية

816.697
4.644.009
158.734
1.338.037

32.291
147.582
-

39.211
21.608
-

70
43.994
99.354

888.269
5.015.927
1.437.391

843.690
3.014.457
1.455.357

* �ضمن الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة املمنوحة الع�ضاء جمل�س االدارة مبلغ  267.603دينار يخ�ص ائتمان ممنوح الع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات
املالية (�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانــــون الأول  2012مقابل  202.632دينار كما يف  31كانون الأول . 2011
* من �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ  57.591دينار يخ�ص �إئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
(�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول  2012مقابل  208.701دينار كما يف  31كانون الأول .2011
** متثل �شركات ميتلك البنك حق الت�صويت يف جمال�س ادارتها .
*** ترتاوح �أ�سعار الفوائد الدائنة من � ٪7/3إىل . ٪8
**** ترتاوح �أ�سعار الفوائد املدينة من � 1/25إىل . ٪4/5
 -ينوب عن البنك ع�ضوان يف جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية و�أربعة �أع�ضاء يف جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي .
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رواتب ومكاف�آت االدارة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه  3.283.006دينار للعام  3.032.224 ( 2012دينار للعام  )2011وال ت�شمل املكافــ�آت
واحلـــوافز املرتبطــة بالإنتاجية .
 -39القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالقوائم املالية
املوحدة

ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية و القيمة العادلة للموجودات و املطلوبات املالية كما يف نهاية العام  2012و . 2011
 -40ادارة املخاطر

ميار�س جمل�س الإدارة دوره يف الت�أكد من قيام البنك ب�إدارة املخاطر املختلفة واعتماد ال�سيا�سات و الإجراءات املنظمة لإدارة املخاطر بالبنك وذلك من خالل (جلنة
التدقيق و املخاطر) .و يقوم باعتماد احلدود املقبولة للمخاطر(.)Risk Appetite
تقوم دائرة �إدارة املخاطر بتقييم املخاطر والرقابة عليها و التو�صية بتخفيفها ورفع التقارير الالزمة �إىل الإدارة العليا وب�شكل م�ستقل عن دوائر البنــك الأخــرى التي
تقوم بالن�شاطات امل�صرفية االخرى ( )Risk Takerوذلك للت�أكد من مو�ضوعية دائرة ادارة املخاطر يف حتليــل �أنواع املخاطر املختلفة.
دائرة ادارة املخاطر م�س�ؤولة عن املخاطر االئتمانية و الت�شغيلية وال�سوقية وال�سيولة (�ضمن �إطار املوجــــودات واملطلوبـــات  )ALMللبنــك بفروعــه الداخلية واخلارجية
وترفع تقاريرها �إىل جلنة التدقيق واملخاطر �ضمن جمل�س الإدارة  ،ويتم التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيــــــق الداخلي .
تعرف املخاطر االئتمانية ب�أنها اخل�سائر التي قد يتعر�ض لها البنك لعدم التزام الطرف الآخر ( )Counterpartyب�شروط االئتمان و� /أو تدين جدارته االئتمانية.
يقـــوم جمل�س الإدارة دوريا مبراجعة ال�سيا�سات املتعلقة ب�إدارة املخاطر االئتمانية املتوافقة مع القوانني وتعليمات البنك املركزي بعد �إعدادها مــن الدوائر املعنية  ،و
يت�أكد املجل�س من قيام �إدارة البنك بالعمل �ضمن هذه ال�سيا�سات وتنفيذ متطلباتها ،و تت�ضمن هذه ال�سيا�سات ال�سيا�ســــة االئتمانية للبنك والتي يتم من خاللها بيان
العديد من املحددات ،منها:
 متطلبات وا�ضحة و �سيا�سات و �إجراءات اتخاذ القرار االئتماين بخ�صو�ص الت�سهيالت االئتمانية اجلديدة �أو املطلوب جتديدها �أو �أي تعديل مادي على هيكلها� ،ضمن�صالحيات حمددة تتنا�سب مع حجم و موا�صفات الت�سهيالت ،ومن العوامل التي ت�ؤخذ بعني االعتبار لدى املنح الغر�ض من الت�سهيالت وم�صادر ال�سداد.
 يتم اتخاذ القرارات �ضمن عدة م�ستويات �إدارية م�ؤهلة ،و لدى البنك جلان ائتمان خمتلفة على م�ستوى الإدارة التنفيذية و كذلك على م�ستوى جمل�س الإدارة،ويتم ذلك بعيدا عن �أي اثر لأي ت�ضارب يف امل�صالح ( ،)Conflict of Interestومبا ي�ضمن �صحة وا�ستقاللية �إجراءات تقييم العميل طالب االئتمان وتوا�ؤم ذلك مع
متطلبات ال�سيا�سة االئتمانية للبنك.
 �سيا�سات و �إجراءات وا�ضحة و فعالة لإدارة و تنفيذ االئتمان مبا فيها التحليل امل�ستمر لقدرة و قابلية املقرت�ض للدفع �ضمن ال�شروط املتعاقد عليها ،مراقبة توثيقاالئتمان و �أي �شروط ائتمانية و متطلبات تعاقدية ( )Covenantsوكذلك مراقبة ال�ضمانات وتقييمها ب�شكل م�ستمر.
 �سيا�سات و�إجراءات كافية ت�ضمن تقييم و�إدارة االئتمان غري العامل وت�صنيفه وتقييم مدى كفاية املخ�ص�صات �شهريا ا�ستنادا �إىل التعليمــــات ال�صادرة عن البنكاملركزي الأردين وال�سلطات الرقابية التي يعمل �ضمنها البنك� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سة وا�ضحة لإعدام الديون .حيث ي�صـــادق جمل�س الإدارة على مدى كفاية هذه
املخ�ص�صات.
 لدى البنك دائرة م�ستقلة تقوم مبتابعة الديون املتعرثة ومالحقتها بال�صورة الودية قبل التحول �إىل التعامل معها ق�ضائيا. يتحدد نوع وحجم ال�ضمان املطلوب بناء على تقييم املخاطر االئتمانية للعميل  ،وذلك �ضمن اجراءات وا�ضحة للقبول ومعايري التقييم. تتم مراقبة القيمة ال�سوقية لل�ضمانات دوريا  ،تطلب مزيد من ال�ضمانات يف حال انخفا�ض قيمتها عما هو حمدد يف �شروط القرو�ض  ،عدا انه يتم ولدى تقييم كفايةاملخ�ص�صات عمل التقييم الالزم.
 يتم التخل�ص من �أي �ضمان يتم ا�ستمالكه بعد �سداد مديونية العميل  ،وب�شكل عام ال يتم ا�ستعمال املمتلكات امل�ستملكة العمال البنك. لدى البنك نظام ت�صنيف ائتماين داخلي لعمالئه موثق ومعتمد من قبل جمل�س الإدارة و يتم الأخذ بعني االعتبار �أي عن�صر قد ي�ساهم يف توقع تعرث العميل من عدمهو مبا ي�ساعد يف قيا�س و ت�صنيف خماطر العمالء و بالتايل ت�سهيل عملية اتخاذ القرارات وت�سعري الت�سهيالت.
 لدى البنك معايري ت�صنيف وا�ضحة ت�أخذ بعني االعتبار العوامل املالية و غري املالية املختلفة ،ويتم مراجعة و تقييم نظام الت�صنيف االئتماين ب�شكل م�ستقل عن دائرةاالئتمان من خالل دائرة �إدارة املخاطر وبالتن�سيق مع الدوائر املعنية.
 لدى البنك �ضوابط و�سقوف حمددة و موثقة ب�سيا�سات و �إجراءات وا�ضحة ت�ضمن االلتزام بهذه ال�سقوف و �ضرورة احل�صول علـــى موافقات م�سبقة لأي جتاوز ،تراجعدوريا وتعدل ان لزم .حيث يوجد �سقوف حمددة و معتمدة من قبل جمل�س الإدارة فيما يخ�ص التعامل مع البنوك  ،البلدان و كذلك القطاعات االقت�صادية املختلفة.
 يتــم تزويــد جمل�س الإدارة ب�صــورة وا�ضحة و حتليل للمحفظة االئتمانية مـــن خالل دائرة �إدارة املخاطر ،تو�ضــح جودتها وت�صنيفاتها املختلفة و�أي تركز بها وكذلكمقارنات ( )Benchmarkingتاريخية و�أي�ضا مع القطاع امل�صريف .
 يراعي البنك التزامه بتعليمات البنك املركزي الأردين اخلا�صة بالرتكز االئتماين وعمالء ذوي العالقة  ،ويتم التعامل معهم ب�شكل جممع ويتم �إبداء عناية ومراقبةخا�صة والإف�صاح ب�شكل �صريح ووا�ضح عنهم عند اعداد القوائم املاليـــة املوحــدة للبنك .هذا وتعر�ض الت�سهيالت االئتمانية املطلوبة من قبل االطراف ذوي العالقة
على جمل�س الإدارة وي�شرتط عدم وجـود ت�أثري لل�شخ�ص املمنوح لهذه الت�سهيالت على جمل�س االدارة و كذلك ال يتم منحهم �أي معاملة تف�ضيلية عن عمالء البنك.
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التعر�ضات ملخاطر االئتمان (بعد خم�ص�ص التدين والفوائد املعلقة وقبل ال�ضمانات وخمففات املخاطر االخرى) .

دينار

2012

2011

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحد
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

181.665.298
283.193.446
14.197.725

233.348.893
245.370.852
3.562.725

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:
للأفراد
القرو�ض العقارية

56.506.246
160.700.810

43.237.501
161.496.818

لل�شركات
ال�شركات الكربى
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام

977.694.657
63.139.388
158.218.421

884.240.669
43.352.871
116.371.940

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية مرهونة
موجودات �أخرى

68.602.353
211.555.606
36.700.000
30.743.819

77.153.031
317.571.528
23.119.768

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد
كفاالت
اعتمادات
قبوالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
املجموع

192.992.477
92.200.917
13.882.933
85.080.943
2.627.075.039

170.378.569
96.148.840
11.792.683
89.137.861
2.516.284.549
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دينار

تتوزع التعر�ضات االئتمانية ح�سب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
االفراد

القرو�ض
العقارية

ال�شركــــــــــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكربى

املوجودات
االخرى

�سندات و�أذونات البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجمـــــــــــوع

2012

متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل :خم�ص�ص التدين
فوائد معلقة
ال�صايف
الت�صنيف الإئتماين :
من  AAAاىل A-
من  BBB+اىل B-
�أقل من B-
غري م�صنف
حكومات و قطاع عام
املجموع

11.453.618
88.987
279.222
858.800.951 103.071.379 55.476.508
1.454.765
1.908.976
422.865

898.765
4.654.328
4.567.432

583.292
354.500
248.423
588.656
101.305
18.492.546
420.092
217.865
496.578 110.542.719 13.009.112 1.506.076
64.306.449 1.044.218.684 167.413.652 58.491.192
999.074
56.452.971 5.848.200 1.948.009
167.987
10.071.056
864.642
36.937
63.139.388 977.694.657 160.700.810 56.506.246

االفراد
2011
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
منها م�ستحقة(*):
لغاية  30يوم
من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع
ينزل :خم�ص�ص التدين
فوائد معلقة
ال�صايف
الت�صنيف الإئتماين :
من  AAAاىل A-
من  BBB+اىل B-
�أقل من B-
غري م�صنف
حكومات و قطاع عام
املجموع

3.113.545
68.765
9.876.547
76.987
44.574.350 50.575.659

1.991.671
56.566.171

القرو�ض
العقارية

181.665.298
297.391.171

497.174.112
1.575.431.063

246.384.612
55.310.704
70.473.347 30.743.819 102.907.717

-

5.535.840
16.516.838
100.140.306

316.857.959 30.743.819 158.218.421
316.857.959 30.743.819 158.218.421

479.056.469
479.056.469

1.774.871
19.231.808
125.554.485
2.319.306.645
65.248.254
11.140.622
2.242.917.769

4.999.166
44.512.362
7.155.222
13.806.597
246.384.612
316.857.959

81.796.253
57.565.381
158.029.537
181.665.298
479.056.469

86.795.419
102.077.743
7.155.222
171.836.134
428.049.910
795.914.428

-

ال�شركــــــــــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكربى

11.328.986
98.420
479.899
786.690.411 102.302.401 42.035.997

1.436.581
41.456.121

3.317.507
85.310 1.015.318
10.513.333 1.312.650 1.857.613
16.236.848 59.192.649
458.131

611.732
9.815.711
690.365

612.177
154.537
517.479
91.363.639
381.150
147.726
39.320.127
617.674 1.251.204
945.552.188 162.746.831 44.890.436
52.958.556 1.182.260 1.625.676
8.352.963
67.753
27.259
884.240.669 161.496.818 43.237.501

86.933
176.839
521.131
44.367.970
856.370
158.729
43.352.871

-

املوجودات
االخرى

-

�سندات و�أذونات البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجمـــــــــــوع

551.676.733 233.348.893 297.923.940
7.060.014
1.450.650.820 248.933.577 96.800.619 23.119.768 109.311.926
-

-

-

-

5.029.867
23.499.307
76.577.993

1.371.126
92.069.354
41.710.136
2.214.056.162 482.282.470 394.724.559 23.119.768 116.371.940
56.622.862
8.606.704
2.148.826.596 482.282.470 394.724.559 23.119.768 116.371.940
150.632.489 138.950.235 11.682.254
132.688.168 74.345.905 58.342.263
62.413.539 35.637.437 26.776.102
531.272.833 233.348.893 297.923.940
877.007.029 482.282.470 394.724.559

* يعترب كامل ر�صيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق �أحد الأق�ساط �أو الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اذا جتاوز ال�سقف.
 -ت�شمل التعر�ضات االئتمانية الت�سهيالت ،الأر�صدة ،ايداعات لدى البنوك� ،سندات و�أذونات خزينة و�أي موجودات لها تعر�ضات ائتمانية.
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�ضمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة :
االفراد

القرو�ض
العقارية

دينار

ال�شركـــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى

احلكومة
والقطاع العام

املجمــــــــوع

2012
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

279.221
28.073.873
321.486

88.987
91.283.716
43.547.193

11.453.618
403.565.748
35.213.591

1.991.671
11.395.204
124.217

-

13.813.497
534.318.541
79.206.487

362.680
56.878
1.377.409
30.471.547

248.423
18.426.723
13.149.112
166.744.154

41.156.877
491.389.834

25.000
37.801
126.701
13.700.594

-

636.103
18.521.402
55.810.099
702.306.129

منها :
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

2.779.793
3.048.245
5.117.783
19.525.726
30.471.547

88.987
166.655.167
166.744.154

االفراد

القرو�ض
العقارية

97.465.856
8.254.000
265.710.110
114.257.628
5.702.240
491.389.834

3.694.670
5.500.099
1.870.907
2.634.918
13.700.594

ال�شركـــــــــــــــــــــــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى

-

104.029.306
8.254.000
440.913.621
121.246.318
27.862.884
702.306.129

احلكومة
والقطاع العام

املجمــــــــوع

2011
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

522.890
17.931.510
543.213

98.420
97.231.558
59.013.951

11.328.986
418.317.435
4.277.327

1.436.581
9.491.337
134.004

15.080.085
-

13.386.877
558.051.925
63.968.495

430.829
79.397
380.715
19.888.554

154.537
381.150
617.674
157.497.290

21.962.213
16.118.772
472.004.733

9.832.348
1.139.977
22.034.247

15.080.085

585.366
32.255.108
18.257.138
686.504.909

منها :
ت�أمينات نقدية
كفاالت بنكية مقبولة
عقارية
�أ�سهم متداولة
�سيارات و�آليات
املجموع

1.563.217
1.120.701
7.182
17.197.454
19.888.554

212.769
157.284.521
157.497.290

110.081.262
4.963.000
231.741.925
121.872.551
3.345.995
472.004.733

4.481.440
13.765.866
938.701
2.848.240
22.034.247

15.080.085
15.080.085

116.338.688
4.963.000
418.993.098
122.818.434
23.391.689
686.504.909
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الديون املجدولة
هي تلك الديون التي �سبق و�أن ُ�صنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة و�أخرجت من �إطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة �أ�صوليـة وتــم ت�صنيفهـــا
كـديـون حتــت املراقبــة  ،وقـــد بلـــغ اجمايل الديون املجدولة خالل ال�سنة احلالية  25.037.444دينار (  133.619دينار للعام . )2011
الديون املعاد هيكلتها
يق�صد ب�إعادة الهيكلة �إعادة ترتيب و�ضع الت�سهيالت الإئتمانية من حيث تعديل الأق�ساط �أو �إطالة عمــر الت�سهيــالت الإئتمانيــة �أو ت�أجيل بع�ض الأق�ساط �أو متديد فرتة
ال�سماح ،وقد بلغــــت الديون املعاد هيكلتها ومل تكن م�صنفة مبلغ  61.224.284دينار خالل العام  13.000.719 ( 2012دينار للعام . )2011
�سندات و�أ�سناد و�أذونات
:2012
أول
ل
ا
كانون
31
يف
كما
اخلارجية
الت�صنيف
ؤ�س�سات
�
م
ح�سب
واالذونات
واال�سناد
ال�سندات
ت�صنيفات
يو�ضح اجلدول التايل
دينار
موجودات
�ضمن املوجودات
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة
م�ؤ�س�سة
درجة
االجمايل
مالية مرهونة
املالية بالكلفة املطف�أة
من خالل قائمة الدخل
الت�صنيف
الت�صنيف
S&P
A2.115.585
2.115.585
Moody's
Aa3
2.245.453
2.245.453
Fitch
A3
638.128
638.128
Fitch
B+
3.664.750
3.664.750
S&P
B+
8.664.906
5.527.085
3.137.821
Moody's
baa2
4.594.931
4.594.931
Moody's
baa1
2.223.241
2.223.241
Moody's
B1
3.362.881
3.362.881
Moody's
B3
567.207
567.207
Moody's
Baa3
2.424.428
2.103.603
320.825
S&P
BB
12.435.988
5.436.967
6.999.021
Moody's
Ba3
11.457.440
11.457.440
Fitch
BBB
7.552.609
6.304.783
1.247.826
Moody's
Caa1
7.155.222
3.599.374
3.555.848
233.948.623 36.700.000
176.084.923
21.163.700
حكومية
13.806.567
3.565.114
10.241.453
غري م�صنف
316.857.959 36.700.000
211.555.606
68.602.353
االجمايل

الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :
املنطقة اجلغرافية
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
الت�سهيالت االئتمانية :
للأفراد
القرو�ض العقارية
لل�شركات:
الكربى
ال�صغرية واملتو�سطة ()SMEs
للحكومة والقطاع العام
�سندات و�أ�سناد و�أذونات :
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية مرهونة
موجودات �أخرى
االجمايل  /لل�سنة احلالية
االجمايل � /أرقام املقارنة

* با�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط .

دينار

160.114.902
177.175
-

دول ال�شرق
الأو�سط الأخرى
17.543.072
166.516.835
-

4.007.324
61.422.940
14.180.000

داخل اململكة

�أوروبا

�آ�سيا

*

�أفريقيا

74.979
17.725

-

*

امريكا

دول �أخرى

80.297 54.921.220
-

اجمايل
181.665.298
283.193.446
14.197.725

56.317.412
158.677.908

188.834
184.811

1.838.091

-

-

-

-

56.506.246
160.700.810

796.410.459
62.272.911
158.218.421

8.804.956
866.477
-

172.479.242
-

-

-

-

-

977.694.657
63.139.388
158.218.421

23.195.176
31.118.700
11.989.626
185.066.892
36.700.000
246.638
26.607.653
229.536.425 1.671.682.433
162.874.342 1.651.696.083

13.721.270
567.207
7.117.787
7.381.301
3.889.528
20.931.761 265.765.633
20.639.222 218.845.946

-

68.602.353
211.555.606
36.700.000
30.743.819
2.242.917.769 80.297 54.921.220
2.148.826.596 258.103 94.512.900
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الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
القطاع االقت�صادي

دينار
حكومة
وقطاع عام

مالــــــــــــــــــي

�صناعــــــــــــــــــة

خدمـــــــــــــــــات

جتــــــــــــــارة

عقــــــــــــــــارات

زراعـــــــــــة

�أ�سهـــــــــــــم

�أفـــــــــــــراد

-

-

-

-

-

-

-

-

181.665.298 181.665.298

283.193.446

-

-

-

-

-

-

-

-

283.193.446

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 14.197.725

-

-

-

-

-

-

-

-

14.197.725

�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بال�صايف 46.157.899

اجمالــــــــــــي

1.416.259.522 157.386.990 50.147.327 46.094.744 7.852.935 162.091.924 200.064.487 373.870.501 372.592.715

�سندات و�أ�سناد و�أذونات:
�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل

27.471.843

-

12.400.584

-

567.207

-

-

-

28.162.719

�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة 21.487.229

-

8.546.487

-

-

-

-

-

211.555.606 181.521.890

-

-

-

-

-

36.700.000

36.700.000

4.745.015

-

-

-

-

-

30.743.819

موجودات مالية مرهونة

-

-

5.101.866

4.468.064

68.602.353

موجودات �أخرى

16.428.874

االجمايل  /لل�سنة احلالية

2.242.917.769 585.436.897 50.147.327 46.094.744 7.852.935 162.659.131 204.809.502 399.285.636 377.694.581 408.937.016

االجمايل � /أرقام املقارنة

2.148.826.596 662.835.127 37.997.840 53.920.022 7.531.403 159.118.326 163.142.689 342.405.714 283.186.285 438.689.190

�/40أ -خماطر ال�سوق

املخاطر ال�سوقية عي عبارة عن اخل�سائر بالقيمة الناجتة عن التغري يف ا�سعار ال�سوق كالتغري يف ا�سعار الفوائد ،ا�سعار ال�صرف االجنبي وا�سعار الأدوات املالية وبالتايل
تغري القيمة العادلة للتدفقات النقدية لالدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل .
لدى البنـك �سيا�سات و�إجراءات حمددة يتم من خاللها التعرف ،قيا�س ،مراقبة وال�سيطرة على املخاطـر ال�سـوقية ويتم مراجعتها ومراقبة تطبيقها دوريا ،حيث تقوم
جلنة ال�سيا�سة اال�ستثمارية بدرا�ستها وتو�صي بها بعد �أن تت�أكد من توافقها مع تعليمات البنك املركزي الأردنــي  ،تطبيقهــــا ومن ثم يتم اعتمادها من قبل جمل�س
الإدارة.
حتدد �سيا�سة املخاطر املقبولة �ضمن عمليات اخلزينة وتت�ضمن �سقوف حتكم املخاطر ال�سوقية ،حيث يتم االلتزام بها و الت�أكد من تطبيقها ب�شكـل دوري وم�ستمر من
خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�ض بدورها على جلنة اال�صول واخل�صوم وكذلك جمل�س االدارة.
يحتفظ البنك مبحفظة �أ�سهـم و�سندات لأغرا�ض املتاجرة ( )Financial Assets Designated at Fair Value though Profit or Lossوي�ستعمل لها ا�سلوب حتليــل
احل�سـا�سية  ،حيث يتم قيــا�س املخاطر حاليـــا من خالل الطريقــة املعياريـــة ( )Standardised approachالحت�ساب احلد االدنى لر�أ�س املال ح�سب تو�صيات جلنة
بازل .
 /40ب  -خماطر �أ�سعار الفائدة:

تنتج خمــاطـر ا�سعار الفائـدة من احتمـليـة التغيــر يف ا�سعار الفائدة وبالتايل التاثري على التدفقات النقدية او القيمة العادلة لالداة املالية.
يتعر�ض البنك ملخاطر ا�سعار الفائدة كنتيجة للفجوات الزمنية العادة الت�سعري بني املوجودات واملطلوبات ،تتم مراقبة هذ الفجوات ب�شكل دوري من قبل جلنة اال�صول
واخل�صوم وت�ستخدم احيانا اال�ساليب املختلفة للتحوط للبقاء �ضمن حدود مقبولة لفجوة خماطر ا�سعار الفائدة.

ا لــبـنــــك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتــي 70

 حتليل احل�سا�سية :العملـــــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملــــــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملــــــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى
العملــــــــــــة
دوالر امريكي
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

دينار
للعام 2012

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪

1
1
1
1
1

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪

1
1
1
1

ح�سا�سية ايراد الفائدة (االرباح واخل�سائر)

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

1.027.464
()97.005
()69.805
9.863
48.018

()3.099.371
()73.388
-

ح�سا�سية ايراد الفائدة (االرباح واخل�سائر)

()1.027.464
97.005
69.805
()9.863

()48.018

1
للعام 2011
ح�سا�سية ايراد الفائدة (االرباح واخل�سائر)
التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪
()349.225
1
()25.414
1
()38.630
1
80.220
1
159.386
1
ح�سا�سية ايراد الفائدة (االرباح واخل�سائر)
التغري (نق�ص) ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪
349.225
1
25.414
1
38.630
1
()80.220
1
()159.386
1

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

561.574
2.057
-

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة
()2.747.314
()127.446
()2.858
ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة
305.390
8.085
1.365
-

 خمــــــاطـــــر العـمالت :يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�ض البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول على ا�سعارها مقابــل الدينار علــــى قائمة الدخل املوحد ويتم مراقبة مراكز العمالت
ب�شكل يومي والتاكد من بقائها �ضمن ال�سقوف املحددة وترفع التقارير بذلك اىل جلنة اال�صول وااللتزامات وكذلك جمل�س االدارة.
دينار
الأثر على حقوق امللكية
الأثر على الأرباح واخل�سائر
التغري يف �سعر �صرف العملة()%
العملة
2011
2011
2011
2012
2012
2012
6.256
5
يورو
1.917
5
6.958
5
جنيه ا�سرتليني
()457
5
5.554
5
ين ياباين
1.882
5
500.587
5
عمالت اخرى
665.126
5
 خماطر التغري ب�أ�سعار الأ�سهم :وهو خطر انخفا�ض القيمة العادلة للمحفظة اال�ستثمارية لال�سهم ب�سبب التغري يف قيمة م�ؤ�شرات اال�سهم وتغري قيمة اال�سهم منفردة.
الأثر على حقوق امللكية
الأثر على الأرباح واخل�سائر
التغري يف امل�ؤ�شر()%
امل�ؤ�شر
للعام 2012
م�ؤ�شر �سوق عمان
61.552
782.022
5
م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
4.666
3.290
5
م�ؤ�شر �سوق الكويت
163.214
5
م�ؤ�شر �سوق دبي
22.187
34.766
5
الأثر على حقوق امللكية
الأثر على الأرباح واخل�سائر
التغري يف امل�ؤ�شر()%
امل�ؤ�شر
للعام 2011
()61.552
()782.022
()5
م�ؤ�شر �سوق عمان
()4.666
()3.290
()5
م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
()163.214
()5
م�ؤ�شر �سوق الكويت
()22.187
()34.766
()5
م�ؤ�شر �سوق دبي

دينار
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :
يتبع البنك �سيا�سة التوافق يف مبالغ املوجودات واملطلوبات وموائمة اال�ستحقاقات لتقليل الفجوات من خالل تق�سيم املوجودات واملطلوبات لفئات الآجال الزمنية املتعددة
�أو ا�ستحقاقات �إعادة مراجعة �أ�سعار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�سعار الفائدة ودرا�سة الفجوات يف �أ�سعار الفائدة املرتبطة بها وا�ستخدام �سيا�سات التحوط
با�ستخدام الأدوات املتطورة كامل�شتقات .
يتم الت�صنيف على �أ�سا�س فرتات �إعادة ت�سعري الفائدة �أو اال�ستحقاق �أيهما �أقرب .
ان ح�سا�سية �أ�سعار الفوائد هي كما يلي :

دينار
فجوة اعادة ت�سعري الفائـــــدة

اقل من �شهر

من �شهر
اىل � 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سنـــة

من �سنـة الـى
� 3سنوات

� 3سنوات
او اكرث

عنا�صـــــر
بدون فائدة

املجمـــــــــوع

 31كانون االول 2012
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
74.981.780
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 55.387.776
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف 426.118.473

217.832.331
127.835.541

39.095
114.697.764

14.158.630
636.042.143

56.815.796

54.749.805

139.686.458
9.973.339
-

214.668.238
283.193.446
14.197.725
1.416.259.522

3.555.848

-

-

50.986.641

14.059.864

35.327.949

103.930.302

-

-

-

-

23.325.166

23.325.166

17.406.499
11.145.705
143.289.063

41.524.152
9.574.331
701.299.256

116.985.213
9.343.868
234.131.518

11.140.533
6.365.188
86.315.390

12.062.131
2.227.153
3.618.381
38.188.099
264.408.677

211.555.606
36.700.000
12.062.131
2.227.153
3.618.381
87.899.786
2.409.637.456

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

-

-

10.000.079
36.700.000
5.159.703
608.347.811

14.499.130
8.122.891
371.845.741

موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات ومعدات بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات اخرى
اجمايل املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة
 31كانون االول 2011
اجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات
فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

191.673.656
496.043.752
95.177.255
35.966.000
14.115.392
832.976.054
()224.628.244

568.108.707

273.990.487
6.066.403
5.770.697
285.827.587
86.018.154

268.371.426

121.230.001
130.472.818
5.510.333
4.279.382
261.492.534
()118.203.471

152.055.646

103.781.032
52.827.688
13.952.296
2.677.347
173.238.364
528.060.892

46.756.729
5.550.436
2.793.654
55.100.819
179.030.699

3.866.027
3.866.027
82.449.363

1.217.609
367.189.593
22.889.878
8.727.584
13.493.854
1.787.059
2.701.902
418.007.479
()153.598.802

417.902.297
1.367.281.067
149.146.601
35.966.000
8.727.584
13.493.854
1.787.059
36.204.401
2.030.508.863
379.128.593

715.480.430

216.825.687

79.054.771

274.592.463

2.274.489.130

199.972.094 383.549.087 390.068.582 365.769.385
515.508.336 )231.493.441( )121.697.156( 202.339.322

99.508.831
117.316.856

4.670.374
74.384.397

478.932.691
()204.340.228

1.922.471.044
352.018.086
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الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية
دوالر �أمريكي

يورو

جنيه ا�سرتليني

ين ياباين

�أخرى

دينار
اجمالــــــــــي

 31كانون االول 2012

املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
موجودات اخرى
اجمايل املوجودات
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �أخرى
اجمايل املطلوبات
�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحد لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحد لل�سنة احلالية
 31كانون االول 2011

4.109.522
26.947.745
5.204.098
14.812.422
20.115
4.112.251
21.919
55.228.072

51.463.335
260.084.535
14.197.725
411.744.139
15.345.717
35.470.683
49.202.519
113.707
12.381
6.464.138
844.098.879

40.050.212
222.647.210
14.197.725
394.812.293
516.655
30.855.637
45.090.268
113.707
12.381
6.318.817
754.614.905

4.716.374
247.548
329.615 392.275.104
12.114.424
217.698 14.349.697 30.220.805 356.568.509
2.273.287
48.105
394.267
2.067.557 20.652.762
64.452
(17.953.538 )18.162.733
33.274
130.668
4.730.756
37.057.623 )17.649.382( 14.777.238 32.748.645 774.291.583
(18.170.449 19.342.489 )10.325.731( )4.637.357( )19.676.678
2.258.225
864.813 1.017.350 21.805.279 166.810.174

397.568.641
413.471.133
25.435.978
64.452
4.685.503
841.225.707
2.873.172
192.755.841

دوالر �أمريكي

املوجودات :
62.453.600
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
172.878.848
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
3.562.725
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
223.625.992
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر 13.307.996
33.822.617
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
48.295.101
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
124.242
ممتلكات ومعدات بال�صايف
17.906
موجودات غري ملمو�سة بال�صايف
3.905.092
موجودات اخرى
561.994.119
اجمايل املوجودات
املطلوبات :
365.262.785
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
246.643.727
ودائع عمالء
18.950.777
ت�أمينات نقدية
4.488.746
مطلوبات �أخرى
635.346.035
اجمايل املطلوبات
()73.351.916
�صايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل املوحد لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحد لل�سنة احلالية 164.158.344

6.726.774
6.543.731
10.111.950
16.640
4.594.931
117.262
28.111.288

يورو

7.994.379
7.175.197
9.420.356
17.098
4.492.498
136.383
29.235.911

576.827
3.874.578
102
4.451.507

جنيه ا�سرتليني

71.271
1.615.798
6.038
1.693.107

ين ياباين

715.225
574.409 7.693.580
1.538.758
2.188.177
7.148 1.282.266
2.120.315 11.879.248

�أخرى

اجمالــــــــــي

2.249.653
31.790.548
456.468
1.621.046
20.224
4.002.319
45.302
40.185.560

73.412.857
220.112.582
3.562.725
235.041.574
14.946.140
40.523.516
52.297.420
124.242
17.906
5.376.191
645.415.152

1.034.080 1.522.529 1.042.817 20.088.760
12.292.003
350.881 10.772.901 27.586.695
3.600.832
7.165
262.038
865.696
()70.107
9.115 1.248.279
484.042
16.856.808 1.889.690 13.326.035 49.025.193
23.328.752
(230.625 )1.446.787( )19.789.282
2.412.423
107.794
647.989 13.681.137

388.950.971
297.646.207
23.686.508
6.160.075
716.443.761
()71.028.609
181.007.687

73

ا لـتـقـر يــــــر ا لـ�سـنـــــو ي 2 0 1 2

/40ج -خماطر ال�سيولة

�أو ًال :يلخ�ص اجلدول �أدناه توزيع املطلوبات (غري املخ�صومة) على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي بتاريخ القوائم املالية املوحدة :
تعرف خماطر ال�سيولة ب�أنها اخل�سائر التي قد يتعر�ض لها البنك ب�سبب عدم توفر التمويل الالزم لتمويل الزيادة بتوظيفاته �أو ل�سداد التزاماته عند ا�ستحقاقها بالوقت
والكلفة املالئمتني(وتعترب جزءا من �إدارة املوجودات واملطلوبات . )ALM
 يلتزم البنك بن�سب ال�سيولة املحددة من قبل البنك املركزي وال�سلطات الرقابية التي تعمل �ضمنها فروع البنك اخلارجية ،وتراقب ال�سيولة لدى البنك ب�شكل يومي. تتم مراقبة ال�سيولة �أي�ضا من قبل جلنة �إدارة الأ�صول واخل�صوم التي ير�أ�سها املدير العام من خالل تقارير دورية.اقل من �شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سنـــة

من �سنـة
الـى � 3سنوات

دينار
اكرث من
� 3سنوات

عنا�صـــــر
بــدون ا�ستحقـاق

املجمـــــــــوع

 31كانون االول 2012
املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 221.578.771

-

92.542.495

103.781.032

-

-

-

417.902.297

ودائع عمالء

863.233.345

273.990.487

130.472.818

52.827.688

46.756.729

-

-

1.367.281.067

ت�أمينات نقدية

118.067.133

6.066.403

5.510.333

13.952.296

5.550.436

-

-

149.146.601

�أموال مقرت�ضة

35.966.000

-

-

-

-

-

-

35.966.000

-

-

-

-

-

8.727.584

8.727.584

-

-

-

-

13.493.854

-

-

-

1.787.059

4.279.382

2.677.347

2.793.654

3.866.027

2.701.901

36.204.401

285.827.587 1.255.824.595

243.434.928

175.025.423

55.100.819

3.866.027

11.429.485

2.030.508.863

681.768.871

280.565.940

93.280.469

227.383.065

2.409.637.456 110.130.677 540.279.707 476.228.727

اقل من �شهر

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سنـــة

خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
املجموع
جمموع املوجودات

-

-

2.863.954
14.115.392

5.770.697

10.629.900
-

1.787.059

من �سنـة
الـى � 3سنوات

اكرث من
� 3سنوات

عنا�صـــــر
بــدون ا�ستحقـاق

املجمـــــــــوع

 31كانون االول 2011
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 186.936.589
ودائع عمالء

591.484.132

ت�أمينات نقدية

23.219.941

خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

3.157.439
-

31.905.000

-

-

351.606.536

107.949.947

-

59.543.897 150.858.033

-

-

1.417.161.647

14.078.518

24.419.706

21.228.232

4.192.640

-

-

87.139.037

-

-

-

-

-

7.738.691

7.738.691

-

-

-

-

12.819.866

1.544.835

-

-

-

1.544.835

3.070.829

3.867.294

4.670.374

-

44.460.432

4.670.374

7.738.691

247.359.401 367.916.184

-

9.662.427
3.820.033

24.815.000

مطلوبات �أخرى

20.958.022

8.073.880

املجموع

825.756.123

393.211.514 390.068.582

99.508.831 201.516.929

جمموع املوجودات

481.561.981

212.276.368 234.775.210

2.274.489.130 90.571.903 693.298.993 311.647.110 250.357.565

1.922.471.044
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ثاني ًا :يلخ�ص اجلدول �أدناه ا�ستحقاقات امل�شتقات املالية على �أ�سا�س الفرتة املتبقية لال�ستحقاق التعاقدي من تاريخ القوائم املالية املوحدة :
من �شهر اىل � 3أ�شهر

لغاية �شهر

من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر

دينار
االجمايل

 31كانون االول 2012
امل�شتقات للمتاجرة:
 م�شتقات العمالت 31كانون االول 2011
امل�شتقات للمتاجرة:
 -م�شتقات العمالت

()64.169.998

-

-

()64.169.998

لغاية �شهر

من �شهر اىل � 3أ�شهر

من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر

االجمايل

-

()13.521.016

-

()13.521.016

ثالث ًا :بنود خارج قائمة املركز املايل املوحد :
لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

 31كانون االول 2012
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع

106.083.850
85.080.943
175.269.618
56.503
366.490.914

17.722.859
2.048.971
19.771.830

4.579.216
4.579.216

106.083.850
85.080.943
192.992.477
6.684.690
390.841.960

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

 31كانون االول 2011
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية

107.941.523
89.137.861
161.716.395
8.050

8.662.174
1.529.551

5.032.335

107.941.523
89.137.861
170.378.569
6.569.936

املجموع

358.803.829

10.191.725

5.032.335

374.027.889

 - 41معلومات عن قطاعات اعمال البنك

�أ  -يتم تنظيم البنك لأغرا�ض �إدارية من خالل �أربعة قطاعات �أعمال رئي�سية ويتم قيا�س القطاعات وفق ًا للتقارير التي يتم �إ�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�صانع
القرار الرئي�سي لدى البنك كما ميتلك البنك �شركة تابعة تخت�ص بخدمات الو�ساطة املالية و�شركة تابعة تخت�ص بخدمات الت�أجري التمويلي كما بتاريخ القوائم املالية
املوحدة :
 ح�سابات الأفراد :ي�شمل متابعة ودائع العمالء الأفراد ومنحهم الت�سهيالت الإئتمانية والبطاقات االئتمانية وخدمات �أخرى . ح�سابات امل�ؤ�س�سات :ي�شمل متابعة الودائع والت�سهيالت الإئتمانية واخلدمات امل�صرفية الأخرى اخلا�صة بالعمالء من امل�ؤ�س�سات. اخلزينة :ي�شمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة وادارة �أموال البنك . الأخرى :ي�شمل هذا القطاع الأن�شطة التي ال ينطبق عليها تعريف قطاعات البنك املذكورة �أعاله . خدمات الو�ساطة املالية :ممار�سة معظم خدمات الو�ساطة و اال�ست�شارات املالية . -خدمات الت�أجري التمويلي :ممار�سة خدمات الت�أجري التمويلي وم�شاريع تطوير العقارات .
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فيما يلي معلومات عن اعمال البنك موزعة ح�سب الأن�شطة:

دينار
املجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
اخرى

2012

االفراد

68.392.131

27.791.815

1.405.274

1.177.276

4.553.883

117.574.046

111.844.495

ينزل  :خم�ص�ص تدين
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة

4.211.102

13.839.703

-

-

-

-

18.050.805

20.816.569

نتائج �أعمال القطاع

10.042.565

54.552.428

27.791.815

1.405.274

1.177.276

4.553.883

99.523.241

91.027.926

-

789.669

404.538

34.983.697

36.177.904

35.405.858

27.791.815

615.605

772.738

()30.429.814

63.345.337

55.622.068

-

108.830

185.457

16.443.142

16.737.429

15.925.362

27.791.815

506.775

587.281

()46.872.956

46.607.908

39.696.706

م�صاريف ر�أ�سمالية

2.427.498

2.427.498

1.294.155

اال�ستهالكات واالطفاءات

2.203.944

2.203.944

2.676.273

2.381.001.939

2.246.561.368

28.635.517

28.635.517

27.927.762

28.635.517

2.409.637.456

2.274.489.130

اجمايل الدخل لل�سنة  -قائمة (ب) 14.253.667

ينزل  :م�صاريف غري موزعة
على القطاعات

-

الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل

10.042.565

ينزل � :ضريبة الدخل لل�سنة
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

موجودات القطاع
موجودات غري موزعة على القطاعات
جمموع املوجودات
مطلوبات القطاع
مطلوبات غري موزعة على القطاعات
جمموع املطلوبات

امل�ؤ�س�سات

54.552.428

10.042.565

اخلزينة

54.552.428

الو�ساطة املالية الت�أجري التمويلي

2011

21.003.432 11.284.706 867.570.483 1.255.238.474 225.904.844
-

-

-

-

-

-

21.003.432 11.284.706 867.570.483 1.255.238.474 225.904.844
693.571.101 822.737.309
-

1.154.042 473.868.297
-

-

693.571.101 822.737.309

262.841

-

-

-

1.154.042 473.868.297

1.863.273.487

38.915.273
38.915.273

262.841

1.991.593.590
59.197.557
38.915.273
2.030.508.863

1.922.471.044

ب .معلومات التوزيع اجلغرايف
ميثل هذا الإي�ضاح التوزيع اجلغرايف لأعمال البنك ،ميار�س البنك ن�شاطاته ب�شكل رئي�سي يف اململكة الأردنية الها�شمية التي متثل الأعمال املحلية وكذلك ميار�س البنك
ن�شاطات دولية من خالل فروع البنك يف قرب�ص وفل�سطني.
فيما يلي توزيع �إيرادات وموجودات البنك وم�صاريفه الر�أ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:

�إجمايل الدخل  -قائمة (ب)
امل�صاريف الر�أ�سمالية

داخل اململكــــــــــــــــــــــــــــــــة

خارج اململكـــــــــــــــــــــــــــــــــة

املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2011

2011

2011

2012
98.789.634
2.427.498

94.721.194
1.294.155
2011

جمموع املوجودات

دينار

2012
1.781.692.404 1.694.055.476

2012
18.784.412
2012
715.581.980

17.123.301
2011
492.796.726

2012
117.574.046
2.427.498

111.844.495
1.294.155
2011

2012
2.274.489.130 2.409.637.456
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 - 42ادارة ر�أ�س املال:

�أ  -و�صف ملا يتم اعتباره كر�أ�س مال
ي�صنف را�س املال اىل عدة ت�صنيفات كرا�س مال مدفوع ،را�سمال اقت�صادي ورا�س مال تنظيمي ،ويعرف را�س املال التنظيمي ح�سب قانون البنوك اجمايل قيمة البنود
التي يحددها البنك املركزي الغرا�ض رقابية تلبية ملتطلبات ن�سبة كفاية را�س املال املقررة مبوجب تعليمات ي�صدرها البنك املركزي  .ويتكون را�س املال التنظيمي من
جزئني االول ي�سمى را�س املال اال�سا�سي ( )Tier 1ويتكون من را�س املال املدفوع  ،االحتياطيات املعلنة (تت�ضمن االحتياطـي القانوين  ،االختياري  ،عالوة اال�صدار وعالوة
ا�صدار ا�سهم اخلزينة)  ،االرباح املدورة بعد ا�ستثناء اى مبالغ تخ�ضع الي قيود وحقوق غري امل�سيطـريـــن ويطــرح منهــا خ�سائر الفرتة ،تكلفة �شراء ا�سهم اخلزينة ،
املخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي وال�شهرة  .امـــا اجلـزء الثانــي را�س املــــــــال اال�ضايف ( )Tier 2فيتكون من فروقات ترجمة العمالت االجنبية ،احتياطي
خماطر م�صرفية عامة ،االدوات ذات ال�صفات امل�شرتكة بيـن را�س املال والدين  ،الديون امل�ساندة و ٪45من احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل ال�شامل الآخر اذا كان موجبا و يطرح بالكامل اذا كان �سالبا .
وهناك جزء ثالث ( )Tier 3قد يتم اللجوء لتكوينه يف حال انخف�ضت ن�سبة كفاية را�س املال عن  ٪12نتيجة لت�ضمني خماطر ال�سوق لن�سبة كفاية را�س املال.
ويطــــرح اال�ستثمارات يف بنوك و�شركات مالية تابعة (اذا مل يتم دمج قوائمها املالية) وكذلك يطرح اال�ستثمارات يف ر�ؤو�س اموال البنوك و�شركات الت�أمني وال�شركات
املالية االخرى.

ب  -متطلبات اجلهات الرقابية بخ�صو�ص ر�أ�س املال ،وكيفية االيفاء بهذه املتطلبات.
تتطلــب تعليمــات البنك املركزي ان ال يقل را�س املال املدفوع عن  100مليون دينار ،و ان ال تنخف�ض ن�سبة حقوق امل�ساهمني اىل املوجودات عن  ، ٪6اما را�س املال
التنظيمي فتتطلب تعليمات البنك املركزي ان ال تنخف�ض ن�سبته اىل املوجودات املرجحة باملخاطر وخماطر ال�سوق (ن�سبة كفاية را�س املال) عن  ٪12ويراعي البنك
االلتزام بها .
يلتزم البنك باملادة ( )62من قانون البنوك ب�أنه على البنك ان يقتطع �سنويا حل�ساب االحتياطي القانوين ما ن�سبته ( )٪10من ارباحه ال�صافية يف اململكــــــة وان ي�ستمر
يف االقتطاع حتى يبلغ هذا االحتياطي ما يعادل ر�أ�سمال البنك املكتتب به ،ويقابل هذا االقتطاع االحتياطي االجباري املن�صو�ص عليه يف قانــون ال�شركات.
يلتزم البنك باملادة ( )41من قانون البنوك والتي تتطلب ان يتم التقيد باحلدود التي يقررها البنك املركزي و املتعلقة مبا يلي:
 - 1ن�سب املخاطر اخلا�صة مبوجوداته وباملوجودات املرجحة باملخاطر وكذلك بعنا�صر ر�أ�س املال وباالحتياطيات وباحل�سابات النظامية.
 - 2ن�سبة اجمايل القرو�ض اىل ر�أ�س املال التنظيمي امل�سموح للبنك منحها مل�صلحة �شخ�ص وحلفائه او مل�صلحة ذوي ال�صلة.
 - 3ن�سبة اجمايل القرو�ض املمنوحة لأكرب ع�شرة ا�شخا�ص من عمالء البنك اىل املبلغ االجمايل للقرو�ض املمنوحة من البنك.

ج  -كيفية حتقيق �أهداف ادارة ر�أ�س املال.
يراعــي البنـــك تال�ؤم حجم را�س املال مع حجم وطبيعة وتعقيد املخاطر التي يتعر�ض لها البنك ،ومبا ال يتناق�ض مع الت�شريعات والتعليمات النافذة وينعك�س ذلك فــــي
خططه اال�سرتاتيجية وكذلك موازناته التقديرية ال�سنوية .ومن اجل مزيد من التحفظ حتوطا للظروف املحيطة والدورات االقت�صادية فقد قرر جمل�س االدارة �ضمن
ا�سرتاتيجية البنك ان ال تقل ن�سبة كفاية را�س املال عن . ٪14
يتم اخذ التاثريات لدى الدخول يف اال�ستثمارات على ن�سبة كفاية را�س املال ويراقب را�س املال وكفايته ب�شكل دوري حيث يتم احت�ساب ن�سبة كفاية را�س املال على
م�ستوى املجموعة وكذلك البنك منفردا ب�شكل ربع �سنوي ،ويتم تدقيقها من املدقق الداخلي  .وذلك ا�ضافة اىل الرقابة امل�ستمرة لن�سب را�س املال والتي تراقــــــب
ب�شكل �شهري ،منها ن�سب الرفع املايل  :حقوق امل�ساهمني للموجودات ،حقوق امل�ساهمني لودائع العمالء ،ن�سبة النمو الداخلي لرا�س املال ،املخ�ص�صــات ورا�س املــال
احلــــــر ،ومبا يحقق الرفع املايل ( )Financial Leverageاملالئم وبالتايل حتقيق العائد امل�ستهدف على حقوق امل�ساهمني وبحيث ال يقل عن  ٪10ح�سبما تن�ص عليه
ا�سرتاتيجية البنك.
ال يتم توزيع �أي ارباح على امل�ساهمني من عنا�صر را�س املال التنظيمي اذا كان من �ش�أن هذا التوزيع ان ي�ؤدي اىل عدم التقيد باحلد االدنى املطلوب لر�أ�س املال.
يركز البنك على النمو الداخلي لرا�س املال ( )Internal Generationوميكن اللجوء اىل االكتتاب العام لتلبية التو�سعات واخلطــــط امل�ستقبليـــة او متطلبــــات ال�سلطات
الرقابية وفق درا�سات حمدة.
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كفاية ر�أ�س املال

يتم احت�ساب ن�سبة كفاية ر�أ�س املال وفق ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل  ،وفيما يلي ن�سبة كفاية ر�أ�س املال مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة :
دينار
2011
2012
الف دينـــــــــــــار
الف دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار
بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي :
100.000
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع
100.000
52.702
االحتياطي القانوين
59.011
93.858
االحتياطي االختياري
106.476
63.818
االرباح املدورة (بعد تخفي�ض الأرباح املقرتح توزيعها واملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة)
67.997
5.375
حقوق غري امل�سيطرين
يطرح منه :
املخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي الأردين
ال�شهرة و املوجودات غري امللمو�سة
 ٪50من اال�ستثمارات يف �شركات التامني وال�شركات املالية واال�ستثمارات ذات االهمية يف ال�شركات االخرى

25.234
2.227
7.420

14.000
1.097
12.817

العقارات امل�ستملكة التي تزيد فرتة ا�ستمالكها عن اربع �سنوات او اكرث من �سنتني
واقل من اربع �سنوات بدون موافقة البنك املركزي

551

561

العجز يف ر�أ�س املال الإ�ضايف
جمموع ر�أ�س املال الأ�سا�سي

298.052

2.036
285.243

بنود ر�أ�س املال اال�ضايف :
احتياطي خماطر م�صرفية عامة
احتياطي تقلبات دورية
احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
بن�سبة  ٪100من التغري ال�سالب �أو  ٪45من �أ�صل التغري املوجب
العجز يف ر�أ�س املال الإ�ضايف

*

12.116
78

10.554
-

720

226
2.036

-

يطرح منه :
 ٪50من اال�ستثمارات يف �شركات التامني و ال�شركات املالية واال�ستثمارات ذات االهمية يف ال�شركات االخرى
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

7.420
303.546
1.861.252

12.817
285.243
1.747.241

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال التنظيمي
ن�سبة ر�أ�س املال اال�سا�سي *

%16/31
%16/01

%16/33
%16/33

مت احت�ساب را�س املال اال�سا�سي بعد طرح ا�ستثمارات يف بنوك و�شركة مالية تابعة.
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 - 43ح�سابات مدارة ل�صالح العمالء

اليوجد حمافظ ا�ستثمارية يديرها البنك ل�صالح العمالء.

 - 44حتليل ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها او ت�سويتها:

دينار
لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمــــــــــوع

 31كانون االول 2012
املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات و معدات بال�صايف
موجودات غري ملمو�سة بال�صايف
موجودات �ضريبية م�ؤجلة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

214.668.238
283.193.446
14.197.725
618.213.146
38.883.797
81.602.878
36.700.000
34.002.630
1.321.461.860

798.046.376
65.046.505
23.325.166
129.952.728
12.062.131
2.227.153
3.618.381
53.897.156
1.088.175.596

214.668.238
283.193.446
14.197.725
1.416.259.522
103.930.302
23.325.166
211.555.606
36.700.000
12.062.131
2.227.153
3.618.381
87.899.786
2.409.637.456

املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية
�أموال مقرت�ضة
خم�ص�صات متنوعة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات

417.902.297
1.320.524.338
143.596.165
35.966.000
13.493.854
1.787.059
26.842.818
1.960.112.532
()638.650.672

46.756.729
5.550.436
8.727.584
9.361.582
70.396.331
1.017.779.265

417.902.297
1.367.281.067
149.146.601
35.966.000
8.727.584
13.493.854
1.787.059
36.204.400
2.030.508.863
379.128.593
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دينار
لغاية �سنة

اكرث من �سنة

املجمــــــــــوع

 31كانون االول 2011
املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

260.847.765

-

260.847.765

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

245.370.852

-

245.370.852

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

17.725

3.545.000

3.562.725

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة

592.883.060

655.816.739

1.248.699.799

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

43.750.198

68.278.704

112.028.902

21.662.983

21.662.983

136.176.946

317.571.528

ممتلكات و معدات بال�صايف

-

11.917.354

11.917.354

موجودات غري ملمو�سة بال�صايف

-

1.097.052

1.097.052

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

3.302.971

3.302.971

39.580.705

8.846.494

48.427.199

1.363.844.887

910.644.243

2.274.489.130

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

181.394.582

املطلوبات:
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

319.701.536

31.905.000

351.606.536

ودائع عمالء

1.357.617.750

59.543.897

1.417.161.647

ت�أمينات نقدية

82.946.397

4.192.640

87.139.037

7.738.691

7.738.691

خم�ص�صات متنوعة

-

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

12.819.866

-

12.819.866

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

1.544.835

-

1.544.835

مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات

35.922.764

8.537.668

44.460.432

1.810.553.148

111.917.896

1.922.471.044

798.726.347

352.018.086

()446.708.261
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 - 45م�ستويات القيمة العادلة

يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة �إ�ستناد ًا �إىل طريقة تقييم  ،حيث يتم تعريف امل�ستويات املختلفة على النحو التايل :
 امل�ستوى ( : )1الأ�سعار املعلنة (غري املعدلة) لأ�صول �أو التزامات متطابقة يف �أ�سواق ن�شطة ؛ امل�ستوى ( : )2معلومات غري ال�سعر املعلن املت�ضمن يف امل�ستوى ( )1الذي يتم ر�صده للأ�صل �أو الإلتزام � ،سواء ب�صورة مبا�شرة (مثل الأ�سعار) �أو غري مبا�شرة(�أي م�شتقة من الأ�سعار) ؛
 امل�ستوى ( : )3معلومات عن الأ�صل �أو الإلتزام ال ت�ستند �إىل تلك املر�صودة من ال�سوق (معلومات غري ظاهرة).دينار

 31كانون الأول 2012

امل�ستوى ()1

امل�ستوى ()2

امل�ستوى ()3

املجمـــــــــوع

موجودات �أدوات مالية :
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر
م�شتقات �أدوات مالية
جمموع موجودات �أدوات مالية

56.377.184
6.930.457
627.046
63.934.687

47.553.118
16.394.709
63.947.827

-

103.930.302
23.325.166
627.046
127.882.514

مطلوبات �أدوات مالية :
م�شتقات �أدوات مالية
جمموع مطلوبات مالية
 31كانون الأول 2011

99.624
99.624
امل�ستوى ()1

-

-

امل�ستوى ()2

امل�ستوى ()3

99.624
99.624
املجمـــــــــوع

موجودات �أدوات مالية :
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

56.478.991

55.549.911

-

112.028.902

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل الآخر

6.188.928

15.474.055

-

21.662.983

م�شتقات �أدوات مالية

615.153

-

-

615.153

71.023.966

-

134.307.038

جمموع موجودات �أدوات مالية

63.283.073

مطلوبات �أدوات مالية :
م�شتقات �أدوات مالية
جمموع مطلوبات مالية

123.714

-

-

123.714

123.714

-

-

123.714

 - 46ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل املوحد)

�أ  -ارتباطات والتزامات ائتمانية :
اعتمادات
قبوالت

دينار

2012
92.200.917
13.882.933

2011
96.148.840
11.792.683

كفاالت
دفع
ح�سن تنفيذ
�أخرى
�سقوف ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
املجموع

94.791.462
58.987.572
39.213.443
85.080.943
384.157.270

74.369.340
61.954.281
34.054.948
89.137.861
367.457.953
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ب  -التزامات تعاقدية :

دينار

عقود �شراء ممتلكات ومعدات
عقود م�شاريع ان�شائية
عقود م�شرتيات �أخرى
املجموع

2012

2011

571.999
322.304
1.533.195
2.427.498

476.800
590.362
226.993
1.294.155

ج  -بلغت قيمة عقود االيجار الت�شغيلية مبلغ  6,684,690دينار و ترتاوح فرتتها من �سنة اىل ع�شرة �سنوات ( 6.569.936دينار كما يف  31كانون الأول . )2011
د  -بلغ اجلزء غري امل�سدد من م�ساهمة البنك يف ر�أ�سمال �شركات  383,159دينار كما  31كانون االول . 2012
تفا�صيلها كما يلي :
�إ�ســـــــــــــم ال�شركـــــــــــــــــــــــــة
 �صندوق االردن اال�ستثماري �شركة ت�صدير املحا�صيل الزراعيةاملجموع

دينار
اجمايل اال�ستثمار
709.000
319.050
1.028.050

االلتزام املتبقي
143.927
239.232
383.159

تاريخ الت�سديد
عند الطلب
عند الطلب

 - 47الق�ضايا املقامة على البنك

�أ  -بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  6,984,180دينار كما فـي  31كانون الأول  6.837.180( 2012دينــــار كما يف  31كانون االول  ، )2011وبر�أي االدارة
وامل�ست�شار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ص�ص امل�أخـوذ لهـــا والبالغ  362,644دينار كما فـي  31كانون الأول 315.661( 2012
دينار كما يف  31كانون االول . )2011
ب  -ال يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�شركات التابعة كما يف  31كانون االول  2012و. 2011
 -48تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

�أ -معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية :

تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك  ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ
واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة  ،علم ًا ب�أنه قد يكون لها ت�أثري على املعاجلة املحا�سبية للمعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية :
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (: )1
الت�ضخم املفرط احلاد (�ساري املفعول لل�سنوات املالية التي
تبد�أ يف �أو بعد �أول متوز . )2011

توفر هذه التعديالت ار�شادات للمن�ش�أت التي تعمل يف ظل �أنظمة اقت�صادية تتميز بالت�ضخم
املفرط احلاد اما لال�ستمرار يف عر�ض القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية �أو
لعر�ض القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية لأول مرة .

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (: )1
الغاء التواريخ الثابتة ملطبقي املعايري الدولية للتقارير املالية
لأول مرة (�ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد
�أول متوز . )2011

التعديالت املتعلقة بالغاء التواريخ الثابتة والتي قامت ب�إعفاء املطبقني اجلدد للمعايري الدولية
للتقارير املالية من اعادة اظهارالعمليات التي حدثت قبل تاريخ حتولهم لتطبيق املعايري الدولية
للتقارير املالية الول مرة.

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (:)7
الأدوات املالية  /الإف�صاحات  -نقل املوجودات املالية
(�ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول متوز
. )2011

قامت هذه التعديالت بزيادة متطلبات االف�صاح للعمليات املت�ضمنة حتويل املوجودات املالية ،
وتهدف هذه التعديالت �إىل توفري قدر �أكرب من ال�شفافية حول التعر�ض للمخاطر عند حتويل
املوجودات املالية واحتفاظ ال�شركة املحولة مب�ستوى معني من التعر�ض امل�ستمر ملخاطرهذه
املوجودات.

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )12ال�ضريبة
امل�ؤجلة� :إ�سرتداد املوجودات ال�ضمنية (�ساري املفعول
لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد �أول كانون الثاين .)2012

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12تفرت�ض ب�أنه يتم ا�سرتداد القيمة احلالية
للأ�ستثمارات العقارية واملقيمة وفقا لنموذج القيمة العادلة عند عملية البيع .
و نتيحة لهذا التعديل  ،فان التف�سري رقم (� :)21ضرائب الدخل واملتعلق با�سرتداد اال�صول املعاد
تقييمها وغري القابلة لال�سهتالك لن يطبق على اال�ستثمارات العقارية املقيمة بالقيمة العادلـــة.
هذا و�ستت�ضمن التعديالت �ضمن املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )12التوجيهات ال�سابقة املتبقية يف
التف�سري رقم ( ، )21وعليه �سيتم �سحبها من التف�سري.
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ب  -معايري التقارير املالية الدولية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:

مل يقم البنك بتطبيق املعايري الدولية التقارير ملالية والتف�سريات اجلديدة واملعدلة الواردة �أدناه ال�صادرة واجلاهزة للتطبيق املبكر لكن غري �سارية املفعول بعد:
�سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (. )7

�أول كانون الثاين . 2015

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )10القوائم املالية املوحدة.

�أول كانون الثاين .2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )11الإتفاقيات امل�شرتكة.

�أول كانون الثاين .2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى.

�أول كانون الثاين . 2013

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام ( - )12( ، )11( ، )10القوائم املالية املوحدة
واالتفاقيات امل�شرتكة والإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى :ار�شادات التحويل

�أول كانون الثاين .2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )27القوائم املالية امل�ستقلة (كما عدلت يف العام )2011

�أول كانون الثاين .2013

تعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام ( - )12( ، )10القوائم املالية املوحدة والإف�صاح
عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى :ار�شادات التحويل ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )27القوائم املالية
امل�ستقلة (كما عدلت يف العام )2011

�أول كانون الثاين .2014

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )28الإ�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة (كما عدلت يف
العام . )2011

�أول كانون الثاين .2013

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� : )13إحت�ساب القيمة العادلة.

�أول كانون الثاين .2013

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )19منافع املوظفني (كما عدلت يف العام . )2011

�أول كانون الثاين .2013

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( : )32الأدوات املالية  -تقا�ص املوجودات واملطلوبات املالية.

�أول كانون الثاين .2014

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )1القرو�ض احلكومية .

�أول كانون الثاين .2013

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )7الأدوات املالية  /الإف�صاحات  -تقا�ص املوجودات
واملطلوبات املالية.

�أول كانون الثاين .2013

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض بنود الدخل ال�شامل .

�أول متوز .2012

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة لالعوام .2011-2009

�أول كانون الثاين .2013

التف�سري رقم ( : )20تكاليف التعرية يف مرحلة الإنتاج ل�سطح املنجم.

�أول كانون الثاين .2013

تتوقع �إدارة البنك �أن يتم تطبيق كل من املعايري والتف�سريات املبينة �أعاله يف �إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري
والتف�سريات �أية �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للبنك .
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البنك الأردين الكويتي

بيانات الإف�صاح املطلوبة مبوجب املادة  4من تعليمات �إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ال�صادرة عن
هيئة الأوراق املالية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31
املادة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة :وردت �ضمن التقرير
�4أ
و�صف الأن�شطة الرئي�سية :ورد �ضمن التقرير
4ب1/
ميار�س البنك �أعماله من خالل مكاتبه يف الإدارة العامة الكائنة مبنطقة العبديل  -عمان و 53فرع ًا ومكتب ًا منت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�ضافة �إىل فرعني
يف فل�سطني وفرع يف قرب�ص .وقد بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل  1.74مليون دينار كما يف نهاية عام  .2012وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك وعدد
املوظفني يف كل منها:
املوقع

العدد
املوقع
فرع الرابية
415
الإدارة العامة
فرع �سوق اخل�ضار
17
الفرع الرئي�سي
فرع املدينة املنورة
18
فرع العبديل
فرع ال�صويفية
12
فرع جبل عمان
فرع حي نزال
13
فرع الوحدات
فرع مكة مول
14
فرع تالع العلي
مكتب جامعة البرتا
11
فرع جبل احل�سني
فرع املقابلني
10
فرع املركز التجاري
فرع مرج احلمام
10
فرع �أبو علندا
مكتب زين
13
فرع الريموك
مكتب �صويلح
11
فرع وادي ال�سري
فرع جامعة عمان الأهلية
14
فرع اجلبيهة
فرع البقعة
9
فرع عمره � /أم �أذينه
فرع م�أدبا
13
فرع عبدون
مكتب ال�سلط
6
فرع �أبو ن�صري
مكتب مركز امللك عبد اهلل
10
فرع ماركا
فرع خلدا
8
فرع ابن خلدون
مكتب دير غبار
10
فرع دابوق
مكتب مكة مول
8
فرع �سيتي مول
15
فرع ال�شمي�ساين
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية  -عمان (�شركة تابعة)
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي  -عمان (�شركة تابعة)

العدد
9
9
14
12
8
9
3
8
6
2
4
7
8
9
3
3
8
4
4

املوقع
فرع �شارع مكة
فرع الرونق
فرع �صويلح اجلنوبي
فرع �إربد
فرع وادي �صقرة
فرع �شارع احل�صن � -إربد
فرع جامعة الريموك
مكتب املفرق
مكتب الكرك
فرع العقبة
فرع الزرقاء
فرع الر�صيفة
فرع املنطقة احلرة
فرع الزرقاء اجلديدة
فرع املدينة الريا�ضية
الإدارة االقليمية /رام اهلل
فرع نابل�س  -فل�سطني
فرع رام اهلل -فل�سطني
فرع قرب�ص

العدد
10
6
8
15
9
8
7
5
5
12
12
10
8
8
10
8
13
12
4
14
8

ال�شركات التابعة
 4ب2/
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
ت�أ�س�ست ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية عام  ،1980ومت حتويلها يف عام � 1996إىل �شركة م�ساهمة عامة .وتعترب ال�شركة �إحدى �أف�ضل �شركات الو�ساطة واخلدمات
املالية العاملة يف بور�صة عمان ،حيث تعتمد يف تقدمي خدماتها املالية واال�ستثمارية على �أحدث الو�سائل التكنولوجية والربط الإلكرتوين املبا�شر مع الأ�سواق املالية
العاملية.
يف عام � 2002أ�صبحت ال�شركة �شركة تابعة للبنك الأردين الكويتي ،وميتلك البنك ما ن�سبته  %50.22من ر�أ�سمالها البالغ  8ماليني دينار يف نهاية عام .2010
يقع مقر ال�شركة يف منطقة ال�شمي�ساين  ،عمان ويعمل لدى ال�شركة  14موظف ًا.
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
ت�أ�س�ست �شركة �إجاره للت�أجري التمويلي ك�شركة م�ساهمة خا�صة بتاريخ  2011/1/6وبر�أ�سمال مقداره  10مليون دينار �أردين مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.
و مت خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب  2012رفع ر�أ�سمال ال�شركة �إىل  20مليون دينار.
لقد جاءت فكرة �إن�شاء ال�شركة ا�ستكما ًال لر�ؤية البنك يف تطوير خدماته املقدمة للعمالء وتوفري حلول متويلية مبتكرة ت�سهم يف دعم الأن�شطة االقت�صادية املختلفة من
خالل متويل الأ�صول الثابتة وبحيث تكون رديفة للتمويل امل�صريف املعتاد يف �ضوء التغريات يف الأ�سواق املالية وامل�صرفية.
يقع مقر ال�شركة يف مبنى فرع البنك الكائن ب�شارع مكة ،عمان ويعمل لدى ال�شركة  8موظفني.
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 4ب3/

نبذة تعريفية ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 -1دولة ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي
رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1949 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س �إدارة �أعمال و�إدارة مالية مع مرتبة ال�شرف من جامعة �سانت ادواردز /الواليات املتحدة.1973 ،
املنا�صب احلالية:
•رئي�س جمل�س الأمناء ،جامعة عمان الأهلية.
•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية.
•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج اجلزائر  -اجلزائر.
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الألبان الأردنية.
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك برقان  -الكويت.
املنا�صب ال�سابقة:
• ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ،رئي�س اللجنة املالية واالقت�صادية باملجل�س (.)2007 - 2005
• ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين ،النائب الأول لرئي�س املجل�س (.)2002 - 2000
• رئي�س الديوان امللكي ()2000 - 1999
•  ع�ضو جمل�س النواب الأردين الثاين ع�شر ( )1997 - 1993واحلادي ع�شر ( ،)1993 - 1989رئي�س اللجنة املالية واالقت�صادية باملجل�س
(.)1995 - 1993
• رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية والدفاع (.)1997- 1996
• وزير اخلارجية (.)1996- 1995
• وزير العمل (.)1993 - 1991
• وزير ال�سياحة والآثار (.)1991 - 1989
خربات �سابقة:
• عمل يف عدة �شركات مالية و�أعمال حرة من � 1973إىل .1989

 -2ال�سيد في�صل حمد مبارك احلمد العيار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة  /ممثل بنك اخلليج املتحد -البحرين
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1954 :
ال�شهادات العلمية :در�س الطريان وعمل كطيار حربي يف �سالح اجلو الكويتي.
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت.
•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،جمموعة اخلليج للت�أمني  -الكويت .
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة (�أوربت �شوتامي )  -الإمارات العربية املتحدة.
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك برقان تركيا  -تركيا.
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) -ال�سعودية .
•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد  -البحرين.
•ع�ضو جمل�س �أمناء ،اجلامعة الأمريكية  -الكويت.
•الرئي�س الفخري للجنة الوطنية ل�صعوبات التعلم  -الكويت .
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة الثقة الدولية للت�أمني  -لبنان .
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة الل�ؤل�ؤة ال�سعودية للت�أمني  -البحرين.
•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج املتحدة لال�ستثمارات  -جزر كامين .
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج  -م�صر لل�سياحة والفنادق  -م�صر .
•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الأغذية ال�سوي�سرية امل�صرية  -م�صر.
•حا�صل على العديد من الأو�سمة واجلوائز التقديرية.
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 -3ال�سيد عماد جمال �أحمد الق�ضاه
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
تاريخ الع�ضوية2006/9/1 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال ،جامعة ( ، )Sul Rossتك�سا�س ،الواليات املتحدة.1985 ،
املنا�صب احلالية:
• مدير دائرة اال�ستثمار بالأ�سهم� ،صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان الإجتماعي.
املنا�صب ال�سابقة:
• مدير دائرة اخلزينة ،الوحدة اال�ستثمارية لل�ضمان االجتماعـي (.)2009 -2002
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الربيد الأردين ()2007
• املدير التنفيذي بالوكالة ،الوحدة اال�ستثمارية لل�ضمان االجتماعـي (.)2006 -2005
• مدير حمفظة ،دائرة اال�ستثمارات الأجنبية ،البنك املركزي الأردين (.)2002 -2000
• رئي�س املتداولني ،دائرة اال�ستثمارات الأجنبية ،البنك املركزي الأردين (.)2000 -1996
• نائب مدير ،ق�سم املحا�سبة املركزي ،البنك املركزي الأردين (.)1991 -1989
• ع�ضو يف جمعية متداويل القطع الأردنية.

 -4ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20:
تاريخ امليالد1953 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س اقت�صاد  -جامعة الكويت ،1973 ،الدبلوم العايل يف العلوم امل�صرفية.1975 ،
املنا�صب احلالية:
• الرئي�س التنفيذي لقطاع البنوك� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت من . 2010
• رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد  -البحرين .
• رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك �سورية واخلليج � -سوريا.
• رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك تون�س العاملي  -تون�س.
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج اجلزائر -اجلزائر.
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة � ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة.
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة رويال كابيتال � -أبو ظبي.
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،م�صرف بغداد  -العراق.
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول.
• ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمانة �سر �إحتاد ال�شركات اال�ستثمارية.
املنا�صب ال�سابقة:
• رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول  -الكويت ()2010 - 1998
• ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة التدقيق� ،شركة امل�ستثمر الدويل  -الكويت (.)2009 - 2005
• الع�ضو املنتدب ،بنك اخلليج املتحد  -البحرين (. )2009 - 1997
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج للت�أمني (.)2001 - 1997
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اال�ستثمارات ال�صناعية (.) 2001 - 1993
• عمل لدى البنك الأهلي الكويتي من عام  1974وتدرج بالوظائف �إىل رئي�س املدراء العامني بالوكالة يف عام  ،1992ثم عني م�ست�شار ًا ملجل�س
�إدارة البنك من � 1993إىل .1996
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك تون�س العربي الدويل (.)1996 - 1986
• ع�ضو جمل�س الإدارة ونائب رئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك البحرين والكويت (.)1995 - 1986
• ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب ،بنك برقان  -الكويت.
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة الأ�سماك الكويتية املتحدة .
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة الوطنية لالت�صاالت  -اجلزائر.
• رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج املتحد للخدمات املالية  -قطر.
• ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمني ال�صندوق ،احتاد ال�شركات اال�ستثمارية  -الكويت.
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 -5ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1965 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س حما�سبة  -جامعة الكويت ،1987 ،دبلوم الأوراق املالية العاملية.1996 ،
املنا�صب احلالية :
• الرئي�س التنفيذي ،قطاع اال�ستثمار �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت من .2011/1
• رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة العقارات املتحدة  -الكويت (من .)2010/4
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة  -الكويت من . 2004/4
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة رويال كابيتال� -أبوظبي من .2007/7
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) -ال�سعودية من . 2012/6
املنا�صب ال�سابقة :
• رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان  -الكويت (. ) 2010 - 2007
• نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك برقان  -الكويت (.) 2007- 2004
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك الكويت وال�شرق الأو�سط  -الكويت (. )2004 - 2003
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد  -البحرين (. )2008- 2002
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك الكويت ال�صناعي  -الكويت (.)2003 - 2002
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول (. )2009 - 1998
• املدير العام� ،شركة م�شاريع الكويت لإدارة الأ�صول (.)2004- 1998
• رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة الكويتية للمقا�صة  -الكويت (.)2004- 1997
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج للت�أمني (. )2001 - 1997
• م�ساعد الرئي�س التنفيذي للتداول و�إدارة املحافظ اال�ستثمارية  ،م�شاريع الكويت اال�ستثمارية (.)1999 - 1996
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني  -الكويت (.)2008- 1992
• مدير �إدارة التداول واملحافظ اال�ستثمارية العاملية ،م�شاريع الكويت اال�ستثمارية (.)1996 - 1992
• مدير �إدارة املحا�سبة � -شركة اال�ستثمارات املالية الدولية (. )1989 - 1987
 -6ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف
ع�ضو جمل�س الإدارة
تاريخ الع�ضوية1997/7/15 :
تاريخ امليالد1938 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س عالقات دولية ،جامعة �شيكاغو  -الواليات املتحدة.
املنا�صب ال�سابقة:
• الرئي�س التنفيذي� ،شركة جلف كوم لالت�صاالت.
• رئي�س هيئة املديرين� ،شركة �سادافكو الأردنية للمنتجات الغذائية (لغاية . )2009/5/1
• نائب مدير عـام� ،شركة الرازي لل�صناعات الدوائية (.)1999 - 1993
• نائب مدير عام ،البنك الأردين الكويتي (.)1993 - 1988
• مدير عام� ،شركة نايف الدبو�س و�أوالده  -الكويت (.)1988 -1970
• مدير �إداري ،وزارة الأ�شغال  /الكويت (.)1966 - 1961
 -7الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل بنك برقان  -الكويت
تاريخ الع�ضوية2001/2/20 :
تاريخ امليالد1939 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س طب من جامعة عني �شم�س عام  1965ودبلوم الدرا�سات العليا طب الأمرا�ض الباطنية عام  .1966ح�صل
على �شهادة الع�ضوية من كلية الأطباء امللكية  /لندن عام � .1970أنهى تخ�ص�صه يف �أمرا�ض القلب من جامعة هيو�سنت/تك�سا�س عام .1973
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
• ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين من .2011/10/25
• �أ�ستاذ �أمرا�ض القلب ال�سريري يف اجلامعة الأردنية و جامعة العلوم والتكنولوجيا.
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• عني مدير ًا ملركز امللكة علياء لأمرا�ض وجراحة القلب يف عام  1983ومدير ًا ملدينة احل�سني الطبية ومدير ًا للخدمات الطبية امللكية الأردنية
وم�ست�شار �أول يف مركز امللكة علياء لأمرا�ض وجراحة القلب.
• نائب رئي�س هيئة املديرين ،م�ست�شفى عمان اجلراحي.
• حائز على زمالة العديد من كليات الطب من كربيات اجلامعات العاملية يف �أمريكا وبريطانيا.
• حاز على العديد من الأو�سمة الرفيعة املدنية والع�سكرية والطبية يف الأردن واخلارج.

 -8ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي
ع�ضو جمل�س الإدارة /ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات
تاريخ الع�ضوية2009/3/15 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،جامعة �سانت �إدواردز /الواليات املتحدة.1983 ،
املنا�صب احلالية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني.
املنا�صب ال�سابقة:
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك الأردن).
• مدير تطوير الأعمال� ،شركة �سيمن�س  -فرع الأردن.
• مدير �إداري� ،شركة �سيمن�س  -فرع الأردن (.)2006/12 - 1993/12
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة عمان للت�أمني امل�ساهمة العامة املحدودة (.)2000/9 - 1998/10
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،بنك فيالدلفيا لال�ستثمار (.)2000/9 - 1996/3
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الوطنية ل�صناعة ال�صلب (.)2000/9 - 1995/5
• البنك املركزي الأردين /دائرة العالقات اخلارجية  -ق�سم اال�ستثمار (.)1993/7 - 1985/11
• القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية  /مديرية الدرا�سات والتطوير (.)1985/10 - 1984/2

 -9ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني  /الواليات املتحدة
تاريخ الع�ضوية2011/3/23 :
تاريخ امليالد1961 :
ال�شهادات العلمية :ماج�ستري �إدارة �أعمال 1986 ،وبكالوريو�س هند�سة ميكانيكية ،جامعة ( ،)Drexelبن�سلفانيا ،الواليات املتحدة الأمريكية،
.1983
املنا�صب احلالية:
• الرئي�س واملدير التنفيذي� ،شركة  /Fairfax Internationalلندن
• ممثل �شركة  Fairfax Financial Holdings Limitedيف جمال�س �إدارة ال�شركات التالية:
• �شركة اخلليج للت�أمني  -الكويت
• ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني  -البحرين
• املجموعة العربية امل�صرية للت�أمني  -م�صر
• �شركة ال�شرق العربي للت�أمني  -الأردن
• �شركة فجر اخلليج للت�أمني -لبنان
املنا�صب ال�سابقة:
• الرئي�س واملدير التنفيذي - Fuji Fire and Marine Insurance Company ،اليابان
• رئي�س ،عمليات الت�أمني العامة� ،AIG ،سيول ،كوريا اجلنوبية ()2004 -2001
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة ومدير عام ،AIG Sigorta ،تركيا ()2001-1997
• نائب الرئي�س الإقليمي ِ ،امللكية املحلية وعمليات الإ�صابات يف منطقة و�سط املحيط الأطل�سي ،AIG ،الواليات املتحدة الأمرييكية
• �شغل عدة منا�صب يف �شركة  AIGللت�أمينات العامة منذ عام  ،1986الواليات املتحدة الأمرييكية
• ع�ضو جمل�س �إدارةForeign Affairs Council ،
• ع�ضو جمل�س �إدارةInsurance Society of Philadelphia ،
• ع�ضو ،هيئة  ،USOكوريا
• رئي�س جلنة الت�أمني يف الغرفة التجارية الأمريكية ،كوريا
• ع�ضو ،جمعية رجال الأعمال الرتكية ،تركيا.
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الإدارة التنفيذية
 -1ال�سيد «حممد يا�سر» م�صباح حممود الأ�سمر
املن�صب :املدير العام
تاريخ امليالد1947 :
تاريخ التعيني1990/9/15 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،اجلامعة الأردنية.1970 ،
اخلربات العملية:
• ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س الإدارة ،جمعية البنوك يف الأردن.
• م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت .1993 - 1990
• م�ساعد مدير عام� /إدارة ورقابة االئتمان ،البنك التجاري الكويتي  -الكويت .1990-1971
 -2ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل
املن�صب :نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية
تاريخ امليالد1951 :
تاريخ التعيني1991/10/12 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1969
اخلربات العملية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة حديد الأردن (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة كهرباء اململكة  -م�ساهمة خا�صة (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت .2007 - 1998
• مدير تنفيذي �إدارة الت�سهيالت .1997 - 1993
• مدير وحدة االئتمان والت�سويق .1993 - 1991
• مدير االئتمان والت�سويق ،بنك الكويت الوطني  -الكويت .1990-1971
 -3ال�سيد �شاهر عيد عبد احلليم �سليمان
املن�صب :رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال
تاريخ امليالد1963 :
تاريخ التعيني1999/5/16 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري بنوك دولية ،جامعة هريوت وات ،بريطانيا.1998 ،
اخلربات العملية:
• م�ساعد مدير عام  /التدقيق الداخلي .2009 - 1999
• عمل لدى البنك املركزي الأردين .1999 - 1988
 -4ال�سيد وليم جميل عواد دبابنة
املن�صب :م�ساعد املدير العام /اخلزينة والإ�ستثمار
تاريخ امليالد1957 :
تاريخ التعيني1994/8/27 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1975
اخلربات العملية:
• � 17سنة يف عدة بنوك �آخرها بنك اال�ستثمار العربي الأردين .1994-1990
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 -5ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش
املن�صب :م�ساعد املدير العام /املالية
تاريخ امليالد1955 :
تاريخ التعيني1999/2/6 :
امل�ؤهل العلمي :دبلوم �إدارة �أعمال ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية.1978 ،
اخلربات العملية:
• مدير مايل ،املدر�سة االجنليزية احلديثة .1997 - 1992
• مدير مايل ،بنك البرتاء .1989 - 1978
 -6ال�سيد �إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي
املن�صب :م�ساعد املدير العام  /الت�سهيالت امل�صرفية
تاريخ امليالد1964 :
تاريخ التعيني1988/9/12 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري علوم مالية وم�صرفية ،الأكادميية العربية.1992 ،
اخلربات العملية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الإ�سراء للتعليم واال�ستثمار (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• مدير تنفيذي  /ت�سهيالت .2007 - 2005
• مدير ت�سهيالت .2005 - 2000
• خربة م�صرفية بالبنك الأردين الكويتي .2000 - 1988
 -7ال�سيد عبد احلميد حممود عبد احلميد الأحول
املن�صب :م�ساعد املدير العام  /العمليات
تاريخ امليالد1954 :
تاريخ التعيني1990/4/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،جامعة �ساوث اي�سرتن ،الواليات املتحدة.1980 ،
اخلربات العملية:
• نائب رئي�س جمل�س �إدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة دارات الأردنية القاب�ضة (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• مدير تنفيذي � /إدارة الفروع .2007 - 2006
• مدير تنفيذي ،الفرع الرئي�سي .2006 - 2000
• مدير فرع .1999 - 1990
• خربة م�صرفية �سابقة بالبنك الأردين الكويتي .1989 - 1982
 -8ال�سيد هيثم �سميح «بدر الدين» البطيخي
املن�صب :م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد
تاريخ امليالد1977 :
تاريخ التعيني2003/06/01 :
امل�ؤهل العلمي :الكلية امللكية الع�سكرية « �ساند هري�ست» ،بريطانيا . 1996
بكالوريو�س علوم �سيا�سية جامعة كنت ،بريطانيا .2000
اخلربات العملية:
• رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل).
• ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة العمد لال�ستثمار والتنمية العقارية (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو هيئة املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة مناجم الفو�سفات الأردنية (ممثل البنك الأردين الكويتي).
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ال�سالم الدولية للنقل والتجارة.
• مدير تنفيذي ،الوحدة البنكية اخلا�صة .2007/10/31 - 2007/1/1
• مدير الفرع الرئي�سي .2006 - 2003

ا لـتـقـر يــــــر ا لـ�سـنـــــو ي 2 0 1 2
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 -9ال�سيد كمال �أنطون مو�سى حزبون
املن�صب :م�ساعد املدير العام � /أنظمة املعلومات
تاريخ امليالد1959 :
تاريخ التعيني2011/11/13 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري�إدارة دولية ( )MBAجامعة نيويورك للتكنولوجيا ،2008 ،ماج�ستري ات�صاالت ( )MSc EEجامعة بوداب�ست. 1983 ،
اخلربات العملية:
• م�ست�شار �إدارة وتكنولوجيا (.2011 - 2009 )Free Lancer
• رئي�س املدراء التنفيذيني ب�شركة ( )OPTIMIZAالأردن .2009 - 2007
• م�ست�شار جودة امل�شاريع ببنك الإ�سكان . 2006 - 2005
• مدير عام �شركة عرب ال�شرق الأو�سط للتوزيع .2005 - 2000
• �شريك ومدير رئي�سي لدى  Accentureللإ�ست�شارات .2000 - 1993
• رئي�س �إدارة االت�صاالت وامل�شاريع اخلا�صة بالبنك العربي .1993 - 1983
 -10ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت
املن�صب :مدير تنفيذي /الدائرة القانونية
تاريخ امليالد1962 :
تاريخ التعيني1989/4/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق ،اجلامعة الأردنية.1987 ،
اخلربات العملية:
• ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل).
• الدائرة القانونية من .2000/9/1
• دائرة الت�سهيالت .2000- 1994
• دائرة متابعة الت�سهيالت .1994- 1989
-11ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمه
املن�صب :مدير دائرة التدقيق الداخلي
تاريخ امليالد1970 :
تاريخ التعيني2001/05/01 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،اجلامعة الأردنية.1992 ،
اخلربات العملية:
• �أعمال م�صرفية ،بنك الإ�سكان .2001 - 1992
 -12ال�سيد داود عادل داود عي�سى
املن�صب :مدير تنفيذي  /دائرة املوارد الب�شرية
تاريخ امليالد.1973 :
تاريخ التعيني.2012/11/18 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إقت�صاد ،جامعة الريموك1998 ،
اخلربات العملية:
• رئي�س دائرة التخطيط واملوازنة ب�إدارة املوارد الب�شرية ومدير �ش�ؤون املوظفني� ،شركة قطر للبرتول . 2012 - 2004
• مدير �ش�ؤون املوظفني � /شركة لوت�س للمقاوالت والتجارة  ،قطر .2004 - 2001
• مدير �ش�ؤون املوظفني والعالقات العامة /ال�شركة الفنية للمقاوالت الهند�سية  ،عمان . 2001 - 2000
 -13ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش
املن�صب :مدير تنفيذي  /الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني من 2007/7/16
تاريخ امليالد.1957 :
تاريخ التعيني .1981/2/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة1999 ،
اخلربات العملية:
• خربة م�صرفية �سابقة بفروع البنك الأردين الكويتي /الأردن 2007 - 1981
 -14ال�سيد عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار
املن�صب :مدير تنفيذي  /ال�ش�ؤون الإدارية
تاريخ امليالد1973/1/21 :
تاريخ التعيني2000/3 /5 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق ،جامعة عمان الأهلية1997 ،
اخلربات العملية:
• وزارة الداخلية ،مديرية ال�ش�ؤون القانونية .2000 - 1997
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�أ�سماء مالكي  %5ف�أكرث من �أ�سهم البنك خالل عامي  2012و2011
اجلن�سية

2012/12/31

عدد الأ�سهم

الن�سبة
%

عدد الأ�سهم
2011/12/31

الن�سبة
%

اال�سم
بنك برقان

الكويتية

50.927.827

50.928

50.927.827

50.928

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

الأردنية

21.041.644

21.042

21.041.644

21.042

االمريكية

5.250.000

5.250

4.800.000

4.800

ODYSSEY REINSURANCE COMPANY

 4ب5/

الو�ضع التناف�سي :ورد �ضمن التقرير

 4ب6/

ال يوجد تعامل مع موردين حمددين و�/أو عمالء رئي�سني (حملي ًا وخارجي ًا) مبا ي�شكل ( )%10ف�أكرث من �إجمايل امل�شرتيات و�/أو املبيعات �أو الإيرادات.

 4ب7/

 ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات يتمتع بها البنك �أو �أي من منتجاته مبوجب القوانني والأنظمة �أو غريها. -ال يوجد �أي براءات اخرتاع �أو حقوق امتياز ح�صل عليها البنك.

 4ب8/

ال يوجد قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدولية �أو غريها لها �أثر مادي على عمل البنك �أو منتجاته �أو قدرته التناف�سية.

 4ب9/

بيانات املوظفني والتدريب والهيكل التنظيمي
بلغ عدد موظفي البنك كما يف  )937( 2012/12/31موظف ًا منهم ( )13موظف ًا يف فرع نابل�س و( )20موظف ًا يف الإدارة االقليمية وفرع رام اهلل و()4
موظفني يف فرع قرب�ص .وبلغ عدد موظفي ال�شركات التابعة ( )22موظف ًا.

املوظفون ح�سب فئات م�ؤهالتهم :
البنك الأردين الكويتي

املتحدة لال�ستثمارات املالية

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

العدد

العدد

العدد

دكتوراه

1

-

-

ماج�ستري

49

2

-

بكالوريو�س

659

5

7

دبلوم عايل

8

-

-

دبلوم

129

3

-

الثانوية العامة

39

4

1

دون الثانوية العامة

52

-

-

املجموع

937

14

8

امل�ؤهل العلمي
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á«dÉŸG

ºµëàdG áæ÷
»°ù°SDƒŸG

äÉ«∏ª©dG
ájõcôŸG

äÉeóÿG áYƒª›
IófÉ°ùŸG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T

á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd IóëàŸG ácô°ûdG

á©HÉàdG äÉcô°ûdG

äÉë«°TÎdG áæ÷
äBÉaÉµŸGh

äÉeóÿG
ájQGOE’G

IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

ΩÉ©dG ôjóŸG
Ωƒ°üÿGh ∫ƒ°UC’G áæ÷

äÓ«¡°ùàdG
á«fÉªàF’G

»∏NGódG ≥«bóàdG

áæjõÿG
QÉªãà°S’Gh

äÉcô°ûdG äÓ«¡°ùJ
á£°SƒàŸG
IÒ¨°üdGh

áYƒªéŸG
á«aô°üŸG

ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T

≥«bóàdG áæ÷
ôWÉîŸGh

áFõéàdG äÉéàæe
OGôa’Gh

2012 الهيكل التنظيمي للبنك الأردين الكويتي

äÓ«¡°ùàdG áæ÷
QÉªãà°S’Gh

á«°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG Öàµe

QÉªãà°S’G áæ÷

áÑbGôe
∫Éãàe’G

É«∏©dG ôJƒ«ÑªµdG áæ÷

ájò«ØæàdG áæé∏dG

áFõéàdG äÓ«¡°ùJ áæ÷

äÉcô°ûdG äÓ«¡°ùJ áæ÷

∫ƒëàdG IQGOEG

IQGOEG áYƒª›
∫Éãàe’Gh ôWÉîŸG

IQGOEG
ôWÉîŸG

äÓ«¡°ùàdG ∞«æ°üJ áæ÷

IôFGódG
á«fƒfÉ≤dG

á÷É©eh á©HÉàe
¿ÉªàF’G

»é«JGÎ°S’G §«£îàdG

≥jƒ°ùàdG
áeÉ©dG äÉbÓ©dG

áª¶fCG
äÉeƒ∏©ŸG

äÓ«¡°ùJ
iÈµdG äÉcô°ûdG
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á©HÉàdG äÉcô°û∏d á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG
á«dÉŸG äGQÉªãà°SEÓd IóëàŸG ácô°ûdG
IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
≥«bóàdG áæ÷

ô°ùdG ÚeCG
ΩÉ©dG ôjóŸG
∫Éãàe’G §HÉ°V
ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf

á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°û∏d

äÉ°SGQódGh çÉëHC’G IôFGO
äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh

ájQGOE’Gh á«dÉŸG IôFGódG

QÉªãà°SE’Gh áWÉ°SƒdG IôFGO
ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°Th

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T
IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
IQGO’G ¢ù∏› áæ÷

IQGO’G áæ÷

ô°ùdG ÚeCG

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

»∏NGódG ≥«bóàdG

ΩÉ©dG ôjóŸG

ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf

≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG ôjóe

ÒLCÉàdG IóMh ôjóe

‹ÉŸG ôjóŸG
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الدورات التدريبية لعام 2012
الربامج الرئي�سية

التدريب الداخلي

عدد الدورات

عدد امل�شاركني

171

1861

تدريب خارج البنك:
�إدارة املخاطر والإمتثال

7

8

�إدارية

8

12

الت�سهيالت االئتمانية

4

6

اخلزينة واال�ستثمار

2

2

انظمة الكمبيوتر

2

11

اللغة االجنليزية  -م�ستويات

49

49

املحا�سبة واالدارة املالية

6

12

تامني وت�سويق

3

6

تفتي�ش وتدقيق ورقابة

8

11

م�صرفية متخ�ص�صة

14

36

املجموع

274

2014

 4ب10/

و�صف املخاطر :ورد �ضمن التقرير

 4ب11/

الإجنازات خالل عام  : 2012وردت �ضمن التقرير

 4ب12/

مل ترتتب خالل ال�سنة املالية � 2012أي �آثار مالية لعمليات ذات طبيعة غري متكررة وال تدخل �ضمن الن�شاط الرئي�سي للبنك.

ال�سل�سلة الزمنية للأرباح املحققة واملوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني ( ب�آالف الدنانري)

 4ب13/

و�سعر ال�سهم ()2012 - 2008
الأرباح املوزعة
نقدية

�صايف حقوق
م�ساهمي البنك

�سعر ال�سهم
دينار

ال�سنة

الأرباح املحققة
قبل ال�ضريبة

�أ�سهم منحة

239.398

4.690

2008

68.334

-

%10

3.800

2009

60.444

-

%15

286.572

2010

73.867

-

%20

324.557

4.320

2011

55.622

-

%20

346.643

3.620

2012

63.345

-

%20

374.085

3.030
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 4ب14/

حتليل املركز املايل :ورد �ضمن التقرير

 4ب15/

اخلطة امل�ستقبلية :وردت �ضمن التقرير

 4ب16/

�أتعاب مدققي احل�سابات  :بلغ �إجمايل �أتعاب مدققي احل�سابات للبنك وال�شركة التابعة يف عام  2012مبلغ  206.043دينار .

 4ب17/

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عامي  2012و.2011
الرقم
.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
.9

اال�سم

اجلن�سية

.1

املن�صب  /ال�صفة

عدد الأ�سهم كما يف

2012/12/31

2011/12/31

�أردين

1٫146

1٫146

بنك اخلليج املتحد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بحريني

226٫667

226٫667

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

ممثل بنك اخلليج املتحد

كويتي

10٫000

10٫000

بنك برقان

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتي

50٫927٫827

50٫927٫827

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ممثل بنك برقان

�أردين

8٫666

8٫666

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

21٫041٫644

21٫041٫644

ال�سيد عماد جمال �أحمد الق�ضاه

ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

�أردين

-

-

ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ع�ضو جمل�س الإدارة

ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي رئي�س جمل�س الإدارة

�أردنية

465٫631

465٫631

�أردين

49٫000

49٫000

�شركة الفتوح القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

44٫996

44٫996

ال�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

كويتي

32

32

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

50٫996

50٫996

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)

كويتي

14٫250

14.250

ODYSSEY REINSURANCE Co.

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أمريكية

5.250.000

4.800.000

Mr. BIJAN KHOSROWSHAHI

ممثل �شركة/

�أمريكي

-

-

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو جمل�س الإدارة

املهند�س من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ODYSSEY REINSURANCE Co.

�أردين

14٫004

14٫004
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2012و 2011
الرقم

الإ�سم

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
كما يف
اجلن�سية كما يف
2011/12/31 2012/12/31

املن�صب  /ال�صفة

1

“حممد يا�سر” م�صباح حممود الأ�سمر

املدير العام

�أردين

2

توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام /املجموعة امل�صرفية

�أردين

3

�شاهر عيد عبداحلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال

�أردين

4

وليم جميل عواد دبابنه

م�ساعد املدير العام /اخلزينة واال�ستثمار

�أردين

5

هيام �سليم يو�سف حب�ش

م�ساعد املدير العام /املالية

�أردنية

6

عبد احلميد حممود عبد احلميد الأحول

م�ساعد املدير العام /العمليات

�أردين

7

�إ�سماعيل �أحمد حممد �أبو عادي

م�ساعد املدير العام /دائرة الت�سهيالت امل�صرفية

�أردين

8

هيثم �سميح بدر الدين البطيخي

م�ساعد املدير العام /دائرة منتجات التجزئة والأفراد

�أردين

9

كمال �أنطون مو�سى حزبون

م�ساعد املدير العام � /أنظمة املعلومات

�أردين

� 10سهيل حممد عبدالفتاح الرتكي

مدير تنفيذي /دائرة العالقات العامة

�أردين

� 11إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

مدير تنفيذي /الدائرة القانونية

�أردين

 12زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

مدير تنفيذي /دائرة ت�سهيالت ال�شركات

�أردين

 13حممد جميل �أحمد حمد

مدير تنفيذي /دائرة �إدارة املخاطر

�أردين

� 14إبراهيم فريد �آدم بي�شه

مدير تنفيذي /اخلزينة واال�ستثمار

�أردين

� 15سائد حممود خ�ضر طعمه

مدير تنفيذي /دائرة التدقيق الداخلي

�أردين

 16ماجد �سعدو حممد مقبل

مدير تنفيذي /دائرة مراقبة االمتثال

�أردين

 17غ�سان عبداهلل �أحمد القا�سم

مدير تنفيذي � /إدارة الفروع

�أردين

 18مكرم �أمني ماجد القطب

مدير تنفيذي  /دائرة ت�سهيالت ال�شركات

�أردين

� 19إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

مدير تنفيذي  /الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

�أردين

 20عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

مدير تنفيذي  /دائرة ال�ش�ؤون الإدارية

�أردين

 21داود عادل داود عي�سى

مدير تنفيذي � /إدارة املوارد الب�شرية

�أردين

15.000
1.600
874
-

10.000
1.600
874
-

الأ�سهم اململوكة من قبل ال�شركات التي ي�سيطر عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة  /الأ�شخا�ص املطلعني
ا�سم الع�ضو  /ال�شخ�ص املطلع

ال�صفة

ا�سم ال�شركة
امل�سيطر عليها

ن�سبة امل�ساهمة عدد �أ�سهم البنك اململوكة من قبل
ال�شركة امل�سيطر عليها
يف ال�شركة
امل�سيطر عليها
2011/12/31 2012/12/31

بنك اخلليج املتحد

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك برقان  -الكويت

%17٫00

50.927.827

50.927.827

�شركة الفتوح القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة م�شاريع الكويت
(القاب�ضة)  -الكويت

%44٫63

50.996

50.996

�شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك برقان  -الكويت

%41٫00

50.927.827

50.927.827

�شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك اخلليج املتحد  -البحرين

%85٫66

226.667

226.667
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عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثليهم و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2012و 2011

1

زكية �إبراهيم حممود مراد

زوجة فاروق عارف �شحاده العارف  /ع�ضو جمل�س �إدارة

�أردنية

14.409

14.409

2

هند حممد �إ�سماعيل جرب

زوجة "حممد يا�سر" م�صباح الأ�سمر  /املدير العام

�أردنية

10.000

7.500

3

مي فخري عقاب �أبوهنط�ش

زوجة عبداحلميد حممود عبداحلميد الأحول /
م�ساعد املدير العام  -العمليات

�أردنية

164

164

الرقم

ال�صلة

اجلن�سية

عدد الأ�سهم كما يف

اال�سم

2011/12/31 2012/12/31

 4ب18/

بلغ �إجمايل الأجور والأتعاب والرواتب والعالوات وم�صاريف ال�سفر واالنتقال املدفوعة لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء الرئي�سيني يف البنك
وال�شركات التابعة يف عام  2012مبلغ  3.283.006دينار وال ت�شمل املكاف�آت واحلوافز املرتبطة بالإنتاجية.

 4ب19/

التربعات :بلغ �إجمايل م�ساهمة البنك وال�شركات التابعة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية مبا فيها التربعات جلهات خريية يف العام  2012مبلغ
 463.709دينار ح�سب اجلدول �أدناه:
املبلغ

البند
دعم التعليم اجلامعي

116.197

دعم الن�شاط الريا�ضي داخل وخارج البنك

20.885

دعم م�ؤلفني وكتاب �أردنيني

31.880

تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

25.931

دعم منتديات وم�ؤمترات وطنية

60.386

تكرمي �أوائل الطلبة املتفوقني وم�سابقات

1.050

التربعات جلهات خريية و�أن�شطة �إجتماعية

207.380

املجمـوع

463.709

 4ب20/

تعاقد البنك مع ال�شركة ال�شقيقة (�شركة ال�شرق العربي للت�أمني) للح�صول على تغطيات ت�أمينية عامة للبنك مبا فيها الت�أمني ال�صحي واحلوادث
للموظفني وبلغ �إجمايل قيمة العقود  1.080.738دينار ًا .ومل يعقد البنك ،عدا ذلك� ،أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات مع �شركات تابعة �أو �شقيقة �أو
حليفة �أو مع رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف البنك �أو �أقاربهم.

 4ب21/

ي�ساهم البنك يف خدمة البيئة واملجتمع املحلي ،وقد مت �إي�ضاح ذلك �ضمن اجلزء اخلا�ص ب�إجنازات البنك لعام  2012يف هذا التقرير.

4ج 5-1

البيانات املالية :وردت �ضمن التقرير.

4د

تقرير مدققي احل�سابات  :ورد �ضمن التقرير
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4هـ

�إقرارات جمل�س الإدارة

4هـ1 /

يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل عام .2013

4هـ2 /

يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي مب�س�ؤوليته عن �إعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.

تواقيع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

التواقيع

 -1ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي
 -2ال�سيد في�صل حمد مبارك احلمد العيار  /ممثل بنك اخلليج املتحد
 -3ال�سيد عماد جمال �أحمد الق�ضاه  /ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
 -4ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات  /ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة
 -5ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم  /ممثل �شركة م�شاريع الكويت ( القاب�ضة )
 -6ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف
 -7الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س  /ممثل بنك برقان  -الكويت
 -8ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي  /ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات
 -9ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي  /ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

4هـ3 /

نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.

رئي�س جمل�س الإدارة
عبد الكرمي الكباريتي

املدير العام
«حممد يا�سر» الأ�سمر

املدير املايل
هيام �سليم حب�ش

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
( التحكم امل�ؤ�س�سي )
CORPORATE GOVERNANCE MANUAL
2012

املحتويات

املقدمة

3

ر�سالة البنك بخ�صو�ص التحكم امل�ؤ�س�سي

3

الإطار القانوين وم�صادر �إعداد لدليل

3

املمار�سات ال�سليمة للتحكم امل�ؤ�س�سي

4

�أطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية

4

جمل�س الإدارة

4

 -الواجبات وامل�س�ؤوليات

4

 -ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س

5

 -رئي�س املجل�س

5

 -تنظيم �أعمال املجل�س

5

 -معايري ع�ضوية جمل�س الإدارة

6

اللجان املنبثقة عن املجل�س

7

 -جلنة التدقيق واملخاطر

7

 -جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

8

 -جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

9

 -جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت والإ�ستثمار

10

الإدارة التنفيذية

11

اللجان التنفيذية

11

�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية

13

 -الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك

13

� -أهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة بالبنك

13

 -دائرة الت�سهيالت الإئتمانية

13

 -دائرة اخلزينة واال�ستثمار

14

 -دائرة التدقيق الداخلي

15

 -دائرة �إدارة املخاطر

17

 -دائرة مراقبة االمتثال

18

 -دائرة متابعة ومعاجلة االئتمان

18

 -ميثاق �أخالقيات العمل

19

ال�سيا�سات املنظمة العمال البنك

19

عالقة البنك مع امل�ساهمني

19

ال�شفافية والإف�صاح

20
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الـمـقـدمـــــة

لقد �أ�صبحت �أ�س�س وقواعد احلاكمية امل�ؤ�س�سية من �أبرز املو�ضوعات املطروحة على �صعيد اقت�صاديات كافة دول العامل باعتبارها عن�صر ًا هام ًا وفاع ًال لتعزيز النجاح
والإ�صالح االقت�صادي خ�صو�ص ًا يف ظل العوملة وانفتاح االقت�صاديات الدولية على بع�ضها البع�ض .وغني عن القول �أن هذه املبادئ والأ�س�س �أ�صبحت �ضرورية للقطاعني
العام واخلا�ص على حد �سواء كمتطلب رئي�س لتعزيز الثقة يف اقت�صاد �أي دولة ودليل على توفر مبادئ ح�سن الإدارة و ال�شفافية واملحا�سبة� .إن احلاكمية اجليدة �أ�سا�س
جناح امل�ؤ�س�سات وتعتمد �إىل حد بعيد على املهارات واخلربات وعلى املعرفة التي يتمتع بها �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
ميكن تعريف احلاكمية امل�ؤ�س�سية على �أنها عبارة عن ( « )1جمموعة الأنظمة والهياكل التنظيمية التي تو�ضح م�س�ؤوليات وواجبات خمتلف امل�ستويات الإدارية يف البنك
وجمل�س �إدارته وم�ساهمي البنك بالإ�ضافة �إىل اجلهات ذات العالقة التي تهتم بالبنك وذلك كله من �أجل �ضمان متكن البنك من حتقيق �أهدافه يف ظل وجود عملية
رقابية فعالة وبالتايل امل�ساعدة على ا�ستغالل موارد امل�ؤ�س�سة بكفاءة «.
وينظر البنك الأردين الكويتي مبفهومه اخلا�ص �إىل احلاكمية امل�ؤ�س�سية على �أنها مفتاح ثقة العمالء وكافة الأطراف الأخرى املهتمة بالبنك ،فاحلاكمية امل�ؤ�س�سية هي
الطريقة والأ�سلوب الذي تدار به عالقات البنك مع نف�سه ومع الأطراف الأخرى املت�أثرة به.
ي�ؤمن البنك الأردين الكويتي ب�أن توفري حاكميه م�ؤ�س�سية جيدة ي�ؤدي �إىل �إدارة جيدة للبنك ويعمل على حتقيق �أهداف البنك اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل �إميانه املطلق
ب�أن وجود حاكميه جيدة لدى كافة م�ؤ�س�سات اململكة �سوف ي�ؤدي �إىل وجود م�ؤ�س�سات كف�ؤه بالإ�ضافة �إىل توفري بيئة تناف�سية منا�سبة ،مما ي�ساهم يف دعم االقت�صاد
الوطني ب�شكل عام ,خ�صو�ص ًا و�أن البنوك تلعب دورا ً هام ًا يف النظام املايل ،وتعتمد على ودائع عمالئها يف �أعمالها مما ي�ؤكد على �أهمية وجود حاكميه م�ؤ�س�سية جيدة
لديها.
وعليه فقد قرر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي تبني دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ( ي�شار �إليه الحقا ً بالدليل) والذي مت �إعداده وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية بهذا
اخل�صو�ص وا�ستناد ًا �إىل تعليمات و�إر�شادات البنك املركزي الأردين ،حيث يهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل الو�صول �إىل حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية املتمثلة
بعدالة معاملة كافة اجلهات ذات العالقة بالبنك ( )Stakeholdersوال�شفافية والإف�صاح عن و�ضع البنك املايل والإداري احلقيقي وامل�سائلة يف العالقات بني جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية ،وبني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة واجلهات املختلفة الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية من حيث الف�صل الوا�ضح يف
امل�س�ؤوليات وتفوي�ض ال�صالحيات.
ر�سالة البنك بخ�صو�ص التحكم امل�ؤ�س�سي

يهدف البنك الأردين الكويتي �إىل الو�صول لأف�ضل املعايري املتعلقة ب�أخالقيات العمل من كافة جوانبه وذلك من خالل الإف�صاح عن نتائج البنك بكل دقة و�شفافية �إىل
جانب املحافظة على التقيد التام بالقوانني والت�شريعات املختلفة التي حتكم عمل البنك.
الإطار القانوين وم�صادر �إعداد الدليل

يرتبط التحكم امل�ؤ�س�سي الفعال بعوامل داخلية ت�شمل مدى فعالية التعامل بني �إدارة البنك وجمل�س الإدارة وامل�ساهمني �إ�ضافة �إىل اجلهات ذات العالقة� .أما العوامل
اخلارجية والتي تدعم وتوفر حتكم م�ؤ�س�سي جيد فيمكن �إدراجها مبا يلي-:
•قانون البنوك رقم  28ل�سنة .2000
•قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة .1997
•قانون الأوراق املالية رقم  76ل�سنة .2002
•قانون �ضمان الودائع رقم  33ل�سنة  2000بالإ�ضافة اىل كافة القوانني التي حتمي حقوق امل�ساهمني واملودعني والأطراف ذات العالقة.
•الأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضى القوانني املذكورة �أعاله و�أية تعديالت الحقة عليها.
•كما ا�ستند البنك �إىل امل�صادر التالية والتي �شكلت �أ�سا�س �إعداد هذا الدليل- :
•دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك يف الأردن ال�صادر من قبل البنك املركزي الأردين يف العام .2007
•�إ�صدارات جلنة بازل حول املو�ضوع.
•�إ�صدارات دول  OECDوالبنك الدويل بهذا اخل�صو�ص.
•و�ضع البنك احلايل يف جمال احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
•�إ�صدارات خمتلفة مهنية تتحدث عن احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
•املعايري املحا�سبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�ستخدمها امل�ستثمرون مل�ساءلة �إدارة البنك.

( )1ح�سب تعريف منظمة دول التعاون االقت�صادية والتنمية ( .) OECD
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املمار�سات ال�سليمة للتحكم امل�ؤ�س�سي

�إن تنظيم عملية التحكم امل�ؤ�س�سي بالإ�ضافة �إىل الأطر القانونية والتنظيمية تختلف ب�شكل وا�سع بني الدول ،ومع هذا ف�إن التحكم امل�ؤ�س�سي ال�سليم ميكن حتقيقه بغ�ض
النظر عن النموذج الذي تتبناه امل�ؤ�س�سة امل�صرفية طاملا �أن هناك وظائف �أ�سا�سية تعمل كما يجب.
هنالك �أربعة �أ�شكال من الرقابة يجب ت�ضمينها الهيكل التنظيمي لأي بنك ل�ضمان حتقيق رقابة فعالة وهي:
1.1الرقابة من قبل جمل�س الإدارة.
2.2الرقابة من قبل الأ�شخا�ص غري املكلفني بالأعمال اليومية.
3.3الرقابة املبا�شرة من وحدات العمل نف�سها.
�4.4إدارة م�ستقلة لوظائف املخاطر ،االمتثال وخ�ضوع كل ذلك لإجراءات التدقيق الداخلي.
�أوال ً� :أطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ذات العالقة

وتالي ًا بع�ض الأمثلة على ذلك:

 .1امل�ساهمون

امتالك الأ�سهم يف ال�شركات امل�ساهمة العامة تعطي �صاحبها حقوق ًا خمتلفة ،حيث �أن ال�سهم ميكن �شرا�ؤه ،بيعه� ،أو حتويله� ،أو تعطيه احلق يف �أرباح ال�شركة ،بينما
حت�صر م�س�ؤوليته يف حدود قيمة ا�ستثماره فقط.
كذلك تعطي الأ�سهم �صاحبها احلق يف معرفة املعلومات املختلفة التي تخ�ص ال�شركة بالإ�ضافة �إىل حقه يف الت�أثري على القرارات املختلفة املتعلقة بال�شركة ،وبالتايل
كان من املهم جدا ً �أن يركز الدليل على حماية حقوق كافة م�ساهمي البنك.

� .2أع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�س�ؤول الأ�سا�سي والأول عن �إدارة البنك و�أدائه هم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالنيابة عن امل�ساهمني ب�إدارة البنك ،وتغطي الت�شريعات
والقوانني املختلفة واجباتهم وم�س�ؤولياتهم
( مثل قانون ال�شركات ،قانون البنوك  ...الخ ).

 .3املوظفون
كافة موظفي البنك عليهم م�س�ؤولية يف تطبيق �إجراءات الرقابة الداخلية كجزء من م�س�ؤولياتهم يف حتقيق �أهداف البنك ،كل فيما يخ�صه.
يجب على موظفي البنك �أن يتمتعوا باملعرفة ال�ضرورية واملهارات واملعلومات وال�صالحيات للقيام ب�أعمال البنك ،وهذا يتطلب الفهم الكامل للبنك ولل�صناعة ولل�سوق
واملخاطر التي يواجهونها.
من خالل �سعي املوظفني لتحقيق هذه املتطلبات ف�إنهم �سوف ي�ساهمون ب�شكل �إيجابي يف �أداء و�إجنازات البنك والنجاح يف ذلك �سوف ي�ؤدي �إىل الأمان والر�ضا الوظيفي.

 .4الدائنون
الأطراف املختلفة التي ترتبط مع البنك بعالقات تعاقدية مثل العمالء ،املوردون ،والدائنون هم �أ�سا�س لأي م�ؤ�س�سة.
العالقة بني البنك والأطراف املختلفة تعتمد على الثقة التي يتم تطويرها بني البنك والأطراف املختلفة الأخرى.
ثانيا ً :جمل�س الإدارة

الواجبات وامل�س�ؤوليات
حتقيقا ً ملبادئ التحكم امل�ؤ�س�سي ف�إن جمل�س �إدارة البنك يقوم باملهام وامل�س�ؤوليات الرئي�سية التالية ووفقا ملا ورد يف نظام البنك الأ�سا�سي �إ�ضافة �إىل ما ن�ص عليه قانون
البنوك وال�شركات والت�شريعات الأخرى ذات العالقة- :
 .1جمل�س �إدارة البنك هو امل�س�ؤول الأول عن �سالمة الو�ضع املايل للبنك ،وعن الت�أكد من قيام البنك بتلبية م�س�ؤولياته املختلفة جتاه كافة الأطراف التي ت�شمل البنك
املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها فروع للبنك ،امل�ساهمني ،املودعني ،الدائنني ،املوظفني ،امل�ستثمرين ،و�أية جهات �أخرى لها م�صالح
�أو ذات عالقة بالبنك.
 .2يقوم املجل�س بعملية ر�سم الأهداف اال�سرتاتيجية للبنك والرقابة على الإدارة التنفيذية التي يقع عليها عبء العمليات الت�شغيلية اليومية للبنك.
 .3يقوم املجل�س بامل�صادقة على �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والت�أكد امل�ستمر من فعاليتها يف �إدارة املخاطر املختلفة التي يواجهها البنك.
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 .4يقوم املجل�س بالت�أكد من مدى تقيد البنك باخلطط اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات والإجراءات املختلفة املعتمدة �أو املطلوبة مبوجب القوانني والتعليمات املختلفة النافذة.
 .5يقوم املجل�س بالت�أكد من متتع البنك بالنزاهة يف كافة �أعماله ،حيث وفر املجل�س ميثاق لأخالقيات العمل ،عرب فيه عن القيم واملبادئ الأخالقية للبنك وفق املرتكزات
الأ�سا�سية التالية :النزاهة ،االمتثال للقوانني ،ال�شفافية ،والوالء للبنك وقد مت تعميم هذا امليثاق على كافة موظفي البنك و�أع�ضاء املجل�س ون�شره للجمهور.
 .6يقوم املجل�س بالت�أكد من توفر �سيا�سات مكتوبة (واعتماد هذه ال�سيا�سات) تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لدى البنك ،وب�أنها معممة على كافة امل�ستويات الإدارية،
ويتم مراجعتها بانتظام للت�أكد من �شمولها لأي تغيريات تطر�أ على القوانني والتعليمات املختلفة التي حتكم عمل البنك.
 .7يقوم املجل�س بتعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والأخالق احلميدة واخلربة والكفاءة املهنية ،و يتم تقييم املدير العام �سنويا ً من قبل املجل�س.
 .8يقوم املجل�س باملوافقة على تعيني �أو ا�ستقالة املدراء التنفيذيني يف البنك.
 .9يقوم املجل�س بالتقييم الذاتي لأدائه  -من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت -على الأقل مرة واحدة �سنوي ًا وفق �آلية وا�ضحة.
 .10يقوم املجل�س ب�إقرار خطط �إحالل (  ) Succession Plansللمدراء التنفيذيني للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توافرها ل�شاغلي هذه الوظائف.

ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س

 .1تت�صف ت�شكيلة �أع�ضاء املجل�س بالتنوع يف اخلربة العملية واملهنية.
 .2ميكن �أن ي�ضم املجل�س �أع�ضاء تنفيذيني (الذين ي�شغلون وظائف بالبنك) و�أع�ضاء غري تنفيذيني ,ويكون �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري تنفيذيني .
 .3يراعي البنك دائما ً �أن يكون هناك ثالثة �أع�ضاء م�ستقلني على الأقل (� )Independent Directorsضمن ت�شكيلة املجل�س.
 .4يعرف البنك الع�ضو امل�ستقل �أنه الع�ضو الذي ال تربطه بالبنك �أي عالقة ميكن �أن ت�ؤثر على مو�ضوعية وحيادية حكمه وقراره وبحيث تتوفر يف ع�ضو املجل�س احلدود
الدنيا التالية ليعترب م�ستقال ً-:
 �أن ال يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضوية املجل�س. ان ال تربطه ب�أي �إداري يف البنك قرابة دون الدرجة الثانية. �أن ال يتقا�ضى من البنك �أي راتب �أو �أتعاب مالية �سواء بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر با�ستثناء ما يتقا�ضاه مقابل ع�ضويته يف املجل�س. �أن ال يكون ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مالكا ً ل�شركة يتعامل معها البنك و ي�ستثنى من ذلك التعامالت التي تن�ش�أ ب�سبب اخلدمات و�/أو الأعمال املعتادة التي يقدمها البنكلعمالئه وعلى �أن حتكمها ذات ال�شروط التي تخ�ضع لها التعامالت املماثلة مع �أي طرف �آخر ودون �أي �شروط تف�ضيلية.
 �أن ال يكون �شريكا ً للمدقق اخلارجي �أو موظفا لديه �أو ل�شركة ا�ست�شارات لها تعامالت مادية مع البنك خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ تر�شحه لع�ضويةاملجل�س.
 �أن ال ت�شكل م�ساهمته م�صلحة م�ؤثرة يف ر�أ�س مال البنك بطريقة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة ك�أن يكون حليفا ً مل�ساهم رئي�سي يف البنك. يف�صل البنك بني من�صبي رئي�س املجل�س واملدير العام وعلى �أن ال تربط بني الرئي�س واملدير العام �أي قرابة دون الدرجة الثالثة.� -إذا كان الرئي�س تنفيذي ًا فيقوم البنك بتعيني ع�ضو م�ستقل كنائب لرئي�س املجل�س.

رئي�س املجل�س

يقوم رئي�س املجل�س بالإ�ضافة �إىل مهامه التقليدية مبا يلي:
 .1العمل على بناء واملحافظة على عالقات جيدة وبناءة تقوم على �أ�س�س احلاكمية امل�ؤ�س�سية بني �أع�ضاء املجل�س وبني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.
 .2الت�أكد من و�صول املعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�سبة لكافة �أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني.
 .3العمل على خلق ثقافة النقد البناء وت�شجيع تبادل وجهات النظر بني �أع�ضاء املجل�س خالل اجتماعات املجل�س.
 .4الت�أكد من توفر معايري ذات م�ستوى عال من احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك.

تنظيم �أعمال املجل�س

 .1يجتمع جمل�س �إدارة البنك �ست مرات على الأقل يف ال�سنة وتبادر الإدارة التنفيذية للبنك باقرتاح املوا�ضيع التي تراها منا�سبة على جدول �أعمال كل اجتماع.
 .2يقوم البنك بتزويد �أع�ضاء املجل�س باملعلومات املالئمة والكافية ويف الأوقات املنا�سبة.
 .3يقوم �أمني �سر املجل�س بتدوين اقرتاحات ونقا�شات ونتائج ت�صويت �أع�ضاء املجل�س يف اجتماعات املجل�س.
 .4يقوم البنك ب�إعداد كتيب خا�ص يت�ضمن حقوق /واجبات وم�س�ؤوليات ع�ضو جمل�س الإدارة ب�شكل وا�ضح وبحيث توزع على كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س عند انتخابه.
 .5يقوم البنك ب�إعداد كتيب خا�ص يت�ضمن كافة العمليات امل�صرفية التي تتطلب موافقة املجل�س عليها.
 .6يجب �أن يكون �أع�ضاء املجل�س على �إطالع دائم و م�ستمر بالتطورات داخل البنك وخارجه ،كذلك يقوم البنك بتزويد الأع�ضاء مبلخ�ص عن �أعمال البنك عند التعيني
وخالل فرتة الع�ضوية ،بحيث يت�ضمن خطط البنك اال�سرتاتيجية� ،أهم الأمور املتعلقة بو�ضع البنك احلايل و�إدارة املخاطر لدى البنك وبرنامج االمتثال بالإ�ضافة �إىل
ميثاق �أخالقيات العمل ،الهيكل التنظيمي ،املدراء التنفيذيون و املدقق اخلارجي.
 .7لكافة �أع�ضاء املجل�س وجلانه حق االت�صال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية يف البنك.
 .8ميكن لأع�ضاء املجل�س واللجان املختلفة املنبثقة عنه اال�ستعانة مب�صادر خارجية مل�ساعدتهم يف القيام باملهام املوكولة �إليهم اذا اقت�ضت احلاجة �إىل ذلك.
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 .9لدى البنك هيكل تنظيمي يبني الت�سل�سل الإداري(مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية) ويتم الإف�صاح للجمهور عن اجلزء املتعلق بالإدارة العليا للبنك.
 .10يقوم املجل�س برت�سيخ مبد�أ التزام كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س جتاه البنك وجميع م�ساهميه ولي�س جتاه م�ساهم معني .
 .11يقوم املجل�س ب�إعداد كتاب ر�سمي يبني فيه مهام وم�س�ؤوليات وواجبات �أمني �سر املجل�س والتي ت�شمل الت�أكد من قيام �أع�ضاء املجل�س ب�إتباع الإجراءات املقرة من
املجل�س والت�أكد من انتقال املعلومات بني �أع�ضاء املجل�س وجلانه والإدارة التنفيذية� ،إ�ضافة �إىل حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وكتابة حما�ضر االجتماعات ويتم
تعيني او تنحية �أمني �سر املجل�س من قبل املجل�س بالإجماع.

معايري ع�ضوية جمل�س الإدارة

تعترب املعايري التالية احلدود الدنيا الواجب توافرها يف ع�ضو جمل�س الإدارة-:

�أ-توفر امل�ؤهالت وال�شروط الالزمة للع�ضوية

يجب �أن تتوفر يف كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ؤهالت وال�شروط الكافية خلدمة م�صالح البنك واجلهات الأخرى ذات العالقة ويت�ضمن ذلك حتقيق ما ورد يف قانوين
البنوك وال�شركات و�أية قوانني �أخرى ذات عالقة .كذلك يجب �أن تتوفر لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي من �أو جميع اخلربات وامل�ؤهالت التالية-:
 خربة م�صرفية مالئمة. م�ستوى معني من التعليم والتدريب. القدرة على اال�ستقاللية يف احلكم على الأمور. املعرفة بالبيانات املالية والفهم املعقول للن�سب امل�ستخدمة لقيا�س الأداء وتوفر اخلربة الالزمة يف جمال عمل البنك. توفر مهارات �أو خربات مالية  /م�صرفية ت�ساهم يف �إثراء املجل�س. االلتزام بتعلم �أعمال البنك وا�ستيفاء �شروط امل�ساهمة واال�ستعداد لال�ستقالة من املجل�س يف حال عدم القيام بالأعمال املوكلة �إليه. وجود فهم ودراية ب�أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال الإدارة وتطبيقها. -القدرة على التوجيه اال�سرتاتيجي والر�ؤيا امل�ستقبلية الوا�ضحة واتخاذ القرارات ال�سليمة.

ب -الوالء وال�صدق واالهتمام

يعترب التزام �أع�ضاء جمل�س الإدارة بال�صدق ،الوالء واالهتمام بالبنك من �أهم اجلوانب للو�صول �إىل حتكم م�ؤ�س�سي جيد من حيث حر�ص الع�ضو على �أن تكون عالقته
بالبنك عالقة �صادقة وان يقوم ك�أي موظف �آخر بالت�صريح عن �أي معلومات ذات �أهمية قبل �إجراء �أي �صفقة �أو تعامل جتاري مع البنك.
�أما يف جانب الوالء فانه يف حالة ح�صول �أي ت�ضارب يف امل�صالح بني الع�ضو والبنك ف�إنه على جميع الأطراف �أن ت�سعى الن تكون العملية عادلة بالن�سبة للبنك ،ويجب �أن
يطبق املجل�س على �أي ع�ضو يتعامل مع البنك نف�س ال�شروط التي يطبقها على العمالء الآخرين دون �أية �أف�ضلية.
وحتقيقا للوالء املن�شود يقوم ع�ضو جمل�س الإدارة مبا يلي-:
 ممار�سة دورة ب�أمانه وو�ضع م�صلحة البنك ن�صب عينيه. جتنب ت�ضارب امل�صالح �أو ا�ستغالل من�صبه �أو معلومات البنك لتحقيق م�آرب �شخ�صية والإف�صاح عن �أية حاالت ن�ش�أت �أو ميكن �أن تن�ش�أ بهذا اخل�صو�ص فور ًا. �إطالع املجل�س على �أي ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح وعدم الت�صويت على �أي قرارات تتعلق بهذا املو�ضوع.�أما يف جانب االهتمام فيحر�ص الع�ضو على القيام بجميع الواجبات املن�صو�ص عليها مبوجب القوانني والأنظمة املرعية يف هذا املجال � ،أن ي�سعى للح�صول على كافة
املعلومات ال�ضرورية للت�أكد من �أن جميع القرارات املتخذة هي يف �صالح البنك ,وعليه ح�ضور اجتماعات املجل�س والتح�ضري امل�سبق لها ب�شكل جيد .كذلك يجب �أن يقوم
بالواجبات املوكولة �إليه ب�أمانة.

ج -الإ�ستقاللية

حتى يتمكن املجل�س من �أداء دوره الرقابي على الإدارة التنفيذية والت�أكد من عدم ممار�ستها لأي �إجراءات غري �سليمة ف�إن جمل�س �إدارة البنك يحتفظ بعدد منا�سب من
الأع�ضاء امل�ستقلني يف املجل�س (وفق ًا لتعريف الع�ضو امل�ستقل الوارد يف هذا الدليل ) وقد اعترب املجل�س �أن ثالثة �أع�ضاء يعترب منا�سب ًا .

د -الإطالع واملعرفة

ويف هذا املجال يجب على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يكون -:
 على فهم ودراية بالعمليات امل�صرفية واملخاطر التي تواجه البنك� ،إ�ضافة �إىل البيانات املالية التي تعك�س و�ضعه املايل. على دراية بالقوانني والتعليمات املطلوب من البنك التقيد بها ومتابعا للموا�ضيع امل�ستجدة يف قطاع اخلدمات املالية و�أي تطورات تطر�أ عليها. ملتزم ًا بح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ،ومراجعة كافة املوا�ضيع املطروحة والتقارير املقدمة من الإدارة التنفيذية واملدققني الداخليواخلارجي وال�سلطات الرقابية التي حتكم عمل البنك.
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ثالث ًا :اللجان املنبثقة عن املجل�س

بهدف تنظيم �أعمال املجل�س وزيادة كفاءته وفعاليته ،قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلان خمتلفة فو�ضها بع�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وب�شكل يتوافق مع �أهداف
وا�سرتاتيجيات البنك وقد مت ت�شكيل هذه اللجان ب�شكل ر�سمي وبتعليمات �أقرت من املجل�س .علم ًا ب�أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة
جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
يقوم البنك بالإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء اللجان بالإ�ضافة مللخ�ص عن مهامها وم�س�ؤولياتها �ضمن التقرير ال�سنوي للبنك.
ميكن للمجل�س �أن يقوم بدمج مهام جلنة �أو �أكرث يف جلنة واحدة �إذا ر�أى �أن يف ذلك حتقيق مل�صالح البنك و�أف�ضل من الناحية الإدارية.

�أ) جلنة التدقيق واملخاطر
 .1تت�ألف جلنة التدقيق واملخاطر من �أربعة �أع�ضاء بالإ�ضافة �إىل ع�ضو مراقب جميعهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني.
 .2يقوم البنك بالإف�صاح عن �أ�سماء �أع�ضاء هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك.
 .3على الأقل يجب �أن ت�ضم جلنة التدقيق ع�ضوين حا�صلني على م�ؤهالت وخربات يف املجاالت املحا�سبية �أو املالية.
 .4يجب �أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�ضوين اثنني.
 .5يعهد �إىل جلنة التدقيق مهام وم�س�ؤوليات جلنة �إدارة املخاطر وجلنة مراقبة االمتثال يف البنك.
 .6من حق اللجنة احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية تراها �ضرورية لأداء مهامها ،كما لها احلق يف ا�ستدعاء �أي موظف تنفيذي �أو ع�ضو جمل�س �إدارة
حل�ضور اجتماعاتها.
 .7لدى البنك كتيب (ميثاق) يبني مهام وم�س�ؤوليات و�صالحيات جلنة التدقيق واملخاطر.
 .8تعهد �إىل اللجنة م�س�ؤولية تقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني� ،إنهاء عمل ،مكاف�آت ،وتقييم مو�ضوعية املدقق اخلارجي .ويراعى الأمور التالية-:
 الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق .ويف حال �صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية  ،الدوران املنتظم لل�شريك الرئي�سي امل�س�ؤول عن التدقيقاخلارجي للبنك .
 قيام املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره. .9تقوم اللجنة باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي ،م�سئويل االمتثال واملخاطر مرة واحدة على الأقل �سنويا �أو كلما دعت احلاجة لذلك وبدون ح�ضور الإدارة
التنفيذية للبنك.
 .10تقوم جلنة التدقيق مبمار�سة الدور املوكول �إليها مبوجب قانون البنوك والت�شريعات الأخرى ذات العالقة وبحيث يت�ضمن ذلك وب�شكل خا�ص-:
 املراجعة وامل�صادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�شمل نطاق التدقيق وتكراره. الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الت�صويبية وبالوقت املنا�سب لنقاط ال�ضعف يف الرقابة الداخلية ،عدم االلتزام بال�سيا�سات والقوانني والتعليمات،واملالحظات الأخرى التي يتم حتديدها من قبل التدقيق الداخلي.
 الت�أكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�سبة والتدقيق الدولية بال�شكل ال�سليم. تقييم نطاق ونتائج ومدى كفاية عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك. التقييم امل�ستمر لأنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك. مراجعة الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية. مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة �إجراءات الت�صويب. مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة وب�صفة خا�صة التحقق من �أوامر اجلهات الرقابية ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال وكفاية املخ�ص�صات امل�أخوذةمقابل الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وكافة املخ�ص�صات الأخرى و�إبداء الر�أي يف ديون البنك غري العاملة �أو املقرتح اعتبارها ديونا هالكة.
 الت�أكد من القوانني والأنظمة التي حتكم عمل البنك. تقوم اللجنة برفع تقاريرها وتو�صياتها ونتائج ممار�ستها ملهامها �إىل جمل�س الإدارة. يدعى كل من رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال و مدير دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها �أن تدعو �أي �شخ�ص لال�ستئنا�س بر�أيهبخ�صو�ص م�س�ألة معينة.
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وب�شكل عام فان م�س�ؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�س�ؤوليات املجل�س �أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لديه.
�أما دور جلنة التدقيق واملخاطر يف جانب �إدارة املخاطر فتتلخ�ص مهامها بالآتي:
 .1التو�صية باعتماد �إ�سرتاتيجية و�سيا�سات �إدارة املخاطر والت�أكد مما يلي:
 �أن تكون �شاملة وموثقة لإدارة جميع املخاطر املادية. �أن تكون مالئمة حلجم ون�شاطات البنك و�شركاته التابعة. وجود الربامج واالجراءات والأدوات ( ومنها ال�سقوف ) لرتجمة هذه اخلطط وال�سيا�سات والت�أكد من مدى تطبيقها و�أن �أي ا�ستثناء يتم من خالل موافقات�إدارية حمددة.
 يتم مراجعتها ب�صورة دورية. يتم �إي�صالها �إىل املعنيني �ضمن البنك. مراقبة الإدارات التنفيذية فيما يتعلق ب�إدارة خماطر االئتمان ،ال�سوق ،ال�سيولة ،الت�شغيلية ،االمتثال وال�سمعة وكافة �أنواع املخاطر الأخرى وذلك من خاللالإطالع على التقارير ال�صادرة عن �إدارة املخاطر التي تو�ضح للجنة ما هي املخاطر التي يعمل �ضمنها البنك والإجراءات املتخذة لتخفيفها ،وبحيث تكون هذه
التقارير مالئمة ،مف�صلة ،وتقدم بالوقت املنا�سب �ضمن �إطار �أنظمة معلومات كف�ؤة.
 .2متابعة املخاطر التي يعمل �ضمنها البنك وقيا�س ماديتها والت�أكد من وجود �إجراءات داخلية لتقييم كفاية ر�أ�س املال وربطها مع خماطر البنك (. )Risk Profile
 .3الت�أكد من املخاطر املت�ضمنة يف املنتجات اجلديدة التي يرغب البنك بالتعامل بها قبل �أن يتم طرحها.
 .4التو�صية باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة �إدارة املخاطر والت�أكد من ا�ستقالليتها ومن قيامها مبمار�سة �أعمالها �ضمن �إدارة م�ستقلة.
 .5مراجعة حجم املخاطر املقبولة (  ) Risk Appetiteالتي ميكن �أن يتحملها البنك ويعمل �ضمنها والتو�صية بها ملجل�س الإدارة.
 .6الإطالع على التقارير املتعلقة ب�ضمان ا�ستمرارية العمل (.)Business Continuity
 .7االطالع على نتائج االختبارات ال�ضاغطة التي تقوم بها �إدارة املخاطر والت�أكد من �أثر نتائجها على املتانة املالية للبنك.
 .8تقوم اللجنة برفع تقارير دورية ملجل�س الإدارة.
وفيما يتعلق بدور جلنة التدقيق واملخاطر يف جانب مراقبة االمتثال فيمكن �إدراجه مبا يلي- :
 .1التو�صية باعتماد �سيا�سة مراقبة االمتثال والت�أكد بخ�صو�صها مما يلي:
 �أن تكون ال�سيا�سة مكتوبة. �أن تكون مالءمة حلجم ون�شاطات البنك و�شركاته التابعة. �أن حتدد الإجراءات التي يجب �إتباعها من قبل الإدارة واملوظفني. �أنها تو�ضح املتطلبات الرئي�سية ب�ش�أن التعرف على خماطر االمتثال و�إدارتها �ضمن جميع م�ستويات البنك. �أن يتم تعميم ال�سيا�سة على كافة الإدارات والعاملني يف البنك. .2تقييم درجة الفعالية التي يدير بها البنك خماطر االمتثال مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ومراجعتها عند �إجراء �أي تغيريات عليها.
 .3مراقبة ومتابعة تطبيق هذه ال�سيا�سة.
 .4اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة واملمار�سات املهنية ال�سليمة داخل البنك بال�شكل الذي يجعل االمتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر
واملعايري املطبقة هدف ًا �أ�سا�سي ًا واجب التحقق.
 .5اعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة مراقبة االمتثال والت�أكد من ا�ستقالليتها ومبا يحقق وجود ف�صل بني وظيفة مراقبة االمتثال و�أن�شطة التدقيق الداخلي.
 .6الت�أكد من وجود خطة �سنوية لإدارة خماطر االمتثال و�أنها ت�أخذ بعني االعتبار �أي ق�صور يف ال�سيا�سة �أو الإجراءات �أو التطبيق و�أنها مرتبطة مبدى فعالية �إدارة
خماطر االمتثال القائمة و�أنها حتدد احلاجة اىل �أي �سيا�سات او �إجراءات للتعامل مع خماطر االمتثال اجلديدة الناجتة عن التقييم ال�سنوي لهذه املخاطر.
 .7الإطالع على الإجراءات والتدابري الت�صحيحية و�/أو الت�أديبية املنا�سبة التي يتم اتخاذها من قبل الإدارة التنفيذية بالبنك يف حال اكت�شاف خمالفات ناجمة
عن عدم االمتثال وخا�صة يف حالة املخالفات التي تعر�ض البنك لعقوبات قانونية �أو تعر�ضه خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر ال�سمعة مع الت�أكد من �أنه يتم الإبالغ
الفوري عن هذه احلاالت.
 .8الإطالع على التقارير التي تظهر نتائج االختبارات التي متت مبراقبة االمتثال والتي يجب �أن تت�ضمن تقييم خماطر االمتثال واملخالفات وجوانب الق�صور التي يتم
الك�شف عنها واالجراءات الت�صحيحية التي مت اتخاذها.

ب) جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

 .1تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني� ،إثنان منهم مبا يف ذلك رئي�س اللجنة من الأع�ضاء امل�ستقلني ،جتتمع على
الأقل مرتني من كل عام �أو كلما دعت احلاجة وتكون قراراتها بالأغلبية على �أن يت�ضمنها قرار رئي�س اللجنة ويتوىل �أمانة �سرها �أمني �سر جمل�س الإدارة.
 .2تقوم اللجنة باملهام التالية-:
 ت�سمية �أع�ضاء املجل�س مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت الأ�شخا�ص املر�شحني .ويف حاالت �إعادة الرت�شيح ي�ؤخذ بعني االعتبار عدد مرات ح�ضورهم ونوعيةوفاعلية م�شاركتهم يف اجتماعات املجل�س ،مع مراعاة ما ورد يف قانون ال�شركات بخ�صو�ص جتديد ع�ضوية ع�ضو جمل�س الإدارة.
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 حتديد فيما �إذا كان للع�ضو �صفة الع�ضو امل�ستقل . تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باتباع �أ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم فعالية املجل�س بالإ�ضافة �إىل مدى م�شاركة الع�ضو يف اجتماعات املجل�س .وبحيث يكونمعيار تقييم الأداء مو�ضوعي ويت�ضمن مقارنة بالبنوك الأخرى ،بالإ�ضافة �إىل معايري �سالمة و�صحة البيانات املالية للبنك ومدى االلتزام مبتطلبات ال�سلطات
الرقابية.
 تتوىل اللجنة م�س�ؤولية توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،والت�أكد من اطالعهم امل�ستمر حول �أحدثاملوا�ضيع ذات العالقة بالعمل امل�صريف.
 تو�صي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملكاف�آت (مبا يف ذلك الراتب ال�شهري واملنافع الأخرى) للمدير العام .كما تقوم اللجنة مبراجعة املكاف�آت املمنوحة لباقيالإدارة التنفيذية.
 التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني مدير عام على �أن يتمتع بال�شروط التي ن�ص عليها قانون البنوك. التو�صية ملجل�س الإدارة ب�إقرار خطط الإحالل للإدارة التنفيذية للبنك وبحيث تت�ضمن امل�ؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�شاغلي هذه الوظائف. التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املدراء التنفيذيني. تتوىل اللجنة م�س�ؤولية الت�أكد من وجود �سيا�سة لدى البنك تت�ضمن �أن املكاف�آت  /الرواتب كافية ال�ستقطاب �أ�شخا�ص م�ؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�شكليتما�شى مع املكاف�آت  /الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق .كما يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة البنك �أن يتم ربط الرواتب وب�شكل جزئي بالأداء ،و�أن
تو�ضع برامج للحوافز تهدف �إىل تعزيز قيمة �أ�سهم البنك على املدى طويل الأجل وتهدف �أي�ضا �إىل تعزيز البيئة الرقابية الداخلية وت�ؤدي �إىل �سالمة ومتانة الو�ضع
املايل للبنك ،مبعنى �أن ال يتم الرتكيز على زيادة ح�صة �سهم البنك من الأرباح على املدى الق�صري فقط.
 الت�أكد من �أن �سيا�سة املكاف�آت يتم الإف�صاح عنها يف التقرير ال�سنوي للبنك وحتديد ًا مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س كل على حده و�أعلى رواتب مت دفعها خالل ال�سنةللمدراء التنفيذيني من غري �أع�ضاء املجل�س.
� -إطالع املجل�س على التقارير التي ت�ضمن املعلومات الالزمة له لأداء �أعماله.

ج -جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

تت�ألف جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي من رئي�س جمل�س الإدارة وثالثة �أع�ضاء غري تنفيذيني .جتتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل من كل عام وذلك بدعوة من رئي�سها ويتوىل رئي�س
جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال �أمانة ال�سر .للجنة �أن تقوم بدعوة �أي �شخ�ص يف البنك وعلى كافة امل�ستويات الإدارية لال�ستئنا�س بر�أيه �أو م�ساءلته عن �أي �أمر من الأمور.

مهام جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

�إن مهام جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي ب�شكل رئي�سي تن�صب على الت�أكد من تطبيق ما ورد يف دليل التحكم امل�ؤ�س�سي من كافة جوانبه وذلك من قبل كافة الأطراف املرتبطة به
من �إدارة تنفيذية وجمل�س �إدارة وجلان� ،إ�ضافة �إىل املراجعة الدورية للدليل من وقت لآخر �أو كلما اقت�ضت احلاجة وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجات وتوقعات
كل من البنك وال�سوق امل�صريف.

وتالياً �أبرز املهام املوكلة للجنة التحكم امل�ؤ�س�سي-:
 .1الت�أكد من قيام املجل�س بر�سم �أهداف ا�سرتاتيجية وحتديد قيم عليا للبنك وتعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية داخل البنك ويف هذا املجال تقوم اللجنة بالت�أكد
من عدة �أمور منها-:
 ر�سم ا�سرتاتيجية للبنك والعمل على �إقرارها من املجل�س. قيام جمل�س الإدارة باعتماد ال�سيا�سات العامة للبنك مبا فيها اال�سرتاتيجية العامة والإ�شراف على تنفيذها ب�شكل ي�ضمن عدم ت�ضارب امل�صالح. الإلتزام مبيثاق �أخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�ستوى جمل�س الإدارة وكافة امل�ستويات الإدارية يف البنك. .2الت�أكد من حتديد امل�س�ؤوليات وتو�ضيح خطوط االت�صال واملرجعية للإداريني على خمتلف م�ستوياتهم الإدارية وذلك �ضمن الإطار التايل-:
 حدد قانون البنوك وقانون ال�شركات �شروط وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة واملدير العام ،حيث يعترب املجل�س م�س�ؤو ًال عن الرقابة على �إدارة البنك التنفيذية والتيتقوم ب�إدارة �أعمال البنك اليومية.
 �ضرورة و�ضوح خطوط امل�ساءلة وامل�س�ؤولية من خالل التفوي�ض الر�سمي لل�صالحيات والت�أكيد على الف�صل ما بني الوظائف ووجود �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخليةاملنا�سبة.
 .3الت�أكد من �أهلية �أع�ضاء جمل�س الإدارة ملنا�صبهم و�أن لديهم فهم وا�ضح لدورهم يف التحكم امل�ؤ�س�سي �إ�ضافة �إىل اال�ستقاللية يف حل امل�شاكل واتخاذ القرارات ويف
هذا الإطار يقع على عاتق اللجنة م�س�ؤولية الت�أكد من عدة �أمور منها -:
 ان جمل�س الإدارة يقوم بدوره املطلوب يف جمال الرقابة على �أعمال البنك مبا يف ذلك فهم للمخاطر التي يتعر�ض لها البنك. الت�أكد من وجود عدد منا�سب من الأع�ضاء امل�ستقلني �ضمن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ( ) Independent Directors الت�أكد من توفر املحددات و ال�شروط الواردة �ضمن قانون البنوك بخ�صو�ص الأ�شخا�ص الذين ي�شغلوا رئا�سة وع�ضوية جمل�س الإدارة . الت�أكد من تطبيق مبد�أ و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب() Fit and Proper الت�أكد من وجود جلنة تدقيق م�شكلة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �ضمن ال�شروط املحددة بقانون البنوك و�أنها متار�س دورها بال�شكل املطلوب �إ�ضافة �إىل الت�أكد منوجود اللجان املطلوبة مبوجب تعليمات البنك املركزي مثل ( جلنة �إدارة املخاطر وجلنة مراقبة االمتثال ).
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 الت�أكد من وجود اللجان الكافية واملنبثقة عن جمل�س �إدارة البنك مع العمل على ا�ستحداث اللجان التي تظهر احلاجة �إليها والالزمة لإر�ساء قواعد التحكم امل�ؤ�س�سيوتطبيق ثقافتها على كافة امل�ستويات لدى البنك.
 .4الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية بواجبها فيما يتعلق بالرقابة املنا�سبة على �أعمال البنك والقيام بدورها ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف تعليمات �أنظمة ال�ضبط
والرقابة الداخلية ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين وذلك من خالل العديد من الأمور منها-:
 الت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية مبهمة �إدارة املخاطر الأمر الذي يت�ضمن مهمة الت�أكد من عملية و�ضع ومراقبة ال�سيا�سات والتعليمات مب�ستوى مقبول لكل منخماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة واملخاطر الت�شغيلية� ،إ�ضافة �إىل االلتزام بدورها يف �إدارة ومراقبة خماطر االمتثال وفق ًا لل�سيا�سات املعدة لهذا
الغر�ض ،و�صو ًال �إىل حتقيق عائد معقول للم�ساهمني دون امل�سا�س بق�ضايا ال�سالمة امل�صرفية.
 الت�أكد من تطبيق مبد�أ الرقابة الثنائية يف كافة �أعمال ون�شاطات البنك وعدم ا�ضطالع �شخ�ص واحد للقيام بعمل كامل. الت�أكد من كفاءة الإدارة التنفيذية وكافة مدراء الدوائر ب�شكل عام. .5الإ�ستفادة ب�شكل فعال من الأعمال التي يقوم بها املدققون الداخليون واملدققون اخلارجيون.
 .6الت�أكد من قيام البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة بحيث
يتم تقييم خماطر العمالء .وقد يرى البنك مكاف�أة عمالئه الذين تتوفر لديهم حاكمية جيدة.
من �ضمن مهام جمل�س الإدارة ،و�ضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك والتي حتدد مهام الدوائر املختلفة مبا يكفل حتقيق الرقابة املطلوبة ويف هذا الإطار يربز دور
جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي يف توفري ما يلي بهذا اخل�صو�ص -:

 -1التدقيق الداخلي

�إن توفري �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية فعالة داخل البنك يجب �أن يكون مدعما بدائرة تدقيق داخلي فعالة تقوم بتقييم هذه الأنظمة با�ستقاللية.
تقوم دائرة التدقيق الداخلي بتقييم فعالية وكفاءة العمليات ومدى التقيد بالقوانني والأنظمة والتعليمات �إ�ضافة �إىل تقييم فعالية نظام �إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س مال
البنك ن�سبة �إىل خماطره وفق البيانات املالية للبنك ،وحتقيق ًا لهذا الدور يجب �أن يتم ما يلي-:
 الت�أكد من متتع املدقق الداخلي باال�ستقاللية التامة من خالل قيامه برفع تقاريره وتو�صياته بنتائج مهامه مبا�شرة �إىل جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة. الت�أكد من �أن جلنة التدقيق هي امل�س�ؤولة عن حتديد رواتب ومزايا كادر دائرة التدقيق الداخلي وتقييم �أدائه. -الت�أكد من قيام كل من املدقق الداخلي وجلنة التدقيق مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير البنك املركزي وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة االجراءات املتخذة ب�ش�أنها.

 -2التدقيق اخلارجي

ميثل م�ستوى �آخر من الرقابة على مدى م�صداقية البيانات املالية وتقييم �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية-:
 ت�ضمن قانون البنوك املهام املطلوبة من املدقق اخلارجي وبحيث يتم اختياره من �ضمن قائمة يعدها البنك املركزي �سنوي ًا. مراعاة وجود تعاون وتن�سيق ب�شكل كامل بني املدقق الداخلي واخلارجي. .7مراعاة �أن تت�صف عملية التحكم امل�ؤ�س�سي بالإف�صاح وال�شفافية.
 .8يجب �أن يكون جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على فهم لهيكلية عمليات البنك ،مبا يف ذلك العمليات التي يقوم بها البنك يف مناطق �أو �ضمن هياكل ت�شريعاتها
تعيق ال�شفافية ،وبهذا اخل�صو�ص يكون دور جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي الت�أكد مما يلي-:
 الت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية تتبع �سيا�سات وا�ضحة و�إجراءات �سليمة للعمل �ضمن هذه املناطق  /الت�شريعات. �إجراء تقييم دوري للت�أكد من مدى احتياج البنك للعمل �ضمن هذه املناطق والتي تعيق ال�شفافية. �أن جلنة التدقيق تراقب �أعمال التدقيق الداخلي على ال�ضوابط على الأن�شطة التي متار�س يف هذه املناطق وترفع التقارير الالزمة �سنوي ًا �أو لدى مالحظة �أي ق�صورمادي �إىل جمل�س الإدارة.
 الت�أكد من وجود ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات و�إجراءات عمل حتكم املنتجات والأدوات املالية املعقدة التي يقدمها البنك ،وان يكون هناك �سيا�سات لتقييم هذهاملنتجات �سواء عند ا�ستخدامها �أو بيعها.
 الت�أكد من �أن وجود �سيا�سات للتعرف ،قيا�س ،و�إدارة للمخاطر املادية ،مبا يف ذلك املخاطر القانونية وخماطر ال�سمعة التي ميكن �أن تن�ش�أ من ممار�سة البنك لأي ن�شاطات. الإطالع على التقييم الدوري لالمتثال للقوانني والأنظمة بالإ�ضافة �إىل االمتثال مع ال�سيا�سات الداخلية. الت�أكد من �أن هذه الأن�شطة خا�ضعة لأعمال التدقيق الداخلي للبنك و�ضمن نطاق �أعمال التدقيق اخلارجي. الت�أكد من و�صول املعلومات الالزمة للإدارة الرئي�سية للبنك ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة مبخاطر تلك الأن�شطة ويتم رفع التقارير الالزمة ملجل�س الإدارةوال�سلطات الرقابية ويتم االلتزام مبتطلبات الإف�صاح مبقت�ضى القوانني والتعليمات التي يعمل بها البنك.

د) جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار

يتلخ�ص عمل و�صالحيات اللجنة بالنظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�سهيالت وجلنة الإدارة لال�ستثمار والتي تزيد عن حدود �صالحيتها.
 تت�ألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه وع�ضوية اثنني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة. جتتمع اللجنة �أ�سبوعي ًا. -تقوم اللجنة مبراجعة ال�سيا�سة االئتمانية وال�سيا�سة اال�ستثمارية دوريا والت�أكد من حتديثها مبا يتفق مع التعليمات والت�شريعات ذات العالقة.
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رابعا ً :الإدارة التنفيذية

 .1تقوم الإدارة التنفيذية بو�ضع خطط العمل لتحقيق وتنفيذ �إ�سرتاتيجية البنك وذلك عن طريق عملية تخطيط �شاملة لكافة دوائر البنك.
 .2تقوم الإدارة التنفيذية وب�شكل دوري مبراجعة الإجنازات املتحققة ومقارنتها مع اخلطط املو�ضوعة وتتخذ االجراءات الت�صويبية �إن لزم الأمر.
 .3تقوم الإدارة التنفيذية ب�إعداد املوازنات التقديرية ك�أداة من �أدوات التخطيط والرقابة.
 .4تعترب الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة عن �إعداد وتطوير �سيا�سات و�إجراءات �إدارة خمتلف �أنواع املخاطر وتنفيذ اال�سرتاتيجيات املعتمدة من املجل�س.
 .5تقع الأعمال اليومية الت�شغيلية للبنك �ضمن حدود م�س�ؤوليات ومهام الإدارة التنفيذية للبنك.
خام�سا ً :اللجان التنفيذية

من �أجل �ضمان حتقيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك فلدى البنك عدة جلان تنفيذية متخ�ص�صة مت ت�شكيلها لأغرا�ض حمددة ولزيادة فعالية البنك ب�شكل عام وهذه
اللجان هي :

 اللجنة التنفيذية. جلنة املوجودات واملطلوبات. جلنة الإ�ستثمار جلنة ت�صنيف الت�سهيالت جلنة ت�سهيالت ال�شركات جلنة ت�سهيالت التجزئة -اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات( .جلنة الكمبيوتر العليا)

وتتكون هذه اللجان من املدير العام رئي�سا ً وع�ضوية بع�ض �أو كافة نواب وم�ساعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني .
بالإ�ضافة �إىل اللجان املذكورة �أعاله هناك جلنة امل�شرتيات وجلنة ا�ستالم الفروع اجلديدة واملجددة.
وامللخ�ص التايل يبني م�س�ؤوليات ومهام �أهم اللجان التنفيذية:

 -اللجنة التنفيذية:

تتلخ�ص م�س�ؤولياتها ومهامها مبتابعة �إجنازات البنك املختلفة و�سري خطط العمل وتقييم �أو�ضاع البنك �أوال ً ب�أول بالإ�ضافة �إىل بحث �سبل تطوير خمتلف جوانب العمل
بالبنك لتحقيق الأهداف املو�ضوعة واال�ستجابة لأي م�ستجدات ب�سرعة وكفاءة .تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا وع�ضوية نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية،
رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة ورئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال و م�ساعدي املدير العام واملدراء التنفيذيني يف البنك وتعقد اجتماعها ب�شكل �شهري.

 -جلنة املوجودات واملطلوبات:

الهدف اال�سرتاتيجي للجنة هو تعظيم ربحية البنك على املدى الطويل من خالل التخ�صي�ص الأمثل للموارد املتاحة على التوظيفات املربحة مع املحافظة على م�ستوى
مقبول من املخاطر ومبا يتوافق مع �أهداف البنك وتقوم هذه اللجنة بدورين رئي�سيني:
 التوزيع  /التخ�صي�ص اال�سرتاتيجي لكل من الأ�صول واخل�صوم. �ضبط ورقابة املخاطر.بالإ�ضافة �إىل تقييم العائد  /املخاطر للأ�صول املختلفة وتركيبة ر�أ�س املال وم�ؤثراتها والبحث عن م�صادر الأموال وتقييمها والت�سعري.
تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا وع�ضوية كل من-:
 نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال م�ساعد املدير العام /اخلزينة واال�ستثمار م�ساعد املدير العام  /الت�سهيالت م�ساعد املدير العام  /املالية م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة و الأفراد مدير تنفيذي دائرة �إدارة املخاطر مدير تنفيذي دائرة اخلزينةوجتتمع اللجنة ب�شكل �شهري �أو كلما دعت احلاجة لذلك.
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 -جلنة ت�سهيالت ال�شركات:

تتلخ�ص مهامها و�صالحياتها مبا يلي-:
 املوافقة على الت�سهيالت �ضمن �سقوف حمددة يف ال�سيا�سة االئتمانية للبنك. التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار على �أية طلبات تفوق �صالحيات اللجنة. التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املتخلفني عن ال�سداد. التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة بربامج ت�سوية و�/أو جدولة املديونيات املتعرثة مع مراعاة االلتزام بتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات الرقابية التابعة لهافروع البنوك اخلارجية.
 املوافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد املتخلفني عن ال�سداد من عمالء القرو�ض اال�ستهالكية والبيع الآجل وبطاقات االئتمان �ضمن �سقوف معينة. الإطالع على القرارات باملوافقة �أو الإعتذار �ضمن �صالحيات معينة. مراجعة وتعديل ال�سيا�سة االئتمانية والتو�صية باعتمادها للجنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت واال�ستثمار.تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا ونائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية نائب ًا وع�ضوية كل من:
 رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة واالفراد م�ساعد املدير العام  /ت�سهيالتو ي�شارك املدير التنفيذي  /الدائرة القانونية م�ست�شار ًا قانوني ًا للجنة ،ويكون مدير دائرة �إدارة ورقابة االئتمان �سكرتري ًا للجنة.
جتتمع اللجنة مرتني يف الأ�سبوع على الأقل.

 -جلنة الإ�ستثمار:

تتلخ�ص مهامها و�صالحياتها مبا يلي-:
 الإطالع على التو�صيات املدعمة بالدرا�سات التي تقوم بها دائرة اخلزينة واال�ستثمار بخ�صو�ص الدخول يف �أية ا�ستثمارات جديدة �أو اخلروج من �أية ا�ستثماراتقائمة وكذلك زيادة �أو تخفي�ض قيمة �أية ا�ستثمارات واتخاذ القرار املالئم لها ح�سب جدول ال�صالحيات املحددة بال�سيا�سة اال�ستثمارية.
 التو�صية �إىل جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت و اال�ستثمار على �أية طلبات تفوق �صالحيات اللجنة.املراجعة ال�سنوية ال�سرتاتيجية البنك اال�ستثمارية بالإ�ضافة �إىل مراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية واملحددات اال�ستثمارية املوجودة بها وو�ضع املقرتحات والتعديالتالالزمة ورفع التو�صيات املتعلقة بذلك �إىل جمل�س الإدارة للموافقة.
املراجعة ال�سنوية لل�صالحيات املحددة بال�سيا�سة اال�ستثمارية وو�ضع املقرتحات والتعديالت الالزمة ورفع التو�صيات املتعلقة بذلك �إىل جمل�س الإدارة للموافقة.املراجعة ال�شهرية ملكونات املحفظة اال�ستثمارية و�أدا�ؤها العام من وجهة نظر العائد واملخاطر املرتبطة به ومقارنته مع الفرتات ال�سابقة. تقييم �أداء كل ا�ستثمار على حدة عن طريق مقارنة العائد احلقيقي لال�ستثمار مع �أي م�ؤ�شرات قد تختارها اللجنة من وقت لآخر. تقييم درجة امتثال وتوائم ا�ستثمارات البنك مع ال�سيا�سات واملحددات اال�ستثمارية واملخاطر املرتبطة بها ،وو�ضع اخلطط الواجبة لاللتزام بال�سقوف املحددةبال�سيا�سة اال�ستثمارية يف حال جتاوزها.
الإطالع على التقرير اال�ستثماري ال�شهري الذي تعده دائرة اخلزينة واال�ستثمار وابداء الر�أي وتوجيه التقرير �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات (.)ALCOالتو�صية �إىل جمل�س الإدارة بتعيني �أو �إنهاء خدمات �أمناء احلافظ الأمني ال�ستثمارات البنك �أو �أي جهة تقدم خدمات ذات عالقة ب�إ�ستثمارات البنك.تت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا ونائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية نائب ًا وع�ضوية كل من-:
 رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال م�ساعد املدير العام  /اخلزينة و اال�ستثمار م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد مدير تنفيذي /اخلزينة مدير تنفيذي /دائرة �إدارة املخاطرمدير �أول  /اخلزينة واال�ستثمار � -سكرتري ًا للجنة.جتتمع اللجنة مرة واحده على الأقل �شهري ًا.

 اللجنة التوجيهية لأنظمة املعلومات(جلنة الكمبيوتر العليا)حيث ت�ضطلع هذه اللجنة باملهام التالية:

 حتديد االجتاه اال�سرتاتيجي لأنظمة املعلومات على م�ستوى البنك. -مراجعة �سيا�سات تطبيق �أنظمة املعلومات يف البنك.
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 تقدمي املعلومات والتوجيه لدائرة �أنظمة املعلومات حول اخلطط اال�سرتاتيجية لأنظمة املعلومات. تقوم اللجنة مبهام جلنة �أمن �أنظمة املعلومات (.)IT Securityتت�ألف اللجنة من املدير العام رئي�س ًا وع�ضوية كافة �أع�ضاء اللجنة التنفيذية وجتتمع اللجنة ب�شكل �شهري �أو كلما دعت احلاجة لذلك.
�ساد�سا ً�-:أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية

 .1تتم مراجعة هيكل �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مرة واحدة على الأقل �سنوي ًا.
 .2يقوم املجل�س بت�ضمني التقرير ال�سنوي تقريرا ً حول مدى كفاية �أنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل ( )Financial Reportingوبحيث يت�ضمن ذلك:
 تو�ضيح مل�س�ؤولية الإدارة التنفيذية عن و�ضع �أنظمة الرقابة الداخلية على الإبالغ املايل. تو�ضيح لإطار العمل الذي قامت با�ستخدامه الإدارة التنفيذية لتقييم فعالية �أنظمة الرقابة الداخلية. تقييم الإدارة التنفيذية لأنظمة الرقابة الداخلية كما بتاريخ البيانات املالية. الإف�صاح عن �أي مواطن �ضعف يف �أنظمة الرقابة الداخلية ذات قيمة جوهرية. تقرير من املدقق اخلارجي يبني ر�أيه يف تقييم الإدارة التنفيذية لفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية. .3على البنك القيام ب�إعداد تعليمات و�إجراءات يتمكن مبوجبها موظفو البنك من الإبالغ وب�شكل �سري عن وجود خماوف بخ�صو�ص احتمالية حدوث خمالفات ،وبحيث
يتم التحقيق با�ستقاللية يف هذه املخاوف ومتابعتها ،ويتم مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر.

الهياكل التنظيمية وتنظيم العمل يف البنك
حتقيقا ملبادئ الرقابة الداخلية و�أ�س�س احلاكمية امل�ؤ�س�سية وب�شكل خا�ص الرقابة الثنائية وو�ضوح خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية فقد قام البنك بتوزيع املهام والواجبات
بني الدوائر املختلفة للبنك وقام بتحديد خطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية ب�شكل وا�ضح بالإ�ضافة �إىل و�ضع ال�سيا�سات التف�صيلية املختلفة و�إقرارها من املجل�س ومن �أهم هذه
ال�سيا�سات ال�سيا�سة االئتمانية وال�سيا�سة اال�ستثمارية يف البنك ،هذا �إىل جانب ال�سيا�سات الأخرى املتعلقة ب�إدارة املخاطر ومراقبة االمتثال.
يف هذا الإطار ي�شري الهيكل التنظيمي للبنك �إىل تربع جمل�س الإدارة على قمة الهرم ثم ي�أتي دور رئي�س جمل�س الإدارة ومن ثم املدير العام هذا وقد مت تق�سيم العمل
يف البنك بني ثالثة جمموعات رئي�سية.

املجموعة الأوىل:

املجموعة امل�صرفية ,وت�ضم �أن�شطة الت�سهيالت الإئتمانية واخلزينة واال�ستثمار ومنتجات التجزئة والأفراد وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة مق�سم �إىل �أن�شطة فرعية ل�ضمان
التخ�ص�ص يف العمل وحتقيقا ً ملبادئ الرقابة الداخلية.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل نائب املدير العام  /املجموعة امل�صرفية �إدارة املجموعة .

املجموعة الثانية:

جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وت�ضم �أن�شطة �إدارة املخاطر ( خماطر االئتمان واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�سوق و�أمن �أنظمة املعلومات وخطة ا�ستمرارية العمل
ودائرة �إدارة ورقابة االئتمان)� ،إىل جانب دائرة مراقبة االمتثال ،ودائرة متابعة ومعاجلة الإئتمان.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال �إدارة املجموعة مع الإ�شارة �إىل �أن دوائر املخاطر ومراقبة االمتثال ترفع تقاريرها �أي�ضا �إىل
جلنة التدقيق واملخاطر.

املجموعة الثالثة:

جمموعة اخلدمات امل�ساندة ،وت�ضم هذه املجموعة دوائر �أنظمة املعلومات ،العمليات املركزية ،املالية ،واخلدمات الإدارية .وكل ن�شاط من هذه الأن�شطة ي�ضم �أن�شطة
فرعية �أخرى حمددة.
و ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل تويل رئي�س جمموعة اخلدمات امل�ساندة �إدارة املجموعة .
وهناك دوائر �أخرى ير�أ�سها مدراء دوائر وتتبع مبا�شرة للمدير العام وهي الدائرة القانونية ،الت�سويق والعالقات العامة� ،إدارة املوارد الب�شرية.
�أما دائرة التدقيق الداخلي فتتبع مبا�شرة لرئي�س جمل�س الإدارة وترفع تقاريرها له وللجنة جمل�س االدارة للتدقيق واملخاطر.

�أهم مهام وواجبات الدوائر املختلفة يف البنك
قام البنك بتنظيم �أعمال الدوائر املختلفة من حيث و�ضع الهياكل التنظيمية املنا�سبة لكافة الدوائر وحتديد مهام وواجبات الدوائر وعمل و�صف وظيفي للوظائف
املختلفة يف الدوائر وكما يلي :

دائرة الت�سهيالت الإئتمانية

ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام  /ت�سهيالت ويق�سم العمل بني دائرتني :دائرة ت�سهيالت ال�شركات الكربى ،ودائرة ت�سهيالت
ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية.
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�أما املهــام والواجبــات لدوائر الت�سهيالت فهي كما يلي:
دائرة ت�سهيالت ال�شركات الكربى

درا�سة و�إدارة الت�سهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة �ضمن �سقوف معينة ويتبع لها قرو�ض التجمع البنكي ،ت�سهيالت امل�ؤ�س�سات احلكومية ،الت�سهيالت اخلا�صة بال�شخ�صيات
والفعاليات االجتماعية وال�سيا�سية ،متويل امل�شاريع ،الت�أجري التمويلي ،الربامج االئتمانية اخلا�صة لل�شركات.

دائرة ت�سهيالت ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية

درا�سة و�إدارة الت�سهيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة �ضمن �شرائح حمددة ويتبع لها القرو�ض املمنوحة للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.

دائرة منتجات التجزئة والأفراد

ي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام  /منتجات التجزئة والأفراد وت�شمل :دائرة الفروع واملكاتب ،الدائرة البنكية اخلا�صة ،دائرة
قرو�ض الأفراد  ،دائرة املبيعات بالإ�ضافة �إىل وحدة البطاقات.

دائرة الفروع واملكاتب

تتلخ�ص �أهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة الفروع واملكاتب مبا يلي:
 العمل على مراجعة وتعديل �إجراءات العمل لت�سهيل وت�سريع خدمة العمالء واملحافظة على امل�ستوى الرفيع خلدمات البنك ،والرتكيز على اجلودة والدقة و�سرعةتقدمي اخلدمة وح�سن التعامل مع اجلمهور.
 التن�سيق بني فروع البنك ودوائر الإدارة العامة وما بني الفروع. -القيام مبهام الت�سويق خلدمات ومنتجات البنك وفق اخلطط والأهداف املو�ضوعة.

الدائرة البنكية اخلا�صة

تتلخ�ص �أهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة البنكية اخلا�صة مبا يلي:
 درا�سة العرو�ض اال�ستثمارية املقدمة للبنك. �إدارة املحافظ اال�ستثمارية للعمالء يف الأ�سواق العاملية. �إن�شاء عالقات مع بنوك ا�ستثمارية ومدراء �صناديق عاملية. -الت�سويق خلدمات ومنتجات البنك وال�شركات ال�شقيقة لدى كبار العمالء.

دائرة قرو�ض الأفراد

درا�سة طلبات منتجات ت�سهيالت الأفراد املقدمة من الفروع واملكاتب �إىل دائرة ت�سهيالت الأفراد والتي يوجد يف البع�ض منها ا�ستثناءات خارجة عن �صالحياتهم.

دائرة املبيعات

القيام بالزيارات امليدانية الدورية للعمالء احلاليني وامل�ستهدفني وفقا لربنامج حمدد وذلك بهدف التعرف على االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية له�ؤالء العمالء وما
يتوقعونه من البنك بالإ�ضافة للتعرف على وجهات نظرهم يف م�ستوى اخلدمات التي يقدمها البنك واحل�صول على �أية اقرتاحات ايجابية منهم.

دائرة اخلزينة واال�ستثمار

وي�شري الهيكل التنظيمي �إىل رئا�سة الدائرة من قبل م�ساعد املدير العام  /اخلزينة واال�ستثمار ويق�سم العمل على عدة �أن�شطة هي :غرفة التداول ،العالقات الدولية
والبنوك املرا�سلة ،ال�صناديق اال�ستثمارية ،اال�ستثمار املحلي ،عمليات اخلزينة ،مكتب التن�سيق مع الوحدة امل�صرفية اخلارجية.
تتلخ�ص �أهم املهام والواجبات املوكلة لدائرة اخلزينة واال�ستثمار مبا يلي:
� .1إدارة ال�سيولة بالعمالت الأجنبية واملحلية بال�شكل الذي ي�ساهم يف زيادة العائد على حقوق امل�ساهمني.
� .2إدارة املوجودات واملطلوبات بالعملة املحلية والأجنبية لتحقيق �أكرب عائد ممكن �ضمن حدود املخاطر املقبولة.
� .3إدارة املحافظ اال�ستثمارية بالعمالت الأجنبية واملحلية من ال�سندات والأ�سهم والأدوات املالية املختلفة.
 .4التن�سيق مع البنوك املرا�سلة من �أجل املحافظة على عالقات متميزة معها ومتابعة �سقوف االئتمان املمنوحة للبنك.
 .5البحث امل�ستمر عن الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة �ضمن توافقها مع ال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة وتعليمات البنك املركزي الأردين.
 .6تقدمي خدمات اال�ستثمار املرتبطة بالدائرة مثل التعامل بالهام�ش والعقود الآجلة وامل�شتقات والأ�سهم وال�سندات و�أعمال احلافظ الأمني� ،أمني اال�ستثمار ومدير
الإ�صدار.
 .7العمل على دعم مراكز العمل والفروع يف �أداء مهامها.
 .8متابعة تقارير االلتزام مع دوائر الإدارة والإدارة العليا واجلهات اخلارجية.
� .9إجراء الدرا�سات على �أ�سهم ال�شركات ومتابعة �أو�ضاعها املالية ورفع التقارير اخلا�صة باال�ستثمار للإدارة العليا.
وفيما يتعلق بالوحدة امل�صرفية اخلارجية فيتم ما يلي ( وذلك بالتن�سيق مع مكتب تن�سيق �أعمال الفرع يف الإدارة العامة )-:
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 .1تقدمي اخلدمات امل�صرفية �إىل عمالء البنك من قبول للودائع ،ومنح الت�سهيالت امل�صرفية املبا�شرة وغري املبا�شرة ومتابعة حمافظ البنك من الأ�سهم وال�سندات.
 .2متثيل البنك �أمام اجلهات الر�سمية والغري الر�سمية يف قرب�ص.
 .3تزويد البنك املركزي القرب�صي بكافة التقارير والبيانات املالية املطلوبة واملتعلقة بن�شاط الفرع هناك.
 .4التن�سيق مع �ضابط ارتباط الوحدة امل�صرفية اخلارجية يف دائرة اخلزينة لت�سهيل ان�سياب العمل ما بني فرع قرب�ص وكافة الدوائر والفروع الأخرى.
 .5رفع التقارير والبيانات املالية الدورية املدققة من قبل املدقق اخلارجي �إىل �إدارة البنك.
 .6تطبيق القوانني والتعليمات ال�صادرة عن البنك املركزي القرب�صي والأردين اخلا�صة بعمل الفرع وكذلك التعليمات الإدارية والت�أكد من �إملام املوظفني بها.
وتقوم الدائرة املالية مبهام  back officeللدائرة �إ�ضافة �إىل دور دائرة املخاطر يف حتديد املخاطر املرتتبة على �أعمال دائرة اخلزينة من كافة جوانبها.

دائرة التدقيق الداخلي

تقوم فل�سفة التدقيق الداخلي على �أن غايتها يف تقدمي خدمات توكيدية وا�ست�شارية م�ستقلة ومو�ضوعية لإدارة البنك تهدف �إىل �إ�ضافة قيمة �أو تطوير لعمليات ،وم�ساعدة
�إدارة البنك يف حتقيق �أهدافها املقررة وذلك من خالل و�ضع نهج منتظم لتقييم وحت�سني فعالية عمليات �إدارة املخاطر والرقابة الداخلية والتحكم امل�ؤ�س�سي.
مت �إعداد كتاب تكليف ( )charterللدائرة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية وتالي ًا �أهم مالمح التكليف-:

الأهداف

تعمل الدائرة على حتقيق الأهداف التالية:
 تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي: .1الدقة واالعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية (.)Data Integrity and Reliability
 .2كفاءة العمليات الت�شغيلية
 .3التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�سارية
 .4املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك
 .5ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف
 تقدمي توكيد معقول حول مدى فعالية وكفاءة �أنظمة �إدارة املخاطر وعمليات التحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك. حت�سني وتطوير �أنظمة الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر وعمليات التحكم امل�ؤ�س�سي. �إ�ضافة قيمة للبنك من خالل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية املطلوبة لإدارة البنك. -حت�سني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق �أهداف البنك.

ال�صالحيات

لتحقيق كافة الأهداف املناطة بدائرة التدقيق الداخلي ،ف�إن الدائرة خمولة بال�صالحيات التالية:
 تنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة لكافة مراكز عمل البنك وال�شركات التابعة له. الرجوع والإطالع على كافة �سجالت و�أنظمة وبيانات وتقارير البنك وال�شركات التابعة له. االت�صال املبا�شر مع كافة موظفي البنك وال�شركات التابعة. حتديد طبيعة ونطاق وتوقيت عمليات التدقيق واملراجعة.وعلى مدراء كافة مراكز العمل لدى البنك وال�شركات التابعة القيام ب�إبالغ دائرة التدقيق الداخلي ب�أية م�شاكل وخمالفات هامة وجوهرية ()Incidents Significant
حال حدوثها ودون ت�أخري.

الإ�ستقاللية واملو�ضوعية

ل�ضمان اال�ستقاللية الالزمة ف�إن دائرة التدقيق الداخلي:
 تتبع �إداريا وب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة ووظيفي ًا �إىل جلنة جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر. ترفع تقارير ونتائج �أعمالها ب�شكل مبا�شر �إىل رئي�س جمل�س الإدارة و�إىل جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة.وبهدف �ضمان مو�ضوعية كادر وموظفي دائرة التدقيق الداخلي ف�إنه:
 تبقى امل�س�ؤولية املبا�شرة على عمليات الرقابة و�إدارة املخاطر �ضمن امل�سئوليات املبا�شرة ملراكز العمل. الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أية عمليات تنفيذية ،وال توجد للدائرة �أية م�س�ؤولية مبا�شرة �أو �صالحيات تنفيذية للأن�شطة التي تتوىل الدائرة م�س�ؤولية مراجعتها وتدقيقها. �إن عملية تقدمي اال�ست�شارات من قبل دائرة التدقيق الداخلي للإدارة التنفيذية ال تقلل من م�سئولية الإدارة التنفيذية عن التنفيذ املنا�سب والرقابة على ن�شاطاتهااملختلفة.

16

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية 2 0 1 2

نطاق العمل وامل�س�ؤوليات
 -1نطاق عمل التدقيق
 ي�شمل نطاق عمل الدائرة كافة مراكز عمل ون�شاطات وعمليات البنك وبال�شكل الذي ميكن الدائرة من تقييم مدى مالئمة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات�إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي و�إجناز كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة بها.
 تقوم الدائرة بتنفيذ عمليات املراجعة والتدقيق الدورية ا�ستناد ًا �إىل �أولويات خطة التدقيق املبني على املخاطر ( )Risk-Based Auditواملعتمد �ضمن ا�سرتاتيجيةالدائرة التي يتم املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عنه.
 تتوىل الدائرة كذلك تنفيذ �أية مراجعات خا�صة �أو ا�ست�شارات ا�ستناد ًا �إىل توجيهات من رئي�س جمل�س الإدارة �أو جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة�أو مدير الدائرة.
 -2العالقة مع املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين
 تكون دائرة التدقيق الداخلي هي �ضابط االت�صال ما بني املدققني اخلارجيني ومفت�شي البنك املركزي الأردين من جهة وبني دوائر ومراكز العمل املختلفة لدى البنكمن جهة �أخرى� ،سواء خالل عمليات املراجعة �أو �ضمن مرحلة الرد على املالحظات والتقارير.
 تتوىل دائرة التدقيق الداخلي عملية التن�سيق مع املدققني اخلارجيني يف جمال التخطيط ووقت وتنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة وذلك ل�ضمان عدم التعار�ض.املهام
 حتى تتمكن الدائرة من حتقيق �أهدافها ف�إنها تقوم مبا يلي-: .1تقييم مدى كفاية وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية لدى البنك وال�شركات التابعة.
 .2تقييم مدى كفاية وفعالية عمليات �إدارة املخاطر والتحكم امل�ؤ�س�سي لدى البنك وال�شركات التابعة.
 .3تقييم مدى دقة و�صحة البيانات والتقارير من خالل الزيارات الدورية للفروع والدوائر وال�شركات التابعة والتقارير اليومية التي ت�صدر عن دائرة التدقيق
الداخلي.
 .4تقييم مدى كفاية ر�أ�س مال البنك وال�شركات التابعة يف مواجهة كافة �أنواع املخاطر املحتملة.
 .5تقييم مدى التقيد وااللتزام بالتعليمات والقوانني وال�سيا�سات ال�سارية املفعول والتي حتكم �أعمال البنك.
 .6تقييم مراحل عمليات تطوير و�صيانة النظم لدى البنك.
� .7إجراء كافة عمليات التحقيق اخلا�صة الالزمة حيال امل�شاكل واملخالفات الهامة واجلوهرية.
 .8تقييم مدى كفاية وفعالية �إجراءات املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك وال�شركات التابعة.
 .9تقييم مدى حتقيق الأهداف املقررة للعمليات ومراكز العمل املختلفة لدى البنك.
 .10تقييم مدى قدرة البنك وال�شركات التابعة على ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف.
 .11متابعة التقارير والتو�صيات ال�صادرة عن الدائرة وعن املدققني اخلارجيني/مفت�شي البنك املركزي الأردين للت�أكد من ت�صويب املالحظات وتقييم مدى كفاية
الإجراءات املتخذة.
 .12تقييم �إجراءات و�سيا�سات العمل املقرتحة بال�شكل الذي ي�ضمن ح�سن �سري العمل وحتقيق كافة املتطلبات.
 .13م�ساعدة �إدارة البنك يف مقاومة عمليات التالعب واالختال�س من خالل مراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية الإجراءات الرقابية للحد من هذه العمليات( ،يف
حني تبقى امل�س�ؤولية الرئي�سية لإدارة البنك يف منع واكت�شاف هذه احلاالت)
 تتوىل دائرة التدقيق الداخلي كذلك م�س�ؤولية م�ساعدة الإدارة التنفيذية وجمل�س الإدارة من خالل تقدمي اال�ست�شارات املطلوبة وفق ًا للمعايري و�أف�ضل املمار�سات.املحا�سبية
 �إعداد وتنفيذ خطة تدقيق �سنوية ا�ستنادا �إىل منهج التدقيق املبني على املخاطر وبحيث تعتمد اخلطة من قبل رئي�س جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق واملخاطر املنبثقةعن جمل�س الإدارة.
 رفع تقرير تف�صيلي وملخ�ص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتحقيقات التي يتم تنفيذها ،وبحيث تت�ضمن التقارير نطاق عمل التدقيق و�أهم املالحظات والتو�صياتو�إجراءات املتابعة املطلوبة.
 رفع كفاءة وفعالية عمليات التدقيق الداخلي من خالل ا�ستخدام و�سائل و�أدوات التدقيق الآلية و�إتباع املعايري و�أف�ضل املمار�سات املتعلقة بهذا اجلانب. تطوير كادر التدقيق الداخلي من الناحية املهنية وذلك من خالل �إحلاقهم بالدورات التدريبية الالزمة ل�ضمان مواكبة �آخر التطورات يف جمال مهنة التدقيق الداخلي. اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ كافة �أعمال الدائرة وفقا ملعايري مهنة التدقيق الداخلي و�أف�ضل املمار�سات املهنية� ،إ�ضافة �إىل متطلبات ال�سلطات الرقابيةالتي حتكم عمل البنك.
املراجعة الدورية
يخ�ضع هذا التكليف للمراجعة ب�شكل �سنوي من قبل دائرة التدقيق الداخلي وذلك من �أجل تقييم مدى كفايته لتمكني الدائرة من تنفيذ كافة املهام وامل�س�ؤوليات املناطة
بها وحتقيق الأهداف املرجوة منها ،وبحيث يتم عر�ض �أية تعديالت على جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عن جمل�س الإدارة للح�صول على املوافقة الالزمة.
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التعميم الداخلي
ا�ستناد ًا �إىل معايري التدقيق الداخلي والن�شرات ال�صادرة عن جلنة  BASELيتم تعميم هذا التكليف على كافة مراكز العمل لدى البنك وال�شركات التابعة لالطالع عليه
بهدف ت�سهيل مهمة دائرة التدقيق الداخلي يف البنك.

دائرة �إدارة املخاطر

تدار املخاطر املختلفة التي يتعر�ض لها البنك من خالل دائرة خماطر م�ستقلة ترتبط برئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ,وترفع تقاريرها الدورية للجنة جمل�س
الإدارة للتدقيق واملخاطر.
ت�شمل م�س�ؤوليات دائرة �إدارة املخاطر يف البنك ما يلي:
 التعرف وقيا�س ومراقبة وال�سيطرة وكذلك �إبداء التو�صيات الالزمة لتخفيف املخاطر التي تواجه البنك و�ضمن �أعلى درجات التن�سيق مع كافة خطوط العمل ذاتالعالقة يف البنك.
 و�ضع التو�صيات لتحديد حجم ونوع كل من املخاطر الرئي�سية املقبولة من قبل جمل�س الإدارة والت�أكد من موائمة املخاطر القائمة مع املخطط لها (.)Risk Appetite تطوير منهجيات القيا�س وال�ضبط لكل نوع من �أنواع املخاطر . و�ضع �أهداف و �سيناريوهات اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( )Stress Testingو تطبيقها و رفع نتائج االختبارات �إىل الإدارة التنفيذية العليا و جلنة جمل�س الإدارةللتدقيق و املخاطر.
 تقييم كفاية ر�أ�س املال مقابل �أنواع و م�ستويات املخاطر املختلفة التي قد تواجه البنك ( )ICAAPورفع نتائج عملية التقييم �إىل الإدارة التنفيذية العليا و جلنة جمل�سالإدارة للتدقيق واملخاطر.
 التو�صية عند و�ضع ال�سقوف املقرتحة ( )Limitsاملختلفة للمخاطر التي يتعر�ض لها البنك ومراجعتها والتو�صية بها للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق واملخاطر وت�سجيلحاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سات �إدارة املخاطر.
 تزويد املجل�س والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات كافية عن قيا�س املخاطر ومنظومة املخاطر ( )Risk Profileيف البنك (�إح�صائيات نوعية وكمية تعر�ض يف كلاجتماع ملجل�س الإدارة).
ال�شفافية يف �إبراز املخاطر والت�أكد من و�ضوحها وفهمها داخليا ً كذلك الإف�صاح عنها للجمهور. تقوم جلان البنك مثل اللجنة التنفيذية ،جلان االئتمان ،و�إدارة املوجودات واملطلوبات /اخلزينة ،مب�ساعدة دائرة �إدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�صالحياتاملحددة لهذه اللجان.
 يقوم البنك بت�ضمني التقرير ال�سنوي معلومات كافية عن دائرة �إدارة املخاطر وب�شكل خا�ص هيكلها وعملياتها والتطورات التي ح�صلت عليها. تقوم الدائرة بن�شر الوعي باملخاطر لدى موظفي البنك مبا يتعلق بالطرق والأ�ساليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�شمولية ب�إدارة املخاطر. -تقوم الدائرة مبتابعة ما ي�صدر من تعليمات وتو�صيات من اجلهات الرقابية املختلفة مبا فيها جلنة بازل ,وترجمتها �ضمن خطط عمل البنك و�سيا�ساته و�إجراءاته.

دائرة �إدارة و رقابة االئتمان
وي�شري الهيكل التنظيمي للدائرة �إىل رئا�سة الدائرة من قبل مدير تنفيذي  -دائرة �إدارة املخاطر ويتبع له مدير الدائرة ويق�سم العمل بني �أربع دوائر هي :وحدة
العمليات الداخلية ،وحدة العمليات اخلارجية ،وحدة التوثيق القانوين ،وحدة اللجان والقرارات  ،بالإ�ضافة �إىل موظف خدمات م�ساندة  .مت ف�صل هذه الدائرة عن
�إدارة الت�سهيالت وذلك حتقيقا لوظيفة ف�صل املهام وان�سجاما مع مبد�أ الرقابة الثنائية.
�أما ابرز املهام والواجبات لوحدات الدائرة فهي كما يلي:
وحدة العمليات الداخلية
 .1تنفيذ عمليات منح وجتديد وتعديل و�إلغاء الت�سهيالت ،وما يرافق ذلك من �إعداد ومراجعة وترحيل واعتماد القيود املحا�سبية اخلا�صة بالعمليات املنفذة.
 .2ترحيل بيانات ال�ضمانات والتعزيزات على النظام البنكي.
 .3ترحيل بيانات املحافظ االئتمانية ل�ضباط االئتمان و�صالحياتهم ،وكذلك �صالحيات الفروع واملكاتب يف ك�شف احل�سابات اجلارية على النظام البنكي ،بنا ًء على
قرار �إدارة الت�سهيالت.
وحدة العمليات اخلارجية
� .1إعداد ك�شوفات ت�صنيف الديون واحت�ساب خم�ص�ص التدين واالحتياطيات ،وما يرافق ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية
واملدقق اخلارجي للبنك.
� .2إعداد ك�شف الرتكزات االئتمانية ،وما يرافق ذلك من �إدخاالت على النظام البنكي ،مثل املجموعات ذات ال�صلة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدراء التنفيذيني
وال�شركات التابعة ،وما �إىل ذلك من بيانات تتطلبها تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية.
� .3إعداد ك�شف الأخطار امل�صرفية لعمالء البنك ،وما يرافق ذلك من طلب للأرقام ال�سرية للعمالء من البنك املركزي الأردين ،و�إدخالها على النظام البنكي ،واعتماد
الإدخاالت ال�شهرية قبل �إر�سالها �إىل البنك املركزي.
 .4اال�ستعالم املبا�شر عن مركزية خماطر العمالء اجلدد جتاه البنوك من خالل الربط املبا�شر مع البنك املركزي الأردين.
 .5الرد على ا�ستعالمات البنوك عن عمالء البنك.
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وحدة اللجان والقرارات
 .1تبويب وترتيب املوا�ضيع التي يتطلب عر�ضها على جلنة ت�سهيالت ال�شركات الكربى  ،جلنة ت�سهيالت التجزئة وجلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت والإ�ستثمار  ،وفق ًا
لل�صالحيات املن�صو�ص عليها يف دليل �سيا�سة االئتمان.
 .2ح�ضور اجتماعات ت�سهيالت ال�شركات الكربى وجلنة ت�سهيالت التجزئة و�إعداد قرارات تلك اللجان.
� .3إعداد حم�ضر اجتماع جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت والإ�ستثمار.
 .4تبليغ القرارات املنبثقة عن اللجان املذكورة �أعاله �إىل العمالء والفروع والدوائر املعنية.
� .5إعداد كتب فك الرهونات العقارية والرهن احليازي والأ�سهم وال�سيارات واجرا�ؤها.
وحدة التوثيق القانوين
� .1إعداد واعتماد العقود وامل�ستندات التي توثق العمليات �ضمن �سقف معني وما زاد عن هذا ال�سقف ذلك يتم اعتماده من الدائرة القانونية.
 .2احل�صول على الر�أي القانوين يف احلاالت التي تتطلب ذلك.
 .3حفظ الن�سخة الأوىل من العقود وامل�ستندات و �سندات الرهن يف القا�صات احلديدية ،وبعهدة مدير الوحدة.
 .4مرا�سلة دائرة اخلدمات الإدارية ب�ش�أن تقدير العقارات املرهونة �أو املقرتحة ك�ضمان للت�سهيالت.

دائرة مراقبة االمتثال

 .1تعترب عملية مراقبة االمتثال وظيفة م�ستقلة تهدف �إىل الت�أكد من امتثال البنك و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة والتعليمات والأوامر وقواعد ال�سلوك
واملعايري واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة ال�صادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
 .2تدار عمليات مراقبة االمتثال من خالل دائرة م�ستقلة ،وتتبع مبا�شرة لرئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ،وترفع تقاريرها الدورية ملجل�س الإدارة من خالل
جلنة التدقيق واملخاطر املنبثقة عنه ون�سخة للإدارة التنفيذية.
 .3يقوم جمل�س الإدارة باعتماد ومراقبة �سيا�سة االمتثال بينما تعد ويتم تطويرها من قبل دائرة االمتثال وتعمم على كافة دوائر البنك.
 .4ال يتم تكليف موظفي دائرة االمتثال ب�أعمال تنفيذية قد يكون فيها جماال ً لت�ضارب امل�صالح.
 .5يندرج حتت خماطر االمتثال خماطر عدم االلتزام بالقوانني والأنظمة والتعليمات والت�شريعات ال�صادرة عن اجلهات املختلفة التي تنظم �أعمال البنك ،بالإ�ضافة
�إىل خماطر عمليات غ�سل الأموال وخماطر ال�سمعة وخماطر عدم االلتزام باملواثيق و�سلوك �أخالقيات املهنة ،وخماطر حقوق امللكية الفكرية مبا ي�شمل الأنظمة و�أية
�أمور �أخرى ذات عالقة.
 .6ي�شمل نطاق عمل مراقبة االمتثال خماطر عدم االمتثال يف كافة �إدارات وفروع البنك داخل الأردن والفروع خارج الأردن وال�شركات التابعة.
 .7يقوم جمل�س الإدارة باتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة واملمار�سة املهنية ال�صحيحة داخل البنك وبال�شكل الذي يجعل االمتثال بالقوانني والأنظمة
والتعليمات واملعايري املطبقة هدفا ً �أ�سا�سيا ً يجب �أن يتحقق ،كما يقوم بتقييم مدى فعالية �إدارة خماطر االمتثال مرة واحدة �سنويا ً على الأقل �أو كلما دعت احلاجة
لذلك كما تتم مراقبة ومتابعة تطبيق �سيا�سة االمتثال يف البنك من قبل جمل�س الإدارة من خالل جلنة التدقيق املنبثقة عنه.
 .8تتلخ�ص م�س�ؤولية �إدارة االمتثال مب�ساعدة الإدارة التنفيذية وموظفي البنك يف �إدارة -خماطر االمتثال -التي يواجهها البنك وب�شكل خا�ص خماطر عمليات غ�سيل
الأموال بالإ�ضافة �إىل تقدمي الن�صح للإدارة التنفيذية حول القوانني والأنظمة واملعايري املطبقة و�أية تعديالت تطر�أ عليها.
 .9لدائرة االمتثال �صالحية الإطالع على كافة الوثائق وال�سجالت والعقود التي متكنها من �أداء عملها بجودة عالية ومو�ضوعية وا�ستقاللية ،بالإ�ضافة �إىل �إطالعها على
تقارير التدقيق الداخلي وتقارير اجلهات الرقابية اخلارجية ويف مقدمتها البنك املركزي واجلهات الرقابية التي تخ�ضع لها فروع البنك خارج الأردن.
 .10لدائرة مراقبة االمتثال �صالحية االت�صال مع كافة موظفي البنك وال�شركات التابعة للح�صول على املعلومات والتو�ضيحات التي تراها منا�سبة.
 .11يكون هناك تن�سيق كامل بني دائرة االمتثال والدوائر الأخرى للح�صول على التقارير املتعلقة باالمتثال والتي ت�ؤكد �سري العمل وفق الت�شريعات والقوانني وتعليمات
اجلهات الرقابية وب�شكل خا�ص مع دائرة التدقيق الداخلي و�إدارة املخاطر.
 .12تقوم دائرة مراقبة االمتثال ب�إعالم البنك املركزي الأردين عن �أية خمالفات ناجمة عن عدم االمتثال وخا�صة املخالفات التي تعر�ض البنك لعقوبات قانونية �أو
تعر�ضه خل�سائر مالية كبرية �أو خ�سائر ال�سمعة� ،إ�ضافة �إىل �إبالغ وحدة غ�سل الأموال ب�أية حاالت ت�ستوجب ذلك.

دائرة متابعة ومعاجلة االئتمان

 .1املحافظة على عدم ظهور امل�ستحقات واحلد من تناميها مبعاجلتها ب�أ�س�س م�صرفية �سليمة منبثقة عن دليل و�إجراءات العمل وتعليمات البنك الداخلية ومبا يتنا�سب
مع تعليمات البنك املركزي الأردين وال�سلطات الرقابية.
 .2تخفي�ض ن�سبة الديون غري العاملة �إىل �أدنى حد ممكن ،وحماولة احلد من تعرث �أي عمالء جدد يف �إطار مفهوم ( منهجية ) نظام الإنذار املبكر Early Warning
 Systemوبالتايل تخفي�ض جتنيب خم�ص�صات جديدة لتغطية الديون املتعرثة وحت�سني معدالت ال�سيولة ون�سبة كفاية ر�أ�س املال .
 .3حتليل اجتاهات وم�ؤ�شرات اال�ستحقاقات املت�أخرة والتي ينبني على نتائجها ا�سرتاتيجيات �إدارة ح�سابات الت�سهيالت لتخفي�ض ن�سب م�ستويات الديون غري العاملة
ورفع م�ستويات اال�سرتداد والتغطية .
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ميثاق �أخالقيات العمل

تبنى البنك ميثاق �أخالقيات العمل الذي مت �إقراره من جمل�س الإدارة وتعهد بااللتزام به كافة موظفي البنك على اختالف م�ستوياتهم الإدارية �إىل جانب �أع�ضاء جمل�س
�إدارة البنك.
وقد حدد هذا امليثاق �أخالق وقيم ومبادئ موظفي البنك ب�أربعة حماور رئي�سية وهي-:
 .1النزاهة.
 .2الإمتثال للقوانني.
 .3ال�شفافية.
 .4الوالء للبنك.
ففي حمور النزاهة ت�ضمن امليثاق �أن موظفي البنك ملتزمون مبا يلي-:
 �أموال املودعني �أمانة وم�س�ؤولية يجب احلفاظ عليها. عدم تعار�ض امل�صلحة اخلا�صة مع م�صلحة البنك. عدم ا�ستخدام املعلومات الداخلية للم�صلحة ال�شخ�صية. املحافظة على املو�ضوعية وعدم الت�أثر بالعالقات ال�شخ�صية. عدم الدخول بعالقات جتارية مع العمالء واملوردين. عدم التمييز بني العمالء. الرتفع عن قبول الهدايا واملنافع والدعوات.�أما يف جانب االمتثال للقوانني والأنظمة فيجب على املوظفني االلتزام بال�سرية امل�صرفية وب�سيا�سات البنك و�أدلة العمل لديه و�إيالء العناية الالزمة يف مكافحة غ�سل
الأموال ،وعدم �إ�صدار �شيكات بدون ر�صيد وااللتزام بقرارات الإدارة.
�أما يف جانب ال�شفافية فيلتزم موظفو البنك ب�صحة الأرقام والبيانات والتقارير امل�صرح بها ودقة هذه البيانات وكفايتها وتوقيتها وتوافقها مع املعايري بالإ�ضافة �إىل
الت�صريح عن امل�صالح ال�شخ�صية و�سالمة و�ضع املوظف املايل والأن�شطة التجارية اخلا�صة به والت�صريح عن املخالفات والأ�ضرار.
�أما بالن�سبة للوالء للبنك فهذا يتحقق من خالل حتقيق ر�سالة البنك ور�ؤيته و�أهدافه ودوره وحتويل �شعار البنك �إىل واقع ملمو�س ونيل ر�ضا العمالء واملحافظة عليهم
بالإ�ضافة �إىل الإيجابية والتميز وحتمل امل�س�ؤولية واجلودة و الكفاءة وثم الدقة و التعلم امل�ستمر ،املحافظة على وقت العمل ،التكيف مع �ضغوط العمل بروح الفريق
واالهتمام باملظهر وال�سلوك وح�سن التعامل ،احلر�ص على �سمعة البنك و�إجنازاته ،احلفاظ على موجودات البنك ومظهره ،عدم الإف�صاح عن �أ�سرار العمل وا�ستئذان
الإدارة قبل الإدالء ب�أي ت�صريح يتعلق بالبنك ب�أي و�سيلة �إعالمية.
�سابع ًا :ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

يويل البنك الأردين الكويتي �أهمية كبرية ملو�ضوع توفر �سيا�سات عمل مكتوبة تغطي كافة �أن�شطة البنك ،حيث يتم اعتماد هذه ال�سيا�سات من قبل جمل�س �إدارة البنك
وتعميمها على كافة امل�ستويات الإدارية ،كما يتم مراجعتها وحتديثها بانتظام لتعك�س �أية تعديالت �أو تغيريات تطر�أ على القوانني و التعليمات والظروف االقت�صادية،
و�أية �أمور �أخرى تتعلق بالبنك .وهذه ال�سيا�سات هي :ال�سيا�سة االئتمانية ،ال�سيا�سة اال�ستثمارية� ،سيا�سة املخاطر� ،سيا�سة املخاطر الت�شغيلية� ،سيا�سة االمتثال� ،سيا�سة
�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية � ،سيا�سة مكافحة غ�سل الأموال� ،سيا�سة �أمن �أنظمة املعلومات� ،سيا�سة ا�ستمرارية العمل� ،سيا�سة �إدارة املوجودات واملطلوبات� ،سيا�سة
�إدارة املحافظ اال�ستثمارية� ،سيا�سة خماطر ال�سيولة� ،سيا�سة خماطر ا�سعار الفائدة� ،سيا�سة االختبارات ال�ضاغطة� ،سيا�سة طوارىء ال�سيولة� ،سيا�سة عملية التقييم
الداخلي لكفاية ر�أ�س املال� ،سيا�سة الإبالغ � ،سيا�سة املوارد الب�شرية.
ثامن ًا :عالقة البنك مع امل�ساهمني

 .1يقوم البنك بتطوير عالقات �إيجابية مبنية على ال�شفافية مع كافة امل�ساهمني ويف هذا املجال يعمل البنك وبكافة ال�سبل على ت�شجيع كافة امل�ساهمني وبخا�صة �صغار
امل�ساهمني على ح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�شجيع على القيام بعمليات الت�صويت ،كما يراعى الت�صويت على حدا على كل ق�ضية تثار خالل اجتماع
الهيئة العامة ال�سنوي.
 .2يقوم ر�ؤ�ساء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س بح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
 .3يتم �إعداد تقرير مف�صل لإطالع امل�ساهمني بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة وبحيث ي�شتمل على املالحظات املختلفة والأ�سئلة التي طرحها امل�ساهمني و�إجابات الإدارة
عليها والنتائج التي مت التو�صل �إليها.
 .4يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
 .5وفقا ملا ورد يف قانون ال�شركات ،ينتخب �أع�ضاء املجل�س �أو يعاد انتخابهم خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة كما يجري انتخاب املدقق اخلارجي خالل نف�س
االجتماع.
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تا�سع ًا :ال�شفافية والإف�صاح

 .1يوفر البنك دائم ًا وب�شكل دوري ومتاح للجميع معلومات كاملة حول ن�شاطاته لكافة اجلهات ذات العالقة مثل ال�سلطات الرقابية وامل�ساهمني واملودعني واجلمهور ب�شكل
عام مع الرتكيز على الق�ضايا ذات الأثر اجلوهري على البنك.
 .2يلتزم البنك التزام ًا تام ًا مبتطلبات الإف�صاح وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ( )IFRSوتعليمات الإف�صاح ال�صادرة عن البنك املركزي وال�سلطات الرقابية.
 .3يتابع البنك التطورات املختلفة املتعلقة مبتطلبات الإف�صاح وفق املعايري الدولية وبحيث تنعك�س فور ًا على تقاريره املالية.
 .4يلتزم البنك بتوفري خطوط ات�صال تتميز بالدميومة واحلرفية مع كافة اجلهات ذات العالقة من �سلطات رقابية وم�ساهمني وم�ستثمرين ومودعني وبنوك �أخرى
ولتحقيق هذا الأمر يقوم البنك ب�إيجاد وظيفة عالقات م�ستثمرين مهمتها الأ�سا�سية توفري معلومات كاملة ومو�ضوعية عن �أو�ضاع البنك املالية والإدارية ون�شاطات
البنك املختلفة.
� .5أن يحتوي التقرير ال�سنوي للبنك على كافة املعلومات حول البنك ب�شكل �شفاف ومو�ضوعي.
 .6ن�شر تقارير دورية حتتوي معلومات مالية ربع �سنوية ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر تقرير من املجل�س حول تداول �أ�سهم البنك وو�ضعه املايل خالل ال�سنة ،وملخ�صات دورية
للم�ساهمني واملحللني يف ال�سوق املايل وال�صحفيني املتخ�ص�صني يف القطاع املايل من قبل الإدارة التنفيذية.
 .7عقد اجتماعات دورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
 .8يقوم البنك بتوفري املعلومات الواردة يف تقاريره ال�سنوية �أو الدورية على املوقع الإلكرتوين للبنك باللغتني العربية والإجنليزية وبحيث يتم حتديث املعلومات با�ستمرار.
 .9يجب �أن تت�ضمن التقارير التي يقدمها البنك �إف�صاح من الإدارة التنفيذية عن نتائج العمليات احلالية وامل�ستقبلية والو�ضع املايل للبنك و�أي �أثر �أو خماطر م�ستقبلية
من املمكن �أن ت�ؤثر على الو�ضع املايل العام للبنك.
 .10تعميق ًا ملبد�أ ال�شفافية والإف�صاح يجب �أن يت�ضمن التقرير ال�سنوي للبنك على وجه اخل�صو�ص الأمور التالية:
 دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية لدى البنك ومدى االلتزام به. معلومات كاملة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة تت�ضمن امل�ؤهالت واخلربات ومقدار ح�صته من ر�أ�س املال وو�صفه كتنفيذي �أو م�ستقل �أو غري تنفيذي ،ع�ضويته يف جلاناملجل�س وتاريخ التعيني يف املجل�س� ،أي ع�ضويات يف جمال�س �إدارة �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل املكاف�آت والرواتب التي ح�صل عليها ،و�أية قرو�ض ممنوحة له من البنك
و�أي عمليات بني البنك والع�ضو �أو �شركاته �أو الأطراف ذوي ال�صلة به.
 ملخ�ص مل�س�ؤوليات ومهام اللجان املنبثقة عن املجل�س. عدد مرات اجتماع املجل�س وجلانه. ملخ�ص عن �سيا�سات املكاف�آت لدى البنك ورواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا. �شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية. و�صف لهيكل ون�شاطات جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال. -امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك ويف ال�شركات التي ت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف البنك.
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