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” أﻛــﺜــــــﺮ ﻣــــــﻦ ﺑــﻨــــــﻚ “

إﻧﺴﺠﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺷﻌﺎره اﳌﺆﺳـــﴘ " أﻛرث ﻣﻦ ﺑﻨﻚ " ،وﺣﺮﺻﺎً
ﻣﻨﻪ ﻋﲆ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﻔﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻐﻨﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ مبﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ارﺗﺄت إدارة
اﻟﺒﻨﻚ اﻷردين اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴـــﻨﻮي
ﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﺣﻮل أﺧﻔﺾ ﻧﻘﻄﺔ ﻋــﻦ ﺳﻄــﺢ اﻟﺒﺤــﺮ ﻓــﻲ
اﻟﻌﺎﻟــﻢ وﻫــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ.

وﻳﺴـــﻌﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻷردين اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،إدارة وﻣﻮﻇﻔني ،أن
ﻳﺴـــﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴـــﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٥اﻟﻀﻮء ﻋﲆ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷـــﻬﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻨﺬ
أﻗﺪم اﻷزﻣﻨﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻌـــﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺣﻴﺚ متﺘﺎز ﻫﺬه
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻄﻘﺴﻬﺎ اﻟﺪاﻓﺊ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌـــﺎم ،وﻣﻜﻮﻧــــﺎت
ﻣﻴﺎﻫﻬــــﺎ اﻟﻔﺮﻳـــﺪة ﻣــﻦ ﻧﻮﻋــﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺗﻀﺎرﻳﺴﻬﺎ
اﻟﺨﻼﺑﺔ ،ﻣام ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة .
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ﻳﻘﻊ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﰲ أﺧﺪود وادي اﻷردن وﻫﻮ ﺑﺤرية ﻣﻠﺤﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ميﺜﻞ
ﻇﺎﻫﺮة ﻧﺎدرة ﻏري ﻣﺘﻜـــﺮرة ﰲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ أﺧﻔﺾ
ﺑﻘﻌﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﺗﺤﺖ ﺳـــﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺤﻮاﱄ ٤٠٠م إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ
ﰲ اﻟﻌﺎمل ﺳـــﻄﺢ ﻣﺎيئ ﻳﺸـــﺒﻬﻪ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻴﺎﻫﻪ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﻠﻮﺣﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﻮاﱄ  ٪٣٤أي ﻣﺎ ميﺜﻞ ﺗﺴـــﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻷﻣﻼح ﰲ
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،وذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺸﺒﻌﺎً ﺑﺎﻷﻣﻼح واﳌﻌﺎدن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم واﳌﻐﻨﻴﺴﻴﻮم واﻟﱪوم واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ،واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﺮوة
ﻫﺎﺋﻠﺔ ميﻜﻦ اﻹﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼج ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﺷـــﻌﺔ اﻟﺸـــﻤﺲ ﻏري اﻟﻀﺎرة واﻟﻬﻮاء
اﳌﺸﺒﻊ ﺑﺎﻷﻛﺴﺠني واﻟﻄني اﻷﺳﻮد اﳌﺸﺒﻊ ﺑﺎﳌﻌﺎدن ،وﻛﻠﻬﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺒﺤﺮ
اﳌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺬب اﻟﺰوار ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪميﺔ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ
اﻷردن ﻣﻬـــﺪ اﻟﺤﻀﺎرات ،ﺗﻨﺘﴩ ﻓﻴـــﻪ آﻻف اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ وﻳﻠﻌﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ دورا ً ﻫﺎﻣﺎً ﰲ منـــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردين وﺟﺬب
اﻻﺳﺘﺜامرات ،ورﻓﺪ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠني ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﻌﺎم ﺣﻮاﱄ  ٤٩أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ .وﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺸـــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﰲ اﻷردن إﻳﺮادات ﻣﺒﺎﴍة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٠١٥
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ٢٨٦٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردين.
ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﻋﲆ ﻣﻴﺎﻫﻪ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺄﻣﻼح ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﳌﻐﻨﻴﺴﻴﻮم واﻟﺼﻮدﻳﻮم واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم واﻟﱪوﻣني وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﻌﺎدن ،واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً رﺋﻴﺴﺎً ﰲ ﺟﺬب اﻟﺴﻴﺎح واﻟﺰوار ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮر ﻣﻀﺖ ،ﻛﺎﳌﻠﻚ ﻫريودس اﻟﻜﺒري وﻛﻠﻴﻮﺑﱰا اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ ،وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴـــﻼﻃني واﻟﺤﻜﺎم واﻷﺑﺎﻃﺮة واﳌﻠﻮك ،اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﱰددون ﻋﲆ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن اﻟﻐﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻴﺎه
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﻔﺎء ﻟﻠﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺼﺪﻓﻴﺔ وأﻣﺮاض اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﻴﻨﻬﺎ اﻷﺳﻮد اﻷﻏﻨﻰ ﺑﺎﳌﻌﺎدن ،واﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﲆ  ٢٦ﻋﻨﴫا ً ﻫﺎﻣﺎً ﻟﺠﺴـــﻢ اﻹﻧﺴـــﺎن ،ﺣﻴﺚ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼج وإﻧﻌـــﺎش وﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﴩة ،ﻓﺎرﺗﻜﺰت ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﳌﻠﺢ وﻣﺼﺎﻧﻊ
اﳌﺴﺘﺤﴬات اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ.

متﺘـــﺎز ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴـــﺖ مبﻨﺎخ داﻓﺊ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ،وأﺷـــﻌﺔ
اﻟﺸـــﻤﺲ ﻏري اﻟﻀﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮاءﻫﺎ اﻟﻨﻘﻲ اﻟﺠﺎف اﳌﺸﺒﻊ
ﺑﺎﻷﻛﺴـــﺠني ،ﻣام ﺟﻌﻠﻬﺎ وﺟﻬﺔ ﺳـــﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ،ﻓﺎﺣﺘﻀﻨﺖ
اﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻨـــﺎدق واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت اﻟﺮاﻗﻴـــﺔ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ
اﻻﺳﱰاﺣﺎت وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﱰﻓﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﴩ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﻃﻰء اﻟﴩﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ
اﳌﻴﺖ ،ﻟﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮى .ﻛام ﻳﺘﻮاﺟﺪ
ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ "ﺳـــامرة ﻣـــﻮل" اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻷردين
اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻫﻮ اﻟﺒﻨـــﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﳌﴫﻓﻴﺔ ﺑﺄﻋﲆ اﳌﻌﺎﻳري ﻣﻦ أدىن ﺑﻘﻌﺔ ﻋﲆ اﻷرض.
ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻮط ﺑﻬﺪف إﻳﺠﺎد
ﻧﻘﻄﺔ ﺟﺬب ﺳـــﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻀﺎف إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﺷامﻻً إﱃ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎً ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻤﺘﺪة
ﰲ ﻏﻮر اﻷردن ،واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
وﻣﻦ أﻫﻤﻬـــﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻐﻄﺲ وﻣﻘﺎﻣﺎت وأﴐﺣـــﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻴﻨﺎء
ﻫريودس ،ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺄدﺑﺎ اﻟﺸـــﻬرية وﻣﻜﺎور اﻟﻜﺮك ﻟﺘﺸﻜﻞ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬـــﺎ ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺗﺤيك ﻗﺼﺔ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن وﺗﻌﻴﺪ ﻟﻬﺬه اﳌﻮاﻗﻊ
ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻋﲆ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻋﲆ اﻟﺘﻼل اﳌﻄﻠﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﺤـــﺮ اﳌﻴﺖ ﻳﻘﻊ ﻣﴩوع اﻟﺒﺎﻧﻮراﻣﺎ اﳌﻘﺎم
ﻋﲆ أرض ﻣﺴـــﺎﺣﺘﻬﺎ  ٢٤٠دومنﺎً ،وميﻜﻦ اﻟﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ وﳌﺴـــﺎﻓﺎت ﺑﻌﻴﺪة ﰲ ﺟـــﻮ ﺻﺎف .وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣـــﴩوع اﻟﺒﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﺒﺎن ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴـــﺎﺣﺘﻬﺎ ) (٢٧٦٤ﻣﱰا ً ﻣﺮﺑﻌﺎً ﺗﻀﻢ
ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ اﻟﺬي ﻳﺠﺴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ وﺗﻌﺎﻗﺐ
اﻟﺤﻀﺎرات ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ اﳌﺘﺤﻒ
ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت أﺛﺮﻳﺔ وﻣﻌﺮوﺿﺎت ﺗﻮﺛﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺣﺪﻳﺜﺔ ،ﻛام ﻳﻮﺟـــﺪ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺆمتـــﺮات وﻣﻄﻌﻢ وﺣﺪاﺋﻖ
وﻣﴪح ﺧﺎرﺟﻲ.

وﺗﺸـــﺠﻴﻌﺎً ﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ اﳌﺆمتﺮات ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﺗﻢ إﻧﺸـــﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ
اﻟﺤﺴـــني ﺑﻦ ﻃﻼل ﻟﻠﻤﺆمتﺮات ﻋﲆ اﻟﺸـــﺎﻃﺊ اﻟﴩﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﳌﻴّﺖ
واﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻹﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻲ ،واﳌﻌﺎﻳري اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑُﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎﺳـــﻬﺎ ،ﰲ ﺟﻌﻠﻪ واﺣﺪا ً ﻣـــﻦ أﺿﺨﻢ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺆمتﺮات ﰲ
اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب.
وﻳُﻌ ّﺪ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﺴـــني ﺑﻦ ﻃﻼل ﻟﻠﻤﺆمتـــﺮات ،ﺗﺤﻔﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ
ﺗﻌﻜﺲ ﻓ ّﻦ اﻟﻌامرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﳌﻌامري وﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻟﻔﺮﻳﺪ ،وﺗﻮﻓريه ﻷرﻗﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆمتﺮات ،ﰲ
اﺳـــﺘﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ واﳌﺆمتﺮات ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﴩق اﻷوﺳـــﻂ ،ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺪى اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻨﺘﺪى داﻓﻮس
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﳌﻨﺘﺪى اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم "ﺳﻮﻛﻮرﻳﻜﺲ" ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .وﻗﺪ ﺳـــﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﲆ
اﻟﺨﺎرﻃـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴّـــﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺴـــﻮق اﳌﻌـــﺎرض واﻻﺟﺘامﻋﺎت
واﳌﺆمتﺮات اﻟﺪوﻟﻴّﺔ ،وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ

ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ

ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻟﻮاء اﻷﻏﻮار وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردين ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﺗﺎس واﻟﱪوﻣني واﳌﻐﻨﻴﺴـــﻴﻮم .وﺗﻢ ﺗﺄﺳـــﻴﺲ ﴍﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) (APCﻋﺎم  ١٩٥٦مبﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ اﻟﴩﻛﺔ
مبﻮﺟﺐ إﻣﺘﻴﺎز ﻣـــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬـــﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﺣﴫﻳﺔ
ﻻﺳﺘﺨﺮاج وﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺒﻮﺗﺎس ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .٢٠٥٨
وﺗﻌﺪ ﴍﻛـــﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺛﺎﻣﻦ أﻛﱪ ﻣﻨﺘـــﺞ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎس ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺒﻮﺗﺎس ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻟﻌﺮيب .ﻛام ﺗﻌﺘﱪ
ﴍﻛﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﺠﺢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﻟﺒﻮﺗﺎس ،ﺗﺴـــﺘﺜﻤﺮ اﻟﴩﻛـــﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴـــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼح وﻣﻌﺎدن اﻟﺒﺤـــﺮ اﳌﻴﺖ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﱰات
اﻟﺒﻮﺗﺎﺳـــﻴﻮم واﻟﱪوﻣني وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸـــﺘﻘﺎت ﻹﻧﺘﺎج ﺳـــامد ﻛﻠﻮرﻳﺪ
اﻟﺒﻮﺗﺎس ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎس اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
ﻛام أﻧﺸـــﺄت ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﴬات اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ
واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ أﻣﻼح وﻣﻌﺎدن اﳌﻴﺎه واﻟﻄني اﻷﺳـــﻮد اﳌﺘﻮﻓﺮ ﰲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ.

ﺗﺄﺳﺴـــﺖ ﻋﺎم  ٢٠١٠ﴍﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
متﻮﻳﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺴـــﻮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻮﻓري اﳌﺮاﻓﻖ
واﻟﺨﺪﻣـــﺎت ﻟﻀـــامن ﺗﺤـــﻮل وادي اﻷردن وﺧﺼﺎﺋـــﺺ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ إﱃ وﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ راﺋﺪة .وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻄﻮر اﻟﺮﺋﻴﴘ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘـــﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻋﺪت ﴍﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃـــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺧﻄﺔ
رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ) (Master planﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن
ﻣﺠﺪﻳﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺔ.
ﻋﲆ ﻣﺪى اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩة اﳌﺎﺿﻴﺔ ،رﻛﺰت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ
ﻋﲆ اﺗﺒـــﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺘﻮازن ﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺴـــﻴﺎﺣﺔ .وﺗﺸـــﻤﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  ٤٠ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ً ﻣﺮﺑﻌﺎً ﻋﲆ ﻃﻮل اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸامﱄ واﻟﴩﻗﻲ ﻟﻠﺒﺤﺮ
اﳌﻴﺖ .ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻬﻤﺔ اﻷوﱃ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق
ﻟﻠﻤﻮﻗـــﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻘﺎمئﺔ ﺣﺎﻟﻴـــﺎً ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ،
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،واﻟﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛام ﺗﻘﱰح اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ إﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳـــﺘﺪاﻣﺔ
اﻹﺟﺘامﻋﻴـــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺳـــﻮميﺔ ،مبﺎ ﰲ ذﻟـــﻚ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﺴﻜﻦ ﺑﺄﺳـــﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴـــﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﳌـــﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ
ﻟﻮﺟﺴﺘﻲ.
ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺳﻠﺴـــﻠﺔ ﻣـــﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ
واﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر وذات ﻧﺸﺎط ﺧﺎص ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ )اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻣﺘﻌﺪدة
اﻻﺳﺘﺨﺪام ،اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وﻏريﻫﺎ( .ﻛام ﺳﻴﺘﻢ
ﺗﻮﻓري اﳌﺮاﻓـــﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ  ١٫٠٠٠دوﻧﻢ
وﺷﻮاﻃﺊ ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻛام ﺳـــﻴﺘﻢ إﻧﺸـــﺎء اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ ﻟﺘﻜـــﻮن وﺟﻬﺔ ﺗﻮﻓـــﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﳌﺴﺎﺣﺎت
اﻟﺨﴬاء اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ.

اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ  -ا ﻏﻮار
ﺗﻌﺘـــﱪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻏﻮار ﻣﻦ أﻛرث ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎمل ﺣﻴﻮﻳﺔ وإﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻀﺎر واﻟﺤﻤﻀﻴﺎت واﳌﻮز واﻟﻨﺨﻴﻞ ،وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﻨﺬ اﻷزل ،واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷراﴈ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
وﻣـــﺰارع اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃـــﻖ ﻣﺮﻛﺰا ً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ.
وﻷن اﳌﻨﺎخ اﻟﺪاﰲء ﻳﻨﺎﺳـــﺐ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺎر واﻟﺤﻤﻀﻴﺎت واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ﻓﻘﺪ إﺷـــﺘﻬﺮت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻏﻮار ﺑﺰراﻋـــﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻨﺎف ،ﻛام
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻐﻮر ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺰارع اﳌﻮز.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ أﻧـــﻮاع اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻷﻏﻮار ﺗﻄﻮرا ً ﻣﻠﻔﺘـــﺎً وﻧﺠﺎﺣﺎً ﻛﺒريا ً ﻋـــﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ
واﻟﻌـــﺮيب ﰲ اﻷوﻧﺔ اﻷﺧرية ،ﺣﻴﺚ وﺿﻊ إﺳـــﻢ اﻷردن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮدة
إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر.

ﺣﻮاﻓﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜامرﻳﺔ ﻋﲆ ﻃﻮل اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﴩﻗﻲ واﻟﺸامﱄ )ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ( ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻨﺎدق
أرﺑﻌﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻧﺠﻮم ،واﳌﻨﺘﺠﻌﺎت ،وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺆمتﺮات واﳌﻄﺎﻋﻢ.
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷردين واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﺪة ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ:
 ﴐﻳﺒﺔ دﺧﻞ اﻟﴩﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٥ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﴐﻳﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﴐﻳﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ وﴐﻳﺒﺔ اﻷرﺑﺎح  ٪١٠٠ﻣﻠﻜﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻴﴪة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﴬاﺋﺐ اﳌﻄﺒﻘﺔ واﻟﺮﺳﻮم ذات اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻹﻋﻔﺎءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﻷردن.

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻐﻄﺲ

ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﻴﺖ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻐﻄﺲ،
وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ُﻋ ّامد اﻟﺴـــﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺑﻮادي اﻟﺨﺮار ﰲ ﻗﺮﻳﺔ
ﺑﻴﺖ ﻋﻨﻴﺎ ﴍﻗﻲ ﻧﻬﺮ اﻷردن ،وﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋامن ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌﺔ وﺧﻤﺴني
ﻛﻴﻠﻮﻣﱰا ً ،وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻐﻄﺲ واﻟﺬي ﺻﺎدﻗﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ دورﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺎﺳـــﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛني ﻋﲆ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﱰاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ،أﻗﺪس اﳌﻮاﻗﻊ
اﳌﺴـــﻴﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل ،وميﺜﻞ ﺷـــﺎﻫ ًﺪا ﺣﻴﺎً ﻋﲆ ﺣﻘﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣامرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮ
دﻳﻨﻴﺔ ،ﻻ زاﻟﺖ ﻗﺎمئﺔ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.
وﺗﺆﻛـــﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼـــﻮص اﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ ،واﻷﺛﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﴫﻳﺤـــﺎت اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ
وﻣﺮاﺳﻼت رؤﺳﺎء اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﻣﺸﺎﻫﺪات اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ واﳌﺴﺘﻜﺸﻔني ﺑﺄن
ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻐﻄﺲ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﴩﻗﻲ ﻣﻦ ﻧﻬﺮ اﻷردن ،ﻫﻮ ﻣﻬﺪ إﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﻣﻜﺎن ﻋامدة اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ "ﺑﺤﺴﺐ ﺧﱪاء وﻣﺨﺘﺼني" .وﻗﺎم اﻟﺒﺎﺑﺎ

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺑﻮﻟﺺ اﻟﺜﺎين ﺑﺎﻋﺘامد اﳌﻐﻄﺲ رﺳﻤﻴﺎً ﻛﻤﺤﺞ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﺎﳌﻲ أﺛﻨﺎء
زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم .٢٠٠٠
وﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺒﺎين اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻐﻄﺲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻌﻤﺪان؛
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﺸـــﻒ ﻣﻨﻘﺒﻮ اﻵﺛﺎر اﳌﻌـــﺎﴏون ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻬـــﺮ اﻷردن ﺑﻘﺎﻳﺎ دﻳﺮ
ﺑﻴﺰﻧﻄـــﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻴﺴـــﺔ ﺑﻨﻴﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻹﻣﱪاﻃﻮر "اﻧﺴﻄﺎﺳـــﻴﻮس"،
وﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ "ﺑﻴﺘﺎﺑﺎرا" أو ﻛﻨﻴﺴـــﺔ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻌﻤﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻋﲆ
ﻣﺴـــﺎﻓﺔ  ٣٠٠ﻣﱰ ﴍق ﻧﻬﺮ اﻷردن ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ زور وﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺻﺨﻮر اﻟﻠﺴﺎن.
وﻫﺬه اﻟﻜﻨﻴﺴـــﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻛﻨﺎﺋﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻌﻤﺪان ﻋﲆ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ
ﻟﻨﻬﺮ اﻷردن.
وميﻜﻦ ﻟﻠﺰاﺋﺮ أن ﻳﺸـــﺎﻫﺪ ﰲ اﳌﻮﻗـــﻊ أﻳﻀﺎً اﻟﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـــﺔ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻌﺪ اﳌﻴﻼد.
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ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،

ي�سعدين �أن �أقدم لكم با�سمي وبا�سم زمالئي �أع�ضاء جمل�س الإدارة التقرير
ال�سنوي عن نتائج �أعمال البنك ،و�إجنازاته ،والقوائم املالية املوحدة لل�سنة
املنتهية يف .2015/12/31
ودع العامل عام  2015وال تزال تبعات و�آثار الأزمة املالية العاملية تلقي بظاللها
على البنوك والقطاع املايل والإقت�صاد العاملي مبجمله.
وعلى العك�س من ح�سابات وتوقعات اخلرباء االقت�صاديني ف�إن عام  2015مل
ي�شهد ،كما كان م�أموال ،بدء عودة النمو االقت�صادي العاملي وا�ستقرار القطاع
املايل وامل�صريف حول العامل ،بل �شهد �أزمات جديدة حتمل جوانب �سلبية
خطرية متثلت بتهاوي �أ�سعار النفط بوترية غري معهودة تنذر ب�أزمات مالية
واقت�صادية يف العديد من الدول خا�صة التي ي�شكل انتاج النفط املمول الرئي�سي
القت�صادها .كما تزامنت نهاية العام مع قيام بنك االحتياط الفدرايل برفع �سعر
الفائدة على الدوالر مبقدار ربع نقطة وهو ما �أثار ردود �أفعال متباينة متثلت
يف ا�ضطراب ب�أ�سواق العمالت الرئي�سية وهزات يف �أ�سواق ر�أ�س املال واخل�شية
من تغيري اجتاهات حركة اال�ستثمار بني الدول ،وخماوف لدى الدول النامية
نتيجة ارتفاع تكلفة امل�ستوردات ،وزيادة �أعباء خدمة الديون اخلارجية� .أما يف
�أوروبا واليابان فقد ا�ستمرت حالة االنكما�ش االقت�صادي ومل تنجح حماوالت رفع
ن�سبة الت�ضخم ،ومت اللجوء �إىل ا�ستخدام ن�سبة الفائدة ال�سالبة بهدف حتفيز
اال�ستثمار واالقرتا�ض املحلي.
�إن البحث عن حلول �شمولية مل�شاكل االقت�صاد العاملي احلقيقية قد �أ�صبح �أمرا
ملحا ،فهناك تخوف من عجز ال�سيا�سة املالية عن تقدمي �أية حلول لغايات حتفيز
االقت�صاد مع و�صول ال�سيا�سة النقدية �إىل �أق�صى ما ميكن �أن تقدمه من حوافز
كبديل لل�سيا�سة املالية ،كما �أن امل�شاكل االقت�صادية والتحوالت البنيوية يف الدول
ذات االقت�صادات املتقدمة وال�صاعدة على حد �سواء ال ت�شجع على االعتقاد
بعودة النمو واال�ستقرار االقت�صادي �إىل امل�سار ال�صحيح يف وقت قريب.
االقت�صاد الوطني يف 2015

مل يكن االقت�صاد الأردين يف �أح�سن حاالته يف عام  ،2015فقد ا�ستمرت
الظروف ال�ضاغطة ،وارتفعت حدة املخاطر الأمنية يف الدول املحيطة بالأردن،
فت�أثرت حركة ال�سياحة الواردة ب�شكل ملمو�س ،وهبط حجم التجارة اخلارجية
من ا�سترياد وت�صدير لل�سلع واخلدمات وتراجع الإنفاق الإ�ستهالكي وا�ستمرت
م�ؤ�شرات الفقر والبطالة عند م�ستوياتها العالية.
ويف القطاع املايل زاد العجز يف املوازنة العامة بحوايل  1120مليون دينار،
وارتفع حجم الدين العام مبا يقارب  2.5مليار دينار ،وارتفعت ح�صة املديونية
اخلارجية بالعمالت الأجنبية �إىل م�ستوى  %40من �إجمايل الدين ،وا�ستمر
العجز يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات.
مع ذلك فقد حافظ االقت�صاد الأردين على متا�سكه وحقق منو ًا �إيجابي ًا مبعدل
 ،%2.5كما حافظ على مرتبة املنظور (امل�ستقر) من وجهة نظر م�ؤ�س�سات
الت�صنيف الدولية ،وا�ستقر احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية عند
م�ستوى مريح (حوايل  14مليار دوالر) ،وبقي �سعر �صرف الدينار ثابتا جتاه
الدوالر القوي ،وارتفعت حواالت املغرتبني الأردنيني بن�سبة  ،%1.3و�صمدت
�أ�سعار الأ�سهم يف �سوق عمان املايل ومل تخ�سر �سوى  %1.3من قيمتها ال�سوقية.

من الناحية الهيكلية حتقق حت�سن ملمو�س يف بع�ض م�ؤ�شرات االقت�صاد الوطني،
فقد انخف�ض العجز يف امليزان التجاري بالأرقام املطلقة بف�ضل انخفا�ض كلفة
البرتول امل�ستورد ،وارتفعت ن�سبة تغطية النفقات اجلارية يف املوازنة العامة من
الإيرادات املحلية ،وانخف�ض معدل الت�ضخم �إىل رقم �سـالب يقارب  %1نتيجة
انخفا�ض �أ�سعار املحروقات.
 2015هي ال�سنة الثالثة والأخرية من برنامج الإ�صالح االقت�صادي الذي يرعاه
�صندوق النقد الدويل ،وقد انتهت ال�سنة بنتائج خمتلطة� ،إيجابية و�سلبية ،ومن
املقرر �أن يدخل الأردن مع ال�صندوق يف برنامج �إ�صالح اقت�صادي جديد لثالث
�سنوات ( .)2018-2016
نتائج البنك يف عام 2015

حقق البنك خالل عام  ،2015نتائج جيدة وكان �أدا�ؤه من�سجم ًا مع واقع الظروف
االقت�صادية ال�سائدة حملي ًا والأو�ضاع الأمنية يف دول اجلوار وحالة االقت�صاد
العاملي .وقد �آثرنا هذا العام �أن ن�ستمر على �سيا�ساتنا املتحفظة يف درا�سة ومنح
الت�سهيالت اجلديدة وااللتزام الدقيق مبوازنة املخاطر والعوائد ،مع العمل على
تعزيز التوا�صل مع كافة �شرائح العمالء وخا�صة �أ�صحاب ال�شركات وامل�شاريع
احليوية بهدف ا�ستك�شاف فر�ص امل�ساعدة والدعم التي يحتاجونها لتمكينهم
من مواجهة الظروف احلالية واحلفاظ على ا�ستمرار �شركاتهم وم�شاريعهم،
منطلقني يف ذلك من قناعتنا وفهمنا لدورنا املحوري يف خدمة االقت�صاد الوطني
وامل�ساهمة يف تطور وجناح خمتلف قطاعاته.
متكن البنك هذا العام ،يف ظل التفاهم والتوافق مع تعليمات البنك املركزي
الأردين ،من معاجلة عدد من احل�سابات غري املنتظمة والتو�صل �إىل ترتيبات
حتمي حقوق البنك وت�ساعد املقرت�ضني على موا�صلة �أعمالهم ،وهذا نابع من
حر�صنا على عدم �إ�ضافة �أية �أ�صول غري عاملة �إىل ح�ساباتنا نتيجة لتملك
ال�ضمانات والرهونات �إال بعد �أن نكون قد ا�ستنفذنا كافة ال�سبل واحللول املمكنة،
فنحن غري معنيني بتحويل ديون غري عاملة �إىل �أ�صول غري عاملة ت�ضغط على
املركز املايل للبنك وتقل�ص الفر�ص البديلة لال�ستثمار .ويف هذا املجال فقد مت
يف عام  2015تركيز اجلهد وتوفري الو�سائل املنا�سبة لإجناح عمليات ت�سويق وبيع
الأ�صول غري العاملة التي بحوزتنا وحتققت نتائج طيبة� .أما �أكرب هذه الأ�صول
حجما وهو م�شروع الأندل�سية الذي متلكه البنك مقابل ديون �شركة تعمري ،فقد
�أ�صبح امل�شروع جاهزا للت�سويق بعد �أن مت اجناز حت�سينات يف البيئة الداخلية
واملحيطة وجتهيز النادي للت�شغيل ،ومت التعاقد مع �شركة ت�سويق متخ�ص�صة
با�شرت عملها بطرح الفلل للبيع يف ال�سوق الأردين ودول اخلليج العربي ونتوقع
نتائج ايجابية جلهودها ،و�أن تتعاظم هذه النتائج خالل الفرتة القادمة.
على �صعيد النتائج املالية� ،أظهرت بيانات املركز املايل للبنك لل�سنة املنتهية
يف � 2015/12/31إرتفاع موجودات البنك �إىل  2844.7مليون دينار بن�سبة
منو قدرها  %9عن عام  .2014وبلغت الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة بال�صايف
 1372.8مليون دينار ،حمققة منوا قدره  % 5.1عن نهاية عام  ،2014فيما
�سجلت قرو�ض التجزئة منو ًا بحوايل  %20لنف�س الفرتة� .أما ودائع العمالء فقد
حققت منوا جيدا بحوايل  %13.8وبلغت  1901مليون دينار يف نهاية العام.
وكمح�صلة لنتائج �أعمال البنك الرئي�سية فقد بلغ �إجمايل الدخل لعام 2015
حوايل  127.9مليون دينار مقابل  124.1مليون يف عام  .2014وان�سجام ًا مع
�سيا�سة البنك فقد مت تعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
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بحوايل  21مليون دينار على ح�ساب ربح ال�سنة الذي انخف�ض نتيجة لذلك �إىل
 56.5مليون دينار (قبل ال�ضريبة) ،فيما بلغ �صايف الربح بعد ال�ضريبة 39.4
مليون دينار .وقد ارتفع جمموع حقوق اامللكية بن�سبة  %4وبلغ  454.3مليون
دينار .وقد حافظت معدالت العوائد وم�ؤ�شرات الأداء على م�ستوياتها املرتفعة
�ضمن الن�سب املعيارية الدولية .كما ارتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال بنهاية عام
 2015لتبلغ  %18.23مقارنــة مـع ن�سبة  %16.68بنهاية العام  .2014وت�ؤكد
هذه الن�سبة قـوة القاعـدة الر�أ�سمالية للبنك واعتباره (،)Well Capitalized
وجاهزيته لال�ستجابة ملتطلبات كفاية ر�أ�س املال ح�سب بازل  ،IIIوللتعليمات
واالر�شادات التي ت�سعى اجلهات الرقابية املحلية والدولية �إىل �إ�صدارها وتهدف
�إىل فر�ض مزيد من الت�شدد جتاه البنوك �سواء يف معايري املالءة املالية �أو ن�سبة
ال�سيولة �أو ن�سبة الإقرا�ض .ولدينا كل الثقة بقدرة البنك على االلتزام بكافة
املعايري وال�ضوابط املو�ضوعة حاليا وتلك التي �سيتم �إ�صدارها الحقا.
ومع ت�سارع التطورات التكنولوجية ،وما تواجهه البنوك من مناف�سة من
امل�ؤ�س�سات املالية و�شبه املالية يف �أعمالها ،فقد �شهد العام  2015جهودا مميزة
على �صعيد التطوير التكنولوجي بالبنك م�ستفيدين من خ�صائ�ص النظام
البنكي اجلديد الذي وفر للبنك �إمكانية توظيف �أف�ضل و�أحدث التقنيات خلدمة
العمليات والتعامالت �إ�ضافة ل�سهولة طرح اخلدمات والتطبيقات احلديثة التي
تلبي تطلعات واهتمامات عمالء البنك من ال�شركات والأفراد وخ�صو�صا فئة
ال�شباب ،مما ينعك�س ايجابا على ر�ضا العمالء ومينحهم جتربة م�صرفية
مميزة ب�أ�ساليب مبتكرة توفر ال�سرعة والدقة والتوا�صل على مدار ال�ساعة.
و�سوف يتواىل �إطالق حزم اخلدمات االلكرتونية اجلديدة خالل عام .2016
وملواكبة والتعامل مع ما �سي�ستجد من تعليمات ومعايري ومتطلبات رقابية
وت�شريعية يف �ضوء انت�شار الربامج والتطبيقات البنكية عرب االنرتنت وزيادة
االعتماد عليها مع ارتفاع خماطرها ،فقد �أولينا اهتماما خا�صا بتنمية وتطوير
قدرات البنك ومهارات موظفيه يف جمال �إدارة املخاطر واالمتثال ومكافحة
غ�سل الأموال والتدقيق الداخلي و�أنظمة املعلومات .و�ستوا�صل �إدارة البنك تقدمي
كل الدعم الالزم ل�ضمان �سالمة عمليات البنك يف كافة الظروف.
وبهدف تفعيل دور البنك يف جمال تطوير قطاع ال�شركات واملن�ش�آت ال�صغرية
وزيادة م�ساهمته يف االقت�صاد الوطني مت طرح منتجات وحلول متويلية
متخ�ص�صة لهذه ال�شريحة بالتعاون مع م�ؤ�س�سة ( )OPICوال�شركة الأردنية
ل�ضمان القرو�ض� ،إ�ضافة لتقدمي حزمة برجميات وتطبيقات �إدارية من خالل
بنك االنرتنت اخلا�ص بالبنك لت�سهيل �أعمال وتعامالت تلك ال�شركات.
ووا�صل البنك خالل عام  2015تقدمي الدعم وامل�شاركة يف العديد من املبادرات
والربامج الهادفة �إىل تطوير وتنمية املجتمع املحلي يف خمتلف املجاالت التي
تغطيها �سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية بالبنك.
وفيما يتعلق بتنفيذ البند املتبقي من تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك،
ف�سيعر�ض على الهيئة العامة للم�ساهمني تو�صية من جمل�س االدارة بزيادة عدد
اع�ضاء املجل�س اىل  13ع�ضو ًا وانتخاب �أربعة �أع�ضاء جدد م�ستقلني.
يف الأيام الأخرية من عام  2015ارت�أت �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة (كيبكو)
حتويل ملكية بنك برقان يف البنك الأردين الكويتي �إىل �شركة �أخرى من ال�شركات
اململوكة لـ (كيبكو) ،بناء على حاجة بنك برقان للتوافق مع الرتتيبات واملتطلبات
اجلديدة لبازل ( )IIIبخ�صو�ص كفاية ر�أ�س املال .وبالن�سبة لنا فقد تعاطينا مع
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هذا القرار ب�إيجابية وح�صلنا على ت�أكيدات مبوا�صلة الدعم والتعاون ب�أف�ضل
مما كان �سابق ًا و�أن ال تنتقل امللكية يف البنك �إىل �أي جهة �أخرى �إال مبوافقة
البنك املركزي الأردين .ويف هذا املقام ف�إننا نثمن عاليا متانة و�صدق العالقة
التاريخية واال�سرتاتيجية القائمة بني ال�شركاء الأردنيني والكويتيني املمتدة على
مدى �أربعني عاما.
وبناء على نتائج البنك لعام  ،2015ي�سر جمل�س الإدارة �أن يو�صي للهيئة العامة
املوقرة باملوافقة على توزيع  % 20من ر�أ�سمال البنك ك�أرباح نقدية للم�ساهمني
تعادل  20مليون دينار.
�آفاق 2016

�إىل جانب العوامل اخلارجية فهناك عوامل داخلية �أي�ض ًا ما زالت تعيق االنطالق
والنمو االقت�صادي ،يف مقدمتها �ضعف املوازنة العامة واعتمادها الكبري على
املنح اخلارجية والقرو�ض وارتفاع الدين احلكومي وتكاليف خدمته ،والت�أخري
يف تنفيذ الإ�صالحات االقت�صادية والهيكلية .كما �أن حركة اال�ستثمار والتو�سع
مقيدة مبجموعة من املعيقات منها �صغر حجم ال�سوق ،و�إغالق حدود دول
اجلوار ،وارتفاع �أ�سعار املدخالت ،وارتفاع تعرفة الكهرباء ،وال�ضرائب و�ضعف
قدرة ال�صناعة الوطنية على املناف�سة.
ت�شري التوقعات �إىل �أن النمو االقت�صادي املحلي يف عام � 2016سي�سجل %3
والت�ضخم  .%2وبر�أينا ف�إن حتقيق النمو املقدر ورمبا جتاوزه� ،إمنا يتوقف ب�شكل
كبري ،على حت�سن ظروف املنطقة وا�ستقطاب مزيد من اال�ستثمارات وا�ستكمال
م�شاريع الطاقة البديلة ،واال�ستفادة من انخفا�ض �أ�سعار النفط لتقلي�ص عجز
املوازنة ،وزيادة الإنفاق الر�أ�سمايل لزيادة الطلب وتن�شيط احلركة االقت�صادية.
يف كل الأحوال ،وقبل التوقعات وبعدها ،ف�إن قدرة الأردن على ال�صمود واحلفاظ
على �أمنه وا�ستقراره والدور اال�سرتاتيجي الذي يقوم به بقيادة جاللة امللك عبد
اهلل الثاين على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وال�صورة الإيجابية التي يتمتع بها
الأردن يف املجتمع الدويل ،تظل �أهم مقومات االقت�صاد الوطني ومفاتيح منوه
وازدهاره .
يف اخلتام ،نقدم كل ال�شكر والثناء مل�ساهمينا ولعمالئنا الكرام ملو�صول ثقتهم
ووالئهم ،كما نعرب عن بالغ االمتنان واملودة ل�شركائنا الإ�سرتاتيجيني �شركة
م�شاريع الكويت القاب�ضة (كيبكو) الهتمامهم ال�صادق مب�صالح البنك .وكل
ال�شكر والعرفان للبنك املركزي الأردين ممث ًال مبعايل املحافظ ونائبيه وكافة
�إدارات البنك جلهودهم ودورهم يف تعزيز م�سرية االقت�صاد الوطني و�ضمان
�سالمة ومتانة اجلهاز امل�صريف .ونتقدم بوافر ال�شكر والتقدير ملعايل رئي�س
هيئة الأوراق املالية و�أع�ضاء الهيئة ومنت�سبيها ،حلر�صهم على م�صالح ال�شركات
وحقوق امل�ستثمرين .وكل التقدير وبالغ الثناء واملودة جلميع �إخواين و�أبنائي من
م�س�ؤويل البنك وموظفيه وال�شركات التابعة مل�ساهمتهم يف حتقيق �أهداف البنك
واالرتقاء ب�أداءه عاما بعد عام.

عب ــد الكريــم الكباريت ــي
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة حول احلاكمية امل�ؤ�س�سية
و�إدارة املخاطر واالمتثال لعام 2015

�إطار احلاكمية امل�ؤ�س�سية
ي�ؤمن البنك الأردين الكويتي ب�أن وجود حاكمية م�ؤ�س�سية جيدة ي�ؤدي �إىل �إدارة
جيدة للبنك ،وي�ساعد على حتقيق �أهداف البنك الإ�سرتاتيجية و�إدارة عمليات
البنك ب�شكل �آمن ،ي�ضمن حماية م�صالح املودعني ،وي�ؤكد امل�س�ؤولية الواجبة
جتاه امل�ساهمني و�أ�صحاب العالقة الآخرين ،مع االلتزام التام بالت�شريعات
وتعليمات اجلهات الرقابية و�سيا�سات البنك الداخلية .وعليه ،وا�ستناد ًا �إىل
تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك رقم  2014/58ال�صادرة عن البنك
املركزي الأردين ،مت تعديل دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية املعتمد ليتما�شى مع �أف�ضل
املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص وتعليمات البنك املركزي الأردين واجلهات
الرقابية الأخرى ،ومت ا�ستكمال الرتتيبات والإجراءات الالزمة لتحقيق االلتزام
بالتعليمات ،مبا يف ذلك تعديل هيكل ال�صالحيات الإدارية واملالية وو�ضع
ال�سيا�سات واملواثيق املطلوبة مبا ين�سجم مع تعليمات احلاكمية ،ومت اعتمادها
من جمل�س الإدارة �أ�صولي ًا.

جلان املجل�س
بهدف تنظيم �أعمال املجل�س وزيادة كفاءته وفعاليته ،ي�شكل جمل�س الإدارة
من �أع�ضائه جلان ًا خمتلفة يفو�ضها ببع�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وب�شكل
يتوافق مع �أهداف وا�سرتاتيجيات البنك .وقد مت ت�شكيل اللجان وحتديد مهام
وم�س�ؤوليات كل جلنة ب�شكل تف�صيلي �ضمن دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية.

وي�ؤك���د جمل����س �إدارة البن���ك الأردين الكويت���ي التزام���ه والت���زام الإدارة التنفيذي���ة
العلي���ا وكاف���ة موظف���ي البن���ك بتطبي���ق تعليم���ات احلاكمي���ة به���دف الو�ص���ول �إىل
حتقي���ق مب���ادئ احلاكمي���ة امل�ؤ�س�س���ية املتمثل���ة بعدال���ة معامل���ة كاف���ة اجله���ات ذات
العالق���ة بالبن���ك ( ،)Stakeholdersوالتقي���د مبتطلب���ات ال�ش���فافية والإف�ص���اح
ع���ن و�ض���ع البن���ك امل���ايل والإداري احلقيق���ي وامل�س���اءلة يف العالق���ات ب�ي�ن جمل����س
الإدارة والإدارة التنفيذية ،وبني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ،وبني جمل�س الإدارة
واجله���ات املختلف���ة الأخ���رى .وملزي���د م���ن ال�ش���فافية فق���د مت �إرف���اق دلي���ل احلاكمي���ة
امل�ؤ�س�سيـ ـ���ة �ضم���ن ه���ذا التقري ـ ـ���ر ،وه���و متوف���ر عل���ى موق ـ���ع البنـ ـ���ك االلك�ت�روين
.www.jkb.com

تتوىل اللجنة الإ�شراف على �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية بالبنك وحتديثه
ومراقبة تطبيقه .والت�أكد من �أن الهيكل التنظيمي للبنك يلبي متطلبات
احلاكمية امل�ؤ�س�سية .كما تقوم بر�سم ا�سرتاتيجية البنك واعتماد ال�سيا�سات
العامة و�إقرارها من جمل�س الإدارة والإ�شراف على تنفيذها.

تعتمد �إجراءات تنظيم و�إدارة البنك على الأ�س�س التالية:

�أع�ضاء جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

 .1جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي

 -وجود جمل�س �إدارة يت�سم بالفاعلية وحتمل امل�س�ؤولية.

ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س اللجنة

 توج���ه ا�س�ت�راتيجي وا�ض���ح م���ن �أج���ل تطوي���ر الأعم���ال �ض���ن �أط���ر وا�ضح���ة لإدارةاملخاطر.

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

� -أ�س�س حما�سبية جيدة و�إف�صاح للمعلومات.

تتوىل اللجنة النظر يف املقرتحات والطلبات املقدمة من جلنة الإدارة للت�سهيالت
وجلنة الإدارة للإ�ستثمار والتي تزيد عن حدود �صالحيتهما.كما تتوىل اللجنة
اعتماد عقود االرتباط وال�صرف وامل�شرتيات التي تتجاوز مبالغها �صالحيات
الإدارة التنفيذية.

 تقييم للأداء مرتبط باال�سرتاتيجية. -تنمية وتطوير املوارد الب�شرية.

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

�أع�ضاء جلنة الت�سهيالت والإدارة
ال�سيد عبد الكرمي عالوي الكباريتي ،رئي�س اللجنة

يحكم ت�شكيل جمل�س الإدارة قانون ال�شركات الأردين وقانون البنوك .ومت
انتخاب جمل�س الإدارة احلايل يف  7ني�سان  2013لفرتة �أربع �سنوات وقام
املجل�س بانتخاب دولة ال�سيد عبد الكرمي الكباريتي رئي�س ًا ملجل�س الإدارة وال�سيد
في�صل حمد العيار نائب ًا للرئي�س.

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

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

 .2جلنة الت�سهيالت والإدارة

� -آليات حكيمة التخاذ القرارات.
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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 بو�ضع الأهداف ور�سم اال�سرتاتيجيات التي حتقق م�صلحة
البنك وامل�ساهمني واملتعاملني ،كما يقوم بالرقابة على الإدارة التنفيذية
والت�أكد من كفاءة �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية ومدى تقيد البنك باخلطط
اال�سرتاتيجية ومن توفر �سيا�سات مكتوبة تغطي كافة الأن�شطة امل�صرفية لدى
البنك واعتماد هذه ال�سيا�سات.
وجمل�س الإدارة م�س�ؤول �أي�ض ًا عن م�صداقية ودقة التقارير املالية للبنك
واملعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي و�ضمان تطبيق �سيا�سات املخاطر املالئمة
و�أن البنك ملتزم بجميع القوانني ال�سارية.
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ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س
ال�سيد فاروق عارف العارف
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 .3جلنة املخاطر واالمتثال

�أع�ضاء جلنة التدقيق

تتوىل اللجنة مراجعة �إطار عمل �إدارة املخاطر بالبنك وا�سرتاتيجية �إدارة
املخاطر ،وتهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر
اجلوهري و�إدارتها ،ومواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �أعمال البنك .كما تقوم
مبراجعة تقارير دائرة �إدارة املخاطر ودائرة االمتثال ورفع تو�صياتها �إىل جمل�س
الإدارة ب�ش�أنها ومبا يو�ضح مدى التزام البنك بدرجة املخاطر املقبولة املعتمدة
ودرجة االمتثال للقوانني وتعليمات اجلهات الرقابية التي يخ�ضع لها البنك.

�أع�ضاء جلنة املخاطر واالمتثال
ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم ،رئي�س اللجنة
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي

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

 .5جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
تتوىل اللجنة حتديد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للإن�ضمام �إىل ع�ضوية جمل�س الإدارة
وحتديد �صفة الع�ضو امل�ستقل وتر�شيح الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للإن�ضمام �إىل الإدارة
التنفيذية العليا .وتقوم بالإ�شراف على تطبيق �سيا�سة تقييم �أداء جمل�س الإدارة
والإدارة العليا والت�أكد من وجود �سيا�سة ملنح مكاف�آت الإداريني بالبنك وتطبيقها.
ال�سيد م�سعود جوهر حيات ،رئي�س اللجنة

 .4جلنة التدقيق
تتوىل اللجنة املراجعة وامل�صادقة على خطة التدقيق الداخلي التي ت�شمل نطاق
التدقيق وتكراره .والإطالع على تقارير التدقيق الداخلي وتقارير ومالحظات
اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ،والت�أكد من قيام الإدارة التنفيذية
باتخاذ الإجراءات الت�صويبية .وتقوم اللجنة مبراجعة البيانات املالية للبنك قبل
عر�ضها على جمل�س الإدارة والت�أكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�سبة
والتدقيق الدولية.

ال�سيد طارق حممد عبدال�سالم
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي

�إجتماعات املجل�س واللجان
يو�ضح اجلدول التايل عدد اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه
بالإ�ضافة �إىل عدد االجتماعات التي ح�ضرها كل ع�ضو خالل عام  ،2015علما
ب�أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ح�ضروا اجتماع الهيئة العامة للم�ساهمني املنعقد
بتاريخ :2015/5/13

جلنة الرت�شيح جلنة الت�سهيالت
جلنة التحكم جلنة املخاطر
جلنة التدقيق
جمل�س الإدارة
والإدارة
واملكاف�آت
واالمتثال
امل�ؤ�س�سي
6
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ممثل امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي
ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ال�سيد طارق حممد عبد ال�سالم
ال�سيد فاروق عارف العارف
الدكتور يو�سف مو�سى الق�سو�س
ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي
ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ال�سيد من�صور �أحمد اللوزي

�أع�ضاء جلنة الرت�شيح واملكاف�آت

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

�إجمايل عدد االجتماعات املنعقدة خالل عام 2015

ال�سيد طارق حممد عبدال�سالم ،رئي�س اللجنة
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�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 و�إقامة وبدل ح�ضور �إجتماعات
اللجان الفرعية املنبثقة عن املجل�س.

�سيا�سة الأجور واملكاف�آت
لدى البنك الأردين الكويتي �سيا�سة �شاملة للأجور واملكاف�آت ،ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا ب�سيا�سات تقييم الأداء التي يعتمدها جمل�س الإدارة ،بحيث تقا�س الزيادات
ال�سنوية للموظفني �أو املكاف�آت املالية وفق ًا مل�ستوى الإجناز الذي يحقق م�صالح
البنك وتقدمه امل�ستدام يف كافة اجلوانب .كما حتر�ص هذه ال�سيا�سة على تعزيز
ا�ستقاللية اجلهات الرقابية ،بحيث ال يرتبط حتديد �أجور �أو مكاف�آت موظفيها
مب�ستوى �أرباح البنك.
وتنظم �سيا�سة الأجور واملكاف�آت� ،أ�س�س ا�ستحقاق الزيادات ال�سنوية على
الرواتب ،و�أثر الرتقية والرتفيع على الأجر ،و�أنواع العالوات التي ت�صرف
للموظفني ،و�شروط ا�ستحقاقها ،كما ت�ضع �إطار �سلم الرواتب و�أ�س�س مراجعته،
وكل ذلك بهدف احلفاظ على بيئة عمل تناف�سية وعادلة.
مت بيان الرواتب والعالوات وبدالت التنقل واملكاف�آت التي تقا�ضاها كل من �أع�ضاء
الإدارة التنفيذية العليا بالبنك يف عام  ،2015وذلك �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 جزءا ال يتجز�أ من هذا التقرير.
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البيئة الرقابية
الرقابة الداخليـة
�إن جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي والإدارة التنفيذية للبنك م�س�ؤولون عن
و�ضع واملحافظة على وجود �أنظمة و�إجراءات رقابة داخلية قادرة على �ضمان
وحتقيق 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.
• التواف���ق م���ع �سيا�س���ات و�إج���راءات العم���ل الداخلي���ة والقوان�ي�ن والت�ش���ريعات
والتعليمات ال�س���ارية.
وانطالق ً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 ،يتبنى
البنك عدد ًا من �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية والتي يقع على عاتق الإدارة
التنفيذية م�س�ؤولية متابعة تطويرها وحتديثها ،حيث تعمل �إدارة البنك وب�شكل
م�ستمر على مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة وقدرتها على
حتقيق الأهداف املرجوة منها والعمل على تعزيزها.
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.

التدقيق الداخلي
تق���وم فل�س���فة التدقي���ق الداخل���ي عل���ى تق���دمي خدمات توكيدية وا�ست�ش���ارية م�س���تقلة
ومو�ضوعي���ة ملجل����س �إدارة البن���ك و�إدارت���ه التنفيذي���ة ته���دف �إىل �إ�ضاف���ة قيم���ة �أو
تطوي���ر لعملي���ات ،وم�س���اعدة �إدارة البن���ك يف حتقي���ق �أهدافه���ا املق���ررة وذل���ك م���ن
خ�ل�ال اتب���اع نه���ج منتظم لتقييم وحت�س�ي�ن فعالية عملي���ات �إدارة املخاطر والرقابة
الداخلي���ة والتحكم امل�ؤ�س�س���ي.
تتب���ع �إدارة التدقي���ق الداخل���ي �إداري��� ًا وب�ش���كل مبا�ش���ر �إىل رئي����س جمل����س الإدارة
ووظيفي��� ًا �إىل جلن���ة التدقي���ق املنبثق���ة ع���ن جمل����س الإدارة ،وترف���ع تقاريرها ونتائج
�أعماله���ا �إىل رئي����س جمل����س الإدارة و�إىل جلن���ة التدقيق.
مت �إع���داد ميث���اق التدقي���ق الداخل���ي وفق��� ًا لأف�ض���ل املمار�س���ات الدولي���ة وتالي��� ًا �أه���م
مالمح امليثاق-:
• تتمت���ع �إدارة التدقي���ق الداخل���ي باال�س���تقاللية التام���ة وال تق���وم ب�أي���ة �أعم���ال
تنفيذية.
• لإدارة التدقي���ق الداخل���ي ح���ق احل�ص���ول عل���ى �أي���ة معلوم���ة واالت�ص���ال ب����أي
موظ���ف داخ���ل البن���ك وال�ش���ركات التابع���ة وتتمت���ع بكاف���ة ال�صالحي���ات الت���ي
متكنه���ا م���ن �أداء امله���ام املوكل���ة �إليه���ا ب�أف�ض���ل وج���ه.
• يوف���ر البن���ك لإدارة التدقي���ق الداخل���ي الع���دد ال���كايف م���ن الك���وادر الب�ش���رية
امل�ؤهل���ة �أكادميي��� ًا وعملي��� ًا ،كم���ا يوف���ر ملوظفيه���ا الدورات التدريبي���ة الالزمة يف
اخل���ارج والداخ���ل.
• تعم���ل �إدارة التدقي���ق الداخل���ي عل���ى تق���دمي توكي���د معق���ول ح���ول م���دى فعالي���ة
وكف���اءة �أنظم���ة الرقاب���ة الداخلية لدى البنك وقدرتها على حتقيق ما يلي:
 الدقة واالعتمادية على البيانات املالية والت�شغيلية. -كفاءة العمليات الت�شغيلية.

• تنفي���ذ عملي���ات املراجع���ة والتدقي���ق الدوري���ة �إ�س���تناد ًا �إىل �أولوي���ات خط���ة
التدقيق املبني على املخاطر واملعتمد �ضمن �إ�س�ت�راتيجيتها التي يتم املوافقة
عليه���ا م���ن جلن���ة التدقي���ق املنبثق���ة عن جمل����س الإدارة.
• تنفي���ذ �أي���ة مهم���ات خا�ص���ة �أو ا�ست�ش���ارات �إ�س���تناد ًا �إىل توجيه���ات م���ن رئي����س
جمل����س الإدارة �أو جلن���ة التدقي���ق املنبثق���ة ع���ن جمل����س الإدارة �أو الإدارة
التنفيذي���ة �أو ال�س���لطات الرقابي���ة وفق��� ًا ملعاي�ي�ر التدقي���ق الدولي���ة و�أف�ض���ل
املمار�س���ات.
وق���د مت �إدخ���ال مفه���وم �ضب���ط اجل���ودة به���دف تق���دمي توكي���د معق���ول �إىل جمي���ع
الأط���راف ذات العالق���ة بخ�صو����ص �أن�ش���طة التدقي���ق الداخلي و�أنه���ا �ضمن املعايري
املتع���ارف عليه���ا دولي��� ًا وذل���ك عل���ى ال�صعيدي���ن املحل���ي واخلارجي.

�إدارة املخاطر

ت���دار املخاط���ر املختلف���ة الت���ي يتعر����ض له���ا البن���ك م���ن خ�ل�ال دائ���رة خماط���ر
م�س���تقلة ترتب���ط برئي����س جمموع���ة �إدارة املخاط���ر واالمتث���ال ،وترف���ع تقاريره���ا
الدوري���ة للجن���ة جمل����س الإدارة للمخاط���ر واالمتث���ال.
تقوم �إدارة املخاطر يف البنك على ثالث ركائز �أ�سا�سية وعلى النحو التايل:
• الفه���م الكام���ل والدراي���ة م���ن جمل����س الإدارة وكذل���ك الإدارة العلي���ا وموظف���ي
البنك ب�أنواع املخاطر الكامنة ب�أعمال البنك.
• وج���ود �إ�س�ت�راتيجية و�سيا�س���ات و�إج���راءات مالئم���ة لإدارة املخاط���ر تظه���ر
حج���م املخاط���ر الت���ي ميك���ن للبن���ك التعام���ل معه���ا ومبا ي�ضم���ن املتان���ة املالية.
• وج���ود �أنظم���ة ت�س���اعد عل���ى �إدارة املخاط���ر املختلف���ة الت���ي ميك���ن �أن يواجهه���ا
البنك.
تتمثل �أهداف دائرة �إدارة املخاطر مبا يلي:

 -التوافق مع الأنظمة والتعليمات والقوانني ال�سارية.

• حتقي���ق املتان���ة املالي���ة ومب���ا ينعك����س �إيجاب��� ًا عل���ى حت�س�ي�ن الت�صني���ف االئتماين
للبنك.

 -املحافظة على �أ�صول وممتلكات البنك.

• ال�شفافية يف �إبراز املخاطر والت�أكد من و�ضوحها وفهمها.

 -ا�ستمرارية العمل حتت كافة الظروف.

• و�ض���ع التو�صي���ات لتحدي���د حج���م ون���وع كل م���ن املخاط���ر الرئي�س���ية املقبول���ة
م���ن قب���ل جمل����س الإدارة والت�أك���د م���ن موائم���ة املخاط���ر القائم���ة م���ع املخط���ط لها.

 حت�س�ي�ن وتطوي���ر �أنظم���ة الرقاب���ة الداخلي���ة و�إدارة املخاط���ر وعملي���اتالتحك���م امل�ؤ�س�س���ي.
 حت�سني وتطوير العمليات واملنتجات مبا يحقق �أهداف البنك.مت �إع���داد ميث���اق ال�س���لوك املهن���ي ملوظف���ي �إدارة التدقي���ق الداخل���ي وفق��� ًا لأف�ض���ل
املمار�س���ات الدولي���ة وال���ذي يرك���ز مب���ادئ النزاه���ة واملو�ضوعي���ة وال�س���رية والكفاءة
الت���ي يتمتع به���ا املدقق.
ي�ش���مل نط���اق عم���ل التدقي���ق الداخل���ي كاف���ة مراك���ز عم���ل ون�ش���اطات وعملي���ات
البن���ك مب���ا يف ذل���ك فروع���ه اخلارجي���ة وال�ش���ركات التابع���ة ل���ه ،وبال�ش���كل ال���ذي
ميك���ن الإدارة م���ن تقيي���م م���دى مالئم���ة وفعالية �أنظمة الرقاب���ة الداخلية وعمليات
�إدارة املخاط���ر والتحك���م امل�ؤ�س�س���ي و�إجن���از كاف���ة امله���ام وامل�س����ؤوليات املناط���ة بها،
وبالإ�ضاف���ة �إىل ذل���ك تق���وم �إدارة التدقي���ق الداخل���ي بع���دة مه���ام �أهمه���ا م���ا يل���ي:

• ت���وا�ؤم البن���ك م���ع مق���ررات ب���ازل وم���ع كاف���ة الت�ش���ريعات الت���ي حتك���م وتنظ���م
�إدارة املخاط���ر يف البن���وك.
تعت�ب�ر عملي���ة التع���رف والتقيي���م و�إدارة املخاط���ر م�س����ؤولية م�ش�ت�ركة تب���د�أ بوح���دات
البن���ك ح�س���ب موقعه���ا ومهامه���ا وتعت�ب�ر خ���ط الدف���اع الأول .وتق���وم دائ���رة �إدارة
املخاط���ر بتقيي���م املخاط���ر والرقابة عليها والتو�صية ب�س���بل تخفيفها ورفع التقارير
الالزم���ة �إىل جلن���ة جمل����س الإدارة للمخاط���ر واالمتث���ال باعتباره���ا خ���ط الدف���اع
الث���اين وي�أت���ي بع���د ذل���ك دور التدقي���ق الداخل���ي باعتب���اره خ���ط الدف���اع الثالث.
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دائرة �إدارة املخاطر م�س�ؤولة بدورها املذكور �أعاله و�ضمن هيكل تنظيمي موثق
ومعتمد من جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال عن املخاطر االئتمانية
وال�سوقية والت�شغيلية و�أمن املعلومات وا�ستمرارية العمل وال�سيولة (�ضمن �إطار
املوجودات واملطلوبات) والتوا�ؤم مع مقررات بازل .كما متثل دائرة �إدارة املخاطر
يف اللجان املختلفة لإدارة العمل بالبنك والتي لها عالقة ب�أعمال �إدارة املخاطر.
تتلخ�ص مهام دائرة �إدارة املخاطر كحد �أدنى مبا يلي:
• مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك قبل اعتماده من املجل�س.

�3.3إدارة عمليات مراقبة االمتثال من خالل دائرة م�ستقلة ترفع تقاريرها
الدورية للجنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال ،وعلى �أن ي�شمل نطاق
عمل الدائرة كافة �إدارات وفروع البنك داخل الأردن وخارجه� ،إ�ضافة �إىل
ال�شركات التابعة.

• تنفيذ �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إىل تطوير �سيا�سات و�إجراءات
عمل لإدارة كافة �أنواع املخاطر.

4.4مراقبة خماطر عدم االمتثال من خالل قاعدة بيانات تت�ضمن كافة
القوانني والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية والر�سمية املحلية
والدولية وبحيث يتم حتديثها وتعديلها وفق �آخر امل�ستجدات الرقابية
والت�شريعية الواجب االمتثال بها.

• رفع تقارير للمجل�س من خالل جلنة املخاطر واالمتثال ون�سخة للإدارة
التنفيذية العليا تت�ضمن معلومات عن منظومة املخاطر الفعلية لكافة �أن�شطة
البنك باملقارنة مع وثيقة املخاطر املقبولة ومتابعة معاجلة االنحرافات
ال�سلبية.

وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�سل الأموال ،ف�إن البنك يتبع �سيا�سات و�إجراءات
عمل معتمدة من قبل جمل�س الإدارة تتوافق وقانون مكافحة غ�سل الأموال،
وتعليمات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ال�صادرة عن البنك املركزي
الأردين وال�سلطات الرقابية التي تخ�ضع لها فروع البنك اخلارجية ،و�أف�ضل
املمار�سات الدولية بهذا اخل�صو�ص ،وذلك للحد من خماطر هذه العمليات
بهدف حتديد �إجراءات التعامل مع العمليات املالية ،واتخاذ �إجراءات العناية
الواجبة ملعرفة العمالء املتعامل معهم والت�أكد من �صفاتهم ال�شخ�صية والقانونية
وو�ضعهم القانوين وامل�ستفيد احلقيقي ،وذلك من خالل املحاور الرئي�سية التالية:

• تطوير منهجيات لتحديد وقيا�س ومراقبة و�ضبط كل نوع من �أنواع املخاطر.

• التحقق من تكامل �آليات قيا�س املخاطر مع �أنظمة املعلومات الإدارية
امل�ستخدمة.
• درا�سة وحتليل كافة �أنواع املخاطر التي يواجهها البنك.
• تقدمي التو�صيات للجنة �إدارة املخاطر واالمتثال عن تعر�ضات البنك
للمخاطر وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات من �سيا�سة �إدارة املخاطر.
• توفري املعلومات الالزمة حول خماطر البنك ،ال�ستخدامها لأغرا�ض
الإف�صاح.
• تعمل �إدارة املخاطر على ن�شر الوعي باملخاطر لدى موظفي البنك فيما
يتعلق بالأ�ساليب احلديثة لإدارة املخاطر ومبا يحقق مفهوم ال�شمولية ب�إدارة
املخاطر.
• تقييم كفاية ر�أ�س املال وربطها مع خماطر البنك واالختبارات ال�ضاغطة
وذلك �ضمن �سيا�سة التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال ،التي تعد من قبل
�إدارة املخاطر ،وترفع للجنة جمل�س الإدارة للمخاطر واالمتثال ،ومن ثم
تعتمد من جمل�س الإدارة.

مراقبة االمتثال
تتمثل خماطر عدم االمتثال يف العقوبات القانونية �أواخل�سائر املادية �أو خماطر
ال�سمعة التي قد يتعر�ض لها البنك جراء عدم االمتثال جلميع القوانني والأنظمة
والتعليمات وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�صرفية ال�سليمة ال�صادرة
عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.
و�إدراك ًا من البنك لأهمية الرقابة على االمتثال فقد قام مبا يلي:
�1.1إ�صدار �سيا�سة امتثال معتمدة من جمل�س الإدارة لتعنى مبراقبة امتثال
البنك للقوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن اجلهات الرقابية
و�أف�ضل املمار�سات واملعايري امل�صرفية ،من خالل برامج و�إجراءات عمل
تعتمد مبد�أ الرقابة امل�ستند �إىل املخاطر (.)Risk Based Approach
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2.2قيام املجل�س باتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم اال�ستقامة واملمار�سة
املهنية ال�صحيحة ،وبال�شكل الذي يجعل االمتثال بالقوانني والأنظمة
والتعليمات هدفا �أ�سا�سي ًا يجب على اجلميع العمل على حتقيقه.
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• حتديث ال�سيا�سة اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ل�ضمان مواكبة �أحدث
التعليمات والت�شريعات املرتبطة بهذا اجلانب.
• اعتماد املبد�أ امل�ستند �إىل ت�صنيف العمالء ح�سب خماطرهم (
 )Ratingو�ضمن �آلية عمل معتمدة.

Risk Based

• ا�ستخدام نظام �آيل ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
• امل�ساهمة يف توفري التدريب الكايف ملوظفي البنك جلعلهم قادرين على
التعامل مع �أية عمليات م�شبوهة.

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
امليثاق الذي ينظم عمل 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
ل���دى البن���ك �سيا�س���ة معتم���دة و�إج���راءات للإب�ل�اغ ( )Whistleblowingبه���دف
تطوير ثقافة االنفتاح والتعبري عن امل�س����ؤولية امل�ش�ت�ركة للمحافظة على �أخالقيات
العم���ل .ومت توزي���ع �إج���راءات التعام���ل به���ذه ال�سيا�س���ة عل���ى كاف���ة العامل�ي�ن بالبن���ك
للعم���ل مبوجبه���ا .وتو�ض���ح �إج���راءات التعام���ل ت�سل�س���ل مرجعي���ة الإب�ل�اغ والق�ضاي���ا
املتعلق���ة بال�س���لوك غ�ي�ر الطبيع���ي و�/أو امل�ش���بوه الت���ي يتوج���ب الإب�ل�اغ عنه���ا .ويت���م
مراقب���ة تنفي���ذ �سيا�س���ة و�إج���راءات الإب�ل�اغ من قب���ل جلنة املخاطر.
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وحدة معاجلة �شكاوى العمالء
تنفيذ ًا لتعليمات التعامل مع العمالء بعدالة و�شفافية ال�صادرة عن البنك
املركزي الأردين ،تقوم وحدة معاجلة �شكاوى العمالء �ضمن دائرة مراقبة
االمتثال با�ستقبال والتعامل مبا�شرة مع �شكاوى العمالء التي ترد من خالل
الو�سائل املتاحة كالهاتف املبا�شر والربيد الإلكرتوين والعادي و�صناديق ال�شكاوي
بالفروع .ويتم التعامل مع كافة ال�شكاوى الواردة وحل املحق منها و�إجابة جميع
امل�شتكني خطي ًا ،كما يتم �إ�صدار تنبيهات للموظفني بخ�صو�ص ال�شكاوى حول
التعامل مع العمالء ،وتو�ضيح �إجراءات العمل لبع�ض املوظفني يف احلاالت التي
تتطلب ذلك .وتقوم وحدة معاجلة �شكاوى العمالء برفع تقارير دورية للإدارة
العليا للبنك تت�ضمن و�صف ًا لل�شكاوى امل�ستلمة وكيفية التعامل معها وحلها،
وتقارير دورية للبنك املركزي الأردين.

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
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�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
 13.774م�ساهم ًا كما يف  ،2015/12/31وامل�صدر الرئي�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 التقارير على موقع البنك الإلكرتوين  ، www.jkb.comوالذي 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 2015/12/31
الأ�شخا�ص

عدد الأ�سهم اململوكة

الأ�سهم

العدد

%

%

العدد

�إىل 500
� 501إىل 1.000
� 1.001إىل 5.000
� 5.001إىل 10.000
� 10.001إىل 100.000
� 100.001إىل 500.000
 500.001ف�أكرث

10.564
1.687
1.146
165
177
27
8

76.695
12.248
8.320
1.198
1.285
0.196
0.058

2.054.193
1.194.904
2.332.774
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5.039.993
6.137.231
82.030.046

2.054
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82.030
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مناق�شات وحتليالت الإدارة

مع ا�ستمرار الظروف ال�ضاغطة على الو�ضع االقت�صادي املحلي وارتفاع حدة
املخاطر الأمنية يف املنطقة ،ت�أثرت معظم القطاعات االقت�صادية و�ضعفت
احلركة التجارية ب�شكل عام وتراجع الإنفاق الإ�ستهالكي .ومن �أهم القطاعات
التي �شهدت تراجعا كان قطاع ال�سياحة الواردة وقطاع التجارة اخلارجية
والرتانزيت مع بقاء م�ؤ�شرات الفقر والبطالة عند م�ستوياتها العالية.
ويف القطاع املايل احلكومي زاد العجز يف املوازنة العامة ،وارتفع حجم الدين
العام كما ارتفعت ح�صة املديونية اخلارجية بالعمالت الأجنبية ،وا�ستمر العجز
يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات.
وعلى الرغم من الآثار والنتائج ال�سلبية فقد حتقق حت�سن ملمو�س يف بع�ض
م�ؤ�شرات االقت�صاد الوطني ،فانخف�ض العجز يف امليزان التجاري بالأرقام
املطلقة بف�ضل انخفا�ض كلفة البرتول امل�ستورد ،وارتفعت ن�سبة تغطية النفقات
اجلارية يف املوازنة العامة من الإيرادات املحلية ،وانخف�ض معدل الت�ضخم �إىل
رقم �سـالب يقارب  %1نتيجة انخفا�ض �أ�سعار املحروقات.
ويف املح�صلة ،حافظ االقت�صاد الأردين على متا�سكه وحقق منو ًا �إيجابي ًا مبعدل
 ،%2.5وا�ستقر احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية عند م�ستوى
مريح (حوايل  14مليار دوالر) ،وبقي �سعر �صرف الدينار ثابتا جتاه الدوالر
القوي ،وارتفعت حواالت املغرتبني الأردنيني بن�سبة  ،%1.3و�صمدت �أ�سعار
الأ�سهم يف �سوق عمان املايل ومل تخ�سر �سوى  %1.3من قيمتها ال�سوقية.

القطاع امل�صريف الأردين

فيما يلي عر�ض لأهم بنود قائمة املركز املايل املوحد وقائمة الدخل املوحد لعام
:2015

قائمة املركز املايل املوحد
املوجودات :بلغ جمموع املوجودات كما يف  2015/12/31حوايل  2.85مليار
دينار مقارنة مع  2.6مليار دينار يف العام ال�سابق حمقق ًا منو ًا بن�سبة .% 9
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الأداء املايل للبنك

2006

ا�ستمرار ًا لل�سيا�سة احل�صيفة التي ينتهجها البنك املركزي الأردين يف احلفاظ
على اال�ستقرار النقدي يف اململكة وتعزيز قدرة البنوك على �إدارة �سيولتها بفعالية
وكفاءة ومبا يكفل تلبية احتياجاتها الت�شغيلية وتوفري االحتياجات التمويلية
املتنامية ملختلف قطاعات االقت�صاد الوطني فقد قام البنك املركزي الأردين
بداية العام  2015بتطوير الإطار الت�شغيلي لل�سيا�سة النقدية وذلك ب�إ�صدار
�شهادات �إيداع ب�آجال خمتلفة وا�ستمرار قبول �إيداع البنوك للأموال  -بعد
االكتتاب يف �شهادات الإيداع  -لدى البنك املركزي وبال�شروط التي يحددها لهذه
الغاية ،كذلك اعتماد �سعر فائدة رئي�سي للبنك املركزي لي�صبح ال�سعر املرجعي
يف اجلهاز امل�صريف «�سعر الفائدة الرئي�سي للبنك املركزي . »CBJ Main Rate
كما قام البنك املركزي الأردين خالل العام  2015بتخفي�ض �أ�سعار الفائدة
الرئي�سية على �أدوات ال�سيا�سة النقدية مرتني وذلك بهدف حتفيز الن�شاط
االقت�صادي وت�شجيع البنوك على التو�سع يف عمليات الإقرا�ض .وجاءت هذه
التخفي�ضات يف ظل ارتفاع �إحتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية والتي
و�صلت �إىل م�ستويات مريحة مع نهاية عام .2015
يف �إطار حر�ص البنك املركزي الأردين على دعم النمو االقت�صادي وتخفيف
البطالة وحماربة الفقر فقد ا�ستمر بتقدمي الدعم لل�شركات متناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة ( )MSME›sملا لهذه ال�شركات من دور حيوي؛ وعليه
فقد قام البنك املركزي الأردين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل
باالتفاق مع البنك الدويل للإن�شاء والتعمري على تقدمي قر�ض �إ�ضايف مببلغ 50
مليون دينار ليعاد �إقرا�ضه من خالل البنك املركزي للبنوك و�شركات التمويل
الأ�صغر العاملة يف الأردن وب�آجال متو�سطة وطويلة وب�أ�سعار مناف�سة.
ويف �ضوء جهوده امل�ستمرة لتعزيز ا�ستقرار القطاع املايل وامل�صريف يف اململكة
وتوفري بيانات كافية عن كافة مناحي االقت�صاد والقطاع املايل يف الأردن ،قام

البنك املركزي الأردين ب�إ�صدار تقرير اال�ستقرار املايل لعام  2014والذي يعد
ثالث تقرير ي�صدره بهذا اخل�صو�ص.
�أما بالن�سبة للبنوك العاملة يف الأردن فقد �سجلت ن�سب منو جيدة يف معظم
م�ؤ�شراتها املالية ،وخ�صو�ص ًا املوجودات والت�سهيالت االئتمانية والودائع .وكان
لل�سيا�سة الرقابية الفاعلة التي انتهجها البنك املركزي والنهج الت�شاركي الذي
يتبعه مع البنوك يف م�شروعات الأنظمة والتعليمات ذات العالقة بالعمل امل�صريف
�أثر �إيجابي على القطاع امل�صريف ب�شكل عام.
بلغ ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة العاملة
يف اململكة نحو  21.1مليار دينار بنهاية عام  2015مقابل  19.28مليار دينار
بنهاية العام  ،2014بزيادة قدرها  1.8مليار دينار بنمو قدره  .%9.5و�شكلت
القرو�ض وال�سلف  %87.7من �إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة ،بينما
�شكلت ح�سابات اجلاري مدين  .%10.5وقد بلغت ح�صة البنك الأردين الكويتي
من �إجمايل ت�سهيالت القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%5.8
�أما �إجمايل الودائع لدى القطاع امل�صريف فقد و�صل يف نهاية العام � 2015إىل
حوايل  32.6مليار دينار مقابل نحو  30.26مليار دينار يف نهاية  2014بزيادة
بلغت  3.34مليار دينار وبنمو �شكل ما ن�سبته  .%7.7وارتفعت ودائع القطاع
اخلا�ص �إىل نحو  29.88مليار يف نهاية  2015من  27.8مليار دينار يف العام
ال�سابق بن�سبة منو  .%7.5و�شكلت الودائع لأجل  %55.4من �إجمايل ودائع
القطاع امل�صريف بينما �شكلت ودائع حتت الطلب وودائع التوفري  %30.5و%14.1
على التوايل .وقد بلغت ح�صة البنك الأردين الكويتي من �إجمايل ودائع العمالء
لدى القطاع امل�صريف يف نهاية العام .%5.7

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة :بلغ ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
بال�صايف حوايل  1.37مليار دينار يف نهاية عام  2015مقابل  1.3مليار دينار
يف نهاية عام  2014بنمو قدره  .% 5.1وقد زاد �إجمايل القرو�ض املمنوحة
للأفراد بن�سبة  %20عما كان عليه يف نهاية عام  ،2014كما ارتفعت قرو�ض
ال�شركات الكربى والقرو�ض العقارية بن�سبة  %7.9و  %18.1على التوايل عما
كانت عليه يف عام  .2014وتعك�س هذه النتائج جناح البنك يف تنمية حمفظته
االئتمانية وتوزيعها على خمتلف القطاعات االقت�صادية بهدف حت�سني الربحية
وتوزيع املخاطر.

حقوق امللكية :ارتفع جمموع حقوق امللكية وبلغ حوايل  454.2مليون دينار
كما يف  31كانون �أول  2015مقارنة مع  436.96مليون دينار كما يف  31كانون
�أول  2014بن�سبة منو قدرها  .%3.96وبلغت ح�صة م�ساهمي البنك من جمموع
حقوق امللكية حوايل  448.6مليون دينار.
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املطلوبات� :إرتفع جمموع املطلوبات يف نهاية عام  2015بن�سبة  %10عن العام
ال�سابق لي�سجل  2.39مليار دينار.
ودائع العمالء والت�أمينات النقدية� :شكلت ودائع العمالء والت�أمينات
النقدية  %83.15من �إجمايل املطلوبات .وت�شمل ودائع العمالء 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  1.99مليار دينار مقابل  1.75مليار يف عام .2014

قائمة الدخل املوحد
نتائج الت�شغيل :بلغ �إجمايل الدخل لعام  2015حوايل  127.9مليون دينار
مقابل  124.1مليون دينار يف عام  2014وبن�سبة منو قدرها .%3.1
�أرباح الت�شغيل :بلغت �أرباح الت�شغيل املتحققة يف عام  ،2015حوايل 56.5
مليون دينار مقابل  62.9مليون دينار يف عام  ،2014فيما بلغ ربح ال�سنة العائد
مل�ساهمي البنك بعد ال�ضريبة  38.56مليون دينار مقابل  46.55مليون يف العام
ال�سابق.
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�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت :بلغ �صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
للعام حوايل  102.2مليون دينار مقارنة مع  101.2مليون دينار لعام 2014
وبن�سبة منو قدرها .%1
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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 واملوجودات امل�ستملكة) زيادة
عن العام ال�سابق فبلغت  46.8مليون دينار مقابل  44.9مليون دينار يف العام
 .2014هذه الزيادة تعود �إىل ارتفاع الإيجارات و�أ�سعار اخلدمات ،وا�ستهالكات
و�إطفاءات الأنظمة اجلديدة ونقل بع�ض الفروع �إىل مواقع �أف�ضل.
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م�صروف خم�ص�صات تدين الت�سهيالت املبا�شرة :وا�صلت �إدارة البنك
�سيا�ستها يف تعزيز خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة حتوط ًا
لل�ضعف املحتمل يف بع�ض احل�سابات بالإ�ضافة �إىل تاثر بع�ض القطاعات
بالتداعيات الراهنة واملحتملة على االقت�صاد الوطني ،حيث مت اقتطاع مبلغ
 20.98مليون دينار من �أرباح عام  2015لتلك الغاية مقابل  14.36مليون
لعام  .2014هذا وقد وا�صلت �إدارة البنك جهودها يف املتابعة احلثيثة لهذه
احل�سابات ،وقد �أثمر ذلك با�سرتداد مبلغ  5.8مليون دينار خالل العام مت
ت�سجيلها ك�إيرادات.

�أن�شطة و�إجنازات �إدارات البنك يف عام 2015

فيما يلي نبذة عن �إجنازات دوائر البنك خالل عام :2015

املجموعة امل�صرفية:
الت�سهيالت االئتمانية لل�شركات
حققت �إدارة الت�سهيالت خالل عام  2015نتائج جيدة يف �ضوء الظروف ال�سائدة
يف املنطقة وحالة االقت�صاد العاملي غري امل�ستقر ن�سبي ًا والذي �أثر ب�شكل ملمو�س
على العديد من القطاعات االقت�صادية ،حيث مت حتقيق النمو املطلوب يف
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة فارتفعت مبا ن�سبته  %5.1لت�صل �إىل
حوايل  1372.7مليون دينار يف نهاية عام  2015مقارنة مع  1306.2مليون
دينار يف عام  ،2014وهو ما ي�ؤكد القدرة على تلبية كافة احتياجات العمالء
�ضمن املعايري التي حددها جمل�س الإدارة والتي حتافظ بدورها على حتقيق
العائد املطلوب �ضمن احلد املقبول من املخاطر االئتمانية وال�سعي الدائم
للمحافظة على جودة ونوعية حمفظة الت�سهيالت االئتمانية.
�أما بخ�صو�ص الت�سهيالت الغري مبا�شرة وخا�صة الإعتمادات امل�ستندية فقد
تراجعت ن�سبي ًا مقارنة بالعام ال�سابق .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الإنخفا�ض احلاد
يف �أ�سعار النفط عامليا كان له الأثر الأكرب يف هذا الرتاجع والذي يتوقع ا�ستمراره
يف املدى املنظور.
كما وا�صل البنك خالل العام  2015تقدمي �أف�ضل اخلدمات االئتمانية لقاعدة
ال�شركات الكربى لديه مع ال�سعي الدائم ال�ستقطاب �أف�ضل ال�شركات الرائدة يف
ال�سوق والتي تتمتع باملالءة املالية واخلربة املطلوبة واملعززة ب�ضمانات جيدة وذلك
للمحافظة على ح�صة البنك ال�سوقية والعمل على زيادتها مع االلتزام بال�سيا�سات
االئتمانية احلذرة وم�ستوى املخاطر املقبولة يف ظل �أو�ضاع ال�سوق الراهنة.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن �إميان البنك بدور ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
كمحرك وركيزة �أ�سا�سية للنمو االقت�صادي وداعم للتطور االجتماعي واملجتمع
املحلي �شكل الدافع الأ�سا�سي للعمل ب�شكل د�ؤوب لتنمية هذا القطاع �ضمن
حمفظة البنك االئتمانية مع اال�ستمرار بالعمل على تطوير الربامج االئتمانية
اخلا�صة بهذه ال�شريحة لتتنا�سب مع احتياجاتها وحتقق الأهداف املرجوة.
وملا للم�شاريع الإ�ستثمارية الكبرية من �أهمية �إ�سرتاتيجية لدعم �إقت�صاد الدولة
وتطوير البنية التحتية و�أثرها الإيجابي �أي�ض ًا على عمالئنا الذين يتطلعون
وب�شكل م�ستمر لتو�سعة �أعمالهم فقد وا�صلت �إدارة الت�سهيالت من خالل دائرة
متويل امل�شاريع والتجمعات البنكية لديها بالعمل على تعزيز دورها من خالل
امل�شاركة يف هذه التمويالت الهامة حيث حققت دائرة متويل امل�شاريع منو ًا خالل
العام  2015جتاوز ما ن�سبته  %20مقارنة مع العام .2014
�أما بالن�سبة للديون الغري عاملة ،فقد وا�صل البنك بذل اجلهود ملعاجلة العديد
من هذه الديون ورفع كفاءة التح�صيل بحيث تبقى ن�سبة الديون غري العاملة
�ضمن امل�ستويات واملعايري املقبولة مع اال�ستمرار يف بناء املخ�ص�صات الالزمة
للح�سابات والوقوف على �أية م�ؤ�شرات �سلبية تخ�ص هذه احل�سابات.
وعلى الرغم من التحديات التي فر�ضتها الظروف الإقليمية �إال �أن البنك �سي�سعى
جاهد ًا لال�ستمرار بالنهج القائم لتعزيز قاعدة ر�أ�سماله والنمو يف العديد من
القطاعات االقت�صادية املختلفة واملحافظة على الأرباح املرجوة وتقدمي الدعم
والإهتمام الكامل لعمالئه الأمر الذي ي�شكل �أ�سا�س ًا لنجاح ومتيز م�سرية البنك.

ت�سهيالت التجزئة والأفراد
وا�صلت دائرة ت�سهيالت التجزئة والأفراد �أدائها الإيجابي خالل عام 2015
حيث حققت ن�سبة منو  %20على م�ستوى املحفظة ،وتوزعت النتائج املتحققة
على جميع �أنواع منتجات التجزئة والأفراد ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار حتديث
وتطوير املنتجات والإجراءات بهدف تلبية احتياجات العمالء ورغباتهم مع
مراعاة الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة ومبا ي�ضمن حتقيق مزيد من النمو يف هذه
املحفظة مع املحافظة على ن�سب خماطر وتعرث متدنية ومرونة و�سرعة �أكرب يف
�إتخاذ القرارات والتنفيذ.
ويف بداية العام مت �إ�ستحداث �شريحة جديدة تابعة لدائرة ت�سهيالت التجزئة
والأفراد وهي عمالء الوحدة البنكية اخلا�صة ،وهم العمالء الأفراد الذين
يتمتعون مبالئة مالية مرتفعة والتي تدار ح�ساباتهم وا�ستثماراتهم من خالل
الوحدة البنكية اخلا�صة ،ويف هذا ال�صدد ا�ستطاعت دائرة ت�سهيالت التجزئة
والأفراد ومن خالل الوحدة البنكية اخلا�صة درا�سة ومتويل �صفقات �إ�ستحواذ
ا�سرتاتيجية لبع�ض عمالء هذه ال�شريحة وبقطاعات ا�ستثمارية خمتلفة حمققة
املنفعة املرجوة جلميع الأطراف.
ومت �أي�ض ًا خالل العام  2015ف�صل �إدارة متويل ال�شركات واملن�ش�آت ال�صغرية
عن املتو�سطة و�إحلاقها بدائرة ت�سهيالت التجزئة والأفراد ،الأمر الذي يوفر
اخل�صو�صية واالهتمام الالزمني لهذه ال�شريحة ومبا يحقق �أهداف البنك
اال�سرتاتيجية من حيث توفري حلول متويلية متكاملة مدعومة بدرا�سات ائتمانية
�شاملة حتدد هياكل التمويل املنا�سبة ،ومت البدء بتوفري منتجات متويلية
متخ�ص�صة من خالل العمل مع برامج متويل ال�شركات ال�صغرية ب�ضمان
م�ؤ�س�سة (  )OPICوال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض.
ولتعزيز دور البنك وتو�سعة �أعماله يف البطاقات وخدمات الدفع مت خالل الربع
الأول من العام �إطالق خدمة قبول البطاقات احلاملة للعالمة التجارية من
�شركة فيزا العاملية يف الأردن لدى التجار وعرب الإنرتنت من خالل رخ�صة البنك
الأردين الكويتي وبالتعاون مع �شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع (،)MEPS
كما مت و�ضع خطة ا�سرتاتيجية �شاملة لتطوير وهيكلة منتجات البطاقات مبا
يلبي احتياجات كافة �شرائح العمالء حيث مت توقيع �إتفاقية مع �شركة ما�سرتكارد
بهدف تطوير �أعمال البطاقات و�إطالق منتجات جديدة مبيزات �إ�ضافية
وتكنولوجيا متقدمة وتناف�سية عالية.
ومت خالل الربع الثاين من العام �إطالق مركز االت�صال املبا�شر على مدار
ال�ساعة ،حيث يقدم املركز وبكفاءات ب�شرية عالية وتقنيات متطورة خدمات
متعددة للعمالء ت�شمل اال�ستف�سارات املتعددة ،تفعيل و�إيقاف البطاقات وخدمات
الدعم الالزمة للقنوات الإلكرتونية وخدمة االت�صال مع العمالء (Outbound
 .)callsحيث مت وحتى نهاية العام خدمة  45.000مكاملة واردة ملركز االت�صال
املبا�شر.
ويف �أعمال اخلدمات الإلكرتونية قام البنك يف نهاية العام ب�إطالق �أول �صراف
�آيل تفاعلي ( )Interactive Teller Machineيف الأردن يف منطقة العبديل
(البوليفارد) ،بحيث يوفر للعمالء خدمات متنوعة بال�صوت وال�صورة من خالل
اجلهاز.
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وعلى �صعيد �إدارة الفروع ،واظبت الدائرة على عملية التو�سع يف �شبكة فروع
البنك و�أجهزة ال�صراف الآيل تبعا ال�سرتاتيجية البنك .وحتقيق ًا للخطة
التو�سعية ،حر�صت �إدارة الفروع على اختيار مواقع حيوية للفروع اجلديدة
وكذلك لبع�ض الفروع القدمية التي مت نقلها �إىل مواقع جديدة �أف�ضل و�أكرث
ات�ساعا ح�سب حجم الأعمال بهدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء.

�صفقات ت�شمل عمليات ا�ستحواذ� ،إ�صدار �سندات وا�ست�شارات مالية وا�ستثمارية
لعمالئها مببالغ جتاوزت  100مليون دوالر �أمريكي وكذلك قامت بتفعيل دور فرع
قرب�ص يف جمال �أعمالها بحيث قامت بتقدمي عدة حلول منها خدمات اال�ستثمار
امل�صريف ودعمها مبنتج جديد لتمويل �شراء العقار مما انعك�س ب�شكل ملحوظ
على نتائج �أعمالها.

و�شهد عام  2015عمليات نقل �أربعة فروع �إىل مواقع �أف�ضل هي فروع مرج
احلمام ،املفرق ،البقعة ،الكرك .بالإ�ضافة �إىل نقل وافتتاح فرع زين اجلديد
والذي يعد من الفروع ذات الت�صميم الع�صري احلديث.
ومت �أي�ض ًا جتهيز الفرع املتنقل «اجلوال» الذي يتميز بكونة فرع كامل متكامل
يقدم كافة �أنواع اخلدمات امل�صرفية التي من �ضمنها تقدمي كافة القرو�ض
والودائع و �إر�سال وا�ستقبال احلواالت ال�سريعة (الوي�سرتن يونيون) و ا�صدار
البطاقات ب�شكل فوري و غريها من اخلدمات.

كما وتتطلع الوحدة البنكية اخلا�صة اىل تو�سيع قاعدة العمالء واملحافظ
اال�ستثمارية من خالل اختيارها ملقر جديد يف موقع مميز والذي �سوف يقدم
من خالله خدمات متنوعة لكبار عمالء البنك يف بداية العام  2017ليكون فرع
�شامل يقدم اخلدمات امل�صرفية واال�ستثمارية واال�ست�شارية ب�أحدث الأنظمة
واحللول املطبقة عاملي ًا.

وبهدف الوقوف على احتياجات الفروع وللت�أكد من التزامهم بتقدمي �أف�ضل
اخلدمات للعمالء وفق معايري اجلودة املحددة لدى البنك فقد ا�ستمرت خالل
العام  2015عملية الزيارات الدورية للفروع بالإ�ضافة �إىل �إعداد التقارير
والدرا�سات واملقارنات التي تقي�س مدى التزامهم بالتعليمات الإدارية ومعايري
تقدمي �أف�ضل اخلدمات.
وقامت �إدارة الفروع خالل العام بت�شكيل فريق دعم عمليات الفروع من خالل
فريق متخ�ص�ص بهدف حل امل�شاكل وم�ساعدة الفروع مبا يخ�ص الأنظمة العاملة
بالبنك لتتمكن الفروع من تقدمي �أف�ضل اخلدمات للعمالء .حيث بلغ عدد الفروع
العاملة يف اململكة  56فرع بعدد  552موظف حققوا �إجنازات متميزة على
م�ستوى منو حجم ودائع العمالء الأفراد بن�سبة  %14ومنو حمفظة ت�سهيالت
التجزئة والأفراد بن�سبة تقارب .%20
ومبا يخ�ص الت�أمني امل�صريف ،مت ترخي�ص البنك ملمار�سة �أعمال الت�أمني
امل�صريف  /فرع ت�أمينات احلياة من خالل ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة
( )MetLifeوترخي�ص فريق متخ�ص�ص للقيام بهذه الأعمال من موظفي البنك
والذي با�شر �أعماله يف �شهر �آب ومت �إطالق ثالثة برامج ت�أمينية ا�ستثمارية
من خالل ال�شركة وهي :م�ستقبل تعليم �أبنائي ،م�ستقبلي التقاعدي ،اال�ستثمار
الآمن.
كما مت زيادة عدد املوظفني املرخ�صني لأعمال الت�أمينات العامة يف الفروع للعمل
على ت�سويق وبيع منتجات الت�أمني من خالل �شركة ال�شرق العربي للت�أمني تلبي ًة
للطلب املتوقع على هذه اخلدمات.
وقد وا�صلت الوحدة البنكية اخلا�صة خالل العام  2015التو�سع يف �أعمالها
وحتقيق نتائج مميزة على الرغم من الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة
�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وذلك من خالل ا�ستثمارها ل�شبكة عالقاتها مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
املالية واال�ستثمارية العاملية مبا يخدم كبار عمالئها وبحيث ا�ستطاعت تعزيز
قاعدة عمالئها وذلك من خالل توفري �أف�ضل الفر�ص واحللول اال�ستثمارية
املتنوعة والتي تلبي جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم اال�ستثمارية بعوائد جمدية
وخماطر مدرو�سة وبعدة �أ�سواق �إقليمية وعاملية.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق فقد ا�ستمرت الوحدة يف تو�سعها يف �أعمال اال�ستثمار
وتقدمي الفر�ص اال�ستثمارية واال�ست�شارية مبختلف القطاعات حيث �أدارت عدة
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اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية
ا�ستطاعت الدائرة خالل عام  2015حتقيق معدالت منو و�أداء جيدة بكافة
�أن�شطتها على الرغم من ا�ستمرار التباط�ؤ االقت�صادي وازدياد املناف�سة داخل
القطاع امل�صريف وارتفاع املخاطر املرتبطة بالأن�شطة الإ�ستثمارية املحلية
واخلارجية.
ففي جمال �إدارة املوجودات واملطلوبات ،حافظت الدائرة على م�ستويات �أداء
جيدة خالل عام  2015حيث قامت باتباع �سيا�سة ا�ستثمارية متحفظة ومتوائمة
مع توجيهات جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات ( )ALCOو�إ�سرتاتيجية البنك
التي تهدف �إىل �إدارة موجودات ومطلوبات البنك من خالل مراعاة املوائمة ما
بني التكاليف والعائد واملخاطر وت�أخذ بعني االعتبار التغريات التي حتدث يف
الأ�سواق املالية العاملية واملحلية .فقد مت الرتكيز على تعزيز جودة املوجودات
وتنوعها وحت�سني العائد عليها وكذلك تنويع م�صادر الأموال لتتالئم مع نوعية
املوجودات بالإ�ضافة �إىل تخفي�ض املخاطر املرتبطة باملوجودات واملطلوبات ،مثل
خماطر ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر العمليات ،والإبقاء على ن�سب �سيولة
مالئمة لتوفري احلماية والأمان وملواجهة �أية ظروف �أو م�ستجدات م�ستقبلية.
وقد �ساهمت كل هذه الأمور يف حت�سني الربحية واملحافظة على ن�سبة خماطر
مقبولة.
كما متكنت الدائرة من �إدارة حمفظتي الأ�سهم وال�سندات املحلية والأجنبية
للبنك بكفاءة عالية حمققة ن�سب منو مرتفعة و�إيرادات جيدة على الرغم من
�إنخفا�ض �أ�سعار الفائدة عاملي ًا وحملي ًا و�إنخفا�ض الت�صنيفات الإئتمانية للعديد
من الدول وامل�ؤ�س�سات املالية .حيث مت الرتكيز على جودة املحافظ اال�ستثمارية
للبنك من خالل �إنتقاء الأ�سهم وال�سندات ذات العائد اجليد واملخاطر املقبولة
وال�سيولة العالية .كما مت حتقيق ن�سبة جيدة من الأرباح املوزعة من ال�شركات
التي ي�ساهم بها البنك .وقد كان للبنك كذلك دور هام يف تدعيم وتطوير
�أدوات ال�سوق الر�أ�سمايل املحلية خالل عام  2015من خالل امل�شاركة الفاعلة
يف �إ�صدارات ال�سندات والأذونات احلكومية و�أ�سناد قرو�ض ال�شركات اخلا�صة.
وعلى الرغم من تراجع �أ�سعار الفائدة حملي ًا ودولي ًا عملت �إدارة اخلزينة
واال�ستثمار على �إدارة حمفظة ال�سوق النقدي ب�شكل مميز من خالل تنويع
م�صادر التمويل حملي ًا وعاملي ًا وبكلفة مقبولة �إ�ضافة �إىل توظيفها يف الأ�سواق
ب�شكل كف�ؤ لتحقيق �أف�ضل عائد مع املحافظة على الن�سب املحددة يف ال�سيا�سة
اال�ستثمارية وتعليمات البنك املركزي الأردين� ،آخذين بعني االعتبار �إدارة
ال�سيولة النقدية للبنك بال�شكل الأمثل.

و�شهد عام  2015منو ًا يف �إيرادات الدائرة من عموالت فرق العملة الأجنبية على
الرغم من التقلبات ال�سعرية التي �شهدتها الأ�سواق واحتدام املناف�سة يف ال�سوق
يف هذا املجال ،حيث ا�ستثمرت الدائرة عالقاتها مع �شبكة البنوك املرا�سلة
�إ�ضافة �إىل ا�ستخدام التقنيات احلديثة لتنفيذ عمليات القطع الأجنبي ب�سرعة
�أكرب وب�أ�سعار مناف�سة للعمالء.
كما �شهد العام  2015قيام الدائرة وبالتعاون مع دائرة املخاطر مبراجعة
وحتديث ال�سيا�سة الإ�ستثمارية للبنك والتي تهدف �إىل تنويع اال�ستثمارات وزيادة
العوائد �ضمن درجات خماطر مقبولة واملحافظة على ن�سب �سيولة مقبولة.
ويف جمال اخلدمات الإ�ستثمارية فقد تابعت الدائرة خالل عام  2015تقدمي
خدماتها اال�ستثمارية واال�ست�شارية املختلفة لعمالء البنك ومنها خدمة �أمانة
اال�ستثمار ل�صناديق اال�ستثمار امل�شرتك املحلية وخدمات وكالة الدفع والت�سجيل
واحلافظ الأمني واال�ست�شارات املالية لعدد من ال�شركات امل�ساهمة العامة
واخلا�صة .ويف جمال �إدارة الإ�صدارات ،وعلى الرغم من تباط�ؤ �سوق الإ�صدارات
الأولية لل�شركات امل�ساهمة و�ضعف �أداء بور�صة عمان� ،إال �أن الدائرة جنحت يف
�إدارة جمموعة من �إ�صدارات �أ�سناد القرو�ض لعدد من ال�شركات اخلا�صة ،ومنها
�إ�سناد قر�ض لإحدى ال�شركات بقيمة  32.50مليون دينار مب�شاركة خم�سة بنوك
حملية ،وهو الإ�صدار الذي يعد الأكرب من نوعه يف ال�سوق املحلي يف عام .2015
ويف جمال العالقات الدولية ،تابعت الدائرة خالل عام  2015توطيد و�إدامة
عالقات العمل مع البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية املحلية والأجنبية وخا�صة يف جمايل
متويل التجارة اخلارجية واحلواالت امل�صرفية الأمر الذي �ساهم يف تعزيز
�إيرادات البنك وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة للعمالء .كما �شاركت الدائرة
يف م�ؤمترات دولية متخ�ص�صة ح�ضرها العديد من البنوك الأجنبية ومت خاللها
تعزيز عالقات التعاون مع هذه البنوك والنجاح يف ا�ستقطاب عملها املوجه
للأردن� ،سواء يف الكفاالت �أو االعتمادات امل�ستندية.

جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال:
تقوم دوائر جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال ب�أداء مهامها املكلفة بها� ،ضمن
خطط و�إجراءات العمل املحددة لها ،وح�سب الآتي:

دائرة �إدارة املخاطر
تقوم دائرة �إدارة املخاطر بتنفيذ �أعمالها ومبا يتواءم مع التعليمات ال�صادرة
عن ال�سلطات الرقابية التي تعمل حتت مظلتها فروع البنك يف البلدان املختلفة،
ومع مقررات بازل املختلفة وما ينا�سب بيئة البنك من �أف�ضل املمار�سات الدولية
يف �إدارة املخاطر وكل ذلك �ضمن �إطار �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر املنبثقة عن
اال�سرتاتيجية العامة للبنك واملعتمدة من جمل�س الإدارة وخطط العمل املف�صلة
لها ،وقد متثلت �أبرز �إجنازاتها مبا يلي:

�إدارة �أمن املعلومات وا�ستمرارية العمل:
ا�ستكملت الدائرة عملها ب�إدارة ومراقبة تطبيق م�شروع متطلبات
للتوافق مع املعايري الأمنية اخلا�صة باحلفاظ على �سرية بيانات عمالء البطاقات
بالبنك وتنفيذ ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين حول العدالة وال�شفافية وذلك
بالتعاون مع الدوائر الأخرى املعنية كدائرة تكنولوجيا املعلومات ودائرة عمليات

PCI-DSS

البطاقات ،وقد مت مراجعة وتعديل �سيا�سات �أمن املعلومات املعتمدة �سابق ًا لدى
البنك �ضمن متطلبات معيار  ISO27001للتوا�ؤم مع متطلبات الن�سخة الثالثة من
معيار .PCI-DSS
قامت الدائرة ب�إجراء العديد من عمليات التقييم للمخاطر للعديد من الأنظمة
اجلديدة و القائمة لدى البنك ،كما �أعدت و�أ�شرفت على القيام بالعديد من
فحو�صات ال  Vulnerabilitiesوكذلك فحو�صات االخرتاق �سواء الداخلية �أو
اخلارجية ومتابعة ت�صحيح �أي ثغرات تظهر خالل الفحو�صات .كما قامت
بتقييم حاجة كافة الدوائر ال�ستخدام م�صادر �أنظمة املعلومات وو�ضع �إجراءات
وا�ضحة ال�ستخدامها يف البنك.
هذا بالإ�ضافة �إىل البدء با�ستخدام العديد من الأدوات التي ت�صدر تقارير رقابية
ت�ساعد على التعرف وتقييم خماطر �أمن املعلومات وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
�ضمن �إدارة ا�ستمرارية العمل ،قامت الدائرة مبراجعة حتليل الأثر على الأعمال
( )Business Impact Analysisوكذلك تقييم املخاطر لدى البنك وتعديل
خطة ا�ستمرارية العمل لدى البنك واخلطط الفرعية للدوائر ،كما مت حتديث
�إجراءات اال�ستجابة ال�سريعة للحوادث و�إخالء مبنى الإدارة العامة .ومت عمل
عدد من الفحو�صات خلطط ا�ستمرارية العمل لدى البنك والت�أكد من فعاليتها
بعد تطبيق النظام البنكي اجلديد.

�إدارة املخاطر الت�شغيلية:
�ضمن �إطار �إدارة املخاطر الت�شغيلية لدى البنك من خالل التعرف ،التقييم
وال�سيطرة وحماولة التخفيف من هذا النوع من املخاطر وذلك با�ستعمال النظام
الآيل  CARE WEBبد�أت الدائرة بعقد ور�شات عمل جديدة مع املراكز التنظيمية
يف البنك من �أجل القيام بالتقييم الذاتي للمخاطر الكامنة يف عملياتها
والإجراءات الرقابية لل�سيطرة عليها (، )Control and Risk Self Assessment
وتقوم الدائرة ول�ضمان التوا�ؤم مع الطرق املتقدمة من مقررات بازل  2بتدعيم
قاعدة البيانات التاريخية للخ�سائر وو�ضع التو�صيات الالزمة لعدم تكرار هذه
الأحداث .ويتم �ضمن ور�ش عمل التقييم الذاتي للمخاطر القيام بالتح�سني على
امل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر ( )Key Risk Indicatorsومراقبتها.
كما قامت �إدارة املخاطر الت�شغيلية ببيان الر�أي حول ما يعر�ض عليها من
�سيا�سات و�إجراءات وكذلك املنتجات اجلديدة وتو�ضيح �أي خماطر كامنة بها
ومدى كفاية ال�ضوابط امل�سيطرة عليها.
قامت �إدارة املخاطر الت�شغيلية باال�شرتاك يف بناء ومراجعة جملد ال�صالحيات
على م�ستوى جميع املراكز التنظيمية للنظام البنكي اجلديد وذلك بهدف
الت�أكد من وجود ف�صل وا�ضح للمهام وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات يف كافة املراكز
التنظيمية يف البنك وجاري العمل على ا�ستكمال الأنظمة الأخرى.

املخاطر ال�سوقية:
يتم �إعداد تقارير رقابية وحتليلية دورية يومية� ،شهرية وربع ال�سنوية ،مبا فيها
االف�صاحات املختلفة املطلوبة وذلك �ضمن �إطار التعرف وقيا�س وال�سيطرة
على املخاطر ال�سوقية لدى البنك ،ومت العمل خالل العام املا�ضي على �أمتتة
بع�ض هذه التقارير وا�ستخدام �أنظمة جديده ت�سرع ب�إ�صدار التقارير وحت�سن
على م�ستوى دقتها وجودتها وبحيث ترتجم هذه التقارير املحددات الواردة يف
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ال�سيا�سات املختلفة والتي يتم مراجعتها وتعديلها كل عام كا�ستجابة للظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية وكذلك للتطورات احلا�صلة يف الأ�سواق املالية العاملية
والإقليمية التي يتم متابعتها ب�شكل يومي و�إ�صدار التقارير االقت�صادية الالزمة،
و�أمثلة على هذه ال�سيا�سات هي ال�سيا�سة اال�ستثمارية و�سيا�سة �إدارة املوجودات
واملطلوبات� ،سيا�سة �إدارة خماطر ال�سيولة وخطة الطوارئ اخلا�صة بال�سيولة،
�سيا�سة �إدارة خماطر �أ�سعار الفائدة� ،سيا�سة املخاطر ال�سوقية وو�ضع ومراقبة
ال�سقوف املختلفة على �سبيل املثال للبلدان� ،أنواع التوظيفات ،الأطراف املقابله،
املخاطر املقبولة.

بـ ــازل:
قامت الدائرة بالتوا�ؤم مع تعليمات البنك املركزي الكويتي فيما يخ�ص مقررات
بازل  IIIمن حيث احت�ساب ن�سب كفاية ر�أ�س املال وكذلك ن�سبة تغطية ال�سيولة
ون�سبة �صايف التمويل امل�ستقر  ،NSFRوبالتايل التح�ضري لأي تعليمات قد ت�صدر
عن البنك املركزي الأردين بهذا اخل�صو�ص .كما عملت على �إعداد درا�سات
متعددة للتوا�ؤم مع مقررات بازل املختلفة منها قيا�س Domestic Systemically
 .Important Bankوكذلك �إعداد العديد من التحليالت املالية ومنها الدرا�سات
التحليلية املقارنة لقطاع البنوك.
قامت الدائرة مبراجعة ال�سيا�سات املو�ضوعة وذلك �ضمن �إطار التح�سني امل�ستمر
على �أعمال الدائرة والتوا�ؤم مع التطورات املحيطة ،ومنها �سيا�سة القدرة على
حتمل املخاطر ( )Risk Appetite Policyو�سيا�سة اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة
و�سيا�سة التقييم الداخلي ملدى كفاية ر�أ�س املال ( )ICAAPو�إجراء التعديالت
املالئمة ،و�ضمن �إطار الوفاء مبتطلبات الركن الثاين من مقررات بازل  2مت
القيام بفحو�صات الأو�ضاع ال�ضاغطة ح�سب متطلبات ال�سلطات الرقابية
يف الأردن ،فل�سطني ،الكويت .ومت �إعداد التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال
( .)ICAAPوتقوم الدائرة باحت�ساب ن�سب كفاية ر�أ�س املال ح�سب متطلبات
ال�سلطات الرقابية بالأردن والكويت وفل�سطني وعمل التحليالت الالزمة بهذا
اخل�صو�ص.

املخاطر االئتمانية:
عملت الدائرة وتنفيذ ًا ل�سيا�سة البنك االئتمانية املتوائمة مع مقررات بازل
املختلفة ،وحتديد ًا يف عملية املنح االئتماين كجهة م�ستقلة يف درا�سة الطلبات
االئتمانية.كما بد�أ البنك وبحهود م�شرتكة بني �إدارة املخاطر ودوائر الت�سهيالت
بتطبيق نظام الت�صنيف االئتماين الداخلي  Moody’sوذلك تدعيم ًا لإدارة
خماطر االئتمان وتطبيق ًا لأف�ضل املمار�سات الدولية ومقررات بازل بهذا
اخل�صو�ص .وي�شمل النظام ال�شركات الكربى ،املتو�سطة وال�صغرية ومتويل
امل�شاريع وكذلك عمالء البنكية اخلا�صة .كما قامت الدائرة وبالتن�سيق مع
دائرة ت�سهيالت التجزئة ببناء وتطبيق و�أمتتة نظام ت�صنيف ائتماين لعمالء
التجزئة ( )Retail Scorecardsومبا يتواءم مع ا�سرتاتيجية البنك بالتو�سع يف
قطاع التجزئة وتدعيم �إدارة املخاطر يف هذا القطاع بذات الوقت.
كما قامت الدائرة و�ضمن م�شروع م�شرتك مع بنك برقان برتجمة مفهوم
 Enterprise Risk Managementمن خالل االنتهاء من م�شروع يخ�ص التح�سني
على البيانات امل�ستخدمة يف �إدارة املخاطر .كما قامت الدائرة بالتح�سني على
التقارير الرقابية على املخاطر االئتمانية �سوا ًء الكلية �أو الأفرادية املختلفة
�ضمن �إطار الإنذار املبكر.
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كما بد�أت الدائرة بعمل ال�سيا�سات والدرا�سات والتحليالت الالزمة لتطبيق
معيار الإبالغ املايل رقم  )IFR9( 9من حيث احت�ساب خم�ص�ص التدين
للت�سهيالت االئتمانية حتديد ًا لفرع قرب�ص ومن ثم للبنك ب�شكل عام.

دائرة �إدارة ورقابة االئتمان
تقوم الدائرة باحت�ساب خم�ص�صات الت�سهيالت ملواجهة �أي انخفا�ض بقيمتها،
وكذلك �إعداد تقارير الرتكزات االئتمانية ومراقبتها� ،إ�ضافة ملهام رقابية
ائتمانية وكذلك �إدارة االئتمان وي�أتي ذلك توا�ؤم ًا مع مقررات جلنة بازل
التي ت�ؤكد على �ضرورة ف�صل عملية مراقبة االئتمان وتنفيذه عن عملية البيع
وت�سويق االئتمان .وقد مت العمل خالل العام على العديد من امل�شاريع التي تعمل
على تطوير اخلدمات املقدمة من الدائرة وكذلك التح�سني من دقة التقارير
والبيانات ال�صادرة على النظام فيما يخ�ص االئتمان و�ضماناته وكذلك ا�ستكمال
تطبيق نظام الأر�شفة والقيام ب�أر�شفة ملفات العمالء.
متار�س دائرة �إدارة املخاطر دورها امل�ستمر يف ن�شر التوعية ب�أهمية �إدارة
املخاطر داخل وخارج البنك ،من خالل املحا�ضرات والدورات التي تقوم بها
وكذلك من خالل امل�ؤمترات التي ت�شارك بها حملي ًا.

دائرة متابعة ومعاجلة االئتمان
تابعت الدائرة خالل عام  2015مهامها وواجباتها ،وزادت من ن�شاطها يف
حت�صيل املديونيات امل�ستحقة على العمالء للبنك ،وعززت من ا�ستخدام تقنيات
االت�صال والتفاو�ض مع املدينني والكفالء ،والتي �أثمرت عن جدولة وهيكلة عدد
من املديونيات املتعرثة خارج �إطار املحاكم ،وحتقق منها ن�سب ا�سرتداد �أعلى
واخت�صار الوقت واالجراءات وتخفي�ض الكلف ،وقد بلغ جمموع التح�صيالت
النقدية من احل�سابات التي تقع �ضمن مهام وواجبات الدائرة بحدود  6.7مليون
دينار ،بن�سبة منو حوايل  %20عن عام  ،2014ومت �إخراج ما يقارب  3.6مليون
دينار من الديون غري العاملة وحتت املراقبة املوكل متابعتها للدائرة ،بن�سبة منو
حوايل  %89عن عام  ،2014وقد بلغ �إجمايل الديون املحولة للمحاكم حوايل 744
�ألف دينار ،بن�سبة تراجع بحوايل  %15عن عام .2014

دائرة مراقبة االمتثال
وا�صلت دائرة مراقبة االمتثال �أداء مهامها الهادفة �إىل الت�أكد من امتثال البنك
و�سيا�سته 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.
ا�ستمرت الدائرة خالل العام  2015و�ضمن م�س�ؤولياتها لتعزيز بيئة االمتثال،
والإجراءات الواجب القيام بها للتوافق مع هذه القوانني ،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 ذات
ال�صلة ،ومبا ي�ساعد يف حتقيق االمتثال لها.
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حيث قامت الدائرة بتنفيذ املهام املوكلة �إليها �ضمن املحاور التالية:
• بهدف حماية البنك من التعامل مع الأ�شخا�ص الذين قد يت�سببون يف تعر�ض
البنك ملخاطر عالية فقد مت جتهيز قوائم ت�ضم �أ�سماء ه�ؤالء العمالء
مق�سمة �إىل ثالث فئات وذلك ل�ضبط عملية فتح احل�سابات للعمالء اجلدد.
• متابعة تعديالت �سيا�سة االمتثال و�سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل الأموال
مبا يتفق مع التعديالت التي متت �سواء على م�ستوى التعليمات املحلية �أو
متطلبات اجلهات الدولية ويف مقدمتها التو�صيات ال�صادرة عن جمموعة
العمل املايل (.)FATF
• مراقبة خماطر االمتثال التي ميكن �أن يتعر�ض لها البنك وحتليلها لتحديد
خماطر االمتثال وو�ضع و�سائل ال�سيطرة الالزمة بهدف التقليل �أو جتنب �أو
احلد من الآثار ال�سلبية التي قد تنتج عن هذه املخاطر.
• ا�ستلمت وحدة معاجلة �شكاوى العمالء خالل العام � 115شكوى متعلقة
مبوا�ضيع خمتلفة ( 5خدمات �إلكرتونية� 14 ،أ�سعار الفوائد والعموالت
والر�سوم� 47 ،سلوك التعامل املهني 4 ،البطاقات االئتمانية واحلواالت،
 45العقود و�شروط التعامل) .ومت التعامل معها فورا ،حيث تبني �أن ما
جمموعه � 75شكوى منها كانت غري حمقة وهي ناجتة عن عدم معرفة
العميل بالإجراءات والتعليمات اخلا�صة مبو�ضوع ال�شكوى �أو لعدم وجود
خمالفات فعلية من قبل البنك .علما ب�أنه مت الرد على كافة ال�شكاوى الواردة
خالل املدة املحددة �سواء كانت حمقة �أو غري حمقة ،كما مت تو�ضيح بع�ض
�إجراءات العمل للموظفني وتنبيههم للإلتزام ب�سلوكيات العمل املعتمدة.
• العمل على زيادة الوعي امل�صريف وتثقيف املوظفني يف املوا�ضيع املتعلقة
باالمتثال ،ب�إ�صدار الن�شرات التثقيفية بهذا اخل�صو�ص ،بالإ�ضافة �إىل
التن�سيق مع دائرة التدريب لتثقيف موظفي البنك حول جوانب االمتثال
وزيادة �إدراكهم للجوانب املتعلقة مبكافحة عمليات غ�سل الأموال واطالعهم
على �آخر التطورات يف هذه املجاالت.
• موا�صلة تنفيذ الإجراءات التي تقت�ضيها �سيا�سة مكافحة عمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب املعتمدة لدى البنك ل�ضمان عدم دخول البنك يف
�أي عالقة مع �أ�شخا�ص قد يكونوا مدرجني �ضمن القوائم الدولية ،واتخاذ
الإجراءات حلماية البنك من تعر�ضه لأية عمليات غ�سل الأموال ،معتمدين
يف ذلك على النظام الآيل ( )AML Systemاملتوفر لدى البنك ،علم ًا �أنه
وبهدف التو�صل �إىل النظام الأف�ضل يف تلبية متطلبات البنك ف�إن البنك
حالي ًا ب�صدد �شراء نظام �آيل جديد  SIRON AMLبالإ�ضافة للتن�سيق مع
اجلهات الرقابية و�إدامة االت�صاالت معها مبا ي�ساعد البنك يف الوفاء
مبتطلبات االمتثال لتعليمات تلك اجلهات.
• العمل على ا�ستحداث منوذج �شمويل ملعرفة بيانات �إعرف عميلك ()KYC
مع العمل على تطبيق نظام �آيل لغايات �إدخال ومتابعة بيانات العمالء.
• ويف جمال االلتزام مبتطلبات قانون االلتزام ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية
( ،)FATCAوبهدف الو�صول �إىل تطبيق القانون على جميع فروع البنك
الداخلية واخلارجية وال�شركات التابعة له ،فقد قام البنك خالل عام 2015
بالعمل على:
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� .1إعداد وا�ستحداث �سيا�سات و�إجراءات عمل خا�صة بالقانون ،حيث يتم
من خاللها تطبيق القانون وااللتزام به.
� .2إ�ستحداث �آلية عمل لتنفيذ التقارير املطلوبة �آلي ًا وحتويلها �إىل م�صلحة
ال�ضرائب الأمريكية.
 .3التعاقد على توريد وت�شغيل نظام �آيل لغايات تطبيق متطلبات القانون
مع الت�أكد من ت�ضمني النظام البنكي ( )BANKSجميع البيانات الالزمة
للتوافق مع القانون.

التدقيق الداخلي

قامت �إدارة التدقيق بتنفيذ خطة التدقيق ال�سنوية املقررة واملعتمدة من قبل
جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

وت�سعى الدائرة من خالل تنفيذ الواجبات املناطة بها ومن خالل خطتها املبينة
على �أ�سا�س منوذج تقييم املخاطر (� )Risk Based Auditإىل حتقيق �أهدافها
املتمثلة يف �ضمان كفاءة وفاعلية �إدارة املخاطر ونظام الرقابة الداخلي والتحكم
امل�ؤ�س�سي وتقدمي توكيد معقول حول حتقيق �أهداف البنك الواردة �ضمن
اال�سرتاتيجية املعتمدة.
وكذلك ت�سعى الدائرة �إىل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية املتنوعة ملراكز العمل
املختلفة دون امل�سا�س با�ستقاللية عمل الدائرة.
ويف هذا الإطار قامت الدائرة بزيارة غالبية مراكز العمل لدى البنك (دوائر
وفروع داخلية وخارجية وال�شركات التابعة) وتزويد جلنة التدقيق بنتائج تلك
الزيارات ،بالإ�ضافة �إىل تدقيق بع�ض الأن�شطة اجلديدة ا�ستناد ًا لتعليمات
ال�سلطات الرقابية ومتابعة املالحظات الواردة يف تقارير ال�سلطات الرقابية
والتدقيق اخلارجي �إ�ضافة للتدقيق الداخلي وكذلك مت تنفيذ العديد من املهمات
اخلا�صة غري املربجمة.
كما وا�صلت الدائرة مراجعة العديد من جوانب عمل البنك وعملت على تزويد
الإدارة بالتقارير والك�شوفات املتعلقة بالأن�شطة الأكرث �أهمية ب�شكل دوري
و�إخ�ضاعها للمراجعة والتدقيق.
وقامت الدائرة خالل عام  2015بزيادة وتكثيف التن�سيق مع كل من جمموعة
كيبكو وجمموعة بنك برقان بهدف تطوير الأعمال من خالل امل�شاركة يف
االجتماعات الدورية ملدراء التدقيق الداخلي يف جمموعة كيبكو وبنك برقان،
وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية التن�سيق والتعاون واالطالع على �آخر امل�ستجدات
املتعلقة مبنهجيات وو�سائل التدقيق .وقد مت اال�ستمرار بتحديث برامج عمل
التدقيق ( )Audit Work Programو�أوراق العمل اخلا�صة بالفروع و�إعدادها
ملعظم الدوائر والأن�شطة املختلفة و�ضمان التوافق مع املعايري الدولية و�أف�ضل
املمار�سات وميثاق �أخالقيات العمل حيث عملت الدائرة على حتديث وتطوير
ميثاق عمل التدقيق الداخلي و�إعداد ميثاق ال�سلوك املهني ( Code of Conduct/
 ) Ethicsو�إعداد ميثاق جلنة التدقيق الداخلي وكذلك عملت الدائرة على
احل�صول على التغذية الراجعة من مراكز العمل من خالل اال�ستبيانات املوزعة
عليهم واملناق�شات الدورية مع الإدارة التنفيذية.

ويتم حالي ًا تطوير دليل (منهجية) لعمل التدقيق الداخلي بحيث يغطي كافة
�أعمال الدائرة بالتوافق مع معايري التدقيق الدولية و�أف�ضل املمار�سات ومبا
يتما�شى مع البيئة الرقابية يف البنك.

تكنولوجيا املعلومات

�شهد العام  2015العديد من الإجنازات على �صعيد توظيف �أف�ضل التقنيات
خلدمة �أعمال البنك .مت تطبيق نظام  BANKSيف فل�سطني �شام ًال الربط مع
نظام ال�صرافات الآلية  SmartVistaونظام الر�سائل الن�صية الق�صرية ،كما مت
تطبيق النظام البنكي يف قرب�ص �أي�ض ًا .كما يتم �أي�ض ًا التح�ضري لتطبيق �أحدث
ن�سخة من النظام البنكي  BANKS V.11للأردن وفل�سطني وقرب�ص.
مت الإمتثال ملتطلبات البنك املركزي الأردين بخ�صو�ص تطبيق نظام التنفيذ
الآيل للحواالت والغر�ض من التحويل وتطبيق نظام �إدخال الإف�صاحات ح�سب
قانون االمتثال ال�ضريبي للح�سابات الأجنبية ( ،)FATCAحتديث بيانات العمالء
ونظام �إعرف عميلك ( .)KYCوامتثا ً
ال ملتطلبات  PCI-DSSمت عمل Network:
 ،Segmentationحتديث خوادم نظام ال�صرافات الآلية وربط النظام مع
نظام  ،BANKSنقل نظام بنك الإنرتنت على بيئة  Linuxومت تركيب جهاز خا�ص
ل�ضمان حماية �أنظمة البنك وللتوافق مع متطلبات .PCI DSS
مت تطبيق العديد من قنوات الإت�صال البديلة والإلكرتونية كنظام مركز االت�صال
املبا�شر  CRM & Contact Centerوخدمة ال�صراف الآيل التفاعلي ( )ITMيف
البوليفارد وفرع العبديل .وعلى �صعيد تقدمي خدمات الدفع الإلكرتوين للفواتري
 eFAWATEERcomمت �إطالق اخلدمة عن طريق بنك الإنرتنت ومت البدء
بتفعيل خدمة الدفع مقدم ًا و�شحن بطاقات الهاتف املدفوعة م�سبق ًا من خالل
 .eFAWATEERcomكما تعمل الدائرة حالي ًا ب�صدد الربط مع نظام املدفوعات
الوطني  JoMoPayعلى نظام الهاتف النقال .كما ومت البدء بالعديد من امل�شاريع
مثل :تفعيل خدمة العمالء الذاتية يف الفروع ،الربط مع  PayPalخلدمات الدفع،
الربط مع �شركتي  MEPSو  EMPلتقدمي خدمات خا�صة بالبطاقات االئتمانية
على خمتلف القنوات الإلكرتونية ،خدمة اال�شرتاك الآيل بخدمة بنك الإنرتنت
با�ستخدام البطاقات املدينة ورقمها ال�سري ،خدمة اال�شرتاك الآيل بخدمة
الر�سائل الن�صية الق�صرية وحتميل وتنفيذ رواتب موظفي ال�شركات من خالل
نظام بنك الإنرتنت.
وملواكبة التطور يف الأعمال قامت الدائرة با�ستبدال �أنظمة الأر�شفة واحلواالت
بنظامني جديدين �أحدهما نظام �أر�شفة و�إدارة الوثائق للأردن وفل�سطني و�أهم
مميزاته مطابقة حوافظ الفروع اليومية مع احلركات املالية على النظام البنكي
بدرجة عالية من الدقة ،والثاين نظام �إ�صدار احلواالت لكل من الأردن ،فل�سطني
وقرب�ص ب�إ�ستخدام تقنية .Cloud
�أما فيما يخ�ص نظام �إدارة البطاقات وال�صرافات ،مت تطبيق الإ�صدار الأول
من النظام كما مت التح�ضري للربط مع املفتاح الوطني الفل�سطيني (National
 )Switchللتوافق مع متطلبات ال�سلطة الفل�سطينية.
ومت خالل العام تطبيق بع�ض من امل�شاريع على م�ستوى البنك كتطبيق الن�سخة
اجلديدة من نظام املوارد الب�شرية ومت ال�سري باملراحل الأولية من حت�ضري
املتطلبات لتطبيق بع�ض امل�شاريع كنظام �إحت�ساب الربحية والتكاليف ،غرفة
التقا�ص الآيل ،حتديث نظام املقا�صة الإلكرتونية ،نظام بنك االنرتنت واملوبايل

بانك اجلديد� ،إ�صدار البطاقات الفوري يف الفروع ل�ضمان تقدمي خدمة �سريعة
للعمالء بتزويدهم بالبطاقات املدينة واملدفوعة م�سبق ًا �آني ًا عند طلبها يف الفرع،
م�شروع �أمتتة اجراءات العمل ،ك�شوفات احل�ساب الإلكرتونية ()e-Statement
والتي ميكن الو�صول �إليها من خالل بنك الإنرتنت �أو ملف م�شفر من خالل
الربيد الإلكرتوين� ،أجهزة تدوير النقد لدى الفروع ( ،)TCRتقدمي حلول
برجمية متكاملة برخ�صة ممنوحة من �شركة  MenaItechعرب من�صة احلو�سبة
ال�سحابية  Cloudلعمالء البنك فئة ال�شركات ال�صغرية لت�سهيل �أعمالها
وتعامالتها مع البنك بتوفري نظام الرواتب و�أنظمة �إدارة عمالء ال�شركة و�إدارة
�ش�ؤون املوظفني.
وعلى �صعيد البنية التحتية للأردن وفل�سطني وقرب�ص ،مت حتديث البنية التحتية
يف فرع قرب�ص يف موقعه اجلديد ،وجتهيز جميع اخلوادم اخلا�صة به وربطها مع
الإدارة العامة.
ومت ا�ستالم موقع مركز البيانات الأ�صيل يف فل�سطني ب�شكل كامل وتركيب
الأجهزة و�أي�ض ًا مت ا�ستالم املوقع البديل يف فل�سطني ا�ستالم ًا مبدئي ًا.
�أما بخ�صو�ص البنية التحتية للأردن ،مت تركيب وحدات التخزين اجلديدة من
نوع  IBMيف املوقع الأ�صيل يف الأردن ،وت�شغيل فرعي زين والكرك يف املوقعني
اجلديدين ،حتديث �أنظمة حماية ال�شبكة الداخلية ( )ISEو البدء بتطبيقها يف
دائرة تكنولوجيا املعلومات ،تطبيق برجميات �أخذ الن�سخ االحتياطية ،حتديث
برنامج احلماية من الربجميات اخلبيثة على جميع �أجهزة البنك.
وعلى م�ستوى خطوط االت�صال مت حتديث جميع خطوط االت�صال واخلط البديل
يف الإدارة العامة �ضمن م�شروع حتديث �سعة ال�شبكات  ،وجاري العمل لربط
فروع فل�سطني مع مركز البيانات الأ�صيل والبديل.
ولرفع م�ستوى الأمن واحلماية لأجهزة ال�صراف الآيل مت تركيب �أجهزة املراقبة
( )GPS trackingعلى �أجهزة ال�صراف الآيل يف الأردن لتتبع حركة الأجهزة
وحالتها الت�شغيلية وتركيب �أجهزة وبرامج احلماية  SPSو  PIN GURDعلى جميع
�أجهزة ال�صراف الآيل ح�سب التو�صيات الواردة من ال�شركة املزودة .NCR

الدائرة املالية
قامت الدائرة خالل العام بدعم جميع جلان العمل الداخلية املكلفة ب�إطالق
املرحلة الثانية من النظام البنكي اجلديد يف الفروع اخلارجية وبكل �سال�سة
وي�سر ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف �إطالق حزمة جديدة من املنتجات البنكية
اجلديدة والأنظمة امل�ساندة الأخرى املتخ�ص�صة والتي جاءت ا�ستكما ًال خلطة
عمل البنك يف ا�ستمرار التحديث والتطوير يف املنتجات البنكية والأنظمة العاملة
ومبا يكفل �أف�ضل احللول املبتكرة للعمليات امل�صرفية ،بالإ�ضافة �إىل الأنظمة
والتطبيقات التي تتم برعاية البنك املركزي الأردين والتي تهدف �إىل النهو�ض
مب�ستوى �أداء القطاع امل�صريف ككل.
لقد �شكل العام � 2015إطالق اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة للبنك ،وهي خطة
متو�سطة املدى للأعوام  ،2017-2015حيث جاءت ترجمة واقعية لر�ؤية الإدارة
للبيئتني الداخلية واخلارجية وارتدادهما على نتائج و�أهداف البنك وما تت�ضمنته
من خطة عمل وا�ضحة ت�شكل مهتدى جلميع الدوائر والفروع ،و�ست�ستمر الدائرة
مبواكبة مراحل تنفيذ اخلطة على �أر�ض الواقع وحتليل النتائج مل�ساعدة متخذ
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القرار الإداري على اتخاذ القرار املنا�سب وب�أف�ضل توقيت ،وجتدر الإ�شارة �إىل
�أن املوازنة التقديرية للعام  2016ت�شكل املرحلة الثانية من الرتجمة الواقعية
للخطة.

وفق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية التي تالئم البنك ،وت�شارك يف حتقيق توجهاته
اال�سرتاتيجية لتطوير الأعمال ،وتعزيز البنية امل�ساندة املتينة التي يحتاجها
لتلبية تطلعاته امل�ستقبلية واحلفاظ على التقدم والتميز والنمو امل�ستدام .ويف ذات
الوقت الت�أكد من الإدارة الفاعلة لنظم و�سيا�سات املوارد الب�شرية امل�ستحدثة.
كما مت خالل عام � 2015إطالق مزيد ًا من الأنظمة الإلكرتونية للموارد الب�شرية،
التي من �ش�أنها رفع كفاءة و�سرعة الأعمال املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�شرية
و�أهمها ،نظام تقييم الأداء الإلكرتوين ،وحو�سبة التعامل مع االحتياجات
التدريبية ،وتطوير نظام �إمتحان قابلية �إلكرتوين لفروع فل�سطني.

الدائرة القانونية

ويف �ضوء اهتمام البنك بتنمية مهارات موظفيه باللغة الإجنليزية ،نتج عن
اجلهود املبذولة يف هذا ال�ش�أن� ،أن �أمت  123موظف بنجاح دورات حت�سني م�ستوى
اللغة الإجنليزية ،بزيادة قدرها ثالثة �أ�ضعاف العدد يف العام ال�سابق.

ت�شكل التقارير املالية مبختلف �أنواعها� ،أهم منتج ي�صدر عن الدائرة ،حيث
ا�ستمرت الدائرة ب�إنتاج التقارير اخلا�صة باجلهات الرقابية ،والتقارير التي
ت�صدر �إىل الإدارة بالإ�ضافة �إىل جمموعة من التقارير املبتكرة والتي تهدف
�ضبط �إيقاع العمل والت�أكد من جودة املخرجات و�ضمان ت�سليمها �ضمن دورياتها
املعتمدة وب�أف�ضل عر�ض ممكن.
قامت الدائرة القانونية يف العام  2015بتح�صيل نحو  5.8مليون دينار من
الديون املعدومة والديون خارج املركز املايل ،ونحو  1.5مليون دينار من الديون
القائمة ،وذلك بوا�سطة الإجراءات القانونية .كما قدمت الدائرة خالل العام
�أكرث من  4455ا�ست�شارة وعقد ًا لإدارات وفروع البنك ،وا�ستمرت الدائرة ب�أداء
دورها يف ن�شر الوعي القانوين من خالل متابعة امل�ستجدات يف الت�شريعات
ودرا�ستها وعر�ضها وعقد الدورات التدريبية ،كما �أ�سهمت الدائرة يف تدري�س
املواد امل�صرفية يف املعهد الق�ضائي الأردين ،ويف الإعداد لوثيقة عمان لت�سوية
الديون خارج املحاكم بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل الدولية.

�إدارة املوارد الب�شرية
ا�ستمرت �إدارة املوارد الب�شرية خالل العام  2015بالبناء على ما مت �إجنازه
خالل العامني ال�سابقني نحو �إمتام برنامج التحول الذي اعتمد يف العام ،2013
وذلك من خالل �إجناز مزيد ًا من امل�شاريع الريادية با�ستحداث اللوائح والنظم
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ونتج عن اجلهود املكثفة واملدرو�سة لتطوير املهارات الفنية والتخ�ص�صية
وال�سلوكية للموظفني ،منو �أعداد امل�ستفيدين من الدورات التدريبية بواقع ،%28
واكبه منو ًا يف عدد الدورات بن�سبة  %9فقط ،الأمر الذي ي�ؤ�شر على فعالية
اال�ستفادة من الربامج املنعقدة كم ًا ونوع ًا .كما �أطلقت �إدارة املوارد الب�شرية
برنامج التطور الوظيفي للموظفني اجلدد من حديثي التخرج ،الذي من �ش�أنه
ت�أهيل حديثي التخرج للوظائف امل�صرفية ،وا�ستفاد من هذا الربنامج 101
موظف خالل العام.
وا�ستجاب ًة لتوجه البنك بتنمية مهارات موظفي الدوائر الرقابية ،ا�ستفاد موظفي
جمموعة �إدارة املخطر واالمتثال وموظفي �إدارة التدقيق الداخلي من  53دورة
تدريبية خالل العام وبعدد �إجمايل من امل�شاركني بلغ  102م�شارك.

نتج عن جهود البنك نحو تطوير خدماته امل�صرفية وتعزيز الدور الرقابي الفعال،
احلاجة مللء وظائف م�ستحدثة وغريها من ال�شواغر ،وحر�صت �إدارة املوارد
الب�شرية على اال�ستجابة لهذه االحتياجات بنهج الإدارة الفاعلة للقوى العاملة،
حيث ارتفع عدد املوظفني الذين مت ت�أهيلهم ل�شغل الوظائف التخ�ص�صية
بالإدارة العامة بن�سبة  %155عن العام ال�سابق ،رافقه النمو املدرو�س لأعمال
التوظيف بن�سبة  %35قيا�س ًا بالعام  .2014واحل�صيلة �أدت �إىل منو عدد موظفي
البنك بواقع .%10

دائرة الت�سويق والعالقات العامة
ا�ستمرت الدائرة خالل عام  2015بتنفيذ خطط عملها �ضمن ا�سرتاتيجية
خا�صة متكنها من حتقيق الأهداف الت�سويقية وتر�سيخ �صورة البنك الذهنية
لدى عمالءه من كافة القطاعات بالإ�ضافة �إىل دورها يف االت�صاالت الداخلية
واخلارجية وتطوير دور البنك يف متكني املجتمع تظبيق ًا ل�سيا�ستة يف جمال
امل�س�ؤولية االجتماعية.
با�شرت الدائرة بحمالتها الت�سويقية حلزمة بطاقات املا�سرتكارد ال�صادرة من
البنك الأردين الكويتي بالإ�ضافة �إىل حملة حتديث بيانات عمالء البنك ،و�أخرى
خا�صة بحواالت الوي�سرتن يونيون.
وتابعت الدائرة عملها بالتح�ضري واملتابعة والرتتيب الفتتاح فروع البنك يف مرج
احلمام ،الزرقاء ،البقعة والكرك مبواقعهم اجلديدة ،كما و�أ�شرفت الدائرة على
�إ�صدار معظم مطبوعات ومن�شورات البنك ،بالإ�ضافة �إىل الأخبار ال�صحفية
اخلا�صة بالبنك واملوقع الإلكرتوين اخلا�ص بالبنك �إ�ضافة �إىل �إدارة مواقع
التوا�صل االجتماعي.
على �صعيد تعزيز توا�صلنا مع عمالئنا ،مت تفعيل �صفحة البنك على «الفي�سبوك»
وزاد عدد املعجبني بال�صفحة من  2.467وا�صبح  69.548يف نهاية العام ،كما
مت احل�صول على توثيق ر�سمي ل�صفحة البنك من «�شركة في�سبوك» .و�أي�ض ًا
مت تو�سيع نطاق العمل لي�شمل قنوات �أخرى عن طريق �إن�شاء �صفحة خا�صة
بالبنك على «الإن�ستغرام وتويرت ولينكد �إن» وبت�صميم موحد للمحتوى الإعالين
والت�سويقي على مواقع التوا�صل الإجتماعي ليعك�س هوية البنك.

الإن�ساين ،وم�شاريع تنمية وت�أهيل املجتمعات الريفية الأقل حظ ًا ،كما وا�صل البنك
تقدمي الدعم النقدي ال�سنوي والرعاية ملنزلني يف قرى الأطفال (.)SOS
ا�ستمر البنك بدعم برنامج التعليم اجلامعي الذي تديره م�ؤ�س�سة �صندوق الأمان
مل�ستقبل الأيتام� ،إ�ضافة لتقدمي م�ساعدة مالية مبا�شرة لعدد من الطلبة املتفوقني
من خالل حتمل تكاليف درا�ستهم يف اجلامعات الأردنية.
ومت للعام الثامن على التوايل وبالتعاون مع �إدارة املوارد الب�شرية ،رعاية برنامج
«درب» الوطني لتدريب طالب اجلامعات والذي يقوم على تنفيذه �صندوق امللك
عبداهلل الثاين للتنمية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة لوياك (الأردن) ،والذي يهدف �إىل
ت�أهيل ال�شباب من اجلن�سني لتمكينهم ومنحهم فر�ص ًا �أف�ضل يف �سوق العمل.
وت�شجيع ًا منه للحركة الثقافية والفنية يف اململكة ،فقد �شارك البنك يف عدد
من املعار�ض وامل�ؤمترات واملهرجانات ،وكعادته يف كل عام ،ف�إن البنك يتيح
مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين واجلمعيات ،فر�ص اال�ستخدام املجاين مل�سرحه ،لإقامة
�أن�شطتها وفعالياتها .فيما وا�صل دعم الكتاب والأدباء الأردنيني من خالل اقتناء
�أعداد من م�ؤلفاتهم و�إنتاجاتهم الفكرية.
وت�أكيد ًا منه على تر�سيخ املمار�سات البيئية ال�سليمة ،ف�إن البنك يقوم وبا�ستمرار
يف كل عام بامل�شاركة يف دعم م�سابقة امللكة علياء للم�س�ؤولية االجتماعية والتي
تعنى بالثقافة البيئية ،كما �شارك بدعم حملة النظافة الوطنية ال�سنوية والتي
نظمتها جمعية البيئة الأردنية ،وا�ست�ضاف �أن�شطة اجلمعية على م�سرح البنك.
و�ضمن ن�شاطات ومبادرات البنك من الناحية ال�صحية ،فقد �شارك موظفو
البنك يف حملة التربع بالدم التي نظمها بالتعاون مع بنك الدم الوطني ،لتقدمي
الدعم للمر�ضى واملحتاجني للدم من �أبناء املجتمع الأردين .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 للمركز .كما قام البنك مب�ساعدة املركز
يف توزيع من�شورات توعوية �صحية ب�إرفاقها مع ك�شوف احل�سابات .هذا ولل�سنة
الثانية قام البنك بتقدمي الدعم املادي وامل�شاركة يف بطولة «هدف من �أجل
احلياة» بالتعاون مع م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان ،بالإ�ضافة لتقدمي الدعم للعديد
من الفعاليات والأن�شطة ال�شبابية والريا�ضية وذوي االحتياجات اخلا�صة.

امل�س�ؤولية االجتماعية

تعترب امل�س�ؤولية االجتماعية بالن�سبة للبنك الأردين الكويتي جت�سيد ًا فعلي ًا لهويته
امل�ؤ�س�سية ودوره االجتماعي جنب ًا �إىل جنب مع دوره املايل واالقت�صادي يف ال�سوق
امل�صريف ،والتي متثل �إحدى �أهم مرتكزات ر�سالة البنك من خالل العمل على
حتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمعات ،لتعك�س ال�صورة الفعلية ل�شعارنا «�أكرث من
بنك».
قام البنك خالل عام  2015مبوا�صلة م�ساهماته بدعم املجتمع وامل�شاركة
بالعديد من الفعاليات وامل�شاريع املتعلقة مبجال ال�صحة وال�شباب ،املحافظة
على البيئة ،الثقافة والفنون ،التعليم ،الريا�ضة ،وغريها مما ي�سهم يف تطوير
االقت�صاد الوطني.
ويف �إطار تعزيز قيم التكامل وروح الت�ضامن ،فقد ا�ستمرت مبادرات البنك يف
تقدمي الدعم لفعاليات متعددة مثل ال�صندوق الأردين الها�شمي وحملة الرب
والإح�سان ،والعديد من اجلمعيات اخلريية الغري ربحية واجلهات املعنية بالعمل
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�أهم امل�ؤ�شرات والن�سب املالية لعامي  2015و 2014

(املبالغ ب�آالف الدنانري)

2015

2014

�أهم بنود الدخل
�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت

102.210

101.193

�إجمايل الدخل

127.900

124.104

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

56.467

62.895

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

38.558

46.545

ح�صة ال�سهم من �صايف الربح  /فل�س

0.386

0.465

�أهم بنود املركز املايل
جمموع املوجودات

2.844.732

2.609.715

الت�سهيالت االئتمانية بال�صايف

1.372.787

1.306.259

ودائع العمالء والت�أمينات النقدية

1.987.808

1.752.537

حقوق امللكية  -م�ساهمي البنك

448.579

431.784

بنود خارج املركز املايل

448.306

539.784

�أهم الن�سب املالية

2015

2014

العائد على معدل املوجودات

%1.45

%1.81

العائد على معدل حقوق امللكية

%8.84

%11.05

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

%18.23

%16.68

ن�سبة الرفع املايل

%15.97

%16.74

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

%45.80

%44.40

امل�صاريف الإدارية والعمومية � /إجمايل الدخل

%36.60

%36.20

م�ؤ�شرات نوعية املوجودات

40

�إجمايل الديون غري العاملة� /إجمايل الت�سهيالت

%8.67

%7.83

ن�سبة تغطية الديون غري العاملة

%46.33

%57.12
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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  /رئي�س املجموعة امل�صرفية

•

ال�سيد �شاهر عيد عبد احلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر واالمتثال

•

ال�سيد وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار

•

ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

•

ال�سيد هيثم �سميح « بدر الدين » البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

•

ال�سيد عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات

•

ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

•

ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

•

ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

•

ال�سيد حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

•

ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمة

رئي�س �إدارة االمتثال

•

ال�سيد عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

•

ال�سيد داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

•

ال�سيد �إبراهيم فريد �آدم بي�شه

رئي�س م�ساعد اخلزينة واال�ستثمار والعالقات الدولية

•

الدكتور مكرم �أمني ماجد القطب

رئي�س م�ساعد ت�سهيالت ال�شركات

بالإ�ضافة �إىل ال�سيد �إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي الذي يتبع للجنة جمل�س الإدارة للتدقيق
ولرئي�س جمل�س الإدارة.
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خطة العمل لعام 2016

ا�ستكماال لإجنازات البنك خالل العام  2015وجناحه يف بناء بنية �إدارية وتكنولوجية متطورة لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
واحللول امل�صرفية للعمالء  ،ف�إن خطة العمل لعام  2016تتلخ�ص مبا يلي-:
1.1اال�ستفادة من التطويرات اجلوهرية على البنية التكنولوجية وحتديث الأنظمة البنكية الرئي�سية وامل�ساندة بالبنك ،لتوفري خدمات ومنتجات حديثة
خم�ص�صة لقطاع التجزئة والأفراد مع الرتكيز على توفري القنوات الإلكرتونية لكافة اخلدمات املقدمة لت�سهيل التعامالت و�إثراء جتربة العميل
امل�صرفية.
2.2التو�سع يف تقدمي اخلدمات واملنتجات لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف ظل التوجة العاملي واحلكومي لدعم هذا القطاع الهام وتعزيز دوره يف
م�سرية التنمية االقت�صادية.
3.3تطوير خدمات الدائرة البنكية اخلا�صة وتو�سيعها من خالل فتح �آفاق جديدة للتعاون مع امل�ؤ�س�سات املالية العاملية لتوفري منتجات ا�ستثمارية تلبي
احتياجات العمالء ،بالإ�ضافة �إىل التو�سع اال�سرتاتيجي يف �أعمال فرع قرب�ص والرتكيز على عمالء البنكية اخلا�صة وت�سهيالت ال�شركات.
4.4اال�ستفادة من االمكانيات والعالقات التي تتمتع بها �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة (كيبكو) و�شركاتها التابعة وتواجدها الإقليمي والعاملي مما
يتيح تنمية الأعمال امل�شرتكة وتبادل الدعم وامل�ساندة بني �أع�ضاء املجموعة.
5.5التو�سع املدرو�س يف �شبكة فروع البنك وال�صرافات الآلية وال�صرافات الآلية التفاعلية يف اململكة وافتتاح وتغيريمواقع عدد من فروع البنك بنا ًء
على الدرا�سات ال�سوقية اخلا�صة بكل منطقة لتتنا�سب مع متطلبات العمالء.
6.6اال�ستمرار يف دعم مبادرات التنمية املحلية والوطنية ح�سب ا�سرتاتيجية امل�س�ؤولية االجتماعية املتبعة لدى البنك ،مما يعزز دوره الرائد يف خدمة
املجتمع املحلي.
�7.7إجناز متطلبات �سلطة النقد الفل�سطينية وجتهيز �إدارة �إقليمية متكاملة ،وافتتاح فرعي جنني وبيت حلم خالل الن�صف الثاين من عام ،2016
�إ�ضافة �إىل ا�ستكمال درا�سة �إن�شاء �شبكة فروع يف املناطق الرئي�سية يف ال�ضفة الغربية.
8.8الرتكيز على برامج تنمية وتطوير قدرات ومهارات موظفي البنك يف جمال �إدارة املخاطر واالمتثال ومكافحة غ�سل الأموال والتدقيق الداخلي
و�أنظمة املعلومات للتعامل مع امل�ستجدات الرقابية والت�شريعية ول�ضمان �سالمة عمليات البنك يف كافة الظروف.
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القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية
يف  31كانون الأول 2015
مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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قائمة املركز املايل املوحدة كما يف  31كانون االول  2015و 2014

قائمـ ـ ـ ـ ــة (�أ)
دينار

املوجـ ـ ــودات
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 الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
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

�إي�ضاح

2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12
19
13

402.439.784
224.544.517
9.107.715
1.372.787.204
76.219.060
35.229.279
505.749.976
25.801.797
7.065.200
7.393.577
178.393.394
2.844.731.503

14
15
16
17
18
19
19
20

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

21
22
22
22
22
23
24

316.010.975
1.900.905.886
86.902.100
24.015.900
10.526.597
13.238.965
3.261.015
35.616.596
2.390.478.034

100.000.000
77.479.744
143.357.259
227.597
13.353.038
4.280.152
109.880.864
448.578.654
5.674.815
454.253.469
2.844.731.503

2014
328.810.958
211.823.670
11.107.725
1.306.259.250
52.767.542
29.873.323
465.656.017
16.154.954
7.362.498
6.527.456
173.371.173
2.609.714.566

340.190.210
1.669.839.041
82.697.561
11.725.398
9.223.890
13.789.069
3.077.201
42.216.269
2.172.758.639

100.000.000
71.918.373
132.234.517
227.597
12.982.394
6.043.831
108.377.609
431.784.321
5.171.606
436.955.927
2.609.714.566

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2015و 2014

قائمـ ـ ـ ـ ــة (ب)
دينار
�إي�ضاح

2015
129.783.872
39.515.093
90.268.779
11.940.749
102.209.528
4.225.200
()633.460
870.143
()38.683
21.267.340
127.900.068

33

23.134.334
5.228.395
20.978.720
1.815.203
20.276.080

19.804.760

71.432.732

61.209.161

56.467.336

62.894.797

17.055.660

16.133.101

39.411.676

46.761.696

الفوائد الدائنة

26

ينزل  :الفوائد املدينة

27

�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات العموالت

28

�صايف �إيرادات الفوائد والعموالت
�أرباح عمالت �أجنبية

29

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

30

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

9

(خ�سائر) ارباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

31

�إيرادات �أخرى

32

�إجمايل الدخل
نفقات املوظفني
ا�ستهالكات و�إطفاءات

 11و12

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

7

خم�ص�صات متنوعة

18

م�صاريف �أخرى

34

�إجمايل امل�صاريف
الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل  -قائمة (هـ)
ينزل  :م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة

19

الربح لل�سنة  -قائمة (ج) و(د)

2014
134.198.963
45.701.374
88.497.589
12.695.494
101.193.083
3.013.354
()3.804.029
2.178.069
869.243
20.654.238
124.103.958
22.058.983
3.194.382
14.355.560
1.795.476

يعود �إىل :
م�ساهمي البنك

38.558.054
853.622

حقوق غري امل�سيطرين

46.545.475
216.221

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

35

-/386

-/465
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قائمة الدخل ال�شامل املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2015و 2014

قائمـ ــة (ج)
دينار

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

2015

2014

39.411.676

46.761.696

بنود الدخل ال�شامل الآخر
بنود غري قابلة للتحويل الحق ًا لقائمة الدخل املوحدة:
�صايف التغري يف �إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة  -قائمة (د)

()2.114.134

859.868

37.297.542

47.621.564

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة العائد �إىل :
م�ساهمي البنك

36.794.333

47.257.922

حقوق غري امل�سيطرين

503.209

363.642

37.297.542

47.621.564

املجموع

ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2015و 2014

قائم ـ ـ ـ ـ ـ ــة (د)
دينار

حقوق م�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمي البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

�إي�ضاح

ر�أ�س املال
املكتتب به
واملدف ـ ـ ـ ـ ــوع

االحتياطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
القانونـ ـ ـ ـ ــي

الإختيـ ـ ـ ــاري

تقلبات
دورية

�صايف �إحتياطي
تقييم موجودات
خماط ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مالية بالقيمة
م�صرفيـة عامـة العادلة بعد ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقـ ـ ـ ـ ــوق
غري امل�سيطرين

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2015
الر�صيد يف بداية ال�سنة

6.043.831

108.377.609

431.784.321

5.171.606

436.955.927

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

-

38.558.054

38.558.054

853.622

39.411.676

�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

-

-

-

-

-

()1.763.721

-

()1.763.721

()350.413

()2.114.134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

املحول �إىل االحتياطيات

22

-

5.561.371

11.122.742

-

الأرباح املوزعة

25

-

-

-

-

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

132.234.517 71.918.373 100.000.000

9

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة -
قائمة (ج)

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

143.357.259 77.479.744 100.000.000

12.982.394 227.597

42

()42

()1.763.679

38.558.012

36.794.333

-

()17.054.757

-

-

()20.000.000( )20.000.000

370.644
-

13.353.038 227.597

-

4.280.152

109.880.864

448.578.654

-

-

37.297.542

503.209
-

-

-

()20.000.000

5.674.815

454.253.469

حقوق م�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمي البن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

�إي�ضاح

ر�أ�س املال
املكتتب به
واملدف ـ ـ ـ ـ ــوع

االحتياطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
القانونـ ـ ـ ـ ــي

الإختيـ ـ ـ ــاري

تقلبات
دورية

�صايف �إحتياطي
تقييم موجودات
خماط ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مالية بالقيمة
م�صرفيـة عامـة العادلة بعد ال�ضريبة

الأربــاح
املــدورة

جمموع حقوق
م�ساهمي البنك

حقـ ـ ـ ـ ــوق
غري امل�سيطرين

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2014
119.698.801 65.622.654 100.000.000

الر�صيد يف بداية ال�سنة

12.141.495 185.805

5.107.767

101.769.877

404.526.399

4.807.964

409.334.363

-

46.545.475

46.545.475

216.221

46.761.696

712.447

147.421

859.868

الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

-

-

-

-

-

�صايف التغري يف القيمة العادلة ملوجودات
مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

-

-

-

-

-

712.447

-

-

-

-

-

223.617

()223.617

-

-

-

-

-

936.064

46.321.858

47.257.922

املحول �إىل االحتياطيات

22

-

6.295.719

12.535.716

41.792

-

()19.714.126

-

الأرباح املوزعة

25

-

-

-

-

-

()20.000.000( )20.000.000

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

9

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة -
قائمة (ج)

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

132.234.517 71.918.373 100.000.000

840.899
-

12.982.394 227.597

-

6.043.831

108.377.609

-

431.784.321

-

-

47.621.564

363.642
-

-

-

()20.000.000

5.171.606

436.955.927

 من �أ�صل الأرباح املدورة مبلغ  7.393.577دينار كما يف  31كانون الأول  2015مقابل  6.527.456دينار كما يف  31كانون الأول  2014مقيد الت�صرف به لقاءموجودات �ضريبية م�ؤجلة �إ�ستناد ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين .
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  4.251.839دينار كما يف  31كانون الأول  2015مقابل  4.559.536دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2014ال ميكن الت�صرف بهوفق ً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 ال�سالب وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين .ان الإي�ضاحات املرفقة من (� )1إىل ( )48ت�شكل جزء من هذه القوائم املالية املوحدة وتقر�أ معها ومع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل املرفق.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2015و 2014

قائمـ ـ ـ ـ ـ ــة (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 واملطالبات املحتملة
(ارباح) بيع موجودات م�ستملكة
(ارباح) بيع ممتلكات ومعدات
خ�سائر (�أرباح) بيع موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
خ�سائر تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
خ�سائر تدين �أ�سهم وعقارات م�ستملكة
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه

 11و12
7
18
18
32
32
31
30
13
29

املجموع
التغري يف املوجودات واملطلوبات :
النق�ص (الزيادة) يف االر�صدة وااليداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
(الزيادة) النق�ص يف الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
(الزيادة) النق�ص يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
النق�ص (الزيادة) يف املوجودات االخرى
الزيادة يف ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة ا�شهر
الزيادة يف ودائع العمالء
الزيادة يف تامينات نقدية
(النق�ص) يف مطلوبات �أخرى
�صايف التغري يف املوجودات واملطلوبات
�صايف النقدية التدفقات من عمليات الت�شغيل قبل املخ�ص�صات املدفوعة و�ضريبة الدخل املدفوعة
خم�ص�ص نهاية اخلدمة املدفوع
خم�ص�ص ق�ضايا مدفوع
�ضريبة الدخل املدفوعة

18
18
19

�صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار :
(الزيادة) يف موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
(الزيادة) يف موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل
(الزيادة) يف ممتلكات ومعدات واملوجودات غري امللمو�سة

56.467.336

62.894.797

5.228.395
20.978.720
()8.999.386
1.629.890
185.313
()1.906.176
()312.049
38.683
1.164.808
3.641.733
1.650.356
79.767.623

3.194.382
14.355.560
()8.479.269
1.628.256
167.220
()59.659
()869.243
3.562.281
1.928.384
383.092

2.000.010
()87.506.674
()24.616.326
9.092.859
3.108.820
231.066.845
4.204.539
()14.178.466
123.171.607
202.939.230
()512.496
()17.376.576
185.050.158
()40.132.642
()8.031.172
()14.265.891
()62.429.705

�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات اال�ستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
(النق�ص) الزيادة يف حقوق غري امل�سيطرين
الزيادة يف �أموال مقرت�ضة
ارباح موزعة على امل�ساهمني
�صايف (اال�ستخدامات النقدية يف) عمليات التمويل
ت�أثري تغري ا�سعار ال�صرف على النقد وما يف حكمه
�صايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

2015

36

2014

()350.413
12.290.502
()19.272.458
()7.332.369
()1.650.356
113.637.728
223.563.003
337.200.731

78.705.801
()8.246.910
7.573.529
21.935.114
()32.233.491
4.781.421
67.974.410
14.636.870
()29.843.003
46.577.940
125.283.741
()1.540.678
()47.851
()19.971.136
103.724.076
()123.659.021
()810.678
()8.857.043
()133.326.742
147.421
3.725.398
()19.304.239
()15.431.420
()383.092
()45.417.178
268.980.181
223.563.003
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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  1191 -اململكة
الأردنية الها�شمية .
 يقوم البنك بتقدمي جميع الأعمال امل�صرفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة والبالغ عددها �ستة 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 ( )2016/1بتاريخ  25كانون الثاين  2016وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة للم�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 الدخل ال�شامل وامل�شتقات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية املوحدة  .كما تظهر بالقيمة العادلة
املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.
 ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�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  2014ب�إ�ستثناء �أثر تطبيق
ما يرد يف االي�ضاح ( )48حول 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 لعدد من العمالء  .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  2015و  2014ال�شركات التابعة التالية :
ا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�شرك ـ ـ ـ ـ ــة
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي

را�س املال املدفوع
دين ـ ـ ـ ـ ــار
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

�إن �أهم املعلومات املالية لل�شركات التابعة للعام  2015كما يلي :
ا�سـ ـ ـ ـ ـ ــم ال�شرك ـ ـ ـ ـ ــة

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015

�إجمايل املوجودات
دين ـ ـ ـ ـ ــار

�إجمايل املطلوبات
دين ـ ـ ـ ـ ــار

للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2015

�إجمايل الإيرادات
دين ـ ـ ـ ـ ــار

�إجمايل امل�صاريف
دين ـ ـ ـ ـ ــار

ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
1.833.416
3.546.585
3.293.673
14.691.050
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
2.081.202
3.982.850
26.590.337
52.143.374
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 املوحدة 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 املوحدة عند ال�شراء) ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادل ــة  ،ويظهرالتغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة 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 املوحدة.
 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 املوحدة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل

 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 الدخل ال�شامل بالقيمة العادلة م�ضاف ًا اليها م�صاريف االقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة العادلـة  ،ويظهر التغرييف القيمة  -العادلة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة 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 املوحدة و�ضمن حقوق
امللكية املوحدة  ،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
املوحدة .
 ال تخ�ضع هذه املوجودات لإختبار خ�سائر التدين . -يتم قيد االرباح املوزعة يف قائمة الدخل املوحدة 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
املوحدة .
 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 قبلتاريخ ا�ستحقاقها يتم ت�سجيل نتيجة البيع �ضمن قائمة الدخل املوحدة 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 املوحدة.
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 املوحدة 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�سعر الفائدةالفعلي الأ�صلي .
 يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة ،كما يتم ت�سجيل اي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية لأدوات الدين يف قائمة الدخلاملوحدة ولأدوات حقوق امللكية يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة .

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 املوحدة .
 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 املوحدة ،وي�ضاف املح�صل من الديون ال�سابق �شطبها �إىل الإيرادات الأخرى .
 يتم حتويل الت�سهيالت الإئتمانية والفوائد املعلقة اخلا�صة بها واملغطاة مبخ�ص�صات بالكامل خارج قائمة املركز املايل املوحدة  ،وذلك وفق ًا لقرارات جمل�س الإدارةبذلك اخل�صو�ص.
ً
 -يتم قيد الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة ،وذلك وفقا لقرارات جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص.

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 :
٪
3
15-9
15
20
20

مباين
معدات و�أجهزة و�أثاث
و�سائط نقل
�أجهزة احلا�سب الآيل
حت�سينات مباين

 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 املوحدة .
 يتم مراجعة العمر االنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاذا كانت توقعات العمر االنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابق ًا 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 املوحدة نا�شئة عن احداث �سابقة وان ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن
قيا�س قيمتها ب�شكل يعتمد عليه.

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

 يتم تكوين خم�ص�ص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�صة بنهاية اخلدمة للموظفني �أو عن مدة اخلدمة املرتاكمة للموظفني بتاريخ قائمة املركز املايلاملوحدة مبوجب اللوائح الداخلية للبنك.
 يتم ت�سجيل التعوي�ضات ال�سنوية املدفوعة للموظفني الذين يرتكون اخلدمة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة عند دفعها .ويتم �أخذ خم�ص�ص لاللتزاماتاملرتتبة على البنك من تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني يف قائمة الدخل املوحدة.
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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 املوحدة والقيمةالتي يتم احت�ساب الربح ال�ضريبي على ا�سا�سها .يتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل املوحدة 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 واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ويتم تخفي�ضها يف حالة توقع عدم امكانية اال�ستفادة من تلك املوجوداتال�ضريبية جزئيا او كليا.

را�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 املوحدة.
�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 املوحدة �إمنا يتم اظهار الربح يف حقوق امللكية املوحدة �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 املوحدة  .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 املوحدة 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 :
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 التحوط للقيمة العادلة هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك. 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 العادلةللموجودات �أو املطلوبات املتحوط لها يف قائمة الدخل املوحدة .
 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 العادلةملحفظة املوجودات او املطلوبات يف قائمة الدخل املوحدة يف نف�س الفرتة.
 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) . التحوط للتدفقات النقدية هو 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 املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة ويتمحتويله لقائمة الدخل املوحدة يف الفرتة التي ي�ؤثر بها اجراء التحوط على قائمة الدخل املوحدة .
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 العالقةفعالة يعرتف باجلزء الفعال من االرباح او اخل�سائر الداة التحوط �ضمن الدخل ال�شامل املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة ويعرتف باجلزء غري الفعال �ضمن قائمة
الدخل املوحدة  ،ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل املوحدة عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االجنبية امل�ستثمر بها.
 التحوطات التي ال ينطبق عليها �شروط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الداة التحوط يف قائمة الدخل املوحدةيف نف�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 املوحدة  ،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 املوحدة .

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 بالتكلفة املطف�أة) .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 علىتلك املوجودات 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 املوحدة �ضمن بند موجودات �أخرى وذلك بالقيمة التي �آلت بها للبنك �أو القيمة العادلة �أيهما �أقل ،ويعاد
تقييمها بتاريخ القوائم املالية املوحدة بالقيمة العادلة ب�شكل �إفرادي ،ويتم ت�سجيل �أي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل املوحدة وال يتم ت�سجيل الزيادة ك�إيراد.
يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل املوحدة �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 موحدة ويتم تخفي�ض قيمة ال�شهرة �إذا كانت هناك داللة على �أن قيمة ال�شهرة قد تدنت وذلك يف حال كانتالقيمة القابلة 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 املوحدة .
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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 .
 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 املوحدة � .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 املوحدة .
 ال يتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل املوحدة 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 املوحدة واملعلنة من قبل 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 املوحدة. 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 املوحدة واملعلنة من قبل 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 املوحدة و�ضمن حقوق امللكية املوحدة .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 املوحدة .

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 الإدارة 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 ودرا�سات للتدفقات النقدية املتوقعة اذا مادعت احلاجة لغايات احت�ساب التدين ،ويعاد النظر يف ذلك 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 املوحدة .
تقوم االدارة مبراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير اية تدين يف قيمتها ويتم قيد هذا التدين يف قائمة الدخل املوحدة .
 خم�ص�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  ،وعند تقييم القيمة العادلة للموجودات او املطلوبات املالية يقوم البنك با�ستخدام
معلومات ال�سوق عند توفرها ،ويف حال عدم وجود مدخالت امل�ستوى االول يقوم البنك بالتعامل مع اطراف م�ستقلة وم�ؤهلة العداد درا�سات التقييم  ،حيث يتم مراجعة
طرق التقييم املالئمة واملدخالت امل�ستخدمة العداد التقييم من قبل االدارة.
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 - 4نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2014

2015
39.491.838

نقد يف اخلزينة

39.352.120

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

36.654.006

39.869.356
224.697.524
98.381.066
402.439.784

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

169.027.609
83.777.223
328.810.958

 ب�إ�ستثناء االر�صدة مقيدة ال�سحب ملتطلبات االحتياطي النقدي  ،ال يوجد ار�صدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون االول  2015و. 2014 ال يوجد �أر�صدة ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر كما يف  31كانون الأول  2015و. 2014� - 5أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك وم�ؤ�س�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م�صرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حملي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل
املجموع

بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك وم�ؤ�س�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م�صرفـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
2014

2014
2015
2015
92.006.188 131.791.067
285.886
8.683
96.998.900 67.555.767 22.532.696 25.189.000
189.005.088 199.346.834 22.818.582 25.197.683

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
2014

2015
92.292.074 131.799.750
119.531.596 92.744.767
211.823.670 224.544.517

 بلغت االر�صدة لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية التي ال يتقا�ضى البنك عليها فوائد  84.983.371دينار كما يف  31كانون االول ( 2015مقابل  23.123.664ديناركمـا يف  31كانون االول . )2014
 بلغت االر�صدة مقيدة ال�سحب مبلغ  2.558.072دينار كما يف  31كانون االول  2015و.2014 - 6ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك وم�ؤ�س�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م�صرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ايداعات
�شهادات ايداع
املجموع

2015
1.999.990
1.999.990

2014
4.000.000
4.000.000

بن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك وم�ؤ�س�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
م�صرفـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خارجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

2015
7.107.725
7.107.725

2014
7.107.725
7.107.725

املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

2015
9.107.715
9.107.715

2014
11.107.725
11.107.725

 -بلغت االيداعات مقيدة ال�سحب مبلغ  17.725دينار كما يف  31كانون االول  2015و . 2014
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 -7ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2015

2014

الأفراد(التجزئة) :
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت

5.858.850
80.920.395
8.073.067
171.776.740

*

**

بطاقات االئتمان
القرو�ض العقارية

5.667.662
65.973.108
7.406.576
145.443.870

ال�شركات :
الكربى
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت

324.856.759
636.334.800

**

207.925.287
683.172.628

�صغرية ومتو�سطة
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبياالت

*

**

احلكومة والقطاع العام
املجموع
ينزل  :خم�ص�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
الفوائد املعلقة
�صايف الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

21.073.803

11.656.768
71.723.983
126.823.943

164.561.746

1.438.025.305

1.373.847.901

53.758.509
11.479.592

55.289.142
12.299.509

1.372.787.204

1.306.259.250

72.623.221

* تت�ضمن هذه البنود مبلغ  7.442.059دينار كما يف  31كانون الأول  2015متثل ت�سهيالت ممنوحة من قبل ال�شركات التابعة للبنك (مقابل  7.524.708دينار كما
يف  31كانون الأول . )2014
** �صايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�ضة مقدم ًا البالغة  679.878دينار كما يف  31كانون االول ( 2015مقابل  1.074.766دينار كما يف  31كانون االول .)2014
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة  124.703.275دينار �أي ما ن�سبته ( )٪8/7من اجمايل الت�سهيـالت الإئتمانيــة املبا�شرة كم ــا ف ــي  31كانون االول 2015(مقابل  107.516.661دينــار �أي ما ن�سبتــه ( )٪7/8من �إجمال ــي الت�سهيــالت االئتمانيــة املبا�شــرة كمــا ف ــي  31كانون االول . )2014
 بلغت الت�سهيالت الإئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد والعموالت املعلقة  113.223.683دينار �أي ما ن�سبته ( )٪7/9من ر�صيد الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرةبعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كان ـ ــون االول ( 2015مقابل  97.673.023دينار �أي ما ن�سبته ( )٪7/2من ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة بعد تنزيل
الفوائد املعلقة كما يف  31كانون االول . )2014
 بلغــت الت�سهيالت الإئتمانيــة املمنوحة للحكومة الأردنية وبكفالتها  45.347.219دينار �أي ما ن�سبته ( )٪3/2مـن �إجمالـي الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة كما يف 31كانون الأول ( 2015مقابل  52.649.137دينار �أي ما ن�سبته ( )٪3/8كما فــي  31كانون االول . )2014
 تت�ضــمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة ت�سهيالت ممنوح ــة لعميل واحد بلغ ر�صيده حوايل  37.2مليون دينار بعــد طــرح الفوائــد والعموالت املعلقة كما يف  31كانـونالأول  2015وال�ضمانات املقبولة لها حوايل  1.94مليون دينار مبوجب تعليمات البنك املركـزي الأردين  ،وقد بلغ ر�صيد خم�ص�ص التدين املر�صود له حوايل 26.4
مليون دينار كما يف  31كانون الأول  2015وذلك وفق ًا للرتتيبات مع البنك املركزي الأردين فيما يتعلق ب�إحت�ساب خم�صـ�ص التدين على ان يتم ا�ستكمال خم�ص�ص
التدين خالل العامني  2016و ،2017مع مراعاة انه يف حـ ـ ــال متلك ودي لل�ضمانات  ،فانه �سوف يتم اعداد خم�ص�ص التدين على مراحل للر�صيد املتبقي.
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خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة

فيما يلي احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص تدين الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة:
للعام 2015

االفراد

القرو�ض
العقارية

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) *
ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجمايل املخ�ص�صات حتت املراقبة
اجمايل املخ�ص�صات غري العاملة

3.669.701
1.917.100
143.469
279.920
5.163.412
295.929
4.867.483
5.163.412

3.104.292
1.147.988
725.807
3.526.473
240.671
3.285.802
3.526.473

للعام 2014

االفراد

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) *
ديون حمولة خارج قائمة املركز املايل املوحدة **
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
اجمايل املخ�ص�صات حتت املراقبة
اجمايل املخ�ص�صات غري العاملة

2.439.464
1.623.920
393.683
3.669.701
168.587
3.501.114
3.669.701

القرو�ض
العقارية
4.278.437
350.718
1.524.863
3.104.292
222.966
2.881.326
3.104.292

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكـــربى

46.571.503
19.523.459
826.524
3.113
22.226.320
43.039.005
469.547
42.569.458
43.039.005

1.943.646
294.960
208.987
2.029.619
296.791
1.732.828
2.029.619

-

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكـــربى
1.204.722
48.202.955
996.604
14.509.916
142.251
1.064.801
892.041
115.429
14.184.526
1.943.646
46.571.503
36.162
478.077
1.907.484
46.093.426
1.943.646
46.571.503

دينار
االجمايل

55.289.142
22.883.507
1.904.787
283.033
22.226.320
53.758.509
1.302.938
52.455.571
53.758.509
االجمايل
56.125.578
17.481.158
3.125.598
892.041
14.299.955
55.289.142
905.792
54.383.350
55.289.142

* مت خالل العام � 2015شطب ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة مببلغ  283.033دينار وذلك وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص (مقابل  892.041دينار للعام . )2014
** مت خالل العام  2015حتويل ديون ت�سهيالت �إئتمانية غري عاملة مببلغ  22.226.320دينار (مقابل  14.299.955دينار للعام � )2014إىل خارج قائمة املركز املايل
املوحدة وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص لي�صبح �إجمايل الت�سهيالت الإئتمانية املحولة خارج النظام  37.879.584دينار كما يف  31كانون الأول 2015
(مقابل  29.190.218دينار كما يف  31كانون الأول . )2014
 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  1.904.787دينار كما يف  31كانون الأول ( 2015مقابل 3.125.598دينار كمـ ــا ف ــي  31كانون الأول . )2014

الفوائد املعلقة

دينار

فيما يلي احلركة احلا�صلة على الفوائد املعلقة خالل ال�سنة :
للعام 2015
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
للعام 2014
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ي�ضاف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
ينزل :الفوائد املحولة لاليرادات
الفوائد املعلقة التي مت �شطبها
فوائد معلقة حمولة خارج قائمة املركز املايل *
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

االفراد

275.482
241.811
32.053
27.898
457.342
االفراد
151.445
251.957
123.657
4.263
275.482

القرو�ض
العقارية

374.121
1.435.985
618.753
7.050
1.184.303

القرو�ض
العقارية
224.703
177.716
28.298
374.121

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكـــربى

11.466.934
3.131.650
1.961.550
3.068.164
9.568.870

182.972
202.191
98.654
17.432
269.077

-

ال�شــــــركــــــــــــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكـــربى
79.818
8.128.455
123.201
8.854.307
4.649
670.124
3.373
3.540.729
12.025
1.304.975
182.972
11.466.934

االجمايل

12.299.509
5.011.637
2.711.010
52.380
3.068.164
11.479.592
االجمايل
8.584.421
9.407.181
826.728
3.548.365
1.317.000
12.299.509

* يتبع البنك �سيا�سة الفوائد املعلقة للح�سابات املقام عليها ق�ضايا خارج قائمة املركز املايل املوحدة  ،حيـث مت خالل العام  2015تعلبق فوائد بقيمة  8.289.525وفق ًا
لقرار جمل�س الإدارة بذلك اخل�صو�ص مقابل  367.841دينار خالل العام  . 2014لي�صبح �إجمايل الفوائد املعلقة املحولة خارج النظام  34.478.591دينار كما يف
 31كانون الأول ( 2015مقابل  26.189.066دينار كما يف  31كانون الأول . )2014
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 - 8موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�سندات مالية مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�سندات مالية غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
املجموع

2015
11.761.762
58.847.107
5.610.191
76.219.060

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

48.848.668
15.608.630
64.457.298

2014
13.151.380
33.510.672
6.105.490
52.767.542

26.088.576
13.527.586
39.616.162

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

دينار

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2015
15.744.333
19.484.946
35.229.279

�أ�سهم مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
�أ�سهم غري مدرجة يف �أ�سواق ن�شطة
املجموع

2014
9.114.419
20.758.904
29.873.323

 بلغت قيمة اخل�سائر املتحققة من بيع �أ�سهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل  42دينار خالل العام ( 2015مقابل  223.617دينــار خالل العام )2014مت قيدها مبا�شرة �ضمن الأرباح املدورة يف قائمة حقوق امللكية املوحدة .
 بلغت توزيعات الأرباح النقدية على الإ�ستثمارات �أعاله مبلغ  870.143دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2.178.069( 2015دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانونالأول . )2014
 - 10موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

دينار

�إن تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
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2015

موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية :
�أ�سناد قرو�ض �شركات
جمموع موجودات مالية متوفر لها ا�سعار �سوقية

3.104.401
3.104.401

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

486.175.075
16.470.500
502.645.575
505.749.976

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

491.304.976
14.445.000
505.749.976
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2014
24.162.186
24.162.186
435.865.831
5.628.000
441.493.831
465.656.017
462.111.017
3.545.000
465.656.017

 - 11ممتلكات ومعدات  -بال�صايف

دينار

�أ  -ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
ارا�ضـ ـ ـ ـ ــي

مبان ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مع ـ ـ ـ ـ ــدات
واجهــزة واثـاث

و�سائــط
نق ــل

�أجه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجم ـ ـ ـ ــوع

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2015
الكلف ــة :
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

2.690.811
355.901
-

3.870.155
6.078.835
222.764

9.503.573
1.286.415
25.090

650.432
70.500
13.300

13.388.429
1.621.111
-

11.273.691
1.254.498
-

41.377.090
10.667.260
261.154

3.046.712

9.726.226

10.764.898

707.632

15.009.540

12.528.189

51.783.196

-

1.820.740
134.128
143.134

6.882.338
727.631
25.664

423.044
51.617
3.159

9.416.736
1.242.900
-

8.389.440
1.119.346
-

26.932.298
3.275.622
171.957

-

1.811.734

7.584.305

471.502

10.659.636

9.508.786

30.035.963

3.046.712
-

7.914.492
-

3.180.593
4.054.564

236.130
-

4.349.904
-

3.019.402
-

21.747.233
4.054.564

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة 3.046.712

7.914.492

7.235.157

236.130

4.349.904

3.019.402

25.801.797

ارا�ضـ ـ ـ ـ ــي

مبان ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مع ـ ـ ـ ـ ــدات
واجهــزة واثـاث

و�سائــط
نق ــل

�أجه ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
احلا�سب الآيل

حت�سينات
مباين

املجم ـ ـ ـ ــوع

ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
ي�ضاف  :دفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات

الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2014
الكلف ــة :
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.690.811

3.870.155

-

-

2.690.811

3.870.155

9.667.768 10.472.614

8.685.296

604.419

818.277

46.013

2.915.815

9.503.573

650.432

41.377.090 11.273.691 13.388.429

1.605.923

35.991.063
5.386.027

اال�ستهالك املرتاكم :
الر�صيد يف بداية ال�سنة

-

1.705.462

6.345.966

367.525

8.775.096

7.710.020

24.904.069

ا�ستهالك ال�سنة

-

115.278

536.372

55.519

641.640

679.420

2.028.229

-

1.820.740

6.882.338

423.044

9.416.736

8.389.440

26.932.298

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات
ي�ضاف  :دفعات على ح�ساب �شراء ممتلكات ومعدات

2.690.811
-

2.049.415
-

2.621.235
1.710.162

227.388
-

3.971.693
-

2.884.250
-

14.444.792
1.710.162

�صايف القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

2.690.811

2.049.415

4.331.397

227.388

3.971.693

2.884.250

16.154.954

ن�سبة اال�ستهالك ال�سنوية ٪

-

3

15 - 9

15

20

20

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

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

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2015
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ال�سنوية ٪

�أنظمة حا�سوب وبرامج

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

7.362.498
1.655.475
1.952.773
7.065.200
33-20

7.362.498
1.655.475
1.952.773
7.065.200

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2014
الر�صيد يف بداية ال�سنة
ا�ضافات
االطفاء لل�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
ن�سبة الإطفاء ال�سنوية ٪

�أنظمة حا�سوب وبرامج

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

3.197.186
5.331.465
1.166.153
7.362.498
33-20

3.197.186
5.331.465
1.166.153
7.362.498

 - 13موجودات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2014
15.531.184
2.105.173
153.234.838
318.118
110.007
2.071.853
173.371.173

2015
فوائد و�إيرادات بر�سم القب�ض
15.850.637
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
2.512.764
موجودات �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة بال�صايف *
156.912.370
موجودات� /أرباح م�شتقات مالية غري متحققة (�إي�ضاح )37
741
مدينون **
69.795
�شيكات مقا�صة
126.624
�أخرى **
2.920.463
املجموع
178.393.394
* يت�ضمن هذ املبلغ  699.945دينار لقاء خم�ص�ص عقارات الت ملكيتها للبنك لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول  2015وذلك مبوجب تعمـ ـ ــيم البنك املركزي رقم
 10/1/4076بتاريخ � 27آذار  2014وتعميم رقم  10/1/6841بتاريخ  3حزيران  2015حيث بد�أ البنك باحت�ساب خم�ص�ص تدريجي لقاء العقـ ــارات امل�ستملكة لقاء
ديون والتي م�ضى على ا�ستمالكها فرتة تزيد عن �أربع �سنوات.
** تت�ضمن بنود املدينون واملوجودات االخرى ار�صدة تخ�ص ال�شركات التابعة مببلــغ  980.913دينار كمــا فــي  31كانون الأول ( 2015مقابل  994.000دينار كما يف
 31كانون الأول .)2014
 تتطلب تعليمات البنك املركزي التخل�ص من العقارات التي �آلت �إىل البنك خالل فرتة �أق�صاها �سنتني من تاريخ الإحالة.دينار
فيما يلي ملخ�ص احلركة احلا�صلة على املوجودات التي �آلت ملكيتها للبنك وفاء لديون م�ستحقة :
2014
2015
عقارات م�ستملكة

موجودات م�ستملكة �أخرى

*

املجموع

املجموع
67.828.467
95.538.316
()8.203.561
()1.928.384
153.234.838

الر�صيد بداية ال�سنة  -بال�صايف
10.817.075
142.417.763
�إ�ضافات **
19.271.651
ا�ستبعادات
()7.178.384
()4.774.002
خم�ص�ص ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين ***
()699.945
خ�سارة التدين
()2.941.788
الر�صيد نهاية ال�سنة
156.912.370
3.638.691
153.273.679
* ميثل هذا البند �أ�سهم يف �أحد البنوك املحلية والتي مت ا�ستمالكها لقاء ديون خالل العام . 2014
** ي�شمل هذا البند ا�ضافات لعقارات جديدة مت ا�ستمالكها خالل العام  2015بحوايل  3مليون دينار  ،باال�ضافة اىل تكاليف تطوير وا�ستكمال االعمال االن�شائية
والت�شطيبات حتى ت�صبح جاهزة للبيع.
*** مت قيد خم�ص�ص تدين مببلغ  699.945دينار لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  ، 2015وذلك وفق ًا لتعليمات البنك املركزي الأردين بذلك اخل�صو�ص .

153.234.838
19.271.651
()11.952.386
()699.945
()2.941.788
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 -14ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل

*

املجموع

خارج اململكة

داخل اململكة

خارج اململكة

املجموع

داخل اململكة

30.715.787
30.715.787

249.514.947
35.780.241
285.295.188

280.230.734
35.780.241
316.010.975

8.512.446
-

314.513.553 306.001.107
25.676.657

8.512.446

املجموع
25.676.657

340.190.210 331.677.764

* تبلغ الودائع التي ت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة �أ�شهر  28.785.477دينار كما يف  31كانون الأول ( 2015مقابل  25.676.657دينار كما يف  31كانون الأول
. )2014
 -15ودائع عمالء

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع التوفري
ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار
�شهادات ايداع
املجموع

احلكـ ـ ـ ــومة

�أفراد

الكب ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

والقطاع العام

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

331.540.348
156.803.172
564.595.843
1.603.704
1.054.543.067

153.813.799
5.424.536
192.190.240
351.428.575

195.647.043
1.000.312
194.629.777
391.277.132

11.545.194
124.557
91.987.361
103.657.112

692.546.384
163.352.577
1.043.403.221
1.603.704
1.900.905.886

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
احلكـ ـ ـ ــومة

ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
�أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد

الكب ـ ـ ـ ـ ـ ــرى

ال�صغرية واملتو�سطة

والقطاع العام

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

ح�سابات جارية وحتت الطلب

256.086.262

208.552.478

163.322.227

11.511.717

639.472.684

ودائع التوفري

143.738.287

1.567.979

8.426.517

134.029

153.866.812

ودائع لأجل وخا�ضعة ال�شعار

522.160.773

138.153.893

168.488.991

44.573.781

873.377.438

�شهادات ايداع

3.122.107

-

-

-

348.274.350

340.237.735

56.219.527

املجموع

925.107.429

3.122.107
1.669.839.041

 بلغت ودائع احلكومة االردنية والقطاع العام داخل اململكة  103.657.112دينار �أي ما ن�سبته  ٪5/5من �إجمايل الودائع كم ــا فــي  31كانـ ـ ـ ـ ــون الأول ( 2015مقابل 56.219.527دينار �أي ما ن�سبته  ٪3/4كما يف  31كانون االول . )2014
 بلغت الودائع التي ال تتقا�ضى فوائد  680.284.897دينار �أي ما ن�سبته  ٪35/8من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول ( 2015مقابل  578.890.830دينار �أيما ن�سبتـه  ٪34/7كما يف  31كانون الأول . )2014
 بلغـت الودائع املحجوزة (مقيدة ال�سحب)  15.203.518دينار �أي ما ن�سبته ( )٪-/8من �إجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول ( 2015مقابل  14.461.894دينار�أي ما ن�سبته ( )٪-/9كما يف  31كانون الأول . )2014
 -بلغت الودائع اجلامدة  31.062.695دينار كما يف  31كانون الأول  34.148.621( 2015دينار كما يف  31كانون الأول . )2014

2 015

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

65

 - 16ت�أمينــات نقديـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار
2014

2015
66.917.689
19.902.103
82.308
86.902.100

ت�أمينات مقابل ت�سهيالت مبا�شرة
ت�أمينات مقابل ت�سهيالت غري مبا�شرة
ت�أمينات �أخرى
املجموع

59.578.788
23.038.965
79.808
82.697.561

� - 17أموال مقرت�ضة

مت احل�صول على هذه االموال مبوجب االتفاقيات املوقعة مع البنك املركزي االردين وال�شركة االردنية العادة متويل الرهن العقاري ملدد تراوح من عامني اىل  15عام،
بهدف ا�ستخدامها يف متويل ال�شركات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة  ،كما تت�ضمن �سلف مت احل�صول عليها من البن ــك املركزي االردنــي ملدة عامني بهدف
ال�ستخدامها يف متويل ال�شركات املتناهية ال�صغر وال�صغيــرة واملتو�سطــة
�ضمن برنامج متويل متو�سط االجل وذلك على النحو التايل :
اموال مقرت�ضة

دينار

املبلـ ـ ـ ـ ـ ــغ

عدد االق�ساط واملتبقي منها

دورية �سداد االق�ساط �سعر فائدة االقرا�ض

ال�ضمانات

 31كانون االول 2015
قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

3.000.000

 3.000.000ي�سدد على مدار � 10سنوات

ن�صف �سنوية

%2.5

-

قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

4.000.000

 4.000.000ي�سدد على مدار � 15سنوات

ن�صف �سنوية

%2.5

-

�سلف البنك املركزي االردين

2.015.900

2.015.900

عامني

ن�صف �سنوية

%2

كمبياالت غب الطلب

قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2016

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2016

%5.8

-

قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2018

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2018

%5.75

-

قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2018

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2018

%4.35

-

املجموع

24.015.900 24.015.900
اموال مقرت�ضة

املبلـ ـ ـ ـ ـ ــغ

عدد االق�ساط واملتبقي منها

دورية �سداد االق�ساط �سعر فائدة االقرا�ض

 31كانون االول 2014
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ال�ضمانات
-

قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

1.500.000

1.500.000

ي�سدد على مدار � 10سنوات

%2.5

-

قر�ض من خالل البنك املركزي االردين

4.000.000

4.000.000

ي�سدد على مدار � 15سنوات

%2.5

-

�سلف البنك املركزي االردين

1.225.398

1.225.398

عامني

%2

-

قر�ض من خالل ال�شركة االردنية العادة
متويل الرهن العقاري

5.000.000

5.000.000

ي�سدد دفعة واحدة
خالل العام 2016

%5.8

-

املجموع

11.725.398 11.725.398
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 - 18خم�ص�صات متنوعة

دينار

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

امل�صروف لل�سنة

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

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2015
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

8.780.521
443.369
9.223.890

1.629.890
185.313
1.815.203

الر�صيد يف بداية ال�سنة

امل�صروف لل�سنة

خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة
املجم ــوع

512.496
512.496

9.897.915
628.682
10.526.597

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

العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2014
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

8.692.943

1.628.256

1.540.678

8.780.521

خم�ص�ص الق�ضايا املقامة �ضد البنك واملطالبات املحتملة

324.000

167.220

47.851

443.369

9.016.943

1.795.476

1.588.529

9.223.890

املجم ــوع
� -19ضريبة الدخل

�أ  -خم�ص�ص �ضريبة الدخل
ان احلركة احلا�صلة على خم�ص�ص �ضريبة الدخل خالل ال�سنة هي كما يلي :

دينار

2015
13.789.069
16.826.472
()14.376.327
()3.000.249
13.238.965

الر�صيد بداية ال�سنة
�ضريبة الدخل امل�ستحقة عن �أرباح ال�سنة
�ضريبة الدخل املدفوعة
دفعة باحل�ساب
الر�صيد نهاية ال�سنة

2014
15.029.541
18.730.664
()16.335.345
()3.635.791
13.789.069

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

دينار

2015
16.826.472
()866.121
1.095.309
17.055.660

�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

2014
18.730.664
()2.582.445
()15.118
16.133.101

ج  -الو�ضع ال�ضريبي
فيما يلي الو�ضع ال�ضريبي لفروع البنك وال�شركات التابعة :
الفروع  /ال�شركات
فروع الأردن
فروع فل�سطني
فرع قرب�ص
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية

تقدمي ك�شف التقدير الذاتـ ــي
حت ــى نهاي ــة العـ ــام
2014
2014
2014
2014
2014

خمال�صة نهائية
حتى نهاية العام
2014
2012
2013
ال يوجد
2014

2 015

الدفعة
لدائرة ال�ضريبة
مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة
مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة
مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة
مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة
مت ت�سديد ال�ضرائب امل�ستحقة

�سنوات خمتلف
عليها
ال يوجد
 2007و2008
ال يوجد
ال يوجد
2013
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د  -موجودات  /مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة
ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2015

2014

ال�ضريب ـ ـ ـ ــة
امل�ؤجل ـ ـ ـ ـ ــة

ال�ضريب ـ ـ ـ ــة
امل�ؤجل ـ ـ ـ ـ ــة

2015
الر�صيـد بدايـة
ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ــة

املبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
املحـ ـ ـ ـ ــرر

امل�ضـ ـ ـ ـ ــاف

الر�صيـد ف ــي
نهاي ــة ال�سن ــة

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

3.068.120

8.780.521
180.407
792.981
443.369
1.033.473

1.629.889
3.811.611
300.000
185.313
774.357

512.497
169.878
1.033.473

9.897.913
3.822.140
1.092.981
628.682
774.357

3.433.785
1.337.749
262.315
219.529
271.025

361.716

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

1.914.047

-

1.914.047

-

-

669.916

خ�سائر تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

5.771.769

660.487

409.934

6.022.322

1.869.174

2.019.065

املجموع

18.916.567

7.361.657

4.039.829

22.238.395

7.393.577

6.527.456

خم�ص�صات عقارات م�ستملكة
خم�ص�ص تدين ذمم مدينة � -شركة تابعة
خم�ص�ص ق�ضايا مقامة على البنك
خم�ص�ص ت�سهيالت حتت املراقبة

ب -مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

املجموع

190.317
155.179

*

احتياطي تقييم موجودات مالية
بالقيمة العادلة *
ا�ستهالكات واطفاءات

63.143

8.098.184

-

2.536.235

5.561.949

2.165.706

3.077.201

8.098.184

3.129.454
3.129.454

2.536.235

3.129.454
8.691.403

1.095.309
3.261.015

3.077.201

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

دينار
2014

2015
الر�صيد يف بداية ال�سنة
امل�ضاف خالل ال�سنة
امل�ستبعد خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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موج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات

مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوبات

موج ـ ـ ـ ـ ـ ــودات

مطلـ ـ ـ ـ ـ ــوبات

6.527.456
2.217.260
()1.351.139
7.393.577

3.077.201
1.095.309
()911.495
3.261.015

3.945.011

2.000.625

3.176.914

1.243.940

()594.469
6.527.456

()167.364
3.077.201

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 :

دينار

٢٠١٥
56.467.336
10.641.109
()10.451.322
56.657.123

الربح املحا�سبي  -قائمة (ب)
ي�ضاف  :م�صروفات غري مقبولة �ضريبيا
يطرح  :ارباح غري خا�ضعة لل�ضريبة
الربح ال�ضريبي

٢٠١٤
62.894.797
13.035.582
()4.013.200
71.917.179

ن�سبة �ضريبة الدخل الفعلية :
فروع البنك يف االردن

٪35
٪20
٪12.5
٪24

فروع البنك يف فل�سطني
فروع البنك يف قرب�ص
ال�شركات التابعة

٪30
٪20
٪12.5
٪24

 - 20مطلوبات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2015
6.851.251
869.056
2.424.817
1.677.487
3.250.992
3.692.623
4.394.905
6.131.243
448.339
137.719
79.853
5.658.311
35.616.596

فوائد بر�سم الدفع
حواالت واردة
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)
معامالت يف الطريق
مطلوبات اخرى (�أ)
املجموع

2014
7.051.915
899.497
5.007.596
2.040.974
2.956.220
3.702.634
3.711.112
7.750.544
392.414
352.131
100.398
8.250.834
42.216.269

(�أ) تت�ضمن الذمم الدائنة و املطلوبات االخرى �أر�صدة تعود لل�شركات التابعة مببلغ  3.689.445دينار كما يف  31كانون االول  2.903.890( 2015دينار كما يف 31
كانون االول . )2014
(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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 -21ر�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  2015و. 2014
 -22االحتياطيات

ان تفا�صيل االحتياطيات كما يف  31كانون االول  2015و 2014هي 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�سابق ــة وفق ًا لقانون ــي البنـ ــوك وال�شرك ــات 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  ،وي�ستخ ــدم الإحتياطـي
االختياري يف االغرا�ض التي يقررها جمل�س االدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل �أو �أي جـ ــزء من ــه 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 االحتياط ــي 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 .
دينار

وفيما يلي توزيع �إحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة ح�سب فروع البنك :

2015
11.122.323
1.560.005
214.710
456.000
13.353.038

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

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

2014
10.732.084
1.696.444
239.166
314.700
12.982.394
دينار

 31كانــون االول 2015
77.479.744
227.597
13.353.038

 31كانــون االول 2014
71.918.373
227.597
12.982.394

طبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التقييـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مقيد الت�صرف به وفقا لقانون ال�شركات االردين ولقانون البنوك .
مقيد مبوجب تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية .
مقيد مبوجب تعليمات البنك املركزي االردين .

� -23صايف �إحتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد ال�ضريبة

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

دينار

2015
6.043.831
()2.675.174
911.495
4.280.152

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أرباح غري متحققة
�أثر املطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة *

2014
5.107.767
2.012.640
()1.076.576
6.043.831

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

70

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي

2 015

 -24الأرباح املدورة

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

دينار

2015
108.377.609
()42
38.558.054
()17.054.757
()20.000.000
109.880.864

الر�صيد يف بداية ال�سنة
(خ�سائر) متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل � -إي�ضاح ()9
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)
(املحول) �إىل الإحتياطيات
�أرباح موزعة (�إي�ضاح )25
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2014
101.769.877
()223.617
46.545.475
()19.714.126
()20.000.000
108.377.609

 تت�ضمن الأرباح املدورة  7.393.577دينار كما يف  31كانون الأول  2015مقيد الت�ص ــرف به مبوجب طلب البنك املركزي االردين لقاء موجودات �ضريبية م�ؤجلةمقابل  6.527.456دينار كما يف  31كانون الأول . 2014
 يت�ضمن ر�صيد الأرباح املدورة مبلغ  4.251.839دينار كما يف  31كانون الأول  2015مقابل  4.559.536دينار كما يف  31كانون الأول  ، 2014ال ميكن الت�صرفبه وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية لقــاء �أثــر تطبي ــق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )9إال مبقدار ما يتحقق منه فع ًال من خالل عمليات البيع  ،والذي ميثل
فروقات �إعادة التقييم للموجودات املالية .
 يحظر الت�صرف ب�إحتياطي املخاطر امل�صرفية العامة �إال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي الأردين . يحظر الت�صرف ب�إحتياطي تقيم املوجودات املالية ال�سالب وفق ًا لتعليمات هيئة الأوراق املالية والبنك املركزي الأردين . -25الأرباح املوزعة واملقرتح 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 � ٪20أي�ض ًا من ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع � ،أي ما يعادل  20مليون دينار
اي�ض ًا.
 -26الفوائــد الدائنـــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2015

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
املجموع
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2014

1.801
7.151.097
771.433
7.904.660

61.271
6.995.389
750.634
9.540.425

11.067.685
44.654.428

14.156.730
43.282.728

1.329.930
9.016.499
8.154.951
3.663.921
6.737.651
25.427.677
3.902.139
129.783.872

1.532.911
11.356.234
10.181.097
5.382.215
6.158.493
21.356.312
3.444.524
134.198.963
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 -27الفوائـــد املدينــــة

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

دينار

2015
5.261.799

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

2014
5.316.544
33.913.808

27.295.138
1.321.623
1.015.454
587.768
32.993
808.023
3.192.295

2.987.175

39.515.093

45.701.374

1.626.105
1.161.040
427.426
171.551
97.725

� -28صايف �إيرادات العموالت

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:
2015
عموالت ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة
عموالت ت�سهيالت �إئتمانية غري مبا�شرة
عموالت �أخرى
املجموع

2014
4.031.830

4.800.511
5.866.182
1.274.056

1.018.932

11.940.749

12.695.494

7.644.732

� -29أرباح عمالت اجنبية

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

2015
5.875.556
()1.650.356

�أرباح ناجتة عن التداول  /التعامل
(خ�سائر) ناجتة عن التقييم
املجموع
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2014
3.396.446
()383.092
3.013.354

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

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

دينار

العام 2015

�أ�سهم �شركات
ا�سناد قر�ض �شركات
املجموع

العام 2014
�أ�سهم �شركات
ا�سناد قر�ض �شركات
املجموع

�أرباح متحقق ـ ـ ـ ــة

(خ�سائر) غري متحققـ ـ ــة

عوائد توزيعات �أ�سهـ ـ ـ ـ ـ ــم

املجمـ ـ ـ ــوع

86.550
9.106
95.656

()2.180
()1.162.628
()1.164.808

435.691
435.691

520.062
()1.153.522
()633.460

�أرباح (خ�سائر) متحقق ـ ـ ـ ــة

(خ�سائر) غري متحققـ ـ ــة

222.914
()872.241
()649.327

عوائد توزيعات �أ�سهـ ـ ـ ـ ـ ــم
407.579
407.579

()1.865.773
()1.696.508
()3.562.281

املجمـ ـ ـ ــوع

()1.235.280
()2.568.749
()3.804.029

� - 31أرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطف�أة

مت خالل العام  2015ا�ستدعاء موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة من قبل م�صدر ال�سندات بقيمة �أ�سمية  2.127.000دينار وقد نتج عن العملية خ�سائر مببلغ 38.683
دينار لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  ،علم ًا ب�أن تاريخ ا�ستحقاق هذه املوجودات املالية هو � 29أيلول .2020
مت خالل العام  2014بيع موجودات مالية بالتكلفة املطف�أة بقيمة �أ�سمية  10.635.000دينار وقد نتج عن عملية البيع ربح مببلغ  869.243دينار لل�سنة املنتهية يف 31
كانون الأول  ، 2014علم ًا ب�أن تاريخ ا�ستحقاق هذه املوجودات املالية املباعة ترتاوح ما بني  3كانون الأول � 2018إلــى  10كانون الأول  ، 2023هذا ويعود ال�سبب الرئي�سي
لعميلة البيع لتدين ت�صنيفها الإئتماين .
� - 32إيرادات �أخرى

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي:

2015
180.739
12.590
4.421.784
5.792.861
3.615.353
369.611
1.495.562
1.906.176
312.049
3.160.615
21.267.340

ايجار ال�صناديق احلديدية
ايرادات طوابع
ايرادات بطاقات االئتمان
ديون معدومة م�سرتدة
ايرادات تداول ا�سهم � -شركة تابعة
ايرادات ات�صاالت
ايرادات حواالت
ايرادات بيع موجودات م�ستملكة
ايرادات بيع ممتلكات ومعدات
اخرى
املجموع

2014
162.064
29.857
3.452.054
11.693.924
1.246.302
317.781
1.125.673
59.659
2.566.924
20.654.238

 - 33نفقات املوظفني

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :

2015
19.328.302
1.873.821
1.183.772
149.433
385.720
96.716
116.570
23.134.334

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

2 015

2014
18.672.829
1.577.100
1.057.550
132.254
393.864
116.680
108.706
22.058.983
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 - 34م�صاريف �أخرى

دينار

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
م�صاريف نقل وموا�صالت
م�صاريف خدمات املرا�سلني
خدمات الأمن واحلماية
التربع ــات وامل�س�ؤولية االجتماعية
�ضيافة
مكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة
خم�ص�ص تدين �أ�سهم م�ستملكة وعقارات وفاء لديون م�ستحقة (�إي�ضاح )13
�أتعاب �إدارة (�إي�ضاح )38
�أخرى
املجموع

2015
2.331.740
811.021
1.075.371
220.829
1.072.993
2.243.045
833.709
34.896
1.443.174
802.754
222.872
1.983.690
118.932
103.008
214.201
764.899
131.941
91.600
3.641.733
326.530
1.807.142
20.276.080

2014
1.906.444
691.904
1.121.042
193.147
946.288
1.924.795
708.849
52.299
1.355.865
685.881
222.686
1.894.267
142.833
190.931
191.561
526.002
97.500
65.000
1.928.384
2.320.000
2.639.081
19.804.760

 - 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 :

دينار
2014

الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك  -قائمة (ب)

2015
38.558.054

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

�سهم
100.000.000

100.000.000

دينار� /سهم

دينار� /سهم

46.545.475
�سهم

ح�صة ال�سهم من الربح لل�سنة العائد مل�ساهمي البنك :
(ا�سا�سي وخمف�ض)
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465/-

 - 36النقد وما يف حكمه

دينار

ان تفا�صيل هذا البند هي كما يلي :
2014
328.810.958
211.823.670
314.513.553
2.558.072
223.563.003

2015
402.439.784
224.544.517
287.225.498
2.558.072
337.200.731

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 � -إي�ضاح ()5
املجموع
 - 37م�شتقات مالية

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

دينار
جممـوع املبالـغ
قيمـة عادلـة
�سالب ــة االعتبارية (الإ�سمية)

�آجال القيمة االعتبارية (الإ�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
�أكرث من
من �سنة اىل
من  3اىل
خالل
� 3سنوات ثالث �سنوات
 12ا�شهـ ــر
 3ا�شهـ ــر

 31كانون الأول 2015
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

-

741
741

()652.057
()652.057

()652.057
()652.057

-

-

-

-

741

652.798
652.798
741

652.798
652.798
741

-

-

-

قيمـة عادلـة
موجب ــة
 31كانون الأول 2014
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

جممـوع املبالـغ
قيمـة عادلـة
�سالب ــة االعتبارية (الإ�سمية)

�آجال القيمة االعتبارية (الإ�سمية) ح�سب اال�ستحقاق
�أكرث من
من �سنة اىل
من  3اىل
خالل
� 3سنوات ثالث �سنوات
 12ا�شهـ ــر
 3ا�شهـ ــر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

دينار
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

الطرف ذو العــالقة
بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة:

�شركات �شقيقة

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

297.627
-

اع�ضاء جمل�س
االدارة *
79.914
148.796.800
43.993.305
-

املدراء
التنفيذين
1.607.682
1.948.578
-

2.776.471
305.890

11.412.064

-

-

-

11.412.064

موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
موجودات اخرى
بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :
كفاالت
�إعتمادات

15.154.077
-

2.103.603
900.000

-

3.254.000
-

18.408.077
2.103.603
900.000

5.000
2.699.552

18.000
-

-

61.400
6.000.000

27.150
84.400
6.074.060
8.699.552
املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
2014
2015

بنود قائمة الدخل املوحدة :
فوائد وعموالت دائنة ***
فوائد وعموالت مدينة ****
�أتعاب ادارة*****
توزيعات �أرباح موجودات مالية

407.226
2.976
326.530
603.617

*

325.428
3.987.328
-

90.678
38.270
-

�أخـ ـ ــرى

**

178

60.614
41.647
83.932

2015

2014

1.687.774
149.094.426
48.718.354
305.890

1.939.086
221.283.070
6.313.071
277.725
11.412.064
21.211.329
4.312.074
-

883.946
4.070.221
326.530
687.549

844.001
5.171.857
2.320.000
1.984.928

* ال يوجد ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة ممنوحة الع�ضاء جمل�س ادارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول 2015
مقابل  228.597دينار كما يف  31كانون الأول . 2014
* من �ضمن الت�سهيالت الإئتمانية املبا�شرة املمنوحة للمدراء التنفيذيني مبلغ  505.643دينار يخ�ص �إئتمان ممنوح لأع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
(�شركة تابعة) وذوي ال�صلة كما يف  31كانون الأول  2015مقابل  260.316دينار كما يف  31كانون الأول . 2014
** 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 . ٪3/25
***** مت خالل الربع الثاين من العام  2015الغاء جزئي التفاقية العقود االدارية مع احد بنوك املجموعة اعتبارا من الأول من كانون الثاين  ،2015حيث مت رد مبلغ
حوايل  1مليون دينار ظهرت �ضمن م�صاريف الربع الأول وذلك مبوجب امللحق املعدل لالتفاقية وقرار جمل�س ادارة البنك بذلك اخل�صو�ص بتاريخ  13ايار .2015
 -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 .

رواتب ومكاف�آت االدارة التنفيذية
بلغت الرواتب لالدارة التنفيذية العليا للبنك وال�شركات التابعة ما جمموعه  3.456.816دينار للعام  ( 2015مقابل  3.512.863دينار للعام  2014والت�شمل احلوافز
املرتبطة باالنتاجية).
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 -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  2015و . 2014
 -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
املخاطر واالمتثال) .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 املوجـ ــودات واملطلوب ــات  )ALMللبنــك بفروعــه الداخلية واخلارجية
وترفع تقاريرها �إىل جلنة التدقيق واملخاطر �ضمن جمل�س الإدارة  ،ويتم التدقيق عليها من قبل دائرة التدقيـ ـ ــق 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.
يق ــوم 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�سـ ــة 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 التعليمـ ــات ال�صادرة عن البنكاملركزي الأردين وال�سلطات الرقابية التي يعمل �ضمنها البنك� ،إ�ضافة �إىل �سيا�سة وا�ضحة لإعدام الديون .حيث ي�ص ــادق 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 عل ــى 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 م ــن 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 ومراقبة
خا�صة والإف�صاح ب�شكل �صريح ووا�ضح عنهم عند اعداد القوائم املالي ــة 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

2015

2014

بنود داخل قائمة املركز املايل املوحدة
�أر�صدة لدى بنوك مركزية

362.947.946
224.544.517
9.107.715

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

289.458.838
211.823.670
11.107.725

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة:
للأفراد

89.231.558
167.065.964

القرو�ض العقارية

75.102.163
141.965.457

لل�شركات
ال�شركات الكربى

908.583.684
81.082.055
126.823.943

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

833.059.478
91.570.406
164.561.746

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

64.457.298
505.749.976
16.047.056

39.616.161
465.656.017
17.751.730

بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة
كفاالت

261.095.496
62.756.075
31.155.737
93.298.999
3.003.948.019

اعتمادات
قبوالت
�سقوف ت�سهيالت غري م�ستغلة
املجموع
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284.537.192
119.427.971
45.231.149
90.588.022
2.881.457.725

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

 31كانون االول 2015

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

ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكربى

511.430
85.496.291

9.914.753
1.424.315
800.880.632 140.175.663

3.954.765
75.389.446

45.347.220
81.476.723

1.754.199
2.190.443
2.025.016

1.099.273
976.084
17.145.010

5.643.879
11.675.430
46.249.978

880.923
3.154.376
3.330.788

-

1.937.445
2.120.318
2.761.812
94.852.312
5.163.412
457.342
89.231.558

29.786.775
815.547
297.966
1.329.516
74.061.455 10.886.689
961.191.559 171.776.740
43.039.005
3.526.473
9.568.870
1.184.303
908.583.684 167.065.964

9.876
12.432
683.444
83.380.751
2.029.619
269.077
81.082.055

االفراد
 31كانون االول 2014
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

القرو�ض
العقارية

دينار

القرو�ض
العقارية

1.709.871
1.011.675
1.150.613

362.947.946 486.175.075
233.652.232 83.394.099 16.047.056
-

3.776.987
10.874.219
31.792.496

6.472.401
137.892 1.588.039
3.021.322
150.523
523.617
88.165.762 3.169.032 2.685.147
891.097.915 145.443.870 79.047.346
46.571.503 3.104.292 3.669.701
11.466.934
374.121
275.482
833.059.478 141.965.457 75.102.163

3.812.069
86.225.032
779.092
3.987.023
2.056.997
162.903
372.916
1.067.107
93.697.024
1.943.646
182.972
91.570.406

-

-

910.275.504
1.516.512.142
9.378.274
17.996.333
68.750.792

638.100
596.600.178 570.207.274 16.047.056 126.823.943
596.600.178 570.207.274 16.047.056 126.823.943

32.549.643
3.760.232
89.031.500
2.620.879.813
53.758.509
11.479.592
2.555.641.712

134.497.034
2.196.286 30.294.078
117.001 15.277.478
96.841.911 37.459.845
362.947.946 487.175.873
596.600.178 570.207.274

134.497.034
32.490.364
15.394.479
134.301.756
850.123.819
1.166.807.452

ال�شركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
احلكومة
ال�صغرية واملتو�سطة والقطاع العام
الكربى

7.742.399 1.917.451
398.868
753.903.535 125.404.033 72.701.062
180.987
334.671
14.664.939

املوجودات
االخرى

�سندات
و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع

املوجودات
االخرى

�سندات
و�أذونات

البنوك وامل�ؤ�س�سات
امل�صرفية االخرى

289.458.838 436.866.887
52.647.059
222.931.395 67.696.291 17.751.730 111.914.687
-

-

-

-

املجم ـ ـ ـ ـ ــوع
792.843.571
1.458.527.765
6.446.937
16.207.588
49.665.045

709.000
512.390.233 505.272.178 17.751.730 164.561.746
512.390.233 505.272.178 17.751.730 164.561.746

9.070.235
4.068.378
95.087.048
2.409.262.042
55.289.142
12.299.509
2.341.673.391

100.775.638
2.572.200 36.841.249
28.400.524 4.227.412
91.183.033 27.336.630
289.458.838 436.866.887
512.390.233 505.272.178

100.775.638
39.413.449
32.627.936
118.519.663
726.325.725
1.017.662.411

* 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 والتي يتم تقييمها مبوجب متطلبات البنك املركزي االردين من قبل خب ــراء م�ستقلني
م ــرة واحدة على االقل خالل عامني  ،اما ر�صيد الت�أميــنات النقــدية فتظهر بالقيمة العادلة ا�ستنــاد ًا اىل ا�سعار ال�صرف ال�صــادرة عن البنك املــركــزي االردين و يتم
احت�سابها ب�شكل افرادي على اال يتجاوز ر�صيد الت�أمينات النقدية ر�صيد الت�سهيالت االئتمانية يف اي حال من االحوال :
دينار
االفراد

القرو�ض العقارية

ال�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى

احلكومة
والقطاع العام

املجمـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
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ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

511.430
33.689.257
422.036

1.424.315
144.765.111
9.317.287

9.914.753
346.381.164
16.754.876

3.954.765
18.459.175
311.768

19.817.882
-

2.254.378
2.005.908
2.098.769
40.981.778

815.547
1.329.515
10.886.689
168.538.464

24.020.964
543.768
23.835.231
421.450.756

467.876
665.987
23.859.571

19.817.882

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

4.382.452
3.391.456
4.543.765
28.664.105
40.981.778

445.236
168.093.228
168.538.464

االفراد

القرو�ض العقارية

22.131.233
354.500
282.526.447
112.387.700
4.050.876
421.450.756

6.881.497
12.702.516
2.220.572
2.054.986
23.859.571

ال�شرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال�صغرية واملتو�سطة
الكربى

35.623.145
543.294.707
26.805.967
27.090.889
4.347.067
37.486.676
674.648.451

3.300.000
16.517.882
19.817.882

33.840.418
3.654.500
483.231.529
119.152.037
34.769.967
674.648.451

احلكومة
والقطاع العام

املجمـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
ال�ضمانات مقابل :
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة
غري عاملة :
دون امل�ستوى
م�شكوك فيها
هالكة
املجموع

398.868
34.653.140
369.845

1.917.450
130.338.325
14.664.939

7.742.399
340.336.907
14.923.633

3.812.070
10.735.221
277.915

20.589.902
-

13.870.787
536.653.495
30.236.332

744.726
215.463
1.030.463
37.412.505

137.892
150.523
3.169.032
150.378.161

2.214.624
2.680.166
19.098.984
386.996.713

101.504
329.125
889.330
16.145.165

20.589.902

3.198.746
3.375.277
24.187.809
611.522.446

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

2.925.918
1.657.785
5.332.628
27.496.174
37.412.505

1.917.450
148.460.711
150.378.161
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17.802.456
354.500
264.122.651
99.829.624
4.887.482
386.996.713

5.961.343
5.778.453
1.725.945
2.679.424
16.145.165

3.300.000
17.289.902
20.589.902

28.607.167
3.654.500
437.309.502
106.888.197
35.063.080
611.522.446

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�صولية ومت ت�صنيفها كديـون
حتت املراقب ـ��ة  ،وقد بلغ اجمايل الديون املجدولة  8.435.982دينار خالل العام  2015جدولة �أ�صوليـ��ة وتـ ـ��م ت�صنيفهـ��ا كديون حتت املراقب ـ��ة  ،وقد بلغ اجمايل الديون
املجدولة  21.517.698دينار خالل العام . 2014
الديون املعاد هيكلتها
يق�ص��د ب�إع��ادة الهيكل��ة �إع��ادة ترتي��ب و�ض��ع الت�س��هيالت الإئتماني��ة م��ن حيث تعديل الأق�س��اط �أو �إطالة عمر الت�س��هيالت الإئتمانية �أو ت�أجيل بع�ض الأق�س��اط �أو متديد فرتة
ال�سماح  ،وقد بلغت الديون املعاد هيكلتها ومل تكن م�صنفة مبلغ  428.898دينار خالل العام ( 2015مقابل  8.630.210دينار للعام . )2014
�سندات و�أ�سناد و�أذونات
يو�ضح اجلدول التايل ت�صنيفات ال�سندات واال�سناد واالذونات ح�سب م�ؤ�س�سات الت�صنيف اخلارجية كما يف  31كانون الأول  2015و: 2014
دينار
م�ؤ�س�سة
الت�صنيف

درجة
الت�صنيف
B

Fitch

BBB

Fitch

-B

Fitch

-BBB

Fitch

B1

Moody's

Baa

Moody's

Baa1

Moody's

Baa2

Moody's

Baa3

Moody's

+B

S&P

-BB

S&P

D

S&P

حكومية
غري م�صنف

االجمايل

�ضمن املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
6.878.009
2.495.686
3.493.278
4.179.853
7.009.392
691.530
3.515.080
3.420.925
11.146.100
638.100
20.989.345
64.457.298

�ضمن املوجودات
املالية بالكلفة املطف�أة
2.103.603
487.175.873
16.470.500
505.749.976

املجموع كما يف  31كانون الأول
2014
2015
3.567.915
6.878.009
4.157.845
2.437.542
2.495.686
3.518.412
3.493.278
10.661.410
4.179.853
288.591
2.208.471
7.009.392
673.146
691.530
9.306.937
5.618.683
3.539.393
3.420.925
11.146.100
709.000
638.100
436.866.887
487.175.873
27.336.629
37.459.845
505.272.178
570.207.274

الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب التوزيع اجلغرايف وكما يلي :

دينار

�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 املبا�شرة :
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

331.907.705
10.007.412
1.999.990

دول ال�شرق
الأو�سط الأخرى
27.529.255
79.734.509
7.090.000

3.510.986
90.308.613
-

88.996.155
165.249.028

235.403
513.013

1.303.923

-

736.288.836
80.410.812
121.122.708

2.240.757
671.243
5.701.235

170.054.091

-

-

17.391.145

10.493.909

10.812.285

25.759.959

-

-

�ضمن املوجودات املالية بالكلفة املطف�أة
موجودات �أخرى

503.646.373
11.625.078

262.536

4.001.208

2.103.603
158.234

-

-

-

االجمايل  /لل�سنة احلالية

2.068.645.241

134.471.860

279.991.106

28.360.146

58.350

43.791.663

323.345

2.555.641.712

االجمايل � /أرقام املقارنة

1.863.279.234

141.942.338

228.525.796

45.152.299

206.088

61.992.483

575.152

2.341.673.391

املنطقة اجلغرافية

داخل اململكة

�أوروبا

�آ�سيا

*

338.350
-

امريكا

دول �أخرى

اجمايل

�أفريقيا

58.350
-

43.791.663
-

305.620
17.725

362.947.946
224.544.517
9.107.715

-

-

-

89.231.558
167.065.964

-

-

908.583.684
81.082.055
126.823.943

-

64.457.298
505.749.976
16.047.056

*

* با�ستثناء دول ال�شرق الأو�سط .
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الرتكز يف التعر�ضات االئتمانية ح�سب القطاع االقت�صادي وكما يلي :
القطاع االقت�صادي

دينار

مالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

�صناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

خدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

جتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

زراع ـ ـ ـ ـ ــة

�أ�سه ـ ـ ـ ـ ـ ــم

�أف ـ ـ ـ ـ ـ ــراد حكومة وقطاع عام

اجمالـ ـ ـ ـ ـ ــي

�أر�صدة لدى بنوك مركزية

362.947.946

-

-

-

-

-

-

-

-

362.947.946

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية

224.544.517

-

-

-

-

-

-

-

-

224.544.517

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
م�صرفية

9.107.715

-

-

-

-

-

-

-

-

9.107.715

الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة
بال�صايف

28.273.808

1.372.787.204 133.227.891 84.578.520 50.881.257 22.778.179 166.881.524 242.465.506 300.917.931 342.782.588

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

34.227.563

�ضمن املوجودات املالية بالكلفة
املطف�أة

18.574.103

موجودات �أخرى

8.215.852

االجمايل  /لل�سنة احلالية

2.555.641.712 642.607.725 84.578.520 50.881.257 22.778.179 167.990.419 244.337.217 307.854.630 348.722.261 685.891.504

االجمايل � /أرقام املقارنة

2.341.673.391 612.090.042 70.684.525 36.842.486 24.901.612 143.197.660 211.413.721 317.287.404 333.302.081 591.953.860

3.420.925

4.221.847

2.518.748

2.714.852

1.871.711

383.002

-

-

-

22.203.961

64.457.298

-

-

-

-

505.749.976 487.175.873

725.893

-

-

-

16.047.056

-

�/40أ -خماطر ال�سوق

املخاطر ال�سوقية هي 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 املوحدة .
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 البن ــك املركــزي الأردنــي  ،تطبيقهـا 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�أكــد من تطبيقه ــا ب�شكـل دوري وم�ستمر
من خالل مراقبة تطبيقها من قبل دائرة ادارة املخاطر وتقدمي التقارير الدورية املختلفة والتي تعر�ض بدورها على جلنــة اال�صـول واخل�صوم وكذلك جمل�س االدارة.
يحتفظ البـ ـنــك مبحفظ ــة �أ�سهـ ـ ــم و�سن ــدات لأغــرا�ض امل ــتاج ــرة ( )Financial Assets at Fair Value though Profit or Lossوي�ستعمل لها ا�سلوب حتليــل احل�سـا�سي ــة،
حيث يتم قيــا�س املخاطر حاليــا من خالل الطريقــة املعياري ــة ( )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 احتمالية 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 مــن قبــل جلنة اال�صول واخل�صوم وت�ستخدم
احيانا اال�ساليب املختلفة للتحوط للبقاء �ضمن حدود مقبولة لفجوة خماطر ا�سعار الفائدة.
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 -حتليل احل�سا�سية :

دينار
للعام 2015

العملـــــــــــة

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪

دوالر امريكي

1

يورو

1

جنيه ا�سرتليني

1

ين ياباين

1

عمالت اخرى

1

العملــــــــــــة

()763.854
()156.985
()56.997
()14.173

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

دوالر امريكي

1

يورو

1

جنيه ا�سرتليني

1

ين ياباين

1

عمالت اخرى

1

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

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

763.854
156.985
56.997
14.173

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

()3.326.051
ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

1.465.621
-

للعام 2014
العملــــــــــــة

التغري زيادة ب�سعر الفائدة (نقطـــة مئويـــــة) ٪

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

()2.333.229

دوالر امريكي

1

()404.514

يورو

1

()14.386

-

جنيه ا�سرتليني

1

26.795

-

ين ياباين

1

-

-

عمالت اخرى

1

5.666

-

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

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

ح�سا�سية حقوق امللكيــــــــة

العملــــــــــــة
دوالر امريكي

1

404.514

473.351

يورو

1

14.386

-

جنيه ا�سرتليني

1

()26.795

-

ين ياباين

1

-

-

عمالت اخرى

1

()5.666

-
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 خمـ ـ ــاط ـ ــر العـمالت :يظهر اجلدول ادناه العمالت التي يتعر�ض البنك لها واثر تغري حمتمل ومعقول علــى ا�سعاره ــا مقابــل الدينار علـ ــى قائمة الدخل املوحدة 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
التغري يف �سعر �صرف العملة()%

العملة
يورو
جنيه ا�سرتليني
ين ياباين
عمالت اخرى

2014

2015
5
5
5
5

5
5
5
5

الأثر على الأرباح واخل�سائر
2014

2015
3.552
1.091
1.079
125.564

13.804
1.936
405
335.585

الأثر على حقوق امللكية
2014

2015
-

-

 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.
امل�ؤ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

التغري يف امل�ؤ�شر()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

دينار
الأثر على حقوق امللكية

للعام 2015
م�ؤ�شر �سوق عمان

5
5
5
5
5
5

199.921
()7.399
21.372
26.813

123.532
()57.345
25.539
-

التغري يف امل�ؤ�شر()%

الأثر على الأرباح واخل�سائر

الأثر على حقوق امللكية

م�ؤ�شر �سوق فل�سطني
م�ؤ�شر �سوق دبي
م�ؤ�شر �سوق ال�سعودية
م�ؤ�شر �سوق قطر
م�ؤ�شر �سوق الكويت
امل�ؤ�شر
للعام 2014
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م�ؤ�شر �سوق عمان

5

253.009

38.290

م�ؤ�شر �سوق فل�سطني

5

3.387

21.977

م�ؤ�شر �سوق دبي

5

66.539

-

م�ؤ�شر �سوق ال�سعودية

5

41.440

-

م�ؤ�شر �سوق قطر

5

88.380

-

م�ؤ�شر �سوق الكويت

5

-

-
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فجوة �إعادة ت�سعري الفائدة :
يتب��ع البن��ك �سيا�س��ة التواف��ق يف مبال��غ املوج��ودات واملطلوب��ات وموائم��ة اال�س��تحقاقات لتقلي��ل الفج��وات م��ن خ�لال تق�س��يم املوج��ودات واملطلوب��ات لفئ��ات الآج��ال الزمني��ة
املتعددة �أو ا�س��تحقاقات �إعادة مراجعة �أ�س��عار الفوائد ايهما اقل لتقليل املخاطر يف ا�س��عار الفائدة ودرا�س��ة الفجوات يف �أ�س��عار الفائدة املرتبطة بها وا�س��تخدام �سيا�س��ات
التحوط با�س��تخدام الأدوات املتطورة كامل�ش��تقات .
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
اقل من �شهر

من �شهر
اىل � 3أ�شهر

فجوة اعادة ت�سعري الفائـــــدة
من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

مـن � 6أ�شهر
الـى �سنـــة

من �سنـة الـى
� 3سنوات

� 3سنوات
او اكرث

عنا�صـــــر
بدون فائدة

املجمـــــــــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
املوجودات :
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية
228.340.339
�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 46.816.378
ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة بال�صايف 409.642.599
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل ال�شامل
موجودات مالية بالكلفة املطف�أة
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

92.744.768
123.717.563

9.107.715
116.844.365

619.497.093

52.236.304

50.849.280

174.099.445
84.983.371
-

402.439.784
224.544.517
9.107.715
1.372.787.204

383.002

-

6.079.431

15.578.035

638.100

41.778.730

11.761.762

76.219.060

-

-

-

-

-

-

35.229.279

35.229.279

3.545.000
1.435.276

52.422.725
3.650.236

31.007.106
5.122.554

110.425.578
7.509.628

193.770.010
13.272.546

114.579.557
8.120.411

25.801.797
7.065.200
7.393.577
139.282.743

505.749.976
25.801.797
7.065.200
7.393.577
178.393.394

690.162.594

272.535.292

168.161.171

753.010.334

259.916.960

215.327.978

485.617.174

2.844.731.503

283.004.443
522.652.593
35.601.586
2.015.900
16.689.445

336.743.808
9.471.877
7.000.000
2.172.959

191.138.870
8.179.417
5.000.000
2.761.564

28.785.478
66.973.005
7.032.880
10.000.000
3.992.355

103.112.713
8.392.604
3.707.772

6.292.501

4.221.054
680.284.897
18.223.736
10.526.597
13.238.965
3.261.015
-

316.010.975
1.900.905.886
86.902.100
24.015.900
10.526.597
13.238.965
3.261.015
35.616.596

859.963.967

355.388.644

207.079.851

116.783.718

115.213.089

6.292.501

729.756.264

2.390.478.034

()82.853.352( )169.801.373

()38.918.680

636.226.616

144.703.871

209.035.477

()244.139.090

454.253.469

 31كانــــــــــــــــــــون الأول 2014
اجمايل املوجودات

608.320.881

267.476.746

154.974.656

636.496.397

386.414.188

95.943.674

460.088.024

2.609.714.566

اجمايل املطلوبات

849.154.804

321.286.694

189.011.264

75.027.245

101.618.878

1.915.680

634.744.074

2.172.758.639

561.469.152

284.795.310

94.027.994

()174.656.050

436.955.927

فجوة اعادة ت�سعري الفائدة

()34.036.608( )53.809.948( )240.833.923
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الرتكز يف خماطر العمالت االجنبية

دينار
دوالر �أمريكي

يورو

جنيه ا�سرتليني

ين ياباين

�أخرى

اجمالـ ـ ـ ـ ــي

 31كانون الأول 2015

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  -بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
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 املوحدة لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية

338.848
338.848

1.022.332
8.542.276
352.472
15.789.068
10.237.599
150.232
36.093.979

55.184.736
192.881.110
7.107.725
435.284.152
19.802.063
66.693.503
66.069.652
1.530.460
155.859
5.075.372
849.784.632

5.966.321 47.143.660
62.896.609 109.109.828
7.107.725
9.453.251 425.478.429
16.003
3.996.992
66.693.503
55.832.053
1.530.460
155.859
163.258
4.753.427
78.495.442 721.801.936

6.588.867 296.473.771
18.996.543 35.652.425 385.795.274
193.254 1.995.101 17.922.772
299.254
60.584
169.573
2.295.915
19.250.381 44.405.966 702.786.986
)6.195.954( 34.089.476 19.014.950
233.642 9.763.254 151.178.175

1.025.632
110.214
914
1.136.760
()797.912
1.562.854

15.325.458
315.263
66.321
15.707.042
20.386.937
4.856.251

303.062.638
456.795.332
20.536.604
299.254
2.593.307
783.287.135
66.497.497
167.594.176

جنيه ا�سرتليني

ين ياباين

�أخرى

اجمالـ ـ ـ ـ ــي

دوالر �أمريكي

يورو

1.052.423
11.993.549
8.455
13.054.427

 31كانون الأول 2014

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  -بال�صايف
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�شامل
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 املوحدة لل�سنة احلالية
التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل املوحدة لل�سنة احلالية
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6.582.363 38.615.641
16.319.448 147.828.361
7.107.725
7.940.358 389.632.483
17.714 3.589.582
87.751.029
37.556.067
94.963
9.852
160.941 5.284.993
31.020.824 717.470.696

568.139
9.189.751
7.190
9.765.080

1.079.240
1.079.240

2.583.623
9.925.631
226.154
17.017.815
6.745.682
145.090
36.643.995

48.349.766
184.342.431
7.107.725
397.798.995
20.625.111
87.751.029
44.301.749
94.963
9.852
5.598.214
795.979.835

10.742.377
25.110.838
3.098.999
260.260
39.212.474
()8.191.650
32.858.453

440
9.587.498
187.982
60.821
9.836.741
()71.661
3.985.742

35.963
913.529
150.417
886
1.100.795
()21.555
8.957.444

283.166
12.859.766
361.751
59.753
13.564.436
23.079.559
19.658.425

319.417.329
256.276.214
27.698.294
194.286
3.686.589
607.272.712
188.707.123
281.240.690

308.355.383
207.804.583
23.899.145
194.286
3.304.869
543.558.266
173.912.430
215.780.626

2 015

/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

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

من �سنـة
الـى � 3سنوات

دينار
اكرث من
� 3سنوات

عنا�ص ـ ــر
بــدون ا�ستحقـاق

املجم ـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
املطلوبات :

ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 287.225.498
ودائع عمالء

1.202.937.490

ت�أمينات نقدية

53.825.322

-

-

-

-

316.010.975

-

28.785.477

103.112.713

-

-

1.900.905.886

8.179.417

7.032.880

8.392.604

-

-

86.902.100

5.000.000

-

6.000.000

13.015.900

-

24.015.900

-

-

-

10.526.597

10.526.597

-

-

-

13.238.965

-

-

66.973.005 191.138.870 336.743.808
9.471.877

�أموال مقرت�ضة

-

-

خم�ص�صات متنوعة

-

-

-

خم�ص�ص �ضريبة الدخل

-

-

13.238.965

-

مطلوبات �ضريبية م�ؤجلة

-

-

-

-

مطلوبات �أخرى

16.689.445

2.172.959

املجموع

1.560.677.755

121.213.089 106.783.717 220.318.816 348.388.644

19.308.401

جمموع املوجودات

928.167.484

563.997.736 298.121.424 158.933.104 349.214.232

2.844.731.503 216.781.213 329.516.310

اقل من �شهر

من �سنـة
الـى � 3سنوات

من �شهر اىل
� 3أ�شهر

2.761.564

من � 3أ�شهر
اىل  6ا�شهر

3.992.355

مـن � 6أ�شهر
الـى �سن ــة

3.707.772

3.261.015

6.292.501

13.787.612

3.261.015

اكرث من
� 3سنوات

عنا�ص ـ ــر
بــدون ا�ستحقـاق

35.616.596
2.390.478.034
املجم ـ ـ ـ ــوع

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
املطلوبات :
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية 314.513.553
ودائع عمالء
ت�أمينات نقدية

-

3.000.000 22.676.657

55.470.892 154.964.700 301.791.164 1.068.380.851
9.181.110

7.994.469

�أموال مقرت�ضة

-

-

-

-

خم�ص�صات متنوعة

-

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

51.319.637

9.975.684
18.594.045

6.673.877

89.231.434

-

-

1.669.839.041

7.528.468

-

-

82.697.561

-

11.725.398

-

11.725.398

-

-

-

-

-

9.223.890

9.223.890

-

3.813.385

-

-

-

-

13.789.069

-

-

-

-

5.047.974

3.375.439

4.882.476

70.027.245 192.824.650 316.020.248 1.462.783.770
811.732.301

-

-

-

340.190.210

4.858.976

-

3.077.201

3.077.201

5.457.359

-

42.216.269

2.172.758.639 12.301.091 17.182.757 101.618.878

2.609.714.566 213.323.170 233.113.589 647.000.895 211.302.272 150.936.447 342.305.891
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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 :
لغاية �شهر

من �شهر اىل � 3أ�شهر

من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر

دينار
االجمايل

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
امل�شتقات للمتاجرة:
 -م�شتقات العمالت

652.798

-

-

652.798

لغاية �شهر

من �شهر اىل � 3أ�شهر

من  3ا�شهر اىل � 6أ�شهر

االجمايل

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
امل�شتقات للمتاجرة:
-

 -م�شتقات العمالت

-

-

-

ثالث ًا :بنود خارج قائمة املركز املايل املوحدة :

دينار
لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015
الإعتمادات والقبوالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
الكفاالت
التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع

93.911.812
93.298.999
261.095.496
258.944
448.565.251

3.561.823
3.561.823

11.145.691
11.145.691

93.911.812
93.298.999
261.095.496
14.966.458
463.272.765

لغاية �سنة

من �سنة لغاية � 5سنوات

�أكرث من � 5سنوات

املجموع

 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014
الإعتمادات والقبوالت

164.659.120

-

-

164.659.120

ال�سقوف غري امل�ستغلة

90.588.022

-

-

90.588.022

الكفاالت

284.537.192

-

-

284.537.192

-

2.407.972

9.840.309

12.248.281

539.784.334

2.407.972

9.840.309

552.032.615

التزامات عقود االيجارات الت�شغيلية
املجموع

 - 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�صانعو
القرار الرئي�سيون 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
املجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

اجمايل الدخل لل�سنة  -قائمة
(ب)

االفراد

امل�ؤ�س�سات

اخلزينة

22.828.991

60.223.493

35.853.788

ينزل  :خم�ص�ص تدين
الت�سهيالت االئتمانية املبا�شرة 1.769.590
نتائج �أعمال القطاع

21.059.401

ينزل  :م�صاريف غري موزعة
على القطاعات

-

ينزل � :ضريبة الدخل لل�سنة

35.853.788

-

الربح لل�سنة قبل �ضريبة الدخل 21.059.401
الربح لل�سنة  -قائمة (ب)

18.782.908
41.440.585

-

-

41.440.585

-

35.853.788

-

21.059.401

-

41.440.585

35.853.788

اخرى

الو�ساطة املالية الت�أجري التمويلي

2.115.143

2015

2014

127.900.068

124.103.958

20.978.720

14.355.560

106.921.348

109.748.398

50.454.012

46.853.601

3.546.587

3.332.066

300.000

126.222

3.246.587

3.205.844

2.115.143

1.172.640

645.770

48.635.602

2.073.947

2.560.074

(56.467.336 )46.520.459

62.894.797

359.294

658.426

16.037.940

17.055.660

16.133.101

1.714.653

1.901.648

(39.411.676 )62.558.399

46.761.696

-

م�صاريف ر�أ�سمالية

5.175.407

5.175.407

6.518.939

اال�ستهالكات واالطفاءات

5.228.395

5.228.395

3.194.382

2.833.415.500

2.597.991.304

11.316.003

11.316.003

11.723.262

11.316.003

2.844.731.503

2.609.714.566

3.378.411

16.437.883

-

2.373.113.408

2.156.463.239

-

-

17.364.626

17.364.626

16.295.400

3.378.411

16.437.883

17.364.626

2.390.478.034

2.172.758.639

موجودات القطاع

286.297.522

موجودات غري موزعة على
القطاعات

41.990.920 14.777.282 1.246.947.724 1.243.402.052

-

-

-

جمموع املوجودات

286.297.522

مطلوبات القطاع

866.264.922 1.143.744.302

مطلوبات غري موزعة على
القطاعات
جمموع املطلوبات

-

-

-

41.990.920 14.777.282 1.246.947.724 1.243.402.052

-

343.287.890
-

-

866.264.922 1.143.744.302

343.287.890

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 اململكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

خارج اململك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

2014

2014

2014

2015
113.637.397
5.175.407

107.284.696
6.518.939
2014

جمموع املوجودات

دينار

2015
2.391.856.185 2.407.707.525

2015
14.262.671
-

16.819.262

-

2015
437.023.978

2 015

2014
217.858.381

2015
127.900.068
5.175.407

124.103.958
6.518.939
2014

2015
2.609.714.566 2.844.731.503
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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�سيطـري ــن ويطــرح منهــا خ�سائر الفرتة ،تكلفة �شراء ا�سهم اخلزينة ،
املخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي وال�شهرة  .ام ــا اجلـزء الثانــي را�س املـ ـ ـ ــال 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.
ويطـ ــرح 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 اململكـ ـ ــة 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 البن ــك 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 فـ ــي
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 تراقـ ـ ــب ب�شكل
�شهري ،منها ن�سب الرفع املايل  :حقوق امل�ساهمني للموجودات ،حق ــوق امل�س ــاهمني لودائ ـ ــع العمـ ـ ــالء ،ن�سبـ ــة النم ـ ــو الداخل ــي لـرا�س املال ،املخ�ص�ص ـ ــات ورا�س
املــال احلـ ـ ــر ،ومبا يحق ــق الرف ــع املال ــي ( )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 واخلطـ ــط امل�ستقبلي ــة او متطلبـ ــات 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

2015
الف دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

2014
الف دين ـ ـ ـ ـ ـ ــار

بنود ر�أ�س املال اال�سا�سي :
ر�أ�س املال املكتتب به واملدفوع

100.000
77.480
143.357
80.149

االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
االرباح املدورة (بعد تخفي�ض الأرباح املقرتح توزيعها واملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة)

100.000
71.918
132.235
79.370

حقوق غري امل�سيطرين
يطرح منه :
املخ�ص�صات امل�ؤجلة مبوافقة البنك املركزي الأردين

10.687
7.065
6.986

ال�شهرة و املوجودات غري امللمو�سة
 ٪50من اال�ستثمارات يف �شركات التامني وال�شركات املالية واال�ستثمارات ذات االهمية يف ال�شركات االخرى
العقارات امل�ستملكة التي تزيد فرتة ا�ستمالكها عن اربع �سنوات او اكرث من �سنتني
واقل من اربع �سنوات بدون موافقة البنك املركزي

-

العجز يف ر�أ�س املال الإ�ضايف

376.248

جمموع ر�أ�س املال الأ�سا�سي

17.625
7.362
11.024
6.896
340.616

بنود ر�أ�س املال اال�ضايف :
احتياطي خماطر م�صرفية عامة

13.353
228

احتياطي تقلبات دورية

12.982
228

احتياطي تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر
بن�سبة  ٪100من التغري ال�سالب �أو  ٪45من �أ�صل التغري املوجب

1.926

2.720

العجز يف ر�أ�س املال الإ�ضايف
يطرح منه :
 ٪50من اال�ستثمارات يف �شركات التامني و ال�شركات املالية واال�ستثمارات ذات االهمية يف ال�شركات االخرى

6.986
384.769

345.521

جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

2.111.023

2.071.236

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال التنظيمي

%18.23
%17.82

%16.68

جمموع ر�أ�س املال التنظيمي

ن�سبة ر�أ�س املال اال�سا�سي

*

11.024

%16.45

* 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

 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2015

اكرث من �سنة

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

402.439.784
224.544.517
9.107.715
864.687.251
17.666.369
197.400.350
52.778.233
1.768.624.219

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

508.099.953
58.552.691
35.229.279
308.349.626
25.801.797
7.065.200
7.393.577
125.615.161
1.076.107.284

402.439.784
224.544.517
9.107.715
1.372.787.204
76.219.060
35.229.279
505.749.976
25.801.797
7.065.200
7.393.577
178.393.394
2.844.731.503

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

316.010.975
1.797.793.173
78.509.496
5.000.000
13.238.965
25.616.323
2.236.168.932
()467.544.713

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
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103.112.713
8.392.604
19.015.900
10.526.597
3.261.015
10.000.273
154.309.102
921.798.182

316.010.975
1.900.905.886
86.902.100
24.015.900
10.526.597
13.238.965
3.261.015
35.616.596
2.390.478.034
454.253.469

دينار
 31كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول 2014

اكرث من �سنة

لغاية �سنة

املجمـ ـ ـ ـ ــوع

املوجودات:
نقد و�أر�صدة لدى بنوك مركزية

328.810.958

-

328.810.958

�أر�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

211.823.670

-

211.823.670

ايداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية

11.107.725

-

11.107.725

ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة  -بال�صايف

818.351.450

487.907.800

1.306.259.250

موجودات مالية من خالل قائمة الدخل

17.783.157

34.984.385

52.767.542

29.873.323

29.873.323

338.537.000

465.656.017

ممتلكات و معدات بال�صايف

-

16.154.954

16.154.954

موجودات غري ملمو�سة بال�صايف

-

7.362.498

7.362.498

موجودات �ضريبية م�ؤجلة

-

6.527.456

6.527.456

14.022.228

159.348.945

173.371.173

1.529.018.205

1.080.696.361

2.609.714.566

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

موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

127.119.017

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

340.190.210

-

340.190.210

ودائع عمالء

1.580.607.607

89.231.434

1.669.839.041

ت�أمينات نقدية

75.169.093

7.528.468

82.697.561

�أموال مقرت�ضة

-

11.725.398

11.725.398

خم�ص�صات متنوعة

-

9.223.890

9.223.890

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

-

13.789.069

3.077.201

3.077.201

31.899.934

10.316.335

42.216.269

جمموع املطلوبات

2.041.655.913

131.102.726

2.172.758.639

�صايف املوجودات

()512.637.708

949.593.635

436.955.927

مطلوبات �أخرى

-

13.789.069
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 - 45م�ستويات القيمة العادلة

�أ  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك املحددة بالقيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
ان بع�ض املوجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك مقيمة بالقيمة العادلة يف نهاية كل فرتة مالية  ،واجلدول التايل يو�ضح معلومات حول كيفية حتديد القيمة العادلة
لهذه املوجودات املالية واملطلوبات املالية (طرق التقييم واملدخالت امل�ستخدمة) .
دينار
القيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة العادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العالقة بني
مدخالت املدخالت الهامة
طـ ـ ــريقة التقييم
م�ستوى القيمة
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون الأول
هامة غري
املوجودات املالية  /املطلوبات املالية
غري امللمو�سة
امل�ستخدمة
واملدخالت
ـة
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
العاد
ملمو�سة
2014
2015
والقيمة العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
�أ�سهم �شركات

11.761.762

13.151.380

امل�ستوى االول

�سندات �شركات

64.457.298

39.616.162

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية
امل�ستوى االول
ومقارنتها بالقيمة ال�سوقية الداة
والثاين
مالية م�شابهة

املجموع

76.219.060

52.767.542

741

741

عقود �آجلة عمالت �أجنبية

امل�ستوى االول

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية ال ينطبق

ال ينطبق

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل
ا�سهم متوفر لها ا�سعار �سوقية

15.744.333

9.114.419

ا�سهم غري متوفر لها ا�سعار �سوقية

19.484.946

مقارنتها بالقيمة ال�سوقية الداة
 20.758.904امل�ستوى الثاين
مالية م�شابهة

35.229.279

29.873.323

111.448.339

82.640.865

املجموع
اجمايل املوجودات مالية بالقيمة العادلة

امل�ستوى االول

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة
عقود �آجلة عمالت �أجنبية

-

-

جمموع املطلوبات املالية بالقيمة العادلة

-

-

مل تكن هنالك �أي حتويالت بني امل�ستوى االول وامل�ستوى الثاين خالل العام . 2015
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امل�ستوى االول

اال�سعار املعلنة يف اال�سواق املالية ال ينطبق

ال ينطبق

ب  -القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية للبنك غري حمددة القيمة العادلة ب�شكل م�ستمر:
با�س��تثناء م��ا ي��رد يف اجل��دول ادن��اه انن��ا نعتق��د ان القيم��ة الدفرتي��ة للموج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة الظاه��رة يف القوائ��م املالي��ة للبنك تق��ارب قيمته��ا العادلة وذلك
لأن �إدارة البن��ك تعتق��د �أن القيم��ة الدفرتي��ة للبن��ود املبين��ة ادن��اه تع��ادل القيم��ة العادلة لها تقريبا وذلك يعود اما ال�س��تحقاقها ق�صري االجل او ان �أ�س��عار الفائدة لها يعاد
ت�س��عريها خالل العام .
دينار
 31كانـــــــــــــــــون االول 2014
 31كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون االول 2015
م�ستوى القيمة
العادلــــــــة
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
القيمة العادلة
القيمة الدفرتية
موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة
امل�ستوى الثاين
289.498.336
289.458.838
�أر�صدة لدى بنوك مركزية
362.986.181
362.947.946
امل�ستوى الثاين
211.886.159
211.823.670
ار�صدة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
224.643.217
224.544.517
امل�ستوى الثاين
11.213.515
11.107.725
�إيداعات لدى بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
9.135.700
9.107.715
امل�ستوى الثاين
1.316.328.971 1.306.259.250 1.380.897.587 1.372.787.204
ت�سهيالت ائتمانية مبا�شرة
امل�ستوى االول والثاين
467.198.485
465.656.017
موجودات مالية بالتكلفة املطفاة
508.699.397
505.749.976
جمموع موجودات مالية غري حمددة القيمة العادلة 2.296.125.466 2.284.305.500 2.486.362.082 2.475.137.358
مطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة
امل�ستوى الثاين
341.135.991
340.190.210
ودائع بنوك وم�ؤ�س�سات م�صرفية
316.602.646
316.010.975
امل�ستوى الثاين
1.675.069.156 1.669.839.041 1.906.064.901 1.900.905.886
ودائع عمالء
امل�ستوى الثاين
83.192.621
82.697.561
تامينات نقدية
87.316.683
86.902.100
امل�ستوى الثاين
11.748.005
11.725.398
�أموال مقرت�ضة
24.300.739
24.015.900
جمموع املطلوبات مالية غري حمددة القيمة العادلة 2.111.145.773 2.104.452.210 2.334.284.969 2.327.834.861
للبن��ود املبين��ة اع�لاه ق��د مت حتدي��د القيم��ة العادل��ة للموج��ودات واملطلوب��ات املالية للم�س��توى الثاين والثالث وفق ًا لنماذج ت�س��عري متفق عليها و التي تعك���س خماطر الإئتمان
لدى الأطراف التي يتم التعامل معها .
 - 46ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج قائمة املركز املايل املوحد)

دينار

�أ  -ارتباطات والتزامات ائتمانية :
اعتمادات
قبوالت
كفاالت
دفع
ح�سن تنفيذ
�أخرى
�سقوف ت�سهيالت �إئتمانية مبا�شرة غري م�ستغلة
املجموع

2015
62.756.075
31.155.737

2014
119.427.971
45.231.149

97.056.778
109.353.459
54.685.259
93.298.999
448.306.307

162.633.106
91.074.207
30.829.879
90.588.022
539.784.334

ب  -التزامات تعاقدية :

دينار

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

2015

2014

2.408.198
1.515.346
1.251.863
5.175.407

2.224.335
1.247.937
3.046.667
6.518.939

ج  -بلغت قيمة عقود االيجار الت�شغيلية مبلغ  14.966.458دينار و ترتاوح فرتتها من �سنة اىل ع�شرة �سنوات ( 12.248.281دينار كما يف  31كانون الأول . )2014
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 - 47الق�ضايا املقامة على البنك

�أ  -بلغت قيمة الق�ضايا املقامة على البنك  21.771.211دينار كما فـي  31كان ــون الأول  7.563.336( 2015دينـ ــار كما يف  31كانون االول  ، )2014وبر�أي االدارة
وامل�ست�شار القانوين للبنك فانــه لن يرتتب على البنك التزامات تفـوق املخ�ص�ص امل�أخـوذ له ــا والبالغ  628.682دينار كم ــا فـ ــي  31كانــون الأول 443.369( 2015
دينار كمــا فــي  31كانون االول . )2014
ب  -ال يوجد ق�ضايا مقـامة على ال�شركات التابعة كما يف  31كانون االول  2015و. 2014
 - 48تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة والتي لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة:
تــم اتبـاع معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية يف اعداد القوائم املالية املوحدة للبنك  ،والتي مل ت�ؤثر ب�شكل جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة
يف القوائم املالي ــة املوحدة لل�سنة وال�سنوات ال�سابقة  ،علم ًا ب�أنه قد يكون لها ت�أثري على املعاجلــة املحا�سبي ــة للمعامــالت والرتتيبات امل�ستقبليـة:
• التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل االعوام  2012-2010والتي تت�ضمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية للتقارير املالية
ارقام ( )2و ( )3و ( )8و ( )13ومعايري املحا�سبة الدولية ارقام ( )16و ( )24و (.)38
• التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل االعوام  2013 - 2011والتي تت�ضمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية للتقارير املالية
ارقام ( )1و ( )3و ( )13ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)40
• التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)19منافع املوظفني  ،تو�ضح هذه التعديالت كيفية توزيع امل�ساهمات املدفوعة من املوظفني او الأطراف
اخلارجية والتي ترتبط بخدماتهم على فرتات اخلدمة.
معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد:
مل يقم البنك بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية 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

معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)14ح�سابات الت�أجيل التنظيمية.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض القوائم املالية واملتعلقة باملبادرة باالف�صاح.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )11االتفاقيات امل�شرتكة واملتعلقة باملعاجلة املحا�سبية ل�شراء احل�ص�ص يف
العمليات امل�شرتكة.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات واالالت واملعدات  ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )38املوجودات غري
امللمو�سة :تو�ضيح للطرق املحا�سبية املقبولة لال�ستهالك والإطفاء.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات واالالت واملعدات و معيار املحا�سبة الدويل رقــم ( )41الزراعة:
النباتات املنتجة.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)27القوائم املالية املنف�صلة  ،ال�سماح للمن�ش�آت بت�سجيل اال�ستثمارات يف ال�شركات
التابعة  ،امل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة اما بالكلفة وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9او با�ستخدام طريقة حقوق
امللكية يف القوائم املالية املنف�صلة.

�أول كانون الثاين 2016

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة واملعيار الدويل للتقارير املالية رقــم ( :)12االف�صاح
عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى ومعيار املحا�سبة الدويل رقــم ( :)28اال�ستثمار يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة  ،واملتعلقة
بتطبيق اال�ستثناء من التوحيد يف ال�شركات اال�ستثمارية.

�أول كانون الثاين 2016

التح�سينات ال�سنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال�صادرة خالل الأعوام  2014-2012والتي تغطي التعديالت احلا�صلة على
املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام ( )5و ( )7ومعايري املحا�سبة الدولية ارقام ( )19و (. )34

�أول كانون الثاين 2016

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الأدوات املالية (الن�سخ املعدلة لالعوام  2009و 2010و 2013و)2014
حيث �صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية يف ت�شرين ثاين  2009و طرح متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س
املوجودات املالية  ،ومت تعديله يف ت�شرين الأول  2010ال�ضافة متطلبات لت�صنيف و قيا�س وا�ستبعاد املطلوبات املالية ،كما مت طرح
ن�سخة جديدة يف ت�شرين الثاين  2013لتت�ضمن متطلبات جديدة ملحا�سبة التحوط .كما مت �إ�صدار ن�سخه معدلة من املعيار يف متوز
 2014كي يت�ضمن ب�شكل رئي�سي كل من (�أ) متطلبات التدين للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات الت�صنيف والقيا�س
من خالل طرح فئة لقيا�س املوجودات املالية من خالل الدخل ال�شامل االخر لبع�ض �أدوات الدين الب�سيطة .

�أول كانون الثاين 2018
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ان الن�سخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9حتتوي على املتطلبات املحا�سبية لالدوات املالية وحلت حمل معيار
املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الإعرتاف والقيا�س .وتت�ضمن الن�سخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

الت�صنيف والقيا�س:

ت�صنف املوجودات املالية بناءا على منوذج الإعمال والتدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت هذه الن�سخة ت�صنيف جديد لبع�ض �أدوات الدين
حيث ميكن ت�صنيفها �ضمن «املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل االخر» .ويتم ت�صنيف املطلوبات املالية ب�شكل
م�شابهة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39لكن هنالك �إختالفات يف املتطلبات املنطبقة على قيا�س خماطر الإئتمان املتعلقة باملن�ش�أة.

التدين:

قدمت ن�سخة  2014منوذج «اخل�سارة االئتمانية املتوقعة» الحت�ساب خ�سارة تدين املوجودات املاليـة  ،وعليه �أ�صبح من غري ال�ضروري
زيادة املخاطر االئتمانية ب�شكل م�سبق حتى يتم االعرتاف بخ�سارة التدين.

حما�سبة التحوط:

قدمت ن�سخة  2014منوذج جديد ملحا�سبة التحوط مت ت�صميمه ليكون �أكرث مالئمة مع كيفية قيام املن�ش�آت ب�إدارة املخاطر عند
التعر�ض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

�إلغاء الإعرتاف:

مت �إتباع متطلبات �إلغاء الإعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم (.)39
التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية :االف�صاحات املتعلقة بالتطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقارير
املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم
( )9لأول مرة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7الأدوات املالية� :إف�صاحات �إ�ضافية حول حما�سبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة
عن حما�سبة التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم
( )9لأول مرة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع العمالء.
�صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15يف �أيار  2015حيث و�ضع نظام �شامل وموحد ت�ستعني به املن�ش�آت يف قيد الإيرادات
الناجتة من العقود املربمة مع العمالء .املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (� )15سوف يحل حمل الإر�شادات احلالية ب�ش�أن الإعرتاف
بالإيرادات مبا يف ذلك املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( :)18الإيرادات  ،واملعيار املحا�سبي الدويل رقم ( :)11عقود الإن�شاءات وما
يتعلق بها من تف�سريات عند �سريان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)15
ويقوم املبد�أ الأ�سا�سي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15على �أنه يتوجب على املن�شاة الإعرتاف ب�إيراداتها لو�صف التحويل
احلا�صل للب�ضائع �أواخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة تعك�س القيمة التي تتوقع املن�شاة احل�صول عليها لقاء تلك الب�ضائع �أو
اخلدمات  ،ويقدم املعيار على وجه الدقة منهج ًا للإعرتاف بالإيرادات بناءا على خم�س خطوات:
* اخلطوة  :1حتديد العقود املربمة مع العميل.
* اخلطوة  :2حتديد �إلتزامات االداء الواردة بالعقد.
* اخلطوة  :3حتديد قيمة املعاملة.
* اخلطوة  :4تخ�صي�ص قيمة املعاملة على التزامات االداء الواردة بالعقد.
* اخلطوة  :5الإعرتاف بالإيرادات عند (�أو حني) ا�ستيفاء املن�ش�أة لإلتزامات االداء.
ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15تعرتف املن�ش�أة ب�إيراداتها عندما يتم �إ�ستيفاء الإلتزام� ،أي عندما حتول ال�سيطرة
للعميل على الب�ضائع او اخلدمات التي تنطوي على �إ�ستيفاء �إلتزام ما .لقد مت �إ�ضافة املزيد من التوجيهات امل�ستقبلية للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )15حتى يتم معاجلة حاالت حمددة  ،و�إ�ضافة اىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15مزيدا
من الإف�صاحات التف�صلية.

�أول كانون الثاين . 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)16عقود االيجار ،يحدد هذا املعيار كيفية االعرتاف و القيا�س و العر�ض واالف�صاح لعقود االيجار
وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية  .كما يوفر هذا املعيار منوذج حما�سبي موحد للم�ست�أجر ،حيث يتطلب قيام امل�ستاجرين باالعرتاف
باال�صول وااللتزامات لكافة عقود االيجار با�ستثناء العقود التي تكون مدتها � 12شهر �أو �أقل �أو تكون �أ�صولها ذات قيم منخف�ضة.
لقد اتاح املعيار اال�ستمرارية للم�ؤجر يف ت�صنيف العقود اما عقود ت�شغلية او متويلية  ،ومبوجب هذا املعيار فان حما�سبة عقود االيجار
يف دفاتر امل�ؤجر بقيت اىل حد كبري كما هي ودون تغيري عما كانت عليه مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)17

�أول كانون الثاين . 2019

التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)28الإ�ستثمار
يف ال�شركات احلليفة وامل�شاريع امل�شرتكة ( )2011وذلك ملعاجلة البيع او امل�ساهمة يف املوجودات من امل�ستثمر ل�شركته احلليفة �أو
م�شروعه امل�شرتك.

تاريخ التطبيق
غري حمدد بعد

تتوقع �إدارة البنك �أن يتم تطبيق املعايري املبينة �أعاله يف �إعداد القوائم املالية املوحدة عند تاريخ �سريان كل منها دون �أن حتدث هذه املعايري �أي �أثر جوهري على القوائم
املالية املوحدة للبنك با�ستثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية �أرقام ( )9و( )15و( ، )16حيث تتوقع االدارة ان يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام
( )9و( )15يف القوائم املالية املوحدة للبنك خالل الفرتات املالية الذي تبد�أ يف �أو بعد االول من كانون الثاين  ، 2018واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16يف �أو
بعد االول من كانون الثاين  ، 2019علما ب�أنه قد يكون لها اثر جوهري على املبالغ واالف�صاحات الواردة يف القوائم املالية املوحدة واملتعلقة بااليرادات من العقود مع
العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية املوحدة للبنك وعقود االيجار  ،اال انه من غري العملي ان يتم تقدير اثر تطبيق ذلك يف الوقت احلايل ب�شكل معقول حلني قيام
االدارة با�ستكمال الدرا�سة التف�صيلية لتطبيق تلك املعايري على القوائم املالية املوحدة للبنك .
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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 2015/12/31

املادة
�4أ
4ب1/

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة :وردت �ضمن التقرير
و�صف الأن�شطة الرئي�سية :ورد �ضمن التقرير

ميار�س البنك �أعماله من خالل مكاتبه يف الإدارة العامة الكائنة مبنطقة العبديل  -عمان و  56فرع ًا منت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة بالإ�ضافة �إىل �إدارة �إقليمية
وفرعني يف فل�سطني ،وفرع يف قرب�ص .وقد بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل  5.17مليون دينار كما يف نهاية عام  .2015وفيما يلي التوزيع اجلغرايف لأماكن فروع البنك
وعدد املوظفني يف كل منها:
عدد املوظفني
املوقع
عدد املوظفني
املوقع
عدد املوظفني
املوقع
13
فرع �شارع مكة
10
فرع الرابية
542
الإدارة العامة
8
فرع الرونق
10
فرع �سوق اخل�ضار
16
الفرع الرئي�سي
9
فرع �صويلح اجلنوبي
13
فرع املدينة املنورة
19
فرع العبديل
14
فرع اربد
13
فرع ال�صويفية
12
فرع جبل عمان
8
فرع وادي �صقرة
8
فرع حي نزال
13
فرع الوحدات
6
فرع �شارع احل�صن  -اربد
15
فرع مكة مول
14
فرع تالع العلي
8
فرع جامعة الريموك
4
فرع جامعة البرتا
14
فرع جبل احل�سني
7
فرع املفرق
9
فرع املقابلني
11
فرع املركز التجاري
8
فرع الكرك
10
فرع مرج احلمام
11
فرع �أبو علندا
10
فرع العقبة
6
فرع زين
10
فرع الريموك
12
فرع الزرقاء
6
فرع �سمارة مول
12
فرع وادي ال�سري
8
فرع الر�صيفة
8
فرع جامعة عمان الأهلية
12
فرع اجلبيهة
10
فرع املنطقة احلرة
10
فرع البقعة
10
فرع عمره
7
فرع الزرقاء اجلديدة
10
فرع م�أدبا
14
فرع عبدون
12
فرع املدينة الريا�ضية
6
فرع ال�سلط
7
فرع �أبو ن�صري
8
فرع �شارع امللك عبد الثاين  /اربد
3
فرع مركز امللك عبد اهلل
11
فرع ماركا
8
الإدارة االقليمية /رام اهلل
9
فرع خلدا
8
فرع ابن خلدون
11
فرع نابل�س  -فل�سطني
8
فرع دير غبار
10
فرع دابوق
12
فرع رام اهلل -فل�سطني
8
فرع تاج مول
9
فرع �سيتي مول
8
فرع قرب�ص
8
فرع جالرييا مول
14
فرع ال�شمي�ساين
9
فرع �شارع امللك ح�سني بن طالل  /الزرقاء
15
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية  -عمان (�شركة تابعة)
16
�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي  -عمان (�شركة تابعة)

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 .2015
يقع مقر ال�شركة يف منطقة ال�شمي�ساين ،عمان ويعمل لدى ال�شركة  15موظف ً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 و مت خالل �شهر �أيلول� /سبتمرب  2012رفع
ر�أ�سمال ال�شركة �إىل  20مليون دينار مدفوع بالكامل من البنك الأردين الكويتي.
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  16موظف ًا.
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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 �إدواردز /الواليات املتحدة الأمريكية.1973 ،
املنا�صب احلالية:
	•رئي�س جمل�س الأمناء ،جامعة عمان الأهلية.
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج اجلزائر  -اجلزائر (ممثل البنك الأردين الكويتي)
	•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� :شهادة جامعية يف جمال الطريان� ،أكادميية الطريان الأردنية1981 ،
املنا�صب احلالية وال�سابقة:

	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة) ،الكويت
	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة بانرث ميديا غروب ( -)OSNدبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،جمموعة اخلليج للت�أمني ،الكويت
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،بنك اخلليج املتحد ،البحرين
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة  ،م�ؤ�س�سة مربة م�شاريع اخلري ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) ،ال�سعودية
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة اخلليج م�صر لل�سياحة والفنادق ،م�صر
	•ع�ضو جمل�س �أمناء ،اجلامعة الأمريكية يف الكويت ،الكويت
	•الرئي�س الفخري للجمعية الكويتية الختالفات التعلم ،الكويت

التكرمي واجلوائز :

	•جائزة املنتدى االقت�صادي يف الكويت عام  2009تقدير ًا لدوره يف قطاع اال�ستثمار وجناحاته يف الأ�سواق املالية العاملية
	•جائزة املنتدى االقت�صادي العربي يف تون�س عام 2007
	•جائزة الإجناز من املنتدى االقت�صادي العربي يف بريوت عام 2007
	•جائزة الإجناز من جمعية امل�صرفيني العرب لأمريكا ال�شمالية يف عام 2005
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 -3ال�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�صرفية1975 ،
املنا�صب احلالية وال�سابقة:
	•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 ورئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك تون�س العاملي ،تون�س
	•نائب الرئي�س ،فم بنك ،مالطا
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية ،بنك اخلليج اجلزائر ،اجلزائر
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة رويال كابيتال� ،أبو ظبي
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية ،م�صرف بغداد ،العراق
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع الكويت اال�ستثمارية لإدارة الأ�صول ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،بنك برقان ،الكويت
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة م�شاريع اخلري

 -4ال�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 ،الكويت1996 ،
املنا�صب احلالية :
	•الرئي�س التنفيذي ،قطاع اال�ستثمارات �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 كامكو لال�ستثمار ،الكويت من 2013/4
	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،ال�شركة ال�سعودية ملنتجات الألبان والأغذية (�سدافكو) ،ال�سعودية من 2012/6
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة القرين ل�صناعة الكيماويات البرتولية من 2012/6
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة �شمال �أفريقيا القاب�ضة  -الكويت من 2014/6

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� ،شركة رويال كابيتال� ،أبوظبي ()2014 -2007
	•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 ()2006 - 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 الأوراق املالية املحلية� ،شركة اال�ستثمارات املالية الدولية ()1991 - 1987
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 -5ال�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 الأمريكية1961 ،
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

 -6الدكتور 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:

	•نائب رئي�س هيئة املديرين ،م�ست�شفى عمان اجلراحي
	•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين من � 2011/10/25إىل 2013/10/24
	•�أ�ستاذ �أمرا�ض القلب ال�سريري يف اجلامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
	•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
	•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

 -7ال�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 وت�سويق ،جامعة �سانت �إدواردز ،الواليات املتحدة الأمريكية1983 ،

املنا�صب احلالية:

	•مدير تطوير الأعمال� ،شركة �سيمن�س  -فرع الأردن
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية (ممثل البنك الأردين الكويتي)

املنا�صب ال�سابقة:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني ()2013/3-2009/4
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة الكابالت الأردنية احلديثة ()2011/6-2008/10
	•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
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 -8ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
ع�ضو جمل�س الإدارة  /ممثل  / Odyssey Reinsurance Co.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:
	•جمموعة اخلليج للت�أمني ،الكويت
	•�شركة اخلليج للت�أمني و�إعادة الت�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 الالين�س للت�أمني ،دبي
	•�شركة  ،BRIT Limitedاململكة املتحدة
	• البنك التجاري الدويل ،م�صر

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 الأمريكية
	•�شغل عدة منا�صب يف �شركة  AIGللت�أمينات العامة منذ عام  ،1986الواليات املتحدة الأمريكية
	•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 الأردنية1970 ،
اخلربات ال�سابقة:

	•م�ساعد مدير عام /ت�سهيالت ()1993 - 1990
	•م�ساعد مدير عام� /إدارة ورقابة االئتمان ،البنك التجاري الكويتي  -الكويت ()1990-1971

منا�صب  /ع�ضويات �سابقة:

	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،جمعية البنوك يف الأردن لغاية 2015/2/25
	•�أمني �سر جمل�س الإدارة ()2014 - 1993
	•ع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني (ممثل البنك الأردين الكويتي) ()2013/3/27 -2009/7/2
	•نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،جمعية البنوك يف الأردن ()2010-2005/10/19
	•رئي�س وع�ضو جمل�س الإدارة� ،شركة ال�شرق العربي للت�أمني (ممثل ال�شركة اال�سرتاتيجية لال�ستثمارات) ()2009/6/14 -2009/1/20

 -2ال�سيد توفيق عبد القادر حممد مكحل
املن�صب :نائب املدير العام  /رئي�س املجموعة امل�صرفية
تاريخ امليالد1951 :
تاريخ التعيني1991/10/12 :
امل�ؤهل العلمي :الثانوية العامة 1969
اخلربات ال�سابقة:

	•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

منا�صب  /ع�ضويات:

	•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)

 -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 ،بريطانيا1998 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•م�ساعد مدير عام  /التدقيق الداخلي ()2009 - 1999
	•عمل لدى البنك املركزي الأردين ()1999 - 1988
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 -4ال�سيد وليم جميل عواد دبابنة
املن�صب :رئي�س 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

 -5ال�سيدة هيام �سليم يو�سف حب�ش
املن�صب :رئي�س ال�ش�ؤون املالية
تاريخ امليالد1955 :
تاريخ التعيني1999/2/6 :
امل�ؤهل العلمي :دبلوم علوم تطبيقية ،اجلامعة اللبنانية الأمريكية1978 ،
اخلربات العملية:
	•مدير مايل ،املدر�سة االجنليزية احلديثة ()1997 - 1992
	•مدير مايل ،بنك البرتاء ()1989 - 1978

 -6ال�سيد هيثم �سميح «بدر الدين» البطيخي
املن�صب :رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة
تاريخ امليالد1977 :
تاريخ التعيني2003/6/1 :
امل�ؤهل العلمي :الكلية امللكية الع�سكرية « �ساند هري�ست» ،بريطانيا1996 ،

بكالوريو�س علوم �سيا�سية وعالقات دولية جامعة كنت ،بريطانيا2000 ،

اخلربات ال�سابقة:

	•مدير تنفيذي ،الوحدة البنكية اخلا�صة ()2007 - 2006
	•مدير الفرع الرئي�سي ()2005 - 2003

منا�صب  /ع�ضويات:

	•رئي�س جمل�س الإدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ابتداء من 2011/1/27
	•ع�ضو جمل�س �إدارة ،ال�شركة املتحدة للإ�ستثمارات املالية ابتداء من 2005/5/22
	•نائب رئي�س هيئة املديرين� ،شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2009/6/23
	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة مناجم الفو�سفات الأردنية (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2012/8/14

 -7ال�سيد عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات
املن�صب :رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات
تاريخ امليالد1966 :
تاريخ التعيني2013/10/6 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س هند�سة كهرباء ،جامعة م�ؤتة.1988 ،
اخلربات ال�سابقة:

	•مدير تنفيذي - Almanar CroweHorwath ،اململكة العربية ال�سعودية ()2013- 2011
	•م�ساعد مدير عام ورئي�س دائرة �أنظمة املعلومات ،بنك اجلزيرة  -اململكة العربية ال�سعودية ()2011-2001
	•�أمني عام وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات  -الأردن ()2008-2007
	•مدير عام  - ComNetجمموعة تكنولوجيا الأردن ()2001-1999
	•ا�ست�شاري ات�صاالت ،بنك الإ�سكان ()1999-1995
	•مهند�س ات�صاالت ،دائرة االت�صاالت ،القوات امل�سلحة الأردنية ()1995-1988
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 -8ال�سيد زهدي بهجت زهدي اجليو�سي
املن�صب :رئي�س الت�سهيالت االئتمانية
تاريخ امليالد1970 :
تاريخ التعيني 1997/9/6 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة عمان الأهلية1994 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،بنك الأردن واخلليج ()1997 - 1994

منا�صب  /ع�ضويات:

	•ع�ضو جمل�س الإدارة ،املتكاملة للت�أجري التمويلي (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من 2006

 -9ال�سيد �إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت
املن�صب :رئي�س ال�ش�ؤون القانونية
تاريخ امليالد1962 :
تاريخ التعيني1989/4/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حقوق ،اجلامعة الأردنية.1986 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•الدائرة القانونية من 2000/9/1
	•دائرة الت�سهيالت ()2000- 1994
	•دائرة متابعة الت�سهيالت ()1994- 1989

منا�صب  /ع�ضويات:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل)

 -10ال�سيد �إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش
املن�صب :رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني
تاريخ امليالد1957 :
تاريخ التعيني 1981/2/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،جامعة فيالدلفيا1999 ،
اخلربات ال�سابقة:

	•خربة م�صرفية �سابقة بفروع البنك الأردين الكويتي /الأردن ()2007 - 1981

منا�صب  /ع�ضويات:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة امل�ؤ�س�سة العربية للفنادق  -فل�سطني (ممثل البنك الأردين الكويتي) ابتداء من .2013/3/19

 -11ال�سيد حممد جميل عزم حمد
املن�صب :رئي�س �إدارة املخاطر
تاريخ امليالد1972 :
تاريخ التعيني 1999/8/10 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري مالية وم�صرفية ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية1999 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،البنك العقاري العربي ()1999- 1994

منا�صب  /ع�ضويات:

	•ع�ضو جمل�س �إدارة� ،شركة �إجارة للت�أجري التمويلي (�شركة مملوكة للبنك بالكامل) ابتداء من 2013/5/1
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 -12ال�سيد �سائد حممود خ�ضر طعمه
املن�صب :رئي�س �إدارة االمتثال
تاريخ امليالد1970 :
تاريخ التعيني 2001/5/1 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س حما�سبة ،اجلامعة الأردنية1992 ،
اخلربات ال�سابقة:
	•�أعمال م�صرفية ،بنك الإ�سكان ( ) 2001 - 1992

 -13ال�سيد عبداهلل �إبراهيم م�سمار
املن�صب :رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية
تاريخ امليالد     1973 :
تاريخ التعيني       2000/3/5 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س قانون ،جامعة عمان الأهلية1997 ،
اخلربات ال�سابقة:

	• مديرية ال�ش�ؤون القانونية لدى وزارة الداخلية ()2000 -1997

 -14ال�سيد داود عادل داود عي�سى
املن�صب :رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية
تاريخ امليالد1973 :
تاريخ التعيني 2012/11/18 :
امل�ؤهل العلمي :بكالوريو�س �إقت�صاد ،جامعة الريموك1998 ،
اخلربات ال�سابقة:

	•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

 -15ال�سيد ابراهيم ف�ضل حممود الطعاين
املن�صب :رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي
تاريخ امليالد1964 :
تاريخ التعيني2013/11/4 :
امل�ؤهل العلمي :ماج�ستري علوم مالية وم�صرفية  ،الأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�صرفية1994 ،
اخلربات ال�سابقة:

	•رئي�س التدقيق الداخلي ،بنك �ستاندرد ت�شارترد  /الأردن ( )2013-2011
	• نائب الرئي�س التنفيذي� ،شركة  ABCلال�ستثمار /الأردن ()2011- 2009
	• مدير تنفيذي لل�ش�ؤون املالية� ،شركة  Aloula Geojitللو�ساطة املالية /اململكة العربية ال�سعودية ()2009- 2007
	• رئي�س مفت�شني ،البنك املركزي الأردين ()2007- 1989
	• حملل مايل ،هيئة الأوراق املالية /الأردن ()1989 - 1988
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 4ب4/

�أ�سماء مالكي  %1ف�أكرث من �أ�سهم البنك خالل عامي  2015و 2014
اال�سم

اجلن�سية

عدد الأ�سهم يف الن�سبة  %عدد الأ�سهم
2014/12/31يف الن�سبة %
2015/12/31

امل�ستفيد النهائي
من امل�ساهمة

الأ�سهم
املرهونة

� 50.928شركة م�شاريع الكويت
القاب�ضة (كيبكو)

-

�شركة م�شاريع الكويت
القاب�ضة (كيبكو)

-

بنك برقان

الكويتية

1.000

00.001

50.927.827

�شركة الروابي الدولية للخدمات
العقارية

الكويتية

50.926.827

50.927

-

-

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي

الأردنية

21.041.644

21.042

21.041.644

21.042

نف�سه

االمريكية

5.850.000

5.850

5.850.000

5.850

Fairfax Financial
Holdings

-

الكويتية

1.097.246

1.097

1.097.246

1.097

نف�سه

-

القرب�صية

1.052.793

1.053

1.052.793

1.053

نف�سه

-

جزر العذراء 1.000.000

1.000

1.000.000

1.000

نف�سه

-

ODYSSEY REINSURANCE
COMPANY

�شركة ال�شرق القاب�ضة
PROUDSTAR TRADING
LIMITED
KUWAIT WEALTH HOLDING
LTD

 4ب5/

الو�ضع التناف�سي :يعمل البنك �ضمن القطاع امل�صريف الأردين الذي ي�ضم  26بنكا منها  10بنوك �أجنبية .ولدى البنك  56فرع ًا يف الأردن وفرعني يف
فل�سطني وفرع يف قرب�ص .ميار�س البنك مهامه الرئي�سية يف قبول الودائع ومنح االئتمان وتقدمي اخلدمات امل�صرفية والإ�ستثمارية ملختلف القطاعات
الإقت�صادية وامل�ؤ�س�سات والأفراد .بلغت ح�صة البنك من �إجمايل ت�سهيالت البنوك يف الأردن %5.8ومن �إجمايل الودائع  %5.7كما يف .2015/12/31

 4ب6/

ا�ستحقت كل من �شركة االعمار للمقاوالت ،م�ؤ�س�سة عبداهلل الطباع لل�صيانة ،و�شركة حممد �أحمد �أبو عي�شة و�أخوانه للمقاوالت ما يزيد عن  %10من
�إجمايل امل�شرتيات لعام  2015وذلك مقابل خدمات تعهدات ومقاوالت م�شروع فلل الأندل�سية.

 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  )1.139( 2015/12/31موظف ًا منهم ( )11موظفا يف فرع نابل�س و( )20موظف ًا يف الإدارة االقليمية وفرع رام اهلل
و( )8موظفني يف فرع قرب�ص .وبلغ عدد موظفي ال�شركات التابعة ( )31موظفا.

املوظفون ح�سب فئات م�ؤهالتهم :
امل�ؤهل العلمي
دكتوراه
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�س
دبلوم
الثانوية العامة
دون الثانوية العامة

املجموع

البنك الأردين الكويتي
العدد
1
57
6
850
131
33
61
1139

املتحدة لال�ستثمارات املالية
العدد
2
6
3
4
15

2 015

�شركة �إجارة للت�أجري التمويلي
العدد
1
13
1
1
16
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í«°TÎdG áæ÷
äBÉaÉµŸGh

ºµëàdG áæ÷
»°ù°SDƒŸG

á©HÉàdG äÉcô°ûdG
á«dÉŸG äGQÉªãà°SÓd IóëàŸG ácô°ûdG

¿hDƒ°ûdG
á«fƒfÉ≤dG

äÉ«∏ª©dG
É«LƒdƒæµJh
äÉeƒ∏©ŸG

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T

≥jƒ°ùàdG
äÉbÓ©dGh
áeÉ©dG

äÉeóÿG áYƒª›
IófÉ°ùŸG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG

¿hDƒ°ûdG
ájQGOE’G

IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

ΩÉ©dG ôjóŸG

áÑbGôe IôFGO
∫ÉãàeE’G

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG

IQGOEG áYƒª›
∫ÉãàeE’Gh ôWÉîŸG

IQGOEG IôFGO
ôWÉîŸG

ôWÉîŸG áæ÷
∫ÉãàeE’Gh

äÓ«¡°ùJ áæ÷
áFõéàdG

áæjõÿG
QÉªãà°S’Gh

á«aô°üŸG áYƒªéŸG

ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T

≥«bóàdG áæ÷

áFõéàdG äÉéàæe
á°UÉÿG á«µæÑdGh

äÉcô°ûdG äÓ«¡°ùJ áæ÷

äÓ«¡°ùàdG ∞«æ°üJ áæ÷

Ωƒ°üÿGh ∫ƒ°UC’G áæ÷

QÉªãà°SE’G áæ÷

ájò«ØæàdG áæé∏dG

»àjƒµdG ÊOQC’G ∂æÑ∏d »ª«¶æàdG πµ«¡dG

äÓ«¡°ùàdG áæ÷
IQGOE’Gh

∫GƒeC’G π°ùZ

áëaÉµe IóMh

™jQÉ°ûŸG IQGOEG
á«é«JGÎ°SE’Gh

á©HÉàe IôFGO
¿ÉªàF’ á÷É©eh

´hôØdG

»∏NGódG ≥«bóàdG

äÓ«¡°ùJ
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∏›

≥«bóàdG áæ÷

ô°ùdG ÚeCG

ΩÉ©dG ôjóŸG

∫ÉãàeG §HÉ°V

¿hDƒ°û∏d ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf
ÚªgÉ°ùŸGh ájQGOE’Gh á«dÉŸG

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

¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf
QÉªãà°SE’Gh áWÉ°SƒdG

ájQGOE’Gh á«dÉŸG IôFGódG

ÚªgÉ°ùŸG

QÉªãà°SE’Gh áWÉ°SƒdG IôFGO

»∏jƒªàdG ÒLCÉà∏d IQÉLEG ácô°T

IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› áæ÷

IQGOE’G áæ÷

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG

»∏NGódG ≥«bóàdG

ΩÉ©dG ôjóŸG

äÉ©«ÑŸG IôFGO
≥jƒ°ùàdGh
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á«dÉŸG IôFGódG

ôWÉîŸG IôFGO
™jQÉ°ûŸG IQGOEGh

الدورات التدريبية لعام 2015
عدد الدورات

عدد امل�شاركني

الربامج الرئي�سية

التدريب الداخلي
تدريب خارج البنك:

163

2327

م�صرفية متخ�ص�صة
املحا�سبة والإدارة املالية
الت�سهيالت االئتمانية
تفتي�ش وتدقيق ورقابة
�إدارية
العالقات العامة والت�سويق
اللغة الإجنليزية
�أنظمة كمبيوتر
البطاقات
الت�أمني
املوارد الب�شرية
قانونية
�إدارة املخاطر
االمتثال
متفرقات

13
6
2
8
4
4
33
4
4
2
2
1
6
5
15

28
11
7
15
5
5
123
9
11
3
2
2
13
7
32

املجموع

272

2600

 4ب10/

و�صف املخاطر :ورد �ضمن التقرير

 4ب11/

الإجنازات خالل عام  : 2015وردت �ضمن التقرير

 4ب12/

مل ترتتب خالل ال�سنة املالية � 2015أي �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
و�سعر ال�سهم ()2015 - 2011

 4ب13/
ال�سنة
2011
2012
2013
2014

2015

112

الأرباح املوزعة

الأرباح املحققة
قبل ال�ضريبة

55.622
63.345
66.035
62.895
56.467

�أ�سهم منحة
-

نقدية
%20
%20
%20
%20

-

%20

�صايف حقوق
م�ساهمي البنك

�سعر ال�سهم
دينار

346.643
374.085
404.526
431.784
448.579

3.620
3.030
3.890
4.290
4.100

 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�شركات التابعة يف عام  2015مبلغ  222.872دينار.
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 4ب17/

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل عامي  2015و2014
الرقم

اال�سم

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اجلن�سية

املن�صب  /ال�صفة

ال�سيد عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة

�أردين

بنك اخلليج املتحد

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بحريني

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

ممثل بنك اخلليج املتحد

كويتي

بنك برقان

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتي

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ممثل بنك برقان

�أردين

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أردنية

املهند�س من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات

�أردين

�شركة الفتوح القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

ال�سيد م�سعود حممود حجي جوهر حيات

ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة

كويتي

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

ع�ضو جمل�س الإدارة

كويتية

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم

ممثل �شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة

كويتي

Odyssey Reinsurance Co.

ع�ضو جمل�س الإدارة

�أمريكية

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ممثل

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

�أمريكي

Odyssey Reinsurance Co.

�أردين

ع�ضو جمل�س الإدارة

عدد الأ�سهم كما يف
2015/12/31

2014/12/31

1.146
369.897
10.000
1.000
8.666
21.041.644
465.631
64.224
44.996
32
50.996
14.250
5.850.000
14.004

1.146
226.667
10.000
50.927.827
8.666
21.041.644
465.631
49.000
44.996
32
50.996
14.250
5.850.000
14.004

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي  2015و 2014
الرقم

اال�سم

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
كما يف
كما يف
اجلن�سية
2014/12/31 2015/12/31

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  /رئي�س املجموعة امل�صرفية

�أردين

3

�شاهر عيد عبداحلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة املخاطر والإمتثال

�أردين

4

وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار

�أردين

5

هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

�أردنية

6

هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة والبنكية اخلا�صة

�أردين

7

عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا املعلومات

�أردين

8

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

�أردين

9

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

�أردين

10

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية لفروع فل�سطني

�أردين

11

حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

�أردين

12

�سائد حممود خ�ضر طعمة

رئي�س �إدارة االمتثال

�أردين

13

عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

�أردين

14

داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

�أردين

15

�إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

�أردين

2 015

25.000
1.600
-

20.000
1.600
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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

ن�سبة امل�ساهمة
يف ال�شركة
امل�سيطر عليها

ا�سم ال�شركة
امل�سيطر عليها

ال�صفة

عدد �أ�سهم البنك اململوكة من قبل
ال�شركة امل�سيطر عليها
2015/12/31

2014/12/31

بنك اخلليج املتحد

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك برقان  -الكويت

%17

1.000

50.927.827

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

�شركة الروابي الدولية
للخدمات العقارية

%96

50.926.827

�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

%47.88

1.000

50.927.827

�شركة م�شاريع الكويت القاب�ضة  -الكويت

ع�ضو جمل�س الإدارة

بنك اخلليج املتحد  -البحرين

%83.98

369.897

226.667

-

عدد الأوراق املالية اململوكة من قبل �أقارب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثليهم و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية خالل عامي 2015
و 2014

1

زكية �إبراهيم حممود مراد

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

�أردنية

-

14.409

2

هند حممد �إ�سماعيل جرب

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

�أردنية

15.000

10.000

الرقم

ال�صلة

اجلن�سية

4ب� 18 /أ
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عدد الأ�سهم كما يف

اال�سم

2014/12/31 2015/12/31

املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

دينار

الرقم

ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب

مكاف�أة
الع�ضوية

بدل تنقالت و�سفر
وح�ضور اجلل�سات

الإجمايل

1

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

رئي�س جمل�س الإدارة

5.000

80.674

85.674

2

ال�سيد في�صل حمد مبارك العيار

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

5.000

4.254

9.254

3

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

ع�ضو

5.000

4.200

9.200

4

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات

ع�ضو

5.000

5.354

10.354

5

ال�سيد طارق حممد يو�سف عبد ال�سالم

ع�ضو

5.000

7.554

12.554

6

ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف

ع�ضو

5.000

10.000

15.000

7

الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س

ع�ضو

5.000

9.700

14.700

8

ال�سيد من�صور �أحمد عبد الكرمي اللوزي

ع�ضو

5.000

12.800

17.800

9

ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي

ع�ضو

5.000

6.054

11.054

ا لـتـقـر يـر ا لـ�سـنـو ي لـلـبـنـك ا لأ ر د نـي ا لـكـو يـتـي
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4ب 18 /ب املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا

 4ب19/

دينار
املن�صب

الرواتب
ال�سنوية

�سفر
ومياومات

بدل
جلان

الإجمايل

423.400

11.446

10.200

445.046

4.200

328.907

5.500

229.968
236.709

الرقم

اال�سم

1

"حممد يا�سر" م�صباح حممود الأ�سمر

املدير العام

2

توفيق عبد القادر حممد مكحل

نائب املدير العام  /رئي�س
املجموعة امل�صرفية

324.707

3

�شاهر عيد عبداحلليم �سليمان

رئي�س جمموعة �إدارة
املخاطر والإمتثال

223.312

1.156

4

وليم جميل عواد دبابنه

رئي�س اخلزينة واال�ستثمار

233.312

3.397

-

5

هيام �سليم يو�سف حب�ش

رئي�س ال�ش�ؤون املالية

212.160

6.327

-

218.487

6

هيثم �سميح "بدر الدين" البطيخي

رئي�س منتجات التجزئة
والبنكية اخلا�صة

221.984

24.758

-

246.742

7

عبدالكرمي حممود نورالدين فريحات

رئي�س العمليات وتكنولوجيا
املعلومات

170.145

5.069

-

175.214

8

زهدي بهجت زهدي اجليو�سي

رئي�س الت�سهيالت االئتمانية

135.932

-

1.100

137.032

9

�إبراهيم عي�سى �إ�سماعيل ك�شت

رئي�س ال�ش�ؤون القانونية

134.060

4.388

-

138.448

10

�إبراهيم �صالح �إبراهيم احلن�ش

رئي�س الإدارة الإقليمية
لفروع فل�سطني

138.729

-

-

138.729

11

حممد جميل عزم حمد

رئي�س �إدارة املخاطر

122.524

1.156

1.800

125.480

12

�سائد حممود خ�ضر طعمة

رئي�س �إدارة االمتثال

116.268

1.253

1.200

118.721

13

عبداهلل �إبراهيم عبداهلل م�سمار

رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون الإدارية

69.980

-

-

69.980

14

داود عادل داود عي�سى

رئي�س �إدارة املوارد الب�شرية

115.916

-

-

115.916

15

�إبراهيم ف�ضل حممود الطعاين

رئي�س �إدارة التدقيق الداخلي

122.460

4.953

1.500

128.913

التربعات :بلغ �إجمايل م�ساهمة البنك وال�شركات التابعة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية مبا فيها التربعات جلهات خريية يف العام  2015مبلغ
 764.898دينار ح�سب اجلدول �أدناه:
البند

املبلغ

دعم التعليم اجلامعي

208.640

دعم الن�شاط الريا�ضي داخل وخارج البنك

21.556

دعم م�ؤلفني وكتاب �أردنيني

14.590

تدريب غري املوظفني من طالب املعاهد واجلامعات

15.429

دعم منتديات وم�ؤمترات وطنية

56.700

التربعات جلهات خريية و�أن�شطة �إجتماعية

372.496

دعم طبي

71.355

تربعات الفروع اخلارجية

4.132

املجموع

764.898
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 4ب20/

العقود وامل�شاريع والإرتباطات التي عقدها البنك مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو 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  2015يف هذا التقرير.

4ج 5-1

البيانات املالية :وردت �ضمن التقرير.

4د

تقرير مدققي احل�سابات  :ورد �ضمن التقرير.

4هـ

الإقرارات املطلوبة

4هـ1 /

يقر جمل�س �إدارة البنك الأردين الكويتي بعدم وجود �أي �أمور جوهرية قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية عمل البنك خالل عام .2016

4هـ2 /

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

4هـ3 /

يقر كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س املوقعني �أدناه ب�أنه مل يح�صل على �أية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�صح عنها� ،سواء كانت تلك املنافع مادية
�أم عينية ،و�سواء كانت له �شخ�صي ًا �أو لأي من ذوي العالقة به ،وذلك عن عام .2015

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�شركات التابعة وال�شركات ال�شقيقة وكبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا �ضمن الن�شاطات
االعتيادية للبنك وبا�ستخدام �أ�سعار الفوائد والعموالت التجارية� .إن جميع الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل ي�ؤخذ
لها �أية خم�ص�صات .وقد ورد تف�صيل هذه التعامالت �ضمن الإي�ضاح رقم  38حول القوائم املالية املوحدة لعام .2015

تواقيع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
1

ال�سيد عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي

2

ال�سيد في�صل حمد مبارك احلمد العيار
ممثل بنك اخلليج املتحد

3

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

4
5
6
7
8
9

4هـ4 /
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التوقيع

ال�سيد م�سعود حممود جوهر حيات
ممثل �شركة الفتوح القاب�ضة
ال�سيد طارق حممد يو�سف عبدال�سالم
ممثل �شركة م�شاريع الكويت (القاب�ضة)
ال�سيد فاروق عارف �شحادة العارف
الدكتور يو�سف مو�سى �سلمان الق�سو�س
ممثل بنك برقان
ال�سيد من�صور �أحمد عبدالكرمي اللوزي
ممثل ال�شركة الإ�سرتاتيجية لال�ستثمارات
ال�سيد بيجان خ�سرو�شاهي
ممثل �شركة �أودي�سي لإعادة الت�أمني

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

املدير العام

املدير املايل

عبد الكرمي الكباريتي

«حممد يا�سر» الأ�سمر

هيام �سليم حب�ش
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املحتويات
املقدمة

3

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

3

الإطار القانوين وم�صادر هذا الدليل

3

�أطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ذات العالقة

4

الهيكل التنظيمي

4

ت�أليف جمل�س الإدارة

4

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

5

مهام املجل�س وواجباته

5

واجبات رئي�س جمل�س الإدارة

8

واجبات ع�ضو جمل�س الإدارة

8

واجبات �أمني ال�سر

8

اجتماعات جمل�س الإدارة

9

حدود امل�س�ؤولية وامل�ساءلة

9

اللجان املنبثقة عن املجل�س

9

الإدارة التنفيذية العليا

12

تقييم �أداء الإداريني

13

�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية

13

اجلهات الرقابية يف البنك

13

ميثاق �أخالقيات العمل

14

ت�ضارب امل�صالح

14

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

15

�سيا�سة الإبالغ

15

ال�سيا�سات املنظمة لأعمال البنك

15

حماية حقوق امل�ساهمني وعالقتهم بالبنك

15

ال�شفافية والإف�صاح

16
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الـمـقـدمـــــة

وجه ويدار به البنك ،والذي يهدف �إىل حتديد الأهداف امل�ؤ�س�سية للبنك وحتقيقها ،و�إدارة
يعرف البنك املركزي الأردين احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،على �أنها النظام الذي ُي َ
عمليات البنك ب�شكل �آمن ،وحماية م�صالح املودعني ،وااللتزام بامل�س�ؤولية الواجبة جتاه امل�ساهمني و�أ�صحاب العالقة الآخرين ،والتزام البنك بالت�شريعات و�سيا�سات
البنك الداخلية.
كما ينظر 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.
وي�ؤمن البنك الأردين الكويتي ب�أن وجود حاكمية م�ؤ�س�سية جيدة ي�ؤدي �إىل �إدارة جيدة للبنك ،وي�ساعد على حتقيق �أهداف البنك الإ�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�ؤة ،ويوفر 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 والبنك املركزي الكويتي ،حيث يهدف البنك من تبنيه لهذا الدليل للو�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�ساءلة يف العالقات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذي ـ ــة ،وبني جمل�س الإدارة وامل�سـ ــاهمني ،وبني جمـ ـ ــل�س الإدارة واجله ــات املختلفة الأخرى .ويوفر البنك
الن�سخة املعتمدة من الدليل على موقعـ ـ ــه االلكرتونـ ــي . www.jkb.com
يعك�س هذا الدليل متطلبات و�سيا�سات البنك التي متت املوافقة عليها من قبل جمل�س �إدارة البنك ،وتنطبق الأحكام الواردة فيه على جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
العليا واملوظفني ،كما يعتمد البنك اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات والهياكل الإدارية ل�شركاته التابعة يف �إطار احلوكمة ال�سليمة.
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،
والتقيد التام بالقوانني والت�شريعات املختلفة التي حتكم عمل البنك.
الإطار القانوين وم�صادر هذا الدليل

ا�ستند البنك يف اعداد هذا الدليل على ما يلي:
	•قانون البنوك ال�ساري.
	•قانون ال�شركات ال�ساري.
	•قانون الأوراق املالية ال�ساري.
	•قانون �ضمان الودائع ال�ساري.
	•الأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبقت�ضى القوانني املذكورة �أعاله و�أية تعديالت الحقة عليها.
	•تعليمات احلاكمية امل�ؤ�س�سية للبنوك يف الأردن ،ال�صادر عن البنك املركزي الأردين.
	•�سيا�سات وممار�سات حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن البنك املركزي الكويتي مبا ال يتعار�ض مع الت�شريعات الأردنية.
	•�إ�صدارات جلنة بازل حول املو�ضوع.
	•�إ�صدارات منظمة دول  OECDوالبنك الدويل املتعلقة باحلاكمية امل�ؤ�س�سية.
	•املعايري املحا�سبية واملعايري الدولية للتقارير املالية والتي ي�ستخدمها امل�ستثمرون مل�ساءلة �إدارة البنك.
	•الت�شريعات ال�سارية يف البلدان التي للبنك فروع بها ،وذلك يف حدود �أعمال البنك فيها.
بالإ�ضافة �إىل القوانني التي حتمي حقوق امل�ساهمني واملودعني والأطراف ذات العالقة.
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�أطراف احلاكمية امل�ؤ�س�سية ذات العالقة

 .1امل�ساهمون
يحر�ص �إطار عمل احلوكمة يف البنك على حماية حقوق امل�ساهمني مع ت�أمني معاملة عادلة لهم وب�صورة خا�صة يف �ضوء القوانني والأنظمة والتعليمات ال�صادرة عن
الهيئات الرقابية .كما ينطبق الأمر عينه على �سيا�سات و�إجراءات البنك.

� .2أع�ضاء جمل�س الإدارة
يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالنيابة عن امل�ساهمني ب�إدارة البنك ،مبوجب الت�شريعات والقوانني املختلفة التي حتدد 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 املرتبطة بذلك.
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 واملوردين والدائنيني .
الهيكل التنظيمي

من مهام جمل�س الإدارة م�س�ؤولية اعتماد هيكل تنظيمي يتالءم مع طبيعة ن�شاطات البنك ،والت�أكد من وجود لوائح تنظيمية كافية لتنفيذ الإ�سرتاتيجية املعت َمدَ ة ،وت�سهيل
عملية اتخاذ القرارات الف ّعالة ،وتطبيق احلوكمة اجل ّيدة .وذلك من خالل:
	•هيكل تنظيمي وا�ضح و�شفاف.
	•�أهداف حمدّدة لك ّل وحدة �إدارية.
	•مهام وم�س�ؤوليات وظيفية حمدّدة لك ّل وحدة �إدارية.
	•ال�سلطات وخطوط االت�صاالت واخلطوط املبا�شرة للإ�شراف اخلا�صة مبنا�صب الإدارة املختلفة ،ف�ض ًال عن التخ�صي�ص /ف�صل املهام املالئم.
	•الأد ّلة وال�سيا�سات و�إجراءات العمل املالءمة لتنفيذ العمليات والإ�شراف عليها ال�سيما حتديد و�صف وظيفي لكافة م�ستويات الوظائف �ضمن الهيكل التنظيمي ،مبا
يف ذلك حتديد م�ؤهّ الت وخربة ك ّل َمن ي�شغل هذه املنا�صب.
	•هيكل ّية ُملكية ال تعرقل َ
احلاكمية املو�س�سية.
	•�إدارات م�ستقلة للوفاء مبهام �إدارة املخاطر والتدقيق واالمتثال.
	•وحدات وموظفني غري م�شاركني يف العمليات اليومية لأن�شطة البنك (مثل موظفي مراجعة االئتمان و .)Middle Office
ت�أليف جمل�س الإدارة

�أ  -يت�ألف جمل�س �إدارة البنك من �أحد ع�شر ع�ضو ًا على الأقل ،على �أن يكون �أربعة منهم كحد �أدنى م�ستقلون ،وفق ًا لتعريف تعليمات احلاكمية ال�صادرة عن البنك
املركزي للع�ضو امل�ستقل.
ب -ال يجوز �أن يكون �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة تنفيذي ًا.
ج  -ي�ضع املجل�س �سيا�سة وا�ضحة ملالءمة �أع�ضائه مبا يتما�شى مع الت�شريعات واملتطلبات الرقابية.
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م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

يتحمل املجل�س م�س�ؤولية �سالمة كافة عمليات البنك مبا فيها �أو�ضاعه املالية ،وم�س�ؤولية تنفيذ متطلبات البنك املركزي ،واملتطلبات الرقابية والتنظيمية الأخرى املتعلقة
بعمله ،ومراعاة �أ�صحاب امل�صالح ،وم�س�ؤولية �إدارة البنك �ضمن �إطار الت�شريعات وال�سيا�سات الداخلية له ،وم�س�ؤولية الت�أكد من �أن الرقابة الفعالة متوفرة با�ستمرار
على �أن�شطة البنك ،مبا يف ذلك �أن�شطة البنك امل�سندة جلهات خارجية .ول�ضمان ذلك ،يتاح لأع�ضاء املجل�س وجلانه االت�صال املبا�شر مع الإدارة التنفيذية و�أمني �سر
املجل�س ،كما ميكنهم اال�ستعانة عند اللزوم وعلى نفقة البنك مب�صادر خارجية بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.
مهام املجل�س وواجباته

مع مراعاة اخت�صا�صات و�صالحيات الهيئة العامة للبنك ،يتوىل جمل�س الإدارة املنتخب من قبل الهيئة العامة مهام وم�س�ؤوليات �إدارة �أعمال البنك ملدة �أربع �سنوات من
تاريخ انتخابه ،وت�شمل هذه املهام والواجبات ما يلي (على �سبيل الذكر ولي�س احل�صر) :

�أو ًال :يف جمال الإ�شراف العام والرقابة ور�سم الإ�سرتاتيجيات للبنك
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1الإ�شراف على الإدارة التنفيذية العليا ومتابعة �أدائها ،والت�أكد من �سالمة الأو�ضاع املالية للبنك ومن مالءته .وعلى املجل�س اعتماد �سيا�سات و�إجراءات منا�سبة
للإ�شراف والرقابة على �أداء البنك.
2حتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية للبنك ،وتوجيه الإدارة التنفيذية لإعداد �إ�سرتاتيجية لتحقيق هذه الأهداف ،واعتماد هذه الإ�سرتاتيجية ،وعلى املجل�س اعتماد
خطط عمل تتما�شى مع هذه الإ�سرتاتيجية.
3اعتماد هيكل تنظيمي للبنك يبني الت�سل�سل الإداري ،مبا يف ذلك جلان املجل�س والإدارة التنفيذية.
4اعتماد �سيا�سة ملراقبة ومراجعة �أداء الإدارة التنفيذية عن طريق و�ضع م�ؤ�شرات �أداء لتحديد وقيا�س ور�صد الأداء والتقدم نحو حتقيق الأهداف امل�ؤ�س�سية.
5الت�أكد من توفر �سيا�سات وخطط و�إجراءات عمل لدى البنك �شاملة لكافة �أن�شطته وتتما�شى مع الت�شريعات ذات العالقة ،و�أنه قد مت تعميمها على كافة امل�ستويات
الإدارية ،و�أنه يتم مراجعتها بانتظام.
6حتديد القيم امل�ؤ�س�سية للبنك ،ور�سم خطوط وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة لكافة �أن�شطة البنك ،وتر�سيخ ثقافة عالية للمعايري الأخالقية والنزاهة وال�سلوك املهني
لإداريي البنك.
7اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ملعاجلة نقاط ال�ضعف يف �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية �أو �أي نقاط �أخرى �أظهرها املدقق اخلارجي ،واعتماد �أنظمة �ضبط ورقابة
داخلية للبنك ومراجعتها �سنوي ًا ،وكذلك اعتماد �ضوابط رقابية منا�سبة متكنه من م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا.

ثانياً :يف جمال ال�سيا�سات والتعليمات واال�سرتاتيجيات وال�ضوابط التي يجب اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

5

1اعتماد �سيا�سات و�إجراءات منا�سبة للإ�شراف والرقابة على �أداء البنك.
2اعتماد حدود وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة وااللتزام والإلزام بها يف جميع امل�ستويات الإدارية يف البنك.
3اعتماد �سيا�سة فعالة ل�ضمان مالءمة �أع�ضائه ،على �أن تت�ضمن هذه ال�سيا�سة احلد الأدنى من املعايري واملتطلبات وال�شروط الواجب توفرها يف الع�ضو املر�شح
واملعني ،وعلى �أن يتم مراجعة هذه ال�سيا�سة من وقت لآخر كلما ا�ستدعت احلاجة لذلك ،وو�ضع �إجراءات و�أنظمة كافية للت�أكد من ا�ستيفاء جميع الأع�ضاء ملعايري
املالءمة وا�ستمرار متتعهم بها.
4اعتماد �سيا�سة ل�ضمان مالءمة �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك بحيث تت�ضمن هذه ال�سيا�سة احلد الأدنى من معايري ومتطلبات و�شروط الت�شريعات
ال�سارية ب�ش�أن الإدارة التنفيذية العليا ،ويراجع املجل�س هذه ال�سيا�سة من وقت لآخر ،وي�ضع �إجراءات و�أنظمة كافية للت�أكد من ا�ستيفاء جميع �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية العليا ملعايري املالءمة وا�ستمرار متتعهم بها.
5اعتماد نظام لقيا�س �أداء �إداريي البنك من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير العام.
6اعتماد �سيا�سة و�إجراءات ملعاجلة تعار�ض امل�صالح كون البنك جز ًءا من جمموعة بنكية ،والإف�صاح عن �أي تعار�ض يف امل�صالح قد ين�ش�أ عن ارتباط البنك
بال�شركات داخل املجموعة.
7اعتماد �سيا�سات و�إجراءات للتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة بحيث ت�شمل تعريف هذه الأطراف �آخذ ًا باالعتبار الت�شريعات و�شروط التعامالت و�إجراءات
املوافقة و�آلية مراقبة هذه التعامالت ،بحيث ال ي�سمح بتجاوز هذه ال�سيا�سات والإجراءات.
8اعتماد �ضوابط حلركة انتقال املعلومات بني خمتلف الإدارات ،متنع اال�ستغالل للمنفعة ال�شخ�صية.
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ثالثاً :ما يجب على جمل�س الإدارة التحقق منه
.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1ضمان وجود نظم معلومات �إدارية كافية وموثوق بها تغطي كافة �أن�شطة البنك.
2التحقق من �أن ال�سيا�سة االئتمانية تت�ضمن تقييم نوعية احلاكمية امل�ؤ�س�سية لعمالئه من ال�شركات وخا�صة ال�شركات امل�ساهمة العامة ،بحيث يتم تقييم املخاطر
للعمالء بنقاط ال�ضعف والقوة تب ًعا ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.
3الت�أكد من �أن البنك يتبنى مبادرات اجتماعية منا�سبة يف جمال حماية البيئة وال�صحة والتعليم ومراعاة تقدمي التمويل لل�شركات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم
ب�أ�سعار و�آجال منا�سبة.
4الت�أكد من �أن الهيكل التنظيمي يعك�س بو�ضوح خطوط امل�س�ؤولية وال�سلطة.
5الت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم مب�س�ؤولياتها املتعلقة ب�إدارة العمليات اليومية للبنك ،و�أنها ت�ساهم يف تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية فيه ،و�أنها تفو�ض
ال�صالحيات للموظفني ،و�أنها تن�شئ بنية �إدارية فعالة من �ش�أنها تعزيز امل�ساءلة ،و�أنها تنفذ املهام يف املجاالت والأن�شطة املختلفة للأعمال ب�شكل يتفق مع
ال�سيا�سات والإجراءات التي اعتمدها املجل�س.
6الت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية تتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة �أعمالها وتتجنب تعار�ض امل�صالح.

رابعاً :واجبات جمل�س الإدارة يف جمال التعيني والتقييم واملكاف�آت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1تعيني مدير عام يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية واخلربة امل�صرفية ،واحل�صول على موافقة البنك املركزي امل�سبقة على تعيينه.
2تعيني كل من مدير التدقيق ومدير �إدارة املخاطر وم�س�ؤول االمتثال وقبول ا�ستقاالتهم .
3ت�شكيل جلان من بني �أع�ضائه ،يحدد �أهدافها ويفو�ضها ب�صالحيات من قبله ،وذلك وفق ميثاق يو�ضح ذلك ،وعلى هذه اللجان �أن تقوم برفع تقارير دورية �إىل
املجل�س.
4املوافقة على تعيني �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك.
�5إقرار خطة �إحالل لأع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا للبنك ،وعلى املجل�س مراجعة هذه اخلطة مرة يف ال�سنة على الأقل.
6تقييم �أداء املدير العام �سنو ًيا وفق نظام تقييم معد من قبل جلنة الرت�شيح واملكاف�آت مبا يف ذلك و�ضع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ،وبحيث تت�ضمن معايري تقييم
�أداء املدير العام كل من الأداء املايل والإداري للبنك ،ومدى �إجنازه خلطط و�إ�سرتاتيجيات البنك متو�سطة وطويلة الأجل ،وعلى �أن تقوم اللجنة ب�إعالم البنك
املركزي بنتيجة هذا التقييم.
7و�ضع �إجراءات لتحديد مكاف�آت �أع�ضائه ،وذلك اعتمادًا على نظام التقييم الذي �أقره.
8الت�أكد من مالءمة �أع�ضائه و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا وفقا ل�سيا�سات البنك املعتمدة والت�شريعات والتعليمات ال�سارية مع الت�أكد من توقيع الإقرارات التي
ت�ضمنتها تعليمات البنك املركزي.

خام�ساً :واجبات جمل�س الإدارة يف جمال الإف�صاح والن�شر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�1ضمان تخ�صي�ص جزء من موقع البنك االلكرتوين يت�ضمن تو�ضيحا حلقوق امل�ساهمني وت�شجيعهم على احل�ضور والت�صويت يف اجتماعات الهيئة العامة ،وكذلك
ن�شر امل�ستندات املعنية باالجتماعات ومن �ضمنها الن�ص الكامل للدعوة وحما�ضر االجتماعات.
2الت�أكد من �أن املعلومات املالية وغري املالية التي تهم �أ�صحاب العالقة قد مت ن�شرها.
3الت�أكد من التزام البنك بالإف�صاحات التي حددتها املعايري الدولية للإبالغ املايل وتعليمات البنك املركزي والت�شريعات الأخرى ذات العالقة ومعايري املحا�سبة
الدولية و�أن يت�أكد من �أن الإدارة التنفيذية على علم بالتغريات التي تطر�أ على املعايري الدولية للإبالغ املايل.
4الت�أكد من ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك وتقاريره الربعية� ،إف�صاحات تتيح للم�ساهمني احلاليني �أو املحتملني االطالع على نتائج العمليات والو�ضع املايل للبنك.
5الت�أكد من �أن التقرير ال�سنوي يت�ضمن البيانات والإقرارات التي تتطلبها القوانني وتعليمات البنك املركزي.
�6إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سل ًبا على مالءمة �أي من الإدارة التنفيذية العليا.
7توفري �آلية حمددة ل�ضمان التوا�صل مع �أ�صحاب العالقة وذلك من خالل الإف�صاح وتوفري معلومات ذات داللة حول �أن�شطة البنك لأ�صحاب امل�صالح.
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�ساد�ساً :واجبات جمل�س الإدارة يف جمال التدقيق الداخلي واخلارجي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1اتخاذ الإجراءات الالزمة لتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وذلك من خالل �إعطاء الأهمية الالزمة لعملية التدقيق وتر�سيخ ذلك يف البنك ،ومتابعة ت�صويب
مالحظات التدقيق.
2الت�أكد من �أن دائرة التدقيق الداخلي يف البنك قادرة على القيام مبهامها وان يكون موظفيها م�ؤهلني ،و�ضمان ا�ستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.
�3ضمان وتعزيز ا�ستقاللية املدققني الداخليني ،و�إعطائهم مكانة منا�سبة يف ال�سلم الوظيفي للبنك ،و�ضمان متكنهم من الو�صول �إىل جميع ال�سجالت واملعلومات
واالت�صال ب�أي موظف داخل البنك ،بحيث ميكنهم من �أداء املهام املوكلة �إليهم و�إعداد تقاريرهم دون �أي تدخل خارجي.
4اعتماد ميثاق تدقيق داخلي يت�ضمن مهام و�صالحيات وم�س�ؤوليات �إدارة التدقيق ،وتعميمه داخل البنك.
5اعتماد �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية والت�أكد من قيام املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي مبراجعة هيكل هذه الأنظمة مرة واحدة على الأقل �سنو ًيا ،وعلى املجل�س
ت�ضمني التقرير ال�سنوي للبنك مبا ي�ؤكد كفاية هذه الأنظمة.
6التحقق من �أن دائرة التدقيق الداخلي خا�ضعة للإ�شراف املبا�شر للجنة التدقيق ،و�أنها ترفع تقاريرها مبا�شرة �إىل رئي�س جلنة التدقيق.
�7ضمان ا�ستقاللية املدقق اخلارجي بداية وا�ستمرا ًرا.
�8ضمان تدوير منتظم للمدقق اخلارجي بني مكاتب التدقيق و�شركاتها التابعة واحلليفة  .وذلك كل �سبع �سنوات كحد �أعلى.

�سابعاً :واجبات جمل�س الإدارة يف جمال االمتثال
1 .1اعتماد �سيا�سة ل�ضمان امتثال البنك جلميع الت�شريعات ذات العالقة ،ومراجعة هذه ال�سيا�سة ب�شكل دوري والتحقق من تطبيقها.
2 .2اعتماد مهام وم�س�ؤوليات دائرة �إدارة االمتثال.
�3 .3ضمان ا�ستقاللية �إدارة االمتثال ،و�ضمان ا�ستمرار رفدها بكوادر كافية ومدربة.

ثامناً :واجبات جمل�س الإدارة يف جمال املخاطر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

7

1قبل املوافقة على �أي تو�سع يف �أن�شطة البنك ،على املجل�س الأخذ باالعتبار املخاطر املرتتبة على وقدرات وم�ؤهالت موظفي دائرة �إدارة املخاطر.
2اعتماد �إ�سرتاتيجية لإدارة املخاطر ومراقبة تنفيذها ،بحيث تت�ضمن م�ستوى املخاطر املقبولة و�ضمان عدم تعري�ض البنك ملخاطر مرتفعة ،و�أن يكون املجل�س مل ًما
ببيئة العمل الت�شغيلية للبنك واملخاطر املرتبطة بها ،و�أن يت�أكد من وجود �أدوات وبنية حتتية لإدارة املخاطر يف البنك قادرة على حتديد وقيا�س و�ضبط ومراقبة
كافة �أنواع املخاطر التي يتعر�ض لها البنك.
3اعتماد منهجية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�سمال البنك ،وبحيث تكون هذه املنهجية �شاملة وفعالة وقادرة على حتديد جميع املخاطر التي من املمكن �أن يواجهها
البنك ،وت�أخذ باالعتبار خطة البنك الإ�سرتاتيجية وخطة ر�أ�س املال ،ومراجعة هذه املنهجية ب�صورة دورية والتحقق من تطبيقها ،والت�أكد من احتفاظ البنك
بر�أ�سمال كاف ملقابلة جميع املخاطر التي يواجهها.
4اعتماد وثيقة للمخاطر املقبولة للبنك.
5التحقق من معاجلة التجاوزات على م�ستويات املخاطر املقبولة ،مبا يف ذلك م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا املعنية ب�ش�أن هذه التجاوزات.
6الت�أكد من �أن دائرة �إدارة املخاطر تقوم ب�إجراء اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ب�شكل دوري لقيا�س قدرة البنك على حتمل ال�صدمات ومواجهة املخاطر املرتفعة،
و�أن يكون للمجل�س دور رئي�سي يف اعتماد الفر�ضيات وال�سيناريوهات امل�ستخدمة ومناق�شة نتائج االختبارات واعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها بنا ًء على هذه
النتائج .
�7ضمان ا�ستقاللية دائرة �إدارة املخاطر يف البنك ،وذلك من خالل رفع تقاريرها �إىل جلنة �إدارة املخاطر ،ومنح الدائرة ال�صالحيات الالزمة لتمكينها من
احل�صول على املعلومات من دوائر البنك الأخرى والتعاون مع اللجان الأخرى للقيام مبهامها.
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واجبات رئي�س جمل�س الإدارة

1 .1احلر�ص على �إقامة عالقة بناءة بني املجل�س والإدارة التنفيذية للبنك.
2 .2الت�شجيع على النقد ال ّبناء حول الق�ضايا التي يتم بحثها ب�شكل عام وتلك التي يوجد حولها تباين يف وجهات النظر بني الأع�ضاء ،والت�شجيع على النقا�شات
والت�صويت على تلك الق�ضايا.
3 .3الت�أكد من ا�ستالم جميع �أع�ضاء املجل�س ملحا�ضر االجتماعات ال�سابقة وتوقيعها ،وا�ستالم جدول �أعمال �أي اجتماع قبل انعقاده مبدة كافية ،على �أن يت�ضمن
اجلدول معلومات مكتوبة كافية عن املوا�ضيع التي �سيتم مناق�شتها يف االجتماع ويكون الت�سليم بوا�سطة �أمني �سر املجل�س.
4 .4الت�أكد من وجود ميثاق ينظم ويحدد عمل املجل�س.
5 .5مناق�شة الق�ضايا الإ�سرتاتيجية والهامة يف اجتماعات املجل�س ب�شكل م�ستفي�ض.
6 .6تزويد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س عند انتخابه بن�صو�ص القوانني ذات العالقة بعمل البنوك ،وتعليمات البنك املركزي ذات العالقة بعمل املجل�س ،مبا فيها هذه
التعليمات ،وبكتيب يو�ضح حقوق الع�ضو وم�س�ؤولياته وواجباته ،ومهام وواجبات �أمني �سر املجل�س.
كاف عن �أعمال البنك عند التعيني �أو عند الطلب.
7 .7تزويد كل ع�ضو مبلخ�ص ٍ
8 .8التداول مع �أي ع�ضو جديد مب�ساعدة امل�ست�شار القانوين للبنك ،حول مهام وم�س�ؤوليات املجل�س وخا�صة ما يتعلق باملتطلبات القانونية والتنظيمية لتو�ضيح املهام
وال�صالحيات والأمور الأخرى اخلا�صة بالع�ضوية ومنها فرتة الع�ضوية ،ومواعيد االجتماعات ،ومهام اللجان ،وقيمة املكاف�آت ،و�إمكانية احل�صول على امل�شورة
الفنية املتخ�ص�صة امل�ستقلة عند ال�ضرورة.
9 .9تلبية احتياجات �أع�ضاء املجل�س فيما يتعلق بتطوير خرباتهم وتعلمهم امل�ستمر ،و�أن يتيح للع�ضو اجلديد ح�ضور برنامج توجيه ،بحيث يراعي اخللفية امل�صرفية
للع�ضو.
1010توجيه دعوة للبنك املركزي حل�ضور اجتماعات الهيئة العامة ،وذلك قبل فرتة كافية لي�صار �إىل ت�سمية من ميثله.
1111تزويد البنك املركزي مبحا�ضر اجتماعات الهيئة العامة ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سة �أيام من تاريخ م�صادقة مراقب عام ال�شركات �أو من ميثله على
حم�ضر االجتماع.
1212الت�أكد من �إعالم البنك املركزي عن �أي معلومات جوهرية ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على مالءمة �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء الإدارة التنفيذية للبنك.
واجبات ع�ضو جمل�س الإدارة

.1
.2
.3
.4

1الإملام بالت�شريعات واملبادئ املتعلقة بالعمل امل�صريف والبيئة الت�شغيلية للبنك ومواكبة التطورات التي حت�صل فيه وكذلك امل�ستجدات اخلارجية التي لها عالقة
ب�أعماله مبا يف ذلك متطلبات التعيني يف وظائف الإدارة التنفيذية العليا يف البنك.
 2ح�ضور اجتماعات املجل�س ،واجتماعات جلانه ح�سب املقت�ضى واجتماعات الهيئة العامة.
 3عدم الإف�صاح عن املعلومات ال�سرية اخلا�صة بالبنك �أو ا�ستخدامها مل�صلحته اخلا�صة �أو مل�صلحة غريه.
 4تغليب م�صلحة البنك يف كل املعامالت التي تتم مع �أي �شركة �أخرى له م�صلحة �شخ�صية فيها وعدم �أخذ فر�ص العمل التجاري اخلا�صة بالبنك مل�صلحته
اخلا�صة ،و�أن يتجنب تعار�ض امل�صالح.

واجبات �أمني ال�سر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1ح�ضور جميع اجتماعات املجل�س ،وتدوين كافة املداوالت واالقرتاحات واالعرتا�ضات والتحفظات وكيفية الت�صويت على م�شروعات قرارات املجل�س.
2حتديد مواعيد اجتماعات املجل�س وذلك بالتن�سيق مع رئي�س املجل�س.
3الت�أكد من توقيع �أع�ضاء جمل�س الإدارة على حما�ضر االجتماعات والقرارات.
4متابعة تنفيذ القرارات املتخذة من جمل�س الإدارة ،ومتابعة بحث �أي موا�ضيع مت �إرجاء طرحها يف اجتماع �سابق.
5حفظ �سجالت ووثائق اجتماعات جمل�س الإدارة.
6اتخاذ الإجراءات الالزمة للت�أكد من �أن م�شاريع القرارات املنوي �إ�صدارها عن املجل�س تتوافق مع الت�شريعات.
7التح�ضري الجتماعات الهيئة العامة والتعاون مع اللجان املنبثقة عن املجل�س.
8تزويد البنك املركزي ب�إقرارات املالءمة التي يتم توقيعها من قبل �أع�ضاء املجل�س.
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اجتماعات جمل�س الإدارة

�أ  .يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة خطية من رئي�سه �أو نائبه يف حالة غيابه �أو بناء على طلب خطي يقدمه �إىل رئي�س املجل�س ربع �أع�ضائه على الأقل يبينون فيه الأ�سباب
الداعية لعقد االجتماع ،ف�إذا مل يوجه رئي�س املجل�س �أو نائبه الدعوة للمجل�س �إىل االجتماع خالل �سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمه الطلب فللأع�ضاء الذين قدموا الطلب
دعوته لالنعقاد.
ب.يعقد جمل�س الإدارة اجتماعاته بح�ضور الأكرثية املطلقة لأع�ضاء املجل�س يف املركز الرئي�سي للبنك �أو يف �أي مكان �آخر داخل اململكة �إذا تعذر عقدها يف املركز،
وت�صدر قرارات املجل�س بالأكرثية املطلقة للأع�ضاء الذين ح�ضروا االجتماع ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع.
ج .يكون الت�صويت على قرارات جمل�س الإدارة �شخ�صي ًا ويقوم به الع�ضو بنف�سه وال يجوز التوكيل فيه كما ال يجوز �أن يتم باملرا�سلة �أو ب�صورة غري مبا�شرة �أخرى.
د .يجب �أن ال يقل عدد اجتماعات جمل�س الإدارة عن �ستة اجتماعات خالل ال�سنة املالية ،و�أن ال ينق�ضي �أكرث من �شهرين دون عقد اجتماع للمجل�س.
هـ.على البنك تدوين حما�ضر اجتماعات املجل�س وجلانه ب�صورة دقيقة وكاملة وتدوين �أي حتفظات �أثريت من قبل �أي ع�ضو ،و�أن يحتفظ البنك بجميع هذه املحا�ضر
ب�شكل منا�سب.
كاف تقدمي معلومات وافية ودقيقة لأع�ضاء املجل�س ،وعلى رئي�س املجل�س التحقق من ذلك.
و .على الإدارة التنفيذية العليا وقبل اجتماع املجل�س ٍ
بوقت ٍ
حدود امل�س�ؤولية وامل�ساءلة

	•يعتمد املجل�س حدودا وا�ضحة للم�س�ؤولية وامل�ساءلة وااللتزام والإلزام بها يف جميع امل�ستويات الإدارية يف البنك.
	•يت�أكد املجل�س من �أن الهيكل التنظيمي للبنك يعك�س بو�ضوح خطوط امل�س�ؤولية وال�سلطة ،وي�شمل امل�ستويات الرقابية الالزمة مبوجب الت�شريعات والتعليمات ال�سارية.
	•يت�أكد املجل�س من �أن الإدارة التنفيذية العليا تقوم مب�س�ؤوليتها املتعلقة ب�إدارة العمليات اليومية للبنك و�أنها ت�ساهم يف تطبيق احلاكمية امل�ؤ�س�سية فيه ،و�أنها تفو�ض
ال�صالحيات للموظفني ،و�أنها تن�شئ بنية �إدارية فعالة من �ش�أنها تعزيز امل�ساءلة ،و�أنها تنفذ املهام يف املجاالت والأن�شطة املختلفة للأعمال ب�شكل يتفق مع ال�سيا�سات
والإجراءات التي اعتمدها املجل�س.
	•يعتمد املجل�س �ضوابط رقابية منا�سبة متكنه من م�ساءلة الإدارة التنفيذية العليا.
	•�إ�ضاف ًة �إىل ما هو وارد يف الت�شريعات ،يعمل املدير العام على ما يلي:
 -1تطوير التوجه اال�سرتاتيجي للبنك.
 -2تنفيذ ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات البنك.
 -3تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة.
 -4توفري الإر�شادات لتنفيذ خطط العمل ق�صرية وطويلة الأجل.
 -5تو�صيل ر�ؤية ور�سالة و�إ�سرتاتيجية البنك �إىل املوظفني.
� -6إعالم جمل�س الإدارة بجميع اجلوانب الهامة لعمليات البنك.
� -7إدارة العمليات اليومية للبنك.
اللجان املنبثقة عن املجل�س

بهدف تنظيم �أعمال املجل�س وزيادة كفاءته وفعاليته ،ي�شكل جمل�س الإدارة جلان ًا خمتلفة يفو�ضها ببع�ض ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وب�شكل يتوافق مع �أهداف
وا�سرتاتيجيات البنك .علم ًا ب�أن وجود هذه اللجان ال يعفي املجل�س من حتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة جلميع الأمور املتعلقة بالبنك.
ميكن لع�ضو جمل�س الإدارة �أن يكون ع�ضو ًا يف �أكرث من جلنة من اللجان املنبثقة عن املجل�س� ،إال يف احلاالت التي قد ين�ش�أ فيها ت�ضارب يف امل�صالح .ويعني رئي�س جمل�س
الإدارة رئي�س ًا لكل جلنة من جلان املجل�س ،بحيث يكون رئي�س كل جلنة م�س�ؤو ًال عن الأداء العام لتلك اللجنة وعليه رفع تقارير ربع �سنوية لرئي�س املجل�س.
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�أ) جلنة التدقيق
دور اللجنة:

تخت�ص جلنة التدقيق باملهام التايل ذكرها على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من اخت�صا�صات �أخرى ذات عالقة:
1 .1تعنى اللجنة مبراجعة:
�أ -نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك.
ب -الق�ضايا املحا�سبية ذات الأثر اجلوهري على البيانات املالية للبنك.
ج� -أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية يف البنك.
2 .2تقدمي التو�صيات للمجل�س بخ�صو�ص تعيني املدقق اخلارجي و�إنهاء عمله و�أتعابه و�أي �شروط تتعلق بالتعاقد معه ،بالإ�ضافة �إىل تقييم ا�ستقالليته� ،آخذة باالعتبار
�أي �أعمال �أخرى كلف بها خارج نطاق التدقيق.
3 .3للجنة �صالحية احل�صول على �أي معلومات من الإدارة التنفيذية ولها احلق يف ا�ستدعاء �أي �إداري حل�ضور �أي من اجتماعاتها.
4 .4االجتماع مع املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي وم�س�ؤول االمتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة بدون ح�ضور �أي من �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا.
5 .5مراجعة ومراقبة الإجراءات التي متكن املوظف من الإبالغ ب�شكل �سري عن �أي خط�أ يف التقارير املالية �أو �أية �أمور �أخرى ،وت�ضمن اللجنة وجود الرتتيبات الالزمة
للتحقيق امل�ستقل والت�أكد من متابعة نتائج التحقيق ومعاجلتها مبو�ضوعية.
6 .6التحقق من تدوير موظفي التدقيق الداخلي لتدقيق �أن�شطة البنك املختلفة كل ثالث �سنوات كحد �أدنى.
7 .7التحقق من عدم تكليف موظفي التدقيق الداخلي ب�أي مهام تنفيذية.
8 .8التحقق من �إخ�ضاع كافة �أن�شطة البنك للتدقيق مبا فيها امل�سندة جلهات خارجية (.)Outsourced Activities
9 .9تقوم جلنة التدقيق مبمار�سة الدور املوكول اليها مبوجب قانون البنوك والت�شريعات االخرى 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 االدارة التنفيذية باتخاذ االجراءات الت�صويبية وبالوقت املنا�سب لنقاط ال�ضعف يف الرقابة الداخلية ،وحاالت عدم االلتزام بال�سيا�سات
والقوانني والتعليمات ،واملالحظات االخرى التي يتم حتديدها من قبل التدقيق الداخلي.
	•الت�أكد من قيام البنك بتطبيق معايري املحا�سبة والتدقيق الدولية بال�شكل ال�سليم.
	•مراجعة املالحظات الواردة يف تقارير اجلهات الرقابية وتقارير املدقق اخلارجي ومتابعة اجراءات الت�صويب.
	•مراجعة البيانات املالية للبنك قبل عر�ضها على جمل�س االدارة وب�صفة خا�صة التحقق من اوامر اجلهات الرقابية ب�ش�أن كفاية ر�أ�س املال وكفاية املخ�ص�صات
امل�أخوذة مقابل الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وكافة املخ�ص�صات االخرى و�إبداء الر�أي يف ديون البنك غري العاملة �أو املقرتح اعتبارها ديون ًا هالكة.
	•الت�أكد من القوانني واالنظمة التي حتكم عمل البنك.
	•يدعى رئي�س دائرة التدقيق الداخلي يف البنك حل�ضور اجتماعات اللجنة ولها �أن تدعو �أي �شخ�ص لال�ستئنا�س بر�أيه بخ�صو�ص م�س�ألة معينة.
 1010تقييم �أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكاف�آتهم.

ت�شكيل اللجنة:

تت�شكل جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء� ،إثنني منهم م�ستقلني �أحدهما رئي�س اللجنة .على �أن يكون جميع �أع�ضاء اللجنة حا�صلني على م�ؤهالت علمية ويتمتعون بخربة
عملية منا�سبة يف جماالت املحا�سبة �أو املالية �أو �أي من التخ�ص�صات �أو املجاالت امل�شابهة ذات العالقة ب�أعمال البنك.
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ب) جلنة املخاطر واالمتثال
دور اللجنة:

تخت�ص جلنة املخاطر واالمتثال باملهام التايل ذكرها على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من تخ�ص�صات �أخرى ذات عالقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1مراجعة �إطار �إدارة املخاطر يف البنك.
2مراجعة �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر لدى البنك قبل اعتمادها من املجل�س.
3مواكبة التطورات التي ت�ؤثر على �إدارة املخاطر بالبنك ،ورفع تقارير دورية عنها �إىل املجل�س.
4التحقق من عدم وجود تفاوت بني املخاطر الفعلية التي ي�أخذها البنك وم�ستوى املخاطر املقبولة التي وافق عليها املجل�س.
5تهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�ضمن التعرف على املخاطر ذات الأثر اجلوهري ،و�أي �أن�شطة يقوم بها البنك ميكن �أن تعر�ضه ملخاطر �أكرب من م�ستوى املخاطر
املقبولة ،ورفع تقارير بذلك �إىل املجل�س ومتابعة معاجلتها.
6مراجعة تقارير �إدارة االمتثال ورفع تو�صياتها �إىل املجل�س بخ�صو�صها.

ت�شكيل اللجنة:

تت�شكل جلنة املخاطر والإمتثال من ثالثة �أع�ضاء �أحدهم م�ستق ًال ،ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور
االجتماعات.

ج) جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
دور اللجنة:

تخت�ص جلنة الرت�شيح واملكاف�آت باملهام التايل ذكرها على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل ما يت�ضمنه ميثاق عملها من اخت�صا�صات �أخرى ذات عالقة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1حتديد الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إىل ع�ضوية املجل�س �ضمن �سيا�سة مالءمة الأع�ضاء التي يعتمدها جمل�س الإدارة ،مع الأخذ باالعتبار قدرات وم�ؤهالت
الأ�شخا�ص املر�شحني ،كما ي�ؤخذ بعني االعتبار يف حالة �إعادة تر�شيح الع�ضو عدد مرات ح�ضوره وفاعلية م�شاركته يف اجتماعات املجل�س.
2تر�شح �إىل املجل�س الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لالن�ضمام �إىل الإدارة التنفيذية العليا.
3الت�أكد من ح�ضور �أع�ضاء املجل�س ور�شات عمل �أو ندوات يف املوا�ضيع امل�صرفية وبالأخ�ص �إدارة املخاطر واحلاكمية امل�ؤ�س�سية و�آخر تطورات العمل امل�صريف.
4حتديد فيما �إذا كان الع�ضو يحقق �صفة الع�ضو امل�ستقل �آخذة بعني االعتبار احلد الأدنى لل�شروط الواردة يف الت�شريعات والتعليمات ال�سارية.
5الإ�شراف على تطبيق ال�سيا�سات التي يعتمدها املجل�س ب�ش�أن تقييم �أداء املجل�س و�أداء الإدارة التنفيذية العليا يف البنك مبا فيهم املدير العام.
6توفري معلومات وملخ�صات حول خلفية بع�ض املوا�ضيع الهامة عن البنك لأع�ضاء املجل�س عند الطلب ،والت�أكد من �إطالعهم امل�ستمر حول �أحدث املوا�ضيع ذات
العالقة بالعمل امل�صريف.
7الت�أكد من وجود �سيا�سة منح مكاف�آت لإداريي البنك ومراجعتها ب�صورة دورية وتطبيق هذه ال�سيا�سة ،والتو�صية بتحديد رواتب املدير العام وباقي �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية العليا ومكاف�آتهم وامتيازاتهم الأخرى على �أن يكون تقييم �أداء مدير وموظفي التدقيق الداخلي وحتديد مكاف�آتهم من قبل جلنة التدقيق.
8الت�أكد من وجود خطة �إحالل للإدارة التنفيذية العليا.

ت�شكيل اللجنة:

تت�شكل جلنة الرت�شيح واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،اثنني منهم م�ستقلني .ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة �أو غريهم من
اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات.
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د) جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي
دور اللجنة:

باال�ضافة ملا يفو�ضها املجل�س من مهامه ،تتوىل جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي التوجيه والإ�شراف على �إعداد دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية وحتديثـه ومراقبة تطبيقه  ،كما تعنى
اللجنة بالت�أكد من:
.1
.2
.3
.4

1ان الهيكل التنظيمي للبنك يلبي متطلبات احلاكمية امل�ؤ�س�سية.
2ر�سم ا�سرتاتيجية للبنك والعمل على �إقرارها من املجل�س.
3اعتماد جمل�س االدارة لل�سيا�سات العامة للبنك مبا فيها اال�سرتاتيجية العامة واال�شراف على تنفيذها ب�شكل ي�ضمن عدم ت�ضارب امل�صالح.
4االلتزام مبيثاق اخالقيات العمل املعتمد لدى البنك وذلك على م�ستوى جمل�س االدارة وكافة امل�ستويات االدارية يف البنك.

ت�شكيل اللجنة:

تت�شكل جلنة التحكم امل�ؤ�س�سي برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوين م�ستقلني ،ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة �أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني
حل�ضور االجتماعات.

هـ) جلنة الت�سهيالت والإدارة
دور اللجنة:

تتوىل جلنة جمل�س الإدارة للت�سهيالت والإدارة املهام التالية:
1 .1ممار�سة ال�صالحيات االئتمانية وذلك فيما يتجاوز �صالحيات جلان الإدارة للت�سهيالت مبوجب جدول ال�صالحيات املرفق بال�سيا�سة االئتمانية املعتمدة.
2 .2ممار�سة ال�صالحيات اال�ستثمارية وذلك فيما يتجاوز �صالحيات جلنة الإدارة لال�ستثمار مبوجب جدول ال�صالحيات املرفق بال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة .
3 .3ممار�سة ال�صالحيات املتعلقة باعتماد امل�صروفات وبيع العقارات اململوكة للبنك وعقود امل�شرتيات واخلدمات والتوريدات والعطاءات التي يكون البنك طرف ًا فيها،
وذلك فيما يتجاوز �صالحيات املدير العام مبوجب جدول ال�صالحيات املرفق بنظام امل�شرتيات والعقود و�صالحيات االرتباط وال�صرف املعتمد.

ت�شكيل اللجنة:

تت�شكل جلنة الت�سهيالت والإدارة من رئي�س جمل�س الإدارة �أو نائبه وع�ضوية ثالثة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل ،ويجوز للجنة دعوة �أع�ضاء �أو ممثلني من الإدارة
�أو غريهم من اخلرباء واملتخ�ص�صني حل�ضور االجتماعات ،ويكلف املدير العام ب�أعمال �أمانة �سر اللجنة.
الإدارة التنفيذية العليا

يقوم جمل�س الإدارة باملوافقة على تعيني الإدارة التنفيذ ّية يف البنك ،والذي بدوره يت�أكد من امتالكها اخلربات والكفاءات والنزاهة ال�ضرورية لإدارة �أعمال البنك
و�ش�ؤونه على نحو يتوافق ومعايري ال�سلوك املهني ال�سيما الإ�شراف على �إدارة البنك والتمتّع بال�صالحية املنا�سبة للإ�شراف على الأفراد الرئي�س ّيني املرتبطني بعمليات
البنك .وي�ضع البنك �سيا�سة لإدارة و�شغل الوظائف التنفيذية العليا مبا يلبي املتطلبات الت�شريعية والتعليمات النافذة وتطلعات البنك.
تعنى الإدارة التنفيذ ّية يف تطبيق مبادئ احلاكمية امل�ؤ�س�سية يف البنك وتوفري الرقابة الكافية على الأن�شطة التي تقوم ب�إدارتها.
ويف هذا الإطار ،تعنى الإدارة التنفيذ ّية بتحديد املهام للموظفني بال�شكل املالئم ،كما يقع على عاتقها اقرتاح الهيكل الإداري الذي يعمل على تعزيز مفهوم املحا�سبة
وال�شفافية .وتكون هذه الإدارة ملزمة بالإ�شراف على الوفاء بامل�س�ؤوليات/ال�صالحيات املحدّدة كما تكون م�س�ؤولة جتاه املجل�س عن �أداء البنك.
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تقييم �أداء الإداريني

ي�ضع البنك �سيا�سات تقييم الأداء التي تكفل م�شاركة جميع القائمني على ت�سيري �أعمال البنك يف حتقيق �أهدافه من خالل �أداء املهام والأهداف وااللتزامات املنوطة
بكل منهم يف �إطار املناف�سة العادلة املنبثقة من ثقافة التمييز يف الأداء.
	• �سيا�سة تقييم �أداء جمل�س الإدارة و�أع�ضاءه
	•�سيا�سة تقييم �أداء �شاغلي الوظائف العليا وم�ساءلتهم
	•نظام تقييم �أداء موظفي البنك.
وترتقي كافة الأنظمة وال�سيا�سات �أعاله �إىل �أحدث املمار�سات العاملية التي من �ش�أنها القيا�س املو�ضوعي للأداء مع الأخذ بعني االعتبار جتنب املخاطر وما تن�ص عليه
الت�شريعات والتعليمات النافذة.
�أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية

�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
وحتقيق 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�شريعات والتعليمات ال�سارية.
وي�أتي ذلك انطالق ًا من �إميان جمل�س الإدارة 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 العليا 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 .وتت�أكد الدوائر
الرقابية من �أن التعامالت مع ذوي العالقة تتم وفقا لل�سيا�سات والإجراءات املعتمدة.
ويعتمد جمل�س الإدارة �سيا�سة لل�ضبط والرقابة الداخلية تتطرق �إىل كافة اجلوانب املتعلقة ب�أنظمة الرقابة الداخلية من حيث تعريفها ومقوماتها وم�س�ؤوليات جمل�س
الإدارة والإدارة التنفيذية العليا عنها.
وللت�أكد من ا�ستقاللية الدوائر الرقابية يف البنك ،وقيامها بالأدوار الرقابية املنوطة بها ،ترفع تقاريرها اىل جلان جمل�س الإدارة ،كما تق ّيم جلان جمل�س االدارة �أداء
�شاغلي الوظائف العليا للجهات الرقابية مبوجب �سيا�سة تقييم �أداء �شاغلي الوظائف العليا التي يعتمدها املجل�س.
اجلهات الرقابية يف البنك

�إدارة التدقيق الداخلي :وتعنى مبراجعة االلتزام بدليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية ،والتحقق من االمتثال ل�سيا�سات و�إجراءات البنك واملعايري الدولية والت�شريعات ذات
العالقة ب�أعمال البنك ،والتحقق من توفر �أنظمة �ضبط ورقابة داخلية كافية لأن�شطة البنك و�شركاته التابعة وااللتزام بها ،والتدقيق املايل والإداري ،ومراجعة �صحة
و�شمولية اختبارات الأو�ضاع ال�ضاغطة ( ،)Stress Testingوالت�أكد من دقة الإجراءات املتبعة لعملية التقييم الداخلي لكفاية ر�أ�س املال (. )ICAAP
وترفع ادارة التدقيق الداخلي تقاريرها للجنة التدقيق مبجل�س الإدارة.
�إدارة املخاطر :وتعنى مبراقبة املخاطر يف البنك يف كافة الأ�صعدة واملجاالت ال�سوقية والت�شغيلية وخماطر املعلومات وخماطر االئتمان ،وا�ستمرارية العمل ،ومراقبة
التزام دوائر البنك بامل�ستويات املحددة للمخاطر .وذلك وفقا لأف�ضل املعايري العاملية .وترفع تقاريرها اىل جلنة املخاطر واالمتثال مبجل�س الإدارة.
�إدارة االمتثال :وتعنى بالتحقق من االمتثال للت�شريعات والتعليمات املحلية والعاملية التي تخ�ضع لها �أعمال البنك ،وترفع تقاريرها اىل جلنة املخاطر واالمتثال مبجل�س
الإدارة ون�سخة للمدير العام .كما تعنى ب�أعمال مراقبة ومكافحة غ�سل الأموال ،بالإ�ضافة اىل ادارة وحدة �شكاوى العمالء يف �إطار نظام يعتمده جمل�س الإدارة وفقا
للتعليمات الرقابية.
وت�ضع كل من اجلهات الرقابية �أعاله ،مواثيق عملها التي تعتمد من جمل�س الإدارة.
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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-:
	•النزاهة.
	•الإمتثال للقوانني.
	•ال�شفافية.
	•الوالء 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 والكفاءة وثم الدقة والتعلم 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.
يتم ن�شر املعايري وال�سيا�سات ذات ال�صلة على املوقع الإلكرتوين للبنك؛ كما يتم حتديد درجة التق ّيد بها يف تقرير احلاكمية امل�ؤ�س�سية �ضمن التقرير ال�سنوي للبنك.
ت�ضارب امل�صالح

يعتمد البنك �سيا�سة موثقة حول ت�ضارب امل�صالح ت�شمل م�س�ألة حتديد الت�ضارب والتنفيذ امل�ستق ّل والإف�صاح عنه� ،سواء ن�ش�أ هذا التعار�ض بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وبني البنك �أو بني الإدارة التنفيذية وبني البنك.
تغطي �سيا�سة البنك اخلا�صة بت�ضارب امل�صالح خمتلف اجلوانب املتعلقة باملو�ضوع مثل:
	•الأن�شطة والأعمال التي على ع�ضو جمل�س الإدارة جتنبها والتي من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�ضارب يف امل�صالح.
	•يجب احل�صول على موافقة املجل�س عن �أي ن�شاط يقوم به ع�ضو جمل�س الإدارة والذي من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل ت�ضارب امل�صالح ،وعلى املجل�س التحقق من �أن هذا
الن�شاط ال ينطوي على �أية ت�ضارب.
	•على ع�ضو جمل�س الإدارة الت�صريح عن �أية مو�ضوع �أدى �أو قد ي�ؤدي �إىل ت�ضارب يف امل�صالح.
	•على ع�ضو جمل�س الإدارة االمتناع عن الت�صويت على �أي بند من بنود جدول الأعمال والذي قد ي�ؤدي �إىل ت�ضارب يف امل�صالح �أو له ت�أثري على مو�ضوعية الت�صويت.
	•يجب �أن تقوم جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على �أ�سا�س امل�ساواة ،كما يجب توفر �آلية وا�ضحة لدى جمل�س الإدارة للتعامل مع �أية ق�ضية تن�ش�أ من عدم
االمتثال ل�سيا�سة ت�ضارب امل�صالح.
	•يجب �أن تت�ضمن �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح �أمثلة على احلاالت التي قد ت�ؤدي �إىل ت�ضارب يف امل�صالح واملرتبطة ب�أع�ضاء املجل�س.
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املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

ي�ضع البنك �سيا�سة موثقة حول املعامالت مع الأطراف ذات العالقة .حيث تت�ض ّمن هذه ال�سيا�سة القواعدَ والإجراءات املعتمدة لتنظيم املعامالت مع هذه الأطراف
�سواء مت ذلك بني البنك وموظفيه �أو بني البنك و�أع�ضاء جمل�س �إدارته �أو �شركاتهم �أو بني الأطراف ذات ال�صلة فيما بينهم ،مبا يف ذلك معامالت القرو�ض واملعامالت
التجارية امل َربمة مع البنك.
يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من �أن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة تتم مراجعتها وتقييم خماطرها وتراعي جميع ال�ضوابط املو�ضوعة.
�سيا�سة الإبالغ

يعتمد البنك �سيا�سة و�إجراءات عمل للتبليغ عن الأعمال غري القانونية  /االحتيال و�سيا�سة التبليغ اخلا�صة ،مبا يف ذلك الإجراءات التي تخ ّول املوظفني االت�صال برئي�س
جمل�س الإدارة للإبالغ عن �أ ّية خماوف لديهم حول �إمكانية ح�صول خمالفة �أو احتيال على نحو ي�سمح بفتح حتقيق م�ستق ّل للنظر يف هذه املخاوف ومتابعتها .حتر�ص هذه
�صحة خماوفهم.
الإجراءات على الت�أكد من ت�أمني البنك احلماية املطلوبة له�ؤالء املوظفني لطم�أنتهم من عدم تع ّر�ضهم للتهديد �أو معاقبتهم حتى يف حال عدم �إثبات ّ
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 والتعليمات والظروف االقت�صادية ،و�أية
�أمور �أخرى تتعلق بالبنك.
حماية حقوق امل�ساهمني وعالقتهم بالبنك

	•يت�أكد املجل�س من حماية حقوق امل�ساهمني الأ�سا�سية املتعلقة بت�سجيل امللكية ونقلها ،وامل�شاركة يف اجتماعات الهيئة العامة ،وامل�شاركة يف الأرباح ،واحل�صول على
معلومات منتظمة حول البنك.
	•يعمل املجل�س على ت�شجيع امل�شاركة الفعالة للم�ساهمني يف اجتماعات الهيئة العامة وتعريفهم ب�إجراءات وقواعد الت�صويت واطالعهم على تاريخ ومكان االجتماع مع
جدول الأعمال يف وقت كاف قبل االجتماع .واطالع امل�ساهمني على حما�ضر اجتماعات الهيئة العامة.
	•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 ،كما يراعى الت�صويت على حدا على كل ق�ضية تثار خالل اجتماع
الهيئة العامة ال�سنوي.
	•يقوم ر�ؤ�ساء اللجان املختلفة املنبثقة عن املجل�س بح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.
	•يتم �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.
	•يقوم ممثلون عن املدققني اخلارجيني بح�ضور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة بهدف الإجابة عن �أي �أ�سئلة قد تطرح حول التدقيق وتقرير املدقق.
	•وفق ًا 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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ال�شفافية والإف�صاح

	•يوفر 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.
	•يلتزم 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.
	•يتابع البنك التطورات املختلفة املتعلقة مبتطلبات الإف�صاح وفق املعايري الدولية وبحيث تنعك�س فور ًا على تقاريره املالية.
	•يلتزم 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.
	•�أن يحتوي التقرير ال�سنوي للبنك على كافة املعلومات حول البنك ب�شكل �شفاف ومو�ضوعي.
	•ن�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.
	•عقد اجتماعات دورية بني الإدارة التنفيذية يف البنك وامل�ستثمرين وامل�ساهمني.
	•يقوم البنك بتوفري املعلومات الواردة يف تقاريره ال�سنوية �أو الدورية على املوقع الإلكرتوين للبنك باللغتني العربية والإجنليزية وبحيث يتم حتديث املعلومات با�ستمرار.
	•يجب �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.
	•تعميق ً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. ن�صا يفيد مب�س�ؤولية املجل�س عن دقة وكفاية البيانات املالية للبنك واملعلومات الواردة يف التقرير ،وكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية. ملخ�صا للهيكل التنظيمي للبنك. معلومات كاملة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة تت�ضمن امل�ؤهالت واخلربات ومقدار ح�صته من ر�أ�س املال وو�صفه م�ستقل �أو غري م�ستقل ،وع�ضويته يف جلان املجل�سوتاريخ 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�صا مل�س�ؤوليات ومهام اللجان املنبثقة عن املجل�س. عدد مرات اجتماع املجل�س وجلانه. ملخ�صا عن �سيا�سات املكاف�آت لدى البنك ورواتب ومكاف�آت الإدارة التنفيذية العليا. �شهادة املجل�س بكفاية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية. و�صفا لهيكل ون�شاطات �إدارة املخاطر. امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك ويف ال�شركات التي ت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف البنك. �أ�سماء كل من �أع�ضاء املجل�س والإدارة التنفيذية العليا امل�ستقيلني خالل العام. �أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة (� )%1أو �أكرث من ر�أ�س مال البنك ،مع حتديد البيانات الواجب بيانها وفقا للتعليمات الرقابية والت�شريعات ال�سارية. �إقرارا من كافة �أع�ضاء جمل�س االدارة ب�أن الع�ضو مل يح�صل على �أية منافع من خالل عمله يف البنك ومل يف�صح عنها� ،سواء كانت تلك املنافع مادية �أو عينية،و�سواء كانت له �شخ�صيا �أو لأي من ذوي العالقة به ،وذلك عن العام املن�صرم.
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�شـركــة �إجــارة لـلـتـمـويــل الـتـ�أجـيــري

شركة مملوكة

شركة تابعة

�رشكة ما�سرت كارد العالـمية

�رشكة فيزا العالـمية

�شركة ال�شرق الأو�سط خلدمات الدفع
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دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية

2 015

2 015

دليل احلاكمية امل�ؤ�س�سية
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á∏eÉ©dG ´hôØdG
ˆG óÑY ∂∏ŸG õcôe ´ôa


GÎÑdG á©eÉL ´ôa


QÉÑZ ôjO ´ôa


πjÉà°S ∞j’ êÉJ ´ôa


∫Gƒ÷G ´ôØdG



§°SƒdG á≤£æe ´hôa
á©≤ÑdG ´ôa


ÉHOCÉe ´ôa


â«ŸG ôëÑdG - ∫ƒe IQÉª°S ´ôa


á«∏gC’G ¿ÉªY á©eÉL ´ôa


§∏°ùdG ´ôa



∫Éª°ûdG á≤£æe ´hôa
óHQEG ´ôa


ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa


∑ƒeÒdG á©eÉL ´ôa


ø°ü◊G ´ôa


¥ôØŸG ´ôa



QÉ°†ÿG ¥ƒ°S ´ôa



¿ÉªY á≤£æe ´hôa

IQƒæŸG áæjóŸG ´ôa

»°ù«FôdG ´ôØdG





































































á«Øjƒ°üdG ´ôa

∫Gõf »M ´ôa

∫ƒe áµe ´ôa

á«HGôdG ´ôa

Ú∏HÉ≤ŸG ´ôa

ΩÉª◊G êôe ´ôa

∫ƒe »à«°S ´ôa

Iô≤°U …OGh ´ôa
¥ƒHGO ´ôa

á«°VÉjôdG áæjóŸG ´ôa
Gó∏N ´ôa

áµe ´QÉ°T ´ôa
≥fhôdG ´ôa

»Hƒæ÷G í∏jƒ°U ´ôa
∫ƒe ÉjÒdÉL ´ôa
øjR ´ôa

‹óÑ©dG ´ôa

¿ÉªY πÑL ´ôa
äGóMƒdG ´ôa

…QÉéàdG õcôŸG ´ôa

»∏©dG ´ÓJ ´ôa

Ú°ù◊G πÑL ´ôa
Góæ∏Y ƒHCG ´ôa
∑ƒeÒdG ´ôa

Ò°ùdG …OGh ´ôa

á¡«Ñ÷G ´ôa
√ôªY ´ôa

¿hóÑY ´ôa

Ò°üf ƒHCG ´ôa
ÉcQÉe ´ôa

¿hó∏N øHG ´ôa

ÊÉ°ù«ª°ûdG ´ôa

‹B’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG ™bGƒe
Gó∏N ´ôa
§∏°ùdG ´ôa
á«∏gC’G ¿ÉªY á©eÉL ´ôa
∫ƒe ÉjÒdÉL ´ôa
ø°ü◊G ´ôa
â«ŸG ôëÑdG - ∫ƒe IQÉª°S ´ôa
QÉÑZ ôjO ´ôa
¥ôØŸG ´ôa
∑ôµdG ´ôa
GÎÑdG á©eÉL ´ôa
πjÉà°S ∞j’ êÉJ ´ôa
∫ƒe »à«°S ´ôa
∫ÓW øH Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa
∫Gƒ÷G ´ôØdG
ÊÉ°ù«ª°ûdG / …ƒØ«°ùdG
áeÉ©dG IQGOE’G ≈æÑe / øjR ácô°T
ÚeCÉà∏d »Hô©dG ¥ô°ûdG ácô°T
¥ƒ°ùà∏d ƒeRƒc
á«Øjƒ°üdG / ∫ƒe ácÈdG
∫ƒe ƒ«æ«aCG
∫ƒe hÎæ°S
óHQEG / Îæ°S »à«°S
¿hóÑY / »MhQ á«dó«°U
Gó∏N / »MhQ á«dó«°U
GRÓH ¿hGôc ¥óæa
â«ŸG ôëÑdG / GRÓH ¿hGôc ¥óæa
‹óÑ©dG OQÉØ«dƒH
Ωƒ«æ«∏«ŸG ¥óæa
»°ùæéjôdG ¥óæa
áÑ≤©dG / »µ°ùæÑªc ¥óæa
IóÑjƒ∏dG πÑL
ƒÑæjôdG ´QÉ°T
∫Ó≤à°S’G ≈Ø°ûà°ùe
π≤æàe ‹BG ±Gô°U RÉ¡L
AÉbQõdG /Ò°UÉæŸG äÉbhôfi á£fi
¿ÉªY πÑL / ájô°üÑdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd
á¡«ÑL / ájô°üÑdG ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TCÓd
‹óÑ©dG OQÉØ«dƒH / »∏YÉØJ ‹BG ±Gô°U RÉ¡L
ˆG ΩGQ ´ôa
¢ù∏HÉf ´ôa

(IQÉ«°ùdG ∫ÓN øe) áeÉ©dG IQGOE’G
»°ù«FôdG ´QÉ°ûdG / áeÉ©dG IQGOE’G
¿ÉªY πÑL / ‹B’G ´ôØdG
AÉbQõdG ´ôa
äGóMƒdG ´ôa
»∏©dG ´ÓJ ´ôa
Ú°ù◊G πÑL ´ôa
áÑ≤©dG ´ôa
Góæ∏Y ƒHCG ´ôa
∑ƒeÒdG ´ôa
Ò°ùdG …OGh ´ôa
á¡«Ñ÷G ´ôa
áØ«°UôdG ´ôa
√ôªY ´ôa
ÉcQÉe ´ôa
¿hó∏N øHG ´ôa
ÊÉ°ù«ª°ûdG ´ôa
IQƒæŸG áæjóŸG ´QÉ°T ´ôa
Iójó÷G AÉbQõdG ´ôa
ÉHOCÉe ´ôa
∫Gõf »M ´ôa
á©≤ÑdG ´ôa
Ú∏HÉ≤ŸG ´ôa
á«Øjƒ°üdG ´ôa
»Hƒæ÷G í∏jƒ°U ´ôa
¿hóÑY ´ôa
Ò°üf ƒHCG ´ôa
∫ƒe áµe ´ôa
áµe ´QÉ°T ´ôa
ΩÉª◊G êôe ´ôa
Iô≤°U …OGh ´ôa
á«HGôdG ´ôa
≥fhôdG ´ôa
¥ƒHGO ´ôa
…QÉéàdG õcôŸG ´ôa
óHQEG ´ôa
óHQEG / ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa
óHQEG / ∑ƒeÒdG á©eÉL ´ôa
á«°VÉjôdG áæjóŸG ´ôa

¿OQC’G 11191 ¿ÉªY (9776) : ójôH ¥hóæ°U

(962 6) 5695604 : ¢ùcÉa - (962 6) 5629400 : ∞JÉg
SWIFT: JKBAJOAM - E-mail:info@jkbank.com.jo
http://www.jkb.com

Üƒæ÷G á≤£æe ´hôa
áÑ≤©dG ´ôa


∑ôµdG ´ôa



AÉbQõdG á≤£æe ´hôa
AÉbQõdG ´ôa


áØ«°UôdG ´ôa


Iô◊G á≤£æŸG ´ôa


Iójó÷G AÉbQõdG ´ôa



∫ÓW øH Ú°ùM ∂∏ŸG ´QÉ°T ´ôa



¿OQC’G êQÉN ´hôØdG
ˆG ΩGQ ´ôah á«ª«∏bE’G IQGOE’G


¢ù∏HÉf ´ôa


¢UÈb ´ôa



www.jkb.com

